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ABSTRACT 
 

 The management of educators' learning and assessment of students, 

including the attitude aspect. This is in accordance with the Annex to the Minister 

of Education and Culture Regulation 23 of 2016 concerning Educational 

Assessment Standards. The first factor is the limited time that the teacher has when teaching. 

The teacher must divide the time between delivering the material, giving assignments and the 

evaluation process, while the assessment of student attitudes must be done individually and face to 

face. The second factor in attitude change requires a relatively long time to be revealed. The third 

factor is that the teacher is not accustomed to evaluating non-attitudes / attitudes. Attitude 

assessment is part of the formation and formation of spiritual attitudes and social 

attitudes in order to shape the character of students. The results are used as data to 

confirm the results of attitude assessments by educators for one semester reported 

in the form of descriptions that describe the behavior of students. 

 The existence of these regulations should teachers not ignore the 

assessment of aspects of attitude, for that the authors examine research in MI in 

the assessment of the learning process for aspects of attitudes in the subjects of 

Aqidah Akhlak. This study aims to find out 1) the preparation of instruments for 

the assessment of attitude aspects compiled by teachers in the subjects of Aqidah 

Akhlak MI Ma'arif Klangon, 2) Application of instruments that have been 

compiled for the evaluation of aspects of attitudes in the subjects of Aqidah 

Akhlak MI Ma'arif Klangon, 3) The results of the application of the instruments 

that have been prepared for the assessment of aspects of attitudes in the subjects 

of Aqidah Akhlak MI Ma'arif Klangon. This type of research includes field 

research (Field Research), using qualitative methods with descriptive approaches, 

and using triagulation techniques on data sources, as well as interactive analysis in 

data analysis. 

 The results showed that, in MI Ma'arif Klangon instruments for the 

assessment of aspects of attitudes in subjects of moral aqeedah using observation 

techniques with journal instruments, self-assessment and between friends. The 

application has not been maximized because not all indicators on the assessment 

of attitude aspects have been carried out. MI Ma'arif Klangon uses observation / 

observation, self-assessment, evaluation among friends, not yet fully documented 

because not all teachers use the instruments in the assessment. The class teacher 

collects data from the results of attitude assessments in the form of numbers 

carried out by other subject teachers, then changes into the description of attitudes 

written in the report cards of each student. The results of the application of these 

instruments students can be motivated and understand in applying good attitudes 

in the family, school and society. Parents know their child's attitude at the school. 

 

Keywords: Assessment of the Process of the Attitude of Aqidah Akhlak 
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ABSTRAK 
 

        Pengelolaan pembelajaran dan penilaian pendidik terhadap peserta didik 

diantaranya adalah aspek sikap. Hal tersebut sesuai dalam Lampiran Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian 

Pendidikan. Aspek sikap, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku siswa  yang meliputi sikap 

spiritual dan sosial. Informasi tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan 

oleh guru. Namun guru mengalami kesulitan dalam menganalisis penilaian 

belajar siswa berkaitan dengan aspek sikap. Adapun yang mempengaruhi 

kesulitan penilaian tersebut adalah:  Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh guru 

pada saat mengajar. Guru harus membagi waktu antara penyampaian materi, 

pemberian tugas dan proses evaluasi,. Perubahan sikap memerlukan waktu yang 

relatif lama untuk diungkap. Guru tidak terbiasa melakukan penilaian nontes/ 

sikap. Penilaian sikap  merupakan pembinaan dan pembentukan sikap spiritual 

dan sikap sosial dalam rangka pembentukan karakter peserta didik.       Adanya 

peraturan tersebut hendaknya para guru tidak mengabaikan penilaian pada aspek 

sikap, untuk itu penulis mengkaji penelitian di MI dalam Asesment proses belajar 

untuk aspek sikap pada mata pelajaran Aqidah Akhlak. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui  1)  penyusunan instrumen untuk penilaian aspek sikap yang 

disusun oleh guru pada mata pelajaran Aqidah Akhlak MI Ma’arif Klangon, 2) 

Penerapan instrumen  yang telah disusun untuk penilaian aspek sikap pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlak MI Ma’arif Klangon, 3) Hasil dari penerapan instrumen 

yang telah disusun untuk penilaian aspek sikap pada mata pelajaran Aqidah Akhlak 

MI Ma’arif Klangon. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field 

Research), menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan 

menggunakan tekhnik triagulasi pada sumber datanya, serta analisis interaktif 

dalam analisis datanya. 

Hasil penelitian menunjukkan di MI Ma’arif Klangon instrumen penilaian aspek 

sikap pada mata pelajaran aqidah akhlak mengunakan tekhnik observasi dengan 

instrumen jurnal, penilaian diri dan antar teman. Penerapannya belum maksimal 

dan belum terdokumentasi seluruhnya karena  belum semua indikator pada 

penilaian aspek sikap dilakukan. Guru kelas mengumpulkan hasil penilaian sikap 

yang berupa angka kemudian diubah menjadi deskripsi sikap yang dituliskan 

dalam rapot peserta didik setiap semester. Hasil dari penerapan instrumen 

tersebut siswa dapat termotivasi dan mengerti dalam menerapkan sikap yang baik 

dilingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Orang tua mengetahui sikap 

anaknya pada saat di sekolah tersebut. 

 

Kata kunci:  Asesment Proses Sikap Aqidah Akhlak 
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MOTTO  

 

CARA ORANG BIJAK BELAJAR TENTANG HIDUP: 

 

Jika kamu dihina, saat itu kamu sedang  belajar menghargai. 

Jika kamu melihat kesombongan, saat itu kita belajar rendah hati. 

Jika kamu diperlaku kasar, saat itu kita belajar tentang kelembutan  

Jika kamu diperlakukan tidak sopan, saat itu kita belajar tentang sopan santun. 

Jika kamu tidak diperdulikan, saat itu kita sedang belajar cara memperhatikan.  

Jika kamu diperlakukan tidak adil, saat itu kita sedang belajar arti keadilan 

Jangan  BERSEDIH, saat kita diperlakukan tidak baik, dibalik itu ada ilmu  

tentang hikmah semuanya
1
.  

 

 

“Barang Siapa Beriman Pada ALLAH dan Hari Akhir, Maka Hendaklah Ia 

Berkata Baik Atau Diam”
2
. 

  

                                                           
1
 Eliza zuzana  

2
 Nabi Muhammaad S.A.W 
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  BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di antara tugas guru dalam kegiatan pembelajaran adalah merencanakan 

kegiatan pembelajaran, melaksanakan dan menilai hasil belajar. Kemampuan 

guru dalam memilih dan menyusun instrumen penilaian yang sesuai dengan 

tujuan penilaian, mengolah dan menafsirkan hasil penilaian sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Oleh karena itu kemampuan menilai proses dan hasil 

belajar siswa merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang 

guru maupun calon guru. 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan  

potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, Akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.1Pendidikan Islam pada hakekatnya 

tidak hanya bertujuan untuk proses alih pengetahuan (transfer of knowledge) 

tetapi juga proses alih nilai-nilai ajaran Islam (transfer of value) dan membentuk 

sebuah karakter anak agar menjadi perilaku menetap (transfer of adivity). Tujuan 

pendidikan Islam pada hakekatnya menjadi manusia yang bertakwa, manusia  

yang dapat mencapai kebahagiaan serta kesuksesan hidup yang abadi di dunia 

                                                           
1 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat 1. 
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maupun akhirat.2 

        Pendidikan yang telah  dicapai oleh peserta didik, memerlukan penilaian 

yang merupakan bagian integral dalam keseluruhan proses pembelajaran. 

Penilaian harus mampu memberikan informasi bagi guru untuk meningkatkan 

kualitas mengajar sekaligus membantu peserta didik mencapai perkembangan 

pendidikan secara optimal.3 Peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh 

dengan cara meningkatkan kualitas pembelajaran dan sistem penilaiannya. 

Sistem pembelajaran yang baik  akan menghasilkan kualitas belajar yang baik 

yang dapat dilihat dari hasil penilaiannya. Selanjutnya sistem penilaian yang 

baik mendorong pendidik dalam menentukan strategi pembelajaran yang baik 

serta sebagai motivator peserta didik untuk belajar yang lebih baik. Oleh 

karenanya diperlukan perbaikan sistem penilaian dalam rangka meningkatkan 

kualitas pendidikan.4  

        Kritik dari berbagai pihak tentang evaluasi pendidikan merupakan hal yang 

wajar, sebab evaluasi merupakan kerangka dasar untuk mengetahui kualitas dan 

mutu pendidikan. Hal tersebut dikarenakan evaluasi sangat terkait dengan 

keseluruhan proses belajar mengajar, tujuan pengajaran dan proses belajar   

                                                           
2 Muslih  Musa,  Pendidikan  Islam  di  Indonesia,  antara  Cita  dan Fakta, (Yogyakarta: Tiara  

Wacana, 1991), hlm..43. 
3.Kunandar,Guru profesional:Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan 

Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru,(Jakarta:RajaGrafindo Persada,2007), hlm.358. 
4 Djemari  Mardapi,  Tekhnik  penyusunan  Instrumen Tes dan Non Tes,(Yogyakarta:Mitra Cendekia 

Press,2008), hlm.05. 
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mengajar.5 Evaluasi belajar mengajar merupakan bagian dalam proses 

pendidikan. Evaluasi  pencapaian  belajar  siswa  tidak  hanya  menyangkut 

aspek-aspek pengetahuan saja, akan tetapi juga mengenai aplikasi atau  

performance aspek s i k a p  yang menyangkut sikap serta internalisasi nilai- 

nilai yang perlu ditanamkan dan dibina melalui mata ajar atau mata kuliah 

yang diberikan6. Secara umum, evaluasi pembelajaran diarahkan untuk mengukur  

proses dan hasil belajar. Evaluasi proses diarahkan untuk mengetahui tingkat 

efektivitas program pembelajaran yang disusun guru serta proses pembelajaran 

yang di selenggarakannya. Tujuan evaluasi untuk mengetahui perbedaan 

kemampuan peserta didik dan mengukur keberhasilan anak didik, baik secara 

individu maupun kelompok.7  

Ditegaskan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Standar Nasional 

Pendidikan bahwa Standar Penilaian Pendidikan adalah Standar Nasional 

Pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen 

penilaian hasil belajar peserta didik.8 Proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan  mencakup  tiga  komponen  utama  yaitu  tujuan  pembelajaran, 

strategi belajar mengajar dan evaluasi atau penilaian. Ketiga komponen tersebut 

saling menunjang dalam proses pembelajaran peserta didik untuk meningkatkan 
                                                           
5 Ngalim   Purwanto,   prinsip-prinsip   dan   Tekhnik   Evaluasi Pengajaran, ( Bandung: Remaja 

Rosdakarya,1994), hlm.04.  
6 Ibid,…,hlm.22. 
7 Chabib Thoha, tekhnik Evaluasi pendidikan,(Jakarta:raja Grafindo Persada,2003), hlm.08. 
8 Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007 

tentang Standar Nasional Pendidikan 
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mutu pendidikan. Evaluasi belajar merupakan bagian integral dari  aktivitas  

proses  belajar  mengajar  agar  proses  pendidikan  terarah  dan dapat dilakukan 

evaluasi. Evaluasi atau penilaian merupakan upaya atau tindakan untuk 

mengetahui  sejauh mana  tujuan  yang telah  ditetapkan tercapai  atau tidak. 

Dengan kata lain, penilaian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan 

proses dan hasil belajar siswa. Dalam sistem pendidikan nasional rumusan  

tujuan  pendidikan,  baik  tujuan  kurikuler  maupun  tujuan instruksional, 

menggunakan klasifikasi hasil belajar, dari Benyamin Bloom yang secara garis 

besar membaginya menjadi tiga aspek, yakni aspek pengahuan, aspek sikap, dan 

aspek ketrampilan9. Aspek pengetahuan memiki  sasaran pengisian otak (transfer 

knowledge), kedua adalah pengisian hati yang menghasilkan sikap positif 

(transfer of value), sasarannya menumbuhkan kecintaan kepada kebaikan dan 

kebencian kepada kejahatan. Ketiga perbuatan (transfer of activity) yaitu 

timbulnya keinginan untuk melakukan hal yang baik dan menjauhi perilaku 

jelek10.  

       Pendidikan agama dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual 

dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.  Akhlak mulia 

mencakup etika (baik-buruk, hak-kewajiban), budi pekerti (tingkah laku), dan 

moral (baik-buruk  menurut  umum)  sebagai  perwujudan  dari keimanan  dan  
                                                           
9 Hamzah B.Uno dan Satria Koni, Assesment Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

hlm.60. 
10 W.S.Winkel, Psikologi Pengajaran, (Jakarta:PT Grasindo cet.5 (v), septeber 1999), hlm. 224-225. 
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ketakwaan terhadap Tuhan Yang  Maha  Esa. Peningkatan kemampuan spiritual 

mencakup pengenalan, pemahaman,dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta 

pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif  

kemasyarakatan. Peningkatan kemampuan spiritual tersebut pada akhirnya 

bertujuan pada optimalisasi berbagai kemampuan yang dimiliki manusia yang 

aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.11 

       Pendidikan agama dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual 

dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia 

mencakup etika (baik-buruk, hak-kewajiban), budi pekerti (tingkah laku), dan 

moral (baik-buruk  menurut  umum) sebagai perwujudan  dari keimanan  dan  

ketakwaan  terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Peningkatan kemampuan spiritual 

mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta 

pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun  kolektif  

kemasyarakatan. Peningkatan kemampuan spiritual tersebut pada akhirnya 

bertujuan pada optimalisasi berbagai kemampuan yang dimiliki manusia yang 

aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan12. 

Ditegaskan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

No.23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan dijelaskan  bahwa  

pendidik  melakukan penilaian  kompetensi  sikap  melalui observasi, penilaian 

                                                           
11 BSNP,Pnduan Penilaian kelompok Mata Pelajaran Agama Akhlak Mulia, hlm.04. 
12 Abdul Munir Mulkham Nalar Spiritual Pendidikan,( Yogyakarta: Tiara Wacana,2002), hlm. 76. 
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diri, penilaian “teman sejawat” (peer evaluation) oleh peserta didik dan jurnal. 

Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar 

peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang disertai 

rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. 

Pengukuran atau penilaian pada aspek sikap perlu untuk dilakukan karena 

menyangkut moral anak bangsa di masa depan. Pelaksanaan proses pembelajaran 

hendaknya guru tidak hanya menyampaikan materi saja, tetapi harus mampu 

mengaplikasikan aspek sikap dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Untuk 

itu pembelajaran bukan hanya dilakukan pada aspek pengetahuan dan 

ketrampilan saja tetapi  yang  jauh  lebih  penting adalah penilaian pada aspek 

sikap. Begitu pula dalam penilaian, guru tidak hanya dituntut untuk menilai 

aspek pengetahuan dan ketrampilan tetapi juga aspek sikap. Menurut Anas 

Sudijono penilaian pada aspek sikap jauh lebih sulit dan rumit dari pada 

pengukuran pada aspek pengetahuan13. Sekolah sebagai lembaga formal harus 

mengubah system pengajaran yang lebih banyak menekankan aspek pengetahuan 

menjadi system pengajaran yang seimbang antara aspek pengetahuan, sikap 

dan ketrampilan. Ketiga aspek tersebut akan menjadi bekal siswa untuk hidup 

di masyarakat, terutama aspek sikap, ( minat sistem nilai, apresiasi, motivasi, 

hargadiri) akan berdampak positif terhadap perilaku siswa.  Pendidikan sebagai 

wadah terciptanya generasi muda yang berkualitas secara intelektual, emosional 
                                                           
13 Anas Sudijiono,”Strategi Evaluasi Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Ranah Afektif (Kajian 

Mikro Kurikulum Sekolah Umum Tahun 1994)”, dalam Anatologi Studi Islam:Teori dan  
Metodologi,ed.M.Amin Abdullah,dkk,cet I (Yogyakarta:Sunan Kalijaga Press,2000),hlm.198. 
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maupun spiritual harus memiliki gebrakan baru agar peserta didik tidak 

terpengaruh  oleh hal-hal yang menyimpang. Pendidikan agama dalam hal ini 

sangat berpengaruh dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas 

baik secara lahiriah maupun batiniah. 

        Problem penilaian pada aspek sikap pada madrasah negeri maupun swasta 

banyak mengalami kendala. Hal yang sama juga terjadi di MI Ma’arif Klangon. 

Penilaian sikap tidak dapat secara langsung dilakukan setiap selesai 

menyampaikan materi karena guru kekurangan waktu untuk mengamati satu 

persatu siswanya. Perubahan sikap memerlukan waktu yang relatif lama. 

Perubahan yang terjadi pada peserta didik sulit untuk diungkap. Keterbatasan 

waktu pada saat proses pembelajaran menjadi  problem  karena  penilaian aspek 

sikap adalah hal yang abtrak bersifat  intangible  (tidak  bisa diraba). Guru 

menunjukkan bahwa terdapat  beberapa faktor yang menyebabkan guru 

mengalami kesulitan dalam menganalisis hasil belajar siswa 

berkaitan dengan sikap. Faktor pertama adalah keterbatasan waktu yang dimiliki 

oleh guru. Pada saat mengajar, guru harus membagi waktu antara penyampaian 

materi, pemberian tugas dan proses evaluasi, sedangkan penilaian sikap siswa 

harus dilakukan secara individu dan langsung bertatap muka. Faktor kedua 

perubahan perilaku/sikap memerlukan waktu yang relatif lama untuk diungkap, 

sehingga menjadi penghambat bagi. Penilaian sikap yang  merupakan bagian 

dari pembinaan dan pembentukan sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik 

yang menjadi tugas dari setiap pendidik, dalam rangka pembentukan karakter 
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peserta didik, yang hasilnya dijadikan sebagai data untuk konfirmasi hasil 

penilaian sikap oleh pendidik. Hasil penilaian sikap selama periode satu 

semester dilaporkan dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan perilaku 

peserta didik. Instrumen penilaian sikap banyak guru yang belum mengetahui 

sehingga guru belum terbiasa melaksanakan penilaian dengan menggunakan 

insrumen sikap.  

Diskusi penulis dengan sejumlah rekan guru, penilaian pada aspek sikap 

belum dilakukan oleh guru secara maksimal. Sangat memprihatikan bagi 

pendidikan di Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang ramah akan 

tetapi tidak ada penilaian yang dilakukan di lembaga pendidikan formal. 

Penanaman nilai-nilai positif dalam diri siswa lewat pendidikan adalah tahap 

yang krusial agar individu tidak salah menginternalisasikan sebuah nilai yang 

dampaknya akan mengarah pada perilaku menyimpang. Nurani yang sakit 

menggambarkan, bahwa pendidikan agama selama ini, belum berfungsi efektif. 

Pendidikan agama saat ini baru pada tataran formal dan ritual kurang 

menyentuh  aspek pembentuk karakter. Adanya pendidikan  karakter/ kurikulum 

2013 diharapkan peserta didik memiliki 18 karakter bangsa. Tidak hanya itu, 

beberapa perilaku menyimpang yang sering terjadi akan lebih terkontrol, 

dengan memiliki sikap yang baik. 

Problematika  yang  terjadi  di  kalangan  pendidikan  dan  dari  hasil diskusi 

tersebut maka, penulis tertarik untuk menggali lebih jauh mengenai evaluasi  
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hasil belajar aspek sikap terutama dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak karena 

keterkaitan mata pelajaran Aqidah Akhlak untuk membangun Akhlak sangatlah  

cocok pada mata pelajaran ini. Dalam penelitian ini penulis melihat permasalahan  

hasil belajar aspek sikap di MI Ma’ari Klangon belum begitu maksimal 

sehingga penulis mengadakan penelitian dengan judul Tesis “Asesment Proses 

Belajar Aspek sikap  Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MI MI Ma’arif  

Klangon”. 

 
B. Rumusan Masalah 

 
Dari pemaparan latar belakang masalah di atas dapat penulis rumuskan  

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penyusunan Instrumen untuk penilaian aspek sikap yang 

disusun oleh guru pada mata pelajaran Aqidah Akhlak MI Ma’arif 

Klangon? 

2. Bagaimana penerapan instrumen yang telah disusun untuk penilaian 

aspek sikap pada mata pelajaran Aqidah Akhlak MI Ma’arif Klangon? 

3. Bagaimana hasil dari penerapan instrumen yang telah disusun untuk 

penilaian aspek sikap pada mata pelajaran Aqidah Akhlak MI Ma’arif 

Klangon? 
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C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan dalam penelitian ini yaitu: 
 

a. Mengetahui penyusunan Instrumen untuk penilaian aspek sikap 

yang disusun oleh guru pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di MI 

Ma’arif Klangon. 

b. Mengetahui penerapan instrumen yang telah disusun untuk 

penilaian aspek sikap pada mata pelajaran Aqidah Akhlak MI 

Ma’arif Klangon. 

c.  Mengetahui hasil dari penerapan instrumen yang telah disusun 

untuk penilaian aspek sikap pada mata pelajaran Aqidah Akhlak 

MI Ma’arif Klangon? 

2. Kegunaan/ manfaat dari penulisan ini yaitu 
 

1).   Manfaat secara teorietis 
 

a.  Menambah khasanah keilmuan dan pengembangan pengetahuan 

bagi penulis tentang evaluasi hasil belajar aspek sikap terutama 

mata pelajaran Akhidah Akhlak.  

b. Memberikan kontribusi dalam mengembangkan keilmuan 

pendidikan secara umum dan pada pendidikan dasar Islam 

khususnya. 
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2).   Manfaat secara empirik 
 

a.   Bagi guru, sebagai salah satu referensi dalam mengembangkan 

teknik evaluasi di kelas khususnya pada aspek sikap. 

b.   Bagi kepala sekolah, sebagai informasi dalam mengembangkan 

teknik evaluasi khususnya  pada  aspek sikap, dan sebagai  

bahan tindak lanjut dalam memberdayakan guru  untuk 

mengevaluasi  proses dan hasil belajar. 

c.   Bagi sekolah, sebagai bahan evaluasi terhadap teknik evaluasi 

yang telah dilakukan khususnya pada aspek sikap. 

D.  Kajian Pustaka 
 

Kajian Pustaka merupakan kumpulan hasil penelitian yang relevan 

untuk melihat bahwa posisi penelitian ini belum ada yang membahasnya.  

Kajian   pustaka   merupakan   uraian   singkat   tentang   hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah yang 

sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi penelitian 

selain itu juga berupa buku yang telah diterbitkan. Kajian pustaka ini 

berfungsi sebagai dasar autentik tentang orisinalitas atau keaslian 

penelitian.14 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan judul 

“Asesment Proses Belajar Aspek Sikap ada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 
                                                           
14 Sumantri. dkk, Pola-pola Kebudayaan, (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1960),  hlm.  25. 
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di MI Ma’arif Klangon”. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini 

antara lain: 

       Pertama, Tesis yang ditulis oleh Husairi, Mahasiswa jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiayah, Konsentrasi Guru Kelas, 

Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, tahun  2017, dengan  judul 

“Studi Komparasi Metode Jigsaw dan Word Square dalam 

Pengembangan Pengetahuan dan sikap Peserta Didik di MI Nahdatul 

Wathan 1 Kembang Kerang”. Tesis ini membahas tentang perbedaan 

yang signifikan kemampuan pengetahuan dan sikap peserta didik antara 

sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran dengan metode  Jigsaw dan 

Word Squere.  Metode Jigsaw dalam proses pembelajaran lebih baik 

jika dibandingkan dengan metode Wodr Squere, baik untuk aspek 

pengetahuan maupun sikap. Penerapan dengan metode Jigsaw dalam 

mengembangkan kemampuan sikap perserta didik sangat signifikan.15 

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Retno Endah Safitri, Mahasiswa 

jurusan Pendidikan Islam Konsentrasi Manajemen dan Kebijakan 

Pendidikan Islam, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, tahun 

2005,dengan judul “Pengembangan Sistem Evaluasi Hasil Belajar 

Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Atas”. Tesis ini 

membahas keterpaduan antara domain pengetahuan, afekif, dan  

                                                           
15 Husaeri, “Studi Komparasi Metode Jigsaw dan Word Square dalam Pengembangan Kognitif dan 

Afektif Peserta Didik di MI Nahdatul Wathan 1 Kembang Kerang”. Tesis program Pasca 
Sarjana UIN Sunan Kalijaga(Yogyakarta:2017) 
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ketrampilan dalam mengevaluasi pendidikan agama  Islam  di  SMA.  

Tekhnik  tes  yang  dikembangkan  untuk  domain pengetahuan  adalah  

bentuk  tes pilihan ganda, tekhnik  non  tes untuk  domain sikap 

dengan inventori menggunakan skala likert, dan untuk domain  

ketrampilan  digunakan tekhnik  non tes berupa  pengamatan 

menggunakan rating scale.16 

Ketiga, Jurnal e-Journal Pendidikan Fisika FMIPA UNY yang  

ditulis oleh Vika Asriningtyas dan Supahar Mahasiswa jurusan 

pendidikan Fisika, Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul 

“Pengembangan Instrumen Penilaian Aspek Sikap dan  Ketrampilan 

Peserta Didik Pada Model Pembelajaran Kooperatif  Metode Two Stay-

Two Stray Dalam Mata Pelajaran Fisika SMA”. Jurnal ini 

mengemukakan tentang penelitian yang menghasilkan instrumen 

penilaian peserta didik aspek sikap pada model pembelajaran kooperatif 

tipe Two Stay-Two Stray yang layak dan reliabel untuk digunakan17 

Penelitian penulis berisi tentang bagaimana lembaga 

pendidikan tersebut melaksanakan Asesment proses belajar, yang 

penulis tekankan pada penilaian aspek sikap. Peneliti tertarik pada tema 

ini karena pada realita di lapangan banyak Sekolah/Madrasah yang 
                                                           
16 Retno Indah Safitri,Pengembangan Sistem Evaluasi Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Untuk 

Sekolah Menengah Atas,Tesis program Pasca Sarjana UIN Sunan  Kalijaga(Yogyakarta:2005) 
17 Vika Asriningtyas dan Supahar, Pengembangan Instrumen Penilaian Aspek Afektif Dan Psikomotor  

Peserta Didik Pada Model Pembelajaran Kooperatif MetodeTwo Stay-Two Stray Dalam Mata 
Pelajaran Fisika SMA, e-Journal Pendidikan Fisika FMIPA UNY (Yogyakarta:2008) 
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cenderung melakukan evaluasi pada aspek pengetahuan dan 

keterampilan saja. Untuk itu penilaian sikap dirasa sangat perlu dan 

berkaitan pula dengan adanya kurikulum baru yaitu kurikulum 2013 

berbasis karakter. Dari hasil studi penulis terdahulu, akan tetapi pada 

penelitian ini penulis akan mencoba menggambarkan asesment proses 

belajar yang dilakukan MI Ma’arif Klangon. Fokus  penelitian  penulis  

yaitu  pada  mata  pelajaran  Aqidah Akhlak. 

 E. Kerangka Teori. 
 

1. Evaluasi Hasil Belajar 
    

       Evaluasi merupakan salah satu rangkaian yang harus dilaksanakan  
 

dalam suatu kegiatan, untuk mengetahui sejauh mana rencana suatu 

kegiatan telah tercapai, sehingga bisa menjadi dasar untuk 

menentukan langkah selanjutnya. Begitu juga dalam proses 

pembelajaran, evaluasi pembelajaran merupakan bagian dari   

rangkaian proses pembelajaran, sebagaimana  Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar 

Penilaian Pendidikan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan: Perencanaan 

proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaranyang memuat sekurang-kurangnya tujuan  pembelajaran,  
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materi  ajar,  metode  pengajaran,  sumber  belajar,  dan penilaian 

hasil belajar18. 

Evaluasi oleh Worthen & Sanders, seperti yang dikutip Farida 

Yusuf TN, evaluasi mencakup tes dan pengukuran yaitu proses 

pengumpulan informasi untuk membuat penilaian, yang mana 

kemudian digunakan sabagai bahan pertimbangan dalam membuat 

keputusan.19  Evaluasi belajar atau biasa disebut penilaian, adalah 

proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur 

pencapaian hasil belajar peserta didik.20 Dalam pelaksanaannya, 

evaluasi sebaiknya perlu direncanakan secara matang dengan 

mengembangkan instrumen sesuai dengan indikator pada setiap 

Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar. Dijelaskan dalam PP 

No.32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal I 

bahwa Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan 

informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 

Sedangkan evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, 

penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai 

komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis  

                                                           
18 PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 20. 
arFarida Yusuf  Tayibnas, Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi  Cet.1, (Jakara, Rineke 

Cipta.2007), hlm 189 
20 PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 11. 
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pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan 

pendidikan21. 

Pengembangan evaluasi hasil belajar merupakan hal yang 

penting untuk dilakukan dalam proses pembelajaran, karena 

perkembangan ilmu pendidikan telah mensyaratkan tercakupnya 

tiga aspek dalam proses pembelajaran, yaitu pengetahuan,sikap 

dan ketrampilan. Tiga aspek ini, tidak semuanya bisa diukur 

dengan satu teknik penilaian saja, tetapi harus melibatkan berbagai 

teknik evaluasi yang berbeda-beda. Karena itu guru dituntut terus 

mengembangkan kemampuannya dalam mengembangkan teknik 

evaluasi. 

Selain itu, guru  juga  harus bisa memahami  prosedur 

evaluasi dalam proses pembelajaran, sehingga kegiatan evaluasi 

dapat dilakukan secara sistematis serta benar-benar dapat 

mengukur kompetensi peserta didik. 

a .    Pengertian Evaluasi 
 

Secara etimologi adalah kata serapan dari evaluation, dalam 

bahasa inggris berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan secara 

terminologi, evaluasi adalah proses kegiatan yang terencana 

untuk menilai keadaan suatu obyek dengan menggunakan 

                                                           
21 PP NO.32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal I 
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instrumen agar memperoleh informasi dalam rangka 

pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektivitas 

suatu program.22 Menurut Suchman yang dikutip oleh Suharsimi  

Arikunto, evaluasi merupakan sebuah proses menentukan hasil 

yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk 

mendukung tercapainya  tujuan.23 Menurut Cross dalam Sukardi, 

evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana 

suatu tujuan telah dapat dicapai.24  Menurut  Edwin Wond dan 

Gerold W.Brown  dalam Hasan Basri, Evaluasi adalah proses 

pengukuran dan penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang telah 

dicapai seseorang.25  

 Menurut Anas Sudijono, evaluasi merupakan proses kegiatan 

mengukur dan menilai sampai dimanakah tujuan yang 

dirumuskan itu direncanakan untuk dicapai secara bertahap, maka 

dengan evaluasi yang berkesinambungan akan dapat dipantau 

tahapan yang sudah dapat diselesaikan, yang sudah berjalan 

mulus dan tahapan yang mengalami kendala.26 Sehingga  dengan  

                                                           
22 Nandang Kosasih, Dede Sumarna, Pembelajaran Quantum dan Optimalisasi Kecerdasan, cet. Ke-1, 

(Bandung, Alfabeta, 2013), hlm. 216. 
23 Suharsimi Arikunto, Evaluasi Program Pendidikan, cet.ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 

1. 
24 Sukardi, Evaluasi Pendidikan, Prinsip dan Operasionalnya (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.1. 
25 Hasan Basri, Paradigma Baru Sistem Pembelajaran, cet ke-1 (Bandung : Pustaka Setia, 2015), 

hlm.69. 
26 Anas  Sudijono,  Pengantar  Evaluasi  Pendidikan,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2006), hlm. 

8. 
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dilaksanakannya tahapan evaluasi, seorang guru  dapat  memantau  

perkembangan kemampuan peserta  didik, serta mencari solusi jika 

muncul sebuah permasalahan. 7  Gronlund & Linn merumuskan 

pengertian evaluasi sebagai berikut: “ Evaluation as a systematic 

process of collecting, analizing, and interpreting information to 

determine the extent to wich pipils are achieving intructional 

objectives” 27 Dalam hubungan dengan kegiatan pengajaran, 

Gronlund , merumuskan pengertian evaluasi sebagai Evaluasi 

adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau 

membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran 

telah dicapai oleh siswa.28 Menurut Mehrens & Lehmann oleh 

Ngalim Purwanto evaluasi dalam arti luas, evaluasi adalah suatu 

proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi 

yang sangat diperlukan untuk membuat alternative-alternatif 

keputusan.29  Didalam setiap kegiatan evaluasi atau penilaian 

merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk 

memperoleh informasi atau; berdasarkan data tersebut kemudian 

dicoba membuat suatu keputusan, data evaluasi hasil belajar dapat 

diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk 

                                                           
27 Grondlund, N.E., & Linn, R.L, Measurement and evaluation in teaching (6th ed)(New York: 

Mcmillan Publishing Co., Inc,1990), hlm.5 
28 Sri Esti Wuryani Djiwandono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 3  
29 M. Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, cet. Ke-15, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 3. 
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menentukan nilai keberhasilan  belajar  seseorang  setelah  

mengalami proses belajar selama satu periode tertentu. 

Evaluasi program pembelajaran adalah agar mengetahui 

keberhasilan seluruh peserta didik dalam menempuh suatu 

program.30 Evaluasi terhadap tingkat efisiensi terutama ditujukan 

kepada program yang telah dilaksanakan berulang-ulang.31 

Evaluasi terhadap implementasi program ditujukan untuk 

engetahui kelancaran pelaksanaan program dan untuk mengetahui 

kesesuaian antara implementasi dengan perencanaan program yang 

telah disusun. Evaluasi terhadap hasil ditujukan untuk mengetahui 

efisiensi waktu penyelenggaraan program dan mengetahui seberapa 

jauh keefektifan program yang telah dilaksanakan. Evaluasi 

pembelajaran menurut Asmawai Zainul dan Noehi Nasution dalam 

Nandang adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan 

menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil 

belajar baik yang menggunakan tes maupun non tes.32 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, 

evaluasi hasil belajar merupakan kegiatan yang mengandung unsur 

menentukan hasil suatu kegiatan melalui kriteria tertentu, untuk 

                                                           
30 Bambang Subali, Prinsip Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: UNY Press, 2016), 

hlm.16.  
31 Ibid. hlm. 15 
32Nandang Kosasih, Dede Sumarna, Pembelajaran..., hlm. 216. 
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mendukung tercapainya tujuan, serta sebagai informasi yang 

akan digunakan dalam penyusunan nilai serta membuat keputusan. 

b.   Prinsip Evaluasi 
 

Agar evaluasi pembelajaran benar mencapai sasaran, yaitu untuk 

mengetahui tingkat perubahan tingkah laku atau keberhasilan siswa, 

maka harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip.  Ada beberapa 

prinsip yang harus dilakukan dalam melakukan evaluasi. 

Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini memiliki arti penting, 

karena dengan memahami prinsip-prinsip evaluasi dapat menjadi 

petunjuk dalam merealisasikan evaluasi dengan benar. Dalam 

bidang pendidikan, beberapa prinsip evaluasi tersebut sebagai 

berikut : 

1) Evaluasi harus sesuai dengan kisi-kisi tujuan yang telah 

ditentukan. 

2)  Evaluasi sebaiknya dilaksanakan secara komprehensif. 

3) Evaluasi diselenggarakan dalam proses yang kooperatif 

antara guru  dan peserta didik. 

4)   Evaluasi dilaksanakan secara kontinu. 

5)  Evaluasi  harus   peduli   dan   mempertimbangkan   nilai-

nilai   yang berlaku.33 

                                                           
33 Sukardi, Evaluasi Pendidikan...(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 4-5 
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Menurut Slameto dalam Sukardi, evaluasi harus 

mempunyai minimal tujuh prinsip berikut : (a) terpadu, (b) 

menganut cara belajar siswa aktif, (c) kontinuitas, (d) koherensi 

dengan tujuan, (e) menyeluruh, (f)  membedakan, dan (g) 

pedagogis. Sementara Hasan Basri menjelaskan  hendaknya 

evaluasi dilakukan atas prinsip (a) valid/sahih, (b) objektif, (c)  

transparan/terbuka, (d) adil, (e) terpadu (f)  menyeluruh dan 

berkesinambungan, (g) bermakna, (h) sistematis, (i)  akuntabel, (j) 

beracuan kriteria. 

Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran adalah: 

1) Evaluasi harus dilaksanakan secara terus menerus. 

2) Evaluasi harus menyeluruh (comprehensive) 

3) Evaluasi harus obyektif (Objective) 

4) Evaluasi harus dilaksanakan dengan alat pengukur yang baik. 

5) Evaluasi harus deskriminatif.34 

Melihat pentingnya evaluasi pendidikan, khususnya mengukur 

kegiatan belajar mengajar, maka evaluasi pendidikan harus dilakukan 

pada semua mata pelajaran terutama akhidah akhlak karena pelajaran 

akhidah akhlak tidak hanya pengetahuan saja tetapi lebih ditekankan 

pada aspek sikap. Evaluasi dilaksanakan tidak hanya mengukur aspek 

pengetahuan dan Ketrampilan, namun juga harus aspek sikap ini 
                                                           
34 Nandang Koasih, Dede Sumarna, Pembelajaran…, hlm. 220. 
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didasarkan pada kenyataan, bahwa sikap seseorang dapat diramalkan 

perubahan-perubahannya bila seseorang telah memiliki penguasaan 

pengetahuan tingkat tinggi. Hubungannya dengan evaluasi aspek 

sikap pada mata pelajaran akidah akhlak di Madrasah, maka evaluasi 

aspek sikap dilakukan selama berlangsungnya kegiatan belajar 

mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas, yang berorientasi pada 

perilaku siswa sehari-hari sebagai pengamalan nilai-nilai agama. 

Aspek sikap yang perlu dinilai meliputi sopan santun siswa kepada 

guru, karyawan dengan teman sekolah dan sopan santun siswa kepada 

orang tua, keluarga, teman dan orang yang lebih tua di rumah atau di 

masyarakat. 

c. Fungsi  dan Tujuan Evaluasi 

Kedudukan evaluasi sangat strategis, karena hasil dari 

evaluasi dapat dijadikan input untuk perbaikan suatu kegiatan. 

Dengan demikian evaluasi memiliki beberapa fungsi, diantaranya: 

untuk mengetahui pencapaian  tujuan  yang telah direncanakan;  

sebagai umpan  balik  bagi kegiatan selanjutnya; untuk menentukan 

strategi penanganan terhadap kesulitan dalam pencapaian tujuan; 

untuk bahan penelitian terhadap latar belakang kesulitan dalam  
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pencapaian tujuan. Selain itu evaluasi juga memiliki fungsi seleksi,    

diagnosa, penempatan, dan pengukur keberhasilan.35 

Menurut Ngalim Purwanto, evaluasi dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran dapat dikelompokkan  menjadi empat 

fungsi yaitu : 

1. Untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta 

keberhasilan siswa setelah mengalami dan melakukan kegiatan 

belajar selam jangka waktu tertentu. 

2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan  program pengajaran . 

3. Untuk keperluan Bimbingan Konseling (BK) 

4. Untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum 

sekolah yang bersangkutan.36 

Adapun menurut Sukardi, evaluasi mempunyai fungsi yang 

bervariasi dalam proses pembelajaran sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui apakah peserta didik telah menguasai 
pengetahuan,   nilai-nilai dan keterampilan yang diberikan oleh 
guru. 

b. Untuk mengetahui aspek kelemahan peserta didik dalam 
melakukan kegiatan pembelajaran. 

c. Mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam pembelajaran. 
d. Sebagai umpan balik bagi guru yang berasal dari peserta didik. 
e. Sebagai alat mengetahui perkembangan peserta didik. 
f. Sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada orang tua 

siswa.37   
 

                                                           
35 Ibid ..,hlm. 187-189 
36 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip…, hlm.5 
37 Sukardi, Evaluasi Pendidikan...(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 4. 
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Tujuan Evaluasi yang hendak dicapai dalam proses pendidikan 

adalah sebagai berikut: 

1) Sebagai perangsang atau dorongan untuk menabah usaha atau 
semangat siswa; 

2) Umpan balik bagi siswa, 
3) Upan balik bagi guru, 
4) Memberikan informasi kepada orang tua, dan 
5) Informasi untuk seleksi.38  

Adapun tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang 

akurat dan objektif tentang suatu program.Informasi tersebut 

dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak/hasil yang 

dicapai, efesiensi serta pemanfaatan hasil evaluasi yang 

difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil 

keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan.  

Dipergunakan juga untuk kepentingan penyusunan 

program berikutnya maupun penyusunan kebijakan yang terkait 

dengan program.39  

Tujuan dan fungsi penilaian ada beberapa hal: 

a) Penilaian berfungsi selektif 

b) Penilaian berfungsi diagnostic 

c) Penilaian berfungsi sebagai penempatan 

d) Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan.40 

                                                           
38 Sri Esti Wuryani Djiwandono,Psikologi Pendididkan,(Jakarta: Grasindo.2006), Cet. III, hlm.399. 
39 Eko Putro Widoyoko, Penilaian Hasil Pembelajaran di Sekolah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2014), hlm 7. 
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Tujuan penilaian prestasi siswa belajar  mengandung makna yang 

lebih luas, yaitu: 

1) Sebagai bahan laporan kepada orang tua murid tentang 

kemajuan-kemajuan yang telah dicapai anaknya disekolah. 

2) Memberikan dorongan pada siswa untuk lebih meningkatkan 

kegiatan belajarnya dimasa-masa yang akan datang 

3) Memberikan kepuasan kepada para siswa, guru, dan orang tua 

tentang prestasi hasil belajar yang dicapai oleh siswa 

4) Menyediakan datarekomendasi tentang prestasi siswa 

disekolah jika yang bersangkutan mau melamar pekerjaan. 

5) Menyediakan data bagi diskusi di kalangan guru mengenai 

kemajuan dan kelemahan para siswanya dalam mencapai 

prestasi belajar disekolahnya. 

6) Sebagai bahan guna perbaikan  kurikulum sekolah pada masa-

masa mendatang. 

7) Sebagai bahan data bagi usaha penanganan kasus kelambanan 

belajar siswa tertentu. 

8)  Menyediakan data guna penentuan peringkat seseorang atau 

kelompok dalam keseluruhan kelas.41 

                                                                                                                                                                      
40 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, cet.ke-1, (Jakarta:Sinar Grafika Offiset, 

1999), hlm.10-11. 
41 Cece Wijaya, A. Tabrani Rusyan, Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, 

cet.ke-1, ( Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991), hlm.153. 
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d. Prosedur Evaluasi 
 

Menurut Mochtar Buchari yang dikutip oleh Mustaqim, langkah-

langkah pokok dalam melakukan evaluasi terdiri dari perencanaan, 

pengumpulan data, analisa / verifikasi data, pengolahan data dan 

penafsiran data.42 

Kegiatan perencanaan meliputi: perumusan tujuan evaluasi 

yang akan   dilaksanakan; menetapkan aspek-aspek yang akan dinilai; 

menentukan  metode evaluasi yang akan dipergunakan; memilih d a n  

menyusun alat evaluasi yang akan digunakan; menentukan kriteria 

yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan data meliputi 

pelaksanaan evaluasi; pemeriksaan hasil evaluasi; dan pemberian 

kode atau skor. Data yang didapatkan  kemudian dianalisis dengan  

salah  satu dari dua cara, yaitu secara statistik dan bukan secara 

statistik. Pengolahan data ini menghasilkan data yang dapat 

ditafsirkan sesuai kriteria yang disusun.43 Rangkaian prosedur ini, 

akan sangat membantu terhadap kelancaran proses dan hasil yang 

baik dari suatu proses evaluasi. 

Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 

Tahun 2007 tentang Standar Penilaian, penilaian di antaranya 

dilakukan oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik 

                                                           
42 Mustaqim, Psikologi Pendidikan, cet.Ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 167. 

43 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan ...(Jakarta:Gaya Media Pratama, 2005),hlm. 200-201. 
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dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau 

proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan 

efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan 

sebagai berikut: 

1). Menginformasikan Silabus mata pelajaran yang di dalamnya   
memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. 

2).  Mengembangkan  indikator  pencapaian  KD  dan  memilih  
teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata 
pelajaran. 

3). Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai 
dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih. 

4). Melaksanakan tes,  pengamatan,  penugasan,  dan/atau  
bentuk  lain yang diperlukan. 

5). Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil 
belajar dan kesulitan belajar peserta didik. 

6). Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik 
disertai balikan/komentar yang mendidik. 

7).  Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. 
8). Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir   

semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk 
satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi 
singkat sebagai cerminan kompetensi utuh. 

9) Melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan 
Agamadan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan 
Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai 
akhir semester  akhlak  dan  kepribadian peserta  didik dengan    
kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.44 

 
e.   Objek Evaluasi 

 
Menurut Abuddin Nata, ada tiga hal yang menjadi sasaran 

dalam evaluasi hasil belajar, yaitu : Pertama, segi tingkah laku yang 

menyangkut sikap, minat, perhatian, keterampilan peserta didik 

sebagai akibat dari proses belajar mengajar. Kedua, segi penguasaan 

                                                           
44 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian. 
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materi pelajaran yang diberikan guru dalam proses belajar mengajar. 

Ketiga, segi-segi yang menyangkut proses belajar mengajar. Hal ini 

didasarkan bahwa baik tidaknya proses belajar mengajar, akan 

menentukan baik tidaknya hasil belajar yang dicapai oleh peserta 

didik.45 

Evaluasi merupakan bagian dari proses belajar mengajar yang 

secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mengajar. UU 

RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 58 

ayat (1) menyatakan  bahwa  evaluasi  hasil  belajar  peserta  didik  

dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan 

perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.46 

f.   Metode Evaluasi 
 

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 menggariskan 

bahwa: (1) Penilaian hasil pembelajaran pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai 

dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai; (2) Teknik penilaian 

tersebut dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan 

penugasan perseorangan atau kelompok.47 

Berdasarkan uraian di atas, metode yang dapat dipergunakan untuk 

mengetahui kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh peserta didik 
                                                           

45 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan ...(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), hlm.. 143. 
46 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 58. 
47 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 22. 
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dalam proses belajar yang mereka lakukan dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu metode tes dan metode non tes. 

1).  Metode tes merupakan  cara  untuk mengadakan   penilaian   yang 

berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus 

dikerjakan oleh anak atau sekelompok anak sehingga anak tersebut 

dapat dibandingkan dengan anak-anak yang lain dengan nilai 

standar yang ditentukan.48 

Ditinjau  dari  bentuk  pertanyaan  yang  diberikan,  tes  hasil 

belajar  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  tes  objektif  dan  tes  essay.  

Tes objektif merupakan bentuk tes yang dapat dijawab dengan 

jalan memilih salah satu alternatif jawaban yang benar dari 

sejumlah alternatif yang tersedia, atau dengan mengisi jawaban 

yang benar dengan beberapa perkataan atau simbol. Diantara 

bentuk tes objektif adalah true or false, multiple choice, matcing, 

completion. Tes essay adalah suatu bentuk tes yang terdiri dari 

suatu pertanyaan atau suatu perintah yang menghendaki jawaban 

yang berupa uraian-uraian yang relatif panjang.49 

  2). Metode non tes. 

Ada beberapa tenik penilaian non tes, yaitu: penilaian unjuk 

kerja, penilaian sikap, penilaian  proyek, penilaian produk, penilaia 
                                                           
48 Sartana, Wayan dan Sumartana, PPN.,Evaluasi Pendidikan,cet.Ke-4 (Surabaya: Usaha Nasional, 

1986), hlm. 25. 
49 Ibid…, hlm. 27-41. 
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portofolio dan penilaian diri.50 Tekhnik non tes merupakan alat 

penilaian yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

keadaan peserta didik atau peserta tes tanpa melalui tes dengan alat  

tes. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa informasi tentang  

peserta  didik  yang  dibutuhkan untuk menilai hasil pengukuran 

yang salah satunya lewat tes. Tidak sedikit informasi hasil belajar 

yang lain yang justru lebih tepat untuk diungkap, disadap, dan 

diperoleh  melalui cara-cara selain pengukuran.51  

Penilaian tekhnik non tes terdiri atas berbagai tekhnik antara 

lain: observasi, wawancara, skala sikap, check list dan ratting 

skill.52 Namun pada tesis ini penulis lebih tertarik menggali 

evaluasi non tes pada aspeksikap/sikap. Lebih lanjut dalam 

permendiknas No.20 tahun 2007 tentang Standar penilaian 

Pendidikan bahwa prinsisp-prinsip penilaian adalah sebagai berikut: 

1. sahih,berarti penilaian didasarkan pada data yang  mencerminkan  
kemampuan yang diukur. 

2.   objekt, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria 
yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 

3.  adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan 
peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan 
latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status 
sosial ekonomi, dan gender. 

4.  terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu 
komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 

                                                           
50 Anonim, Model  Penilaian Kelas Kurikulum  Tingkat Satuan Pendidikan  Sekolah Dasar Madrasah 

Ibtidaiyah, (ttp: tnp, 2006), hlm. 8. 
51 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi, (Yogyakarta: BPFE, 

2010), hlm.90. 
52 Zainal Arifin,Evaluasi Intruksional,(Bandung:PT.Remaja Rosda Karya,1991), hlm.21. 
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5.  terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, 
dandasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh 
pihak yang berkepentingan. 

6. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian 
olehpendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan 
menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk 
memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 

7. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana 
danbertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. 

8.  beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran  
pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 

9.  akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggung jawabkan, 
baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.53 

 
Agar penilaian objektif guru perlu mengoptimalkan dan 

menggunakan prinsip-prinsip tersebut diatas agar kompetensi siswa 

benar-benar terukur dan menggambarkan kemampuan siswa yang 

dimiliki. Dijelaskan pula lebih lanjut bahwa Penilaian hasil belajar 

oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk  

memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk  

meningkatkan efektivitas kegiatan  pembelajaran. Penilaian 

tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut: 

a.  Menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya 
memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. 

b. Mengembangkan   indikator   pencapaian   KD   dan   
memilih   teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun 
silabus mata pelajaran. 

c. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai 
dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih. 

d.  Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk 
lain yang diperlukan. 

                                                           
53Permendiknas No.20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 
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e. Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan 
hasil  belajar dan kesulitan belajar peserta didik. 

 f. Mengembalikan  hasil  pemeriksaan  pekerjaan  peserta  
didik  disertai balikan/komentar yang mendidik. 

g.  Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. 
h. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir 

semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk 
satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi 
singkat sebagai cerminan kompetensi utuh. 

i. Melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru 
Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada 
guru Pendidik Kewarganegaraan sebagai informasi untuk 
menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian 
peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau 
kurang baik.54 

 
2.  Penilaian Aspek sikap 

 
        Pendidikan sebagai sebuah proses belajar tidak cukup 

mengajar masalah kecerdasan saja. Berbagai macam potensi anak  

juga  harus mendapat perhatian yang serius, proporsional agar 

berkembang secara optimal. Untuk itu, aspek sikap maupun  

ketrampilan juga perlu mendapat kesempatan yang sama untuk 

berkembang. 

        Istilah yang dicetuskan oleh tokoh pendidikan Ki Hajar 

Dewantoro yaitu cipta, rasa dan karsa,55 mengakomodasi 

berbagai potensi anak didik, baik menyangkut aspek cipta yang 

berhubungan dengan otak dan kecerdasan, aspek rasa yang 

                                                           
54 BSNP, Permendiknas No.20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 
55 Fathul Mu’in, Pendidikan Karakter: Konstruksi teoritik dan praktik, (Yogya:Ar-ruz edia, 2011), 

hlm. 84. 
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berkaitan dengan emosi dan perasaan, serta karsa atau keinginan 

maupun ketrampilan yang lebih bersifat fisik. 

  a. Pengertian Aspek sikap 

Aspek sikap sangat penting dalam tujuan pendidikan, karena 

afeksilah yang menentukan nilai kepada seseorang itu baik atau 

buruk. Seorang peserta didik dianggap sukses secara sikap dalam 

belajar agama jika telah menyenangi dan menyadari dengan ikhlas 

kebenaran ajaran agama yang ia pelajari, lalu menjadikannya 

sebagai sistem nilai diri yang pada akhirnya dijadikan penuntun 

hidup baik suka maupun duka.56 

Menurut Suharsimi Arikunto, aspek sikap adalah aspek yang 

mencakup kemampuan menyangkut aspek perasaan dan emosi. 

Pada aspek ini juga terbagi dalam beberapa bagian yang meliputi 

aspek penerimaan terhadap lingkungannya, tanggapan / respon 

terhadap lingkungan, penghayatan dalam bentuk ekspresi nilai 

terhadap sesuatu, mengorganisasikan berbagai nilai untuk 

menemukan pemecahan, serta karakteristik dari nilai-nilai yang 

menginternalisasi dalam diri.57 Sikap berawal dari perasaan yang 

terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon  

                                                           
56Muslih USA dan Widjan SZ, Pendidikan Islam dalam Peradaban Industri, (Jakarta: 

Aditya Media, 1997), hlm.44. 
57 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta:Bumi Aksara,2007), 

hlm.119. 
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sesuatu/objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau 

pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat 

dibentuk sehingga menjadi perilaku atau tindakan yang 

diinginkan.58 

Sikap berangkat dari perasaan (suka atau tidak suka) yang  

terkait dengan kecenderungan bertindak seseorang dalam    

merespon sesuatu / objek. Sikap juga dapat diartikan sebagai 

ekspresi dari nilai-nilai pandangan hidup seseorang. Sikap dapat 

dibentuk untuk terjadinya perilaku /  tindakan yangdiinginkan.59 

Penilaian pada aspek sikap (sikap) kurang mendapat perhatian 

guru. Guru lebih sering menggunakan penilaian pada aspek 

pengetahuan dan  ketrampilan saja. 

Penilaian sikap merupakan penilaian yang penting dalam 

pendidikan, penilaian ini bertujuan guna mencapai penerus bangsa 

yang bermoral disela derasnya dunia globalisasi yang semakin 

menurunkan moral penerus bangsa. Tipe hasil belajar sikap pada 

siswa terlihat dari berbagai perilaku seperti perilaku terhadap  

pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman   

                                                           
58Balitbang  Depdiknas,  Pedoman  Model  penilaian  kelas  KTSP  TK-SD-SMA,MI MTS-MA- 

MAK,(Jakarta: CV Minijaya Abadi,2007), hlm.161-163. 
59 Hamzah B.Uno dan Satria Koni, Assesment Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm.  

29. 
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sekelas, kebiasaan belajar dan hubungan sosial.60 

b. Kategori Penilaian Hasil sikap 

Penilaian aspek sikap diartikan sebagai penilaian terhadap 

respon atau minat, perasaan dan emosi dan nilai (perilaku yang 

sesuai dengan kepatutan agama serta sosial) yang lebih sulit diukur 

dari pada aspek lainnya. Seperti pendapat Krothwohl, dkk, dalam 

bukunya yang berjudul “ Handbook II : The Affective Domain”.  

Yang terdiri dari lima jenjang, Pembelajaran di MI Ma’arif Klangon 

menggunakan Kurikulum tigabelas (K.13), maka dalam hal ini 

penulis juga mencantumkan Permendikbud no 23 tahun 2013 

tentang penilaian pendidikan seperti tercantum  pada bagan  di 

bawah ini: 

  

 

 

 

 

  

 

                                                           
60Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1990), hlm.30 
 

Penilaian Sikap 

Krothwohl,dkk  

1. mengamati  perilaku 
 2. mencatat   perilaku   
 3. menindaklanjuti 

hasil pengamatan 
4. mendiskripsikan  
Perilaku 
       

Permendikbud  
No 23 Tahun 2016 
Standar penilaian 
pendidikan 

1.Receiving 
2.Responding 
3.Valuing 
4.Organization 
5.Charazterization by 

a value or value 
complex 
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Pengkategorikan penilaian sikap Krathwohl membedakannya  

menjadi lima jenjang/tingkatan, yaitu: 

1) Receiving atau Attending (penyadaran) 

Receiving atau Attending yaitu peserta didik 

menerima/ memperhatikan terhadap suatu fenomena/nilai 

tertentu. Misalnya: peserta didik segera masuk kelas ketika 

melihat Bapak/Ibu guru datang, mempersiapkan peralatan 

belajar, mau mendengarkan penjelasan guru serta mampu 

menerima nilai-nilai yang diajarkan oleh kepadanya. 

2) Responding (merespon) 

Responding yaitu memperlihatkan reaksi terhadap 

norma tertentu, keinginan memberi respon, atau kepuasan 

dalam merespon. Misalnya: Siswa  dituntut  untuk aktif 

bertanya  tentang materi  yang diajarkan, berdiskusi dengan 

teman, membaca materi yang ditugaskan, dan meskipun tidak 

ada tugas selalu belajar. 

3) Valuing (menghargai) 

Valuing  yaitu menghargai dan mengikat diri terhadap  

suatu nilai, keyakinan atau sikap menunjukkan derajat 

internalisasi dan komitmen. Misalnya: ketika seorang siswa 

diajarkan tentang membaca Al-Qur’an merupakan ibadah dan 
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mendapat pahala, kemudian anak tersebut mencontoh apa yang 

telah di contohkan setiap hari. 

4) Organization 

Organization yaitu mengaitkan nilai satu dengan nilai 

lain, konflik antar nilai diselesaikan, dan mulai membangun 

sistem nilai- nilai internal konsisten. Misalnya: Anak diajari 

hidup jujur, amanah, adil. 

5) Characterization by a value or value complex 
 

Characterization by a value or value complex yaitu 

mewujudkan nilai-nilai dalam diri sehingga menjadi sebuah 

watak/ karakter gaya hidup. Peserta didik memiliki sistem 

nilai yang mengarahkan/ mengendalikan perilaku sampai pada 

waktu tertentu dan menjadi gaya hidup. Misalnya: Anak didik 

diajari tentang pentingnya menjaga dan melestarikan 

lingkungan, Maka nilai-nilai menjaga dan melestarikan 

lingkungan ini benar-benar telah menjadi komitmen pada 

dirinya.61 

Untuk penilaian di MI Ma’arif Klangon juga menggunakan 

Permendikbud  No 23 Tahun 2016 Standar penilaian pendidikan yang 

ada di madrasah penilaian aspek sikap dilakukan melalui 

                                                           
61 Sukiman, Pengembangan Sistem Evaluasi PAI, (Prodi PAI Fak. Tarbiyah UIN SUKA:2008),hlm.55-57. 
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observasi/pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan, dan 

pelaporannya menjadi tanggungjawab wali kelas atau guru kelas; 

penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan dan 

teknik penilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi 

tanggungjawab wali kelas atau guru kelas;Penilaian aspek sikap 

dilakukan melalui tahapan: 

a. mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran; 

b.mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar   

observasi/pengamatan; 

c. menindaklanjuti hasil pengamatan; dan      

d. mendeskripsikan perilaku peserta didik. 

Akan tetapi pelaksanaan pada penilaian sikap di MI Ma’arif Klangon 

belum semua guru dapat melaksanankan hal ini karena keterbatasan 

waktu yang dimiliki oleh guru pada saat mengajar, guru harus 

membagi waktu antara penyampaian materi, pemberian tugas dan 

proses evaluasi, sedangkan penilaian sikap siswa harus dilakukan 

secara individu dan langsung bertatap muka. Faktor kedua perubahan 

perilaku/sikap memerlukan waktu yang relatif lama untuk diungkap, 

sehingga menjadi penghambat. Faktor ketiga guru tidak terbiasa 

melakukan penilaian nontes/ sikap. 
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c.  Teknik Penilaian sikap 

        Mengukur keberhasilan tujuan belajar aspek sikap 

memerlukan pengumpulan data dari peserta didik dengan berbagai 

cara. Cakupan penilaian sikap terbagi menjadi dua aspek yaitu 

Penilaian sikap spiritual yang berkaitan dengan menghargai dan 

menghayati ajaran agama yang dianut dan penilaian sikap sosial 

berkaitan dengan sikap Jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, 

gotong royong, santun dan percaya diri. Ditegaskan dalam 

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

No.66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan dijelaskan 

bahwa pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui 

observasi, penilaian diri, penilaian “teman sejawat” (peer 

evaluation) oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang 

digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar 

peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (rating 

scale) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan 

pendidik. 

1) Teknik observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan 

secara berkesinambungan dengan menggunakan indera,baik 

secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan 

pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku 
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yang diamati. Instrumen yang digunakan berupa lembar 

observasi. Contoh instrumen terlampir. 

2)  Teknik penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan  cara 

meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan 

kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. 

Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. 

Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. 

Contoh instrumen terlampir. 

3) Teknik  penilaian  antar peserta  didik  merupakan  teknik  

penilaian dengan  cara  meminta  peserta  didik  untuk  saling  

menilai  terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen 

yang digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik. 

Contoh instrumen terlampir. 

4) Teknik  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. Instrumen  yang  digunakan  berupa  kartu  

kejadian  peserta  didik.62 Contoh instrumen terlampir. 

Penilaian pada aspek sikap tidaklah mudah dibandingkan menilai 

padaaspek pengetahuan maupun ketrampilan. Aspek sikap tidak 

                                                           
62 lampiran  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  NO.23  tahun  2016  tentang 

standar nasional pendidikan. 
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dapat di ukur seperti halnya aspek pengetahuan karena dalam aspek 

sikap kemampuan yang diukur adalah: 

a) Menerima (memperhatikan), meliputi kepekaan terhadap 

kondisi, gejala,  kesadaran, kerelaan, mengarahkan perhatian; 

b) Merespon, meliputi merespon secara diam-diam, bersedia 

merespon, merasa  puas  dalam merespon, mematuhi peraturan; 

c) Menghargai,  meliputi  menerima  suatu  nilai,  mengutamakan   

suatu nilai, komitmen terhadap nilai; 

d) Mengorganisasi, meliputi memahami hubungan abstrak, 

mengonseptualisasikan nilai, mengorganisasi sistem suatu nilai  

e) Membentuk karakteristik diri dengan suatu nilai atau nilai yang 

kompleks.63 

Secara  umum  objek  sikap  yang  perlu  dinilai  dalam  

proses pembelajaran berbagai mata pelajaran 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 tetapi mudah  diberi  

motivasi,  dan  akan  lebih  mudah  menyerap  materi 

pelajaran yang diajarkan. 
                                                           
63 BSNP,Pnduan Penilaian kelompok Mata Pelajaran Agama Akhlak Mulia. 
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2) Sikap  terhadap  guru/  pengajar.  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/ 

pengajar akan sukar menyerap materi pelajaran yang 

diajarkan oleh guru tersebut. 

3) Sikap terhadap proses pembelajaran. Peserta didik juga 

memiliki sikap positif terhadap proses pembelajaran  

berlangsung. Proses pembelajaran mencakup suasana 

pembelajaran, strategi, metodologi, dan tekhnik 

pembelajaran yang digunakan. Proses pembelajaran yang 

menarik, nyaman dan menyenangkan dapat menumbuhkan 

motivasi belajar peserta didik, sehingga dapat mencapai 

hasil belajar maksimal. Sikap berkaitan  dengan  nilai-nilai 

atau norma yang berhubungan dengan suatu materi 

pembelajaran.64 

Sikap yang dijelaskan diatas belum semua siswa MI Ma’arif 

Klangon  merasa senang, tidak sedikit anak merasa jenuh 

dan tidak suka terhadap hal-hal tersebut terutama pada mata 

                                                           
64 Balitbang  Depdiknas,  Pedoman  Model  penilaian  kelas  KTSP  TK-SD-SMA,  MI-MTS-MA- 

MAK,(Jakarta: CV Minijaya Abadi,2007),hlm. 
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pelajaran akhidah Akhlak. Mereka belum bisa merasakan 

arti pentingnya pembelajaran akhidah akhlak untuk 

kehidupan sehari-hari, penerapan sikap belum sesuai 

harapan guru. Untuk itu bapak ibu guru berusaha 

memotivasi dan selalu mengingatkan bahkan misalnya 

dengan cara memberi nilai pada buku catatan mereka yang 

lengkap dan memberi kesempatan pada mereka untuk 

melengkapinya supaya mereka mendapatkan nilai baik. 

3 .  Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 
 

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah usaha yang 

sistematis dalam mengembangkan fitrah beragama peserta 

didik, sehingga mereka menjadi manusia yang beriman,  

bertakwa, dan berakhlak mulia, serta aktif membangun 

peradaban dan keharmonisan  kehidupan, khususnya dalam 

memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia 

seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, 

hambatan, dan perubahan yang  muncul  dalam  pergaulan  

masyarakat,baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun  

global.65 

Pendidikan Agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah terdiri 

atas empat mata pelajaran, yaitu Al-Qur’an Hadist, Aqidah 

                                                           
65 BSNP,Panduan Penilaian.... 
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Akhlak, Fiqih dan SKI. Pada dasarnya muatan pelajaran PAI 

sangat terkait satu sama lain. Dalam  muatan Qur’an Hadist 

merupakan sumber utama ajaran Islam sehingga bisa sebagai 

sumber pencapaian aqidah aklak pada diri manusia. Fiqih 

merupakan bagian yang memuat norma/aturan yang mengatur 

hubungan manusia terhadap Allah dan sesama sedangkan 

sejarah (SKI) memuat tentang perjalanan kaum muslim dari 

masa ke masa. Semua itu dilandasi oleh aqidah dalam 

mengembangkan sistem kehidupan. 

 
Pembelajaran PAI di Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang 

mencakup mata pelajaran Al-Qur’an Hadist, Aqidah Akhlah, 

Fikih dan SKI memiliki karakteristik sendiri. Al-Qur’an Hadist 

menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang 

benar, memahami makna secara kontekstual dan tekstual serta 

diharapkan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari- 

hari. Aqidah Akhlak menekankan pada keyakinan/ keimanan 

yang benar serta menghayati  dan mengamalkan nilai-nilai al-

asma’al-husna. Aspek akhlak menekankan pada pembiasaan 

untuk akhlak terpuji dan menjauhi akhlak. tercela dalam 

kehidupan sehari-hari. Aspek Fiqih menekankan pada cara 

kemampuan melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar 
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dan baik. Sedangkan  pada  aspek  sejarah  menekankan  pada  

kemampuan  mengambil ibrah  dari  peristiwa  sejarah  Islam,  

meneladani  tokoh  dan  mengaitkan fenomenasosial, budaya, 

politik, ekonomi, iptek dalam mengembangkan kebudayaan dan 

peradaban Islam. Dalam penelitian ini penulis mengfokuskan 

pada mata pelajaran Aqidah Akhlak, pemilihan  terhadap  materi 

Aqidah Akhlak karena lebih cocok dalam penerapan akhlakul 

karimah kepada siswa. 

a. Pengertian Mata Pelajaran Akhidah Akhlak  

Aqidah  akhlak  merupakan mata  pelajaran  yang 

diberikan  pada jenjang pendidikan dasar yang membahas 

ajaran Islam dari segi aqidah dan akhlak. Mata pelajaran 

Aqidah Akhlak merupakan kegiatan dari mata pelajaran 

pendidikan yang memberikan bimbingan kepada siswa agar 

memahami, menghayati, meyakini kebenaran agama Islam serta 

bersedia mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Aqidah Akhlak merupakan kelompok mata pelajaran PAI 

yang didalamnya mencakup persoalan keilmuan dan budi pekerti 

yang dapat mengembangkan kepribadian peserta didik. 

Karakteristik mata pelajaran Aqidah  Akhlak lebih menekankan 

pada pengetahuan, pemahaman dan penghayatan peserta didik 
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terhadap keyakinan / kepercayaan serta perwujudan keyakinan 

tersebut  dalam perkataan / amal perbuatan. Indikator untuk 

Standar Kompetensi Dasar mata pelajaran Akidah Akhlak dapat 

dikelompokkan menjadi aspek: 

1) Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian,  

pemupukan,dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, 

pengamatan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik 

tentang akidah islam sehingga menjadi manusia muslim 

yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya 

kepada Allah SWT. 

2)  Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan 

menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari 

baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai 

manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah islam. 

Berdasarkan hal itu nilai hasil belajar yang dicantumkan 

dalam Laporan Hasil Belajar harus merupakan  nilai 

perpaduan antara nilai : 

a) Penguasaan konsep dan nilai-nilai, dan 

b) Penerapan66 

                                                           
66 Firdaus,  Pedoman Sistem Penilaian Hasail Belajar Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah, (Jakarta: 

Derparteman  Dirjen Pendidikan Islam Depag, 2010), hlm. 9 



47 
 
 
 

 
 
 

Madrasah memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi 

kepada peserta didik mempraktekkan nilai-nilai aqidah dan 

akhlak dalam membentuk kebiasaan melakukan akhlak terpuji 

dan menghindari akhlak tercela dalam  kehidupan sehari-hari. 

Al-Akhlakul Al-karim sangat penting untuk dipraktekkan dan 

dibiasakan oleh peserta didik dalam kehidupan individu,   

bermasyarakat, dan berbangsa terutama dalam rangka 

mengantisipasi dampak negatif era globalisasi dan krisis 

multidimensional yang melanda Indonesia. 

Kiranya dari berbagai uraian tersebut diatas penilaian 

dan  pembentukan aqidah dan akhlak peserta didik sangat 

penting dilakukan. Madrasah sebagai pendidikan formal juga 

perlu mengembangkan penilaiansikap/sikap agar anak didik 

akan memiliki sikap yang sesuai dengan kultur Indonesia. 

b. Ruang Lingkup Mata pelajaran Aqidah Akhlak di 

Madrasah Ibtidaiyah 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 02 

tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi 

pendidikan agama Islam dan bahasa arab di madrasah maka 

ruang lingkup mata pelajaran Aqidah Akhlak di madrasah 

mencakup tentang mengenal dan meyakini rukun iman dari 

iman kepada Allah sampai dengan iman kepada Qada dan 
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Qadar melalui pembiasaan dalam mengucapkan kalimat-kalimat 

thayyibah,pengenalan,pemahaman sederhana dan penghayatan 

terhadap rukun iman dan al-asma’ al-husna, serta pembiasaan 

dalam pengamalan akhlak terpuji dan adab Islami serta 

menjauhi akhlak tercela dalam perilaku sehari-hari.67 Ruang 

lingkup pelajaran Aqidah Akhlak meliputi: 

1. Aspek Akidah 

Aspek Aqidah meliputi beberapa sub aspek kebenaran, 

aqidah Islam, hubungan Aqidah  Akhlak ,  keesaan  Allah  

SWT,  kekuasaan Allah Allah maha pemberi riski, maha 

pengasih penyayang, maha pengampun dan penyantun, benar, 

maha adil dengan argument dalil aqli dan naqli. Meyakini 

bahwa Muhammad SAW adalah rosul terakhir, meyakini 

kebenaran al-qur’an dengan dalil aqli  meyakini qodho dan  

qodar, hubungan usaha dan do’a, hubungan perilaku manusia  

dengan terjadinya bencana alam disertai argument dalil aqli 

dan naqli. 

  2. Aspek Akhlak 

Aspek Akhlak meliputi beradab secara Islam dalam 

bermusyawarah untuk membangun demokrasi, berakhlak 

terpuji kepada orang tua, guru, ulil amri dan waliyulloh untuk 
                                                           
67 Lampiran Peraturan Menteri Agama RI No. 02 tahun 2008 tentang standar kompetensi lulusan dan 

standar isi pendidikan agama Islam dan bahasa arab di Madrasah. 
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memperkokoh integritas dan  kredibilitas pribadi, 

memperkokoh kehidupan masyarakat,  berbangsa  dan  

bernegara,  bersedia  melanjutkan misi utama  rosul  dalam  

membawa  perdamaian,  terbiasa  menghindari akhlak tercela 

yang  dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat, 

berbangsa dan bernegara seperti membunuh, merapok, 

mencuri, menyebar fitnah, membuat kerusuhan, 

mengkonsumsi / mengedarkan narkoba, dan malas bekerja. 

3. Aspek Kisah Teladan 

Aspek kisah keteladanan yang meliputi mengapresiasi 

dan meneladani  sifat  dan  perilaku  sahabat  ulama  

Rasululloh  SAW dengan landasan argumen yang kuat. 

c. Tujuan mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

1. Menumbuh kembangkan aqidah melalui pemberian ,  

pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, 

penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman 

peserta didik tentang aqidah Islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan 

ketaqwaannya kepada Allah SWT. 

2.  Mewujudkan  manusia  Indonesia  yang  berakhlak  mulia  

          dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari- 



50 
 
 
 

 
 
 

hari baik dalam kehidupan individu maupun sosial, 

sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai aqidah. 

        Ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 

2005 pasal 64 Ayat 3 disebutkan bahwasannya penilaian hasil 

belajar kelompok pada mata pelajaran kewarganegaraan dan 

kepribadian  dilakukan  melalui pengamatan terhadap perubahan 

perilaku dan sikap untuk  menilai perkembangan s ikap dan 

kepribadian peserta didik serta ujian ulangan, dan atau 

penugasan untuk mengukur aspek pengetahuan peserta didik. 

Penilaian / evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan cara 

atau tekhnik  penilaian terhadap tingkah laku manusia standar 

Perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh aspek-aspek 

kehidupan  mental-psikologis dan spiritual religius, hasil  

pendidikan  Islam bukan hanya menjadi manusia sosok pribadi 

yang tidak hanya bersikap religius, melainkan juga berilmu dan 

ketrampilan yang sanggup beramal dan berbakti kepada Tuhan 

dan masyarakat.68 

Pentingnya evaluasi aspek sikap pembelajaran akidah 

akhlak didasarkan pada konsep pembentukan manusia yang 

berkepribadian Islami diawali dan didasari dengan pendidikan 

                                                           
68 M.Arifin,  Ilmu  Pendidikan  Islam  Suatu  Tinjauan  Teoritis  dan  Praktis Berdasarkan  

Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.238 
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akidah maupun akhlak baik di madrasah maupun di rumah. 

Penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa dengan proses 

pembelajaran yang meliputi keteladanan, penguatan positif dan 

negatif, dan hal-hal yang menyangkut ajaran agama yang harus 

dipercaya (diimani). Dengan demikian perilaku seseorang akan 

menentukan baik buruknya  sikap yang menjadi harapan 

keluarga. Perilaku  tidak terpuji  antara lain kurang peduli 

lingkungan, kurang menghormati orang tua, tidak menghargai 

sesama merupakan permasalahan siswa  yang perlu diantisipasi 

dengan pembinaan akhlak mulia melaalui pembelajaran 

pendidikan terutama mata pelajaran akhidah akhlak karena 

pendidikan tersebut berupaya menumbuhkan keimanan 

ketaqwaan dan perilaku terpuji dalam konteks manusia. Akhlak 

mulia berfungsi sebagai panduan untuk menilai menentukan 

suatu perbuatan baik atau buruk. 

Untuk melaksanakan penilaian pembelajara aspek sikap 

di madrasah dengan menggunakan  proses pembelajaran seperti 

dibawah ini: 
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Tingkat Contoh kegiatan pembelajaran 
Penerimaan 
(Receiving) 

Arti:Kepekaan (keinginan menerima/memperhatikan) 
terhadap fenomena menunjukkan perhatian terkontrol 
dan terseleksi. 
Contoh kegiatan belajar : 
a. sering mendengarkan Asmaul Khusna 
b. senang mengucapkan kalimat toyyibah 
c. senang mengucapkan salam jika bertemu seseorang 
d. senang menyanyikan lagu sholawat 

Responsi 
(Responding) 

Arti:menunjukkan perhatian aktif melakukan sesuatu 
tentang fenomena setuju, ingin, puas (mendengar)  
Contoh kegiatan belajar : 

        a.  mentaati aturan 
       b.  mengerjakan tugas/ PR 
        c.  mengungkapkan perasaan 
        d.  membawa buku pelajaran 
        e.  meminta maaf atas kesalahan 

Acuan Nilai 
( Valuing) 

Arti : Menunjukkan konsistensi perilaku yang 
mengandung nilai, termotivasi berperilaku sesuai 
dengan nilai-nilai yang pasti 
Tingkatan : menerima, lebih menyukai, dan 
menunjukkan komitmen terhadap suatu nilai 
Contoh Kegiatan Belajar : 
a.menghargai peran 
b.menunjukkan perhatian 
c.menunjukkan alasan 
d.mengoleksi lagu sholawatan,  
e.menunjukkan simpati kepada korban bencana alam 

 
Tabel 1.1. Kaitan antara kegiatan pembelajaran Akhidah Akhlak 
dengan domain tingkatan aspek Afektif di MI Ma’arif Klangon 
 
Sedangkan  pada aspek sikap sesuai dengan peraturan Permendikbud 

No 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian seperti pada peta konsep 

di bawah ini: 
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Gambar 1.2.  Skema penilaian Sikap 

Aspek sikap meliputi aspek sikap spiritual  dan aspek sosial. 

Aspek spiritual meliputi ketaatan beribadah, berperilaku syukur, 

toleransi dalam beribadah, berdoa sebelum dan sesudah 

melakukan kegiatan, Untuk penilaian sikap di MI Ma’arif 

Klangon  yang sudah dilaksanakan yaitu mau mengajak teman 

seagamanya untuk melakukan ibadah secara berjamaah, melaksanakan 

shalat Dhuha, mengikuti kegiatan keagamaanyang diselenggarakan 

sekolah misalnya: shalat  wajib dan sunah secara jamaah, puasa, 

Pelakasanaan pentembelihan hewan qurban. 

Aspek sosial meliputi sikap jujur, disiplin, tanggungjawab, 

santun, MI Ma’arif Klangon pelaksanaan penilaian pada aspek 

tersebut meliputi tidak berbohong tidak mencontek, mengerjakan 

Sosial 

Spiritual 

 
Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
 

Menghayati dan mengamalkan 
perilaku  

a. jujur,  
b. disiplin,  
c. santun,  
d. peduli (gotong royong, 

kerjasama, toleran, 
damai),  

e. bertanggung jawab,  
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sendiri tugas yang diberikan pendidik, tanpa menjiplak tugas orang 

lain mengerjakan soal penilaian tanpa mencontek mengatakan dengan 

sesungguhnya apa yang terjadi atau yang dialaminya dalam kehidupan 

sehari-hari mau mengakui kesalahan atau kekeliruan, mengembalikan 

barang yang dipinjam atau ditemukan, hadir di sekolah tepat waktu, 

menghormati  pendidik,  pegawai   sekolah, penjaga kebun, dan orang 

yang lebih tua mengerjakan tugas/pekerjaan rumah dengan baik, 

mengakui  kesalahan, tidak melemparkan kesalahan kepada teman, 

berpakaian rapi dan pantas, mengucapkan salam ketika bertemu 

pendidik, teman, dan orang-orang di sekolah.  

F.  Metode Penelitian.  
 

Metode diartikan sebagai cara yang teratur (bersistem) untuk  

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan 

yang ditentukan.69 Untuk memudahkan penulis dalam kerangka 

berfikir ilmiah diperlukan suatu metode yang penulis uraikan 

mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan tempat 

penelitian, subyek penelitian, tekhnik pengumpulan data dan 

analisis data.70 

  1  Jenis Penelitian 

                                                           
69 Sahid Susanto,Manajemen Pendidikan Tinggi Berwawasan Enterpreneur, (Yogyakarta: UGM, 

1999),hlm.11 
69 LexyJ.Moleong,MetodologiPenelitianKualitatif, cet. Ke-34,( Bandung, Remaja Rosdakarya , 

2015), hlm. 26 
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Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field  Risearch), 

yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan 

untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam 

suatu keadaan almiah.71 Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu 

penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena mengenai 

apa yang dialami subyek penelitian, seperti perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan denah memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah.72 

  2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di MI Ma’arif Klangon, sebuah 

Madrasah  Ibtidaiayah yang bernaung di bawah yayasan Lembaga 

Ma’arif terletak di kecamatan Kalibawang, Kulon Progo. 

Pelaksanaan penelitian ini pada semester dua tahun pelajaran 

2017/2018.  

3. Pendekatan Penelitian 
 

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi hasil belajar yang 

bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu 

                                                           
 
72 Ibid…, hlm. 06. 
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gejala yang ada, yakni gejala menurut apa adanya pada saat 

penelitian dilakukan. Pendekatan tersebut digunakan  penulis untuk 

 memperoleh gambaranhasil evaluasi aspek sikap pada  pendidikan  

dasar. 

  4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah informan yang lebih mengetahui 

permasalahan yang ingin diteliti dan dapat memberikan informasi 

tentang penelitian ini. Subyek penelitian digunakan untuk 

menentukan siapa saja yang akan diteliti sebagai informan. 

Pemilihan subyek dalam penelitian ini dilakukan secara 

purposive, yakni merupakan salah satu tekhnik pengambilan 

sumber data dengan pertimbangan tertentu.73 Sebagaimana 

informan yang terpilih merupakan orang-orang kunci (key person) 

dan sumber atas fenomena yang diteliti. Dalam hal ini yang 

menjadi subyek penelitian adalah kepala madrasah, peserta didik, 

dan guru di madrasah tersebut. Peserta didik yaitu kelas 1, 2 dan 4. 

Penulis mengambil kelas 1,2 karena kelas tersebut mempunyai 

karakteristik yang berbeda - beda baik karakteristik sosial, tingkah 

laku, bahasa maupun emosi.74  Pada kelas 1, 2 atau usia 6-8 tahun 

anak  senang memuji dirinya sendiri, membandingkan dirinya 

                                                           
73 Sugiyono,Metode  Penelitian  Pendidikan:pendekatan Kualitatif,danR&D, (Bandung:Alfabeta), hlm. 

300. 
74 Sunarto, Agung Hartono, Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),hlm. 149 
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dengan anak lain, tunduk kepada peraturan, menghedaki nilai 

angka baik tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas 

diberi nilai baik atau tidak. Sedangkan kelas 4 atau usia 10-11 

tahun minat terhadap kehidupan konkrit, rasa ingin tahu dan ingin 

belajar, anak membutuhkan guru atau orang dewasa dalam 

menyelesaikan tugas dan keinginannya, gemar membentuk 

kelompok sebaya untuk bermain. Implikasi perkembangan 

terhadap penyelenggraaan pendidikan di MI guru mengarahkan 

peserta didiknya untuk melakukan kebaikan, selalu menanamkan 

kejujuran karena pada tahap perkembangan ini anak sudah 

mengetahui peraturan dan tuntutan dari orang tua atau lingkungan 

sosial, anak telah dapat mengasosiasikan perbuatannya dengan 

lingkungan di sekiranya. Misalnya perbuatan nakal, jujur, adil serta 

sikap hormat baik terhadap orang tua, guru dan lingkuangan 

sekitamya,untuk itu penilaian sikap sangatlah penting. 

5.  Metode Pengumpulan Data  
 

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.75 Sedangkan 

pengumpulan data adalah prosedur yang sitematik dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan.76 Dari pengertian 

tersebut dapat penulis pahami bahwa dalam pengumpulan data 

                                                           
75Tatang M.Arifin,Menyusun Rencana penelitian,(Jakarta:Rajawali,1996), hlm.30. 
76Muhammad Prabundu Tika,Metodologi Riset Bisnis (Jakarta:PT Bumi Aksara,2006), hlm.58. 
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penelitian harus relevan terhadap objek yang diteliti. Agar data 

relevan maka diperlukan beberapa metode yang sesuai dalam 

penelitian. 

a. Metode Observasi 
 

Metode observasi adalah cara dan tekhnik 

pengumpulan data dengan  melakukan  pengamatan  dan  

pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena 

yang ada pada objek penelitian. Observasi dapat dibagi 

berdasarkan cara pendekatannya dan cara partisipasinya.77 

Dengan dilakukannya observasi maka akan lebih jelas 

gambaran kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan 

metode yang lain. Observasi juga dilakukan bila belum 

banyak keterangan yang dimiliki tentang masalah yang kita 

selidiki dan berfungsi sebagai eksplorasi.78 Teknik ini 

digunakan untuk memperoleh informasi serta gambaran 

empirik tentang data yang diperlukan dengan mengadakan 

pengamatan langsung di lembaga  pendidikan dasar Islam. 

b.   Metode Interview 
 

Metode Interview/Wawancara adalah percakapan  

dengan maksud tertentu.79 Metode Interview/Wawancara 

                                                           
77Ibid., hlm..59. 
78 S.Nasution,Metodologi Research: Penelitian Ilmiah,(Jakarta:PT Bumi Aksara,2008), hlm.106. 
79 MetodologiPenelitian...,(Bandung:RemajaRosdakarya, 2015, ), hlm.186 
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adalah percakapan dengan maksud tertentu. Metode 

interview mencakup cara yang digunakan seseorang 

bertujuan untuk suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan 

keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang 

informan, dengan bercakap-cakap, berhadapan muka dengan 

orang tersebut. Menurut Esterberg, seperti yang ditulis 

sugiyono mengemukakan ada tiga macam wawancara yaitu: 

wawancara terstruktur (structured interview), semistruktur 

(Semistructure interview),  tidak terstruktur (Notstructure 

interview), wawancara ini setiap responden diberi 

pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.80 

Setiap responden diberi pertanyaan yang sama,  wawancara 

dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara 

(interview guide) yang berisi tentang garis pokok-pokok       

pada materi wawancara sehingga wawancara dapat berjalan 

 lancar. Agar mendapatkan hasil yang baik, penelitian ini 

menggunakan wawancara secara mendalam (in-depth 

interview). 

c.   Metode Dokumentasi 
 

Metode dokumentasi dilakukan untuk meneliti bahan 

dokumentasi yang ada dan mempunyai relevansi dengan 
                                                           
80 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung,:Alfabeta, 2014), hlm.73 
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tujuan penelitian dengan mempelajari bahan bacaan berupa 

buku referensi serta dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan tujuan penelitian.81 

d.   Triagulasi Data 
 

  Triagulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data  
 

  yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triagulasi data dapat 

dicapai dengan: 

1) Membandingkan data hasil pengamatandengan hasil 

wawancara. 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan 

umum dengan yang dikatakannya secara pribadi. 

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya 

sepanjang waktu. 

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang  

dengan berbagai pendapat dan pandangan orang. 

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan. 

  e.  Catatan Lapangan 
     

 Catatan lapangan menurut Bogdan dan Biklen adalah 

catatan tertulis  tentang  apa yang  didengar,  dilihat,  
                                                           
81 Lexy J.Moleong,MetodologiPenelitian...,(Bandung:Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 216 
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dialami  dan  dipikirkan dalam rangka pengumpulan data 

dan refleksi terhadap data dalam penelitian kulitatif. 

Metode ini digunakan penulis setiap kali selesai terjun 

lapangan, ini diharapkan data yang diperoleh lebih valid 

dan akurat. Adapun instrumen yang digunakan berupa buku 

dan alat tulis. 

 6.   Metode Analisa Data 

Menurut Patton dalam Moleong, analisis data adalah proses 

mengatur  urutan  data, mengorganisasikannya  ke  dalam  oleh 

data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema 

dan pada hipotesis kerja itu. Dari dua definisi  tersebut  

Moleong mensistesiskan analisis data sebagai proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, 

kategori dan satu uraian dasar sehingga dapat diuraikan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja82 

Dalam penelitian kualitatif penulis menggunakan model 

analisis interaktif. Menurut Miles dan huberman dalam Idrus, 

penelitian dengan menggunakan analisis interaktif terdiri dari tiga 

hal utama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada 

saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam 

                                                           
82 Ibid..., hlm.280 
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bentuk sejajar, untuk  membangun wawasan  umum  yang disebut 

analisis. 

Analisis Data Kualitatif menurut Miles dan Huberman 

dijelaskan  dalam  masing-masing  proses singkat.83 

1.   Tahap Pengumpulan Data 
 

Pada tahap ini penulis menggunakan teknik  

pengumpulan data yang telah ditentukan. Data dalam 

penelitian kualitatif adalah segala yang dilihat, didengar, dan 

diamati baik foto, dokumen, rekaman dan wawancara. 

2.   Tahap Reduksi Data 

 Pada tahap ini penulis melakukan pemilihan, pengabstrakan 

penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari data tertulis lapangan 

3.   Tahap Display Data 

Kegiatan ini dilakukan agar penulis sebelum 

melakukan verifikasi dan kesimpulan, yakni dengan 

menampilkan data- data penelitian yang sudah direduksi. 

4.   Tahap verifikasi dan penarikan Simpulan 

Miles dan Hubermen menyatakan bahwa kesimpulan- 

kesimpulan akan ditangani lebih longgar, tetap terbuka 

dan skeptic, tetapi kesimpulan sudah disediakan, yang  
                                                           
83 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung,:Alfabeta, 2014), hlm.91. 
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mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat 

menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.84 

G. Sistematika Pembahasan 
 

Sistematika pembahasan pada Tesis ini meliputi: 
 

Bab Pertama, adalah latar belakang masalah. Bab pertama ini terdiri 

dari latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan 

manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, akan dipaparkan tentang profil MI Ma’arif Klangon. 

Bab Ketiga, hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini akan 

dibahas tentang analisis kritis mengenai Asesment Proses Belajar 

aspek sikap pada mata pelajaran aqidah akhlak di MI. Selanjutnya 

dilakukan evaluasi dan revisi dari pengembangan yang telah 

dilakukan. 

Bab Keempat, merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi tentang 

kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. 

  

                                                           
84 Muhammad  Idrus,  Metode penelitian  Ilmu  Sosial:  Pendekatan  Kualitatif  dan  

Kuantitatif,(Jakarta:Erlangga,2009), hlm.148-151. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
 

A.  Kesimpulan 
 

Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  MI 

Ma’arif Klangon, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Di MI Ma’arif Klangon sudah memiliki pedoman untuk 

membuat instrumen penilaian yang valid, meliputi instrumen 

observasi berbentuk jurnal, penilaian diri dan penilaian antar 

teman tetapi guru belum menggunakan instrumen/alat 

penilaian tersebut ketika melakukan penilaian di dalam 

maupun di luar kelas.  

2. Pelaksanaan penerapan penilaian aspek sikap pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlak di MI Ma’arif Klangon jika melihat 

pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan  

Kebudayaan  No. 23 tahun  2016  tentang Standar Penilaian 

Pendidikan belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini 

dikarenakan guru mengalami kesulitan dalam menganalisis 

penilaian belajar siswa berkaitan dengan sikap, faktor 

pertama adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh guru 

pada saat mengajar, guru harus membagi waktu antara 

penyampaian materi, pemberian tugas dan proses evaluasi, 

sedangkan penilaian sikap siswa harus dilakukan secara 

individu dan langsung bertatap muka. Faktor kedua 
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perubahan perilaku/sikap memerlukan waktu yang relatif 

lama untuk diungkap, sehingga menjadi penghambat. Faktor 

ketiga guru tidak terbiasa melakukan penilaian nontes/ sikap. 

Penerapan instrumen  yang telah disusun untuk penilaian aspek 

sikap  pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di MI Ma’arif 

Klangon  menggunakan observasi, tekhnik penilaian diri dan  

tekhnik penilaian antar teman meskipun belum terdokumentasi 

dan belum semua guru mengimplementasikan. Guru belum 

dapat menilai semua indikator pada penilaian sikap.   

3. Hasil dari penerapan instrumen yang telah disusun untuk 

penilaian aspek sikap pada mata pelajaran Aqidah Akhlak MI 

Ma’arif Klangon, Evaluasi hasil belajar indikatornya 

menggunakan  nilai angka dengan rentan 1-4,  pada predikat 

ditulis huruf dan di deskripsikan dengan menggunakan 

narasi..Hasil penilaian sikap oleh guru mata pelajaran Akhidah 

Akhlak selama satu semester dikumpulkan kepada wali kelas, 

wali kelas menggabungkan dan merangkum dalam bentuk 

deskripsi yang akan diisikan ke dalam rapor setiap siswa di 

kelasnya pada akhir semester. 

Bagi siswa manfaat dari dilakukannya kegiatan evaluasi 

pada ranah afektif adalah siswa menjadi mengerti bagaimana 

mereka harus menerapkan sikap yang baik dilingkungan 

keluarga, sekolah maupun masyarakat. 
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B.  Saran 

1.   Bagi Kepala Madrasah 

Kepala  sekolah  hendaknya  memberikan  bimbingan /  arahan 

serta pengembangan SDM pada sejumlah guru untuk 

melakukan penilaian sikap.. 

2. Bagi Guru 

        Guru   perlu   melakukan   pencatatan   secara   kontinu   

saat melakukan pengamatan agar perkembangan sikap dan 

perilaku peserta didik dapat diketahui.. Guru juga harus lebih 

kreatf mengakses hal yang baru terutama dalam pengembangan 

instrumen penilaian afektif. 

3.  Bagi Pemerintah 

. Penilaian proses pembelajaran saat ini hanya memperhatikan pada 

aspek pengetahuan dan ketrampilan, sehingga penilaian pada 

aspek afektif terabaikan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran 

guru pada aspek sikap juga menjadi kendala. Hendaknya 

pemerintah memberikan   briving   maupun   pelatihan   pada guru-

guru dalam membuat instrumen dan cara pengisian penilaian sikap, 

Sehingga penilaian sikap dapat dilakukan  seperti  halnya  

penilaian  pengetahuan dan  ketrampilan.  

  



129 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 
 

Agung , Hartono, Sunarto, Perkembangan Peserta Didik, Jakarta: Rineka 
Cipta, 2002 

 

Anonim, Model  Penilaian Kelas Kurikulum  Tingkat Satuan Pendidikan  
Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah Arifin. M,  Ilmu  Pendidikan  
Islam  Suatu  Tinjauan  Teoritis  dan  Praktis Berdasarkan 
Pendekatan Interdisipliner, Jakarta: Bumi Aksara, 1996. 

 

Arifin, Zainal, Evaluasi Intruksional, Bandung: PT. Remaja Rosda 
Karya,1991 

 

Arikunto,  Suharsimi,  Dasar-dasar  Evaluasi  Pendidikan,  Jakarta: 
Bumi  Aksara, 2007. 

 

__________, Evaluasi Program Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2009. 
 
 

B.Uno  Hamzah  dan  Satria  Koni,  Assesment  Pembelajaran,  Jakarta:  
Bumi Aksara, 2012. 

 

Balitbang, Depdiknas, Pedoman Model penilaian kelas KTSP TK-SD-
SMA, MI- MT;S-MA-MAK.J Pelajaran Agama Akhlak Mulia, 
2007. 

 

Daradjat, Zakiyat, Metodedik Khusus Pengajaran  Agama Islam, 
Jakarta: Bumi Aksara, 2004. 

 

Djiwandono, Esti Sri, Wuryani, Psikologi Pendididikan, Cet.3, Jakarta: 
Grasindo.2006. 

 

Firdaus, Pedoman Sistem Penilaian Hasol Belajar Peserta Didik 
Madrasah Ibtidaiyah, Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat 
Jendral Pendidikan Islam Depag RI, 2010. 



130 
 

Farida, Yusuf, Tayibnas, Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi, 
Cet.2, Jakarta: Rineke Cipta, 2008. 

 

Husaeri, “Studi Komparasi Metode Jigsaw dan Word Square dalam 
Pengembangan Kognitif dan Afektif Peserta Didik di MI Nahdatul 
Wathan 1 Kembang Kerang”, Tesis program Pasca Sarjana UIN 
Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2017. 

 

Idrus, Muhammad, Metode penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan 
Kualitatif dan Kuantitatif, Jakarta:Erlangga, 2009. 

 

Khaerudin et.al, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP): 
Konsep dan Implementasinya di Madrasah, Cet. II. Yogyakarta: 
2 0 1 0 .  

 

Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian Hasl Belajar Peserta didik 
Berdasarkan Kurikulum 13), Cet ke -4, (Jakarta:RajaGrafindo 
Persada, 2015. 

 

Lampiran Peraturan Menteri Agama RI No. 02 tahun 2008 tentang 
standar kompetensi lulusan dan standar isi pendidikan agama 
Islam dan bahasa arab di Madrasah 

 

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5161 
Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar Pada 
Madrasah Ibtidaiyah. 

 

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI NO.23 
tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

 

Lampiran  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun  
2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

 

Mardapi Djemari, Tekhnik penyusunan Instrumen Tes dan Non Tes, 
Yogyakarta:Mitra Cendekia Press, 2008. 

 



131 
 

Moleong, J. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2008. 

 

Mu’in, Fathul, Pendidikan Karakter: Konstruksi teoritik dan praktik, 
Yogya: Ar- ruz Media, 2011. 

 

Mulkham, Abdul Munir, Nalar Spiritual Pendidikan, Yogyakarta:Tiara 
Wacana,2002. 

 

Musa, Muslih, Pendidikan Islam di Indonesia, antara Cita dan Fakta, 
Yogyakarta:Tiara Wacana, 1991. 

 

Muslih USA, Widjan SZ, Pendidikan Islam dalam Peradaban Industri, 
Jakarta: Aditya Media, 1997. 

 

Mustaqim, Psikologi Pendidikan, cet.Ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2004 

         

Nata, Abuddin, ,Filsafat Pendidik.an Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, 
2005. 

 

Nurgiyantoro, Burhan,  Penilaian  pembelajaran  Bahasa  Berbasis 
Kompetensi,Yogyakarta:BPFE, 2010. 

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang 
Standar Penilaian.. 

 

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan. 

 

_____________No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 
 

Purwanto, Ngalim, prinsip-prinsip dan Tekhnik Evaluasi pengajaran, 
Bandung:Remaja Rosdakarya, 1994. 

 



132 
 

Rusyan, Tabrani.A., Cece Wijaya,  Kemampuan Dasar Guru Dalam 
Proses Belajar Mengajar, cet.ke-1, Bandung, Remaja Rosdakarya, 
1991. 

 

S.Nasution, Metodologi Research: Penelitian Ilmiah, Jakarta:PT Bumi 
Aksara,2008. 

 

Safitri, Retno, Indah, “Pengembangan Sistem Evaluasi Hasil Belajar 
Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Atas”, Tesis 
program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga:Yogyakarta, 2005. 

 

Sartana, Wayan dan Sumartana, PPN, Evaluasi Pendidikan, Surabaya: 
Usaha Nasional, 1986. 

 

Sudijono,  Anas, ”Strategi Evaluasi Hasil Belajar Pendidikan Agama 
Islam Aspek sikap (Kajian Mikro Kurikulum Sekolah Umum 
Tahun 1994)”, dalam Anatologi Studi Islam:Teori dan 
Metodologi,ed.M.Amin Abdullah,dkk,cet I.Yogyakarta:Sunan 
Kalijaga Press, 2000. 

 

_______________, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada,2006. 

 

Sudjana,  Nana, Penilaian  Hasil Proses Belajar Mengajar,  Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 1990. 

 

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:pendekatan Kualitatif, dan 
R&D, Bandung: Alfabeta, 2008. 

 

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2014. 
 

Sukardi,  Evaluasi  Pendidikan,  Prinsip  dan  Operasionalnya,  Jakarta:  
Bumi Aksara, 2009. 

 

Sukiman, Pengembangan Sistem Evaluasi PAI, Prodi PAI Fak. 
Tarbiyah UIN SUKA, 2008. 



133 
 

 

Sumarna, Dede, Nandang Kosasih, Pembelajaran Quantum dan 
Optimalisasi Kecerdasan, cet. Ke-1, Bandung, Alfabeta, 2013. 

 

Supahar dan Vika Asriningtyas, “Pengembangan Instrumen Penilaian 
Aspek Afektif Dan Psikomotor  Peserta Didik Pada Model 
Pembelajaran Kooperatif MetodeTwo Stay-Two Stray Dalam Mata 
Pelajaran Fisika SMA”, e-Journal Pendidikan Fisika FMIPA UNY 
Yogyakarta:2008. 

 

Susanto,Sahid, Manajemen Pendidikan Tinggi Berwawasan Enterpreneur, 
Yogyakarta: UGM, 1999. 

 

Tatang, M.Arifin, Menyusun Rencana penelitian, Jakarta:Rajawali, 1996 
 

Warso Doso, Dwi Wasito, Agus, Penilaian Sikap, Pengetahuan dan 
Ketrampilan di SD/MI, SMP/ MTS,SMA/MA/SMK Sesuai 
Kurikulum 2013, Cet.1 Klaten:Widya Pustaka, 2014. 

 

Widoyoko, Putro, Eko, Penilaian Hasil Pembelajaran Di Sekolah, Cet.1 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. 

 



 
 
 

133 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1. Data guru dan karyawan MI Ma’arif Klangon 

No Nama Mapel Jabatan Pendidikan 
1 Juni Arifin Hidayat,M,SI   Guru Fikih KAMA

D 
S2 

2 Inti Hai’yati,A.Ma Guru Kelas 1 Guru D2 
3 Mulyani, S.Pd.I Guru Kelas  II Guru  S1 
4 Winarniyati, S.Pd.SD Guru Ke V Guru S1 
5 Suriyatun, S.Pd.I Guru Kelas IV Guru  S1 
6 Astuti, S.Pd.I Guru Kelas III  Guru S1 
7 Nurwanta, A.Ma.Pd Guru Kelas VI Guru  D2 
8 M.as’ad Kholil,S.Sos I SKI,AA,QH Kls III-

VI 
Guru 
PAI 

SI 

9 M Afifudin,S,Pd Penjaskes/OR Guru S1 
10 Zuri Nurjanah  TU D1 
11 Rr.Siti Fatwa Ubaya   Perpust

akaan 
DII 

12 Ngafifudin  Penjaga Kejar paket 
B 

 

Tabel 2. Keadaan siswa MI Ma’arif Klangon 

Tahun. 
Pelajaran 

Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6 Jumlah 
Siswa Jumlah 

Siswa 
Jumlah 
Siswa 

Jumlah 
Siswa 

Jumlah  
siswa 

Jumlah 
Siswa 

Jumlah 
Siswa 

2013/2014 21 11 12 11 12 7 120 
2014/2015 21 15 7 11 12 10 122 
2015/2016 31 23 25 21 19 12 138 
2016/2017 19 27 21 24 21 17 129 
2017/2018 20 19 27 21 24 20 131 
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Tabel 3. Hasil Prestasi kejuaraaan MI Ma’arif Klangon 
No Nama Macam Lomba Juara Keterangan 
1 Aditya Zhafran Z Lomba Mewarnai III Kecamatan 2013 
2 Muhammad Arifin Atletik 60 M.Putra III Propinsi  2015 
3 Anggita Pramesti P. Catur  Jenjang MI I Kabupaten 2015 
4 Suli Fitriyani Catur (O2SN) Pi I Kecamatan 2017 
5 M. Zulfan Niam A Catur (O2SN) Pa II Kecamatan 2017 
6 M.Irfan Anggriawan Lari (O2SN) III Kecamatan 2017 
7 Suli Fitriyani Catur Putri I Kabupaten 2018 
8 M. Zulfan Niam A Catur Putra I Kabupaten 2018 
9 Nutria Okta.M  Lari I Kabupaten 2018 
10 Siti Nuranifah Lari II Kabupaten 2018 
11 Dani safi’i Lari II Kabupaten 2018 
12 Suli Fitriyani Catur Putri I Propinsi 2018 
13 M. Zulfan Niam A Catur Putra III Propinsi 2018 
14 Suli Fitriyani Catur Putri (O2SN) I Kecamatan 2018 
15 Siti Lailatul  M. Atletik Putri Sprint 

Gawang dan Slalom 
(O2SN) 

I Kecamatan 2018 

16 Suli Fitriyani Lari II Kecmatan 2018 
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Tabel 4. Sikap pada KI 1 dan indikatornya 
Sikap Indikator  

Berperilaku syukur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• mengakui kebesaran Tuhan dalam 
menciptakan alam semesta 
• menjaga kelestarian alam, tidak merusak 
tanaman 
• tidak mengeluh 
• selalu merasa gembira dalam segala hal 
• tidak berkecil hati dengan keadaannya 
• suka memberi atau menolong sesama 
• selalu berterima kasih bila  menerima 
pertolongan 
• menerima perbedaan karakteristik sebagai 
anugerah Tuhan 
• selalu menerima penugasan dengan sikap 
terbuka 
• berterima kasih atas pemberian orang lain 

Berdoa sebelum dan 
sesudah melakukan 
kegiatan 

• berdoa sebelum dan sesudah belajar 
• berdoa sebelum dan sesudah makan 
• mengajak teman berdoa saat memulai 
kegiatan 
• mengingatkan teman untuk selalu berdoa 

Toleransi dalam 
beribadah 

• tindakan yang menghargai perbedaan 
dalam beribadah 
• menghormati teman yang berbeda agama 
• berteman tanpa membedakan agama 
• tidak mengganggu  teman   yang   
sedang beribadah 
• menghormati hari besar keagamaan lain 
• tidak menjelekkan ajaran agama lain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

136 
 

Tabel 5.  Sikap pada KI-2  dan indikatornya: 
 

Jujur 
 
merupakan perilaku 
yang didasarkan pada 
upaya menjadikan 
dirinya sebagai orang 
yang selalu dapat 
dipercaya, selaras 
dalam perkataan dan 
tindakan 

• tidak berbohong 
• tidak mencontek 
• mengerjakan sendiri tugas yang diberikan 
pendidik, tanpa menjiplak tugas orang lain 
• mengerjakan soal penilaian tanpa mencontek 
• mengatakan dengan sesungguhnya apa yang 
terjadi atau yang dialaminya dalam kehidupan 
sehari-hari 
• mau mengakui kesalahan atau kekeliruan 
• mengembalikan barang yang dipinjam atau 
ditemukan 
• mengemukakan pendapat sesuai dengan apa 
yang diyakininya, walaupun berbeda dengan 
pendapat teman 
• mengemukakan ketidaknyamanan belajar yang 
dirasakannya di sekolah 
• membuat laporan kegiatan kelas secara terbuka 
(transparan) 
 
 Disiplin 

 
merupakan tindakan 
yang menunjukkan 
perilaku tertib dan 
patuh pada berbagai 
ketentuan dan 
peraturan 

• mengikuti peraturan yang ada di sekolah 
• tertib dalam melaksanakan tugas 
• hadir di sekolah tepat waktu 
• masuk kelas tepat waktu 
• memakai pakaian seragam lengkap dan rapi 
• tertib mentaati peraturan sekolah 
• melaksanakan piket kebersihan kelas 
• mengumpulkan tugas/pekerjaan rumah tepat 
waktu 
• mengerjakan tugas/pekerjaan rumah dengan 
baik 
• membagi waktu belajar dan bermain dengan 
baik 
• mengambil dan mengembalikan peralatan 
belajar pada tempatnya 
• tidak pernah terlambat masuk kelas. 
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Tanggung jawab 
merupakan sikap dan 
perilaku peserta didik 
untuk melaksanakan 
tugas dan 
kewajibannya, yang 
seharusnya dilakukan 
terhadap diri sendiri, 
masyarakat, 
lingkungan, negara, dan 
Tuhan Yang Maha Esa 

• menyelesaikan tugas yang diberik 
diberikan 
• mengakui kesalahan 
•melaksanakantugasyangmenjadikewaji
bannya di kelas seperti piket kebersihan 
• melaksanakan peraturan sekolah 
dengan baik 
• mengerjakan tugas/pekerjaan rumah 
sekolah dengan baik 
• mengumpulkan tugas/pekerjaan  rumah  
tepat waktu 
• mengakui  kesalahan, tidak   
melemparkan kesalahan kepada teman 
• berpartisipasi dalam kegiatan sosial di 
sekolah 
• menunjukkan  prakarsa   untuk   
mengatasi masalah dalam kelompok di 
kelas/sekolah 
• membuat laporan setelah selesai 
melakukan kegiatan. 

 
Santun 
 
merupakan perilaku 
hormat pada orang lain 
dengan bahasa yang baik 

• menghormati orang lain  dan 
menghormati cara bicara yang tepat 
• menghormati  pendidik,  pegawai   
sekolah, penjaga kebun, dan orang 
yang lebih tua 
• berbicara atau bertutur kata halus 
tidak kasar 
• berpakaian rapi dan pantas 
• dapat mengendalikan emosi dalam 
menghadapi masalah, tidak marah-
marah 
• mengucapkan salam ketika bertemu 
pendidik, teman, dan orang-orang di 
sekolah 
• menunjukkan wajah ramah, 
bersahabat,  dan tidak cemberut 
• mengucapkan terima kasih apabila 
menerima bantuan dalam bentuk jasa 
atau  barang dari orang lain. 
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Peduli 
 
merupakan sikap dan tindakan 
yang selalu ingin memberi 
bantuan kepada orang lain 
atau masyarakat yang 
membutuhkan 

• ingin tahu dan ingin membantu teman yang 
kesulitan  dalam  pembelajaran,  perhatian 
kepada orang lain 
• berpartisipasi dalam kegiatan sosial di 
sekolah, misal: 
Mengumpulkan sumbangan    untuk 
membantu yang sakit atau kemalangan 
• meminjamkan alat kepada  teman  yang 
tidak membawa/memiliki 
• menolong teman yang mengalami kesulitan 
• menjaga keasrian,  keindahan, dan 
kebersihan lingkungan sekolah 
• melerai teman yang berselisih (bertengkar) 
• menjenguk teman atau pendidik yang sak 
• menunjukkan perhatian terhadap 
kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. 

Percaya diri merupakan suatu 
keyakinan atas 
kemampuannya sendiri untuk 
melakukan kegiatan atau 
tindakan 

• berani tampil di depan kelas 
• berani mengemukakan pendapat 
• berani mencoba hal  baru 
• mengemukakan pendapat terhadap suatu 
topik atau masalah 
• mengajukan diri    menjadi ketua  kelas  
atau pengurus kelas lainnya 
• mengajukan diri  untuk mengerjakan tugas 
atau soal di papan tulis 
• mencoba hal-hal baru yang bermanfaat 
• mengungkapkan kritikan membangun 
terhadap karya orang lain 
• memberikan  argumen   yang   kuat   untuk 
mempertahankan pendapat. 
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DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1.  Skema penilaian Sikap 
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Gambar 2.Guru mengajukan beberapa pertanyaan saat proses pembelajaran. 
 

 

 
 
 
Gambar 3. Guru Akhidah Akhlak melakukan penilaian sikap spiritual bersama 
guru  lain 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
 

1. Bagaimana bapak/ibu merencanakan persiapan pembelajaran? apa 

saja yang disiapkan? 

2. Bagaimana bapak/ibu membuat RPP? Adakah dalam RPP ada 

indikator yang mengarah pada aspek sikap? 

3. Bagaimana dalam  pelaksanaan  pembelajaran?  Pendekatan,  strategi  

dan metode yang sering dilakukan? Tahapan yang dilakukan? 

4. Materi/bahan ajar yang digunakan? Apakah materinya juga 

terkandung aspek sikap? 

5.  Apa prosedur penilaian yang digunakan?Bentuk/tekhnik penilaiannya 

6.  Bagaimana pembuatan soal-soal / daftar pertanyaan yang diajukan 

kepada peserta didik? 

7.  Bentuk soal yang sering diajukan kepada peserta didik? 

8.  Bagaimana cara menilai sikap dan perilaku peserta didik? 

9.  Tekhnik apa yang digunakan untuk menilainya? 

10. Apa pernah membuat lembar pengamatan untuk mengamati   

perilaku peserta didik? 

11. Bagaimana  membuat  format  penilaian  (seperti  apa)?  Daftar    

nilai  yang digunakan? 

12.  Bagaimana bentuk laporan yang dibuat? Untuk aspek sikap seperti  

apa? 

13. Selama  ini  bagaimana cara  yang dilakukan  untuk  menilai  sikap  

dan perilaku peserta didik terutama menyangkut pengalaman agama 

islam? 

14. Adakah bentuk kerja sama dengan guru-guru mapel dan seluruh 

kegiatan dalam menilai sikap siswa? 

15. Menurut bapak/ ibu sikap bagaimana? Kaitannya dengan mata  

pelajaran akhidah akhlak?                                   

16. Pentingkah sikap dinilai? lalu bentuk penilaiannya seperti apa? 

bagaimana caranya? apa saja yang dinilai? 
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17.Instrumen yang digunakan untuk menilai sikap?Apakah instrumen 

selalu disesuaikan dengan indikator? 

18. Dalam penilaian perilaku peserta didik, apa tekhnik yang dipakai? 

16.Pentingkah sikap dinilai? lalu bentuk penilaiannya seperti apa? 

bagaimana caranya? apa saja yang dinilai? 

17.Instrumen yang digunakanuntuk menilai sikap?Apakah instrumen 

selalu disesuaikan dengan indikator? 

18. Dalam penilaian perilaku peserta didik, apa tekhnik yang dipakai? 

19. Dalam penilaian perilaku peserta didik, apa tekhnik yang dipakai? 

20. Apakah sikap peserta didik yang dilihat/ diamati, kemudian dicatat? 

21. Apakah dalam menilai sikap dan perilaku peserta didik juga  

melibatkanguru lain? Bentuknya seperti apa? bagaimana 

pemaparan dan tindak lanjutnya? 

22.  Bagaimana pengolahan nilai sikap dan bentuk pelaporannya? 

23.  Kendala-kendala yang dihadapi dalam penilaian aspek sikap? 

24. Apakah dalam penilain sikap dan perilakupeserta didik pernah 

melibatkan peserta didik lain atau teman-teman mereka sendiri? 

Bagaimana caranya? 

25. Nilai apa yang ada dalam rapot?
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Catatan Lapangan I 
Metode Pengumpulan Data: Wawancara  

 
 
Hari/ Tgl         : Selasa, 10 April 2018 

 

Pukul              : 08:50 – 09:45 
 

Lokasi             : MI Ma’arif Klangon 
 

Sumber Data  : Juni Arifin Hidayat,M.Si 
 
 

Deskripsi data: 
 

 
Informan adalah kepala madrasah MI Ma’arif Klangon. Pertanyaan yang 

disampaikan  mengenai  peran  kepala  madrasah  dalam  melakukan  penilaian 
sikap dan gambaran umum tentang madrasah. 

 
Hasil wawancara terungkap bahwa kepala madrasah mengembangkan visi 

dan misi madrasah berlandaskan nilai-nilai islami. MI Ma’arif Klangon 
konsentrasi pada anak pada sikap. Bahkan beliau menuturkan nilai bukan satu 
hal yang pokok melainkan pendidikan akhlak merupakan hal yang pokok. Kepala 
madrasah selalu memberikan briving kepada anak buahnya untuk melakukan 
penilain sikap tidak hanya pengetahuan dan ketrampilan saja. Dari data 
dokumentasi penulis mendapatkan data sejarah berdirinya madrasah, visi, misi, 
tujuan, 

 
Interpretasi: 

 
 

Kepala madrasah memiliki peran yang sentral dan bertanggung jawab 
terhadap penanaman nilai sikap oleh guru. Untuk itu kepala madrasah selalu 
memberikan briving terhadap pelaksanaan penilaian sikap agar tidak hanya 
memiliki anak didik yang cerdas secara pengetahuan dan ketrampilan tetapi juga 
cerdassecara moral, mempunyai sikap dan berakhlak mulia sesuai dengan tuntunan 
agama. 
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 Catatan Lapangan II 
Metode Pengumpulan Data: Wawancara  

 
 
Hari/ Tgl         : Selasa, 10 April 2018 

 

Pukul              : 08:50 – 09:45 
 

Lokasi             : MI Ma’arif Klangon 
 

Sumber Data  : Inti Ha’iyati A.Ma 

 
 Deskripsi Data 
 

Pada kesempatan pagi ini penulis mendapat kesempatan untuk wawancara 
tentang penilaian sikap yang dilakukan di MI Ma’arif Klangon. Beliau Inti 
Ha’iyati A.Ma merupakam guru Akhidah Akhlak kelas I 

 
Hasil wawancara terungkap bahwa sebelum melakukan kegiatan 
pembelajaran merencanakan pembelajaran dalam bentuk RPP sedangkan 
penilaian yang dilakukan beliau menggunakan  pengamatan, lembar  
mutaba’ah, penilaian  diri, potongan kertas kecil-kecil yang berisi materi 
yang diajarkan dan lembar akhlak mulia. Pengamatan dilakukan secara 
kontinu begitu pula pada blangko akhlak mulia. Lembar mutaba’ah 
diberikan ketika liburan sekolah, hal ini bertujuan untuk mengetahui 
aktivitas siswa ketika di luar sekolah dan penilaian diri. Untuk nilai raport  
penilaian sikap menggunakan Diskripsi.. 

 
Interpretasi 
Penilaian pada aspek sikap yang dilakukan di MI Ma’arif Klangon 
menggunakan pengamatan,  lembar  mutaba’ah,  penilaian  diri  dan  lembar  
akhlak  mulia.Nilai rapot menggunakan Diskripsi.  
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Catatan Lapangan III 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 
 
Hari/ Tgl         : Selasa, 10 Apil 2018 

 

Pukul              : 09:30 – 11:55 
 

Lokasi             : MI Ma’arif Klangon 
 

Sumber Data  : Muhammad As’ad Kholil,S.Sos,I 
 
 
 

Deskripsi data: 
 

Informan adalah Guru Mata Pelajaran PAI di MI Ma’arif Klangon 

di kelas III – VI. Pertanyaan yang disampaikan penulis mengenai 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada penilaian sikap di MI Ma’arif 

Klangon khususnya pada mata pelajaran aqidah akhlak. 

Dari hasil wawancara dituturkan oleh Bapak Muhammad As’ad 

Kholil, S.Sos I,  sebelum melakukan kegiatan pembelajaran direncanakan 

dalam RPP, selain itu terungkap bahwa dalam proses evaluasi pada aspek 

sikap mata pelajaran aqidah akhlak dilakukan  menggunakan  tekhnik 

pengamatan /  observasi  yang  dilakukan secara  kontinu.  Selain  itu  

beliau  juga  mengungkapkan  bahwa  MI  Ma’arif memiliki  blangko  

akhlak  mulia  dan  kepribadian  untuk  menilai  aspek  sikap peserta didik. 

Interpretasi: 
 

Proses evaluasi non tes sikap pada mata pelajaran aqidah akhlak di 

MI Ma’arif Klangon  menggunakan tekhnik  pengamatan/ observasi dan 

blangko penilaian akhlak mulia dan kepribadian. 
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Catatan Lapangan IV 
Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 
Hari/ Tgl         : Selasa, 10 April 2018 

 

Pukul              : 09:30 – 11:55 
 

Lokasi             : MI Ma’arif Klangon 
 

Sumber Data  : Inti Ha’iyati, A.Ma. 
 
 

Deskripsi data: 
 
Informan adalah guru Kelas I di MI Ma’arif Klangon. 

Pada kesempatan ini penulis menggali tentang penilaian sikap yang 

dilakukan di MI Ma’arif  khususnya  pada  mata  pelajaran  aqidah akhlak. 

Hasil wawancara terungkap bahwa beliau menuturkan bahwa 

penilaian sikap dirasakan masih kesulitan dalam penerapannya. Adapun 

penilaian yang dilakukan dalam penilaian sikap mata pelajaran aqidah 

akhlak yang dilakukan menggunakan tekhnik pengamatan/ observasi dan 

balangko akhlak mulia dan kepribadian selain itu juga dilakukan penilaian 

antar peserta didik tapi tidak terdokumentasi. 

 

Interpretasi: 
 

Penilaian sikap mata pelajaran aqidah akhlak di MI Ma’arif 

Klangon menggunakan tekhnik  pengamatan/ observasi dan blangko akhlak 

mulia dan kepribadian .  
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Catatan Lapangan V 
Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 
Hari/ Tgl         : Selasa, 04 April 2018 

 

Pukul              : 11:30 – 13:00 
 

Lokasi             : MI Ma’arif Klangon 
 

Sumber Data  : Juni arifin Hidayat,M.Si. 
 

 

Deskripsi data: 
 

Penulis dalam kesempatan ini di MI Ma’arif Klangon memperoleh data 

tentang peran kepala madrasah dalam penilaian sikap. 
 

Hasil wawancara yang diperoleh penulis bahwa kepala madrasah 

sebagai sosok yang berpengaruh terhadap maju atau tidaknya madrasah 

harus memiliki gebrakan mencetak peserta didik yang pertisi. Untuk itu 

implementasi penilaian sikap beliau juga ikut turuntangan, tidak hanya di 

bebenkan oleh guru. Setiap masalah yang ada selalu didiskusikan, 

pengamatan juga dilakukan secara kolaboratif dengan wali kelas.   

Pembahasan segala persoalan biasanya dibahas ketika rapat, untuk 

penilaian akhir biasanya dibahas pada rapat  P A S  khususnya penilaian 

sikap. 

 

Interpretasi: 
 
Dari data di atas dapat diketahui bahwasannya kepala madrasah juga ikut 

andil dalam implementasi penilaian sikap. Pengamatan yang dilakukan 

secara kolaboratif dengan guru kelas. Sedangkan pembahasan problem/ 

kendala yang dihadapi guru dibahas pada saat rapat.  
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Catatan Lapangan VI 
Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 
Hari/ Tgl         : Rabu, 04 April 2018 

 

Pukul              : 11:45 – 12:30 
 

Lokasi             : MI Ma’arif Klangon 
 

Sumber Data  : Dokumen profil MI Ma’arif  Klangon 
 
Deskripsi data: 

 
 

Pada kesempatan ini, penulis memperoleh data tentang gambaran 

umum MI Ma’arif Klangon dari dokumen yang diberikan Kepala 

Madrasah. Dokumen  tersebut  berisi tentang keadaan guru dan karyawan, 

siswa, dan prestasi yang diperoleh. 
 

Dari dokumen tersebut penulis memperoleh data bahwa guru MI 

Ma’arif Klangon berjumlah 9 orang, yang terdiri dari 7 guru berstatus PNS 

dan 2 guru berstatus wiyatabakti. Dari sejumlah guru sebagian besar sudah 

sarjana ada pula yang sedang melanjutkan studi. Jumlah siswa pada tahun 

ajaran 2017/ 2018 berjumlah 131 siswa. 
 

Interpretasi: 
 
 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa tenaga pendidik di MI 

Ma’arif Klangon sudah lulus sarjana dan ada yang belum S1. Diharapkan 

dengan memiliki SDM tingkat sarjana MI Ma’arif Klangon dapat 

melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik agar tujuan pendidikan 

tercapai. Madrasah ini cukup bagus karena dalam 1 komplek dengan MI 

Ma’arif Klangon masih bisa memiki peserta didik yang bertambah setiap 

tahunnya.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 
Nama Madrasah : MI Ma’arif Klangon 
Mata Pelajaran : Akidah Akhlak 
Bab :   10 
Tema :   Adab Makan Dan Minum 
Subtema :   Adab Makan Dan Minum 
Pertemuan :   1 
Kelas/Semester :  1/2 
Alokasi Waktu :    2 x 35 Menit  

 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
 

KI -1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 Memiliki perilaku jujur,disiplin,tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga,teman, dan guru 
KI-3 Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan disekolah 

KI-4 Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas, sistematis 
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 
perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 

  
 
B. Kompetensi Dasar (KD) 

2.2. Memiliki perilaku adab makan dan minum. 
3.3. Memahami perilaku adab makan dan minum. 
4.3. Mendemonstrasikan adab makan dan minum secara Islami. 
 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
a. Mengetahui adab makan dan minum secara Islami. 
b. Menunjukkan contoh adab makan dan minum secara Islami. 
 

D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan peserta didik mampu: 
1. Mengetahui adab makan dan minum secara Islami. 
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E. Materi Pembelajaran 

a. Adab makan dan minum. 
 
F. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Sientifik 
2. Metode : 

a) Observasi 
b) Diskusi 
c) Presentasi 
d) Demontrasi 

 
G. Media Pembelajaran 

Software PAI SD/MI dari JGC yang berisi materi adab makan dan minum. 
 

H. Media, Alat/Bahan, Sumber Pembelajaran 

1. Media: short card, gambar 
2. Alat/Bahan: kertas, LK 
3. Sumber Pembelajaran: Buku Guru dan Buku Siswa Aqidah Akhlak, 

Lingkungan alam sekitar. 
4. Media Ajar guru Indonesia dari JGC. 

 
I. Langkah-langkah Pembelajaran 

No
. Kegiatan  Wakt

u 
1. Pendahuluan / /Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru Membuka pembelajaran dengan membaca Basmallah 
dilanjutkan salam dan berdo’a bersama dipimpin oleh salah 
seorang peserta didik dengan penuh khidmat do’a mecari 
ilmu: 
“Robbizidnii ‘ilman Warzuqnii Fahmaa”. 
“Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku 
pengertian yang baik. 

2. Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam kepada 
para siswa  dan menyapa mereka penuh kehangatan 

3. Guru bertanya kepada peserta didik bagaimanakah kabar 
mereka hari ini. 

4. Guru mengajak siswa untuk bermain tepuk untuk 
mencairkan suasana. 

5. Siswa diminta menyebutkan beberapa contoh adab makan 
yang baik dan guru menuliskan di papan tulis yang 
disebutkan siswa. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 

 
10 

menit 
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2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati 

1. Guru mengajak siswa untuk mengamati gambar yang 
ada di buku cetak. 
2. Sekitar 2 menit siswa mengamati dengan seksama 
gambar tersebut. 

• Menanya 
1. Guru memancing siawa dengan memberikan 

pertanyaan sesuai gambar yang ada. 
• Mengekplorasi/menalar. 
1. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

memberikan komentarnya tentang gambar tersebut 
dengan tertib dan tidak berebutan. 

2. Siswa memberikan komentar dengan cara 
mengacungkan tangan. 

3. Siswa diberikan giliran secara bergantian agar 
memberikan kesempatan yang lain untuk 
menyampaikan pendapatnya. 
• Mengasosiasi/ mencoba 

1. Guru memberikan kesempatan siswa untuk 
menyebutkan beberapa hal yang dianjurkan ketika 
makan dan minum. Guru menuliskannya di papan tulis 
dan siswa yang lain saling melengkapi. Hal ini 
dilakukan sampai semua pendapat siswa tertampung. 

2. Pada kolom “aku bisa” siswa diminta membacanya tiga 
kali secara nyaring bersama-sama. 

• Komunikasi/demonstrasi/networking 
1. Guru mengajak siswa berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. 
2. Peserta didik dengan bantuan guru diajak untuk 

membuat kesimpulan berkaitan dengan materi adab 
makan dan minum. 

3. Guru memberikan penekanan kepada peserta didik agar 
senantiasa membiasakan adab yang baik ketika makan 
dan minum. 
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menit 

3. • Penutup (10 menit) 
1. Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran 
2. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 
3. Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan 

penanaman KI 1 dan KI 2. 
4. Guru bersama siswa menutup proses pembelajaran 

dengan mengucap hamdalah bersama. 

 
10 

Menit 
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J. Penilaian Hasil Belajar 
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk 
mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian 
digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan 
memperbaiki proses pembelajaran. 
 
1. Pada Pada kolom ayo berlatih bagian A siswa diminta memberikan 

pendapat mereka dengan cara memberikan tanda (√) pada gambar yang 
menunjukkan perilaku yang benar dan tanda (X) pada contoh sikap yang 
salah. 

 
 

 
2. Pada bagian B siswa diminta menyusun huruf dengan cara menyesuaikan 

soal yang ada. 
Pedoman Penilaian: 
Nilai setiap jawaban yang benar adalah 20. Jika semua jawaban benar 
maka nilainya 100. 
 
 
 
 
Soal : 
1. Kita harus makan makanan yang 
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l a l a h 

 
2. Kalau makan harus menggunakan tangan .... 
 

n a k a n 

 
3. Agar mulut bersih, selesai makan hendaknya .... 
 
m e r b u k u r 

 
4. Sebagai rasa syukur kepada allah swt, yang telah memberi makan dan 

minum maka selesai makan kita .... 
 

r a b o d e 

 
5. Sebelum makan mencuci tangan hingga ..... 
 

r s b e h i 

 
Catatan : Soal dapat dikembangkan oleh guru. 

 
Kunci jawaban : 
1. Halal 
2. Kanan 
3. Berkumur 
4. Berdoa 
5. Bersih 
 

3. Pada kolom “ayo berlatih” bagian C siswa diminta menjawab soal dengan 
cara mengisi titik-titik yang tersedia sesuai dengan soalnya. 
Pedoman Penilaian: 
Setiap jawaban yang benar mendapat nilai 20, dan jika benar semuanya 
maka nilainya 100. 
 
Soal : 
1. Dzat yang  memberi rizki kepada kita sesungguhnya adalah .... 
2. Ketika makan kita harus menggunakan tangan sebelah .... 
3. Selesai makan sebaiknya kita .... 
4. Sebelum makan sebaiknya mencuci tangan hingga ..... 
5. Kita harus makan makanan yang ....  
 
Kunci Jawaban :  
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1. Allah SWT 
2. Kanan 
3. Berdoa 
4. Bersih 
5. Halal 

 
Siswa yang berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran mendapat nilai 
sesuai dengan perannya. 
 
Kolom keaktifan siswa dalam pembelajaran 

No Nama Siswa Sangat 
Aktif 

Cukup 
Aktif 

Tidak 
Aktif 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
 
Rubrik penilaian: 
Siswa yang sangat aktif mendapat nilai 90. 
Siswa yang cukup aktif mendapat nilai 80. 
Siswa yang sangat tidak aktif mendapat nilai 70. 

 
Rubrik penilaian: 

a. Nilai 90 jika selama proses pembelajaran selalu menyampaikan 
pendapatnya. Hal ini ditandai dengan selalu mengangkat tangan 
untuk menjawabnya. 

b. Nilai 80 jika selama proses pembelajaran kadang-kadang 
menyampaikan pendapatnya. Hal ini ditandai dengan terkadang 
ia mengangkat tangan untuk menjawab atau merespon 
pertanyaan atau pernyataan dari guru. 

c. Nilai 70 jika selama proses pembelajaran dia tidak aktif atau 
tidak bertanya dan mengajukan jawaban. 

 
K. Pengayaan 

Bagi peserta didik yang sudah menguasai materi pembelajaran, diminta untuk  
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan oleh guru. (Guru 
mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil 
dalam pengayaan). 

 
L. Remedial 
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Bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar, guru sebaiknya 
mengidentiikasi tujuan pembelajaran belum dikuasai oleh peserta didik. 
Berdasar identiikasi itu, guru menyampaikan pembelajaran ulang yang sudah 
fokus pada materi yang dianggap sulit oleh peserta didik.  
Pelaksanaan remedial dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang sesuai 
dengan keadaan, contoh: pada saat jam belajar (apabila masih ada waktu), 
diluar jam pembelajaran (30 menit setelah jam belajar selesai). 

 
M. Interaksi Guru dan Orang Tua 

Orang tua diminta mengecek adab makan siswa. Orang tua mengajari anaknya 
untuk selalu menerapkan adab makan yang baik 
 
 

Mengetahui,     Klangon,10  April  2018 
Kepal Madrasah    Guru Mata Pelajaran Aqidah Akhla 

 
 
 
 
 
 

Juni Arifin Hidayat, M.SI    Inti Ha’iyati, A.Ma 
NIP.196906171993031003    NIP196502161986032003 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 
Nama Madrasah : MI a’arif Klangon 
Mata Pelajaran : Aqidah Akhlak 
Bab :   7 
Tema :   Asmaul Husna 
Subtema :   Al-Quddus 
Pertemuan :   1 
Kelas/Semester :  2/2 
Alokasi Waktu :    2 x 35 Menit  

 
 

A.  Kompetensi Inti (KI) 
 

KI-1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama Islam. 
KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya serta cinta tanah air. 

KI-3 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, 
melihat, membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di madrasah. 

KI-4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia. 

 
B. Kompetensi Dasar (KD) 

 
1.5 Meyakinkan Allah SWT melalui sifat-sifat Allah SWT yang terkandung 

dalam Asmaul Husna (Al-Quddus). 
3.8 Mengenal sifat-sifat Allah yang terkandung bdalam Asmaul Husna (Al-

Quddus). 
4.8 Melafalkan Asmaul Husna (al-Quddus) dan artinya. 
 
A. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar (IPKD) 
a. Menyebutkan arti Al-Quddus. 
b. Memberikan contoh bahwa Allah memiliki sifat dari Al-Quddus. 
c. Menyebutkan macam-macam ciptaan Allah yang ada disekita lingkungan. 

 
B. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik mampu : 
a. Menyebutkan arti Al-Quddus. 
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b. Memberikan contoh bahwa Allah memiliki sifat dari Al-Quddus. 
c. Menyebutkan macam-macam ciptaan Allah yang ada disekitar lingkungan. 
 
C. Materi Pembelajaran 
1. Allah mempunyai nama-nama yang terbaik yang disebut asmaul Husna. 
2. Al-Quddus artinya Maha Suci. Allah tidak mempunyai kekurangan 

sedikitpun dan tidak ada yang serupa dengan Allah. 
 
D. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Sientifik 
2. Metode : 

a) Observasi 
b) Diskusi 
c) Presentasi 
d) Demontrasi 

 
E. Media Pembelajaran 
Software PAI SD/MI dari JGC yang berisi materi Asmaul Husna Al-Quddus. 

 
F. Media, Alat/Bahan, Sumber Pembelajaran 

a. Media: short card, gambar 
b. Alat/Bahan: kertas, LK 
c. Sumber Pembelajaran: Buku Guru dan Buku Siswa Aqidah Akhlak, 

Lingkungan alam sekitar. 
d. Media Ajar guru Indonesia dari JGC. 

 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 

No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan / /Kegiatan Awal (10 menit) 

1.  Guru mengucapkan salam. 
2.  Guru Membuka pembelajaran dengan membaca 

Basmallah  dilanjutkan salam dan berdo’a bersama 
dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh 
khidmat do’a mecari ilmu: 
“Robbizidnii ‘ilman Warzuqnii Fahmaa”. 
“Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah 
aku pengertian yang baik. 

3. Guru bertanya kepada peserta didik bagaimanakah kabar 
mereka hari ini. 

4. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi, 
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran. 

5.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
6.Guru dapatmemanfaatkan model/strategi/model 

 
10 

menit 



 
148 

 

pembelajaran yang digunakan diantaranya : (1) ceramah 
interaktif (menceritakan dan menjelaskan kisah melalui 
gambar atau tayangan visual. (2) Diskusi dalam bentuk 
the edubcational diagnosis artinya peserta didik 
berbincang mengenai pelajaran di kelas dengan maksud 
saling mengoreksi pemahaman mereka atas 
pelajaran/materi yang diterimanya agar masing-masing 
memperleh pemahaman yang benar, dan dilengkapi 
dengan lembar pengamatan dalam pelaksanaan diskusi.  

 
2. Kegiatan Inti 

a. Mengamati 
Guru meminta peserta didik untuk mengamati gambar orang 
dalam buku teks.  

 
b. Menanya 
Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi 
sebelumnya dan mengaitkannya dengan materi Asmaul 
Husna Al-Quddus..  

 
c. Mengekplorasi/menalar. 

1.    Peserta didik diminta untuk mengemukakan isi 
gambar tersebut secara bergantian dalam bentuk 
tertulis pada papan atau kertas manila yang telah 
tersedia dan dalam batas waktu tertentu. 

2. Guru mengevaluasi hasil kerja kelompok serta  
memberikan penjelasan tambahan dan penguatan 
yang dikemukakan peserta didik tentang isi gambar 
tersebut. 

3. Guru mengecek hasil kerja peserta didik 
memberikan penjelasan tambahan dan penguatan 
yang dikemukakan peserta didik tentang isi gambar 
tersebut. 

 
d.Mengasosiasi/ mencoba 

1.  Pada rubrik ”kegiatan” guru meminta peserta didik 
untuk mengucapkan atau melafalkan kalimat Asmaul 
Husna secara bergantian. 

2. Pada rubrik ”ayo berlatih” peserta didik diminta untuk 
menjawab dengan bak dan benar. 

3. Guru melakukan umpan balik positif dan penguatan 
terhadap keberhasilan peserta didik baik secara lisan, 
tertulis, isyarat maupun dalam bentuk hadiah. 

4. Pada kolom ”insya Allah aku kerjakan” guru 
membimbing peserta didik untuk memberikan tanda 
(√) pada kolom ’ya’ atau ’tidak’. 
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menit 
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5. Pada kolom ”aku bisa” guru meminta peserta 
didikbersama-sama mengucapkan ”aku meyakini 
bahwa Allah Maha Suci maha Sempurna”. 

6. Pada kolom ”awas hati-hati” gru meminta peserta 
didik meninggalkan sikap mperilaku syirik atau 
menyekutukan Allah. 

 
e.Komunikasi/demonstrasi/networking 

1. Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang 
hasil kerjanya memiliki tingkat kebenaran lebih tinggi 
secara lisan. 

2. Peserta didik diminta untuk membuat catatan atau 
rangkuman tentang materi arti Al-Quddus, 
memberikan contoh bahwa Allah bersifat Al-Quddus. 

3. Peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan 
mengenai materi Asmaul Husna Al-Quddus. 

4. Peserta didik diajak untuk membuat kesimpulan 
berkaitan dengan materi Asmaul Husna Al-Quddus. 

 
3. Penutup (10 menit) 

1.  Guru memberikan penekanan kepada peserta didik 
agar terbiasa meneladani sifat Al-Quddus Allah. 

2. Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk  
pelajaran yang akan datang. 

3.  Guru bersama siswa menutup proses pembelajaran 
dengan mengucap hamdalah bersama. 

 
10 

Menit 

 
H. Penilaian Hasil Belajar 
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk 
mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian 
digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan 
memperbaiki proses pembelajaran. 

 
1.  Penilaian ”Ayo Berlatih” 

Soal 
1. Al-quddus artinya ... 
2. salah satu cara mendekatkan diri dan mensucikan Allah dengan 

berdzikir membaca .... 
3. makhluk Allah yang selalu bertasbih adalah.... 
4. Allah maha suci dari sifat-sifat yang negatif karena Allah bersifat .... 
 
Kunci Jawaban 
1. Maha Suci 
2. Tasbih 
3. Malaikat 
4. Al-Quddus 
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Pedoman penskoran 
Setiap soal nilai 25 
Skor maksimal 4 x 25 = 100 
Soal yang benar dikalikan nilai setiap soal. 

 
2.Penilaian Rubrik Kegiatan 
Contoh Rubrik Penilaian 

No Nama Peserta 
Didik 

Kategori 
Amat 

Baik 86-
100 

Baik 
71-85 

Cukup 
56-70 

Kurang 
41-55 

1.      
2.      
      

  
  Keterangan : 

Amat Baik : Jika tulisan dan cerita yang disampaikan runtun, 
relevan, jelas dan logis.  
Rentang nilai 80-100 

Baik : Jika tulisan dan cerita yang disampaikan runtun, 
relevan, tidak jelas dan tidak logis. 
Rentang nilai 71-85 

Cukup : Jika tulisan dan cerita yang disampaikan runtun, 
relevan, tidak jelas dan tidak logis. 
Rentang nilai 56-70 

Kurang : Jika tulisan dan cerita yang disampaikan runtun, tidak 
relevan, tidak jelas dan tidak logis. 
Rentang niali 41-55 

 
 

3. Penilaian Skala Sikap 
Penilaian ini diambil dari rubrik”kegiatan” ketika peserta didik 
melafalkan kalimat tasbih bergantian dengan temannya. 
Contoh Penilaian 

No Aspek Nilai 
1 2 3 4 

1.  Penguasaan materi     
2. Penguasaan nilai-nilai     
3. Keaktifan     
4. Kesantunan     

 
Catatan : Nilai 
4 = Sangat baik  3 = Baik 
2 = Sedang   1 = Kurang baik 
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Rentang skor  = Skor maksimal – skor minimal 
    = 16 – 4 
    = 12 / 4 
    = 4 
MK  = 14 – 16 
MB  = 11 – 13 
MT  = 7 – 10 
BT  = 4 – 6 
Keterangan : 

BT : Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan 
tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indicator). 

MT : Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai 
memperhatikan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan 
dalam indikator tetapi belum konsisten). 

MB : Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah 
memperhatikan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan 
dalam indikator dan mulai konsisten).  

MK : Membudaya (apabila peserta didik terus menerus 
memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator 
secara konsisten). 

 
4. ”Ayo Kerjakan” 

Berilah tanda (√) di kolom ”Ya” atau ”Tidak” 
No Uraian Ya Tidak 
1. Setelah shalat saya akan selalu membaca 

tasbih 
  

2. Aku akan selalu memuji Allah setiap saat   
 
Skor   ya  : 2,5 
 Tidak : 0 
 
                              Perolehan nilai 
Nilai akhir  = -------------------------- X 100 
                                 Jumlah skor 
 
Catatan : Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan 
penskorannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

 
I. Pengayaan 
Peserta didik yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta 
mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa 
pertanyaan -pertanyaan. 

 
J. Remedial 
Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru 
materi tentang Asmaul Husna (al-Quddus). Guru akan melakukan penilaian 
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kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari 
yang disesuaikan. 

 
K. Interaksi Guru dan Orang Tua 

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “ayo berlatih” dalam 
buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. 
Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada 
orangtua yang berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah mengikuti 
kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi secara langsung maupun 
melalui telepon tentang pekembangan perilaku anaknya. 

 

  
Mengetahui,     Klangon, 21  April  2018 
Kepal Madrasah    Guru Mata Pelajaran Aqidah Akhla 

 
 

 
 
 

Juni Arifin Hidayat, M.SI    Mulyani,S.Pd.I 
NIP.196906171993031003    NIP. 196603291987032000 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 
Nama Madrasah : MI Ma’arif Klangon 
Mata Pelajaran : Akidah Akhlak 
Bab :   7 
Tema :  Indahnya Kalimat Thayyibah 
Subtema :  Aku Senang Mendo’akan Sesama Melalui Salam 
Pertemuan :   1 
Kelas/Semester :  4/1 
Alokasi Waktu :    2 x 35 Menit  

 
 

A. Kompetensi Inti (KI) 
 

KI -1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 
KI -2 Memiliki perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, santun, peduli,dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga,teman, dan guru 
KI -3 Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati 

(mendengar,melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya,makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang dijumpainya di rumah dan disekolah 

KI -4 Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas, sistematis 
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 
perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 
B. Kompetensi Dasar (KD) 

 
1.1 Meyakini Allah Swt melalui kalimat tayyibah (As-salamua’laikum). 

3.1 Mengetahui kalimat tayyibah (As-salamua’laikum).  

4.1 Mendemonstrasikan cara mengucap salam sesuai ketentuan syar’i. 

 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
a. Menghafal kalimat tayyibah As-salamua’laikum. 
b. Menyebutkan arti kalimat tayyibah As-salamua’laikum. 
c. Menyebutkan waktu yang tepat dalam membaca tayyibah As-

salamua’laikum. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses 

pembelajaran dengan model pembelajaran Group Investigation peserta 
didik dapat menghafal kali-mat tayyibah As-salamua’laikum dan artinya. 
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2. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran 
dengan model pembelajaran Group Investigation peserta didik dapat 
menyebutkan waktu yang tepat dalam membaca tayyibah As-
salamua’laikum. 

 
E. Materi Pembelajaran 
Kalimat  thayyibah As-salamua’laikum 

 
Lafal As-salamua’laikum mengandung arti semoga keselamatan dan kasih 

sayang Allah serta kebaikan terlimpah kepada kalian. 

Kalimat As-salamua’laikum diucapkan bila: 

1. Setiap kali bertemu 

2. Bertamu ke rumah teman 

3. Memulai pertemuan 

4. Berpisah setelah bertemu 

 
F. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Sientifik 
2. Metode : 

a) Observasi 
b) Diskusi 
c) Presentasi 
d) Demontrasi 

 
G. Media Pembelajaran 
• Software PAI SD/MI dari JGC yang berisi materi kalimat thayyibah 

Assalamaualaikum. 
 
H. Media, Alat/Bahan, Sumber Pembelajaran 

1. Media: short card, gambar. 
2. Alat/Bahan: kertas, LK 
3. Sumber Pembelajaran: Buku Guru dan Buku Siswa Aqidah Akhlak, 

Lingkungan alam sekitar. 
4. Media Ajar guru Indonesia dari JGC. 
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I. Langkah-langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan / /Kegiatan Awal (10 menit) 

1.  Guru Membuka pembelajaran dengan membaca 
Basmallah  dilanjutkan salam dan berdo’a bersama 
dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh 
khidmat do’a mecari ilmu: 
“Robbizidnii ‘ilman Warzuqnii Fahmaa”. 
“Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah 
aku pengertian yang baik. 

2.  Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam 
kepada para siswa  dan menyapa mereka penuh 
kehangatan 

5. Guru bertanya kepada peserta didik untuk menyebutkan 
kalimat thayyibah yang pernah dipelajari beserta 
artinya. 

6. Guru memberikan apresiasi terhadap semua jawaban 
peserta didik dan mengkaitkannya dengan unit 
pembahasan. 

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
8. Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang 

dilaksanakan selama proses pembelajaran. 
 

 
10 

menit 

2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati 

5. Peserta didik diajak mengamati gambar. 
 

b.Menanya 
1. Guru mendorong peserta didik agar dapat bertanya 

sesuai gambar, misalnya: sedang apakah dua orang yang 
terdapat pada gambar? Mengapa setiap orang bertemu 
mengucapkan salam? Doa apa yang diucapkan ketika 
kita bertemu? 
 

c.Mengekplorasi/menalar. 
1. Setelah proses bertanya peserta didik diminta untuk 

menemukan jawaban pertanyaan tersebut dengan cara 
membaca buku teks. 

 
d. Mengasosiasi/ mencoba 

1. Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model  
pembelajaran yang dapat digunakan adalah Group 
Investigation. 

2 Guru menyiapkan materi yang akan dijadikan 
sebagai bahan diskusi yaitu: kalimat tayyibah As-
salamua’laikum dan artinya, waktu yang tepat untuk 

 
120 

menit 
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mengucap kalimat tayyibah Assalamua’laikum. 
3 Membagi kelas menjadi enam kelompok, dan setiap 

kelompok memilih satu orang sebagai ketua 
kelompok dan satu orang sebagai juru bicara. 

4 Setiap kelompok mendapat satu materi yang 
diberikan oleh guru secara acak untuk didiskusikan. 
 

e. Komunikasi/demonstrasi/networking 
1. Juru bicara menyampaikan hasil diskusi kelompok 

dan kelompok lain diberikan kesempatan untuk 
memberikan tanggapan. 

2. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok 
lain untuk menyampaikan hasil diskusi (sesuai 
dengan materi yang telah diberikan). Kegiatan ini 
berlangsung sampai ke enam kelompok 
mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. 

3. Guru memberikan penguatan berkaitan dengan 
materi kalimat tayyibah Assalamua’laikum. 

4. Peserta didik dengan bantuan guru diajak untuk 
membuat kesimpulan berkaitan dengan materi 
kalimat tayyibah As-salamua’laikum. 

5. Guru mengajak peserta didik untuk melakukan 
releksi terhadap pembelajaran yang baru dilaksakan, 
materi apa saja yang telah dikuasai, materi apa saja 
yang belum dikuasai, dan mengajak peserta didik 
untuk mengasosiasi apa yang seharusnya dilakukan. 

 
3. Penutup (10 menit) 

1. Guru Guru memberikan penekanan kepada peserta 
didik agar senantiasa membiasakan untuk membaca 
kalimat tayyibah Assalamua’laikum. 

2. Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk  
pelajaran yang akan datang. 

3. Guru bersama siswa menutup proses pembelajaran 
dengan mengucap hamdalah bersama. 

 
10 

Menit 

 
 

J. Penilaian Hasil Belajar 
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk 
mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian 
digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan 
memperbaiki proses pembelajaran. 
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1. Lembar Pengamatan 
 
No Nama Peserta didik Aspek Perilaku Belajar yang Diamati Jml 

skor Keterlibatan Inisiatif Tanggung 
Jawab 

1 2 3 1 2 3 1 2 3  
            
            
            
            
            
            
 
 
Keterangan : 
(Indikator) Keaktifan : 

a. Mengikuti proses pembelajaran yang baik. 
b. Membaca materi pelajaran dengan tuntas. 
c. Bertanya dengan inisiatif sendiri. 
d. Menjawab pertanyaan guru. 
e. Menjawab pertanyaan peserta didik lain. 
f. Mengajukan ide/gagasan. 

Tinggi : jika 4-6 indikator muncul 
Sedang : jika 3-4 indikator muncul 
Rendah : jika 1-2 indikator muncul 
 

(Indikator) Kerjasama : 
Tinggi : - bekerja sama dengan semangat yang tinggi. 

i. dalam bekerja sama tanpa membedakan teman. 
ii. Dalam bekerja sama tanpa merendahkan teman yang kurang 

mampu. 
Sedang  : -  mau bekerja sama 

-  dalam bekerja sama masih memilah-milih teman dalam 
kelompok 
-  dalam bekerja sama masih ada unsur merendahkan teman 
yang kurang 

Rendah  : - mau bekerja sama karena keterpaksaan 
iii.tidak mau bekerja sama 

 
 
Catatan 
Pada kolom kegiatan, peserta didik diminta untuk mengamati gambar 
kemudian menyusun kalimat yang menunjukkan waktu yang tepat untuk 
mengucapkan kalimat tayyibah  As-salamua’laikum. 
Jadi rambu-rambu jawabannya adalah kalimat tayyibahAs-salamua’laikum 
dibaca ketika bertemu teman, contohnya adalah : 
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1. Setiap kali bertemu 
2. Bertamu ke rumah teman 
3. Memulai pertemuan 
4. Berpisah setelah bertemu 

 
2. Hikmah, Aku Bisa, dan Hati-hati 

Kolom hikmah berisi kata bijak yang dapat dijadikan sebagai motivasi 
hidup.  
Kolom aku bisa berisi perilaku yang perlu dibiasakan oleh peserta didik.  
Kolom hati-hati berisi pesan agar peserta didik tidak memiliki perilaku 
negatif. 
 

3. Rangkuman 
Pada kolom “Rangkuman” guru menyampaikan materi penting yang 
harus dikuasai oleh peserta didik yaitu berkaitan dengan materi kalimat 
thayyibah As-salamua’laikum. 

 
K. Penilaian  

1. Penilaian Uraian 
Soal : 
1. Tulislah lafal kalimat salam secara lengkap beserta artinya! 
2. Sebutkan empat kegiatan yang diharuskan kita mengucapkan kalimat 

salam! 
3. Sebutkan dua Hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengucapkan 

salam! 
4.  Tulislah surah Surah An-Nisa ayat 86 beserta artinya dengan baik dan 

benar! 
5. Bagaiman sikap kita ketika akan bertamu ke rumah teman? Sebutkan 

2! 
 

Kunci jawaban : 
 

 mengandung arti semoga keselamatan dan  السََّالُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اِهللا َوَبَرَكاُتُه .1
kasih sayang Allah serta kebaikan terlimpah kepada kalian. 

2. a. Setiap kali bertemu 
b. Bertamu ke rumah teman 
c. Memulai pertemuan 
d. Berpisah setelah bertemu 

3. Mengucapkan salam hanya kepada teman dekat dan bila bertemu 
teman tidak mengucapkan salam terlebih dahulu tetapi bertanyakan 
yang lain. 
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4.  

 
Artinya: 
“Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka 
balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau 
balaslah(penghormatan yang sepadan) dengannya.Sungguh, Allah 
memperhitungkan segala sesuatu.” 
 
5. Mengucap salam dan masuk rumah ketika sudah diizinkan oleh 

pemilik rumah. 
 
Rubrik Penilaian 
No Rubrik Penilaian Skor 

1. 

a. Jika peserta didik menulis kalimat thayyibah 
Assalaamu’alaikum betul dan terjemahnya juga 
betul skor 4 

b. Jika peserta didik menulis kalimat  thayyibah 
Assalaamu’alaikum betul akan tetapi terjemahnya 
terdapat unsure  kesalahan skor 3 

c. Jika peserta didik menulis kalimat thayyibah  
Assalaamu’alaikum terdapat kesalahan akan tetapi 
terjemahnya betul skor 2 

d. Jika jawaban peserta didik baik kalimat thayyibah  
Assalaamu’alaikum dan terjemahnya terdapat 
kesalahan skor 1. 

4 

2. 

a. Jika peserta didik menjawab empat jawaban dan 
keempatnya betul skor 4 

b. Jika peserta didik menjawab empat jawaban, dua 
jawaban betul dan dua jawaban salah skor 3 

c. Jika peserta didik menjawab dua jawaban dan 
jawaban tersebut betul skor 2 

d. Jika peserta didik memberikan jawaban namun tidak 
ada jawaban yang betul skor 1 

4 

3. 

a. Jika peserta didik menjawab dua jawaban dan 
keduanya betul skor 4 

b. Jika peserta didik menjawab dua jawaban, satu 
jawaban betul dan satu jawaban salah skor 3 

c. Jika peserta didik menjawab satu jawaban dan 
jawaban tersebut betul skor 2 

d. Jika peserta didik memberikan jawaban namun tidak 
ada jawaban yang betul skor 1 

4 

4. a. Jika peserta didik menjawab dua jawaban dan 4 
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keduanya betul skor 4 
b. Jika peserta didik menjawab dua jawaban, satu 

jawaban betul dan satu jawaban salah skor 3 
c. Jika peserta didik menjawab satu jawaban dan 

jawaban tersebut betul skor 2 
d. Jika peserta didik memberikan jawaban namun tidak 

ada jawaban yang betul skor 1 

5. 

e. Jika peserta didik menjawab dua jawaban dan 
keduanya betul skor 4 

f. Jika peserta didik menjawab dua jawaban, satu 
jawaban betul dan satu jawaban salah skor 3 

g. Jika peserta didik menjawab satu jawaban dan 
jawaban tersebut betul skor 2 

h. Jika peserta didik memberikan jawaban namun tidak 
ada jawaban yang betul skor 1 

4 

Skor tertinggi 20 
 
                             Skor Diperoleh 
Nilai Akhir = ------------------------------ x 100 
                             Skor Maksimal 

 
 

2. Penilaian Sikap 
Berilah tanda centang (√) diantara kolom benar, ragu-ragu atau salah ! 
 
 
No Pernyataan Pernyataan 

B RR S 
1 Ketika akan berangkat sekolah, Zaki bersalaman dahulu 

dengan kedua orang tuanya, kemudian mengucapkan salam 
   

2 Pulang dari sekolah, Siti bertemu dengan temannya di jalan. 
Karena lelah, Siti mengucapkan salam. 

   

3 Mendengar Huda sakit, teman-teman Madrasahnya segera 
menengok ke rumahnya 

   

4 Ketika bertemu dengan adik kelasnya di jalan,Lia tidak au 
mengucapkan salam terlebih dulu, karena ia merasa besar. 

   

5 ”Selamat pagi pak guru !” kata anak-anak serentak,ketika 
pak guru datang di Madrasah mereka. 

   

6 Laut yang terbelah oleh tongkat Nabi Musa merupakan 
contoh dari pertolongan Allah 

   

 
 

Keterangan : 
B    =  benar 
RR    = ragu-ragu 
S    =  salah 
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Rubrik Penilaian 
 
No Soal Rubrik Penilaian Skor 

1 Benar 6,Ragu-ragu skor 3, Salah skor 1 6 
2 Benar 1,Ragu-ragu skor 3, Salah skor 6 6 
3 Benar 6,Ragu-ragu skor 3, Salah skor 1 6 
4 Benar 1,Ragu-ragu skor 3, Salah skor 6 6 
5 Benar 1,Ragu-ragu skor 3, Salah skor 6 6 

 
Pedoman penskoran 
 
Skor tertinggi 30 
 
                       Skor Diperoleh 
Nilai Akhir =  -------------------- x 100 
                       Skor Maksimal 

 
3.  Penilaian Kinerja 

Lafalkanlah Kalimat tayyibah السََّالُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اِهللا َوَبَرَكاُتُه  dengan benar di 
depan gurumu. 
Guru melakukan penilaian terhadap sikap peserta didik kaitannya 
pengamalan kalimat thayyibah السََّالُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اِهللا َوَبَرَكاُتُه  
 
Rubrik Penilaian     
Skor penilaian sebagai berikut : 
1. Jika peserta didik melafalkan kalimat  tayyibah As-salamua’laikum 

dengan baik dan mengartikan juga dengan baik, nilai 100. 
2. Jika peserta didik melafalkan kalimat  tayyibah As-salamua’laikum 

baik tetapi dalam mengartikan  kurang baik, nilai 90. 
3. Jika peserta didik melafalkan kalimat  tayyibah As-salamua’laikum 

kurang baik dan dalam mengartikan juga kurang baik, nilai 80. 
 

L. Tugasku 
Tulis kembali lafal kalimat salam dengan baik beserta artinya di selembar 
kertas, warnai dan pajangkan di depan kelasmu! 
 
Rubrik Penilaian 
Skor penilaian sebagai berikut: 
1. Jika peserta didik menulis kalimat  tayyibah As-salamua’laikum 

dengan benar dan mengartikannya dengan baik, nilai 100. 
2. Jika peserta didik menulis kalimat   tayyibah As-salamua’laikum 

dengan benar tetapi dalam mengartikannya kurang baik nilai 90. 
3. Jika pserta didik menulis kalimat tayyibah As-salamua’laikum kurang 

benar dan dalam mengartikannya juga kurang baik, nilai 80. 
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M. Pengayaan 
Bagi peserta didik yang sudah menguasai materi pembelajaran, diminta untuk   
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan oleh guru. (Guru 
mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil 
dalam pengayaan). 
Diantara contoh soal pengayaan yang dapat diberikan adalah: 
a. Tulislah doa-doa harian yang lainnya. 
b. Membuat soal dan saling menjawab. 
 
N. Remedial 
Bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar, guru sebaiknya 
mengi-dentiikasi tujuan pembelajaran belum dikuasai oleh peserta didik. 
Berdasar dari identiikasi itu, guru menyampaikan pembelajaran ulang yang 
sudah fokus pada materi yang dianggap sulit oleh peserta didik.  
Pelaksanaan remedial dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang sesuai 
dengan keadaan, contoh: pada saat jam belajar (apabila masih ada waktu), 
diluar jam pembelajaran (30 menit setelah jam belajar selesai). 
 
O. Interaksi Guru dan Orang Tua 
Kegitan belajar peserta didik di madrasah sebaiknya dikomunikasikan kepada 
orang tua/wali murid. Komunikasi ini bertujuan untuk memberikan laporan 
kegiatan belajar yang telah dialami oleh peserta didik.  
Bentuk komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara pihak madrasah 
menyediakan buku penghubung. Peserta didik diminta memperlihatkan 
“komentar guru” yang ada pada buku penghubung kepada orang tua/wali 
murid, dan orang tua/wali murid memberikan komentar balik serta 
membubuhkan paraf sebagai tanda telah diketahui oleh orang tua/wali murid. 
 
 

Mengetahui,     Klangon,   April  2018 
Kepal Madrasah    Guru Mata Pelajaran Aqidah Akhla 

 
 
 
 
 
 

Juni Arifin Hidayat, M.SI    M.As’ad Kholil,S.Sos.I 
NIP.196906171993031003    NIP. 197801172005012003 
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Contoh Teknik dan Bentuk Instrumen 
Penilaian Aspek Sikap 

 
 

 
a. Tekhnik observasi 

Observasi  merupakan salah satu tekhnik penilaian yang dilakukan 

secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara 

langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman 

observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. 

 
 

Pedoman observasi sikap spiritual 

Peunjuk: 

Lembar ini diis oleh guru untuk menilai sikap spirital peserta didik 

dengan memberi tanda cek (v) pada kolom skor ssuai sikap 

spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sbb: 

4 = selalu, apabila melakkan sesuai pernyataan 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 

kadang tidak melakukan 

2 = kadang melakukan dan sering tidak melakukan 

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
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Nama peserta didik    : 
Kelas                          : 
Tanggal pengamatan  : 
Subtema                     : 

OBSERVASI SPIRITUAL

 

No Aspek pengamatan Skor 
1 2 3 4 

1 Berdo’a sebelum dan sesudah melakukan 
Sesuatu 

    

2 Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan     
3 Memberi salam sebelum dan sesudah 

menyampaikan pendapat presentasi 
    

4 Mengungkapkan kekaguman secara lisan 
maupun tulisan terhadap Tuhan saat melihat 
kebesaran Tuhan 

    

5 Merasakan keberadaan dan kebesaran Tuhan 
saat mempelajari ilmu pengetahuan 

    

Jumlah Skor     
Petunjuk penskoran: 
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 

 
 

OBSERVASI SIKAP JUJUR 
 Nama peserta didik : 
 Kelas :  
 Tanggal Pengamatan : 
 Sub Tema : 
 

No Aspek pengamatan        Skor   
 1 2 3 4 

1 Tidak nyontek dalam mengerjakan ujian/ulangan/tugas     
2 Mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu apa 

adanya 
 

    

3 Melaporkan data atau informasi apa adanya     

4 Mengakui kesalahan dan kekurangan yang dimiliki     

Jumlah Skor     
 

  
      

Petunjuk penskoran: 
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
165 

 

OBSERVASI SIKAP TANGGUNG JAWAB 
 Nama peserta didik : 
 Kelas :  
 Tanggal Pengamatan : 
 Sub Tema : 
 

No Aspek pengamatan        Skor   
 1 2 3 4 

1 Melaksanakan tugas individu dengan baik     
2 Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan  

 
    

3 Tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat     

4 Mengembalikan barang yang dipinjam     

5 Meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan     

Jumlah Skor     
 

  
      

Petunjuk penskoran: 
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 

 
 

OBSERVASI SIKAP TOLERANSI 
 Nama peserta didik : 
 Kelas :  
 Tanggal Pengamatan : 
 Sub Tema : 

  
 

No Aspek pengamatan        Skor   
 1 2 3 4 

1 Menghormati pendapat teman     
2 Menerima teman yang berbeda suku, ras, budaya 

 
    

3 Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan 
pendapatnya 

    

4 Menerima kekurangan orang lain     

5 Memaafkan kesalahan orang lain     

Jumlah Skor     
 

  
      

Petunjuk penskoran: 
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 
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OBSERVASI SIKAP SANTUN 
 Nama peserta didik : 
 Kelas :  
 Tanggal Pengamatan : 
 Sub Tema : 
 
 
 

No Aspek pengamatan Skor 
1 2 3 4 

1 Menghormati orang yang lebih tua     
2 Mengucapkan terima kasih setelah menerima 

bantuan orang lain 
    

3 Menggunakan bahasa santun saat 
menyampaikan pendapat 

    

4 Menggunakan bahasa sntun saat mengkritik 
pendapat teman 

    

5 Bersikap 3S (senyum, salam, sapa) sat 
bertemu orang lain 

    

Jumlah Skor     

 
Petunjuk penskoran: 

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 
 
 

 OBSERVASI SIKAP PERCAYA DIRI 
 
 
 Nama peserta didik : 
 Kelas :  
 Tanggal Pengamatan : 
 Sub Tema : 
 

No Aspek pengamatan Skor 
1 2 3 4 

1 Berani presentasi di depan kelas     
2 Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab 

pertanyaan 
    

3 Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa 
ragu-ragu 

    

4 Mampu membuat keputusan dengan cepat     

5 Tidak mudah putus asa / pantang menyerah     
Jumlah Skor     

 
Petunjuk penskoran: 
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 

 



 

 
 
OBSERVASI SIKAP DISIPLIN 

 Nama peserta didik : 
 Kelas :  
 Tanggal Pengamatan : 
 Sub Tema :  
 

No Sikap yang diamati           
 

 

Melakukan 

 

 

ya 

 

Tidak
 1 Masuk kelas tepat waktu   

2 Mengumpulkan tugas tepat waktu 
 

 

 

 

3 Memakai seragam sesuai tata tertib   

4 Mengerjakan tugasyang diberikan    
5 Tertib dalam mengikuti pelajaran   

6 Mengikuti kegiatan praktik sesuai dengan langkah yang 
diterapkan 

  

7 Membawa buku tulis sesuai mata pelajaran   

8 Membawa buku teks mata pelajaran    
Jumlah Skor   

 
  

      
Petunjuk penskoran: 
Jawaban Ya diberi skor 1, dan jawaban Tidak diberi skor 0 

 
b. Penilaian Diri  

Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara 

meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan 

kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi yang 

dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu.Instrumen yang 

digunakan berupa lembar penilaian diri. 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi terhadap suatu gejala. Skala seatic deferential merupakan 

skala untk mengukur sikap akan tetapi bentuknya bukan pilihan 

ganda tetapi cek list. 

 



 

 LEMBAR PENILAIAN DIRI SIKAP SPIRITUAL 
Petunjuk: 

1. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti 
2. Berilah tanda cek (v) sesuai dengan kondisi dan keadaan kalian sehari-hari. 

 
Nama peserta didik : 
Kelas :  
Tanggal : 
Sub Tema :  

 
No Pernyataan TP KD SR SL 
1 Saya semakin yakin dengan keberadaan Allah 

setelah mempelajari ilmu pengetahuan Akhidah 
Akhlak 

    

2 Saya berdo’a sebelum dan sesudah melakukan 
sesuatu kegiatan 

    

3 Saya mengucapkan salam sebelum dan sesudah 
mengungkapkan pendapat didepan umum 

    

4 Saya mengucapkan rasa syukur atas segala karunia 
Allh 

    

5 Saya mengungkapkan keagungan Allah apabila 
melihat kebesaranNya 

    

 
LEMBAR PENILAIAN DIRI SIKAP JUJUR 
 

Nama peserta didik : 
Kelas :  
Tanggal : 
Sub Tema :  

Petunjuk: 
1. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti 
2. Berilah tanda cek (v) sesuai dengan kondisi dan keadaan kalian sehari-hari. 

No Pernyataan TP KD SR SL 
1 Saya menyontek pada saat mengerjakan ulangan     
2 Saya mengerjakan soal ujian tanpa melihat 

jawaban teman yang lain 
    

3 Saya melaporkan kepada yang berwenang jika 
menemukan barang  

    

4 Saya berani mengakui kesalahan yang saya lakukan     
 
Keterangan: 

a. SL= Selalu,apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
b. SR= Sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-

kadang tidak melakukan. 



 

c. KD= Kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 
melakukan. 

d. TP=Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan . 
 

LEMBAR PENILAIAN DIRI SIKAP TANGGUNG JAWAB 
Nama peserta didik : 
Kelas :  
Tanggal : 
Sub Tema :  

Petunjuk: 
Lembar ini diisi oleh peserta didik sendiri untuk menilai sikap 
sosial peserta didik dalam tanggung jawab dengan memberi tanda 
cek (v) pada kolom skor sesuai sikap tanggung jawab yang 
ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sbb: 
4 = selalu, apabila melakkan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 
kadang tidak melakukan 
2 = kadang melakukan dan sering tidak melakukan 
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

No Aspek pengamatan Skor 
1 2 3 4 

1 Sebagai peserta didik saya melaksanakan tugas-
tugas dengan baik 

    

2 Saya berani menerima resiko dari tindakan yang 
dilakukan  
 

    

3 Saya menuduh orang lain tanpa bukti      
4 Saya mau mengembalikan barang yang dipinjam 

dari orang lain 
    

5 Saya berani mmeminta maaf atas kesalahan yang 
merugikan orang lain. 
  

 

    

Jumlah Skor     



 

LEMBAR PENILAIAN DIRI SIKAP DISIPLIN 
Nama peserta didik : 
Kelas :  
Tanggal Pengamatan : 
Sub Tema :  

Petunjuk: 
Lembar ini diisi oleh peserta didik sendiri untuk menilai sikap 
disiplin dari peserta didik.Berilah tanda cek (v) pada kolom skor 
sesuai sikap disiplin yang kamu miliki, dengan kriteria sbb: 
Ya =apabila kamu menunjukkan perbuatan sesuai pernyataan  
Tidak =apabila kamu tidak menunjukkan perbuatan sesuai   

pernyataan 
No Sikap yang diamati           

 
2 

Melakukan 

 

 

ya 

 

Tidak
k 1 Saya masuk kelas tepat waktu   

2 Saya mengumpulkan tugas tepat waktu 
 

 

 

 

3 Saya memakai seragam sesuai tata tertib   

4 Saya mengerjakan tugas yang diberikan    
5 Saya tertib dalam mengikuti pelajaran   

6 Saya mengikuti kegiatan praktik sesuai dengan langkah yang 
ditetapkan 

  

7 Saya membawa buku tulis sesuai mata pelajaran   

8 Saya membawa buku teks mata pelajaran    
Jumlah   

 
 

LEMBAR PENILAIAN DIRI SIKAP GOTONG ROYONG 
Nama peserta didik : 
Kelas :  
Tanggal : 
Sub Tema :  

Petunjuk: 
1. Cermatilah kolom-kolom sikap dibawah ini! 
2. Jawablah dengan jujur sesuai sikap yang kamu miliki 
3. Lingkarilah salah satu angka yang ada dalam kolom sesuai dengan keadaanmmu. 
 4= jika sikap yang kamu miliki sesuai dengan selalu positif 

3= jika sikap yang kamu miliki positif tetapi sering positif kadang-kadang      
muncul sikap negatif 

2= jika sikap yang kamu miliki sering negatif tetapi kadang-kadang muncul  
sikap positif 

1= jika sikap yang kamu miliki selalu negatif 



 

 
Rela Berbagi 4 3 2 1 Egois 
Aktif 4 3 2 1 Pasif 
Bekerja sama 4 3 2 1 Individualistis 
Ikhlas 4 3 2 1 Pamrih 

 
 

LEMBAR PENILAIAN DIRI SIKAP TOLERANSI 
Petunjuk: 

Lembar ini diisi oleh peserta didik sendiri untuk menilai sikap 
sosial peserta didik dalam toleransi dengan memberi tanda cek (v) 
pada kolom skor sesuai sikap tanggung jawab yang ditampilkan 
oleh peserta didik, dengan kriteria sbb: 
4 = selalu, apabila melakkan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 
kadang tidak melakukan 
2 = kadang melakukan dan sering tidak melakukan 
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

 
 
Nama peserta didik : 

Kelas :  
Tanggal : 
Sub Tema :  

No Aspek pengamatan        Skor   
 1 2 3 4 

1 Saya menghormati pendapat teman      
2 Saya menghormati teman yang berbeda suku, ras, 

budaya 
 

    

3 Saya menerima kesepakatan meskipun berbeda 
dengan pendapatnya 

    

4 Saya menerima kekurangan orang lain     

5 Saya memaafkan kesalahan orang lain     

Jumlah Skor     

 



 

 
LEMBAR PENILAIAN DIRI SIKAP SANTUN 

Nama peserta didik : 
Kelas :  
Tanggal : 
Sub Tema :  

Petunjuk: 
1. Bacalah dengan teliti pernyataan-pernyataan yang ada pada kolom 

dibawah ini 
2. Tanggapilah pernyataan-pernyataan tersebut dengan memberi tanda 

cek(v) pada kolom: 
STS : Jika kamu sangat setuju dengan pernyataan tersebut 
TS  : Jika kamu  tidak setuju dengan pernyataan tersebut 
S  : jika kamu setuju dengan pernyataan tersebut 
SS  : Jika kamu sangat setuju dengan pernyataan tersebut. 
No pernyataan Penilaian 

STS TS S SS 
1 Saya menghormati orang  yang lebih 

tua 
    

2 Saya mengucapkan  terima kasih saat 
menerima bantuan orang lain 

    

3 Saya tidak berkata kotor, kasar dan 
takabur 

    

4 Saya meludah di tempat sembarangan     
5 Saya tidak menyela pembicaraan     
6 Saya tersenyum, memberi salam, 

menyapa kepada orang yang ada di 
sekitar kita 

    

 
Keterangan: 

Pernyataaan Positif : 
a. 1  untuk sangat tidak  setuju (STS) 
b. 2  untuk tidak setuju (TS) 
c. 3  untuk sangat setuju (S) 
d. 4  untuk sangat setuju (SS) 

      Pernyataan negatif : 
a. 1 untuk sangat setuju (SS) 
b. 2 untuk sangat setuju (S) 
c. 3 untuk tidak setuju (TS) 
d. 4 untuk sangat tidak  setuju (STS) 

 
 

 
 

 



 

LEMBAR PENILAIAN DIRI SIKAP PERCAYA DIRI 
 

Petunjuk: 
Lembar ini diisi oleh peserta didik untuk menilai sikap sosial 
peserta didik dalam percaya diri dengan memberi tanda cek (v) 
pada kolom skor ssuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta 
didik, dengan kriteria sbb: 
4 = selalu, apabila melakkan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 
kadang tidak melakukan 
2 = kadang melakukan dan sering tidak melakukan 
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
 

Nama peserta didik : 
Kelas :  
Tanggal : 
Sub Tema :  

 
 

No Aspek pengamatan Skor 
1 2 3 4 

1 Saya melakukan segala sesuatu tanpa ragu- 
Ragu 

    

2 Saya berani mengambil keputusan secara 
cepat dan bisa dipertanggung jawabkan 

    

3 Saya tidak mudah putus asa     
4 Saya berani menunjukkan kemampuan yang 

dimiliki di depan orang banyak 
    

5 Saya berani mencoba hal-hal yang baru     
Jumlah Skor     



 

 

c.   Penilaian antar teman 
 

Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara 

meminta peserta didik untuk saling menilai terkait denganpencapaian 

kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antar peserta 

didik. 

LEBAR PENILAIAN ANTAR PESERTA DIDIK SIKAP DISIPLIN 
 

Lembar ini diisi oleh peserta didik sendiri untuk menilai sikap sosial 
peserta didik lain dalam kedisiplinan. Berilah tanda cek (v) pada kolom 
skor sesuai sikap disiplin yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan 
kriteria sbb: 

Ya      = apabila peserta didik menunjukkan perbuatan sesuai pernyataan  
Tidak = apabila peserta didik tidak menunjukkan perbuatan sesuai pernyataan     

 
  Nama peserta didik : 
  Kelas   : 
  Mata Pelajaran  : 
 

PETUNJUK 
1.   Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti 
2.   Berilah tanda cek (v) sesuai dengan kondisi dan keadan teman kalian 

sendiri 
No Aspek pengamatan Melakukan 

Ya Tidak 
1 Masuk kelas tepat waktu   

2 Mengumpulkan tugas tepat waktu   

3 Memakai seragam sesuai tata tertib   

4 Mengerjakan  tugas yang diberikan   

5 Tertib dalam  mengikuti pembelajaran   

6 Membawa buku tulis sesuai mata pelajaran   

7 Membawa buku teks mata pelajaran   

8 Mengikuti praktikum sesuai dengan langkah 
yang ditetapkan 

  

Jumlah   
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d.   Junal 
Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas 
yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan 
dankelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap 
danperilaku. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
  

Jurnal 
 

Nama Peserta Didik : 

Nomor  Peserta Disik : 

Tanggal  : 

Aspek Yang Diamati : 

Kejadian  : 

Catatan Guru  : 
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Penilaian rapot 
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Rekap penilaian rapot 
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