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MOTTO 

Jika engkau menuntut Ilmu dengan maksud untuk memperoleh penghargaan, 

kebanggaan, berlomba mengalahkan orang Lain, berharap supaya orang lain hormat 

kepadamu dan untuk mengumpulkan kelahapan dunia. 

berarti engkau adalah orang yang mengusahakan keruntuhan agamamu dan 

kehancuran dirimu serta menjual akhiratmu dengan duniamu. 

                     “Al-Ghazali” 

 

 

 

“ Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik  

dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang 

lebih Mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk “  

(Qs. An-Nahl, 16:125). 
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Proses pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan guru untuk mencapai tujuan yang 

dirumuskan dalam kurikulum yang cocok dan memilih metode penilaian yang tepat untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran. Upaya meningkatkan pendidikan dapat ditempuh melalui 

kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaiannya. Keduanya saling terkait, sistem 

pembelajaran yang baik akan menghasilkan kualitas belajar yang baik. Kualitas pembelajaran ini 

dapat dilihat dari hasil penilaiannya. Oleh karena itu, sistem penilaian yang baik akan membantu  

pendidik untuk menentukan strategi mengajar yang baik dan memotivasi peserta didik untuk 

belajar lebih baik lagi. 

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan prinsip, strategi, ragam atau metode 

penilaian kelas pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), dan program tindak lanjut 

hasil penilaian pada pembelajaran PAI di SMPN 13  Malang. Penelitian ini menggunakan 

penelitian studi kasus. Kehadiran peneliti hanya sebagai pengamat saja. Lokasi penelitian di 

SMPN 13 Malang. sedangkan sumber data dibagi menjadi dua yaitu primer dan 

sekunder.dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Adapun 

informan dalam penelitian ini adalah guru PAI dan waka kurikulum SMPN 13 Malang. 

Dari penelitian diketahui bahwa (1). Prinsip penilaian kelas mengacu pada tujuan yaitu 

mengacu kemampuan, menggali informasi, peta perkembangan dan bekelanjutan. (2). 

Strateginya menyesuaikan materi yang beliau ajarkan kepada peserta didik spt: model JI, Model 

stand, metode ceramah, model Jigsaw dln. (3). Ragam atau metode penilaian kelas spt: tes tulis, 

portofolio, kinerja, hasil kerja, penilaian sikap dan penilaian diri. (4). Program tindak lanjut dari 

hasil penilaian adalah para guru SMPN 13 Malang melihat problem yang dihadapi peserta didik. 

Kalau problem itu mengarah pada bentuk karakter siswa dan benar-benar melihat kemampuan 

yang dimiliki oleh siswa. Jika siswa benar-benar kesulitan dalam belajar nilainya dibawah 

standar nilai minimal maka guru melakukan (remidial tes) sampai nilainya mencapai nilai 

maksimal. jika problem datang dari luar sekolah maka guru SMPN 13 Malang memanggil wali 

murid ke sekolah untuk berunding mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi peserta didik.  
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