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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang. 

Kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian merupakan tiga 

dimensi yang sangat penting dalam pendidikan. Ketiga dimensi tersebut 

saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kurikulum merupakan 

penjabaran tujuan pendidikan yang menjadi landasan program 

pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan guru 

untuk mencapai tujuan yang dilakukan guru untuk mencapai tujuan yang 

dirumuskan dalam kurikulum.
1
 

Penilaian berbasis kelas menggunakan pengertian penilaian sebagai “ 

assessment’ yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh dan 

mengefektifkan informasi tentang hasil belajar siswa pada tingkat kelas 

selama dan setelah kegiatan belajar mengajar.
2
 Penilaian komponen yang 

sangat penting bagi penyelengaranya pendidikan. Sebab itu, dalam proses 

belajar mengajar diperlukan kurikulum yang cocok dan memilih metode 

penilaian yang tepat untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 

Penilaian merupakan komponen penting dalam menyelenggarakan 

pendidikan. Upaya meningkatkan pendidikan dapat ditempuh melalui 

kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaiannya. Keduanya saling 
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terkait, sistem pembelajaran yang baik akan menghasilkan kualitas belajar 

yang baik. Kualitas pembelajaran ini dapat dilihat dari hasil penilaiannya.
3
 

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. 

Dengan demikian, sesuai dengan amanat Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional Tahun 2003 pasal 58 ayat (1) bahwa: Evaluasi hasil 

belajar peserta didik dilakukan oleh pendidikan untuk memantau proses, 

kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara 

berkesinambungan dapat diwujudkan.
4
 Surapranata dan Hatta dalam 

bukunya penilaian portofolio menjelaskan bahwa: 

Penilaian yang tepat pada peserta didik tidak hanya 

menunjukkan perilaku peserta didik yang lengkap tetapi juga 

perilaku peserta didik yang hidup dan nyata yang sesuai dengan 

harapan orang tua. Kriteria perilaku yang signifikan pada penulis 

bisa dipakai “ locus of control ” Misalnya pada waktu peserta didik 

istirahat, penentuan topik, lokasi, langkah ujian, kegiatan portofolio, 

produk, projek dan kondisi lain menghasilkan sebuah tulisan.
5
 

Menurut (Chittenden, 1991) dalam bukunya Abdul Majid 

menyatakan bahwa tujuan penilaian kelas oleh guru hedaknya diarahkan 

pada empat tujuan berikut: 

1) Penelusuran (keeping track), yaitu untuk menelusuri agar  proses 

pembelajaran anak didik tetap sesuai dengan rencana. Guru 

mengumpulkan informasi sepanjang semester dan tahu pelajaran 

melaui berbagai bentuk penilaian kompetensi oleh siswa.  
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2) Pengecekan (checking-up), yaitu untuk mengecek adakah 

kelemahan-kelemahan yang dialami anak didik dalam proses 

pembelajaran. Melalui penilaian kelas, baik yang bersifat formal 

maupun informal guru melakukan penggecekan kemampuan 

(kompetensi) apa yang siswa kuasaai dan apa yang siswa belum 

kuasai. 

3) Pencairan (finding-out), yaitu untuk mencari dan menemukan hal-hal 

yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam 

proses pembelajaran. Guru harus selalu menganalisis dan 

merefleksikan hasil penilaian kelas dan mencar hal-hal yang 

menyebabkan proses pembelajaran tidak berjalan secara efektif. 

4) Penyimpulan (summing-up), yaitu untuk menyimpulkan  apakah 

anak didik telah menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan 

dalam kurikulum atau belum. Penyimpulan sangat penting dilakukan 

guru, khususnya pada saat diminta melaporkan hasil kemajuan 

belajar anak kepada orang tua, sekolah atau pihak lain seperti di 

akhir semester atau akhir tahun ajaran baik dalam bentuk rapot siswa 

atau bentuk-bentuk lainnya.
6
 

Sedangkan menurut Kellough dan Kellough (Swearingen, 2006) 

dalam bukunya Harun Rasyid dan Mansyur menyatakan bahkan 

mengidentifikasi tujuan penilaian adalah: 

1. Membantu belajar siswa. 

2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa. 

3. Menilai efektifitas strategi pengajaran. 

4. Menilai dan meningkatkan efektifitas program kurikulum. 

5. Menilai dan meningkatkan efektifitas pengajaran. 

6. Menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan. 

7. Komunikasi dan melibatkan orang tua siswa. 

Dari penjelasan diatas dapat difahami bahwa penilaian memegang 

peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh 

karena itu, seorang guru yang profesional diwajibkan untuk berperan aktif 

dalam proses belajar-mengajar. Memilih metode penilaian yang tepat 

untuk digunakan dalam proses pembelajaran perlu pemikiran dan 

pertimbangan yang matang bagi seorang guru. Adapun sistem penilaian 
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kelas sendiri harus memperhatikan beberapa karakteristik, yaitu: 

1. Proses Pembelajaran. 

  Pembelajaran merupakan suatu proses yang komplek dan 

melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan.
7
   

2. Umpan balik 

  Umpan balik merupakan sarana bagi guru dan siswa untuk 

mengetahui sejauhmana kemajuan pembelajaran yang telah dilakukan.
8
 

Umpan balik diberikan oleh guru terhadap pekerjaan siswa, merupakan 

sarana bagi siswa untuk mengetahui penguasaan mereka terhadap 

konsep pembelajaran yang diterima dalam untuk mengetahui 

pembelajaran. Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian guru perlu 

mempertimbangkan umpan balik sebagai komponen, dan harus 

dilakukan secara terstruktur, periodik dan terencana, sehingga 

memberikan manfaat bagi siswa.
9
 dalam merencanakan dan 

memberikan umpan balik terhadap pekerjaan siswa, Clarke (2003) 

dalam bukunya Harun Rasyid menyarankan enam prinsip yang perlu 

diperhatikan, yaitu: 

1) Umpan balik harus fokus pada tugas-tugas tujuan pembelajaran dan 

bukan membadingkan dengan anak yang lain. 

2) Bahasa yang verbal dan non verbal dari guru, memberikan pesan 

yang baik pada anak tentang kemampuan mereka. 

3) Penilaian setiap bagian pekerjaan mengarah pada penurunan moril  
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bagi yang mencapai prestasi rendah dan kepuasan bagi yang 

mencapai prestasi tinggi. 

4) Penghargaan eksternal sama seperti grades. 

5) Perlu memberikan umpan balik spesifik yang fokus pada 

kesuksesan dan peningkatan dari pada mengoreksi. 

6) Anak-anak perlu kesempatan untuk membuat peningkatan atas 

pekerjaan mereka.
10

 

 Sesuai dengan fungsi bimbingan, hal pertama yang harus dilakukan 

dalam rangkaian kegiatan layanan bimbingan belajar adalah menentukan 

siapa murid yang mengalami masalah belajar.
11

 Sedangkan peran guru 

sebagai pembimbing harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

1) Mengumpulkan data tentang murid. 

2) Mengamati tingkah laku siswa dalam kegiatan belajar disekolah. 

3) Mengenal siswa yang memerlukan bantuan khusus. 

4) Mengadakan pertemuan khusus atau hubugan orang tua siswa, baik 

secara individual maupun secara kelompok untuk memperoleh 

saling pengertian tentang pendidikan anak. 

5) Bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga lain untuk 

membantu memecahkan masalah. 

6) Membuat catatan pribadi siswa serta menyiapkan dengan baik. 

7) Menyelengarakan bimbingan kelompok dan individu. 

8) Bekerjasama dengan lembaga-lembaga bimbingan lainnya untuk 

memecahkan masalah murid. 

9) Bekerjasama dengan petugas-petugas bimbingan lainnya untuk 

membantu memecahkan masalah para siswa. 

10) Menyusun program bimbingan sekolah bersama-sama dengan 

petugas bimbingan lainnya. 

11) Meneliti kemajuan siswa, baik di sekolah maupun di luar sekolah.
12

 

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan selama 2 bulan di 

sekolah ini, terdapat persoalan yang urgen yang mesti dicari solusinya, 

yakni terkait dengan program tindak lanjut pada pembelajaran PAI di 

                                                           
10

 Harun Rasyid, Ibid., hal. 28 
  11

  Abdul, Majid, Perencanaan Pembelajaran ( Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 

hal. 226 
12

  Oemar, Hamalik, Psikologi Belajar dan belajar (Bandung: Sinar Baru  Algesindo, 

2004),  hal. 34 

 



  

6 
 

SMPN 13 Malang. Selanjutnya, penulis ingin mengembangkan sistem 

penilaian kelas pada pembelajaran PAI yang dipakai SMPN 13 Malang. 

Berangkat dari persoalan tersebut diatas peneliti akan mengupas 

bagaimana prinsip penilaian, strategi penilaian, metode penilaian kelas dan 

program tindak lanjut dari penilaian kelas pada pembelajaran PAI di 

SMPN 13 Malang. Sehingga nantinya akan dapat dijadikan rujukan untuk 

perbaikan ke depan. 

 

B. Rumusan Masalah. 

Berangkat dari latar belakang masalah telah dikemukakan diatas, 

maka yang menjadi masalah pokok yang perlu dibahas dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa saja prinsip penilaian pada pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) yang dipakai oleh SMP Negeri 13 Malang ? 

2. Strategi penilaian kelas pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) yang dipakai oleh SMP Negeri 13 Malang ? 

3. Ragam atau metode penilaian kelas pada pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) yang dipakai oleh SMP Negeri 13 Malang ? 

4. Bagaimana program tindak lanjut dari hasil penilaian kelas pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dipakai oleh SMP 

Negeri 13 Malang ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa sasaran pragmatis 

yang menjadi pokok tujuan diadakannya penelitian ini. Sasaran yang ingin 

dicapai tersebut, di antaranya:  

1. Untuk mendeskripsikan prinsip penilaian kelas pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dipakai oleh SMP Negeri 13 

Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan strategi penilaian kelas pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dipakai oleh SMP Negeri 13 

Malang. 

3. Untuk mendeskripsikan ragam atau metode penilaian kelas pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dipakai oleh SMP 

Negeri 13 Malang. 

4. Untuk mendeskripsikan program tindak lanjut dari hasil penilaian 

pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dipakai oleh 

SMP Negeri 13  Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan mengacu pada tujuan penelitian, maka diharapkan hasil 

penelitian ini berguna : 
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1. Bagi sekolah, dapat membantu sekolah dalam memberikan informasi 

kepada orang tua dan juga membangkitkan kerjasama antara sekolah 

dengan orang tua guna untuk perbaikan anak didiknya. 

2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan keilmuan bagi peneliti 

dan guna memperoleh gelar Sarjan Strata Satu ( S-1) pada Fakultas 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Bagi Almamater, untuk menambah dan memperbanyak karya ilmiah di 

perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang serta berguna bagi 

pengembangan ilmu pendidikan dan penelitian selanjutnya. 

4. Sebagai bahan pertimbangan bagi para praktisi pendidikan dalam 

menentukan sikap penilaian kelas dan program tindak lanjut. 

 

E. Penegasan Istillah. 

 Untuk memperoleh gambaran yang jelas penulis akan menjelaskan 

pengertian dari beberapa kalimat yang terdapat dalam judul ini, yaitu: 

1. Sistem Penilaian Kelas. 

 Sistem adalah metode, cara yang teratur ( untuk melakukan 

sesuatu) susunan cara.
13

 Penilaian adalah proses, cara, perbuatan 

menilai, pemberian nilai (biji, kadar, mutu, harga).
14

 Jadi, yang 

dimaksud dengan sistem penilaian adalah cara yang dilakukan guru 
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untuk memberikan penilaian tehadap usaha yang dilakukan guna 

memperoleh informasi yang berkaitan dengan belajar mengajar yang 

mereka lakukan. 

 Kelas adalah suatu ruangan tempat belajar disekolah.
15

 kelas 

adalah suatu kelompok orang-orang yang melakukan kegiatan belajar 

bersama yang mendapat pengajaran dari seorang guru.
16

  Jadi, yang 

dimaksud dengan sistem penilaian kelas, adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk memperoleh dan mengefektifkan  informasi tentang 

hasil belajar siswa pada tingkat kelas selama dan setelah kegiatan 

belajar mengajar.
17

  

2. Program Tindak Lanjut.         

 Program adalah rancangan mengenai asas-asas serta usaha-

usaha tentang tata negaraan perekonomian dsb.
18

 Tindak lanjut adalah 

langkah selanjutnya tentang penyelesaian suatu perkara perbuatan dan 

sebagainya.
19

 

 Dari definisi diatas dapat diambil pengertian program tindak 

lanjut adalah rancangan mengenai usaha-usaha dalam menyelesaikan 

suatu perkara. Adapun maksud dari program tindak lanjut dalam 

penelitian ini adalah  tindakan para guru dalam membimbing peserta 
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didik yang mengalami kesulitan belajar khususnya kelas 7-A di SMP 

Negeri 13 Malang. Bimbingan tersebut berupa memberikan perhatian 

khusus bagi murid-murid yang mendapatkan nilai dibawah rata-rata 

dan kalau masih tetap mendapatkan nilai dibawah rata-rata guru 

memberikan tugas tambahan kepada peserta didik.  

3. Pendidikan Agama Islam.  

 Menurut Brown, Pendidikan adalah proses pengendalian secara 

sadar dimana perubahan-perubahan dalam tingkah laku dihasilkan 

didalam diri orang itu melalui kelompok , dari waktu lahir dan 

berlangsung sepanjang hidup.
20

  Sedangkan menurut istillah Islam 

berarti tunduk dan patuh terhadap segala sesuatu, Islam berasal dari 

kata salama yang berarti damai dan selamat. Sedangkan menurut 

Istillah Islam berarti tunduk dan patuh terhadap segala apa yang 

ditetapkan Allah baik yang dimuat didalam Al-Qur’an dan Hadist 

Rasulullah SAW untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan  

hidup, baik didunia maupun diakhirat. 

 Berdasarkan definisi Islam tersebut bahwa Pendidikan Agama 

Islam akan bermuara pada penanaman moral atau akhlak. Sebab, pada 

titik ini nantinya akan tercipta proses pemeliharaan dan penguatan 

potensi insani untuk menumbuhkan kesadaran dalam menemukan 

kebenaran. 

 Pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan Islam yang 
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mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah 

Saw. Oleh karena itu, Islam mempedomankan seluruh aspek kehidupan 

manusia muslim baik duniawi maupun ukhrawi. 

Diantara firman Allah SWT. yang menunjukkan adanya perintah 

untuk melaksanakan pendidikan agama Islam, yaitu dalam surat An-Nahl 

ayat 125, yang berbunyi : 

َٗ ُأْدُع ِْٕػـَظـِت ّبِاْنِحْكًـَِت َرِّبَك َسِبْيِم ِان ًَ ُْٓى انَحَسَُِت َٔاْن  ََٔجاِدْن

َِٓي  ْٖ ٍُ ِّباَنِت ٌَ قم َاْحَس َٕ َرَّبَك ِا ٍْ َاْػـَهُى ُْ ًَ ٍْ َضـَم ِّب َٕ َسِبْيِهّ َػ ُْ َٔ 

َْٓتِدْيٍ َاْػَهُى  ًُ  ) ١۲٥: انُحم (   ِّبااْن

Artinya: 

 “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah 

pelajaran baik dan berdebatlah dengan mereka cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang 

siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui 

orang-orang yang mendapat petunjuk”. 

(Q.S. An-Nahl : 125) 

 

F. Sistematika Penulisan. 

 Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai 

pembahasan skripsi ini, dan untuk terarahnya pembahasan yang sesuai 

dengan judul, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, tiap-
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tiap bab dibagi menjadi sub bab yang sesuai dengan permasalahan. Untuk 

lebih jelasnya penulis jelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

a. Bab I pendahuluan yang isinya memberikan penjelasan umum 

tentang penulis skripsi ini. Adapun uraian dari pendahuluan ini 

memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan istillah, dan sistematikan 

pembahasan. 

b. Bab II tinjauan pustaka yang mengutarakan tentang teori dan 

sumber pengetahuan Menjelaskan apa saja prinsp dan strategi 

penilaian kelas, ragam penilaian atau metode penilaian kelas, dan 

program tindak lanjut pada pembelajaran pendidikan agama islam 

(PAI) di SMP Negeri 13 Malang. 

c. Bab III berisi paparan tentang metode penelitian yang meliputi 

tentang pendekatan penelitian, sumber data penelitian dan teknik 

analisa data. 

d. Bab IV hasil penelitian yang meliputi latar belakang objek 

penelitian, visi-misi, tujuan, struktur organisasi sekolah SMPN 13 

Malang dan adapun pembahasan yang terakhir dalam bab V ini 

adalah penyajian dan analisis terhadap data-data diperoleh. 

e. Bab V sebagai penutup skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan 

yang merupakan simpulan dari pembahasan dan analisis data dari 

hasil penelitian serta saran-saran yang meru;pakan sumbangan 

pikiran penulis.  

 


