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BAB II 

PENDAHULUAN 

A. Konsep Teoritis 

1. Penilaian 

a. Pengertian Penilaian 

Ada tiga istilah atau konsep dalam dunia pendidikan atau 

pembelajaran yang sangat berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan 

satu dengan yang lainnya, yaitu pengukuran, penilaian dan evaluasi. 

“Pengukuran adalah suatu proses pemberian angka terhadap 

proses dan hasil pembelajaran berdasarkan ukuran, aturan, 

atau formulasi tertentu yang jelas dan sesuai dengan tujuan 

yang telah ditentukan dalam rangka memberikan judgment, 

yakni berupa keputusan terhadap proses dan hasil belajar. 

Evaluasi adalah suatu proses menentukan nilai atau 

memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti proses dan 

hasil pembelajaran, yang dilaksanakan dengan melalui 

kegiatan penilaian dan pengukuran pembelajaran”.
11

 

 

“Penilaian adalah suatu proses sistematis yang mengandung 

pengumpulan informasi, menganalisis, dan menginterprestasi 

informasi tersebut untuk membuat keputusan-keputusan”.
12

  

Evaluasi memiliki arti lebih luas daripada penilaian. Dengan 

kata lain, di dalam evaluasi tercakup di dalamnya penilaian. 

“Evaluasi pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan untuk 

memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan 

hasil pembelajaran yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna 

                                                             
 11

   Dirman dan Cicih Juarsih, 2014,  Penilaian dan Evaluasi,  Rineka Cipta: Jakarta, h.  7 
12

   Mas’ud Zein dan Darto, 2012, Evaluasi Pembelajaran Matematik, Pekanbaru:  Daulat   

Riau, h. 5 
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dalam pengambilan keputusan”.
13

 Jadi, evaluasi mencangkup 

penilaian sekaligus pengukuran.  

“Penilaian hasil belajar adalah suatu proses atau kegiatan 

yang sistematis, berkelanjutan dan menyeluruh dalam rangka 

pengumpulan dan pengolaan informasi untuk menilai pencapaian 

proses dan hasil belajar peserta didik”.
14

 Penilaian hasil belajar yang 

fungsional haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain 

instrumen atau alat ukur yang digunakan harus valid dan reliable, 

artinya dari segi penyusunan telah memenuhi kaidah-kaidah 

penulisan soal, baik dari aspek konstruksi, substansi maupun 

materi.
15

  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penilaian ialah 

suatu keputusan terhadap sesuatu bedasarkan suatu objek tertentu 

dengan kriteria tertentu. Penilaian disini juga diartikan penilaian 

dalam mengukur hasil belajar siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran 

Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 186: 

                         

                         

           

 

                                                             
 13   Ibid, h. 5 

14
  Zaenal Arifin, 2009, Evaluasi Pembelajaran, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, h.  9-

10 
15

  Kunandar, Op.Cit, h. 11 
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“Artinya: Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan 

dirimu. dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari 

orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang 

yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang 

menyakitkan hati. jika kamu bersabar dan bertakwa, Maka 

Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk urusan yang patut 

diutamakan”.(QS. Al-Imran(3):186)
16

 

“Tafsiran Qur’an surah Al Imran ayat 186 ialah Allah SWT 

mengabarkan dan mengarahkan pembicaraan kepada kaum 

mukminin bahwasanya mereka akan diuji pada harta 

mereka berupa infak-infak yang wajib dan sunnah, dan 

berupa kemungkinan menjadi habis di jalan Allah, dan diuji 

pada diri mereka berupa pembebanan dengan berbagai 

beban yang berat di atas sebagian besar manusia lain, 

seperti jihad di jalan Allah dan kemungkinan adanya 

kelelahan, pembunuhan dan tertawaan atau terluka. Dan 

pastilah kalian akan mendengar dari orang-orang yang 

diberi al-Kitab dan kaum musyrikin gangguan yang banyak 

yang menyakitkan hati berupa tuduhan terhadap diri kalian, 

pada agama kalian, kitab kalian serta rasul kalian. Kabar 

dari Allah kepada hamba-hambaNya yang beriman ialah 

bahwa agar nereka terbedakan dari yang lainnya, dan Allah 

akan menghendaki atas mereka kebaikan dan derajat yang 

tinggi serta kesalahan-kesalahan mereka terhapusi”.
17

 

Makna yang terkandung dalam ayat diatas ialah Allah telah 

memberi penilaian dan pengukuran terhadap iman orang-orang 

terdahulu melalui cobaan. Dengan pengukuran tersebut, maka benar-

benar dapat diketahui dan dibedakan antara orang  yang benar-benar 

beriman dengan yang tidak.
18

  

b. Jenis-Jenis Penilaian Hasil Belajar 

                                                             
16

  Departemen Agama RI, 2007, Al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung; Sygma, h.  74 
17

   Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, 2012, Tafsir Al-Qur;an (1), Darul Haq : 

Jakarta , h. 645 
18

  Kadar M. Yusuf, 2013, Tafsir Tarbawi, Jakarta: Amzah, h. 142 
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Ada beberapa pihak yang dapat melakukan penilaian hasil 

belajar peserta didik ada tiga, yakni pendidik (guru), satuan 

pendidikan (sekolah) dan pemerintah.  

“Penilaian oleh pendidik adalah penilaian hasil belajar 

peserta didik yang dilakukan oleh pendidik secara 

brkesinambungan yang bertujuan memantau proses dan 

kemajuan belajar peserta didik untuk meningkatkan 

efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian oleh pendidik 

merupakan penilaian pertama setelah peserta didik menjalani 

proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Hasil 

penilaian oleh guru akan sebanding atau relative sama dengan 

hasil penilaian oleh satuan pendidikan atau pemerintah. 

Adapun jenis penilaian adalah sebagai berikut”: 
19

 

Tabel II. 1 

Jenis-Jenis Penilaian  

 

Penilaian Jenis 

Unsur 

yang 

Terlibat 

Ruang Lingkup 

Materi 

Pendidik 

Ulangan harian 

(penilaian proses 

akhir KD) 

Pendidik  Kompetensi dasar  

Pendidik 

(koordinasi 

satuan 

pendidikan) 

Ulangan tengah 

semester (penilaian 

akhir beberapa SK/ 

akhir sebuah SK) 

Pendidik  Beberapa KD 

Ulangan akhir 

semester ganjil 

(komperhensif, 

seluruh kompetensi 

dalam satu semester) 

Pendidik  SK dalam semester 

ganjil 

Ulangan kenaikan 

kelas/akhir semester 

genap 

Pendidik  SKL yang 

dipelajari pada 

tahun yang 

bersangkutan 

Satuan 

pendidikan 

Ujian tingkat 

kompetensi  

Pendidik   Dilakukan oleh 

satuan pendidik 

                                                             
 

19
   Kunandar, h. 81 
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pad akhir kelas 

dengan 

menggunakan 

kisi-kisi yang 

disusun oleh 

pemerintah. 

 

Ujian sekolah Pendidik  Mata pelajaran 

kelompok Iptek 

yang tidak 

diujiankan dalam 

UN 

 Aspek kognitif 

agama dan 

akhlak mulia 

serta 

kewarganegaraan 

dan kepribadian 

Pemerintah 

Ujian mutu tingkat 

kompetensi 

Pemerintah  Dilakukan 

dengan metode 

survei oleh 

pemerintah setiap 

akhir kelas 

Ujian Nasional (UN) Pemerintah  Seluruh SKL 

 

c. Fungsi Penilaian 

“Menurut Suharsimi  Arikunto fungsi penilaian adalah sebagai 

berikut: 

1) Penilaian berfungsi selektif 

Penilaian berfungsi selektif ini maksudnya adalah dengan 

diadakannya penilaian oleh guru maka guru mempunyai cara 

untuk mengadakan seleksi kepada siswa. Penilaian ini juga 

mempunya tujuan yaitu: 

a) Untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu. 

b) Untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau tingkat 

berikutnya. 

c) Untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa. 

d) Untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan 

sekolah dan sebagainya. 

2) Penilaian berfungsi diagnostik 
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 Penilaian berfungsi sebagai diagnostik ini maksudnya 

adalah ketika suatu alat yang digunakan dalam penilaian cukup 

memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya guru akan 

mengetahui kelemahan siswa dan juga penyebababnya”. Dengan 

diketahui kelemahan dan penyebab kelemahan pada siswa 

tersebut, maka guru akan lebih mudah dalam mencari cara 

mengatasinya”. 

3) Penilaian berfungsi sebagai penempatan 

Penilaian berfungsi sebagai penempatan ini maksudnya 

ialah ketika mengadakan penilaian maka guru dapat 

menempatkan siswa pada kelompok belajar sesuai dengan 

tingkat pemahamnnya 

4) Penilaian berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan 

Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan ini 

maksudnya guru mengetahui sejauh mana program itu berhasil 

diterapkan. Karena keberhasilan suatu program ditentukan oleh 

beberapa faktor yaitu faktor guru, metode mengajar, kurikulum, 

saranan, dan sistem administrasi”.
20

 

 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi 

dari penilaian ini sangatlah banyak, tidak hanya menilai hasil 

belajar siswa saja melainkan juga berfungsi selektif agar siswa 

dapat diterima dalam jenjang sekolah tertentu. 

2. Kurikulum 2013 

a. Pengertian Kurikulum 2013 

 “Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 

ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta 

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu”.
21

  

 

Dari undang-undang diatas memiliki arti kurikulum berfungsi 

sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan melalui 

kegiatan pembelajaran. “Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum 

                                                             
20

  Suharsimi Arikunto, 2013, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 

h. 18-19. 
21

  Dirman dan Cicih Juarsih, 2014, Pengembangan Kurikulum,  Jakarta: Rineka Cipta, h. 

7 
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bersifat dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan 

pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan 

zaman. Perubahan dan pengembangan kurikulum tersebut harus 

memiliki visi dan arah yang jelas, mau dibawa ke mana sistem 

pendidikan nasional dengan kurikulum tersebut”.
22

  Maka dari itu 

untuk mewujudkan tujuan Nasional maka dilakukan pengembangan 

kurikulum. Sebagaimana kurikulum baru yang merupakan 

pengembangan kurikulum sebelumnya yang disebut Kurikulum 

2013. 

  “Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) yang pernah di ujicobakan pada 

Tahun 2004. KBK atau (Competency Based Curriculum) 

dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan 

untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan 

(Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap) dalam seluruh 

jenjang dan jalur pendidikan”.
23

  

 

b. Tujuan Kurikulum 2013 

Mengacu kepada UU No. 20 Tahun 2003, bagian Umum 

dikatakan, bahwa: 

“Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-

undang ini meliputi: ......, 2. Pengembangan dan pelaksanaan 

kurikulum berbasis kompetensi,....” dan pada penjelasan pada 

Pasal 35, bahwa “Kompetensi  lulusan merupakan kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencangkup sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah 

disepakati.”
24

 

 

Berdasarkan acuan diatas, penulis mengambil kesimpulan 

bahwa undang-undang tersebut berharap pendidikan dapat membuat 

                                                             
22

   E. Mulyasa, Op.Cit, h. 59 
23

   Ibid, h. 66 
24

  E. Mulyasa, Op Cit, h. 65 
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siswa menjadi kompoten dalam bidangnya. Dimana setiap kompoten 

mengarah kepada tujuan pendidikan nasional yang mencangkup 

aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

Selain itu, “kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan 

insan Indonesia supya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi 

dan warganegara yang beriman, produktif, kreatif, dan afektif serta 

mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara dan peradapan dunia”.
25

 Untuk  mencapai tujuan tersebut, 

maka diharuskan untuk menuntut perubahan pada berbagai aspek 

lain, terutama mengimplementasikannya dilapangan. 

“Menurut Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang 

standar penilaian pendidikan adalah sebagai proses 

pengumpulan dan pengolaan informasi untuk mengukur 

pencapaian hasil belajar peserta didik yang mencangkup; 

penilaian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis 

portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, 

ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu 

tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian 

sekolah/madrasah. Fokus penilaian pendidikan adalah 

keberhasilan belajar peserta didik dalam mencapai standar 

kompetensi yang telah ditentukan. Pada tingkat mata 

pelajaran, kompetensi yang harus dicapai berupa Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) atau Kompetensi Inti (KI) yang 

selanjutnya dijabarkan dalam Kompetensi Dasar (KD)”.
26

   

 

Penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu kepada penilaian 

autentik dimana penilaian ini mengukur komptensi sikap, 

keterampilan dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. 

“Penilaian autentik adalah kegiatan menilai peserta didik yang 

                                                             
25

  Dirman dan Cicih Juarsih, 2014, Pengembangan Kurikulum, Op.Cit, h. 13 
26

  Kunandar, Log.Cit, h. 67 
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menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun 

hasil dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan 

tuntutan kompetensi yang ada di Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

atau Kompetensi Inti (KI) dan Kompeensi Dasar (KD)”. Dalam 

penilaian autentik ini peserta didik diminta untuk menerapkan 

konsep atau teori di dunia nyata. 
27

 

c. Penilaian Harian dalam Kurikulum 2013 

“Penilaian harian adalah kegiatan yang dilakukan secara 

periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik 

setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih”.
28

 

Penilaian harian dalam kurikulum 2013 tidak hanya melakukan 

penilaian di akhir materi saja, akan tetapi penilaian juga dilakukan 

dalam proses pembelajaran sedang berlangsung. Adapun bentuk 

penilaiannya adalah sebagai berikut: 

1) Pre Test ( tes awal) 

   Pre test adalah tes awal yang dilakukan sebelum 

pembelajaran dimulai sebelum siswa mengikuti program 

pelajaran. Pre Test memegang peranan penting dalam proses 

pembelajaran. 

   “Fungsi Pre test diantaranya sebagai berikut : 

a) Untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar, 

karena dengan Pre Test maka pikiran mereka akan 

terfokus pada soal-soal yang harus mereka jawab atau 

kerjakan. 

                                                             
 

27
   Kunandar, h. 35-37 

28
   Sunarti dan Selly Rahmawati, Log.Cit,  h. 20. 
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b) Untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didik 

sehubungan dengan proses pembelajaran yang dilakukan. 

Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil pre 

test dengan post test. 

c) Untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki 

peserta didik mengenai bahan ajaran yang akan dijadikan 

topik dalam proses pembelajaran. 

d) Untuk mengetahui darimana seharusnya proses 

pembelajaran dimulai, tujuan-tujuan mana yang perlu 

mendapat penekanan dan perhatian khusus.”
29

 

 

Untuk mencapai fungsi yang ketiga dan keempat maka 

hasil pre test harus segera diperiksa, sebelum pelaksanaan 

proses pembelajaran inti dilaksanakan. Pemeriksaan ini harus 

dilaksanakan secara cermat dan tepat, jangan sampai 

menganggu suasana belajar, dan jangan sampai mengalihkan 

perhatian peserta didik. Untuk itu, pada waktu memeriksa pre 

test perlu diberikan kegiatan lain seperti membaca. 

 

2) Post test (Tes akhir) 

 Post test adalah test yang diberikan setelah siswa selesai 

mengikuti pembelajaran. Test yang diberikan dalam post test 

adalah sama dengan test yang diberikan pada pree test. 

Perbedaan terletak pada waktu dan fungsi masing-masing test. 

“Fungsi post test antara lain yaitu: 

a) Untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap 

kompetensi yang telah ditentukan, baik individu maupun 

kelompok dengan membandingkan antara hasil pre test 

dan post test. 

                                                             
29

 E. Mulyasa, Op. Cit, h. 126 
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b) Untuk mengetahui kompetensi dasar dan tujuan-tujuan 

yang dapat dikuasai oleh siswa yang perlu pengayaan 

serta untuk mengetahui tingkat kesulitan dalam belajar. 

c) Untuk mengetahui siswa mana yang perlu mengikuti 

remedial dan siswa yang perlu pengayaan serta untuk 

mengetahui tingkat kesulitan dalam belajar. 

d) Sebagai bahan acuan terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan, baik terhadap perencanaan, pelaksanaan 

maupun evaluasi.”
30

 

 

Dari bentuk-bentuk diatas menjabarkan bahwa pelaksanaan 

penilaian harian tidak hanya diadakan setelah menyelesaikan suatu 

materi saja akan tetapi pendidik juga bisa menilai siswa dari awal 

pembelajaran sampai kepada akhir pembelajaran. 

d. Tujuan dan Manfaat Penilaian  

Adapun tujuan penilaian haianr dalam kurikulum 2013 ialah 

sebagai berikut: 

1) “Melacak kemajuan peserta didik, artinya dengan 

melakukan penilaian maka perkembangan hasil belajar 

peserta didik dapat diidentifikasikan yakni menurun atau 

meningkat. 

2) Mengecek ketercapaian kompetensi peserta didik, artinya 

dengan melakukan penilaian, maka dapat diketahui apakah 

peserta didik telah menguasai kompetensi tersebut ataukah 

belum menguasai. 

3) Mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai peserta didik, 

artinya dengan melakukan penilaian, maka dapat diketahui 

kompetensi yang belum dikuasai dan kompetensi mana 

yang telah dikuasai. 

4) Menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi peserta didik, 

artinya dengan melakukan penilaian, maka dapat dijadikan 

bahan acuan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik 

yang masih dibawah Ketuntasan Belajar Minimal 

(KBM)”.
31

 

 

                                                             
30

  Ibid, h. 130 
31

  Fatimah Depi Susanty, 2014,  Instrumen Evaluasi Berbasis Kurikulum, Pekanbaru: 

Kreasi Edukasi, h. 8 
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 “Sedangkan manfaat penilaian hasil belajar yang dilakukan 

guru adalah: 

1) Mengetahui tingkat pencapaian kompetensi selama dan 

setelah proses pembelajaran berlangsung. 

2) Memberikan umpan balik bagi peserta didik agar 

mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses 

pencapaian kompetensi. 

3) Memantau kemajuan belajar dan mendiagnose kesulitan 

belajar yang dialami peserta didik. 

4) Umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, 

pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. 

5) Memberikan pilihan alternatif penilaian kepada guru. 

6) Memberikan informasi kepada orangtua tentang mutu dan 

efektivitas pembelajaran yang dilakukan sekolah”.
32

 

 

Dari penjabaran tujuan dan manfaat penilaian hasil belajar 

dalam kurikulum 2013 diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

tujuan dan manfaat dalam penilaian itu adalah untuk melacak 

kemajuan siswa dalam memahami suatu materi pelajaran dan 

mendeteksi kesulitan-kesulitan siswa dalam memahami suatu materi, 

sehingga guru dapat mengambil tindakan yang akan dilakukan 

kepada siswa. 

e. Standar Perencanaan Penilaian Harian 

Standar perencanaan penilaian yang harus dilakukan oleh 

pendidik yaitu sebagai berikut:. 

1) “Guru harus membuat rencana penilaian secara terpadu dengan 

mengacu kepada silabus dan rencana pembelajarannya. 

Perencanaan penilaian setidak-tidaknya meliputi komponen 

yang akan dinilai, teknik yang akan digunakan serta kriteria 

pencapaian kompetensi. 

2) Guru harus mengembangkan kriteria pencapaian kompetensi 

dasar sebagai dasar untuk penilaian. 

3) Guru menggunakan teknik dan instrumen penilaian sesuai 

indikator pencapaian kompetensi dasar. 

                                                             
32

  Ibid,  h. 9 
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4) Guru harus menginformasikan seawal mungkin kepada peserta 

didik tentang aspek-aspek yang dinilai dan kriteria 

pencapaiannya. 

5) Guru menuangkan seluruh komponen penilaian ke dalam kisi-

kisi penilaian. 

6) Guru membuat instrumen berdasarkan kisi-kisi yang telah 

dibuat dan dilengkapi dengan pedoman penskoran sesuai 

dengan teknik penilaian yang digunakan. 

7) Guru menganalisis kualitas instrumen penilaian dengan 

mengacu pada persyaratan instrumen serta menggunakan 

acuan kriteria. 

8) Guru menetapkan bobot untuk tiap teknik/jenis penilaian baik 

untuk KI dan 2 dan KI 3 dan 4 dan menetapkan rumus 

penentuan nilai akhir hasil belajar peserta didik. 

9) Guru menetapkan acuan kriteria yang akan digunakan berupa 

nilai KBM untuk dijadikan rujukan dalam pengambilan 

keputusan”.
33

 

 

Dengan demikian, apabila penilaian harian hendak dilakukan 

pada suatu mata pelajaran di dalam kelas, maka beberapa unsur di atas 

menjadi acuan agar terlaksananya penilaian dengan efektif. 

f. Tahap Pelaksanaan Penilaian 

Adapun “tahap pelaksanaan penilaian dalam kurikulum 2013 

adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan Tujuan 

 Tahap pertama penilaian adalah menentukan tujuan 

penilaian. Pennetuan tujuan penilian sangat penting karena setiap 

tujuan memiliki penekanan yang berbeda-beda. Minsalnya, dalam 

tes prestasi belajar. lingkup materi atau kompetensi yang 

ditanyakan atau diukur disesuaikan seperti kuis/menanyakan 

materi yang lalu, pertanyaan lisan dikelas, ulangan harian, tugas, 

individu/kelompok, ulangan semseter, ulangan kenaiakn kelas, 

laporan kerja praktik/laporan laboratorium, dan ujian praktik. 

2) Menentukan Rencana Penilaian 

 Rencana penilaian hasil belajar berwujud kisi-kisi, yaitu 

matriks yang menggambarkan keterkaitan antara behavioral 

objectives (kemampuan yang menjadi sasaran pembelajaran) dan 

course content (materi yang disajikan yang dipelajari untuk 

                                                             
33

  Kunandar, Op.Cit, h. 73 



22 
 

mencapai kompetensi), serta teknik penilaian yang akan 

digunakan dalam menilai keberhasilan penguasaan kompetensi. 

3) Penyusunan Instrumen Penilaian 

 Instrumen penilaian hasil belajar dapat berwujud tes 

maupun non-tes. Tes dapat berbentuk objektif atau uraian, 

sedangkan nontes dapat berbentuk lembar pengamatan atau 

kuesioner. 

4) Pengumpulan Data atau Informasi 

 Bentuk pengumpulan data atau informasi dilakukan dengan 

pelaksanaan testing atau penggunaan instrumen penilaian. 

Pengumpulan data atau informasi harus dilakukan secara objektif 

dan terbuka, sehingga bermanfaat bagi peningkatan mutu 

pelajaran.  Pengumpulan data atau informasi dilaksanakan pada 

setiap akhir pelaksanaan pelajaran, untuk materi sajian yang 

berkenaan dengan satu kompetensi dasar, dengan maksud 

memperoleh gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan pelajaran 

yang telah dilaksanakan untuk mencapai penguasaan satu 

kompetensi. 

5) Analisis dan Interprestasi 

 Analisis berwujud deskripsi hasil penilaian berkenaan 

dengan hasil belajar siswa, yaitu penguasaan kompetensi. 

Interprestasi merupakan penafsiran terhadap deskripsi hasil 

analisis hasil belajar siswa. Analisis dan interprestasi didahului 

oleh langkah skoring sebagai tahap penentuan capaian 

penguasaan kompetensi oleh setiap siswa. Pemberian skoring 

terhadap tugas atau pekerjaan siswa harus dilaksanakan segera 

setelah pelaksanaan pengumpulan data atau informasi dan 

dilaksanakan secara objektif. 

6) Tindak Lanjut 

 Tindak lanjut  pada dasarnya berkenaan dengan 

pembelajaran yag akan dilaksanakan selanjutnya berdasarkan 

hasil penilaian pembelajaran yang telah dilaksanakan. Tindak 

lanjut pembelajaran yang akan dilaksanakan merupakan 

pelaksanaan keputusan  untuk perbaikan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran”.
34

 

 

 

Sebelum melakukan suatu penilaian dalam pembelajar  

pendidik haruslah memperhatikan tahapan pelaksanaan penilaian dan 

menyesuaikan dengan materi yang akan dinilai. Tindak lanjut dari 

pelaksanaan penilaian tersebut berguna untuk memperbaiki 
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pembelajaran yang akan dilaksanakan pada materi selaanjutnya guna 

meningkatkan mutu pembelajaran. 

g. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penilaian 

Ada banyak “faktor yang mempengaruhi penilaian harian 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Faktor yang berasal dari dalam tes 

a) Arahan tes yang disusun dengan makna tidak jelas 

sehingga dapat mengurangi validitas tes. 

b) Kata-kata yang digunakan dalam struktur instrumen 

penilaian terlalau sulit. 

c) Item-item tes dikonstruksi dengan jelek. 

d) Tingkat kesulitan item tes tidak tepat dengan materi 

pembelajaran yang diterima siswa. 

e) Waktu yang dialokasikan tidak tepat, hal ini termasuk 

kemungkinan terlalau kurang atau terlalu longgar. 

f) Jumlah item terlalau sedikit sehingga tidak mewakil 

sampel materi pembelajaran. 

2) Faktor yang berasal dari administrasi dan skor. 

a) Waktu pengerjaan tidak cukup sehingga siswa dalam 

memberikan jawaban dalam situasi yang tergesa-gesa. 

b) Adanya kecurangan dalam tes sehingga tidak bisa 

membedakan antara siswa yang belajar dengan yang 

melakukan kecurangan. 

c) Pemberian petunjuk dari pengawasan yang tidak dapat 

dilakukan pada semua siswa. 

d) Teknik pemberian skor yang tidak konsisten. 

e) Siswa tidak dapat mengikuti arahan yang diberikan dalam 

tes baku. 

f) Adanya joki orang lain bukan siswa yang masuk dan 

menjawab item tes yang diberikan 

3) Faktor-faktor yang berasal dari jawaban siswa 

 Seringkali terjadi bahwa interprestasi terhadap item-item 

tes penilaian tidak valid, karena dipengaruhi oleh jawaban siswa 

daripada interprestasi item-item pada penilaian. Sebagai contoh, 

sebelum tes para siswa menjadi tegang karena guru mata 

pelajaran dikenal “killer”, galak dan sebagainya sehingga siswa 

yang ikut tes banyak yang gagal. Contoh lain, ketika siswa 

melakukan tes penampilan keterampilan, ruangan terlalu ramai 

atau gaduh sehingga para siswa tidak dapat konsentrasi dengan 

baik”. 
35
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Berdasarkan kutipan di atas berarti siswa memang bisa 

terpengaruh oleh sikap dan keterampilan seorang guru. Namun 

bukan hanya dari segi sikap dan penampilan saja yang 

mempengaruhi nilai dan aktivitas belajar siswa, faktor lain yakni 

dari dalam diri siswa itu sendiri. 

h. Penilaian Autentik dalam Kurikulum 2013 

1) Penilaian sikap 

“Penilaian sikap ialah yang terkait dengan kecendrungan 

bertindak sseorang dalam merespon suatu/objek. Sikap dapat 

dibentuk untuk terjadinya perilaku atau tindakan yang diinginkan. 

Sikap terdiri dari tiga komponen yaiatu afektif, kognitif dan 

konatif. Komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh 

seseorang atau penilaiannya terhadap sesuatu objek. Komponen 

kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai 

objek. Adapaun komponen konatif adalah kecendrungan untuk 

berprilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan 

dengan kehadiran objek sikap”.
36

  Dalam melakukan penilaian 

kompetensi sikap spritual dan sosial harusmengacu pada indikator 

yang dirinci dari kompetensi dasar (KD) dan kompetensi inti 

spritual dan sosial yang ada di kerangka dasar dan struktur 
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kurikulum untuk setiap jenjang dari dasar sampai menengah. 

Penilaian sikap dapat diukur dengan teknik sebagai berikut: 

a) Observasi, merupakan “teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara 

berkesinambungan dengan menggunkan indera atau maupun 

tidak langsung”. Pengamatan yang dilakukan dalam hal ini 

adalahh kompetensi sikap spritual dan sikap sosial.  

“Keunggulan dari teknik observasi yaitu: 

1) Data yang diperoleh lebih objektif; 

2) Hubungan guru dengan peserta didik lebih dekat; 

3) Memiliki keluasan dalam menentukan aspek yang akan 

diamati. 

Kelemahan dari teknik observasi yaitu: 

1) Pencatatan data sangat tergantung pada kecermatan guru; 

2) Kemungkinan terjadi kekeliruan dalam mencatat 

diakibatkan dari pengaruh kesan umum (hallo effect); 

3) Memerlukan kecermatan dan keterampilan untuk 

melakukan pengamatan”.
37

 

 

Penilaian observasi ini sangat bagus digunakan karena 

mendapatkan data mengenai kompetensi sikap dan spritual 

secara langsung, akan tetapi memerlukan kecermatan dalam 

pelaksanaannya. 

b) “Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara 

meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan 

kekurangan dirinya dalam konteks pencapain kompetensi 

sikap, baik sikap spritual maupun sikap sosial”.
38
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Keunggulan dari penilaian ini yaitu dapat mengenal 

kelebihan dirinya sendiri dalam belajar dan kekurangan yang 

yang dirinya, akan tetapi penilaian ini memiliki kekurangan 

yaitu hasil dari penilaian diri ini bisa saja kurang tepat 

memberikan informasi. 

c) “Penilaian antar peserta didik merupkan teknik penilaian 

dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait 

dengan pencapaian kompetensi sikap, baik sikap spritual 

ataupun sosial”.
39

 

Penilaian menggunakan penilaian antar peseta didik ini 

memungkinkan perolehan data yang akurat karena peserta 

didik menilai temannya sendiri dan bisa 

dipertanggungjawabkan, tetapi juga memungkinkan data yang 

diperoleh tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang ada. 

d) “Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan diluar kelas 

yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan 

kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan 

perilaku”.
40

 

e) Wawancara, “merupakan teknik penilaian dengan cara guru 

melakukan penggalian informasi secara verbal kepada peserta 
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didik menggunkan pedoman atau panduan yang berkaitan 

dengan kompetensi sikap yang akan dinilai”.
41

  

Menurut kesimpulan penulis,  beberapa teknik penilaian 

sikap diatas pastilah mempunyai kelebihan dan kelemahan dalam 

setiap aspek, pendidik haruslah tepat memilih teknik yang 

digunakan dalam penilaian sikap ini sehingga hasil yang didapat 

adalah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

2) Penilaian pengetahuan 

a) Penilaian Tertulis 

“Tes tertulis merupakan seperangkat pertanyaan atau 

tugas dalam bentuk tulisan yang direncanakan untuk 

memperoleh informasi tentang kemampuan siswa”.
42

 Tes 

tertulis diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu pertanyaan 

yang menuntut jawaban pilihan (bentuk pilihan)  dan jawaban 

uraian (bentuk uraian). Bentuk pertama di antaranya bentuk  

pilihan ganda, benar salah, dan menjodohkan. Adapun  yang 

termasuk dalam bentuk kedua adalah bentuk pertanyaan uraian 

terbuka dan uraian tertutup, jawaban singkat (short answer) 

dan isian (completion). 

b) Pertanyaan lisan dikelas 

Materi yang ditanyakan berupa konsep, teorema atau 

prinsip. Pertanyaan ini diajukan kepada siswa kemudian diberi 
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kesempatan berfikir, selanjutnya guru memilih secara acak 

untuk menentukan siapa yang harus menjawab pertanyaan 

yang diajukan tersebut.
43

 

c) Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan projek yang 

dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan 

karakteristik tugas. Penilaian ini bertujuan untuk pendalaman 

terhadap penugasan kompetensi pengetahuan yang telah 

dipelajari atau dikuasai dikelas melalui proses pembelajaran.
44

 

Penilaian untuk aspek pengetahuan sudah tidak asing lagi 

dalam proses pembelajaran, dan teknik penilaiannyapun  sudah 

menjadi kompetensi guru untuk melaksanakannya sesuai dengan 

kebutuhan. 

3) Penilaian keterampilan  

 Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan 

guru kepada peserta didik dalam mengukur tingkat pencapaian 

keterampilan aspek imitasi, manipulasi, presesi artikulasi, dan 

naturalisasi. penilaian ini wujud dari kemampuan sikap dan 

pengetahuan. Penilaian keterampilan dapat diukur dengan teknik 

sebagai berikut: 

a) Penilaian unjuk kerja 

  “Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang 

dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam 
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melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk 

menilai keercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik 

menunjukkan unjuk kerja. Adapun penilaian unjuk kerja 

dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek (ya-tidak) 

atau menggunakan skala rentang”.
45

 Contohnya ialah praktek 

shalat, praktek haji, dan lain sebagainya 

“Keunggulan dari penilaian unjuk kerja atau praktik 

yaitu: 

1) Dapat menilai kompetensi keterampilan (skill): 

2) Tidak ada peluang untuk mencontek 

3) Dapat menilai kemampuan keterampilan peserta didik 

4) Hasil dapat diketahui langsung oleh peserta didik,dsb. 

 

Kelemahan dari penilaian unjuk kerja atau praktik 

yaitu: 

1) Tidak semua materi pelajaran dapat dilakukan penilaian 

ini; 

2) Nilai tergantuk hasil kerja; 

3) Kesulitan menghadapi peserta didik yang jumlahnya 

banyak; 

4) Waktu terbatas; 

5) Memerlukan sarana dan prasaranan lengkap; 

6) Harus dilakukan secara penuh dan lengkap”.
46

 

 

 Penilaian ini  sangat baik digunakan untuk melatih 

kemampuan atau keterampilan siswa secara langsung 

melakukan penilaian. Namun guru direpotkan dengan waktu 

yang singkat serta siswa yang banyak. Untuk itu, guru 

haruslah memliki keahlian dalam melaksanakan penilaian ini. 
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b) Penilaian projek 

“Penilaian projek adalalah kegiatan penilaian terhadap 

suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu 

tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari 

perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, 

pengolaan, dan penyajian data”.
47

 

c) Penilaian portofolio 

Penilaian portofolio adalah penilaian terhadaap seluruh tugas 

yang dikerjakan peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. 

Portofolio diartikan sebagai kumpulan karya peserta didik 

dalam kurun waktu tertentu yang menunjukkan 

perkembangan, hasil, dan usaha belajar.  

“Langkah-langkah penilaian portofolio yaitu: 

 

1) Menentukan bersama peserta didik sampel portofolio 

yang hendak dibuat; 

2) Mengumpulkan karya peserta didik; 

3) Memberi pengkodean berupa tanggal pembuatan dan 

informasi perkembnagan; 

4) Menentukan kriteria penilaian sampel portofolio; 

5) Memberikan kesempatan peserta didik memperbaiki 

karya yang belum sesuai”.
48

 

 

  Dapat disimpulkan bahwa penilaian portofolio 

merupakan sekumpulan hasil karya siswa dalam kurun waktu 

tertentu yang mnunjukkan perkembangan dalam proses dan 

hasil belajarnya. 
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Teknik-teknik penilaian yang dituliskan diatas masing-

masing memliki keunggulan juga kelemahan, maka guru 

haruslah menyesuaikan dengan materi yang berdasatkan 

kompetensi inti serta kompetensi dasar yang kemudian 

disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

kurikulum 2013. Pelaksanaan penilaian harian mengacu 

kepada RPP yang disusun oleh guru untu satu materi pokok 

pembelajaran. 

3. Pembelajaran Fikih 

Pembelajaran adalah merupakan inti dari proses pendididkan. 

Dimana didalamnya terjadi interaksi antara berbagai pihak diantaranya 

guru, siswa dan materi pembelajaran. Pada mata pelajaran fikih ini lebih 

memfokuskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dalam 

kehidupan sehari-hari. Seperti membahas masalah shalat, puasa zakat, 

dan bermuammalah yang berorientasi kepada ajaran Islam. 

“Indikator yang terdapat dalam Standar Kompetensi mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam  dikelompokkan menjadi dua aspek, 

yaitu : 

a. Kemampuan untuk mengembangkan konsep dan nilai-nilai 

kehidupan beragama 

b. Kemampuan untuk menerapkan konsep dan nilai-nilai 

kehidupan beragama melalui praktik atau pengalaman 

belajar”.
49

 

 

Dalam berbagai ayat digambarkan, bahwa evaluasi pendidikan 

dalam perbincangan al-Qur’an banyak difokuskan pada pengukuran 
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tujuan afektif kesadaran kemanusiaan sebagai hamba Allah yang 

tercermin dalam prilaku. Keberhasilan pendidikan diukur dengan 

perubahan yang terjadi pada diri peserta didik.
50

  

Pembelajaran fikih diarahkan untuk mengantarkan peserta didik 

memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya 

dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan 

syariat Islam  secara kaffah (sempurna). 

“Pembelajaran fikih di MTS bertujuan untuk membekali peserta 

didik: 

a. Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam 

mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia 

dengan sesama yang diatur dalam fiqih muammalah. 

b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan 

benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. 

Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan 

menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang 

tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial”.
51

 

 

Berdarakan teori diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa 

Fikih  muammlah mencangkup tentang hal-hal yang sering terjadi di 

kehidupan sehari-hari Dalam hal ini aspek fiqih muammalah ialah 

seperti, ketentuan hukum jual beli, pinjaman, riba, dan lain sebagainya. 

Sedangkan fikih ibadah ialah mengenal, mendalami dan 

mengamalkannya dalam keseharian tentang ketentuan ibadah menurut 

syariat Islam yang kaffah (sempurna).  
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Adapun Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Inti 

(KI) dan Kompetensi Dasar dalam mata pelajaran fikih kelas VIII ialah 

sebagai berikut:
52

 

Tabel II. 2 

Standar Kompetensi Lulusan Madrasah Tsanawiyah 

Standar Kompetensi Lulusan 

Dimensi Klasifikasi Kemampuan Kompetensi Inti 

Sikap 

Memiliki perilaku yang mencerminkan 

orang beriman, berakhlak mulia, 

berilmu, percaya diri, dan bertanggung 

jawab dalam berintraksi secara efekti 

dengan lingkungan sosial dan alam 

dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

1. .Mengahrgai dan 

menghayati ajaran 

agama yang 

dianutnya 

2. Menghargai dan 

menghayati perilaku 

jujur, disiplin, 

tanggung jawab, 

peduli santun,  ramah 

lingkungan,  gotong 

royong, kerjasama, 

cinta damai, responsif 

dan pro aktif) dan 

menunjukan sikap 

sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai 

permasalahan bangsa 

dalam berinteraksi 

secara efektif dengan 

dengan lingkungan 

sosial dan alam serta 

dalam menempatkan 

diri sebagai cerminan 

bangsa dalam 
pergaulan dunia. 

pengetahuan 

Memiliki pengetahuan faktual, 

konseptual, dan prosedural dalam ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dan 

budaya dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, dan peradaban terkait 

fenomena dan kejadian yang tampak 

3. Memahami dan 

menerapkan 

pengetahuan faktual, 

konseptual, 

prosedural dalam 

ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, 
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dimata budaya, dan 

humaniora dengan    

wawasan 

kemanusiaan,  

kebangsaan, 

kenegaraan, dan 

peradaban terkait 

fenomena dan 

kejadian, 

keterampilan 

Memiliki kemampuan pikirndan tindak 

yang eektif dan kreatif dalam ranah 

abstrak dan konkret sesuai dengan 

yang dipelajari disekolah dan sumber 

lain sejenis. 

4. Mengolah,  menalar, 

dan menyaji dalam 

ranah konkret dan 

ranah abstrak  terkait 

dengan 

pengembangan dari 

yang dipelajarinya di 

sekolah secara 

mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda 

sesuai kaidah 

keilmuannya. 

Tabel II. 3 

Kompetensi Dasar dan Indikator Madrasah Tsanawiyah 

kelas VIII semester genap 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1  Menghayati nilai-nilai 

ibadah haji dan umrah 

2.1  Membiasakan sikap 

tanggungjawab sebagai 

implementasi dari 

pemahaman tentang 

ibadah haji dan umrah 

3.1  Memahami tata cara 

melaksanakan haji 

danumrah 

4.1 Mendemonstrasikan tata 

cara haji dan umrah 

1.1.1 Memiliki penghayatan terhadap nilai-

nilai ibadah haji dan umrah dalam 

kehidupan sehari-hari 

2.1.1 Peserta didik terbiasa bersikap 

tanggungjawab sebagai 

implementasi dari pemahaman 

tentang ibadah haji dan umrah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3.1.1 Menjelaskan pengertian haji dan 

umrah dan dalilnya. 

3.1.2  Menjelaskan syarat haji dan umrah 

dan dalilnya. 

3.1.3 Menjelaskan rukun, wajib dan sunnah 

haji dan umrah 

3.1.4 Menjelaskan larangan ibadah haji dan 

umrah. 
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3.1.5 Menjelaskan tata urutan pelaksanaan 

ibadah haji dan umrah. 

4.1.1  Mensimulasikan ibadah haji dan 

umrah. 

4.1.2 Mendemonstrasikan manasik haji dan 

umrah.  

 

1.2 Mengahargai perintah 

bersedekah, hibah dan 

memberikan hadiah. 

2.2 Membiasakan 

beredekah, hibah dan 

memberi hadiah 

3.2 Memahami ketentuan 

sedekah, hibah dan 

hadiah 

4.2 Mensimulasikan tata 

cara sedekah, hibah dan 

hadiah. 

1.2.1 Memiliki pengahyatan terhadap 

nilai-nilai bersedekah, hibah dan 

memberikan hadiah dalam 

kehidupan sehari-hari 

2.2.1  Peserta didik memiliki sikap dan 

tanggung jawab sebagai 

implementasi dari pemahaman 

tentang sedekah, hibah dan 

memberi hadiah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3.2.1 Menunjukkan tata cara infaq 

selain zakat berdasarkan syariat 

Islam. 

3.2.2  Melaksanakan tata cara sedekah, 

hibah, dan hadiah. 

3.2.3 Menjelaskan ketentuan sedekah, 

hibah, dan hadiah 

3.2.4  Menerangkan tata cara sedekah, 

hibah dan hadiah. 

3.2.5 Menunjukkan contoh sedekah, 

hibah dan hadia. 

4.2.1 Mempraktekkan sedekah, hibah 

dan hadiah. 

1.3 Meyakini manfaat 

mengkonsumsi makanan 

yang halalan tayyiban 

2.3 Membiasakan sikap 

selektif dan hati-hati 

sebagai implementasi 

dan pemahaman tentang 

makanan dan minuman 

yang halal lagi baik. 

1.3.1 Memiliki penghayatan terhadap 

manfaat mengkonsumsi 

makanan yang halalan tayyiban 

2.3.1 Terbiasa bersikap selektif dan 

hati-hati dalam mengkonsumsi 

makanan yang halalan thayyiban 

3.3.1 Menjelaskan pengertian 

makanan dan minuman halal dan 

haram 
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3.3  Menganalisis ketentuan 

halal-haram makanan 

dan minuman 

4.3 Membuat peta konsep 

mengenai ketentuan 

makanan dan  minuman 

yang halal dan baik. 

3.3.2. Menyebutkan jenis-jenis 

makanan dan minuman halal dan 

haram 

3.3.3 Menyebutkan cara memperoleh 

makanan dan minuman halal dan 

haram 

3.3.4 Menunjukkan manfaat makanan 

dan minuman halal dan haram 

3.3.5 Menjelaskan dasar-dasar  hukum 

makanan dan minuman halal dan 

haram 

3.3.6 Menyebutkan bahayanya 

mengkonsumsi makanan dan 

minuman halal dan haram 

3.3.7 Menunjukkan contoh makanan 

dan minuman halal dan haram 

3.3.8 Menjelaskan jenis binatang yang 

halal dan haram dimakan 

3.3.9 Menjelakan ciri-ciri binatang 

yang haram dimakan 

4.3.1 Membuat paparan bagan jenis 

makanan dan minuman halal dan 

haram 

4.3.2 Membuat paparan manfaat 

mengkonsumsi makanan dan 

minuman yang halal maupun 

diharamkan dalam kehidupan. 

4.3.3 Menuliskan hasil pengamatan 

terhadap perilaku-perilaku yang 

selalu diperhatikan dan menjaga 

kehalalan makanan dan 

minuman yang dikonsumsi di 

lingkungan tempat tinggalnya. 
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4. Penerapan Penilaian Harian dalam Kurikulum 2013 

Penilaian hasil belajar siswa merupakan sesuatu yang sangat 

penting dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan mengadakan 

penilaian maka dapat diketahui seberapa besar keberhasilan siswa 

dalam menguasai suatu kompetensi atau materi. Melalui penilaian juga 

dapat dijadikan acuan untuk melihat tingkat keberhasilan guru dalam 

pembelajaran. 

“Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia 

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai peribadi dan warga 

negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta 

mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradapaban dunia”.
53

  Penilaian harian adalah salah 

satu standar penilaian dalam pendidikan yang tercantum dalam 

Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013.
54

 Dalam kurikulum 2013 

Penilaian harian dilakukan oleh pendidik terintegrasi dengan proses 

pembelajaran dalam bentuk ulangan atau penugasan. “Penilaian harian 

adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur 

pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu 

Kompetensi Dasar (KD) atau lebih”.
55

 

Pelaksanaan penilaian harian ialah harus mengikuti prosedur 

dari penilaian, serta sesuai dengan materi pembelajaran yang termuat 

                                                             
53

  Kunandar, Op.Cit, h. 16 
54

  Ibid, 49-50 
55

  Sunarti dan Selly Rahmawati, 2014, Penilaian Dalam Kurikulum 2013, Yogyakarta: 

Andi,  h. 20. 
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kedalam masing-masing  (RPP) mata pelajaran fikih. Penilaian di dalam 

kurikulum 2013 menggunakan penilaian otentik kepada siswa, yang 

lebih mengutamakan aspek afektif berupa sikap spritual dan sikap 

sosial, aspek pengetahuan kemudian aspek keterampilan. Berbeda 

dengan kurikulum KTSP 2006 yang lebih mengutamakan penilaian dari 

aspek kognitif saja. 

Di tengah pelaksanaan pembelajaran atau pada saat 

pembelajaran berlangsung, diadakan penilaian proses dengan berbagai 

teknik dan instrumen. Memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta 

didik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan 

penilaian proses pembelajaran, sesuai dengan tujuan kurikulum 2013. 

Hasil dari kajian terhadap kekurangan peserta didik digunakan untuk 

memberikan pembelajaran remedial dan perbaikan RPP serta proses 

pembelajaran yang dikembangkan guru untuk pertemuan berikutnya.  

B. Penelitian Relevan 

Penelitian ini membahas tentang penerapan penilaian harian 

pembelajaran fikih dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Penelitian relevansi 

yang sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh: 

1. Ahmad Nuryadi (2017), penelitian ini berjudul “Pengaruh Hasil Tes 

Formatif Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Bina Profesi Pekanbaru”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 
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Hasil Tes Formatif terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Bina Profesi 

Pekanbaru. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Nuryadi, 

terdapat persamaan juga terdapat perbedaan dengan penelitian yang 

penulis lakukan. Persamaannya terdapat pada objek yang diteliti yaitu 

sama-sama meneliti tentang tes formatif. Akan tetapi penulis 

memfokuskan kepada tes formatif  dalam pelaksanaan kurikulum 2013 

yaitu penilaian harian. 

2. Ahmad Ashari (2015), penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Evaluasi 

Formatif Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah 

Menengah PGRI Pekanbaru”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Pelaksanaan Evaluasi Formatif pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Atas PGRI Pekanbaru dikategorikan sangat 

baik dengan hasil yang diperoleh 89,54%. Penelitian yang dilakukan oleh 

saudara Rahmad ashari, terdapat persamaan dan juga perbedaan. 

Persamaannya terdapat pada objek penelitian yaitu sama-sama meneliti 

tentang formatif. Letak perbedaannya saudara Rahmad Ashari menjadikan 

objek penelitiannya ialah siswa, sedangkan penulis menjadikan objek 

penelitian ialah guru. Perbedaan lainnya juga terdapat pada titik fokus 

penelitian yaitu penulis melakukan penelitian tentang formatif yang 

berbentuk penilaian harian dalam pelaksanaan kurikulum 2013, sedangkan 

Rahmad Ashari melakukan penelitian tentang evaluasi formatif yang 

memakai kurikulum KTSP.  
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C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan terhadap kajian teori. Hal ini sangat diperlukan agar 

tidak terjadi kesalahpahaman dalam tulisan ini. Adapun konsep 

operasional yang penulis fokuskan adalah penerapan penilaian harian 

pembelajaran fikih dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di Madrasah 

Tsanawiyah Al Muttaqin Pekanbaru, dengan mengkombinasikan pendapat 

Kunandar, Sunarti dan Selly Rahmawati dengan indikator sebagai berikut:  

1. Guru mengembangkan kriteria pencapaian kompetensi dasar. 

2. Guru menggunakan teknik sesuai dengan indikator pencapaian 

kompetensi dasar. 

3. Guru menggunakan instrumen sesuai dengan indikator pencapaian 

kompetensi dasar. 

4. Guru melakukan penilaian sikap dalam penilaian peserta didik. 

5. Guru  melakukan penilaian pengetahuan dalam penilaian peserta 

didik. 

6. Guru melakukan penilaian keterampilan. 

7. Guru menginformasikan ulangan harian kepada siswa. 

8. Guru membuat instrumen berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat 

dilengkapi pedoman penskoran. 

9. Guru menetapkan bobot untuk tiap jenis penilaian. 

10. Guru mengadakan tindak lanjut hasil belajar. 


