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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian dimana murid diminta 

menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat 

pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Teknik penilaian diri dapat 

digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor.
1
 

Penilaian kognitif dikelas misalnya, murid dimintai untuk menilai penguasaan 

hasil belajar dari mata pelajaran tertentu. Penilaian tersebut berdasarkan  

kriteria atau acuan yang telah disiapkan oleh guru. Untuk penialaian afektif, 

murid diminta oleh guru membuat tulisan curahan perasaannya terhadap suatu 

objek tertentu. Kemudian dalam penialain psikomotorik, murid dimintai oleh 

guru untuk menialai kecakapan atau keterampilan yang telah dikuasai 

berdasarkan kriteria dan acuan yang telah disiapkan. 

Penilaian diri (self assesment) merupakan salah satu strategi penilaian 

yang sangat diperlukan untuk melakukan refleksi atas kompetensi yang 

dimiliki. Penilaian diri yang digunakan untuk mengukur sikap dan perilaku 

akan sangat bermanfaat bagi keperluan penilaian autentik karena penilaian 

oleh guru dan teman sejawat hanya melihat gelaja seikap saja. Pelaksanaan 

refleksi dan menilai diri sendiri adalah dasar untuk mendorong siswa untuk: 

(a)Bertanggung jawab terhadap kegiatan belajar mengajar, dan (b)Membantu 

peserta didik menjadi terlibat secara aktif dalam proses pendidikannya. Jika 
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guru melibatkan peserta didik dalam penilaian proses belajarnya sendiri, guru 

akan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang peserta didik sebagai 

pembelajar dan anggota masyarakatt.
2
 

Penggunaan teknik ini dapat memberi dampak positif terhadap 

perkembangan kepribadian seseorang. Keuntungan penggunaan penilaian diri di 

kelas antara lain: 

a. Dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, karena 

mereka diberi kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri; 

b. Peserta didik meyadari kekuatan dan kelemahan dirinya, karena 

ketika mereka melakukan penilaian, harus melakukan intropeksi 

terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya; 

c. Dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk 

berbuat jujur, karena mereka dituntut untuk jujur dan objektif 

dalam melakukan penilaian.
3
 

 

Kejujuran merupakan sikap yang harus dibentuk sejak dini baik di 

lingkungan keluarga maupun di sekolah. Sekarang ini, di dalam kurikulum 2013 

tidak hanya menilai pintar atau tidaknya seorang anak, paham atau tidaknya 

terhadap materi yang diberikan, ketika diujikan anak mendapat nilai yang tinggi 

tetapi sikap yang baik juga di didik oleh guru bahkan seluruh masyarakat di 

lingkungan sekolah. Ini akan menjadi modal yang sangat baik untuk melahirkan 

penerus bangsa yang berakhlak mulia, selain pintar dan berprestasi juga memililki 

akhlak yang mulia. Dan sebaliknya jika berbohong, maka lembaga pendidikan 

bahkan pemerintah yang terkait gagal dalam melaksanakan pendidikan di negara 

ini. 

                                                             
2
 Ridwan Abdullah Sani, 2014, Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi Kurikulum 2013, 

Jakarta: PT Bumi Aksara, h.213. 
3
 Mudasir, Op. cit. 163-164 



3 
 

Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya untuk menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan.
4
 

 

Bisa diartika bahwa jujur berkata apa adanya, berlaku objektif dalam 

segala aktivitasnya. Dengan menanamkan atau membentuk sikap yang bisa 

dipercaya dan jujur di setiap urusan di lingkungan sekolah atau keluarga, lambat 

laun seorang anak akan membawa kebiasaan-kebiasaan baik dimana anak akan 

berinterakasi. Karena pola pendidikan yang dilaksanakan disekolah akan 

memberikan dampak yang sangat luar biasa pada anak. Untuk itu, lebih peduli 

terhadap pembentukan sikap anak-anak baik sekolah maupun kedua orang tua 

agar ketika dewasa nanti menjadi orang yang bertanggung jawab, tegas dalam 

mengemban amanah, santun, kuat dalam pendirian, dan tercapai tujuan 

pendidikan yang dirancang oleh pemerintah serta dapat dikatakan pendidikan di 

negara ini berhasil.  

Sebenarnya, kasus kejujuran sudah menjadi  masalah yang  sangat rumit. 

Ini bukan hanya dalam lingkup pendidikan saja. Kasus kejujuran sudah mendarah 

daging secara terselubung disudut-sudut kehidupan di negeri ini. Itu sebabnya, 

penyelesaian untuk mendidik manusia jujur memerlukan strategi dari segala arah. 

Intinya adalah sekolah memang salah satu jalan mengubah perilaku dengan 

kerangka akademik. Kerangka ini dirancang dalam bentuk materi pelajaran yang 

disajikan dalam kurikulum. Kemudian, materi-materi itulah kemudian 

diterjemahkan dalam bentuk materi ajar. Namun, sikap (attitude) dan ajaran 

(learningmaterials) merupakan dua sisi yang berbeda tetapi saling melengkapi. 
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Attitude berkaitan dengan sikapyang di dalamnya masuk dalam  ranah afektif.  

Adapun learning materials dalam entitasnya masuk dalam ranah kognitif dan 

paling nyata psikomotor. Dari sinilah sebenarnya diperlukan  singkronisasi  di  

dalam  kehidupan sekolah di  mana saja. Jadi, sangat kompleks dan ruwet. Jika 

pengambilan kebijakan tidak  memandang  sistem  pendidikan  secara  

keseluruhan  untuk  menumbuhkan kejujuran. 

Itu sebabnya, sistem pendidikan memerlukan penjilmaan dalam materi 

nyata berupa sikap jujur dan pengetahuan materi pembelajaran. Dua dimensi ini 

ditunjang dengan kebersamaan unsur masyarakat dan pemerintah untuk 

menggalakkan sikap kejujuran. Kekuasaan(power) dan kejujuran perlu 

ditanamkan tidak hanya pada siswa sekolah dan guru. Kejujuran perlu ditanamkan 

pada pembuat kebijakan (power) juga. Semoga lintas dimensi kehidupan bisa 

bersama-sama menjunjung kejujuran dimana saja dan kapan saja. Masyarakat atau  

orang tua bisa sadar bahwa jika putera-puterinya tidak jujur, mereka akan 

membebani orang tua mereka sendiri kelak jika sudah menjadi orang dewasa. Jadi 

pendidikan dan kejujuran senantiasa ditegakkan di mana saja dengan singkronisasi 

materi ajar dan sikap.
5
 

Berdasarkan studi pendahuluan, di Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 

Pekanbaru, penulis melakukan observasi dan wawancara kepada guru 

Pendidikkan Agama Islam bahwa penilaian diri siswa (self assesment) sudah baik, 

tetapi kejujuran siswa dalam pembelajaran masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari 

gejala-gejala sebagai berikut: 
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1. Gejala penialain diri 

a) Sebagian besar siswa memiliki motivasi internal selama proses 

pembelajaran 

b) Sebagian siswa bekerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok 

c) Dari hasil observasi dikelas terlihat sebagian siswa menunjukkan 

sikap konsisten dalam menerapkan aturan yang dibuat 

d) Sebagian siswa menunjukkan sikap disiplin dalam menyelesaikan 

tugas individu maupun kelompok 

e) Sebagian siswa menunjukkan rasa percaya diri dalam mengemukakan 

gagasan, bertanya, atau menyajikan hasil diskusi  

2. Gejala kejujuran 

a) Sebagian siswa masih menyontek dalam melaksanakan tugas maupun 

ujian. 

b) Sebagian siswa menutupi ketidak pahaman terhadap materi yang 

disampaikan oleh guru dengan mengatakan paham. 

c) Sebagian siswa menutupi kesalahan yang dilakukannya. 

d) Sebagian siswa melemparkan kesalahan diri sendiri pada orang lain. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul “Pengaruh Penerepan Penilaian 

Diri (Self Assesment) terhadap Kejujuran Siswa dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 16  Pekanbaru”. 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman tentang istilah-istilah 

yang ada dalam penelitian yang akan diteliti, untuk itu dibawah ini akan 

penulis jelaskan istilah-istilah tersebut. 

1. Penilaian diri 

Penialain diri (self assesment) adalah suatu teknik penilaian dimana 

murid diminta menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan 

tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Teknik penilaian diri 

dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan 

psikomotor
6
. 

2. Jujur  

Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya untuk 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan
7
. Bisa diartika bahwa jujur berkata apa 

adanya, berlaku objektif dalam segala aktivitasnya. 

3. Siswa  

Siswa secara formal adalah orang yang berada pada fase 

pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis.
8
 Siswa 

yang dimaksud disini adalah kelas VII dan VIII yang beragama Islam di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Pekanbaru, dan kelas IX tidak 

diambil dikarenakan sudah UNBK. 
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C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka dapat 

dikemukakan berbagai permasalahannya sebagai berikut: 

a. Bagaimana pelaksanaan penilaian diri (self assesment) pada 

pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 

16 Pekanbaru? 

b. Bagaimana teknik pengembangan instrumen penilaian diri (self 

assesment) dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah 

Menegah Pertama Negeri 16 Pekanbaru? 

c. Apa kendala dan keunggulan dari penilaian diri pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 

Pekanbaru? 

d. Bagaimana kejujuran siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Pekanbaru? 

e. Apa faktor yang mendorong kejujuran siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 16 Pekanbaru? 

f. Apakah ada pengaruh signifikan dari penerapan penilaian diri (self 

assesment) terhadap kejujuran siswa pada pembelajaran pendidikan 

agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 16 Pekanbaru? 
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2. Batasan Masalah 

Dari identifikasi di atas sesuai dengan kemampuan penulis, maka 

dibatasi pada pengaruh dari penerapan penilaian diri (self assesment) 

terhadap kejujuran siswa pada pembelajaran pendidikan agama Islam di 

Sekolah Menengah Pertama 16 Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang paparkan 

diatas, maka dapat ditemukan rumusan masalah yaitu, Apakah ada 

pengaruh yang positif dari penerapan penialain diri (self 

assesment)terhadap kejujuran siswa pada pembelajaran pendidikan agama 

Islam di Sekolah Menengah Pertama 16 Pekanbaru. 

D. Tujuan penelitian dan Kegunaan Penilitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penilitian ini adalahuntuk mengetahui pengaruh 

positif dari penerapan penialain diri (self assesment) terhadap kejujuran 

siswa pada pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 16 Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis/ Ilmiah 

1) Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama pada 

kajian pengaruh penilaian diri (self assesment) terhadap kejujuran 

siswa. 
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2) Penelitian dapat dijadika sebagai rujukan bagi penelitian lain yang 

melakukan kajian dalam masalah lamjutan. 

b. Kegunaan Praktis 

1) memberikan masukan kepada pimpinan lembaga swasta mengenai 

penerapan penilaian diri dan kejujuran siswa. 

2) Memberikan kontribusi bagi praktisi pendidikan dan masyarakat 

yang terkait dalam upaya mengelola pembelajaran di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 16 Pekanbaru. 

3) Penelitian ini diharapkan kepada sekolah untuk membudidayakan 

kejujuran dilingkungan sekolah, baik kepala sekolah, guru maupun 

siswa. 

 


