
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Implementasi Pembelajaran akidah akhlak 

2.1.1 Pengertian Implementasi Pembelajaran 

Dalam kamus besar bahasa indonesia, implementasi diartikan sebagai 

pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan 

dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Menurut 

(Majid, 2014) bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dan praktik 

tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam 

mencapai atau mengharapkan suatu perubahan. 

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. 

Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa inggris 

implement yang berarti melaksanakan (Mulyasa, 2013). Bahwa dapat disimpulkan 

implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan 

dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu 

untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri 

sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi 

kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan 

harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu 

pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan. 

Pembelajaran merupakan suatu proses membimbing peserta didik agar 

belajar sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Dalam pengertian ini 

menggambarkan bahwa guru harus lebih banyak memperhatikan kepentingan 



 

7 

 

perkembangan peserta didik, guru dituntut harus menjadi fasilitator, yaitu 

memberikan kemudahan pada peserta didik untuk belajar, membantu agar peserta 

didik memiliki motivasi untuk belajar, mendorong peserta didik agar memiliki 

keterampilan belajar, sosial, kemandirian yang dapat membantu peserta didik 

untuk mengembangkan potensinya secara optimal (Halimah, 2017). 

2.1.2 Faktor-faktor pendukung Implementasi pembelajaran akidah akhlak 

a. Faktor guru 

 Guru merupakan salah satu unsur dibidang pendidikan yang berperan aktif 

dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan 

tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Karena itu guru tidak semata-

mata sebagai pengajar, melainkan juga sebagai pembimbing yang memberikan 

pengarahan dan menuntun peserta didik dalam belajar. 

b. Faktor peserta didik 

Peserta didik merupakan raw input yang menunjukan pada faktor-faktor 

yang terdapat dalam individu serta memungkinkan seseorang dapat belajar. 

Adapun faktor-faktor tersebut meliputi: bakat, pengetahuan, sikap, usia, jenis 

kelamin dan sosial ekonomi. 

c. Faktor lingkungan 

Keberhasilan proses dan hasil belajar ditentukan pula oleh sarana dan 

prasarana yang memadai serta didukung oleh kondisi lingkungan yang kondusif. 

Lingkungan dikatakan sebagai faktor penentu kedua keberhasilan proses 

pendidikan agama islam, sesudah faktor pembawaan. Hal ini didasarkan atas 

hukum “konvergensi” yang menyatakan bahwa yang menentukan masa depan 
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seseorang, apakah ia menjadi orang yang baik atau sebaliknya, senang gembira 

atau sebaliknya sangat ditentukan oleh faktor lingkungan dimana ia berada dan 

faktor pembawaan. Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan sekolah dan 

lingkungan keluarga (orang tua dan masyarakat). Lingkungan sekolah yang 

melibatkan hubungan sosial dan sekolah, yaitu hubungan kepala sekolah dan guru, 

guru dengan guru, guru dengan peserta didik, dan peserta didik dengan peserta 

didik itu sendiri, juga termaksud hubungan sekolah dengan masyarakat dalam hal 

ini orang tua peserta didik. Menurut Mulyana Sumantri berpendapat bahwa 

keterlibatan atau peran orang tua peserta didik maupun anggota masyarakat sangat 

diperlukan dalam penyelenggaraan sekolah terutama dalam menghadapi masalah-

masalah yang amat penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah 

(pendidikan). Kaitannya dengan pendidikan agama bahwa orang tua dan 

masyarakat sangat menentukan perubahan perilaku peserta didik (Azis, 2018). 

1.1.3 Faktor penghambat Implementasi pembelajaran akidah akhlak 

a. Jalaluddin dalam (Noer, 2017) menjelaskan bahwa penyebab 

terhambatnya perkembangan sikap keberagamaan yang berasal dari dalam 

diri (faktor internal) adalah:a) Tempramen, b) Gangguan jiwa, c) Konflik 

dan keraguan, d) Jauh dari Tuhan. 

b. Sedangkan faktor eksternal yang menghambat terbentuknya sikap 

keagamaan, terdiri dari: a) Lingkungan keluarga, b) Lingkungan sekolah 

(Noer, 2017). 
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2.2 Akidah akhlak 

Akidah adalah kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan 

dimana hati membenarkannya sehingga timbullah ketenangan jiwa. Sedangkan 

pengertian lain dari aqidah adalah kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ikhlas/112 : 1-4:  

َمدُ (٣)لَۡم يَِلۡد ۙ َولَۡم يُۡولَدۡ (٤)َولَۡم يَكُۡن لَّٗه كُفًُوااََحد   ُ الصَّ ُ اََحد  (٢)ّللََاه  (١)قُۡل هَُو ّللَاه

Terjemahnya: (1) Katakanlah (Muhammad), "Dialah Allah, Yang Maha 

Esa. (2) Allah tempat meminta segala sesuatu. (3)  (Allah) tidak beranak dan 

tidak pula diperanakkan. (4) Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia." 

(Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya tahun 2015). 

 

 Dimana kepercayaan tersebut mencakup enam kepercayaan atau disebut 

rukun iman yaitu kepercayaan kepada: Allah, Malaikat rasul utusan Allah, kitab 

yang diturunkan-Nya, hari kiamat, serta Qada’ dan Qadar Allah Swt. Aqidah 

secara umum adalah kepercayaan, keimanan, keyakinan secara mendalam dan 

benar lalu merealisasikannya dalam perbuatannya. sedangkan akidah dalam 

agama islam berarti percaya  sepenuhnya kepada ke-Esa-an Allah, dimana Allah-

lah pemegang kekuasaan tertinggi dan pengatur atas segala apa yang ada di jagad 

raya. Akidah diibaratkan sebagai pondasi bangunan. Sehingga akidah harus 

dirancang dan dibangun terlebih dahulu dibanding bagian-bagian lain. Akidah pun 

harus dibangun dengan kuat dan kokoh agar tidak mudah goyah yang akan 

menyebabkan bangunan menjadi runtuh. Bangunan yang dimaksud disini adalah 

islam yang benar, menyeluruh, dan sempurna. Akidah merupakan misi yang 

ditugaskan Allah untuk semua Rasul-Nya, dari pertama sampai dengan yang 

terakhir. Akidah tidak dapat berubah karena pergantian nama, tempat, atau karena 

perbedaan pendapat suatu golongan. 
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Berbicara mengenai Akidah tentunya tidak lengkap tanpa disertai akhlak. 

Akhlak adalah wujud realisasi dan aktualisasi diri dari akidah seseorang. Sebelum 

membahas lebih jauh perlu diketahui pengertian dan makna dari akhlak. Akhlak 

berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata khuluqun yang artinya 

tabiat, budi pekerti, al-‘aadat yang artinya kebiasaan, al-muruu’ah yang artinya 

peradaban yang baik, dan ad-din yang berarti agama. Sebagaimana dijelaskan 

dalam Q.S. al-Ahzab/33:21: 

 َ ِخَر َوذََكَر ّللَاه َ َواْليَْوَم اْْلٰ ِ اُْسَوة  َحَسنَة  ِلَِّمْن َكاَن يَْرُجوا ّللَاه   َكثِْيًرا  لَقَدْ َكاَن لَكُْم فِْي َرسُْوِل ّللَاه

Terjemahnya: Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah (Kemenag RI, Al-

Qur’an dan Terjemahnya tahun 2015). 

 

Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang berakibat 

timbulnya berbagai perbuatan secara spontan tanpa disertai pertimbangan. Akhlak 

dapat juga diartikan sebagai perangai yang menetap pada diri seseorang dan 

merupakan sumber munculnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara 

spontan tanpa adanya pemaksaan. Dari pengertian tentang akhlak, maka dapat 

ditarik sebuah benang merah bahwa akhlak adalah sifat dasar manusia yang 

dibawa sejak lahir dan tertanam dalam dirinya. Akidah dan akhlak sangat erat 

kaitannya. Akidah yang kuat dan benar tercermin dari akhlak terpuji yang ia 

miliki, dan sebaliknya. Dalam konsepsi islam, akidah akhlak tidak hanya sebagai 

media yang mencakup hubungan manusia dengan Allah Swt, tetapi juga 

mencakup hubungan manusia dengan sesamanya ataupun dengan alam sekitarnya 

karena sejatinya islam adalah Rahmatan lil ‘aalamin. Jika hubungan-hubungan 

tersebut dapat diterapkan secara selaras maka itulah yang di maksud implementasi 
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sejati akidah akhlak dalam kehidupan yang membuat bahagia dunia dan akhirat 

(Wahyudi, 2017). 

2.2.1 Tujuan Mata Pelajaran akidah akhlak 

 Akidah-akhlak di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran PAI 

yang merupakan peningkatan dari akidah dan akhlak yang telah dipelajari oleh 

peserta didik di Madrasah Aliyah. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara 

mempelajari tentang rukun iman mulai dari iman kepada Allah, malaikat-

malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul rasul-Nya, hari akhir, sampai iman kepada 

Qada dan Qadar yang dibuktikan dengan dalil-dalil naqli dan aqli, serta 

pemahaman dan penghayatan terhadap al-Asma al-Husna dengan menunjukkan 

ciri-ciri/ tanda-tanda perilaku seseorang dalam realitas kehidupan individu dan 

sosial serta pengamalan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam 

kehidupan sehari-hari. Secara substansial mata pelajaran akidah-akhlak memiliki 

kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari 

dan mempraktekkan akidahnya dalam bentuk pembiasaan untuk melakukan 

akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. 

Akhlak Qarimah ini sangat penting untuk dipraktekkan dan dibiasakan oleh 

peserta didik dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan berbangsa, terutama 

dalam rangka mengantisipasi dampak negatif dari era globalisasi dan krisis 

multidimensional yang melanda bangsa dan Negara Indonesia. 

 Mata pelajaran akidah-akhlak bertujuan untuk: 

a. Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan 

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta 
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pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia 

muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah 

swt.; 

b. 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 (KMA, 2014). 

2.2.2 Ruang lingkup akidah akhlak 

 Di dalam agama Islam, bertauhid atau berakidah jelas harus bersumber 

pada al-Qur’an dan al-Hadits, karena al-Qur’an dan al-Hadits menjadi dasar yang 

utama dalam berakidah. Dengan kata lain, akidah sebagai fundamen utama ajaran 

Islam bersumber pada al-Qur’an dan al-Hadits. Karena, dua hal tersebut menjadi 

dasar akidah yang hakiki. Allah Swt mewahyukan al-Qur’an secara berangsur-

angsur kepada Rasul-Nya untuk diajarkan kepada kaumnya. Nabi mengajarkan 

kepada mereka tentang Dia yang Maha Esa dan keimanan kepada yang gaib, 

seperti iman terhadap malaikat, kitab-kitab Allah Swt., para Rasul, qadha dan 

qadar, dan hari akhir (Ghazali, 2015).  

 Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam. Dalam garis 

besar, akhlak terbagi menjadi dua. Pertama adalah akhlak terhadap Allah Swt. 

atau Khalik (pencipta) dan kedua adalah akhlak  terhadap makhluk (semua ciptaan 

Allah Swt). Akhlak terhadap Allah Swt dijelaskan serta dikembangkan oleh ilmu 

tasawuf dan tarikat-tarikat. Sedangkan, akhlak terhadap makhluk dijelaskan oleh 

ilmu akhlak (dalam bahasa asing disebut ethics) (Ali, 2008). 
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 Akhlak terhadap makhluk tidak hanya terhadap manusia saja. Akan 

tetapi, terhadap alam pun juga perlu diperhatikan dengan mencegah kerusakan dan 

menjaga keseimbangan alam. Prinsip akhlak dalam Islam yang paling menonjol 

ialah manusia bebas melakukan tindakan apapun. Ia memiliki kehendak untuk 

berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan merasa bertanggung jawab terhadap semua 

yang dilakukannya serta menjaga apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah 

Swt. Ruang lingkup ajaran akhlak adalah sama dengan ruang lingkup ajaran Islam 

itu sendiri. Khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan. Di dalam ajaran 

Islam, akhlak mencakup berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap Allah Swt. 

hingga kepada sesama makhluk, seperti manusia, binatang, tumbuhan, dan benda-

benda tak bernyawa lainnya (Alim, 2011). Ciri khas akhlak Islam adalah 

kelengkapan dan keluasan bidangnya yang mencakup semua aspek perbuatan 

manusia mengenai dirinya, orang, perseorangan atau kemasyarakatan. Tidak ada 

satupun perbuatan manusia yang tidak ada aturannya dalam akhlak Islam. Asas 

keimanan kepada Allah Swt merupakan sendi-sendi akidah Islam. Suatu 

perbuatan yang pada zahirnya dianggap sebagai akhlak yang mulia tidak dapat 

teguh dan kekal jika tidak ditegakkan di atas asas akidah. 

 Akhlak Islam memiliki beberapa ruang lingkup, diantaranya:  

1) Akhlak terhadap diri sendiri, meliputi kewajiban terhadap dirinya disertai 

larangan untuk merusak, membinasakan, dan menganiaya diri sendiri baik 

secara jasmani maupun secara rohani. 
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2) Akhlak didalam keluarga, meliputi segala sikap dan perilaku dalam 

keluarga. Contohnya, berbakti kepada orangtua, menghormati orangtua, 

dan tidak berkata-kata yang menyakiti mereka.  

3) Akhlak dalam masyarakat, meliputi sikap dalam menjadi kehidupan 

sebagai makhluk sosial, seperti menolong sesama, menciptakan masyarakat 

yang adil berlandaskan al-Qur’an dan Hadis. 

4) Akhlak bernegara, meliputi kepatuhan terhadap Ulil Amri selama tidak 

bermaksiat kepada sesama, ikut serta dalam membangun negara dalam 

bentuk perkataan maupun gagasan ide.  

5) Akhlak terhadap agama, meliputi beriman kepada Allah Swt. dengan 

beribadah, tidak menyekutukan kepada selain-Nya, taat kepada Rasulullah 

Saw. serta meniru segala tingkah lakunya (Mukni’ah, 2011). 

2.2.3 Materi pokok pelajaran akidah akhlak 

 Tampak logis dan sistematisnya keyakinan Islam terangkum dalam istilah 

rukun iman. Pokok-pokok keyakinan ini merupakan asas seluruh ajaran Islam, 

yaitu:  

1. Keyakinan kepada Allah Swt. 

2. Keyakinan pada malaikat. 

3. Keyakinan pada kitab suci. 

4. Keyakinan pada seluruh nabi dan Rasul-Nya. 

5. Keyakinan akan datangnya hari akhir. 

6. Keyakinan adanya ketetapan qadha dan qadar.  
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Akhlak adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahirnya perbuatan 

berkaitan dengan nilai baik dan buruk. Maka, hal yang dinilai baik dan buruk itu 

adalah keadaan batin yang melahirkan perbuatan-perbuatan, tingkah laku atau 

sikap secara spontan. Objek akhlak menurut ajaran Islam mencakup: 

1. Sikap terhadap diri sendiri, misalnya sabar, jujur, iffah, qana’ah, berani, 

dan tawadhu. 

2. Sikap terhadap masyarakat, seperti memelihara perasaan orang lain, 

tanggung jawab terhadap amanah yang diemban, berperilaku disiplin 

dalam urusan publik, memberi konstribusi secara optimal sesuai dengan 

tugasnya, yaitu amar ma’ruf dan nahi mungkar. 

3. Sikap terhadap alam. Contohnya, memberi ruang habitat yang memadai 

terhadap hewan, tidak memasung hewan piaraan dalam kerangkeng yang 

menyiksa, memberi hak istirahat kepada binatang yang dipergunakan 

sebagai alat angkut, tidak membuang sampah atau limbah secara 

sembarangan yang dapat merusak lingkungan alam. 

4. Sikap terhadap Allah Swt, misalnya taqwa, ikhlas, ridha, khauf, raja, 

tawakkal, syukur, muraqabah, dan taubat. 

5. Sikap kepada Rasul dapat berupa mencintai, memuliakannya, menaati, dan 

mengikuti sunnahnya serta mengucapkan sholawat serta salam untuk 

Rasulullah Saw (Supadie, 2012). 
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2.2.4 Metode pembelajaran akidah akhlak 

1. Metode ceramah 

Metode ceramah adalah suatu metode dalam pendidikan dimana cara 

penyampaian materi kepada anak didik dengan jalan penerapan penuturan 

secara lisan untuk menjelaskan uraiannya, guru dapat menggunakan alat-alat 

bantu mengajar yang lain, misalnya gambar-gambar, peta, denah atau alat 

peraga lainnya 

2. Metode tanya jawab 

Metode tanya jawab adalah suatu cara penyajian pelajaran bentuk 

pertanyaan yang perlu dijawab oleh siswa, penggunaan metode tanya jawab 

bermaksud memotivasi siswa untuk bertanya. Metode tanya jawab cocok 

digunakan untuk mengajar bidang studi Akidah Akhlak dimana ada siswa 

yang tidak fokus terhadap pelajaran, karena pelajaran Akidah Akhlak ini 

biasanya diberikan pada akhir jam pelajaran dengan sendirinya siswa jenuh 

dengan pelajaran lain dan siswa sering mengantuk, dengan metode ini dapat 

merangsang kepada apa yang sedang dibicarakan proses belajar mengajar 

berjalan guru yang bertanya (mengajukan pertanyaan dan siswa yang 

menjawab) sehingga dapat terangsang perhatiannya pada masalah yang sedang 

dibicarakan. 

3. Metode pemberian tugas 

Pemberian tugas adalah suatu pekerjaan yang harus siswa selesaikan 

tanpa terikat dengan tempat pemberian tugas belajar, biasanya dikaitkan 

dengan resitasi adalah suatu persoalan yang berhubungan dengan masalah 
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pelaporan siswa sesudah setelah mereka selesai mengerjakan suatu tugas. 

Metode pemberian tugas juga merupakan suatu cara mengajar yang digunakan 

untuk membimbing siswa memecahkan persoalan dengan cara memberikan 

tugas kepada siswa, yang dikerjakan didalam proses belajar mengajar di kelas. 

Tugas tersebut harus diselesaikan dan dikuasai siswa dalam jangka waktu 

tertentu, kemudian dipertanggungjawabkan kepada guru yang bersangkutan.  

4. Metode diskusi 

Metode diskusi juga merupakan suatu cara penyajian bahan pelajaran 

dimana guru memberi kesempatan kepada para siswa (kelompok-kelompok 

siswa) untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan 

pendapat, membuat kesimpulan atau penyusun berbagai alternatif pemecahaan 

atas sesuatu masalah. Namun tidak semua kegiatan bertukar pikiran dapat 

dikatakan berdiskusi. Diskusi pada dasarnya adalah suatu bentuk tukar pikiran 

yang teratur dan terarah, baik dalam kelompok kecil atau besar, dengan tujuan 

untuk mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan dan keputusan bersama 

mengenai suatu masalah. 

5. Metode latihan 

Metode latihan yang disebut juga dengan training, juga merupakan suatu 

cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. 

Juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik. Selain 

itu metode ini juga baik untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, 

kesempatan dan keterampilan. 

6. Metode pembiasaan 
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Metode pembiasaan adalah cara atau upaya yang praktis dalam 

pembentukan (pembinaan) dan persiapan anak. Metode pembiasaan 

merupakan salah satu upaya pendidikan yang baik dalam pembentukan 

manusia dewasa. Oleh karena itu, dapat diambil suatu pengertian bahwa yang 

dimaksud metode pembiasaan adalah sebuah cara yang dipakai pendidik untuk 

membiasakan anak didik secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan 

yang sulit ditinggalkan dan akan terus terbawa sampai di hari tuanya (Jeumpa, 

2021). 

2.3 Evaluasi Pembelajaran 

2.3.1 Pengertian pembelajaran  

Secara harfiah evaluasi berasal daru bahasa Inggris evaluation, dalam bahasa 

Arab at-Taqdir, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Adapun secara istilah 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Edwind Wandt dan Gerald W.Brown (1977) 

adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu 

(sudijono, 1996). Sedangkan Komite Studi Nasional tentang Evaluasi dari UCLA 

(Stark & Thomas, 1994:12) menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses 

atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis dan penyajian informasi yang 

dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program 

(Widoyoko, 2011). 

selanjutnya Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerja sama Antara 

guru dan peserta didik dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada 

baik potensi yang ada di dalam maupun potensi di luar peserta didik. Sebagai 

suatu proses kerja sama, pembelajaran tidak hanya menitikberatkan pada kegiatan 
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guru atau kegiatan peserta didik saja, akan tetapi guru dan peserta didik bersama-

sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Tujuan dari 

pembelajaran adalah perubahan perilaku peserta didik baik perubahan dari aspek 

kognitif, afektif, maupun psikomotorik (Sanjaya, 2008). 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

pembelajaran adalah proses pengumpulan informasi hasil kerja sama guru dan 

peserta didik dalam proses belajar sehingga diketahui kelemahan dan 

kelebihannya untuk kemudian dilakukan perbaikan, untuk mengambil keputusan 

atau penyusunan program selanjutnya. 

2.3.2 Teknik dan bentuk evaluasi pembelajaran 

1. Teknik tes 

Adalah suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi, 

yang didalamnya terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus 

dikerjakan atau dijawab oleh anak didik, kemudian pekerjaan itu menghasilkan 

nilai tentang perilaku anak didik tersebut. Dalam teknik ini, menurut Drs. Zainal 

Arifin terdiri dari tiga bagian, yaitu: a) Tes tulis, yaitu suatu bentuk tes yang 

menuntut anak menjawab soal- soal dalam bentuk tulisan yang diberikan kepada 

sekelompok murid pada waktu, tempat dan untuk soal tertentu. b) Tes lisan, yaitu 

bentuk tes yang menuntut respons dari anak dalam bentuk bahasa lisan. c) Tes 

perbuatan/tindakan, yaitu tes yang menuntut jawaban siswa dalam bentuk 

perilaku, tindakan atau perbuatan. Dari ketiga bentuk evaluasi di atas berarti 

bahwa aspek yang dapat dicapai dalam melakukan teknik ini ada dua, yaitu 

kemampuan yang bersifat ilmu pengetahuan lazimnya dengan menggunakan tes 
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tulis dan tes lisan, sedangkan aspek kemampuan yang bersifat keterampilan 

lazimnya dinilai dengan tes perbuatan (Arifin, 1991). 

2. Teknik non tes 

Adalah suatu teknik atau cara untuk mengukur perbahan sikap dan 

pertumbuhan anak. Teknik ini menurut Drs. H. Daryanto, dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, yaitu; a) Skala bertingkat, yaitu skala menggambarkan suatu nilai 

yang berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan; b) Kuesioner, adalah 

sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur 

(responden); c) Daftar cocok, adalah deretan pertanyaan (yang biasanya singkat- 

singkat), dimana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok ( ) 

ditempat yang sudah disediakan; d) Wawancara, adalah suatu cara yang 

digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan Tanya jawab 

sepihak; e) Pengamatan, adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secata sistematis; f) 

Riwayat hidup, adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa 

kehidupannya. Data –data yang diperoleh daru pelaksanaan tes ini dapat 

digunakan sebagai bahan penilaian terhadap kegiatan belajar murid, dan untuk 

mengukur kemampuan belajar siswa pada aspek afektif. Oleh karena itu, dalam 

melaksanakan tes ini seorang guru agama hendaknya benar-benar cermat dan 

selektif agar dapat memperoleh data yang sesuai dengan kenyataanya (Daryanto, 

2005). 
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2.4 Penelitian Relevan 

Dalam dua dekade terakhir, penelitian tentang wacana Implementasi 

pembelajaran akidah akhlak sudah banyak di lakukan para sarjana (Banna, 2019; 

Huda, 2021; Lailatul, 2021; Sholeh, 2018; Zuhri, 2018). Namun, penelitian yang 

secara khusus mengkaji Implementasi pembelajaran akidah akhlak dalam konteks 

salah satu daerah di Sulawesi tenggara masih terbatas dilakukan. Penelitian yang 

ada menggunakan beberapa kecenderungan. Kecenderungan pertama adalah 

penelitian yang menganalisis Implementasi pembelajaran akidah akhlak terhadap 

pembentukan karakter siswa (Hasanah, 2019; Putra, 2017; Sholeh, 2018). 

Kecenderungan kedua menganalisis tentang implementasi metode kisah dalam 

pembelajaran akidah akhlak (Fathiyaturrahmah, 2016; Irfangi, 2017; Riannor, 

2016). Kecenderungan lainnya melaporkan implementasi pembelajaran akidah 

akhlak dalam penanaman akidah siswa (Angraini, 2021; Riza, 2021; Rodianah, 

2015). Dari ketiga kecenderungan tersebut, tampak bahwa penelitian yang 

mengkaji implementasi pembelajaran akidah akhlak masih terbatas dilakukan. 

Jika pun ada, konteksnya akan sangat jauh berbeda dengan rancangan penelitian 

ini.  

2.5 Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir atau paradigma adalah serangkaian konsep dan kejelasan 

hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasar tinjauan 

pustaka, dengan meninjau teori yang disusun, digunakan sebagai dasar untuk 

menjawab pertanyaan- pertanyaan penelitian yang diangkat agar peneliti mudah 

dalam melakukan penelitian. Kerangka berfikir pada dasarnya mengungkapkan 
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alur pikir peristiwa (fenomena) sosial yang diteliti secara logis dan rasional, 

sehingga jelas proses terjadinya fenomena sosial yang diteliti dalam menjawab 

atau menggambarkan masalah penelitian (Hamidi, 2005). 

Paradigma implementasi pembelajaran akidah akhlak di MA Darul Mukhlisin. 

Penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar berikut. 
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