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Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara. pendidikan yang bermutu atau berkualitas 

adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang 

memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi 

akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh 

kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak 

mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup 

(life skill). Ibadah amaliyah adalah segala apa yang 

berhubungan dengan tata cara amal, seperti hafalan doa-doa 

harian. Ibadah amaliyah tidak hanya berupa hafalan tapi ada 

juga praktik seperti praktik shalat, praktik wudhu, praktik 

tayamum dan lain sebagainya. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi 

ini adalah (1) untuk mengetahui pelaksanaan ujian praktik 

ibadah amaliyah di MA Darul Huda Mayak, (2) untuk 
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mengetahui materi yang digunakan dalam ujian praktik 

ibadah amaliyah di MA Darul Huda Mayak, (3) untuk 

mengetahui peran ujian praktik ibadah amaliyah terhadap 

peningkatan kualitas lulusan di MA Darul Huda Mayak. 

Untuk mencapai tujuan tersebut penulis 

menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan 

data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk 

analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa (1) 

Pelaskanaan ujian praktik ibadah amaliyah di MA Darul 

Huda Mayak adalah peserta didik maju ke depan penguji 

untuk menyetorkan hafalan serta mempraktikkannya seperti 

metode sorogan, kemudian penguji mengamati aktifitas 

peserta didik serta memberikan penilaian. Untuk waktu 

pelaksanaannya menyesuaikan dari pihak, kemudian untuk 

penilaian menggunakan instrument skala penilaian (rating 

scale) dan kartu hijau. Sedangkan evaluasi paling lambat 

dilaksanakan satu hari setelah ujian praktik selesai. (2) 

materi yang digunakan  dalam ujian praktik ibadah amaliyah 

di MA Darul Huda Mayak adalah dikelompokkan menjadi 

tiga tingkatan dan setiap tingkatan materinya berbeda-beda, 

materi kelas X, kelas XI, dan kelas XII. Semua meteri 

disusun dalam buku panduan ujian praktik untuk 

mempermudah peseta didik. (3) peran ujian praktik ibadah 

amaliyah terhadap peningkatan kualitas lulusan di MA 

Darul Huda Mayak adalah mencakup tiga aspek, aspek 

kognitif (ilmu), afektif (sikap/iman), dan psikomotorik 

(amal). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu yang selalu 

mendapat perhatian oleh seluruh bangsa dan negara di 

dunia. Hal ini disebabkan karena maju atau mundurnya 

suatu bangsa dan negaranya dipengaruhi oleh kualitas 

sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung 

negara tersebut. Sumber daya manusia yang berkualitas 

merupakan hasil suatu proses pendidikan karena tanpa 

pendidikan tidak mungkin diperoleh sumber daya 

manusia yang berkualitas yang dapat membangun 

negara dan bangsanya kearah tujuan yang akan dicapai 

oleh bangsa dan negara tersebut.
1
 

Pendidikan berdasarkan Undang-Undang RI No. 

20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

(Sisdiknas), pasal 1 ayat 1, yaitu “Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara”.
2
 pendidikan yang bermutu atau 

                                                           
1
Martini Jamaris, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pendidikan 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 2.  
2
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas). 
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berkualitas adalah pendidikan yang mampu 

menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau 

kompetensi, baik kompetensi akademik maupun 

kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi 

personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang 

keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (life 

skill).
3
 

Penilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang 

sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan 

informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik 

dalam rangka membuat keputusan-keputusan 

berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. 

Keputusan yang dimaksud adalah keputusan tentang 

peserta didik, sepeti nilai yang akan diberikan atau 

keputusan tentang kenaikan kelas dan lulusan.  

Penilaian perbuatan atau unjuk kerja adalah 

penilaian tindakan atau tes praktik yang secara afektif 

dapat digunakan untuk kepentingan pengumpulan 

berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku atau 

keterampilan yang diharapkan muncul dalam diri 

peserta didik. Penilaian unjuk kerja dilakukan dengan 

mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan 

sesuatu. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian 

yang meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan 

dan mengaplikasikan pengetahuan kedalam konteks 

yang sesuai dengan criteria yang ditetapkan. Penilaian 

                                                           
3
http://www.e-jurnal.com/2014/02/pengertian-mutu-

pendidikan.html, diakses 19 Agustus 2018. 

http://www.e-jurnal.com/2014/02/pengertian-mutu-pendidikan.html
http://www.e-jurnal.com/2014/02/pengertian-mutu-pendidikan.html
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ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian 

penguasaan kompetensi yang menuntut peserta didik 

melakukan tugas tertentu, seperti: praktik di 

laboratorium, praktik shalat, praktik olahraga, 

presentasi, diskusi, bermain peran, mamainkan alat 

musik, bernyayi dan membaca puisiatau deklarasi, 

mencangkok, berpidato, dan lain-lain.  Cara penilaian 

ini dianggap lebih autentik daripada tes tulis, karena apa 

yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan peserta 

didik yang sebenarnya.
4
 

Ibadah amaliyah adalah segala apa yang 

berhubungan dengan tata cara amal, seperti hafalan doa-

doa harian. Ibadah amaliyah tidak hanya berupa hafalan 

tapi ada juga praktik seperti praktik shalat, praktik 

wudhu, praktik tayamum dan lain sebagainya. Ibadah 

amaliyah sangat penting bagi seluruh siswa karena akan 

berguna untuk kehidupan dimasyarakat kelak.
5
 Seperti 

halnya ujian praktik ibadah amaliyah yang terdapat di 

MA Darul Huda Mayak. 

Ujian praktik di MA Darul Huda Mayak 

mempunyai keunikan yaitu ujian kartu hijau yang 

dilaksanakan sebelum ujian semester satu dan semester 

dua. Ujian praktik adalah sebagai salah satu persyaratan 

pengambilan kartu ujian semester. Ujian praktik ini 

                                                           
4
Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta 

Didik Berdasarkan Kurikulum 2013) Suatu Pendekatan Praktis Disertai 

Dengan Contoh (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 257.  
5
http://darunnajah.com/arti-amalan-ibadah-amaliyah-bagi-santri/, 

diakses 19 Agustus 2018. 

http://darunnajah.com/arti-amalan-ibadah-amaliyah-bagi-santri/
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wajib diikuti seluruh siswa dan siswi  kelas X, XI dan 

XII. Materi ujian praktik disetiap tingkatan kelas 

berbeda-beda.  Ujian praktik di MA Darul Huda Mayak 

tidak hanya menghafal surat-surat Al-quran dan tahlil 

saja, akan tetapi masih ada yang lainnya. Ujian praktik 

ibadah amaliyah Kelas X meliputi praktik berwudhu 

dan doanya, tayamum, dan wirid doa setelah sholat 

fardhu. Kelas XI meliputi  praktik shalat jama‟ dan 

qashar, shalat tahujud dan shalat dhuha beserta doanya, 

dan tahlil. Sedangkan kelas XII materinya meliputi 

praktik menjadi bilal shalat jumat, tarawih, idul fitri dan 

idul adha, khutbah jumat, fiqhun nisa‟, praktik sujud 

tilawah, sujud syukur, sujud sahwi dan dzikrul 

ghofilin.
6
 

Ujian praktik di MA Darul Huda Mayak 

berbeda dengan madrasah-madrasah  yang lain 

misalnya, MA Duri Sawo terdapat ujian praktik tetapi 

hanya hafalan surat-surat dalam al-Quran yaitu hafalan 

surat al-mulk dan surat yasin. Kelas X menghafalkan 

Surat al-mulk, dan untuk kelas XI menghafalkan surat 

yasin. Sedangkan untuk kelas XII menyetorkan hafalan 

dari kelas 1 dan kelas 2 (al-mulk dan yasin) lansung 

kepada kiyainya.  

Sedangkan di MA Joresan terdapat ujian praktik 

ibadah amaliyah yaitu hafalan tentang doa sehari-hari, 

                                                           
6
Dalam wawancara peneliti dengan Musrokatul Isnaini, selaku 

alumni MA Darul Huda Mayak, pada tanggal 23 Maret 2018.  



5 
 

 

yasin dan tahlil tetapi hanya kelas X saja, untuk kelas  

XI dan untuk kelas XII tidak ada ujian praktik.
7
 

Dengan diadakannya ujian praktik ibadah 

amaliyah ini diharap mampu meningkatkan kualitas 

lulusan di MA Darul Huda Mayak. Maka dari 

penemuan diatas peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian di MA Darul Huda Mayak tersebut dengan 

judul ”UPAYA MADRASAH DALAM 

MENINGKATKAN KUALITAS LULUSAN 

MELALUI UJIAN PRAKTIK IBADAH 

AMALIYAH DI MA DARUL HUDA MAYAK”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan ujian praktik ibadah 

amaliyah di MA Darul Huda Mayak? 

2. Apa materi yang digunakan dalam ujian praktik 

ibadah amaliyah di MA Darul Huda Mayak? 

3. bagaimana peran ujian praktik ibadah amaliyah 

terhadap peningkatan kualitas lulusan di MA Darul 

Huda Mayak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ujian praktik ibadah 

amaliyah di MA Darul Huda Mayak. 

                                                           
7
Dalam wawancara peneliti dengan Ahsana Maswaya, selaku 

alumni MA Joresan, pada tanggal 20 maret 2018. 
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2. Untuk mengetahui Materi yang digunakan dalam 

ujian praktik ibadah amaliyah di MA Darul Huda 

Mayak.  

3. Untuk mengetahui peran ujian praktik ibadah 

amaliyah terhadap peningkatan kualitas lulusan di 

MA Darul Huda Mayak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat hasil penelitian 

ini ialah ditinjau secara teoritis dan praktis. Dengan 

demikian, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan 

manfaat berikut ini : 

1. Secara Teoritis 

Sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya dalam hal ujian praktik yang mana 

sebagai salah satu tolak ukur yang mungkin 

digunakan oleh setiap madrasah aliyah  yang 

memang membutuhkan ujian praktik ibadah 

amaliyah guna meningkatkan kualitas lulusan. 

2.  Secara Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan atau pertimbangan dalam menyususn 

ujian praktik ibadah amaliyah sehingga dapat 

menimbulkan langkah yang tepat dalam 

pegembangan ujian praktik ibadah amaliyah. 

b. Siswa dapat menambah pengetahuan tentang 

ibadah dan bisa menerapkan ilmu yang telah 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari dan 

sebagai bekal ketika berada di masyarakat. 
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E. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan susunan yang sistematis 

dan mudah difahami oleh pembaca, maka dalam 

penyusunan penulisan skripsi ini sengaja penulis 

membagi menjadi enam bab, antara bab satu dengan 

bab yang lain saling mengait, sehingga merupakan satu 

kebulatan yang tidak bisa dipisahkan. Yang dimaksud 

kebulatan  disini adalah masing-masing bab dan sub bab 

masih mengarah kepada satu pembahasan yang sesuai 

dengan judul skripsi ini, dalam artian tidak mengalami 

penyimpangan dari apa yang dimaksud dalam masalah 

tersebut. Adapun sistematika pembahasannya adalah 

sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai 

gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi 

keseluruhan skripsi, yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat  

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II:  Telaah Hasil Penelitian Terdahulu dan 

Landasan Teori, berisi telaah hasil penelitian terdahulu 

yakni karya ilmiah yang sama halnya dengan tema yang 

kita angkat guna untuk perbandingan sesama karya 

ilmiah, dan juga tentang landasan teori, yakni untuk 

mengetahui kerangka acuan teori yang digunakan 

sebagai landasan dalam melakukan penelitian yaitu 

pelaksanaan ujian praktik, materi ujian praktik, dan 

peran ujian praktik. 
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Bab III: Metode Penelitian, bab ini berisi 

tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data yang 

akan digunakan penelitian, prosedur pengumpulan data, 

teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, 

tahap-tahap penelitian. 

Bab IV: Deskripsi Data, bab ini berisi tentang 

paparan data, yang berisi hasil penelitian di lapangan 

yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian dan 

deskripsi data. Gambaran umum lokasi penelitian yang 

berbicara tentang MA Darul Huda Mayak yang 

meliputi: sejarah berdiri, visi, misi, dan tujuan, letak 

geografis, Struktur organisasi, keadaan guru dan 

keadaan siswa. Sedangkan untuk data khusus 

membahas tentang pelaksanaan ujian praktik ibadah 

amaliyah di MA Darul Huda Mayak, materi yang 

digunakan dalam praktik ibadah amaliyah di MA Darul 

Huda Mayak, dan peran ujian praktik ibadah amaliyah 

terhadap peningkatan kualitas lulusan di MA Darul 

Huda Mayak. 

Bab V: Analisis Data, bab ini berisi tentang 

pembahasan hasil penelitian yang meliputi temuan-

temuan dari hasil penelitian dan analisis dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, yang berkaitan dengan  

pelaksanan ujian praktik ibadah amaliyah di MA Darul 

Huda Mayak, materi yang digunakan dalam ujian 

praktik ibadah amaliyah di MA Darul Huda Mayak dan 

peran ujian praktik iabadah amaliyah terhadap 

peningkatan kualitas lulusan di MA Darul Huda Mayak. 
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Bab VI : Penutup, bab ini merupakan bab 

terakhir dari skripsi yang penulis susun, didalamnya 

menguraikan tentang kesimpulan sebagai jawaban dari 

pokok permasalahan dan saran-saran yang terkait 

dengan hasil penelitian, dan sebagai pelengkap 

penulisan skripsi ini, penulis melampirkan daftar 

kepustakaan, daftar riwayat hidup dan lampiran-

lampiran. 

  



10 
 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

          Untuk menjaga keaslian penelitian dan agar tidak 

terjadi duplikasi, penulis melakukan kajian atas 

penelitian yang relevan dengan tema yang penulis pilih. 

Dan penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa 

karya tulis dengan tema yang relevan, yakni: 

1. Skripsi karya Dewi Masitoh dengan judul 

Implementasi Ujian Praktek Fiqh Materi Dzikrul 

Ghafilin Bagi Siswa Kelas XII di MA Darul Huda 

Ponorogo tahun ajaran 2009/2010. Skripsi ini 

membahas tentang latar belakang diterapkannya 

ujian praktek fiqh materi Dzikrul Ghafilin bagi siswa 

kelas XII dan teknik pelaksanaannya di MA Darul 

Huda Mayak. Adapun tujuan ujian praktek fiqh 

materi dzikrul ghafilin adalah untuk memberi bekal 

atau pegangan berupa wiridan ketika mereka 

kembali ke kampung halamannya. Letak perbedaan 

dari judul yang saya angkat adalah tentang ujian 

praktik ibadah amaliyah untuk meningkatkan 

kualitas lulusan di ma darul huda mayak.
8
 

                                                           
8
Dewi Masitoh, Implementasi Ujian Praktek Fiqh Materi Dzikrul 

Ghafilin Bagi Siswa  Kelas XII Di Ma Darul Huda Mayak Ponorogo 

Tahun Ajaran 2009/2010. Skripsi. Ponorogo: Program Studi Pendidikan 

10 
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2. Skripsi karya M. Agus Muslih dengan judul 

Implementasi Ujian Praktik Fiqih Kelas XI di MA 

Putra Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Tahun 

Ajaran 2010/2011. Skripsi ini membahas tentang 

latar belakang diterapkannya ujian praktik fiqih, dan 

manfaat ujian praktik di MA putra Darul Huda 

Mayak. Dengan adanya ujian praktik ini siswa tidak 

hanya mengetahui teorinya saja, akan tetapi siswa 

juga dapat mempraktekannya. Sedangkan letak 

perbedaan dalam judul skripsi yang saya ambil 

adalah di MA Darul Huda Mayak diadakan ujian 

praktik ibadah amaliyah sebagai upaya madrasah 

dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan dengan 

membekali dan mempersiapkan anak didiknya dalam 

bidang agama. Yang mana masyarakat memandang 

bahwa apa yang dihasilkan dari oleh pembaga 

pendidikan yang berlabel madrasah aliyah dan 

pondok pesantren pasti mumpuni dalam bidang 

agama.
9
 

 

B. Kajian Teori  

1. Kualitas (Mutu) Pendidikan  

a. Pengertian Pendidikan Berkualitas (Bermutu) 

                                                                                                                     
Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Ponorogo, 2010. 
9
M. Agus Muslih, Implementasi Ujian Praktek Fiqih Kelas Xi Di 

Ma Putra Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Tahun Ajaran 

2010/2011. Skripsi Ponorogo: Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) 

Ponorogo, 2011. 
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Sejak adanya manusia di muka bumi ini 

dengan peradabannya, maka sejak itu pula pada 

hakikatnya telah ada kegiatan pendidikan dan 

pengajaran. Sedangkan pengajaran bertugas 

mengarahkan proses ini agar sasaran dalam 

perubahan itu dapat tercapai sebagaimana yang 

diinginkan.
10

 Sekolah sebagai sebuah lembaga 

pendidikan terikat akan norma dan budaya yang 

mendukungnya sebagai suatu sistem nilai. 

Sekolah merupakan institusi yang spesifik dari 

perangkat fungsi-fungsi yang mendasar dalam 

melayani masyarakat. Pengertian mutu sama 

dengan kualitas. Keberhasilan dalam 

menciptakan sekolah yang bekualitas (bermutu) 

akan memberikan kontribusi terhadap 

keberhasilan pendidikan, yang selanjutnya akan 

meningkatkan profil sumber daya manusia yang 

akan menjadi modal utama untuk berdaya saing 

di era globalisasi.
11

 

Kualitas (Mutu) adalah tingkat di mana 

sebuah produk barang dan jasa sesuai dengan 

rancangan spesifikasinya. Mutu pendidikan jika 

ingin ditingkatkan dan dikembangkan kearah 

yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan 

                                                           
10

Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2003), 79. 
11

Euis Karwati, Donni Juni Priansa, Kinerja Dan Profesionalisme 

Kepala Sekolah Membangun Sekolah yang Bermutu (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 46.  
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masyarakat sebagai pengguna hasil 

pendidikan.
12

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spriritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.
13

  

pendidikan yang berkualitas (bermutu) 

adalah pendidikan yang mampu menghasilkan 

lulusan yang memiliki kemampuan atau 

kompetensi, baik kompetensi akademik maupun 

kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh 

kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai 

akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan 

kecakapan hidup (life skill).
14

 

pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk mengembangkan potensi 

                                                           
12

Ibid., 50-51.  
13

Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah RI Tentang 

Pendidikan (Jakarta: Derektorat  Jenderal Pendidikan Islam Departemen 

Agama RI, 2006), 5.  
14

Http://www.e-jurnal.com/2014/02/pengertian-mutu-

pendidikan.html. 

http://www.e-jurnal.com/2014/02/pengertian-mutu-pendidikan.html
http://www.e-jurnal.com/2014/02/pengertian-mutu-pendidikan.html
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peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional tersebut diperlukan profil kualifikasi 

kemampuan lulusan yang dituangkan dalam 

standar kompetensi lulusan. Dalam penjelasan 

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan 

merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

peserta didik yang harus dipenuhinya atau 

dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah.15 Standar 

kompetensi lulusan merupakan kriteria 

kualifikasi kemampuan peserta didik yang 

diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan 

masa belajarnya di suatu pendidikan. Untuk 

mengetahui kesesuaian dan pencapaian standar 

kompetensi lulusan, perlu dilakukan monitoring 

dan evaluasi. Kesuaian standar kompetensi 

lulusan dimonitor dan dievaluasi sacara berkala 

dan berkelanjutan terhadap kebutuhan lulusan 

pendidikaan dan kebutuhan peserta didik, baik 

                                                           
15

Undang-Undang dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi 

Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah, 1. 
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lokal, nasional, maupun global. Sementara itu, 

pencapain standar kompetensi lulusan dimonitor 

dan dievaluasi secara berkala terhadap lulusan 

dari setiap satuan pendidikan. Evaluasi 

dilakukan terhadap kesuaian sumber daya dan 

proses pembelajaran yang digunakan pada 

satuan pendidikan tertentu. Lulusan 

SMA/MAs/SMALB/Paket C memiliki sikap 

yang meliputi, memiliki perilaku yang 

mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak 

mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab 

dalam berinteraksi sacara efektif dangn 

lingkungan social dan alam, serta dalam 

menempatkan dirinya sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia. Pengetahuan meliputi, 

memiliki pengetahuan prosedural dan 

metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya dalam wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian sesuai dengan 

bakat dan minat. Keterampilan meliputi, 

memiliki kemampuan pikir dan tindakan yang 

efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan 

konkrit sebagai pengembangan dari yang 

dipelajari di sekolah secara mandiri sesuai 

dengan bakat dan minatnya.
16
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Ridwan Abdullah Sani, Dkk, Penjaminan Mutu Sekolah 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 40-41.  
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b. Peningkatan Kualitas (Mutu) Lulusan  

 Persoalan Kualitas (mutu) lulusan telah 

menjadi salah satu isu sentral yang selalu hangat 

dan menarik didiskusikan oleh berbagai 

kalangan saat ini, mulai dari kaum intelektual, 

praktisi pendidikan, guru, elit politik, 

budayawan, sampai kepada masyarakat awam. 

Akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan, 

bahwa kualitas (mutu) lulusan nasional belum 

mampu diangkakan secara signifikan sehingga 

memuaskan semua pihak terutama pemakai 

hasil pendidikan. Karenanya, pembahasan demi 

pembahasan, diskusi demi diskusi, seminar, 

lokakarya dan pertemuan sejenisnya terus saja 

digelar untuk mencari solusi dari permasalahan 

mutu lulusan baik nasional maupun regional. 

Persoalan kualitas (mutu) lulusan itu bukanlah 

sesuatu yang bersifat instan, mudah dicapai dan 

bisa terjadi begitu saja, tetapi hal tersebut 

merupakan sebuah proses yang kompleks dan 

memerlukan pemikiran yang mendalam dari 

semua pihak yang berkompeten. Permasalahan 

mutu lulusan pada saat ini lebih bertumpu pada 

masalah kualitas lulusan yang dihasilkan oleh 

sekolah itu sendiri, di mana kita harus 

mengakuinya.
17

 

                                                           
17

Muzakir, Kinerja Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu 

Lulusan Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Meureubo, Jurnal Vol. 14. 

No. 1, Agustus 2014,  111. 
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Kualitas (mutu) lulusan merupakan pilar 

untuk menghasilkan sumber daya manusia yang 

baik dan handal, sehingga dengan demikian 

usaha-usaha peningkatannya harus selalu 

dilakukan secara terus menerus. Tetapi pada 

kenyataannya, usaha-usaha tersebut masih 

belum maksimal dan memuaskan. Salah satu 

faktor penyebabnya pencapaian kualitas lulusan 

adalah kinerja kepala sekolah. Mutu kinerja 

kepala sekolah dapat diukur dari produktifitas 

kerja, sedangkan produktifitas kerja dipengaruhi 

oleh faktor-faktor seperti pandidikan, 

keterampilan, disiplin, motivitas, sikap, dean 

etika kerja, gizi dan kesehatan, jaminan sosial, 

tingkat penghasilan, iklim, dan lingkungan kerja, 

teknologi, sarana produksi, manajemen dan 

kesempatan berprestasi. 

Usaha meningkatkan kualitasn (mutu) 

lulusan, tentunya terkait secara langsung dengan 

kinerja kepala sekolah. Wahjosumidjo 

menyatakan bahwa: Kepala sekolah mempunyai 

peranan yang penting dalam menggerakkan 

kehidupan sekolah dalam mencapai tujuannya. 

Menurutnya ada dua hal yang perlu 

diperhatikan, pertama, kepala sekolah berperan 

sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan 

penggerak kehidupan sekolah, dan Kedua, 

kepala sekolah harus Memahami Tugas Dan 

Fungsi Mereka Demi Keberhasilan Sekolah, 
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serta memiliki kepedulian terhadap para staf dan 

siswanya.
18

 

Menentukan kriteria lulusan di sebuah 

sekolah, perlu adanya standarisasi yang 

merupakan suatu pengejawantahan dari paham 

all can be meansured bahwa segala sesuatu 

dapat diukur. Karena segala sesuatu dapat 

diukur, maka akan tercapai efesiensi dan 

diketahui kualitas lulusan yang dihasilkan. 

Dalam konteks pendidikan nasional diperlukan 

standar yang perlu dicapai dalam kurun waktu 

tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Dalam sistem pendidikan 

nasional, standar yang digunakan untuk 

mengukur mutu lulusan dengan menggunakan 

parameter ujian nasional (UN) dan ujian sekolah 

(US). Untuk mengukur lulusan tersebut perlu 

adanya standarisasi yang digunakan. Dalam 

sistem pendidikan nasional, standar yang 

digunakan untuk mengukur mutu lulusan dengan 

menggunakan parameter ujian nasional (UN) 

Karena itu, seorang kepala sekolah perlu 

menggunakan strategi yang tepat untuk 

meningkatkan mutu lulusan di sekolah yang 

dipimpinnya. Peningkatan mutu sekolah yang 

bermuara pada upaya melahirkan lulusan yang 

bermutu memerlukan perubahan kultur 
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organisasi, suatu perubahan yang mendasar 

tentang bagaimana individu-individu dan 

kelompok memahami peran dan pekerjaan 

mereka dalam organisasi dan kultur sekolah. 

Karena itu, kepala sekolah harus senantiasa 

memahami sekolah sebagai suatu sistem 

organisasi.
19

 

 

2. Penilaian Ujian Praktik  

a. Pengertian Penilaian 

             Penilaian (assessment) merupakan istilah 

umum dan mencakup semua metode yang biasa 

dipakai untuk mengetahui keberhasilan belajar 

siswa dengan menilai unjuk kerja individu peserta 

didik atau kelompok. Menilai mengandung arti 

mengambil keputusan terhadap suatu dengan 

derdasarkan diri atau berpegang pada ukuran baik 

buruk, sehat sakit, pandai bodoh, dan lain-lain. 

              Penilaian mempunyai arti yang lebih luas 

dari pada istilah pengukuran. Penilaian adalah 

penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam 

alat. Penilaian untuk memperoleh bebagai ragam 

informasi tentang sejauh mana hasil belajar 

pesarta didik atau informasi tentang pencapaian 

kompetensi peserta didik. Proses penilaian ini 

bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang 

sebaik apa hasil atau prestasi belajar peserta didik. 

                                                           
19

Ibid., 123.  
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             Menurut Griffin dan Nix penilaian adalah 

suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta 

untuk menjelaskan karakteristik seseorang atau 

sesuatu. Definisi penilaian berhubungan erat 

dengan setiap bagian dari kegiatan belajar 

mengajar. Oleh karena itu proses penilaian tidak 

hanya terbatas pada karakteristik peserta didik 

saja tetapi juga mencakup karakteristik metode 

mengajar, kirikulum, fasilitas dan administrasi 

sekolah. Instrumen penilaian bisa berupa metode 

atau prosedur proses penilaian yang berbentuk tes, 

baik tulisan maupun lisan.
20

 

b. Macam-macam penilaian 

Ada beberapa macam jenis penilaian: 

1) Penilaian formatif adalah penilaian yang 

dilaksanakan pada akhir  program belajar 

mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan 

proses belajar mengajar itu sendiri. Dengan 

demikian penilaian formatif berorientasi 

kepada proses belajar mengajar. Dengan 

penilaian formatif diharapkan guru dapat 

memperbaiki program pengajaran dan 

strategi pelaksanaannya. 

2) Penilaian sumatif adalah penilaian yang 

dilaksanakan pada akhir unit program, yaitu 

akhir catur wulan, akhir semester dan akhir 

tahun. Tujuannya adalah melihat hasil yang 

                                                           
20

Mimin Haryati, Model Dan Teknik Penilaian Pada Tingkat 

Satuan Pendidikan (Jakarta: Gaung Press, 2007), 15. 
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dicapai oleh para siswa, yaitu seberapa jauh 

tujuan-tujuan kurikuler dikuasai oleh para 

siswa. 

3) Penilaian diagnostik adalah penilaian yang 

bertujuan untuk melihat kelemahan-

kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. 

Penilaian ini dilaksanakan untuk keperluan 

bimbingan belajar, pengajaran remedial, 

menemukan kasus, dan lain-lain. 

4) Penilaian selektif adalah penilaian yang 

bertujuan untuk keperluan seleksi, misalnya 

ujian saringan masuk ke lembaga pendidikan 

tertentu.
21

 

5) Penilain penempatan adalah penilaian yang 

ditujukan untuk mengetahui keterampilan 

prasyarat yang diperlukan bagi suatu program 

belajar dan penguasaan belajar seperti yang 

diprogramkan sebelum memulai kegiatan 

belajar untuk program ini.
22

  

c. Aspek-aspek penilaian  

            Pada umumnya hasil belajar dapat 

dikelompokkan menjadi tiga ranah yaitu ranah 

kognitif, psikomotorik dan afektif. Ketiga ranah 

ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap 

mata ajar selalu mengandung ketiga ranah tesebut, 

walaupun penekanannya selalu berbeda. Mata ajar 
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Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990), 5.   
22

Ibid., 5.  



22 
 

 

praktik lebih menekankan pada ranah 

psikomotorik, sedangkan mata ajar pemahaman 

konsep lebih menekankan pada ranah kognitif. 

Namun kedua ranah tersebut mengandung ranah 

afektif. 

1) Penilaian aspek kognitif 

            Aspek kognitif lebih menekankan pada 

teori, aspek psikomotorik menekankan pada 

praktek. Aspek kognitif berhubungan dengan 

kemampuan berfikir termasuk di dalamnya 

kemapuan memahami, menghafal, 

mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan 

kemampuan mengevaluasi. Menurut 

Taksonomi Bloom, kemampuan kognitif 

adalah kemampuan berfikir secara hirarkis 

yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 
23

 

Aspek kognitif terdiri atas enam 

tingkatan dengan aspek belajar yang berbeda-

beda, yaitu: 

a) Tingkat pengetahuan (knowledge), pada 

tahap ini menuntut siswa untuk mampu 

mengingat berbagai informasi yang telah 

diterima sebelumnya, misalnya fakta, 

rumus. 
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b) Tingkat pemahaman (comprehension), pada 

tahap ini katagori pemahaman dihubungkan 

dengan kemampuan untuk menjelaskan 

pengetahuan, informasi yang diketahui 

dengan kata-kata sendiri.  Pada tahap ini 

peserta didik diharapkan menerjemahkan 

atau menyebutkan kembali yang telah 

didengar dengan kata-kata sendiri. 

c) Tingkat penerapan (application), penerapan 

merupakan kemampuan untuk 

menggunakan atau menerapkan informasi 

yang telah dipelajari ke dalam situasi baru, 

serta memecahkan berbagai masalah yang 

timbul dalam kehidupan sehaari-hari. 

d) Tingkat analisis (analysis), analisis 

merupakan kemampuan mengidentifikasi, 

memisahkan dan membedakan komponen-

komponen atau elemen suatu fakta, konsep, 

pendapat, asumsi, hipotesa atau kesimpulan, 

dan memeriksa setiap komponen tersebut 

untuk melihat ada atau tidaknya kontradiksi. 

Dalam tingkat ini peserta didik diharapkan 

menunjukkan hubungan di antara berbagai 

gagasan dengan cara membandingkan 

gagasan tersebut dengan standar, prinsip 

atau prosedur yang telah di pelajari.
24
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e) Tingkat sintesis (synthesis), sintesis 

merupakan kemampuan seseorang dalam 

mengaitkan dan menyatukan berbagai 

elemen dan unsur pengetahuaan yang ada 

sehingga terbentuk pola baru yang lebih 

mengeluruh. 

f) Tingkat evaluasi (evaluation), evaluasi 

merupakan level tertinggi yang 

mengharapkan peserta didik mampu 

membuat penilaian dan keputusan tentang 

nilai suatu gagasan, metode, produk atau 

benda dengan menggunakan kriteria 

tertentu.
25

 

2) Penilaian aspek psikomotor 

            Ranah psikomotor adalah ranah yang 

berkaitan dengan keterampilan (skill) atau 

kemampuan bertindak setelah seseorang 

menerim pengalaman belajar tertentu. Hasil 

belajar ranah psikomotor ini tampak dalam 

bentuk keterampilan (skill) dan kemampuan 

bertindak individu. Hasil belajar psikomotor 

ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil 

belajar kognitif dan afektif. Hasil belajar 

kognitif dan afektif akan menjadi hasil belajar 

psikomotor apabila peserta didik telah 

menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu 
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 Haryati, Sistem Penilaian Berbasis Kompetensi: Teori Dan 

Praktek, 24-25.  
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sesuai makna yang terkandung dalam ranah 

kognitif dan ranah afektif.
26

  

 

3) Penilaian aspek afektif 

            Ranah afektif adalah ranah yang 

berkaitan dengan sikap dan nilai, dan sikap 

seseorang dapat diramalkan perubahannya 

apabila ia telah memiliki penguasaan kognitif 

tingkat tinggi. ciri-ciri belajar afektif akan 

tampak pada siswa dalam berbagai tingkah 

laku. 

a) Penerimaan (receiving), mencakup 

kepekaan akan adanya suatu rangsangan 

dan kesediaan untuk memperhatikan 

rangsangan tersebut, yang dinyatakan 

dengan memperhatikan sesuatu, walaupun 

perhatian itu masih bersifat pasif. 

Dipandang dari segi pembelajaran, jenjang 

ini berhubungan dengan upaya 

menimbulkan, mempertahankan, dan 

mengarahkan perhatian siswa. 

b) Partisipasi (responding), mencakup 

kerelaan untuk memperhatikan secara aktif 

dan turut berpartisipasi dalm suatu 

kegiatan, yang dinyatakan dengan 

memberikan suatu reaksi terhadap 

rangsangan yang disajikan. 
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c) Penilaian atau penentuan sikap (valuing), 

mencakup kemamapuan memberikan 

penilaian terhadap sesuatu atau 

pemposisikan diri sesuai dengan penilaian 

itu. Artinya, mulai terbentuk suatu sikap, 

yang dinyatakan dalam tingkah laku yang 

sesuai dan konsisten dengan sikap batin, 

baik berupa perkataan atau tindakan.
27

 

d) Organisasi (organization), mencakup 

kemampuan untuk membentuk suatu 

sistem nilai sebagai pedoman dan 

pegangan dalam kehidupan, yang 

dinyatakan dalam pengembangan suatu 

perangkat nilai. 

e) Pembentukan pola hidup, mencakup 

kemampuan untuk menghayati nilai-nilai 

kehidupan sedemikian rupa, sehingga dapat 

menginternalisasikannya dalam diri dan 

menjadikannya pedoman yang nyata dan 

jelas dalam kehidupan sehari-hari, yang 

dinyatakan dengan adanya pengaturan 

hidup dalam berbagai bidang kehidupan.
28

 

d. Langkah-langkah pokok dalam evaluasi hasil 

belajar 

Sekalipun tidak selalu sama, namun pada 

umumnya para pakar dalam bidang evaluasi 

                                                           
27

Sudaryono, Dasar-Dasar Evaluasi Pemebalajaran 

(Yogyakarta: Graham Ilmu, 2012), 46.   
28

Ibid., 47. 



27 
 

 

pendidikan merinci kegiatan evaluasi (ujian) hasil 

belajar kedalam enam langkah pokok. 

1) Menyusun rencana evaluasi hasil belajar 

Sebelum evaluasi hasil belajar dilaksanakan, 

harus disusun lebih dahulu perencanaannya 

secara baik dan matang. Perencanaan evaluasi 

hasil belajar itu umumnya mencakup eman 

jenis kegiatan, yaitu: 

a) Menuruskan tujuan dilaksanakannya 

evaluasi. Perumusan evaluasi hasil belajar 

itu penting seekali, sebab tanpa tujuan 

yang jelas maka evaluasi hasil belajar 

akan berjalan tanpa arah dan pada 

gilirannya dapat mengakibatkan evaluasi 

menjadi kehilangan arti dan fungsinya. 

b) Meneapkan aspek-aspek yang akan 

dievaluasi, misalnya apakah aspek 

kognitif, aspek afektif ataukah aspek 

psikomotorik. 

c) Memilih dan menentukan teknik yang 

akan dipergunakan dalam pelaksanaan 

evaluasi, misalnya apakah evaluasi itu 

akan dilaksanakan dengan teknik tes atau 

nontes.  

d) Penyusun alat-alat pengukur yang akan 

dipergunakan dalam pengukuran dan 

penilaian hasil belajar peserta didik. 

e) Menetukan tolak ukur, norma atau kriteria 

yang akan dijadikan pegangan atau 
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patokan dalam memberikan interpretasi 

terhadap data hasil evaluasi. 

f) Menentukan frekuensi dari kegiatan 

evaluasi hasil belajar itu sendiri (kapan 

dan berapa kali evaluasi hasil belajar itu 

akan dilaksanakan). 

2) Menghimpun data 

Dalam evaluasi hasil belajar, wujud nyata dari 

kegiatan menghimpun data adalah 

melaksanakan pengukuran, misalnya dengan 

menyelenggarakan tes hasil belajar (apabila 

evaluasi belajar menggunakan teknik tes), 

atau melakukan pengamatan, wawancara, atau 

angket dengan menggunakan instrumen-

instrumen tertente berupa ranting scale, check 

list, interview guide atau questionnaire 

(apabila evaluasi hasil belajar itu 

menggunakan teknik nontes). 

3) Melakukan verifikasi data 

Data yang telah berhasil dihimpunharus 

disaring terlebih dahulu sebelum diolah lebih 

lanjut. Proses penyaringan itu dikenal dengan 

istilah penelitian data atau verifikasi data. 

Verifikadi data dimaksudkan untuk dapat 

memisahkan data yang "baik" (yaitu yang 

akan dapat memeprjelas gambaran yang akan 

diperoleh mengenai diri individu atau 

sekelompok individu yang sedang dievaluasi) 

dari data yang "kurang baik" (yaitu data yang 
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akan mengaburkan gambaran yang akan 

diperoleh apabila data itu ikut serta diolah). 

4) Mengolah dan menganalisis data 

Mengolah dan menganalisis evaluasi hasil 

belajar dilakukan dengan maksud untuk 

memberikan makna terhadap data yang telah 

berhasil dihimpun dalam kegiatan 

evaluasi.untuk keperluan itu maka data hasil 

evaluasi perlu disusun dan diatur sedemikian 

rupa sehingga "dapat berbicara". Dalam 

mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi 

itu dapat dipergunakan teknik statistic atau 

teknik nonstatistik, tergantung kepda jenis 

data yang akan diolah atau di analisis. 

5) Memberikan interpretasi dan menarik 

kesimpulan 

Penafsiran atau interpretasi terhadap data hasil 

evaluasi belajar pada hakikatnya adalah 

merupakan verbalisasi dari makna yang 

terkantung dalam data yang telah mengalami 

pengolahan dan penganalisisan itu. Atas dasar 

interpretasi terhadap data hasil evaluasi itu 

pada akhirnya dapat dikemukakan 

kesimpulan-kesimpulan tertentu. Kesimpulan-

kesimpulan hasil evaluasi itu sudah barang 

tentu harus mengacu kepada tujuan 

dilakukannya evaluasi itu sendiri. 

6) Tindak lanjut hasil evaluasi 
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Bertitik tolak dari data hasil evaluasi yang 

telas disuse, diatur, diolah, dianalisis dan 

disimpulkan sehingga dapat diketahui apa 

makna yang terkandung didalamnya maka 

pada akhirnyaevaluator akan dapat mengambil 

keputusan atau merumuskan kebijakan-

kebijakan yang dipandang perlu sebagai 

tindak lanjut dari kegiatan evaluasi tersebut. 

Harus senantia diingat bahwa setiap kegiatan 

evaluasi menuntut adanya tindak lanjut yang 

kongkrit. Tanpa diikuti oleh tindak lanjut yang 

kongkrit maka pekerjaan evaluasi itu hanya 

akan samapai kepada pernyataan, yang 

menyatakan bahwa: "saya tahu, ini begini dan 

itu begitu". Apabila hal seperti itu terjadi, 

maka kegiatan evaluasi itu sebenarnya tidak 

banyak membawa manfaat bagi evaluator.
29

 

e. Penilaian Unjuk Kerja (Performance Assessment) 

1)  Pengertian Penialain Unjuk Kerja 

             Penilaian perbuatan atau unjuk kerja 

adalah penilaian tindakan atau tes praktik 

yang secara efektif dapat digunakan untuk 

kepentingan pengumpulan berbagai informasi 

tentang bentuk-bentuk perilaku atau 

keterampilan yang diharapkan muncul dalam 

diri peserta didik. Penilaian unjuk kerja 
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dilakukan dengan mengamati kegiatan 

peserta didik dalam melakukan sesuatu. 

Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian 

yang meminta peserta didik untuk 

mendemonstrasikan dan mengaplikasikan 

pengetahuan kedalam konteks yang sesuai 

dengan kriteria yang ditetapkan. Penilaian ini 

cocok digunakan untuk menilai ketercapaian 

penguasaan kompetensi yang menuntut 

peserta didik melakukan tugas tertentu, 

seperti: praktik di laboratorium, praktik 

shalat, praktik olahraga, presentasi, diskusi, 

bermain peran, memainkan alat musik, 

bernyayi dan membaca puisi atau deklarasi, 

mencangkok, berpidato, dan lain-lain.  Cara 

penilaian ini dianggap lebih autentik daripada 

tes tulis, karena apa yang dinilai lebih 

mencerminkan kemampuan peserta didik 

yang sebenarnya.
30

 

Dalam hubungannya dengan penilaian 

unjuk kerja aspek-aspek yang dapat dinilai 

atau diukur adalah: 

a. Kualitas penyelesaian pekerjaan, yakni 

bagaimana kualitas dari pekerjaan peserta 

didik ketika mngerjakan tugas tertentu, 
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seperti harus sesuai dengan kaidah-kaidah 

kerja yang telah ditentukan. 

b. Keterampilan menggunakan alat-alat, 

yakni bagaimana peserta didik mampu 

menggunakan dalam unjuk kerja untuk 

menyelasaikan tugas tertentu secara baik 

dan sesuaia dengan prosedur 

operasioanal standar (POS). 

c. Kemampuan menganalisis dan 

merencanakan prosedur kerja sampai 

selesai, yakni bagaimana peserta didik 

mampu melakukan analisis dan 

merencanakan prosedur kerja dari awal 

sampai selasi secara baik. 

d. Kemampuan mengambil keputusan 

berdasarkan aplikasi informasi yang 

diberikan. 

e. Kemampuan membaca, menggunakan 

diagram, gambar-gambar, dan simbol-

simbol.
31

 

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam 

penilaian unjuk kerja: 

1) Langkah-langkah kinerja yang 

diharapkan akan dilakukan oleh peserta 

didik. 
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2) Kelangkapan dan ketatapan aspek yang 

dinilai dalam kinerja tersebut. 

3) Kemampuan-kemampuan khusus yang 

diperlukan dalam menyelesaikan tugas. 

4) Kemampuan yang akan diteliti tidak 

banyak, sehingga semua yang ingin 

dinilai dapat diamati. 

5) Kemampuan yang akan dinilai diurutkan 

berdasarkan kemampuan yang hendak 

diamati.
32

 

6) Peserta didik telah memperoleh semua 

bahan, alat, instrument, gambar-gambar 

atau semua peralatan penyelesaian tes. 

7) Peserta didik telah mengetahui apa yang 

harus dikerjakannya dan berapa lama 

waktunya serta aspek-aspek apa saja 

yang akan dinilai. 

8) Guru sebaiknya jangan memberi bantuan 

kepada peserta didik, kecuali 

menjelaskan petunjuk-petunjuk yang 

telah diberikan kepadanya.
33

 

2) Instrument Penilaian Unjuk Kerja     

Ada berbagai macam intrumen dan 

teknik yang digunakan oleh seorang guru 
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dalam melakukan penilaian. Tergantung 

metode apa yang dipakai oleh guru, Karena 

setiap metode yang digunakan memiliki 

instrumen yang berbeda-beda pula. 

Instrument evaluasi hasil belajar berguna 

untuk mempermudahkan seseorang dalam 

melaksanakan tugas atau untuk mencapai 

tujuan secara efektif dan efisien.
34

 

   Penilaian unjuk kerja dapat 

dilakukan dengan menggunakan teknik 

pengamatan observasi terhadap berbagai 

konteks untuk menentukan tingkat 

ketercapaian kemampuan tertentu dari suatu 

kompetensi dasar. Pengamatan atau observasi 

terhadap unjuk kerja peserta didik dapat 

menggunakan alat atau instrument berupa: 

1)  Skala penilaian (rating scale) 

memungkinkan seorang guru memberikan 

nilai tengah terhadap penguasaan atau 

ketercapaian ketuntasan belajar dari suatu 

kompetensi. 

2) Daftar cek (check list), penilaian unjuk 

kerja dapat juga dilakukan dengan 

menggunakan lembar observasi. Lembar 

observasi adalah lembar yang digunakan 

untuk mengobservasi keberadaan suatu 
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benda atau gejala-gejala yang timbul 

sebagai aspek psikomotorik dari suatu 

objek yang sedang diamati. Lembar 

observasi pada umumnya berbentuk 

Chek list (√) karena hanya berupa daftar 

pertanyaan atau pernyataan yang 

jawabannya tinggal memberi tanda check 

list pada jawaban yang sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. 

Kelemahannya adalah guru atau penilai 

hanya mempunyai   dua pilihan mutlak, 

benar-salah, ya-tidak, baik-buruk dan 

lain-lain. Dengan menggunakan check 

list peserta didik mendapatkan kriteria 

penguasaan kompetensi tertentu yang 

dapat diamati oleh guru atau penilai. 

Akan tetapi jika tidak bisa diamati maka 

peserta didik mendapat skor.
35

 

3) Kelebihan dan Kekurangan Penilaian Unjuk 

Kerja 

Beberapa kelebihan dari penilaian 

unjuk kerja adalah 

a) Dapat menilai kompetensi yang berupa 

keterampilan (skill). 

b) Dapat digunakan untuk mencocokkan 

kesesuaian antara pengetahuan mengenai 
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teori dan keterampilan di dalam praktik, 

sehingga informasi penilaian menjadi 

lengkap. 

c) Dalam pelaksanaan tidak ada peluang 

peserta didik untuk mencontek. 

d) Guru dapat mengenal lebih dalam lagi 

masing-masing karakteristik peserta 

didik. 

e) Memotivasi peserta didik untuk aktif. 

f) Mempermudah peserta didik untuk 

memahami sebuah konsep yang abstrak 

ke konkret. 

g) Kemampuan peserta didik dapat 

dioptimalkan. 

h) Melatih keberanian peserta didik dalam 

mempermudah penggalian ide-ide. 

i) Mampu menilai kemampuan dan 

keterampilan kinerja siswa dalam 

menggunakan alat dan sebagainya. 

j) Hasil penilaian langsung dapat diketahui 

oleh peserta didik.
36

 

Sedangkan kelemahan dari penilain 

unjuk kerja adalah: 

a) Tidak semua materi pelajaran dapat 

dilakukan penilaian ini. 

b) Nilai bergantung dengan hasil kerja. 
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c) Jika jumlah peserta didiknya banyak, 

guru kesulitan dalam melakukan 

penilaian ini. 

d) Waktu terbatas untuk mengadakan 

penilaian seluruh peserta didik. 

e) Peserta didik yang kurang mampu akan 

merasa minder. 

f) Sulit melakukan pengawasan pada pesera 

didik dengan jumlah banyak. 

g) Memerlukan sarana dan prasarana 

penunjang yang lengkap. 

h) Memakan waktu yang lama, biaya yang 

besar, dan membosankan. 

i) Harus dilakukan secara penuh dan 

lengkap. 

j) Keterampilan yang dinilai melalui tes 

perbuatan mungkin sekali belum 

sebanding mutunya dengan keterampilan 

yang dituntut oleh dunia kerja, karena 

kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi selalu lebih cepat dari pada apa 

yang didapatkan di sekolah.
37

 

4) Langkah-Langkah Penilaian Unjuk Kerja 

Langkah-langkah yang harus 

dilakukan dalam penilaian unjuk kerja 

adalah: 
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a) Tetapkan KD yang akan dinilai dengan 

teknik penilaian unjuk kerja beserta 

indikator-indikatornya. 

b) Identifikasi semua langkah-langkah 

penting yang diperlukan atau yang akan 

memengaruhi hasil akhir (out put) yang 

terbaik. 

c) Tuliskah perilaku kemampuan-

kemampuan psesifik yang penting 

diperlukan untuk menyelesaikan tugas 

dan menghasilkan hasil akhit (out put) 

yang baik. 

d) Merumuskan kriteria kemampuan yang 

akan diukur (tidak terlalu banyak 

sehingga semua kriteria tersebut dapat 

diobservasi selama peserta didik 

melaksanakan tugas). 

e) Definisikan dengan jelas kriteria-kriteria 

kemampuan yang akan diukur, atau 

karakteristik produk yang dihasilkan 

(harus dapat diamati). 

f) Urutkan kriteria-kriteria kemampuan 

yang akan diukur berdasarkan urutan 

yang akan diamati. 

g) Kalau ada periksa kembali dan dengan 

kriteria-kriteria kemampuan yang sudah 
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dibuat sebelumnya oleh orang lain di 

lapangan.
38

 

5) Rambu-Rambu Penilaian Unjuk Kerja atau 

Praktik 

Tugas-tugas untuk penilaian unjuk 

kerja atau praktik harus memenuhi beberapa 

acuan kualitas berikut: 

a) Tugas unjuk kerja mengerahkan peserta 

didik untuk menunjukkan capaian unjuk 

kerja. 

b) Tugas unjuk kerja dapat dikerjakan oleh 

peserta didik. 

c) Mencantumkan waktu atau kurun waktu 

pengerjaan tugas. 

d) Sesuai dengan taraf perkembangan 

peserta didik. 

e) Sesuai dengan konten atau cakupan 

kurikulum. 

f) Tugas bersifat adil (tidak bias gender dan 

latar belakang sosial ekonomi). 

Sementara itu rubrik penilaian unjuk 

kerja atau praktik harus memenuhi beberapa 

kriteria barikut ini: 

1. Rubrik memuat seperangkat indikator 

untuk menilai kompetensi tertentu. 
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2. Indikator dalam rubrik  diurutkan 

berdasarkan urutan langkah kerja pada 

tugas atau sistematika pada hasil kerja 

peserta didik. 

3. Rubrik dapat mengukur kemampuan yang 

akan diukur (valid). 

4. Rubrik dapat digunakan menilai 

kemampuan peserta didik. 

5. Rubrik dapat memetakan kemampuan 

peserta didik. 

6. Rubrik disertai penskoran yang jelas 

untuk pengambilan keputusan.
39

 

6) Langkah-Langkah Penilaian Unjuk Kerja 

Langkah yang harus dilakukan dalam 

pelaksanaan penilaian unjuk kerja atau 

praktik adalah: 

a) Menyampaikan rubrik sebelum 

pelaksanaan penilaian kepada peserta 

didik. 

b) Memberikan pemahaman yang sama 

kepada peserta didik tentang kriteria 

penilaian. 

c) Menyampaikan tugas kepada peserta 

didik. 

d) Memeriksa kesediaan alat dan bahan 

yang digunakan untuk tes praktik. 
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e) Melaksanakan penilaian selama rentang 

waktu yang direncanakan. 

f) Membandingkan kinerja peserta didik 

dengan rubrik penilaian. 

g) Melakukan penilaian dilakukan secara 

individual. 

h) Mencatat hasil penilaian. 

i) Mendokumentasikan hasil penilaian.
40

 

 

 

 

3. Ibadah Amaliyah 

  Ibadah amaliyah adalah segala apa yang 

berhubungan dengan tata cara amal, seperti hafalan 

doa-doa harian. Ibadah amaliyah tidak hanya berupa 

hafalan tapi ada juga praktik seperti praktik shalat, 

praktik wudhu, praktik tayamum dan lain 

sebagainya. Ibadah amaliyah sangat penting bagi 

seluruh siswa karena akan berguna untuk kehidupan 

dimasyarakat kelak. Ibadah amaliyah merupakan 

pembagian dari fiqih Islam.
41

 

a. Pengertian Fiqih 

Secara etimologis fiqih berarti mengetahui 

dan memahami sesuatu dengan baik. Dalam 

terminologi ushuliyyun (pakar ushul fiqh), fiqih 
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didefinisikan sebagai “ilmu tentang hukum-

hukum syara‟ yang bersifat praktis yang digali 

dari dalil-dalil yang terperinci”. Di sebut ilmu, 

karena fikih merupakan garapan manusia dengan 

mempergunakan metode-metode tertentu, seperti 

qiyas, istishan, istishhab, dan lain-lain. Di sebut 

praktis karena ia berisi pedoman bagi kaum 

muslimin dalam malakukan segala aktifitas 

ibadah maupun mu‟amalah.
42

  

Kata fiqh dan tafaqquh, keduanya berarti 

“pemahaman yang dalam”. Dalam terminologi 

Al-quran dan As-sunnah, fiqh adalah pengetahuan 

yang luas dan mendalam mengenai perintah-

perintah dan realitas Islam dan tidak memiliki 

relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu. 

Akan tetapi, dalam terminologi ulama, istilah fiqh 

secara khusus diterapkan pada pemahaman yang 

mendalam atas hukum-hukum Islam. Untuk 

memaknai konsep fiqh dalam kajian dari beberapa 

ayat yang terdapat dalam al-Quran, misalnya ayat 

yang terdapat dalam surat Hud ayat 91: 
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 Artinya: Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami 

tidak banyak mengerti tentang apa 

yang kamu katakan itu dan 

Sesungguhnya kami benar-benar 

melihat kamu seorang yang lemah di 

antara Kami; kalau tidaklah Karena 

keluargamu tentulah kami Telah 

merajam kamu, sedang kamupun 

bukanlah seorang yang berwibawa di 

sisi kami."
43

 

 

Kata “ma nafqoh” artinya kami tidak 

mengerti, itu berarti makna fiqh dalam arti 

sebenarnya adalah mengerti, pengertian atau 

peham, dan pemahaman. Ayat diatas dapat 

menjelaskan bahwa arti fiqh adalah pemahaman, 

sedangkan objek yang difahami bersifat umum, 

bisa berupa kalimat yang digunakan dalam 

komunikasi atau dialog, berupa ciptaan Allah, 

berupa tubuh manusia dan fungsi-fingsinya, dan 

sebagainya. Semua diseru oleh Allah untuk 

difahami oleh manusia. 

    Jika yang dimaksudkan adalah fiqh ibadah, 

makna sederhananya adalah pemahaman terhadap 

segala hal yang berkaitan dengan peribadatan 

manusia kepada Allah, yakni antara makhluk 

yang tercipta kepada sang penciptanya. 
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ا الِر ْن ِرا ا ُي ِر ِرا اُيا ِر ِرا َم ْيْن ًر ا ْيُي َم ِّق ْن ُيا ِر ا    َم ْن
Artinya: barang siapa dikehendaki Allah 

kabaikan, Allah menjadikannya 

mengerti (paham) tentang agama-Nya. 

 

Hadis ini memperkuat makna lafzdi dari 

fiqh, yakni pemahaman. Dengan demikian, fiqh 

lebih dari sekedar mengerti karena pemahaman 

bersifat lebih mendalam daripada mengerti. Tidak 

setiap orang yang mengerti berarti telah 

memahami secara mendalam, sedangkan orang 

yang memahami sesuati secara mendalam, secara 

otomatis ia telah mengerti persoalan yang 

dimaksudkan. Menurut istilah, fiqh adalah ilmu 

tentang hukum-hukum syara‟ yang bersifat amali 

yang diambil dari dalil-dalil terperinci.
44

 Dalam 

bahasa arab, perkataan fiqh yang ditulis fiqih atau 

kadang-kadang fikih setelah di Indonesiakan, 

artinya pahan atau pengertian.
45

 

b. Pembagian Fiqh Islam 

Pembagian fiqh  dan objeknya adalah sebagai 

berikut: 

1) Hukum-hukum yang mengatur hubungan 

manusia dengan sang pencipta, seperti shalat, 
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puasa, haji, zakat dan yang lainnya yang 

disebut sebagai ibadah mahdhah. 

2) Hukum-hukum yang mengatur pembentukan 

dan pembinaan rumah tangga, seperti 

masalah perkawinan, talak, rujuk, nafkah, 

nasab dan waris yang disebut al-ahwal asy-

syahsiyah. 

3) Hukum-hukum yang mengatur hubungan 

manusia satu sama lain, baik yang 

menyangkut harta kekayaan maupun hak-hak, 

yang disebut mu’amalah. 

4) Hukum-hukum yang mengetur hubungan 

hakim (penguasa) dan rakyatnya secara timbal 

balik. Hal ini disebut oleh al-ahkam ash-

shulthaniyah atau as-siyasah asy-syar’iyah. 

5) Hukum-hukum yang mengatur sanksi hukum 

bagi penjahat (‘uqubah), yakni mengatur 

ketertiban dan ketentraman manusia. 

Tergolong ke  dalam kajian hukum pidana 

islam atau al-jinayah. 

6) Hukum-hukum yang mengatur hubungan 

negara dengan negara, seperti masalah 

perjanjian, perdamaian, dan peperangan, yang 

disebut as-siyar atau as-siyasah ad-dauliyah, 

al-huquq ad-dauliyah. 
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7) Hukum-hukum yang mengatur norma-norma 

(al-akhlak), masalah baik buruk dan 

sebagainya yang disebut al-adab.
46

 

            Pembidangan fiqh Islam atau hukum 

Islam, sebagaimana dijelaskan di atas, pada 

dasarnya berkaitan dengan dua kajian umum. 

Pertama, kajian perilaku manusia yang 

berhubungan dengan ibadah, yang tata cara 

berkomunikasi antara manusia dan Allah Swt. 

Melalui berbagai media yang telah ditetapkan 

oleh dalil-dalil yang kuat, pasti, dan jelas. Kedua, 

kajian yang berkaitan dengan perilaku manusia 

dalam melakukan komunikasi dengan sesama 

manusia dan makhluk Allah lainnya, menurut 

ukuran akal yang sehat, sebagaimana manusia 

diberi tuntunan oleh Allah tentang tata cara 

memelihara binatang ternak, menyembelih, 

bercocok tanam, dan sebagainya. 

Dengan kajian umum di atas, 

pembidangan fiqh dapat dikembangkan dengan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Bidang ibadah atau fiqh ibadah, mengkaji 

materi yang berkaitan dengan thaharah 

(bersuci), shalat, puasa, dan ibadah haji. 

2) Bidang muamalah yang disebut fiqh 

muamalah, mangkaji masalah perniagaan (at-

tijarah) atau jual beli (al-bay’), masalah 
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perkawinan (fiqh munakahat), masalah 

kewarisan (fiqh warits), masalah pidana (fiqh 

jinayah), masalah perdata (fiqh mu’amalah) 

secara khusus kajiannya menitik beratkan 

pada bab perniagaan, syirkah, mudharabah, 

murobahah, tijarah, dan sebaginya, bahkan 

masalah zakat, waqaf, hibah, sedekah 

digolongkan sebagai kajian perdataan, 

masalah politik (fiqh siyasah dusturiyah, 

siyasah dauliyah, siyasah maliyah). 

Demikian pula, dengan Hasbi Ash-

Shidieqie yang mengatakan bahwa para penulis 

kitab fiqh syafi‟iyah membagi pembagian fiqh 

pada empat bagian, yaitu, bagian ibadah, bagian 

muamalah, bagian munakahat, dan bagian 

jinayah.
47

 

c. Macam-Macam Ibadah 

Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ibadah ke 

dalam berbagai aspek, yaitu: 

1) Ditinjau dari umum dan khususnya, ibadah 

dibagi menjadi dua, pertama ibadah khashsah 

ialah ibadah yang ketentuannya sudah diatur 

oleh nash seperti shalat, zakat, paisa dan haji. 

Kedua ibadah ammah, yaitu semua perbuatan 

baik, yang dilakukan atas dasar niat yang 

baik dan semata-mata kerana Allah, seperti 

makan, minum dan bekerja. 
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2) Ditinjau dari segi pelaksanaannya, ibadah 

dibagi menjadi tiga. Pertama ibadah 

jasmaniyah ruhiyah, seperti shalat dan puasa. 

Kedua ibadah ruhiyah maliyah seperti zakat. 

Ketiga ibadah jasmaniyah ruhiyah dan 

maliyah seperti haji. 

3) Ditinjau dari segi kemaslahatan individual 

atau masyarakat, ibadah dibagi menjadi dua. 

Pertama ibadah fardi (privat) seperti shalat 

dan puasa. Kedua ibadah ijtima’i (nuansa 

sosial dan kemasyarakatan), seperti zakat dan 

haji. 

4) Dilihat dari segi bentuk dan sifatnya, ibadah 

dibagi menjadi lima. Pertama ibadah yang 

berupa perkataan atau ucapan lidah seperti 

membaca do‟a. Kedua ibadah yang berupa 

pekerjaan tertentu bentuknya meliputi 

perkataan dan perbuatan seperti shalat dan 

haji. Ketiga ibadah yang berupa perbuatan 

yang bentuknya tidak ditentukan seperti 

menolong orang lain, merawat mayit dan 

sebagainya. Keempat ibadah yang 

pelaksanaannya berupa menahan diri seperti 

puasan dan ihram. Kelima ibadah yang 

sifatnya menggugurkan hak, seperti 

membebaskan hutang, memaafkan orang lain 

dan sebagainya.
48
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi 

penelitian dengan pendekatan kualitatif, yang memiliki 

karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber 

data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan 

daripada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif 

cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna 

merupakan hal yang esensial.
49

 Adapun pendekatan ini 

penulis gunakan untuk mengetahui mengenai upaya 

madrasah dalam meningkatkan kualitas lulusan melalui 

ujian praktik ibadah amaliyah di MA Darul Huda 

Mayak.  

Dan dalam hal ini, jenis penelitian yang 

digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu deskripsi 

intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan 

sosial seperti individu, kelompok, institusi atau 

masyarakat. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 

peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 
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skenarionya.50 Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh 

sekaligus pengumpul data upaya madrasah dalam 

meningkatkan kualitas lulusan melalui ujian praktik 

ibadah amaliyah, sedangkan instrument lain sebagai 

penunjang kehadiran peneliti telah diketahui statusnya 

oleh informan. 

 

C.  Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data-data upaya madrasah 

dalam meningkatkan kualitas lulusan melalui ujian 

praktik ibadah amaliyah, yang dibutuhkan dalam 

penelitian maka peneliti hadir secara langsung di lokasi 

penelitian yaitu MA Darul Huda Mayak sampai 

memperoleh data-data yang diperlukan. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini meliputi: 

1. pelaksanaan ujian praktik ibadah amaliyah 

2. materi yang digunakan dalam ujian praktik ibadah 

amaliyah 

3. peran ujian praktik terhadap peningkatan kualitas 

lulusan. 

Sedangkan sumber data ada dua, primer dan 

sekunder: 
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Sumber data primer meliputi: person (orang) 

yaitu sumber data melalui wawancara. Sedangkan data 

sekunder meliputi penelitian non person yaitu sumber 

data melalui buku, dokumentasi dan observasi. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan tiga teknik 

penggalian data yang mendukung dalam pengumpulan 

data dari lapangan yaitu: wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena 

dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila 

dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara 

mendalam dan diobservasi pada latar, dimana fenomena 

tersebut berlangsung dan disamping itu untuk 

melengkapi data, diperlukan dokumentasi (tentang 

bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subjek). 

Teknik yang digunakan peneliti yaitu : 

1. Wawancara  

Wawacara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interview) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan 

dan yang diwawancarai (interview) sebagai pemberi 

jawaban atas pertanyaan itu.51 

Teknik wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara mendalam artinya 

peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara 
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 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif  
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mendalam yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan sehingga dengan wawancara 

mendalam ini data-data dapat terkumpul secara 

maksimal. 

Orang-orang yang dijadikan informan 

meliputi kepala sekolah, waka kurikulum, penguji 

ujian praktik ibadah amaliyah, peserta didik dan 

alumni MA Darul Huda Mayak. Wawancara 

dilakukan untuk memperoleh data tentang 

pelaksanaan ujian praktik ibadah amaliyah, materi 

yang digunakan dalam ujian praktik ibadah amaliyah 

dan peran ujian praktik ibadah amaliyah terhadap 

peningkatan kualitas lulusan. 

2. Observasi  

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-

fenomena yang diteliti. Observasi dapat dilakukan 

baik secara langsung maupun tidak langsung.52 

Dengan teknik ini peneliti mengamati 

aktivitas-aktivitas sehari-hari obyek penelitian, 

karakteristik fisik, situasi sosial, dan perasaan pada 

waktu menjadi bagian dari situasi tersebut. Letak 

Geografis MA Darul Huda Mayak dan pelaksanaan 

ujian praktik ibadah amaliyah di MA Darul Huda 

Mayak. 
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3. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sumber non insani, sumber 

ini terdiri dari dokumen dan rekaman.53 “Rekaman” 

sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang 

dipersiapkan oleh atau untuk individual atau 

organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu 

peristiwa atau memenuhi accounting. Sedangkan 

“dokumen” digunakan untuk mengacu atau bukan 

selain rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara 

khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat-surat, 

buku harian, catatan khusus, foto-foto, dan 

sebagainya. 

Teknik dokumentasi ini sengaja digunakan 

dalam penelitian ini, mengingat (1) sumber ini selalu 

tersedia dan murah terutama ditinjau dari konsumsi 

waktu, (2) rekaman dan dokumen merupakan sumber 

informasi yang stabil, baik keakuratannya dalam 

merefleksikan situasi yang terjadi dimasa lampau, 

maupun dapat dianalisis kembali tanpa mengalami 

perubahan, (3) rekaman dan dokumen merupakan 

sumber informasi yang kaya, secara konstektual 

relevan dan mendasar dalam konteknya, (4) sumber 

ini sering merupakan pernyataan yang legal yang 

dapat memenuhi akuntalibitas. Hasil pengumpulan 
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data melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam 

format transkip dokumentasi.54 

Metode dokumentasi ini digunakan peneliti 

untuk memperoleh data tentang latar belakang 

berdirinya MA Darul Huda, latak geografis MA 

Darul Huda Mayak, jumlah siswa-siswi maupun 

ustad-ustadzah, dan struktur organisasi.  

 

F. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan 

lain sehingga dengan mudah dipahami dan semuanya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama 

dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Teknik 

analisis data dalam kasus ini menggunakan analisi data 

kualitatif, mengikuti konsep yang duberikan Miles 

Huberman, yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan 

penelitian sehingga sampai tuntas datanya sampai 

jenuh. 
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Aktivitas dalam analisis data meliputi:55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah difahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis 

data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari dan 
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membuat kesimpulan yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. 

2.  Mereduksi data dalam konteks penelitian yang 

dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, membuat katagori. Dengan demikian data 

yang telah direduksikan memberi gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data 

yang direduksi adalah data tentang hasil  

wawancara, onservasi dan dokumentasi yang 

meliputi tentang pelaksanaan ujian praktik ibadah 

amaliyah di MA Darul Huda Mayak, materi yang 

digunakan dalam ujian praktik ibadah amaliyah dan 

peran ujian praktik ibadah amaliyah terhadap 

peningkatan kualitas lulusan di MA Darul Huda 

Mayak. 

3.  Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data atau menyajikan data ke 

dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, grafik, matrik, network dan chart. 

Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh 

data selama penelitian, maka pola tersebut sudah 

menjadi pola yang baku yang selanjutnya akan 

didisplaykan pada laporan akhir penelitian. Data 

yan di display adalah pelaksanaan ujian praktik 

ibadah amaliyah di MA Darul Huda Mayak, materi 

yang digunakan dalam ujian praktik ibadah 

amaliyah dan peran ujian praktik ibadah amaliyah 
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tehadap peningkatan kualitas lulusan di MA Darul 

Huda Mayak. 

4.  Langkah yang terakhir dalam penelitian ini adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi.56 Dari data 

yang telah direduksi dan disajikan adalah hasil 

wawancara dan observasi yang meliputi 

pelaksanaan ujian praktik ibadah amaliyah di MA 

Darul Huda Mayak, materi yang digunakan dalam 

ujian praktik ibadah amaliyah dan peran ujian 

praktik ibadah amaliyah terhadap peningkatan 

kualitas lulusan di MA Darul Huda Mayak. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data  merupakan konsep penting  

yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reliabilitas). Dalam bagian ini peneliti harus 

mempertegas teknik apa yang digunakan dalam 

mengadakan pengecekan keabsahan data yang 

ditemukan. Berikut beberapa teknik yang pengecekan 

keabsahan data dalam proses penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Perpanjangan keikutsertaan  

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah 

instrumen itu sendiri. keikutsertaan peneliti sangat 

menentukan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini 

keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam 
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waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan 

keikutsertaan peneliti pada latar penenlitian. 

 

2. Pengamat yang tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relavan 

dengan persoalan atau isu yang dicari. Ketekunan 

pengamatan ini dilalukan peneliti dengan cara 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci 

secara berksinambungan terhadap proses 

pelaksanaan ujian praktik ibadah amaliyah. 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data itu untuk keperluan pengecekkan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada 

empat macam tringulasi sebagai teknik pemeriksaan 

yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik dan teori.  

Dalam penelitian ini digunakan teknik 

trigulasi dengan pemanfaat sumber. Teknik trigulasi 

dengan sumber, berarti membandingkan dan 

mengecak balik derajat kepercayaan suatu informasi 

dan diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai 

peneliti dengan jalan: (a) membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara, (b) 
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membandingkan apa yang dikatakan orang di depan 

umum dengan apa yang dikatakan sacara pribadi 

atau perseorangan, (c) membandingkan apa yang 

dikatakan orang-orang dengan situasi penelitian 

denga apa yang dikatakan sepanjang waktu, (d) 

membandingkan keadaan dengan perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan 

orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, 

orang berada, orang pemerintahan, dan (e) 

membandingkan hasil wawancara denga isi suatu 

dokumen yang berkaitan. 

  Contoh penerapan trigulasi dengan sumber 

dalam konteks penelitian ini adalah wawncara 

dengan observasi, wawancara dengan dokumentasi. 

Mengenai upaya madrasah dalam meningkatkan 

kualitas lulusan melalui ujian praktik ibadah 

amaliyah di MA Darul Huda Mayak. 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 

tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir dari 

penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. 

Tahap-tahap penelitian tersebut adalah : 

1. Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 
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menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang 

menyangkut persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data.  

3. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama 

dan setelah pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian, peneliti 

menuangkan hasil penelitian yang sistematis 

sehingga dapat difahami dan diikuti alurnya oleh 

pembaca.57 

 

.  
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BAB IV 

PENINGKATAN KUALITAS LULUSAN MELALUI 

UJIAN PRAKTIK IBADAH AMALIYAH DI MA 

DARUL HUDA MAYAK 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MA Darul Huda Mayak 

     Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

adalah salah satu dari sekian banyak pondok 

pesantren yang ada di kabupaten Ponorogo.     

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak  berdiri sejak 

tahun 1968 oleh KH. Hasyim Sholeh. Penggunaan 

metode salafiyah Haditsah dimaksudkan bahwa 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak melestarikan 

metode lama yang baik dan mengembangkan 

metode baru yang lebih baik. Metode ini diterapkan 

di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak dengan 

bentuk pendidikan formal dan non formal. 

Adapun pendidikan formal di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak meliputi: MTs 

(sederajat SMP), MA (sederajat SMA), dan 

Madrasah Diniyah (MMH). Sedangkan pendidikan 

non formal diselenggarakan dalam bentuk 

pengajian kitab-kitab kuning salafi yang 

mu’tabarah (diakui). Dengan metode tersebut, 

santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak dapat 

mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam secara 

utuh, dalam arti tidak hanya mempelajari ilmu 

61 
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pengetahuan agama Islam seperti syari'at, tauhid 

dan tasawwuf dalam rangka Tafaqquh fi > di >n 

(mendalami ilmu agama). Akan tetapi, juga 

mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam yang 

bersifat umum seperti fisika, kimia, biologi dan 

lain-lain dalam rangka Tafakkur fi > khalq Allah 

(merenungkan dan memikirkan ciptaan Allah). 

Sehingga dengan metode tersebut akan membentuk 

santri yang mempunyai jiwa keagamaan yang teguh 

dan tegar serta dapat hidup secara fleksibel dalam 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di zaman 

yang modern ini.
58

 

Madrasah Aliyah merupakan lembaga 

pendidikan tingkat menengah yang berada di 

bawah naungan Kementrian Agama Kabupaten 

Ponorogo. Sampai saat ini MA Darul Huda Mayak 

selain memiliki sarana dan prasarana sebagai 

sumber pendukung keilmuan yang dibutuhkan juga 

memiliki tenaga yang cukup handal, baik dari sisi 

kualitas maupun kuantitas. Sarana dan prasarana 

yang ada di MA Darul Huda Mayak adalah 

laboratorium, perpustakaan, masjid, asrama, pusat 

sumber balajar, fasilitas seni dan olahraga. Di 

bawah pimpinan KH. Hasyim Sholih pada tahun 

1989 dengan izin pemerintah atau Departemen 

Agama Provinsi Jawa Timur Pondok Pesantren 

                                                           
58

Lihat transkip dokumentasi nomor 01/D/11-XI/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini.  



64 
 

 

Darul Huda Mayak berhasil mendirikan pendidikan 

formal berupa Madrasah Tsanawiyah dan 

Madrasah Aliyah Darul Huda yang 

diselenggarakan pada pagi hari. Keduanya 

menggunakan kurikulum Depag (Kemenag saat ini) 

yang disempurnakan pada tahun 1994, keduanya 

mendapatkan status yang diakui. Pada tahun yang 

sama yakni tahun 1994 Yayasan Pondok Pesantren 

Darul Huda membuka lembaga pendidikan baru 

berupa Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). 

Madrasah Aliyah Darul Huda yang berdiri 

pada tanggal 29 September 1989 dengan nomor 

izin operasional W.n. 06.04/00.0352/58.14/1989, 

bernaung di bawah yayasan Pondok Pesantren 

Darul Huda, merupakan salah satu dari sekian 

madrasah aliyah yang ada di kabupaten Ponorogo. 

Madrasah Aliyah Darul Huda Mayak adalah 

sekolah kejuruan yang mempunyai tiga jurusan 

yaitu jurusan ilmu pengetahuan alam (IPA), ilmu 

pengetahuan sosial (IPS), dan ilmu agama 

(IAGA).
59

 

Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Darul Huda 

Mayak: 

a) Drs. As‟adi periode 1989-1990 

b) Drs. Mudlofir Ihsan periode 1990-1997 

c) Drs. Sajid Qodri periode 1997-1999 

d) Drs. Abdul Wahid periode 1999-2000 
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e) Drs. Ahdjari periode 2000-2002 

f) Drs. Mudlofir Ihsan periode 2002-sekarang 

Madrasah Aliyah Darul Huda sebagaimana 

yayasan Pondok Pesantren Darul Huda tempat 

bernaung menggunakan metode: 

ا الَملَم ِر َم ِرا اْنَملِر ْنا عَملَمى    ِرا َما ْيَم ْن ِر
dengan pengertian: 

َم ْنا ا َم اْن ا الَّص اِر ِر َم ْنلَم ِرا ُيا َماْن ُي َم اَم َم ُياعَملَمىا اْن َملِر ْنِر  ا ِر اْنَملِر ْنلِر اْن

Artinya: melestarikan hal-hal lama yang baik dan 

mengembangkan hal-hal   baru yang lebih 

baik dan bermanfaat. 

 

2. Letak Geografis MA Darul Huda Mayak 

MA Darul Huda terletak di kota Ponorogo, 

tepatnya di jalan Ir.H Juanda gg VII No. 56 Dusun 

Mayak, Desa Tonatan, Kecamatan Ponorogo, 

Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. 

MA Darul Huda merupakan salah satu 

madrasah aliyah yang lokasinya sangat strategis 

karena terletak di jantung kota ponorogo. Adapun 

batas-batas MA Darul Huda adalah sebagai 

berikut:
60

 

a. Sebelah utara : Jl. Menur Ronowijayan. 

b. Sebelah selatan : Kantor Kementrian Agama. 
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c. Sebelah barat : Jln.Ir H Juanda. 

d. Sebelah timur : Jln. Suprapto. 

 

3. Visi, Misi, dan Tujuan MA Darul Huda Mayak 

a. Visi 

 Berilmu, Beramal dan Bertaqwa dengan 

indikator sebagai berikut :  

1) Berilmu : memiliki Ilmu yang berkwalitas 

tinggi dalam penguasaan IPTEK dan 

IMTAQ sebagai Khalifah Fi al-ardl. 

2) Beramal : terampil dalam melaksanakan 

ibadah (Hablun Minallah), dan Terampil 

dalam bermasyarakat (Hablun Minannas). 

3) Bertaqwa : selalu menjujung tinggi 

kebenaran dan menjauhi segala keburukan, 

baik norma agama maupun norma 

masyarakat. 

b. Misi  

1. Membekali Peserta Didik, Ilmu yang 

„Amaliyah. 

2. Membiasakan Peserta Didik, beramal yang 

Ilmiyah.  

3. Menanamkan Keimanan dan Ketaqwaan 

kepada Allah SWT. 

4. Menumbuhkan sikap dan amaliah 

keagamaan Islam. 
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5. Mengoptimalkan pengayaan terhadap nilai 

keagamaan 

6. Mengantar kader yang siap diri, 

cerdas,mandiri berilmu dan profesional 

serta berwawasan kebangsaan. 

7. Melaksanakan pembelajaran dan 

bimbingan secara efektif, terampil, kreatif, 

sehingga setiap siswa dapat berkembang 

secara optimal, sesuai dengan potensin 

yang dimiliki, baik rohani, iptek dan 

akhlakul karimah. 

8. Membina dan bekerjasama dengan 

lingkungan masyarakat. 

9. Mendorong dan membantu setiap siswa 

untuk mengenali dirinya dan potensinya, 

sehingga tumbuh dan berkembang secara 

utuh dan optimal. 

10. Meningkatkan kepedulian terhadap 

kebersihan lingkungan. 

c. Tujuan  

1. Meningkatkan kualitas keilmuan yang 

amaliyah bagi warga madrasah. 

2. Meningkatkan kualitas amal yang ilmiah 

bagi warga madrasah. 

3. Meningkatkan kualitas sikap dan amaliyah 

keagamaan islam warga madrasah. 
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4. Meningkatkan kepedulian warga madrasah 

terhadap kebersihan dan keindahan 

lingkungan madrasah. 

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas 

sarana dan prasarana dan fasilitas yang 

mendukung peningkatan prestasi 

akademik dan non akademik.
61

 

 

4. Identitas Sekolah 

NPSN : 20584477 

Nama Sekolah : MA Darul Huda Ponorogo 

Alamat : Jln. Ir.H Juanda VI/ 38 Mayak 

Kelurahan/Desa : Tonatan 

Kecamatan : Ponorogo 

Kabupaten/Kota : Ponorogo 

Provinsi : Jawa Timur 

Telepon / HP : 0352-461093 

Jenjang : Madrasah Aliyah 

Status 

(Negeri/Swasta) 

: 
Swasta 

Tahun Berdiri  : 1989  

Hasil Akreditasi : A 
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5. Struktur Organisasi MA Darul Huda Mayak 

 

Struktur kepengurusan Madrasah Aliyah Darul 

Huda Mayak
62

 

Ketua  yayasan :  KH. Abdus Sami‟ Hasyim 

Komite madrasah :  Drs Fathur Rozzi 

Kepala Madrasah :  Drs. Mudafir 

Administrasi  :  Ahmad Sujari 

Waka Kurikulum :  Umar. M.Pd.I 

Waka Kesiswaan :  Qoribun Shidiq, S.Ag 

Waka Sarpras :  Mundir Sunani 
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Waka Humas  :   Mashuri, S.Pd. I 

 

 

6. Keadaan Guru dan Siswa MA Darul Huda 

Mayak 

Jumlah guru dan siswa Madrasah Aliyah Darul 

Huda Mayak
63

 

Jumlah Siswa 2.400 Orang 

Jumlah Siswa Pria 1.054 Orang 

Jumlah Siswa Wanita 1.346 Orang 

Jumlah Guru 128 Orang 

 

B. Deskripsi Data Khusus  

1. Pelaksanaan Ujian Praktik Ibadah Amaliyah di 

MA Darul Huda Mayak  

          Dalam setiap kegiatan dibutuhkan sebuah 

teknik atau cara agar pelaksanaan kegiatan tersebut 

lebih terarah dan tersetruktur. Sehingga kegiatan 

tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Begitupun dengan ujian praktik ibadah amaliyah juga 

membutuhkan teknik atau tatacara dalam 

pelaksanaannya.  

a) Langkah-langkah Pelaksanaan Ujian Praktik 

Ibadah Amaliyah 
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Dalam pelaksanaan ujian praktik ibadah 

amaliyah di MA Darul Huda Mayak ada 

beberapa langkah yaitu: 

1) Memanggil peserta didik satu persatu sesuai 

dengan nomor urut absen atau acak ataupun 

dengan memberi kesempatan kepada siswa-

siswi yang sudah siap untuk maju dahulu. 

2) Peserta didik mengumpulkan buku panduan 

ujian praktik kepada guru penguji. 

3) Peserta didik menyetorkan hafalannya di 

depan penguji jika materinya hafalan. 

4) Peserta didik menyetorkan hafalan serta 

mempraktikkan di depan guru penguji jika 

materinya praktik. 

5) Guru penguji mengamati aktifitas peserta 

didik dari awal sampai akhir. 

6) Guru penguji menilai peserta didik dilembar 

penilain yang dipegang oleh guru penguji. 

7)  Setelah nilai diakumulasikan, guru penguji 

memberikan nilai akhir dibuku panduan ujian 

praktik yang dipegang oleh masing-masing 

peserta didik. 

8) Peserta didik yang sudah selesai boleh 

kembali ketempat duduknya masing-masing. 

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan 

Ustazdah Maratul Hanifah: 

Untuk langkah-langkah pelaksanaan ujian 

praktik ibadah amaliyah ini siswa atau 

siswi dipanggil satu persatu menurut 
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absen atau acak atau memberikan 

kesempatan siswa yang sudah siap untuk 

maju terlebih dahulu sesuai pengujinya 

masing-masing. Kemudian disesuaikan 

dnegan materinya, jika materinya hanya 

hafalan maka siswa maju meyetorkan 

hafalannya kepada penguji, namun jika 

materinya hafalan dan praktik maka 

siswa harus maju menghafalkan beserta 

praktiknya. Setelah selesai siswa atau 

siswi bolem kembali ketempat didiknya 

masing-masing.
64

 

 

Kemudian konsekuensi bagi siswa-siswi 

yang belum tuntas nilainya, maka mereka diberi 

kesempatan untuk mengulang ujian praktik 

ibadah amaliyah lagi agar mencapai nilai KKM 

yang sudah ditentukan oleh madrasah. Dan 

waktunya dikonfirmasikan kepada guru penguji 

masing-masing. Akan tetapi siswa yang tidak 

mau mengikuti ujian praktik, maka tidak boleh 

mengkuti ujian semester dikarenakan ujian 

praktik sebagai salah satu persyaratan 

pengambilan kartu ujian. Hal ini sebagaimana 

yang diungkapan Ustadzah Khusnul Khotimah: 

gini… yang nilainya belum memenuhi 

KKM, siswa diberi kesempatan untuk 

mengulang mencari pengujinya masing-
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masing. Dan waktunya tergantung 

penguji.
65

 

 

 Di dalam pelaksanaan ujian praktik 

ibadah amaliyah masih ada kendala yang dialami 

oleh  penguji diantaranya siswa kesulitan dalam 

menghafalkan niat shalat jama dan qashar, dzkir 

wudhu dan praktik tayamum. Akan tetapi yang 

paling susah adalah materi tayamum. Dalam 

materi tayamum, karena masih banyak yang 

keliru dalam mempraktikkannya. Hal ini 

sebagaimana yang diungkapan Ustazdah 

Dhurotun Nasiah: 

Kendala yang dialami dalam ujian praktik 

adalah murid-murid masih kesulitan dalam 

materi dzikir wudhu, niat shalat jama‟ dan 

qashar, serta praktik tayamun. Tapi yang 

paling susah adalah praktik tayamum 

masih banyak yang keliru.
66

 

 

         Untuk kendala-kendala yang dialami 

oleh guru penguji disampaikan pada saat rapat 

evaluasi ujian praktik untuk ditindak lanjuti. 

b) Waktu Pelaksanaan Ujian Praktik Ibadah 

Amaliyah 
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           Terkait pelaksanaan ujian praktik, untuk 

semester gasal diadakan pada pertengahan 

semester. Untuk semester genap dilaksanakan 

sebelum ujian akhir semester. Waktu pelaksanaan 

ujian praktik menyesuaikan dari pihak madrasah. 

Hal ini sebagaimana yang diungkapan  Ustad 

Umar Salim: 

Waktu pelaksanaan biasanya tengah 

semester menyesuaikan dari madrasah. 

Sehingga ada jeda antara ujian praktik 

dengan ujian semester. Jeda ini 

dimanfaatkan  mengulang bagi peserta 

didik yang nilainya belum tuntas. Sebab 

ujian praktik ini sebagai salah satu 

persyaratan pengambilan nomor ujian 

semester.
67

 

 

c) Teknik Penilaian Ujian Praktik Ibadah Amaliyah 

Dalam melakukan penilaian seorang guru 

pasti memerlukan sebuah instrument penilaian. 

Dengan menggunakan instrument penilaian 

tersebut akan memudahkan para guru dalam 

melakukan penilaian dan akan lebih terstruktur. 

Adapun intrumen yang digunakan dalam 

melakukan penilaian ujian praktik ibadah 

amaliyah di MA Darul Huda Mayak adalah skala 

penilaian (rating scale) dan buku penduan ujian 

praktik (kartu hijau). Adapun lembar penilaian  
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rating scale dipegang oleh guru penguji, 

sedangkan buku panduan (kartu hijau) dipegang 

oleh masing-masing peserta didik. 

 Terkait dengan penilaiannya, siswa atau 

siswi dinilai berdasarkan aspek-aspek yang 

sudah ditentukan oleh pihak madrasah. 

Kemudian nilai hasil dari setiap aspek  dijumlah  

dan hasilnya adalah nilai ketuntasan yang 

didapatkan oleh siswa atau siswi tersebut. Dalam 

ujian praktik ibadah amaliyah KKMnya 70 dan 

aspek yang dinilai ada empat yaitu, ketuntasan 

skornya 20, kelancaran skornya 40, kefasihan 

skornya 30, dan kehadiran skornya 10. Hal ini  

sebagaimana yang diungkapan Ustdzah Maratul 

Hanifah: 

Gini mbak… tentang penilaian ujian 

praktik ibadah amaliyah ini ada empat 

aspek yang dinilai yaitu aspek 

ketuntasan nilainya 20, aspek kelancaran 

nilaianya 40, aspek kefasihan nilaianya 

30, dan aspek kehadiran nilainya 10. 

Kemudian dari penialain empat aspek ini 

dijumlahkan dan hasilnya adalah nilai 

yang didapatkan siswa atau siswi 

tersebut. Dan untuk kriteria ketuntasan 

minimalnya 70.
68

 

 

d) Evaluasi   
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Terkait dengan evaluasi, setelah 

pelaksanaan ujian praktik selesai maka langsung 

diadakan evaluasi membahas tentang nilai siswa 

dan siswi serta kendala-kendala yang dialami oleh 

guru penguji didalam pelaksanaan ujian praktik 

untuk ditindak lanjuti. Hal ini sebagaimana yang 

diungkapan ustadzah Dhurotun Nasiah: 

Tentang evalusi diadakan setelah 

ujian kartu hijau selesai. Misalkan 

selesainya hari rabu maka evaluasinya 

hari kamis. Untuk membahas 

kendala-kendala yang terjadi ketika 

pelaksanaan ujian praktik dan 

menindak lanjutinya.
69

 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Ustad 

Umar Salim: 

Untuk waktu pelaksaannya evaluasi 

langsung diadakan setelah ujian 

praktik selesai. Misalkan selesainya 

hari selasa, maka evaluasinya hari 

rabu. Kalaupun molor hanya satu hari 

setelah ujian praktik selesai. Evaluasi 

itu membahas tentang perhatian anak 

untuk mengikuti ujian praktik, 

materinya kira-kira anak-anak banyak 

tuntas atau banyak yang mengulang, 
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menindak lanjuti anak-anak baru yang 

mayoritas dari SMP yang belum bisa 

dan anak-anak yang tidak masuk 

karena sakit atau dengan alasan yang 

lain.
70

 

 

Dari penjelasan yang disampaikan oleh 

ustad Umar Salim dapat ditarik kesimpulan 

bahwasanya dalam evaluasi membahas tentang 

tindak lanjut dari kendala-kendala yang ada saat 

pelaksanaan ujian praktik berlangsung. 

Selanjutnya hal yang sama juga 

diungkapkan oleh Ustad Mudafir Ihsan: 

Setelah ujian praktik selesai, seluruh guru 

penguji dikumpulkan dalam satu ruangan. 

Kemudian kita tanya satu persatu terkait 

adakah temuan-temuan yang didapatkan 

pada saat pelaksanaan ujian praktik 

berlangsung.
71

 

 

2. Materi Ujian Praktik Ibadah Amaliyah di MA 

Darul Huda Mayak 

             Dalam pelasaknaan pembelajaran tidaklah 

luput dari materi, dengan adanya  kita bisa 

mengetahui apa yang harus dilakukan agar materi 
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tersebut bisa tersampaikan dan difahami oleh peserta 

didik. Seperti halnya materi ujian praktik ibadah 

amaliyah yang ada di MA Darul Huda, untuk 

memudahkan peserta didiknya dari pihak madrasah 

menyusun materinya dalam buku panduan ujian 

praktik. Semua materi ujian praktik dari kelas X 

sampai kelas XII sudah ada di buku panduan ujian 

praktik tersebut. Jadi dari pihak madrasah 

memberikan buku panduan ujian praktik pada setiap 

siswa-siswinya sebagai buku pegangan pribadi. 

Adapun materi ujian praktik ibadah amaliyah 

yang diujikan cukup beragam untuk setiap tingkatan 

kelas. Materi yang diujikan untuk kelas X pada 

semester gasal adalah praktik wudhu beserta doanya 

dan praktik tayamum, sedangkan semester genap 

materinya tentang wirid dan doa setelah shalat 

fardhu. Untuk kelas XI semester gasal materinya 

praktik shalat jama‟ dan qashar, praktik shalat 

tahajjud dan shalat dhuha beserta doanya, semester 

genap  materinya hafalan tahlil. Sedangkan kelas XII 

materi ujian praktik semester gasal adalah praktik 

menjadi bilal shalat jum‟at, tarawih, idul fitri dan 

idul adha, dan praktik khutbah jum‟at bagi siswa 

laki-laki, sedangkan materi ujian praktik bagi siswi 

perempuan adalah fiqhun nisa‟ (risalah haid, nifas 

dan istihadloh), untuk semester genap materinya 

hafalan dzikrul ghofilin. Sebagai tambahan materi 

ujian pratik kelas XII semester genap adalah doa 

setelah shalat tarawih, amalan amaliyah shalat rajab, 
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niat zakat fitrah, praktik sujud tilawah, sujud sahwi, 

dan sujud syukur. Hal ini sebagaimana yang 

diungkapakan Ustadzah Khusnul Khotimah: 

Materinya itu ada banyak mbak… setiap 

tingkatan kelas itu berbeda dan tingkat 

kesulitannya juga berbeda. Kelas sepuluh 

materinya tentang praktik wudhu, praktik 

tayamum beserta doanya, bacaan wirid 

setelah sholat fardhu. Untuk kelas sebelas 

materi praktinya shalat jama‟ dan qashar, 

shalat dhuha dan tahajud beserta doanya, 

dan tahlil. Kemudian untuk kelas dua belas 

materinya meliputi fiqhunnisa‟ tentang 

masalah haid, nifas dan istihadloh khusus 

untuk putri, sedangkan praktik menjadi bilal 

jumat, tarawih,  bilal idul adha dan idul fitri, 

serta praktik khutbah jum‟at khusus untuk 

putra, praktik sujud sahwi, tilawah dan 

sujud syukur serta hafalan dzikrul 

ghofilin.
72

 

 

Sebagaimana tabel di dawah ini: 

Tanda Bukti Ujian Praktik Ibadah Amaliyah 

Madrasah Aliyah Darul Huda Ponorogo 
No Kls/ 

Prog 

Smt Materi Kkm nilai Nama 

penguji 

Tanda 

tangan 

 

 

01 

 

 

 

X 

 

 

I 

1. Praktik 

wudlu, 

tayamum, 

serta doanya 

2. Praktik shalat 
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serta doanya 

 

II 

Wirid dan doa 

setelah shalat 

fardhu 

    

 

 

 

02 

XI 

 

IPA/ 

IPS/ 

AGAMA 

 

 

III 

1. Shalat jama‟ 

dan qashar 

2. Shalat 

tahajjud serta 

doanya 

3. Shalat dhuha 

serta doanya 

    

 

IV 

 

Tahlil  

    

 

 

 

 

03 

 

 

XII 

 

IPA/ IPS/ 

AGAMA 

 

 

 

 

V 

1. Bilal jum‟at, 

tarawih, idul 

fitri dan idul 

adha 

2. Praktik 

khutbah 

(khusus 

putra) 

    

 Fiqhunnisa‟/ 

masalah haid 

(khusus putri) 

    

VI Dzikrul 

Ghofilin 

    

 

Di dalam buku panduan ujian praktik tersebut 

sudah lengkap isinya, mulai dari materi yang akan 

diujikan, nama  penguji dan juga kolom untuk 

penilaian. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Ustazdah Maratul Hanifah: 

Dulu waktu saya sekolah belum ada buku 

panduannya, hanya diberi lembar penilaian. 

Tapi kalau sekarang sudah enak ada buku 
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panduannya dan di dalamnya juga sudah 

lengkap isinya dari kolom materi sampai 

kolom penilaian.
73

 

 

3. Peran Ujian Praktik Ibadah Amaliyah Dalam 

Meningkatkan Kualitas Lulusan Di MA Darul 

Huda Mayak 

Kualitas lulusan sebuah lembaga pendidikan 

dapat dilihat dari usaha-usaha yang dilakukan oleh 

madrasah atau sekolah dalam mengembangkan 

potensi peserta didiknya. Guru pendidikan agama 

Islam di sekolah pada dasarnya melakukan kegiatan 

pendidikan Islam yaitu sebagai upaya normatif. Guru 

membantu seseorang atau sekelompok orang (peserta 

didik) dalam mengembangkan pandangan hidup 

islami (bagaimana akan menjalani dan 

memanfaatkan hidup dan kehidupan sesuai dengan 

ajaran dan nilai-nilai Islam) yang dimanifestasikan 

dalam keterampilan hidup sehari-hari. 

Ujian praktik di MA Darul Huda Mayak 

sangat berperan penting untuk mendukung 

meningkatkan kualitas lulusan dalam tiga bidang 

kopetensi yaitu, kopetensi kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

a. Kognitif 
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     Dalam ranah kognitif lebih menekankan 

pada kegiatan otak. Ranah kognitif berhubungan 

erat dengan kemampuan berfikir (otak) termasuk 

di dalamnya kemampuan menghafal sesuatu. 

Seperti halnya ujian ibadah amaliyah di MA 

Darul Huda Mayak tidak hanya menekankan pada 

praktik. Materi ujian kartu hijau tidak hanya 

tentang praktik saja, akan tetapi ada juga yang 

menghafal seperti hafalan tahlil, dzikrul ghafilin, 

dan dzikir setelah shalat. Siswa dan siswi 

menyetorkan hafalannya kepada guru penguji 

masing-masing seperti metode sorogan. Hal ini 

sebagaimana yang di ungkapkan oleh ustadzah 

Durotun Nasiah: 

Ujian praktik ibadah amaliyah tidak hanya 

menekankan pada materi praktik saja. 

Tetapi materinya ada yang hafalan tanpa 

praktik  misalnya,  hafalan tahlil dan 

dzikrul. Jadi ada keseimbangan antara 

materi yang memerlukan praktik dan 

materi yang hanya hafalan saja. Materi 

yang hanya hafalan  merupakan salah satu 

cara untuk meningkatkan kinerja otak 

peserta didik dalam menghafal serta 

meningkatkan kualitas lulusan.
74

 

 

b. Psikomotorik 
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    Pada ranah psikomotorik lebih 

menekankan pada aktivitas fisik. Ranah ini 

berhubungan erat dengan  mata ajar praktik. 

Dalam penilaian ranah psikomotorik guru melihat 

dan mengamati segala sesuai yang dilakukan oleh 

peserta didik. Misalnya praktik shalat, maka guru 

mengamati shalat yang dipraktikkan oleh siswa 

atau siswi dari awal dia takbir sampai salam. 

Begitu juga ujian kartu hijau  di MA Darul Huda 

Mayak tidak hanya mengandung unsur kognitif 

dan afektif akan tetapi juga mengandung unsur 

psikomotorik.  

   Ranah psikomotorik yang lebih 

menekankan pada keterampilan (praktik) sama 

halnya dengan materi ujian praktik di MA Darul 

ada juga yang  harus dipraktikkan. Misalnya, 

praktik wudlu, praktik shalat, dan menjadi bilal. 

Dengan adanya ujian praktik ibadah amaliyah ini, 

peserta didik tidak hanya dituntut untuk 

menghafal materinya akan tetapi, mereka juga di 

tuntut untuk bisa mempraktikkan. Hal ini 

sebagaimana yang diungkapkan oleh ustadzah 

Khusnul Khotimah: 

Di Darul Huda ujian kartu hijau itu ada 

yang hanya hafalan saja dan ada yang 

hafalan serta mepraktikkannya. Misalnya 

praktik shalat, siswa atau siswi harus 
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menghafalkan bacaan shalatnya sekaligus 

praktiknya dari awal sampai selesai.
75

  

 

c. Afektif  

     Ranah afektif sering disebut dengan sikap 

siswa. Ranah afektif merupakan ranah yang 

kerkenaan dengan kondisi emosi seseorang. 

Dalam ranah ini dimaksudksn untuk menggugah 

emosi siswa agar ikut berperan aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar. Ciri-ciri ranah afektif 

akan tampak pada peserta didik dalam berbagai 

tingkah laku. Seperti, perhatiannya terhadap mata 

pelajaran, sehingga ada kesadaran dan keinginan 

untuk menerima pelajaran tersebut. Kedisiplinan 

siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, 

dengan cara mengikut setakan dirinya sacara aktif 

dalam pembelajaran tersebut serta memberikan 

nilai atau penghargaan terhadap suatu kegiatan 

atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak 

dikerjakan, akan membawa kerugian atau 

penyesalan bagi mereka. 

      sebagaimana halnya di MA Darul Huda, 

terkait sikap (respon) siswa dan siswi terhadap 

ujian praktik ibadah amaliyah. Siswa dan siswi 

sangat antusias untuk mengikuti ujian praktik ini. 

Mereka mempelajari dan menghafal materi ujian 
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beberapa hari sebelum ujian praktik dilaksanakan. 

Mereka ikut berperan aktif agar pelaksanaan ujian 

praktik berjalan dengan lancar, dengan cara 

sungguh-sungguh dalam menghafalkan materi 

ujian praktik, sehingga dari mereka tidak ada 

yang remidi atau nilainya dibawah KKM. Hal ini 

sebagaimana yang diungkapkan oleh ustad Umar 

Salim: 

anak-anak itu antusias sekali untuk mengikuti 

ujian ini. Tanpa partisipasi mereka, mungkin 

ujian praktikini bisa terlaksana, akan tetapi 

tidak bisa maksimal. Ini dibuktikan dengan 

jarangnya dari peserta didik yang nilainya di 

bawah KKM.
76

 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh saudari 

Nina Qurota A‟yun: 

kalau saya perhatikan, mereka sangat 

antusias menyambut ujian praktik ini. mereka 

ikut berpartisipasi dalam melancarkan 

pelaksanaan ujian praktik ini. Mereka belajar 

dan menghafal terkadang sampai larut 

malam, jika materinya agak susah.
77

 

 

Ujian kartu hijau selain berperan untuk 

meningkatkan kualitas lulusan, juga sangat 
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Lihat transkip wawancara nomor 14/W/08-11/2018 dalam 
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lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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bermanfaat bagi peserta didik ketika sudah pulang 

ke kampung halamannya masing-masing. Di 

antara manfaat yang diperoleh oleh siswa-siswi 

adalah sebagai bekal di masyarakat dan 

mewujudkan generasi yang berkarakter dan 

berpengetahuan agama. 

a. Sebagai Bekal di Masyarakat 

Siswa dituntut menghafal dan 

memahami materi yang telah ditentukan oleh 

pihak madrasah yang mana materi tersebut 

sangat bermanfaat dalam kehidupan 

masyarakat. Dengan harapan mereka bisa 

memperbaiki persepsi masyarakat yang masih 

keliru terutama dalam masalah ibadah 

amaliyahnya. Dengan adanya ujian praktik 

ibadah amaliyah diharapkan peserta didik 

tidak kaget bilamana sewaktu-waktu 

dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini 

sebagaiamana yang diungkapkan Ustad Umar 

Salim: 

Iya sangat berma nfaat, materi-

materinya terkait masalah 

pembiasaan, seperti wudhu, shalat, 

wiridan, dan lain-lain. Dan di 

masyarakat saya fikir sangat 

dibutuhkan. Ujian praktik ibadah 

amaliyah ini adalah salah satu upaya 

kami membekali peserta didik  ketika 
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sudah pulang ke kampung 

halamannya masing-masing.
78

 

 Ujian praktik ibadah amaliyah 

manfaatnya dikembalikan kepada visi, misi, 

dan tujuan MA Darul Huda Mayak yaitu 

berilmu, beramal, dan bertakwa. Dengan 

adanya ujian praktik ibadah amaliyah 

diharapkan peserta didik bisa beramal dengan 

cara mempraktikkan apa yang didapatkan 

selama menuntut ilmu di MA Darul Huda 

Mayak ketika sudah di masyarakat. Hal ini 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustad 

Mudafir Ihsan: 

Menurut saya ujian praktik ibadah 

amaliyah bermanfaat bagi lulusan. 

Manfaatnya apa? Kita kembalikan 

kepada visi, misi, dan tujuan MA 

Darul Huda itu sendiri. Yaitu beramal 

dengan cara mempraktikkan apa yang 

sudah diperoleh selama sekolah. 

Mereka akan mempraktikkan ketika 

pulang ke kampung halamannya 

masing-masing.
79

 

 

Selanjutnya hal yang sama juga 

diungkapkan Rico Setiawan: 
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Terkait dengan manfaat tentu 

bermanfaat bahkan sangat bermanfaat 

sekali mengingat bahwasanya dalam  

lembaga pendidikan yang lain 

terutama yang backgroundnya sekolah 

umum siswa untuk memperoleh 

kelulusan cukup dengan mengikuti 

rangkaian UAN dapat dikatakan 90 

persen mereka lulus. Namun beda lagi 

di MA Darul Huda bahwasanya tidak 

cukup hanya dengan mengikuti 

rangkaian UAN siswa dapat 

dinyatakan lulus akan tetapi mereka 

harus mengikuti rangkaian ujian kartu 

hijau yang mana didalamnya terdapat 

materi hafalan mulai dari 

wudlu,sholat,khutbah, hafalan doa-

doa sehari-hari sampai pada 

puncaknya siswa diwajibkan untuk 

menghafalakan amaliyah dzikrul 

ghofilin dari sini tentu terdapat 

perbedaan kualitas lulusan antara MA 

Darul Huda dengan lembaga 

pendidikan yang lain.
80

 

       Dari pemaparan yang disampaikan 

oleh Rico Setiawan dapat ditarik kesimpulan 

bahwasanya dengan adanya ujian praktikum 

kartu hijau memberikan dampak yang sangat 

positif kepada siswa karena mau tidak mau 

siswa harus menghafal materi yang sudah 

                                                           
80

Lihat transkip wawancara nomor 08/W/08-11/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini.  
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ditentukan oleh madrasah. Di satu sisi materi 

yang dihafal ternyata sangat bermanfaat dalam 

kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Selain 

itu juga menjadi nilai plus tersendiri 

dibandingkan dengan lembaga pendidikan 

yang lain. 

 

b. Mewujudkan Generasi yang Berkarakter dan 

Berpengetahuan Agama 

Karakter menurut kamus besar bahasa 

indonesia adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak 

atau budi pekerti yang membedakan seseorang 

dari yang lain.  Ada juga yang mengartikan 

karakter adalah cara berfikir dan berperilaku 

yang menjadi ciri khas tiap individu untuk 

hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

Individu yang berkarakter adalah individu 

yang bisa membuat keputusan dan siap 

mempertanggungjawabkan tiap akibat dari 

keputusan yang dia buat. Contoh karakter 

yang baik adalah komitmen, konsisten, 

kreatif, kompeten, keadilan, kejujuran, 

kesungguhan, kesopanan, kepedulian, 

kerjasama, keikhlasan, keberanian dan 

ketegasan. Sedangkan contoh karakter yang 

buruk adalah korupsi, malas, sombong, dusta, 

ria, keji, khianat, merampok, curang, tidak 
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sopan, mengadu domba dan fitnah.  Ujian 

praktik ibadah amaliyah sangat bermanfaat 

bagi para siswa-siswi. Dengan diadakanya 

ujian praktik ini diharapkan mampu 

mewujudkan generasi siswa yang berkarakter 

dan berpengetahuan agama sesuai dengan 

persepsi masyarakat yang menganggap 

lulusan dari madrasah aliyah itu  hal ini 

sebagaimana yang diungkapan Muhamad 

Khoiron:  

Yang jelas bermanfaat sekali, soalnya 

dengan adanya ujian praktik ini 

setidaknya bisa mewujudkan generasi 

santri yang berkarakter dan 

berpengatahuan tetang agama, yang 

bisa bermanfaat bagi orang lain 

seperti yang saya rasakan sekarang 

ini. Di rumah, jika masyarakat 

mebutuhkan saya siap tidak siap saya 

harus siap seperti mengimami shalat, 

tahlil dan bilal.
81
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BAB V 

ANALISIS DATA UPAYA MENINGKATKAN 

KUALITAS LULUSAN MELALUI UJIAN PRAKTIK 

IBADAH AMALIYAH DI MA DARUL HUDA MAYAK 

 

A. Pelaksanaan Ujian Praktik Ibadah Amaliyah di MA 

Darul Huda Mayak 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa melalui 

penilaian unjuk kerja (praktik) dibutuhkan sebuah teknik 

atau cara agar dalam pelaksanaannya lebih terarah dan 

terstruktur. Seperti halnya dengan pelaksanaan ujian 

praktik di MA Darul Huda di laksanakan dua kali dalam 

satu tahun. Yaitu, pada semester satu dan semester dua. 

Dan biasanya dua minggu sebelum pelaksanaan ujian 

semester. Ujian praktik ini dilaksanakan selama empat 

hari berturut-turut. 

1. Langkah-langkah pelaksanaan ujian praktik ibadah 

amaliyah 

 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis 

lakukan, dalam langkah-langkah pelaksanaan ujian 

praktik ibadah amaliyah di MA Darul Huda Mayak, 

hal pertama yang dilakukan adalah memanggil 

peserta didik sesuai absen maupun acak tergantung 

guru pengujinya masing-masing. Peserta didik 

menyetorkan hafalannya di depan  penguji beserta 

mempraktikkan jika materinya praktik dan guru 

mengamati serta menilai semua yang dilakukan oleh 

peserta didik. Kemudian guru memberikan nilai 

90 
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akhir dibuku paduan ujian praktik yang dipegang 

oleh masing-masing peserta didik. 

  Sebagaimana yang diungkapkan oleh ustadz 

Mar'atul Hanifah, Untuk langkah-langkah 

pelaksanaan ujian praktik ibadah amaliyah ini siswa 

atau siswi dipanggil satu persatu menurut absen atau 

acak atau memberikan kesempatan siswa yang sudah 

siap untuk maju terlebih dahulu sesuai pengujinya 

masing-masing. Kemudian disesuaikan dnegan 

materinya, jika materinya hanya hafalan maka siswa 

maju meyetorkan hafalannya kepada penguji, namun 

jika materinya hafalan dan praktik maka siswa harus 

maju menghafalkan beserta praktiknya. Setelah 

selesai siswa atau siswi boleh kembali ketempat 

duduknya masing-masing.
82

 

Kemudian konsekuensi bagi siswa-siswi 

yang nilaianya belum tuntas diberi waktu mencari 

guru pengujinya masing-masing untuk memperbaiki 

nilai. Batas waktu untuk memperbaiki nilai adalah 

sampai hari pengambilan nomor ujian. Jika melebihi 

batas yang sudah ditentukan maka siswa maupun 

siswi tersebut tidak bisa mengikuti ujian semester. 

Dalam sebuah proses pembelajaran pasti 

memiliki kendala dan solusi untuk mengatasi 

kendala tersebut. Kendala-kendala yang dialami oleh 

para penguji ujian praktik ibadah amaliyah di MA 
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Darul Huda Mayak disampaikan oleh setiap penguji 

dalam rapat evaluasi ujian praktik.  

2. Waktu pelaksanaan ujian praktik ibadah amaliyah 

             Dalam pelaksanaan ujian kartu hijau di MA 

Darul Huda Mayak waktunya  menyesuaikan dari 

pihak madrasah. Yang jelas ujian ini dilaksanakan 

sebelum peserta didik mengikuti ujian semester. 

Karena nilai ujian praktik merupakan  salah satu 

syarat pengambilan nomor ujian.  

            Peserta didik yang masih mempunyai 

tanggungan ujian praktik atau yang nilainya belum 

tuntas, harus segera mencari pengujinya masing-

masing untuk menyelasaikan tanggungannya. 

Sehingga mereka bisa mengambil nomor ujian dan 

bisa mengikuti ujian semester.  

3. Teknik penilaian ujian praktik ibadah amaliyah 

 Ada berbagai macam intrumen dan teknik 

yang digunakan oleh seorang guru dalam melakukan 

penilaian. Tergantung metode apa yang dipakai oleh 

guru, Karena setiap metode yang digunakan 

memiliki istrimen yang berbeda-beda pula. hasil 

belajar berguna untuk mempermudah seseorang 

dalam melaksanakan tugas atau untuk mencapai 

tujuan secara efektif dan efisien.
83

 

 Seperti halnya penilaian unjuk kerja, 

mempunyai dua instrument yaitu skala penilaian 

(rating scale) dan daftar  cek (chek list). Skala 
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penilaian (rating scale) memungkinkan seorang guru 

memberikan nilai tengah terhadap penguasaan atau 

ketercapaian ketuntasan belajar dari suatu 

kompetensi. Daftar cek (check list), penilaian unjuk 

kerja dapat juga dilakukan dengan menggunakan 

lembar observasi. Lembar observasi adalah lembar 

yang digunakan untuk mengobservasi keberadaan 

suatu benda atau gejala-gejala yang timbul sebagai 

aspek psikomotorik dari suatu objek yang sedang 

diamati. Lembar observasi pada umumnya berbentuk 

Chek list (√) karena hanya berupa daftar pertanyaan 

atau pernyataan yang jawabannya tinggal memberi 

tanda check list pada jawaban yang sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. Kelemahannya adalah 

guru atau penilai hanya mempunyai   dua pilihan 

mutlak, benar-salah, ya-tidak, baik-buruk dan lain-

lain. Dengan menggunakan check list peserta didik 

mendapatkan criteria penguasaan kompetensi 

tertentu yang dapat diamati oleh guru atau penilai. 

Akan tetapi jika tidak bisa diamati maka peserta 

didik mendapat skor.
84

 

   Berdasarkan hasil penelitian di MA Darul 

Huda Mayak, instrument penilaian ujian praktik 

ibadah amaliyah yang digunakan ada dua yaitu skala 

penilaian (rating scale) dan kartu tanda bukti ujian 

praktik ibadah amaliyah yang biasa disebut oleh 

guru dan siswa dengan kartu hijau. Instrumen yang 
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digunakan guru penguji ada dua yaitu: pertama, 

menggunakan instrumen skala penilaian (rating 

scale), kedua, memakai instrument kartu hijau. 

             Skala penilaian (rating scale) ini dipakai 

guru dalam menilai ujian praktik ibadah amaliyah 

yang mana dalam instrument tersebut ada beberapa 

aspek penilaiannya. Dari setiap aspek tersebut 

mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan 

criteria apa saja yang akan dinilai, sehingga 

memungkinkan bagi guru penguji memberikan nilai 

tengah, hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan 

oleh jihad dan haris, bahwa penilaian unjuk kerja 

yang menggunakan skala penilaian memungkinkan 

penilai memberi niai tengah terhadap penguasaan 

kompetensi tertentu, karena pemberian nilai secara 

kontinum dimana pilihan katagori nilai lebih dari 

dua. Skala penilaian terentang dari tidak sempurna 

sampai sangat sempurma.
85

 

   Sedangkan kartu hijau, juga merupakan 

salah satu instrument yang dipakai oleh guru penguji 

dalam melakukan penilaian ujian praktik ibadah 

amaliyah. Yang membedakan bahwa skala penilaian 

(rating scale) dipegang guru, sedangkan kartu hijau 

dipegang oleh masing-masing peserta didik. 

   Dalam ujian praktik ibadah amaliyah di MA 

Darul Huda Mayak standart nilai ditetapkan oleh 

madrasah, yang mana tercantum dalam KKM. Dan 
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KKMnya adalah 70. Apabila salah satu siswa-siswi 

tidak tuntas maka mereka wajib mengulang sampai 

tuntas. 

   Dari setiap materi yang akan diujikan 

mempunyai aspek dalam melakukan penilaian. 

Aspek-aspek yang dinilai ada empat yaitu, 

ketuntasan skornya 20, kelancaran skornya 40, 

kefasihan skornya 30, dan kehadiran skornya 10 dan 

apabila dijumlahkan nilainya 100. Misal, si “A” 

praktik shalat, kemudian hasil dari setiap aspek 

dijumlah 100, maka nilai yang diperoleh si “A” 

adalah 100. 

4. Evaluasi 

              Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan  

di MA Darul Huda Mayak, penulis dapat 

mendeskripsikan bahwa evaluasi diadakan setelah 

pelaksanaan ujian praktik ibadah amaliyah sudah 

selesai. Paling lambat-lambatnya evaluasi diadakan 

dua hari setelah ujian praktik selesai. Semakin cepat 

evaluasi dilkasanakan semakin baik karena guru 

penguji masih mengingat dengan jelas segala sesuatu 

yang terjadi dalam pelaksanaan ujian praktik. 

Evaluasi ini membahas tentang nilai peserta didik 

serta kendala-kendala yang dialami oleh guru 

penguji selama pelaksanaan ujian praktik 

berlagsung. Dalam evaluasi ini semua penguji 

mengutarakan hasil nilai peserta didik dan semua 

kendala yang dialaminya. Kemudian bersama-sama 

mencari solusi dari kendala-kendala tersebut. 
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       Hal tersebut sebagaimana dalam buku yang 

ditulis oleh Ngalim Purwanto, dalam hubungannya 

dengan proses belajar mengajar, tujuan pengajaran 

dan proses belajar mengajar serta prosedur evaluasi 

saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara 

satu dengan yang lain.
86

 Adapun fungsi dan tujuan 

evaluasi pengajaran pada dasarnya bisa digolongkan 

menjadi empat katagori, diantaranya: 

a) Untuk memberikan umpan balik (feed back) 

kepada guru sebagai dasar memperbaiki proses 

belajar mengajar. 

b) Untuk menentukan angka kemajuan atau hasil 

belajar masing-masing murid yang antara lain 

diperlukan untuk kenaikan kelas dan penuntasan 

lulus tidaknya murid. 

c) Untuk menempatkan murid dalam situasi belajar 

mengajar yang tepat, sesuai dengan tingkat 

kemampuan  yang dimiliki murid. 

 

B. Analisis Materi Ujian Praktik Ibadah Amaliyah di 

MA Darul Huda Mayak 

Sebagaimana hasil penelitian yang saya lakukan, 

dalam proses pembelajaran pasti memerlukan materi 

untuk disampaikan kepada peserta didik. Sepertihalnya 

materi dalam ujian praktik ibadah amaliyah di MA Darul 

Huda Mayak. Dalam pemilihan materi ada tiga tingkatan 
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dan setiap tingkatan materinya berbeda-beda yaitu 

materi ujian kelas X, kelas XI, dan kelas XII.  

1. Materi ujian praktik kelas X 

Materi ujian praktik kelas X adalah materi 

dasar yang mana sebagian peserta didik sudah hafal 

dan sudah bisa mempraktikkannya. Materi ujian 

praktik untuk semester gasal adalah praktik wudhu 

beserta doanya dan praktik tayamum, sedangkan 

semester genap materinya tentang wirid dan doa 

setelah shalat fardhu.  

Dalam pemilihan materi untuk kelas X sudah 

tepat, karena itu adalah materi yang mendasar dalam 

ibadah. Semua peserta didik sudah bisa 

mempraktikkan wudhu akan tetapi, masih banyak 

dari mereka yang cara berwudhunya kurang baik dan 

benar. Kemudian untuk doa setiap anggota wudhu 

masih banyak dari peserta didik yang belum hafal 

bacaannya, karena tidak semua peserta didik pernah 

diajari doa-doa tersebut oleh orang tua maupun guru 

ngajinya di rumah. Sedangkan untuk materi wirid dan 

doa setelah sholat, semua siswa siswi sudah banyak 

yang hafal, kerana biasa di baca ketika shalat jamaah 

lima waktu di pondok maupun di masjid. 

2. Materi ujian praktik kelas XI 

Berdasarkan hasil penelitian yang lakukan, 

materi ujian praktik ibadah amaliyah kelas XI di MA 

Darul Huda Mayak semester gasal adalah praktik 

shalat jama‟ dan qashar, praktik shalat tahajud dan 
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shalat dhuha beserta doanya, dan untuk semester 

genap  materinya hafalan tahlil. Untuk materi kelas 

XI ini, tingkat kesulitannya sedang.   

  Dalam pemilihan materi ujian praktik ibadah 

amaliyah di MA Darul Huda Mayak kelas XI sudah 

bagus karena materinya terkait pembiasaan untuk 

peserta didik seperti shalat tahajud dan shalat dhuha. 

Yang mana dengan harapan setelah peserta didik 

selesai mengikuti ujian praktik mereka bisa 

membiasakan ibadah tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari dan untuk materi tahlil bisa untuk bekal 

ketika di masyarakat jika suatu saat diminta untuk 

memimpin tahlil. Sedangkan untuk materi praktik 

shalat jama dan qashar mereka bisa mempraktikkan 

jika sewaktu-waktu sedang bepergian seperti halnya 

ketika mereka dalam perjalanan pulang ke rumah 

bagi yang berasal dari luar kota ataupun dari  luar 

pulau jawa.  

3. Materi ujian praktik kelas XII 

  Dari segi tingkat kesulitan, materi ujian 

praktik kelas XII ini cukup sulit karena dari peserta 

didik ada sebagian yang sudah pernah mempelajari  

dan ada sebagian yang belum pernah 

mempelajarinya. Materi ujian praktik ibadah 

amaliyah untuk kelas XII ada tiga bagian yaitu materi 

ujian semester gasal, semester genap, dan materi 

tambahan.  Untuk materi ujian praktik semester gasal 

digolongkan menjadi dua, materi ujian praktik khusus 
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peserta didik laki-laki dan khusus untuk peserta didik 

perempuan.  

  Pemilihan materi ujian praktik kelas XII 

sudah bagus melihat dari manfaatnya yang sangat 

banyak bagi peserta didik sendiri. Sepertihalnya 

praktik menjadi bilal atau khatib shalat jumat, bilal 

shalat tarawih, idul fitri dan idul adha bagi siswa laki-

laki yang nantinya menjadi gambaran mereka ketika 

di lingkungan atau materi tentang risalah haid dan 

istihadhoh bagi siswa perempuan yang mana materi 

ini sangat di butuhkan bagi mereka dalam 

menghukumi suatu hal dan sebagai patokan sah dan 

tidaknya ibadah yang mereka kerjakan. 

  Ibadah amaliyah adalah segala apa yang 

berhubungan dengan tata cara amal, seperti hafalan 

doa-doa harian. Ibadah amaliyah tidak hanya berupa 

hafalan tapi ada juga praktik seperti praktik shalat, 

praktik wudhu, praktik tayamum dan lain sebagainya. 

Ibadah amaliyah sangat penting bagi seluruh siswa 

karena akan berguna untuk kehidupan dimasyarakat 

kelak. Ibadah amaliyah merupakan pembagian dari 

fiqih Islam.
87

 

Dari pemilihan semua materi ujian praktik di 

MA Darul Huda Mayak ini sudah  sangat bagus melihat 

dari manfaatnya bagi peserta didik dalam kehidupan 

sehari-hari ataupun dalam bermasyarakat. Akan tetapi 
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masih ada kekurangan yang timbul dari diri peseta didik 

itu sendiri. Mereka hafal dan praktik ketika ujian praktik 

berlangsung, namun dalam realitanya banyak mereka 

tidak mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari 

terkadang mereka sudah lupa setelah ujian praktik 

selesai dilaksanakan. Seakan-akan Mereka menghafal 

karena sebuah tuntutan dari madrasah karena mengikuti 

ujian praktik ini adalah wajib dan sebagai salah satu 

syarat pengambilan no ujian. Jika mereka tidak 

mengikuti ujian praktik ibadah amaliyah maka mereka 

tidak bisa mengikuti ujian semester. 

 

C. Analisis Peran Ujian Praktik Dalam Meningkatkan 

Kualitas Lulusan di Ma Darul Huda Mayak 

kualitas adalah kesesuaian untuk penggunaan, 

ini berarti bahwa suatu produk atau jasa hendaklah 

sesuai dengan apa yang diperlukan atau diharapkan oleh 

pengguna. Edward Deming, kualitas mencakup 

kesesuaian atribur produk dengan tuntutan konsumen, 

namun kualitas harus lebih dari itu. Sekolah merupakan 

institusi yang spesifik dari perangkat fungsi-fungsi yang 

mendasar dalam melayani masyarakat. 
88

 Salah satu 

tolak ukur dari pendiddikan bermutu dari suatu institusi 

pendidikan ialah kemampuan institusi pendidikan 
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tersebut untuk melahirkan sumber daya manusia yang 

bermutu.
89

 

Pendidikan yang bermutu (kualitas) adalah 

pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang 

memiliki kemampuan atau kompetensi, baik 

kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, 

yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, 

serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya 

merupakan kecakapan hidup (life skill).
90

 Keberhasilan 

dalam menciptakan sekolah yang bermutu akan 

memberikan kontribusi terhadap keberhasilan 

pendidikan, yang selanjutnya akan meningkatkan profil 

sumber daya manusia yang akan menjadi modal utama 

untuk berdaya saing di era globalisasi.
91

 

Kualitas lulusan dari sebuah lembaga 

pendidikan dapat dilihat dari bagaimana usaha-usaha 

yang dilalukan oleh pihak sekolah atau madrasah untuk 

meningkatkan lulusannya. Seperti halnya  ujian praktik 

ibadah amaliyah yang ada di MA Darul Huda Mayak 

merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh 

madrasah untuk meningkatkan kualitas (mutu) lulusan 

dalam hal agama. Ujian praktik ibadah amaliyah di MA 

Darul Huda Mayak ini mempunyai peran yang sangat 

penting untuk meningkatkan kualitas lulusan dalam tiga 
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aspek kompetensi, kompetensi kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.  

1. Kognitif 

   Berdasarkan hasil penelitian yang penulis 

Lakukan Di MA Darul Huda Mayak, dalam kegiatan 

ujian praktik ibadah amaliyah mengandung beberapa 

kompetensi, salah satunya yaitu kompetensi kognitif. 

Ranah kognitif ini lebih mengedepankan kinerja 

otak, salah satunya adalah kemampuan 

menghafalkan sesuatu. Seperti halnya ujian praktik 

ibadah amaliyah ini, yang mana peserta didik 

dituntut menghafalkan semua materi yang ada di 

buku panduan. Sehingga tanpa disadari peserta didik 

mengasah kemampuan otaknya dalam hal 

menghafal. 

  Hal ini, Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Haryati, Aspek kognitif lebih menekankan pada 

teori, aspek psikomotorik menekankan pada praktik. 

Aspek kognitif berhubungan dengan kemampuan 

berfikir termasuk di dalamnya kemapuan 

memahami, menghafal, mengaplikasi, menganalisis, 

mensintesis dan kemampuan mengevaluasi. 

   Aspek kognitif terdiri atas enam tingkatan 

salah satunya adalah Tingkat pengetahuan 

(knowledge), pada tahap ini menuntut siswa untuk 

mampu mengingat berbagai informasi yang telah 

diterima sebelumnya, misalnya fakta, rumus. 

Pengetahuan ini diartikan sebagai kemampuan 

seseorang dalam menghafal atau mengingat kembali 
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atau mengulang kembali pengetahuan yang telah 

diterimanya.
 92

 

 

2. Psikomotorik  

   Berdasarkan hasil penelitan yang penulis 

lakukan di MA Darul Huda Mayak, ujian praktik 

ibadah amaliyah juga mengandung kompetensi 

dalam ranah psikomotorik. Yang mana ranah ini 

lebih berorientasi pada gerakan dan menekankan 

pada reaksi-reaksi fisik. Seperti halnya ujian praktik 

ibadah amaliayah tidak hanya hafalan yang 

menekankan pada ranah kognitif namun juga 

mengandung ranah psikomotorik yang menekankan 

pada keterampilan memperagakan atau 

mempraktikkan sesuatu. Seperti mempraktikkan 

gerakan shalat, gerakan wudhu dan tayamun. 

Hal ini Sebagaimana dalam buku yang ditulis 

ikemukakan oleh Sudijono, Ranah psikomotor adalah 

ranah yang berkaitan dengan keterampilan (skill) 

atau kemampuan bertindak setelah seseorang 

menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar 

ranah psikomotor ini tampak dalam bentuk 

keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak 

individu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya 

merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan 

afektif. Hasil belajar kognitif dan afektif akan 
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menjadi hasil belajar psikomotor apabila peserta 

didik telah menunjukkan perilaku atau perbuatan 

tertentu sesuai makna yang terkandung dalam ranah 

kognitif dan ranah afektif.
93

  

3. Afektif 

                   Ranah afektif adalah ranah yang 

berkaitan dengan sikap dan nilai, dan sikap 

seseorang dapat diramalkan perubahannya apabila ia 

relah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. 

ciri-ciri belajar afektif akan tampak pada siswa 

dalam berbagai tingkah laku.
 94

 

a) Penerimaan (receiving), mencakup kepekaan 

akan adanya suatu rangsangan dan kesediaan 

untuk memperhatikan rangsangan tersebut, yang 

dinyatakan dengan memperhatikan sesuatu, 

walaupun perhatian itu masih bersifat pasif. 

Dipandang dari segi pembelajaran, jenjang ini 

berhubungan dengan upaya menimbulkan, 

mempertahankan, dan mengarahkan perhatian 

siswa. 

b) Partisipasi (responding), mencakup kerelaan 

untuk memperhatikan secara aktif dan turut 

berpartisipasi dalm suatu kegiatan, yang 

dinyatakan dengan memberikan suatu reaksi 

terhadap rangsangan yang disajikan. 
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c) Penilaian atau penentuan sikap (valuing), 

mencakup kemamapuan memberikan penilaian 

terhadap sesuatu atau pemposisikan diri sesuai 

dengan penilaian itu. Artinya, mulai terbentuk 

suatu sikap, yang dinyatakan dalam tingkah laku 

yang sesuai dan konsisten dengan sikap batin, 

baik berupa perkataan atau tindakan. 

d) Organisasi (organization), mencakup 

kemampuan untuk membertuk  suatu sistem nilai 

sebagai pedoman dan pegangan dalam 

kehidupan, yang dinyatakan dalam 

pengembangan suatu perangkat nilai. 

e) Pembentukan pola hidup, mencakup kemampuan 

untuk menghayati nilai-nilai kehidupan 

sedemikian rupa, sehingga dapat 

menginternalisasikannya dalam diri dan 

menjadikannya pedoman yang nyata dan jelas 

dalam kehidupan sehari-hari, yang dinyatakan 

dengan adanya pengaturan hidup dalam berbagai 

bidang kehidupan.
 
 

       Hal ini sebagaimana ujian praktik yang 

dilaksanakan di MA Darul Huda Mayak, semua 

siswa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan 

ujian praktik ibadah amaliyah. Hal ini dibuktikan 

dengan perhatian peserta  didik terhadap ujian 

praktik ibadah amaliyah, kedisiplinan dalam 

mengikuti ujian praktik ibadah amaliyah, dan 

penghargaan atau rasa hormat terhadap guru. 
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    Selain itu juga dibuktikan dengan sangat 

jarang peserta didik yang nilainya di bawah KKM 

ataupun yang tidak mengikuti ujian praktik ibadah 

amaliyah. Selama ini belum ada dari siswa maupun 

siswi yang tidak mengikuti ujian praktik pasti semua 

mengikutinya. 

    Berdasarkan uraian di atas penulis 

meyimpulkan bahwasanya lulusan yang berkualitas 

adalah lulusan yang memiliki ilmu (kognitif/ 

knowledge), dan mampu memanfaatkan ilmunya 

dalam kehidupan, sebagai amalnya (psikomotorik/ 

skill) dengan akhlak mulia (sikap/ afektif dan nilai).  

Lulusan yang berkualitas memiliki pribadi yang 

integral, yaitu integrasi iman, ilmu, dan amal. Allah 

Swt juga mendorong manusia untuk membangun 

pendidikan agama Islam yang bermutu sehingga 

melahirlah sumber daya yang kompeten dan 

berakhlak mulia, hal ini juga adanya pembeda bagi 

penyeleggaraan pendidikan yang benar dengan yang 

salah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran 

surat Ali Imran (3) ayat 190-191, yang artinya: 

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, 

dan silih bergantinya malam dan siang terdapat 

tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) 

orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri 

atau duduk atau dalam keadan berbaring dan 

mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan 

bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah 
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Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci 

Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka. 

         Ujian praktik ibadah amaliyah di MA 

Darul Huda Mayak sangat berperan dalam 

meningkatkan kualitas lulusan khususnya dibidang 

keagamaan dalam tiga aspek, yaitu aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Perannya dalam aspek 

kognitif adalah peserta didik setelah lulus sudah 

mempunyai ilmu terutama dalam bidang keagamaan 

kaitannya dengan ibadah amaliyah, dalam bidang 

afektif perannya adalah peserta didik mempunyai 

perilaku atau sikap yang mencerminkan bahwa 

mereka mempunyai ilmu (agama) sehingga segala 

tindakan yang akan dilakukan sudah difikirkan 

secara matang serta tahu sebab dan akibatnya. 

Kemudian untuk peran aspek psikomotorik adalah 

pengamalan ilmu (agama) yang sudah didapatkan 

setidaknya diamalkan untuk dirinya sendiri di dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga menjadi amal yang 

istiqomah dan dikemudian hari bisa diamalkan 

kepada masyarakat disekitarnya.  Hal ini 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Gunawan 

bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menjadikan 

manusia yang ulil albab, suka berdzikir dan berfikir, 

beramal di manapun ia berada, berdoa dan tawadhu 

terhadap Allah sehingga tidak ada rasa sombong dan 

pembangkangan yang berarti. Lebih jauh profil insan 

ulil albab ini menggambarkan sosok manusia yang 

kompeten, yaitu seorang yang beriman 
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(dzikir/afektif) berilmu (fikir/kognitif) dan 

memanfaatkan ilmunya dalam kehidupan 

(amal/psikomotorik). Dengan demikian pendidikan 

Islam berfungsi dan berperan dalam membangun 

sumber daya manusia yang kompeten dan berakhlak 

mulia.
95

 

  Selain berperan dalam meningkatkan kualitas 

lulusan ujian praktik ini juga mempunyai manfaat 

yang dapat diperoleh oleh peserta didik, diantaranya, 

sebagai bekal dimasyarakat, mewujudkan generasi 

yang berkarakter dan berpenegetahuan agama. 

1. Sebagai bekal dimasyarakat 

      Sebagaimana hasil penelitian yang 

lakukan, segala sesuatu kegiatan yang diadakan 

oleh pihak madrasah pasti mempunyai manfaat 

bagi siswa-siswi itu sendiri. Seperti halnya ujian 

praktik ibadah amaliyah di MA Darul Huda 

Mayak, yang mana semua peserta didik dituntut 

untuk menghafal materi-materi ujian praktik 

ibadah amaliyah. Materi ujian praktik ibadah 

amaliyah ini juga bisa dipraktikkan di pondok 

dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan 

tempat tingga masing-masing seperti wirid setelah 

shalat lima waktu, tahlil setiap malam jumat, 

dzikrul ghofilin setiap satu bulan sekali, dan lain 

sebagainya.  
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2. Mewujudkan generasi yang berkarakter dan 

berpengetahuan agama 

    Madarasah yang baik adalah madrasah 

bisa menghasilkan lulusan yang berkarakter dan 

mempunyai ilmu agama. jadi, di madrasah 

maupun sekolah  tidak hanya mempelajari 

pengetahuan umum akan tetapi juga harus 

mempelajari ilmu agama serta mendidik siswa-

siswinya mempunyai perilaku (karakter) yang 

baik (akhlakul karimah), sopan, jujur, cerdas dan 

sebagainya. Jika dikemudian hari mereka sudah 

menyelesaikan pendidikannya dan sudah keluar 

dari sebuah lembaga pendidikan tersebut 

setidaknya mereka bisa membedakan mana yang 

baik dan mana yang buruk dan ilmu agamanya 

juga tidak nol besar dalam artian tidak tahu 

tentang agama sama sekali . 

Dengan diadakannya ujian praktik ibadah 

amaliyah di MA Darul Huda Mayak adalah untuk 

membentuk generasi muslim yang berkahlak 

mulia (berkarakter) dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Serta 

membekali anak didik tentang ilmu agama islam 

sehingga menjadi manusia muslim yang terus 

berkembang dalam hal keimanan dan ketakwaan 

kepada Allah Swt. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya 

madrasah dalam meningkatkan kualitas lulusan melalui 

ujian praktik ibadah amaliyah di MA Darul Huda Mayak 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaskanaan ujian praktik ibadah amaliyah di MA 

Darul Huda Mayak adalah peserta didik maju ke 

depan penguji untuk menyetorkan hafalan serta 

mempraktikkannya seperti metode sorogan, 

kemudian penguji mengamati aktifitas peserta didik 

serta memberikan penilaian. Untuk waktu 

pelaksanaannya menyesuaikan dari pihak, kemudian 

untuk penilaian menggunakan instrument skala 

penilaian (rating scale) dan kartu hijau. Sedangkan 

evaluasi paling lambat dilaksanakan satu hari setelah 

ujian praktik selesai 

2. Semua materi yang digunakan  dalam ujian praktik 

ibadah amaliyah di MA Darul Huda Mayak adalah 

dikelompokkan menjadi tiga tingkatan dan disetiap 

tingkatan materinya berbeda-beda, materi kelas X, 

kelas XI, dan kelas XII. Semua meteri disusun dalam 

buku panduan ujian praktik untuk mempermudah 

peseta didik. 

3. peran ujian praktik ibadah amaliyah terhadap 

peningkatan kualitas lulusan di MA Darul Huda 

110 
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Mayak adalah mencakup tiga aspek, aspek kognitif 

(ilmu), afektif (sikap/iman), dan psikomotorik (amal 

atau pengamalan). 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan peneliti, sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi madrasah hendaknya lebih meningkatkan 

usahanya dalam mencetak lulusan yang berkualitas 

khususnya dalam hal agama karena mengingat zaman 

yang modern dan bebas. 

2. Bagi penguji ujian praktik hendaknya mengarahkan 

siswa-siswinya dalam pelaksanakan ujian praktik dan 

membenarkan yang masih keliru. 

3. Bagi siswa-siswi hendaknya lebih serius dalam 

menghafalkan materi-materi ujian praktik ibadah 

amaliyah karena nantinya bisa sebagai bekal ketika 

sudah terjun dimasyarakat.  

4. Adanya tindak lanjut dari madrasah agar materi yang 

telah di hafal dan di praktikkan peserta didik bisa 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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