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ABSTRAK 

Shofiatun, (NIM: 112487). Skripsi dengan judul : "Analisis Strategi Guru Dalam 

Menerapkan Penilaian Unjuk Kerja Pada Mata Pelajaran Fiqih di MTs NU 

Miftahul Ma'arif Kaliwungu Kudus tahun 2016/2017". 

 

 Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui Strategi guru dalam 

menerapkan penilaian unjuk kerja pada mata pelajaran fiqih di MTs NU Miftahul 

Ma'arif Kaliwungu Kudus. (2) Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung 

dan menghambat pelaksanaan penilaian unjuk kerja pada mata pelajaran fiqih di 

MTs NU Miftahul Ma'arif Kaliwungu  Kudus. 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu 

kegiatan penelitian yang bersifat menggambarkan atau mendeskripsikan suatu 

kejadian atau peristiwa. Dalam memperoleh data peneliti menggunakan teknik 

observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian menganalisis data dengan reduksi 

data, penyajian data dan verifikasi. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Strategi guru dalam 

menerapkan penilaian unjuk kerja pada mata pelajaran fiqih adalah sebagai 

berikut:(a) Menyusun rencana evaluasi hasil belajar dengan menentukan indikator 

hasil belajar yang akan dievaluasi, (b)  Mempertimbangkan teknik penilaian yang 

sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai, (c) Menyiapkan alat bantu 

pendukung pelaksanaan penilaian, (d) Menginformasikan tata cara dan tujuan 

pelaksanaan penilaian unjuk kerja, (e) Menghimpun data yang diperoleh dalam 

pelaksanaan penilaian, (f) Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh 

melalui pengamatan (observasi). 2). faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan penilaian unjuk kerja, adapun faktor pendukungnya antara lain, (a) 

faktor internal adalah faktor dalam pribadi peserta didik (adanya perhatian peserta 

didik dalam mengikuti pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru fiqih, 

Peserta didik merasa senang dan termotivasi dengan adanya media pembelajaran 

di kelas) dan pribadi guru (guru selalu memotivasi peserta didik, metode 

pembelajaran guru yang bervariasi, adanya perhatian guru dengan peserta didik 

dalam melaksanakan pembelajaran dan memberikan penilaian). (b) faktor 

eksternal adalah faktor yang berasal dari luar antara lain sarana prasarana yang 

sudah memadai, adanya jam tambahan dalam pelaksanaan penilaian unjuk kerja. 

Sedangkan  faktor penghambat antara lain, (a) faktor peserta didik (kurang adanya 

kesadaran dalam mengerjakan tugas dari guru/siswa yang malas, tingkat 

kemampuan peserta didik yang berbeda, minimnya konsetrasi peserta didik dalam 

pelaksanaan evaluasi),  (b) faktor guru (guru kesulitan menghadapi perbedaan 

karakteristik peserta didik, guru kesulitan mengkondisikan peserta didik, guru 

kesulitan menentukkan indikator penilaian, guru kesulitan menentukkan 

keputusan nilai akhir) 
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