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ABSTRAK 

Siti Maftucha, NIM 112323,Implementasi Strategi Instant Assessment 

Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Di MTs Riyadlotut Thalabah Sedan 

Rembang 2016/2017.” Program S.1 Jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama 

Islam (PAI) STAIN Kudus, 2017. 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui :1) Implementasi strategi instant 

assessment pada mata pelajaran aqidah akhlak di MTs Riyadlotut Thalabah Sedan 

Rembang tahun pelajaran 2016/2017. 2) Faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan strategi instant Assessment pada mata pelajaran aqidah akhlak di 

MTs Riyadlotut Thalabah Sedan Rembang tahun pelajaran 2016/2017.Penelitian 

ini menggunakan penelitian kualitatif yang di sajikan secara 

deskriptif.Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi 

dan dokumentasi. 

Penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Implementasi strategi instant 

assessment pada mata pelajaran aqidah akhlak di MTs Riyadlotut Thalabah Sedan 

Rembang tahun pelajaran 2016/2017, dilaksanakan melalui 5 fase yaitu penyajian 

materi, diskusi, pemberian tugas, pertanggung jawaban dan refleksi.Sebelum 

pembelajaran berlangsung guru sudah membuat sebuah perencanaan sebagai 

skenario pembelajaran yaitu menentukan materi pelajaran, membuat RPP, 

membuat soal dan menyediakan sarana dan prasarana kemudian evaluasi dari 

pembelajaran tersebut dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung, tugas pada 

akhir pembelajaran dan tugas tengah serta akhir semester.Denganmenggunakan  

strategi  instant assessment pada mata pelajaran aqidah akhlak bahwa nilai rata-

rata siswa mengalami perkembangan yaitu dari uji I nilai rata-rata 70,74 kemudian  

uji II nilai rata-rata 80,65. 2) Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

strategi instant Assessment pada mata pelajaran aqidah akhlak di MTs Riyadlotut 

Thalabah Sedan Rembang tahun pelajaran 2016/2017, hal ini terbagi menjadi dua 

yaitu faktor pendukung dan penghambat dari guru maupun siswa. Faktor 

pendukung dari guru yaitu kreativitas pendidik dalam menggunakan strategi 

pembelajaran. Kemudian faktor pendukung dari siswa yaitu tingkat intelegensi 

peserta didik yang tinggi membuat mereka mudah menerima apa yang diberikan 

dan melaksanakan apa yang diintrusikan. Sedangkan faktor penghambat dari guru 

yaitu saat guru membacakan soal masih ada siswa yang masih bingung 

menjawabnya. Dan faktor penghambat dari siswa yaitu ketika siswa tidak 

memahami materi yang disampaiakan maka mereka akan kebingungan dalam 

menjawab soal. 
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