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BAB IV 

HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum  Latar Penelitian 

Penelitianyang dilakukan oleh penelitidenganjudulImplementasi 

Pembelajaran  PendidikanAgama Islamdalam  Pembentukan  Karakter Siswa 

di SMA Negeri 1Tanjung Bintang.Untuk itu penelitiakan memaparkan data 

mengenai SMA Negeri 1Tanjung Bintang, sebagai berikut: 

a. Letak Geografis SMA Negeri 1 Tanjung Bintang 

LokasidilaksanakannyapenelitianiniadalahdiSMA Negeri 1Tanjung 

Bintang yang beralamat di Jalan Antara Kaliayu, Desa Jatibaru,Kecamatan 

Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. 

b. Sejarah dan Profil SMA Negeri 1 Tanjung Bintang 

SMA Negeri 1Tanjung Bintangberdiri padatahun1996denganNSS 

30.0.12.01.13.000, NPSN 10800701 berstatusSekolah 

NegeridenganakreditasiA,merupakansalahsatuSekolah Menengah Atas 

NegeridiTanjung Bintangyangmemilikiperananpentingdalampelayan 

pendidikan khususnya bagi masyarakat Tanjung Bintang dan sekitarnya. 

Sekolah ini  menempatiarealseluas2000M
2
,  

Siswa  angkatan  pertama SMA Negeri 1Tanjung Bintang belajar 

dengan menempati gedung  SMP Negeri 1 Tanjung Bintang selama 2 

catur wulan. Kemudian pada tahun 1997 menempati gedung SMA Negeri 

1 Tanjun Bintang.Kepala sekolah yang pertama Drs. Mustika 



52 
 

Setiawan.Dan di SMA Negeri 1Tanjung Bintang dan telah mengalami 8 

kali pergantian kepala sekolah, sebagai berikut: 

Tabel. 4.1:  Kepala Sekolah yang pernah menjabat di SMAN 1 Tanjung 

Bintang.
1
 

 

No. Nama Periode 

1 Drs. R. Mustika Setiawan 27 Juli 1997-06 Agustus 2001 

2 Drs.H. Amandani (Alm) 07 Agustus 2001-06 Agustus 2002 

3 Drs.H. Damhuri (Alm) 27 April 2002-22 April 2004 

4 Drs.H.SuhardoWarsito (Alm) 23 April 2004-29 Maret 2008 

5 Drs.H. Suwarlan 30 Maret 2008-14 Oktober 2008 

6 Drs. Dudung Abdullah 14 Oktober 2010-18 Agustus 2011 

7 Drs.H. Mirzal Efendi 18 Agustus 2011-17 Juni 2014 

8 Amri Zen,S.pd.,MM.Pd. 17 Juni 2014 – sekarang 

Saat ini jurusan yang ada di SMA Negeri 1Tanjung Bintang yaitu 

MIPA dan IPS. Jumlah rombongan belajar saat ini 23 rombel, dengan 

jumlah peserta didik 781 orang, jumlah guru 50 orang,  jumlah staf Tata 

Usaha 9 orang, dan 5 orang  pegawai sekolah lainya.
2
 

c. Visi dan Misi SMA Negeri 1 Tanjung Bintang 

1). Visi :SMA Negeri 1 Tanjung bintang 

VisiSekolah“Mewujudkan kemampuan siswa Mandiri, Taqwa 

Berprestasi (SMANTAB) serta Berwawasan Lingkungan."  

2). Misi :SMA Negeri 1 Tanjung bintang  

Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta kedisiplinan bagi seluruh 

warga sekolah, 

a) Mewujudkan pendidik ,tenaga kependidikan, dan peserta didik yang 

memiliki integritas, 

                                                           
1
Dokumen SMAN1Tanjung Bintang, Tahun 2016 

2
Ibid. 



53 
 

b) Mengembangkan potensi kecerdasan intelektual, emosional dan 

spiritual guna memberikan solusiterhadap dinamika permasalahan 

bangsa dan Negara, 

c) Meningkatkan kompetensi lulusan peserta didik yang dapat 

melanjudkan kejenjang perguruan tinggi dan dunia kerja. 

d) Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler 

tingkat kabupaten, propinsi, nasional dan internasional. 

e) Melengkapi sarana dan prasaranaserta fasilitas pendidikan yang 

dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. 

f) Menjalin kemitraan dengan stakeholders (pemangku kepentingan) 

melalui pelayanan prima,transparan dan akuntable guna 

membangun komunikasiharmonis dengan mitra kerja secara formal 

dan non formal 

g) Membudayakan warga sekolahpeduli terhadap lingkungan hidup. 

d. Pendidikdan Tenaga Kependidikan 

 

Pendidikdan tenaga kependidikanyangbekerjadiSMANegeri 1 

Tanjung Bintang disajikan dalam table berikut: 

Tabel 4.2 :Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMANegeri 1 Tanjung 

Bintang Tahun Pelajaran 2016/2017
3
 

 

No Guru/TU Jumlah Keterangan 

1 Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) 39 S1 

2 Guru Tidak Tetap(Honor) 11 S1 

3 Pegawai Administrasi Tetap (PNS) 3  

4 Pegawai Administrasi Tidak Tetap 6  

5 Pegawai sekolah yang lainnya 5  

 Jumlah 64  

                                                           
3
Ibid. 



54 
 

e. Peserta Didik SMA Negeri 1 Tanjung Bintang 

Peserta didikdi SMANegeri 1 Tanjung Bintangdalam  4 Tahun 

Terakhir disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.3:Peserta didik SMAN 1 Tanjung Bintang 4 Tahun Terakhir
4
 

 

 

Kelas 

Jumlah Peserta Didik 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 Kelas  X 251 

 

 

253 

 

245 

 
264 281 

 Kelas  XI 224 

 

239 

 

240 

 

238 

 
262 

 Kelas  XII 214 

 

217 

 
236 235 

 
238 

 Jumlah 689 709 721 737 781 

 

Tabel 4.4:Peserta didikSMAN 1 Tanjung Bintang Menurut Tingkat dan 

Rombel Tahun Pelajaran 2016/2017
5
 

 

No KELAS 
2016/2017 

L P JUMLAH 

1 X MIPA 1 8 28 36 

2 X MIPA 2 9 26 35 

3 X MIPA 3 10 26 36 

4 X MIPA 4 12 23 35 

5 X IPS 1 11 22 33 

6 X IPS 2 14 21 35 

7 X IPS 3 14 21 35 

8 X IPS 4 18 18 36 

9 XI MIPA 1 11 24 35 

10 XI MIPA 2 11 21 32 

11 XI MIPA 3 9          23 32 

12 XI MIPA 4 9 25 34 

13 XI IPS 1 10 22 32 

14 XI IPS 2 13 20 33 

15 XI IPS 3 12 20 32 

16 XI IPS 4 17 15 32 

17 XII MIPA 1 10 24 34 

18 XII MIPA 2 9 26 35 

19 XII MIPA 3 8 27 35 

20 XII IPS 1 10 23 33 

21 

 

XII IPS 2 11 19 30 

22 XII IPS 3 9 27 36 

23 XII IPS 4 17 18 35 

 
                                                           

4
Ibid. 

5
Ibid. 
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f. Kondisi Bangunan 

Kondisi Sarana dan Prasarana SMANegeri 1Tanjung 

Bintangsebagaipendukung kelancaranproses belajar mengajarsebagai 

berikut: 

Tabel 4.5: KeadaanBangunan Sarana dan Prasarana di SMA Negeri1 

Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/2017
6
 

 

No Bangunan/Ruang Jumlah Kondisi 

1 Kantor (R.Kepala Sekolah, R.TU) 1 Baik 

2 RuangKelas 24 Baik 

3 Laboratorium Fisika 1 Baik 

4 Laboratorium Kimia 1 Baik 

5 Laboratorium Biologi 1 Baik 

6 RuangGuru 1 Baik 

7 RuangWAKA 1 Baik 

8 RuangPerpustakaan 1 Baik 

9 RuangWorkshop 1 Baik 

10 Mushola 1 Baik 

11 Ruang sekertariat ekskul 5 Baik 

12 Toilet 22 Baik 

13 Tempat Wudhu 4 Baik 

14 GOS/gedung olah raga sekolah 1 Baik 

15 RuangOsis 1 Baik 

 

g. Pengelola SMA Negeri 1 Tanjung Bintang
7
 

Tabel 4.6: Daftar Nama Pengelola di SMA Negeri1 Tanjung Bintang 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

No Nama Jabatan/Tugas 

1 Amri Zen, S.Pd. M.MPd. Kepala Sekolah 

2 Zailani, S.Pd. M.Pd. Waka. Kurikulum 

3 Suherman, S.Pd. Waka. Kesiswaan 

4 Aris Atsim, S.Pd. Waka. Sar-Prasarana 

                                                           
6
Ibid. 

7
Ibid. 
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5 Drs. Mirza, M.Pd.I Waka. Humas 

 

2. TemuanPenelitian 

SMAN 1 Tanjung Bintang sejak tahun pelajaran 2014/2015 telah 

menerapkan Kurikulum 2013. Dan telah mengalami perubahan dengan 

dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia yang terbaru tentang; Standar Kompetensi Lulusan, Standar 

Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, dan Tentang Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pada Kurikulum 2013 bagi 

Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Dengan berlakunya peraturan-peraturan pemerintah tersebut, 

Pendidikan Agama Islam  di  SMAN 1 Tanjung Bintang tidak luput juga 

mengalami perubahan. Untuk itu guna mengetahui lebih rinci mengenai 

Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 

pembentukankarakter siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang perlu 

melakukan penelusuran lebih lanjut untukmemperoleh data dan 

informasi yang relevan. 

Diketahui bahwa di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang telah 

mengimplementasikan pendidikan karakter sejak awal digulirkannya Gerakan 

Nasional Pendidikan Karakter.Pendidikan karakter di sekolah ini dilaksanakan 

dalam rangka meningkatkan mutu pendidkan dan diarahkan guna mencapai 

tujuan pendidikan nasional adalah: “untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang 
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Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.”
8
 

Tercermin dari visi, misi, dan tujuan SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, 

yang berkomitmen untuk menerapkan pendidikan karakter, yang selanjutnya 

secara operasional ditempuh melalui beberapa program kegiatan dengan 

pengintegrasian nilai-nilai karakter yang dikembangkan kedalam mata 

pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya sekolah.  

Untuk memperjelas data dan imformasi tentang kebijakan pelaksanaan  

pendidikan karakter di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, peneliti  melakukan 

wawancara dengan Kepala sekolah, Bapak Amri Zen,S.pd.,MM.Pd.beliau 

menjelaskan bahwa: “SMA Negeri 1 Tanjung Bintang sudah memiliki 

komitmen bersama untuk melaksanakan pendidikan karakter sejalan Visi, 

Misi, dan Tujuan sekolah yang bermuatan pendidikan karakter, dan 

pengembangannya dilakukan oleh guru melalui mata pelajaran yang di ampu, 

melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya sekolah.”
9
 

Penjelasan tersebut memperjelas bahwa bahwa semua warga sekolah 

termasuk guru diberikan tugas untuk mengembangkan nilai-nilai karakter 

sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.Oleh karena itu tentu 

guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti juga memiliki peran dan 

kewajiban dalam membentuk karakter peserta didik di SMA Negeri 1 Tanjung 

Bintang. 

Kelancaran pelaksanaan penanaman nilai-nilai karakter bagi peserta 

didik tidak tentu perlu didukung oleh semua pihak yang terkait agar dapat 

                                                           
8
Undang Undang  Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional. 

9
Hasil wawancara dengan Kepala SMAN 1 Tanjung Bintang Amri Zen,S.pd.,MM.Pd. 
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menjalankan tugas sesuai perananannya masing-masing untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. Untuk itu penting dilakukan sosialisasi, dan tentang 

sosialisasi pendidikan karakter ini Bapak Amri Zen,S.pd.,MM.Pd. selaku 

kepala sekolah yang menjelaskan bahwa: “Setiap awal tahun disampaikan 

baik melalui rapat dengan komite, maupun rapat dengan guru dan pegawai 

sekolah lainya untuk bersama-sama membantu program sekolah dalam 

mengarahkan peserta didik agar memiliki sikap dan prilaku yang baik di 

sekolah maupun di luar sekolah” 
10

Keterangan ini memperjelas bahwa sekolah 

telah melakukan tahapan dalam penerapan pendidikan karakter dengan 

mengajak adanya komitmen bersama kepada semua warga sekolah dan pihak 

yang terkait. 

Selanjutnya tentang muatan kurikulum terkait dengan implementasi 

pendidikan karakter diketahui melalui wawancana dengan wakil kepala 

sekolah bidang kurikulum, Bapak Zailani, S.Pd. M.Pd., menjelaskan bahwa: 

“Sebenarnya mengenai pengembangan nilai-nilai karakter yang lebih jelas 

terkait pada mata pelajaran yang mana satu dengan yang lainya tidak harus 

sama. Kalau dilihat dari muatan kurikulum akan lebih jelas apabila dilakukan 

identifikasi dari setiap mata pelajaran.”
11

 Hal ini berarti pengembangan nilai-

nilai karakter yang diintegrasikan pada setiap mata pelajaran PAI juga tidak 

harus sama dengan mata pelajaran yang lainya.  

Lebih lanjut Bapak Zailani, S.Pd. M.Pd.menjelaskan bahwa: 

“Perbedaan muatan karakter terkait dengan tujuan, KD, dan materinya. Dalam 

kurikulum 13 ini sudah padat muatan nilai-nilai karakternya, terutama pada 

                                                           
10

Hasil wawancara dengan Kepala SMAN 1 Tanjung Bintang AmriZen,S.pd,MM.Pd 
11

Hasil wawancara dengan Waka Kurikulum  SMAN 1 Tanjung Bintang Zailani, 

S.Pd. M.Pd. 
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KI.1 dan KI.2.Dalam pelaksanaannya guru dapat mengembangkan sendiri 

sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diajarkan”.
12

 

Dari penjelasan tersebut memberikan arah bahwa muatan pendidikan 

karakter yang lebih jelas dapat diidentifikasi dari tujuan, kompetensi dasar, 

dan ruang lingkup materi.Untuk itu guna mengetahui nilai-nilai karakter dalam 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti perlu menelaah hal-

hal tersebut. 

Berikutnya wawancara ditujukan kepada guru Pendidikan Agama 

Islam SMA Negeri 1 Tanjung Bintang untuk memperoleh data dan informasi 

yang lebih rinci mengenai muatan pendidikan karakter dalam mata pelajaran 

PAI. Bapak Drs. Mirza, M.Pd.I, beliau menjelaskan:“Untuk mengetahui 

secara rinci muatan nilai-nilai karakter  pada mata pelajaran PAI perlu 

menelaah kompetensi dasar, dan peta materinya. Dalam PAI menurut 

pendapat saya selain  padat terdapat nilai-nilai dasar pembentuk karakter yang 

bersifat universal dan lebih mendasar.”
13

Pendapat tersebut memperjelas bahwa 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam penuh muatan nilai-nilai karakternya, 

dan lebih mendasar. 

Selanjutnya tentang bagaimana perencanaan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dalam menerapkan nilai-nilai karakter, Bapak Drs. Mirza, 

M.Pd.I,menjelaskan: “Intinya yang kita lakukan menyusun Silabus dan RPP, 

pengembangan nilai-nilai karakter sebagai muatan tambahan, biasanya kita 

integrasikan dalam KD, baik  pada silabus maupun RPP, nilai karakter yang 

                                                           
12

Ibid. 
13

Hasil wawancara dengan Guru PAI  SMAN 1 Tanjung Bintang Drs. Mirza, M.Pd.I, 
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dipilih yang berkaitan dengan KD khususnya aspek sikap.”
14

Hal ini 

mengarahkan bahwa perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

disusun dengan menelusuri setiap KD khususnya aspek sikap. 

Untuk mendukung beberapa pendapat tersebut di atas peneliti merasa 

perlu melakukan analisis dokumen yang fokusnya untuk menemukan  muatan 

nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dilihat 

dariTujuan,Kompetensi Dasar, dan atau PetaMaterinya.  

Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam jenjang SMA 

sebagaimana tertuang Standar Isi adalah sebagai berikut:  

“Tujuan pembelajaran PAI di SMA; (1) Berkembangnya 

pengetahuan, penghayatan, pengamalan keiman dan ketaqwaan 

kepada Allah Swt, (2) Taat beragama dan berakhlak mulia, rajin 

beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, disiplin, toleransi 

(tasamuh), menjaga keharmonisan personal dan sosial, berbudaya 

agama sebagai warga masyarakat, dan warga negara.”
15

 

 

Dari tujuan tersebut diketahui bahwa nilai-nilai karakterterkandung,  

di dalamnya antara lain; nilai religius, jujur, disiplin, toleransi, dan peduli 

sosial. Namun dalam tujuan tersebut memiliki makna yang lebih luas dan 

lebih mendasar dari nilai-nilai yang telah disebutkan. 

Selanjutnya jika dilihat dalam Kompetensi Inti, nilai-nilai karakter 

yang ter kandung antara lain;.(KI-1) menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yangdianutnya (religius), (KI-2) perilaku jujur, disiplin, bertanggung 

jawab,peduli (gotong royong, kerjasama,toleran, damai),santun,responsif,dan 

pro- aktif, (KI-3) rasa ingin tahu, denganwawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan,dan peradaban denganwawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

                                                           
14

 Ibid 
15

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Standar Isi, (Permendikbud, Nomor 22 

Tahun 2016) 
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kenegaraan,dan peradaban (KI-4) mandiri sertabertindak secara efektifdan 

kreatif. 

Nilai-nilai karakter yang teridentifikasi dari Tujuan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, dan Kompetensi Inti tersebut dapat pahami 

bahwa dalam kurikulum 2013 yang diterapkan pada dasarnya memang 

penuh muatan nilai-nilai karakter. Hal ini dimungkinkan disengaja guna 

membentuk karakter peserta didik sebagaimana yang tertuang dalam 

tujuan pendidikan nasional. 

Selanjutnya guna memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang 

muatan nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam, peneliti merasa perlu menelaah Kompetensi Dasar (KD) pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam jenjang SMA. Data yang 

peneliti peroleh menunjukan sebagai berikut: 

Tabel 4.7:Tabel kerja analisis muatan nilai-nilai karakter pada Sikap 

Spiritual dan Sikap Sosial kelas X PAI jenjang SMA 

 
No.KD Sikap Spiritual dan Sikap Sosial (Kls.X) Nilai-nilai Karakter 

1.1. Terbiasa membaca Qur’an 

Meyakini perintah Allah 

gemar membaca, religius 

 

2.1. Prilaku kontrol diri, prasangka baik, 

persaudaraan 

tanggungjawab,bersahabat 

cinta damai 

1.2. Meyakini larangan Allah religius 

2.2. menghindari larangan Allah tanggungjawab 

1.3 meyakini Allah Mulia religius 

2.3. memiliki sikap keluhuran budi; kokoh 

pendirian, pemberi rasa aman,tawakal,adil 

peduli sosial, mandiri, 

bersahabat, cinta damai 

1.4 meyakini keberadaan malaikat religius 

2.4 menunjukkan sikap disiplin,jujur dan 

bertanggungjawab 

Disiplin,jujur, 

tanggungjawab 

1.5 terbiasaberpakaian sesuai syariat Islam religius 

2.5 perilaku berpakaian sesuai syariatIslam peduli sosial 

1.6 meyakini jujuradalah ajaran pokok agama religious, jujur 

2.6 jujurdalam kehidupan sehari-hari jujur,tanggungjawab 

1.7 meyakini menuntutilmu perintah Allah  religios, rasa ingin tahu 

2.7 memiliki sikap semangat keilmuan rasa ingin tahu,aktif, 

kreatif 

1.8 meyakinial-Qur’an,Hadis, ijtihad sebagai religius, disiplin 
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sumberhukum Islam 

2.8 perilaku ikhlas dan taat beribadah religius, disiplin 

1.9 meyakini haji,zakat dan wakafadalah 

perintahAllah 

religius, peduli sosial 

2.9 kepedulian sosial peduli sosial 

1.10 meyakinikebenaran dakwah 

Muhammadsaw. 

religius, semangat 

kebangsaan, jujur 

2.10 bersikap tangguh dan rela berkorban mandiri, peduli sosial 

1.11 meyakini kebenaran dakwah 

Muhammad saw 

religius, jujur,cinta 

damai 

2.11 menunjukkan sikap semangat ukhuwahdan 

kerukunan 

cinta damai, bersahabat 

demokratis 

 

Tabel 4.8:Tabel kerja analisis muatan nilai-nilai karakter pada Sikap 

Spiritual dan Sikap Sosial kelas XI PAI jenjang SMA 

 

No.KD Sikap Spiritual dan Sikap Sosial (Kls.XI) Nilai-nilai Karakter 

1.1. terbiasamembacaal-Qur’an, 

meyakini, taat padaaturan 

gemar membaca, religius, 

disiplin 

2.1. taat aturan, tanggung 

jawab,kompetitifdalamkebaikan dan kerja 

keras 

disiplin, tanggungjawab 

menghargai prestasi,kerja 

keras 

1.2. meyakini bahwa agama mengajarkan 

toleransi,kerukunan 

religius, toleransi, cinta 

damai 

2.2. bersikap toleran,rukun,menghindar dari 

tindak kekerasan 

toleransi, cinta damai, 

bersahabat 

1.3 meyakini adanyakitab-kitab suci Allah Swt religius 

2.3. peduli kepadaorang lain dengan saling 

menasihati 

peduli sosial, bersahabat, 

demokratis 

1.4 meyakini adanyarasul-rasul Allah Swt. religius, jujur 

2.4 menunjukkan perilaku saling menolong peduli sosial, Jujur 

1.5 meyakini Islammengharuskan memiliki 

sifat syaja’ah dalammewujudkan 

kejujuran 

religius,tanggungjawab 

semangat kebangsaan 

jujur 

2.5 berani membela kebenaran dalam 

mewujudkan kejujuran 

tanggungjawab, 

semangat kebangsaan, 

jujur 

1.6 meyakini hormat, patuh kepadaorangtua, 

guru sebagai kewajiban  

religius, disiplin, 

tanggungjawab 

2.6 perilaku hormat dan patuh 

kepadaorangtuadan guru 

bersahabat/ komunikatif 

cinta damai 

1.7 menunjukkan penyelenggaraan jenazah peduli sosial 

2.7 sikap tanggung jawabdan kerjasama tanggungjawab,cintadamai 

1.8 menerapkan sesuai denganketentuan 

syariat Islam 

religius, disiplin 

2.8 menunjukkan penyelenggaraan jenazah peduli sosial 

1.9 menerapkan dan muamalah sesuai syariat 

Islam 

jujur, disiplin 

tanggungjawab, kreatif 

2.9 bekerjasamapraktik ekonomi sesuai 

syariat Islam 

jujur,disiplin, 

tanggungjawab 
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1.10 mengakui nilai-nilai islam religius 

2.10 bersikap rukun dan kompetitif cintadamai, bersahabat, 

menghargai prestasi 

1.11 mempertahankan keyakinan yang benar religius, tanggungjawab 

2.11 bersikap rukun dan kompetitif cinta damai, menghargai 

prestasi 

 

Tabel 4.9:Tabel kerja analisis muatan nilai-nilai karakter pada Sikap 

Spiritual dan Sikap Sosial kelas XII PAI  jenjang SMA 

 

No.KD Sikap Spiritual dan Sikap Sosial(Kls.XII) Nilai-nilai Karakter 

1.1 terbiasamembacaal-Qur’an, meyakini 

agama mengajarkan bersikap demokratis 

gemar membaca, 

religius, demokratis 

2.1 bersikap kritis dan demokratis rasa ingin tahu, 

menghargai prestasi, 

demokratis 

1.2 meyakini agamamewajibkan beribadah 

dan bersyukur 

religius 

 

2.2 berbuat baik kepadasesama manusia peduli sosial, jujur 

1.3 meyakini terjadinya hari akhir religius,tanggungjawab, 

jujur 

2.3 berperilaku jujur,bertanggung jawab,dan 

adil 

religius,jujur,tanggungja

wabpeduli sosial 

1.4 meyakini adanyaqadhadan qadar religius 

2.4 bersikap optimis, berikhtiar,dan 

bertawakal 

kerjakeras, kreatif, 

religius 

1.5 meyakini agamamewajibkan bekerjakeras 

,bertanggung jawab 

religius, kerja keras, 

tanggungjawab 

2.5 berperilaku kerja keras dan bertanggung 

jawab 

kerjakeras, 

tanggungjawab 

1.6 meyakini kebenaran ketentuan 

pelaksanaan pernikahan 

religius, tanggungjawab 

2.6 menunjukkan sikap bersatu 

dalamlingkungan masyarakat 

pedulisosial, cintadamai, 

bersahabat 

1.7 meyakini kebenaran ketentuan waris 

berdasarkan Islam 

religius, peduli sosial 

2.7 peduli kepadaorang lain peduli sosial 

1.8 meyakini kebenaran ketentuan dakwah religius,disiplin,rasa 

ingintahu 

2.8 bersikap moderat dan santun 

dalamberdakwah 

mandiri, bersahabat 

1.9 meyakini kebenaran dakwah dengan 

caradamai, 

religius, cinta damai 

2.9 menjunjung tinggi kerukunan dan 

kedamaian 

cinta tanah air, semangat 

kebangsaan, cintadamai 

1.10 meyakini bahwaislamadalah rahmatanlil-

‘alamin 

religius,cintadamai 

2.10 menjunjung tinggi nilai-nilai islam religius, bersahabat, 
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rahmatanlil-alamin cinta damai 

1.11 meyakini kemunduranIslam akibat 

penyimpangan ajaran Islam 

religius, tenggungjawab, 

2.11 mewaspadai penyimpangan ajaran Islam religius, rasa ingin tahu 

tanggungjawab 

 

Identifikasi pada Kompetensi Dasar (KD) ini didasarkan pada 

aspek sikap religius dan sikap sosial dengan asumsi bahwa dalam kedua 

aspek sikap ini terkait erat dengan nilai-nilai karakter.Meskipun tidak 

menutup kemungkinan nilai-nilai karakter terkandung pada aspek 

pengetahuan dan ketrampilan. 

Dan dengan pertimbangan bahwa pada kedua aspek tersebut 

(sikap spiritual dan sikap sosial) terkait langsung sebagai pernyataan 

pembentukan karakter peserta didik yang harus diwujudkan melalui 

proses pembelajaran. Dan hasil dari identifikasi nilai-nilai karakter yang 

terkait erat dengan masing-masing Kompetensi Dasar (KD), akan 

menjadi bahan pengembangan nilai-nilai karakter yang selanjutnya 

diintegrasikan dalam penyusunan Silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran(RPP) Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Tanjung 

Bintang.  

Selanjutnya berkenanan dengan sub-fokus penelitian ini mengacu 

pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Strandar Proses yang 

menjelaskan bahwa:Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk 

Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada 

Standar Isi. Untuk itu dalam mencari jawaban terhadap rumusan masalah 

pertama dalam penelitian ini, yaitu;bagaimana Perencanaan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakter siswa di SMAN 1 
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Tanjung Bintang?, mencakup dua hal, (a) Penyusunan Silabus 

bermuatan nilai-nilai karakter, dan (b) Penyusunan (RPP) yang 

bermuatan nilai-nilai karakter. 

a. Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 

pembentukan karakter siswa di SMAN 1 Tanjung Bintang; 

1). Penyusunan Silabus bermuatan nilai-nilai karakter 

Silabus Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Tanjung 

Bintang dikembangkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter 

sebagai upaya pembentukan karakter peserta didik. Adapun cara 

mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang dikembangkan adalah dengan 

mencantumkannya pada Kompetensi Dasar (KD) aspek sikap, untuk itu 

dapat ditampilkan contoh dalam gambar sebagai berikut: 

Gambar 4.1 :Model Silabus PAI dengan integrasi nilai-nilai karakter di 

SMAN 1 Tanjung Bintang.
16
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Dokumen Model silabus PAI SMAN 1 Tanjung Bintang 

SILABUS 
(Mengacu pada Permendikbud No 22 Th 2016) 

 

Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tanjung Bintang 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas  : XI (sebelas) 

Kompetensi Inti : 

(K1):Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya  

(K2): Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsivedan pro- aktif) dan 

menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

(K3):Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam 

ilmupengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan  wawasan 

kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural pada  bidang    kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

 (K4):Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara  mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 

Kompetensi Dasar Materi Pokok 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

 

4.6 Berperilaku yang 

mencerminkan 
kesadaran beriman 

kepada Rasul-rasul 

Allah Swt. 
 

Nilai Karakter:  

 Religius 

 Peduli sosial 

 Jujur 

 

Makna iman 

kepada Rasul-
rasul Allah 

Swt. 

 Mengamati 

 Menanya 

 Eksperimen/ 

Eksplore 

 Asosiasi 

 Komunikasi 

 Refleksi 

 

 Tugas 

 Portofolio 

 Obsevasi 

 Tes 

3xJP 
 

Buku 

Siswa 
LCD 
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Gambar (4.1) tersebut sebagai model yang menunjukkan 

caramengintegrasikan nilai-nilai karakter kedalam silabus pembelajaran. 

Pemilihan terhadap nilai-nilai karakter yang dikembangkan didasarkan 

pada keterkaitan dengan Kompetensi Dasar (KD) yang akan dicapai dalam 

pembelajaran, khususnya aspek sikap dari setiap Kompetensi Dasar (KD) 

yang sesuai. Hal ini berarti perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam untuk pembentukan karakter siswa di SMA Negeri 1 Tanjung 

Bintang, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengintegrasikan 

nilai-nilai karakter kedalam silabus pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Sebagaimana dalam model silabus di atas, secara umum 

penyusunan silabus Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Tanjung 

Bintang memuat: a) identitas mata pelajaran, b) iIdentitas sekolah dan 

kelas,  c) kompetensi inti, dalam aspek sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan, d) kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau 

mata pelajaran, e) materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur yang relevan, f) pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh 

pendidik dan peserta didik, g) penilaian, merupakan proses pengumpulan 

dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar 

peserta didik, h) alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran, h) 
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sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam 

sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. 

Proses penyusunan silabus mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang terwujud dengan  

memperhatikanketentuan-ketentuan yang diatur dalam standar proses. 

Standar Proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran 

pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi 

lulusan. 

Pengembangan silabus mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMA Negeri 1 Tanjung Bintangjuga berdasarkan Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) dan Standar Isi  (SI) untuk satuan pendidikan dasar dan 

menengah.Selnjutnya silabus yang telah tersusun digunakan sebagai acuan 

penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembembelajaran (RPP) mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. 

2). Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembembelajaran (RPP) bermuatan 

nilai-nilai karakter. 

Rencana Pelaksanaan Pembembelajaran(RPP)merupakanrencana 

pembelajaranyangdikembangkan secararincimengacupadasilabus, 

bukutekspelajaran,dan buku panduan guru.Rencana Pelaksanaan 

Pembembelajaran (RPP) Pendidikan Agama Islam di SMANegeri 1 

Tanjung Bintang dikembangkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai 

karakter sebagai upaya pembentukan karakter peserta didik.Adapun cara 

mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang dikembangkan adalah dengan 

mencantumkannya pada Kompetensi Dasar (KD) aspek sikap, dan indikator 
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pencapaian hasilnya dicantumkan pada kolom indikator pencapaian 

kompetensi,  untuk itu dapat ditampilkan contoh yang ada dalam gambar 

sebagai berikut: 

Gambar 4.2: Model RPP PAI dengan integrasi nilai-nilai karakter di SMAN 

1 Tanjung Bintang.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar (4.3)tersebut sebagai model yang menunjukkan 

caramengintegrasikan nilai-nilai karakter kedalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Pemilihan terhadap nilai-nilai yang dikembangkan 

didasarkan pada keterkaitan dengan Kompetensi Dasar (KD) yang 
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 Dokumen Model RPP PAI SMAN 1 Tanjung Bintang 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( R P P ) 

Satuan Pendidikan :   SMA Negeri 1 Tanjung bintang 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas / Semester :   XI / Ganjil 

Materi Pokok :   Iman Kepada Rosul-rosul Allah SWT. 
Alokasi Waktu :   3 x pertemuan (9 x 45 menit) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Diharapkan siswa dapat 

 Menyebutkan arti iman kepada rasul-rasul Allah Swt. 

 Menjelaskan kandungan dalil naqli tentang iman kepada rasul-rasul Allah Swt. 

 Menjelaskan makna iman kepada rasul-rasul Allah Swt 

 Menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada rasul-rasul AllahSwt. 

 Mengimplementasikan perilaku iman kepada rasul-rasul Allah Swt. dalam 

kehidupan sehari-hari 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator: 

 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  3.4. Memahami makna 

iman kepada Rasul-

rasul Allah SWT.  

 
 

 Menyebutkan arti iman kepada rasul-rasul Allah Swt. 

 Menjelaskan kandungan dalil naqli tentang iman kepada 

rasul-rasul Allah Swt. 

 Menjelaskan makna iman kepada rasul-rasul Allah Swt. 

2.  4.6.Berperilaku yang 

mencerminkan 

kesadaran beriman 
kepada Rasul-rasul 

Allah SWT  

Nilai-nilai Karakter : 

 Religius 

 Peduli sosial 

 

 Jujur 

Dst.  

 Menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada 

rasul-rasul AllahSwt. 

 Mengimplementasikan perilaku iman kepada rasul-rasul 

Allah Swt. Dalam kehidupan sehari-hari. 
 

 

 Patuh dalam melaksanakan ajaran agama  yang dianutnya, 

 Sikap dan tindakan yang  selalu ingin membantuoranglain 

yang membutuhkan, 

 perilakuyang didasarkanpadaupayamenjadikandirinya 

sebagaiorangyang selaludapatdipercaya 
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akandicapai dalam pembelajaran sebagaimana yang dikembangkan dalam 

silabus pembelajaran.  Hal tersesebut berarti Perencanaan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam untuk pembentukan karakter siswa di SMA 

Negeri 1 Tanjung Bintang dilakukan juga dengan mengintegrasikan nilai-

nilai karakter kedalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran(RPP)Pendidikan Agama Islam. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) Pendidikan Agama 

Islamdi SMA Negeri 1 Tanjung Bintang juga disusun mengacu pada 

standar proses yang mencakup: (1)identitas sekolah/madrasah, mata 

pelajaran,dan kelas/semester; (2) alokasiwaktu;(3)Kompetensi Inti 

(KI),Kompetensi Dasar (KD), indikatorpencapaiankompetensi;(4) materi 

pembelajaran;(5) kegiatan pembelajaran; (6) penilaian; dan (7) media/alat, 

bahan, dan sumber belajar. 

Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) 

bermuatan nilai-nilai karakter di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang 

dilakukansebelum awal semester atau awal tahun pelajarandimulai, dan 

selaludiperbaharui setiap ada perubahan kebijakan yang diberlakukan. Hal 

ini sebagai mana penuturan guru Pendidikan Agama Islam Bpk 

Drs.Mirza, M.Pd.I,:“Kita selalu dan memang diharuskan memperbarui 

perangkat pembelajaran di setiap awal tahun, karena silabus dan RPP 

merupakan dokumen kurikulum yang berlaku, dan sekarang kan tidak sulit 

melakukan revisi seperlunya dan bisa dicetak kembali”
18

 

Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) 

bermuatan nilai-nilai karakter di SMA Negeri 1 Tanjung Bintangdilakukan 

                                                           
18

Hasil wawancara dengan Guru PAI  SMAN 1 Tanjung Bintang Drs. Mirza, M.Pd.I, 
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oleh guru secara tim atau berkelompokdi sekolahdengan teman sejawat, 

dikoordinasi, difasilitasi oleh sekolah, dan disupervisi ataupun verifikasi 

oleh kepala sekolah dan atau wakil kepala sekolah. 

Dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) bermuatan nilai-

nilai karakter di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang,proses   pembelajaran  

dirancang   dengan   berpusat   pada peserta didik yang bertujuan untuk 

mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, 

dan semangat belajar, menggunakan pendekatan saintifikmeliputi 

mengamati, menanya,mengumpulkan informasi,mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan sesuai dengan materi pelajaran yang dibahas. 

b. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 

pembentukan karakter siswa di SMAN 1 Tanjung Bintang, 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, 

meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.Untuk memperoleh 

informasi dan data penelitian yang dapat menggambarkan kondisi yang 

sebenarnya dalam pelaksanaan pembelajaran peneliti melakukan kerjasama, 

bersepakat dengan guru Pendidikan Agama Islam, Ibu Dra. Rosfiah, 

M.Pd.I, melalui wawancara dan observasi.  

Dalam wawancara Ibu Dra. Rosfiah, M.Pd.I menjelaskan sebagai 

berikut:“Kami mengajar sebagaimana biasa, mulai dari pendahulan, inti, 

dan penutup. Saat membuka pelajaran diawali dengan mengucap dan 

menjawab salam, berdo’a, membaca Al-Qur’an, dilanjutkan apersepsi, 

menuliskan tujuan pembelajaran/kompetensi yang akan dicapai termasuk 
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nilai-nilai sikap yang harus dicapai, memberikan motivasi, secukupnya 

baru masuk materi inti”
19

 

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa penerapan nilai-nilai 

karakter yang bersifat rutin sudah dilakukan oleh guru di SMA Negeri 1 

Tanjung Bintang. Selain yang bersifat rutin sebagai upaya  pembentukan 

karakter juga dilakukan melalui keteladanan, dan  pengkondisian oleh 

setiap guru, dengan menyiapkan kondisi kelas yang kondusif, dan kegiatan 

spontan dengan mengarahkan, memberikan teguran atau mengapresiasi 

terhadap peserta didik yang menunjukkan prilaku lebih baik.Bagai mana 

dengan pembelajaran pada kegiatan inti, Ibu Dra. Rosfiah, M.Pd.I 

menjelaskan:“Kita mengikuti langkah-langkah saintifik melalui proses 

mengamati, menanya, menghubungkan, mengkomunikasikan. Kalau kita 

menggunakan metode diskusi, dalam komunikasi ini anak-anak melakukan 

presentasi sesuai kelompoknya.”
20

 

 Dari penerapan pendekatan saintifik sebagaimana disebutkan di atas 

tentu peserta didik mau tidak mau harus aktif, kreatif, mendorong untuk 

mencari tahu, dan pendekatan ini jika dilakukan secara berkelanjutan tentu 

akan berdampak pada pembentukan karakter peserta didik.  

Selanjutnya Ibu Dra. Rosfiah, M.Pd.I menjelaskan pendapatnya 

tentang penanaman nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran sebagai 

berikut:“Pelaksanaan pembelajaran dengan kurikulum 2013 ini sangat 

padat muatan pendidikan karakternya, baik yang sudah terintegrasi dalam 

setiap KD, juga dalam KI-1 dan KI 2. Dan yang kita lakukan 

                                                           
19

Hasil wawancara dengan Guru PAI  SMAN 1 Tanjung Bintang Dra. 

RosfiahM.Pd.I, 
20

Ibid. 
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pengembanganya dalam setiap KD tinggal kita menambahkan. Kemudian 

misalnya dengan metode diskusi yang hampir semua prosesnya 

menggunakan itu, akan menjadikan peserta didik itu aktif, demokratis, 

menghargai pendapat orang lain, santun, toleransi, dan masih banyak lagi 

yang bisa kita kembangkan.”
21

 

 Pendapat tersebut mempertegas bahwa pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dalam Kurikulum 2013 penuh dengan muatan nilai-nilai 

karakter, baik dilihat dari Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), 

pendekatan pembelajaran yang digunakan, maupun metode-metode 

pembelajarannya. 

Selanjutnya hasil wawancara tersebut juga didukung oleh informasi 

dan data hasil observasi yang menfokuskan pada identifikasi penerapan 

nilai-nilai karakter dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Untuk melaksanakan obsevasi 

pelaksanaan pembelajaran Pembelajaran Pendidikan Agama Islamdalam  

pembentukankarakter siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, peneliti 

sengaja memilah kegiatan menjadi 3, yaitu; (1) observasi pada Kegiatan 

Pendahuluan, (2) observasi pada Kegiatan Inti, dan (3) observasi pada 

Kegiatan Penutup. Hal ini dilakukan untuk memperlancar dalam proses 

analisis data dan pembahasannya.  

Selanjutnya hasil observasi disajikan dalam tabel berikut. 

1). Kegiatan Pendahuluan 
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Ibid 
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Tabel  4.10: Pelaksanaan  (Kegiatan Pendahuluan) Pembelajaran PAI 

dalam  pembentukankarakter siswa di SMA Negeri 1 

Tanjung Bintang.
22

 

 

 

1) Kegiatan Pendahuluan,  guru melakukan:  

a) menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran;  

b) memberi motivasi belajar peserta didik dengan menjelaskan  

manfaat materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan 

memberikan contoh yang sesuai kondisi peserta didik;  

c) apersepsi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang dipelajari;  

d) menjelaskan kompetensi dasar yang akan dicapai; dan nilai-nilai 

karakter yang diharapkan  

e) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 

yang akan dilakukan.  

Nilai karakter yang ditanamkan: 

(1) Masuk kelas tepat waktu (nilai disiplin, keteladanan) 

(2) Masuk ruang berjabat tangan (nilai tatakrama, sopan santun) 

(3) Berdoa sebelum memulai pelajaran (nilai religius) 

(4) Mengucap dan menjawab salam (religius, santun) 

(5) Membaca Al-Qur’an ayat pilihan (nilai religius/gemar 

membaca) 

(6) Menyampaikan cakupan materi, kompetensi yang akan dicapai, 

menjelaskan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, memberi 

motivasi (rasa ingin tahu, kreatif, kerja keras) 

(7) Nilai karakter yang diharapkan: 

 Religius.(indikator, taat ibadah/bertaqwa kepada Allah Swt.) 

 Jujur (indikator, berkata dan berbuat yang benar) 

 Keteladanan (indikator, patut dicontoh oleh orang lain) 

 

Hasil observasi pelaksanaan Kegiatan 

PendahuluanpembelajaranPendidikan Agama Islam dalam  

pembentukankarakter siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Bintangoleh Ibu 

Dra.Rosfiah, M.Pd.I,sebagaimana tersebut dalam tabel di atas menunjukkan 

bahwa pembelajaran tersebut teridentifikasi cukup padat muatan nilai-nilai 

karakter yang dapat ditanamkan. Meskipun dalam kegiatan ini penanaman 

nilai-nilai karater yang terjadi oleh tindakan yang bersifat rutin karena 

                                                           
22

Data hasil observasi Pembelajaran PAI oleh Dra.Rosfiah, M.Pd.I 
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sudah menjadi kebiasaan, dan bersifatketeladaan, dimana guru sebagai 

figur yang akandicontoh oleh peserta didik.  

2). Kegiatan Inti 

Tabel4.11: Pelaksanaan(Kegiatan Inti) Pembelajaran PAI dalam  

membentukkarakter siswa di SMA Negeri 1 Tanjung 

Bintang.
23
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Ibid. 
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2) Kegiatan Inti, guru melakukan : 

Menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik. Pemilihan pendekatan saintifik, 

kegiatan peserta didik;  

a) Mengamati; membaca buku teks, mendengar penjelasan guru, 

melihat contoh yang disajikan guru. 

b) menanyakan, hal yang belum jelas, langkah kegiatan yang 

harus dilakukan dalam diskusi. 

c) eksperimen, mengidentifikasi, berdiskusi, sumber buku teks 

d) asosiasi/menghubungkan, menuliskan hasil diskusi kelompok  

e) komunikasi, secara bergantian melakukan presentasi dan 

kelompok lain menanggapi. 

Ranah pembelajaran: 

 Sikap :  

      Proses afeksi peserta didik menerima, menjalankan, 

menghargai, menghayati, hingga mengamalkan materi dan 

tindakan dalam proses pembelajaran. 

 Pengetahuan:  

Pengetahuan diperoleh oleh peserta didik melalui aktivitas 

mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, 

mengevaluasi, hingga mencipta terhadap materi pembelajaran 

 Keterampilan  

      Keterampilan diperoleh oleh peserta didik melalui kegiatan 

mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan 

mencipta.. 

Nilai-nilai karakter yang ditanamkan: 

(1) Mengamati, bertanya, mencari, dan menghubungkan (nilai 

rasa ingin tahu, aktif, kerja keras, demokratis, perduli sosial) 

(2) Komunikasi/presentasi (nilai aktif, kreatif, perduli sosial, 

menghargai prestasi, keteladanan) 

(3) Mengucap salam awal dan akhir presentasi maupun dalam 

memberi tanggapan (nilai religius) 

(4) Aspek sikap (menanamkan sikap jujur, kemandirian, dan 

tanggungjawab) 

(5) Aspek pengetahuan (menanamkan nilai rasa ingin tahu, aktif, 

kreatif, gemar membaca) 

(6) Aspek ketrampilan (menanamkan sikap aktif, kretif) 

(7) Religius.(indikator, taat ibadah/bertaqwa kepada Allah Swt.) 

(8) Jujur (indikator, berkata dan berbuat yang benar) 

(9) Keteladanan (indikator, patut dicontoh oleh orang lain) 

Hasil observasi pelaksanaan Kegiatan Inti  pembelajaranPendidikan 

Agama Islam  dalam  pembentukankarakter siswa di SMA Negeri 1 

Tanjung Bintang sebagaimana dalam tabel di atas menunjukkan bahwa  
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dengan aktifitas pembelajaran tersebut teridentifikasi cukup padat muatan 

nilai-nilai karakter yang dapat ditanamkan.Ibu Dra. Rosfiah, M.Pd.I juga 

melakukan tindakan spontan, dengan memberikan respon terhadap setiap 

prilaku peserta didik yang dinilai tidak tepat diberikan teguran/peringatan, 

dan prilaku peserta didik yang dinilai positif diberikan sanjungan 

(menghargai prestasi).Tindakan pengkondisian, guru mengajak tertib saat 

belajar, menjaga kebersihan ruang kelas, menggunakan buku teks agar 

dalam kondisi baik. 

3). Kegiatan Penutup 

Tabel4.12:Pelaksanaan(Kegiatan Penutup) Pembelajaran dalam  

membentukkarakter siswa di SMA Negeri 1 Tanjung 

Bintang.
24

 

3) Kegiatan Penutup, guru melakukan:  

Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara 

individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi:  

a) seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang 

diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat 

langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang 

telah berlangsung;  

 Guru mengajak bersyukur memperoleh tambahan ilmu 

pengetahuan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (reigius) 

b) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;  

 Guru mengajak agar peserta didik rajin belajar (gemar membaca) 

c) melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, 

baik tugasindividual maupun kelompok; dan  

 Guru mengajak agar tugas diselesaikan dengan baik dan tepat 

waktu (aktif, kreatif, disiplin, tanggungjawab) 

d) menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya.  

 Guru berpesan agar peserta didik mempersiapkan diri untuk 

mengikuti kegiatan mendatang (rasa ingin tahu) 

 

Hasil observasi pelaksanaan Kegiatan Penutup 

pembelajaranPendidikan Agama Islamdalam  pembentukankarakter siswa 

di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang sebagaimana tersebut dalam tabel di 

                                                           
24

 Ibid 
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atas menunjukkan bahwa  dengan aktifitas pembelajaran tersebut tndakan 

guru menanamkan nilai-nilai karakter dengan cara mengajak bersyukur 

(religius), mengajak rajin belajar dengan (gemar membaca), mengerjakan 

tugas-tugas belajar tepat waktu secara (aktif, kreatif, disiplin, dan 

tanggungjawab), serta mempersiapkan diri dan mempersiapkan materi 

untuk kegiatan selanjutnya(nilai rasa ingin tahu). 

Dalam mengakhiri proses pembelajaran Ibu Dra. Rosfiah, 

M.Pd.Ijuga melakukan penilaian mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan 

ketrampilan.Penilaian aspek sikap dilakukan oleh guru dengan membuat 

catatan terhadap peserta didik yang menjukan prestasi sangat baik dan telah 

diberikan apresiasi, dan catatan beberapa peserta didik yang sempat 

diberikan peringatan.Penilaian sikap ini erat kaitanya dengan penilaian 

karakter peserta didik. Penilaian proses dilakukan sepanjang pembelajaran 

dilangsungkan sehingga pencapaian perkembangan karakter berdasarkan 

indikator-indikatornya dapat diketahui. 

Kesan dan pesan sepanjang interaksi antar peserta didik dan dengan 

guru juga dapat disampaikan dan diberikan kesimpulan, karena kesempatan 

ini merupakan moment hubungan inter-personal yang berharga untuk 

menentukan sikap terbaik dalam penyelesaian tugas-tugas yang diberikan 

ataupun kegiatan pembelajaran selanjutnya. 

3.Penilaian pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam pembentukan 

karakter siswa di SMAN 1 Tanjung Bintang. 

Dalam pekasanaan penilaian pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dalam pembentukan karakter siswa di SMAN 1 Tanjung Bintang, guru 
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meggunakan Panduan Penilaian untuk SMA dari Direktorat Jenderal Pendidikan 

Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.Penilaian 

hasil belajar peserta didik dalam pedoman penilaian tersebut mencakup aspek 

sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. 

Mengacu pada penjelasan tersebut di atas, dalam penelitian ini peneliti 

akan menelusuri bagaimana Penilaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dalam pembentukankarakter siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Bintangyang 

mencakup (1) penilaian aspek sikap, (2) penilaian aspek pengetahuan, dan (3) 

penilaian aspek ketrampilan yang dilaksanakan dalam pembelajaran mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 

Tanjung Bintang. 

Untuk memperoleh data dan informasi mengenai system penilaian hasil 

belajar di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, peneliti mewawancarai wakil 

kepala sekolah bidang kurikulum Bpk.Zailani, S.Pd. M.Pd., 

menjelaskan:”Kita menggunakan buku pedoman penilaian untuk SMA yang 

dikeluarkan oleh Dijend. Dikdasmen tahun 2015.yang terbaru, meskipun ada 

revisi ranah penilaian tetap, aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan”
25

. 

Keterangan ini memperjelas bahwa ruang lingkup penilaian mencakup 3 aspek 

sebagaimana disebutkan; (1) penilaian sikap, (2) penilaian pengetahuan, dan 

(3) penilaian ketrampilan. Untuk memperjelas akan disajikan satu-persatu 

beriut ini. 

1). Penilaian Sikap 

                                                           
25

Hasil wawancara dengan Waka Kurikulum SMAN 1 Tanjung Bintang Zailani, 

S.Pd. M.Pd 
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Dalam pedoman penilaian untuk SMA, mengenai penilaian sikap 

dijelaskan sebagai berikut: 

“Penilaian sikap adalah penilaian terhadap kecenderungan perilaku 

peserta didik sebagai hasil pendidikan, baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas.Dalam hal ini, penilaian sikap ditujukan 

untuk mengetahui capaian dan membina perilaku serta budi 

pekerti peserta didik sesuai butir-butir sikap dalam Kompetensi 

Dasar (KD) pada Kompetensi Inti Sikap Spiritual (KI-1) dan 

Kompetensi Inti Sikap Sosial (KI-2).
26

 

 

Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa penilaian sikap bertujuan 

untuk pembinaan budi pekerti, dan dinilai dari indikator sesuai butir-butir 

dalam kompetensi.Oleh karena itu tujuan penilaian sikap pada dasarnya 

tidak berbeda dengan tujuanpenilaian karakter. Pelaksanaan penilaian 

sikap yang dirahkan pada Kompetensi Dasar  (KD) dapat dilakukan secara 

bersamaan dengan nilai-nilai karakter yang diintegrasikan dalam 

Kompetensi Dasar (KD) tersebut.  

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pekasanaan penilaian 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam pembentukan karakter 

siswa di SMAN 1 Tanjung Bintang pada prinsipnya dilakukan secara 

terpadu dengan penilaian sikap. Hal ini juga sejalan dengan yang 

disebutkan dalam buku pedoman penilaian untuk SMA, yaitu:”Selain 

itu juga untuk menilai karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai 

karakter yang diintegrasikan dengan Kompetensi Dasar (KD) Pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama, KD pada KI-1 dan KD pada KI-2  disusun 

secara koheren dan linier dengan KD pada KI-3 dan KD pada KI-4.
27

 

                                                           
26

Kemendikbud, Panduan Penilaian, Untuk SMA, (Ditjen Dikdasmen, 2015) 

hlm.7 
27

 Ibid. hlm.8 
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Selanjutnya bagaimana penilaian sikap yang sekaligus menilai 

karakter peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, peneliti meminta penjelasan kepada guru 

Pendidikan Agama Islam,Bpk. Drs. Mirza, M.Pd.I, yang menyebutkan 

bahwa: “Untuk menilai sikap dilakukan dengan pengamatan, sikap yang 

sangat baik dan sikap yang kurang baik saja yang perlu dicatat, biasanya 

kita menggunakan jurnal. Cara lain jarang dilakukan kalau dengan jurnal 

sudah dianggap cukup” 

Tentang bagaimana pengolahan hasil  penilaian sikap, lebih lanjut 

Bpk. Drs. Mirza, M.Pd.I, menjelaskan:”Pada aturan yang baru guru PAI 

mengumpulkan semua jurnal dari para guru untuk dibuat diskripsi, guru 

PAI kebagian memberikan diskripsi sikap spiritual dari setiap kelas yang 

kita ajar, hasilnya diserahkan kewali kelas”
28

 Penjelasan ini 

menggambarkan bahwa penilaian sikap dalam mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang yang paling utama adalah 

dengan menggunakan jurnal.Untuk dapat mengisi jurnal guru perlu 

melakukan observasi terhadap prilaku peserta didik, baik prilaku yang 

harus dicapai sebagaimana yang tertuang dalam Kompetensi Dasar, prilaku 

yang dibentuk dengan penanaman nilai-nilai karakter, maupun sikap 

spiritual dan sikap sosial dalam KI-1 dan KI-2. 

Berikut model jurnal yang digunakan dalam penilaian sikap 

padamata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Tanjung 

Bintang. 

                                                           
28

Hasil wawancara dengan Guru PAI  SMAN 1 Tanjung Bintang Bpk. Drs. 

Mirza, M.Pd.I 
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Tabel 4.13: Model format dan pengisian jurnal guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam
29

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurnal memuat catatan sikap atau perilaku peserta didik yang 

sangat baik atau kurang baik, dilengkapi dengan waktu terjadinya perilaku 

tersebut, dan butir-butir sikap.Berdasarkan catatan tersebut pendidik 

membuat deskripsi penilaian sikap peserta didik selama satu 

semester.Asumsinya setiap peserta didik pada dasarnya berperilaku baik 

sehingga yang perlu dicatat hanya perilaku yang sangat baik (positif) atau 

kurang baik (negatif) yang berkaitan dengan indikator sikap spiritual dan 

sikap sosial.Catatan hal-hal positif dan menonjol digunakan untuk 

menguatkan perilaku positif, sedangkan perilaku negatif digunakan untuk 

pembinaan. 

Penilaian sikap padamata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMA Negeri 1 Tanjung Bintangberikutnya menggunakan model Penilaian 

                                                           
29

Dokumen Penilaian PAI SMAN 1 Tanjung Bintang 

Nama Satuan pendidikan : SMAN 1 Tanjung Bintang 
Tahun pelajaran : 2016/2017 
Kelas/Semester :  XI / SemesterII 
Mata Pelajaran : PAI dan Budi Pekerti 

 

No Waktu Nama Kejadian/Perilaku Butir Sikap 
Pos/ 
Neg 

Tindak Lanjut 

1 5/8/2016 RAdi Mengajak rekan-rekan 
sekelasnya dan 
memimpin sholat jamaah 
dengan baik pada jam 
istirahat sing bertepatan 
masuk waktu sholat 

Religius + Diberi apresiasi/ pujian atas 
keteladananya dalam 
ibadah, diingatkan agar lain 
kali lebih berditingkatkan 
lagi 

2 12/8/2016 Mey Mendebat pendapat 
rekan diskusi dengan 
kata-kata tidak sopan, 
memaki dan 
memaksakan pendapat 
sendiri  

Demokratis - Dipanggil, ditegur dan 
diingatkan agar tidak 
mengulangi perkataan dan 
perbuatan tidak etis, 
Dilakukan pembinaan. 
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Diri. Penilaian diri dilakukan dengan cara meminta peserta didik untuk 

mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam berperilaku. 

Berikut model penilaian diri: 

Tabel 4.14: Contoh Lembar Penilaian Diri (checklist) kegiatan kelompok PAI
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian diri dapat memberi dampak positif terhadap 

perkembangan kepribadian peserta didik, antara lain: (a) dapat 

menumbuhkan rasa percaya diri, karena diberi kepercayaan untuk menilai 

diri sendiri. (2) peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan diri, 

karena ketika melakukan penilaian harus melakukan introspeksi terhadap 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. (3) dapat mendorong, 

membiasakan, dan melatih peserta didik untuk berbuat jujur, karena 

dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan penilaian. Dan 

membentuk sikap terhadap mata pelajaran/pengetahuan. 

                                                           
30

Ibid. 

Nama   : ............................................... 
Kelas/Semester : ..................../.......................... 
Hari/Tanggal  : …………..………/ ……………………… 
Petunjuk: 
1. Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda (v)pada kolom yang 

sesuai dengan keadaan dirimu yang sebenarnya. 
2. Serahkan kembali format yang sudah kamu isi kepada bapak/ibu guru. 

 

No Pernyataan Ya Tidak 

Selama  kegiatan kelompok, saya:   

1 Mengusulkan ide kepada kelompok   

2 Menanggapi pendapat teman dan diterima baik   

3 Tidak berani bertanya karena malu   

4 Menertawakan pendapat teman   

5 Aktif mengajukan pertanyaan dengan sopan   

6 Melaksanakan kesepakatan kelompok, meskipun tidak sesuai 
dengan pendapat saya 

  

       Catatan obsever : ………………………………… 
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Penilaian sikap padamata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMA Negeri 1 Tanjung Bintang selanjutnya menggunakan model 

Penilaian Antarteman. Penilaian antarteman adalah penilaian dengan cara 

peserta didik saling menilai perilaku temannya. Penilaian antarteman dapat 

mendorong: (a) objektifitas peserta didik, (b) empati, (c) mengapresiasi 

keragaman/perbedaan, dan (d). refleksi diri. Sebagaimana penilaian diri, 

hasil penilaian antarteman dapat digunakan sebagai data konfirmasi. 

Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarteman sebagai 

berikut: 

Tabel 415:Contoh instrumen penilaian (lembar pengamatan) antarteman 

(peer assessment), (checklist) kerja kelompok PAI
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator penilaian sikap spiritual padamata pelajaran Pendidikan  

                                                           
31

Ibid. 

Petunjuk 
1. Amati perilaku 2 orang temanmu selama mengikuti kegiatan kelompok. 
2. Isilah kolom yang tersedia dengan tanda cek (√) jika temanmu menunjukkan 

perilaku yang sesuai dengan pernyataan untuk indikator yang kamu amati atau 
tanda strip (-) jika temanmu tidak menunjukkan perilaku tersebut. 

3. Serahkan hasil pengamatan kepada bapak/ibu pendidik. 
Nama Teman : 1. …………………. 2 . ………………. 
Nama Penilai  :  …………………………………. Kelas/Semester :  …………………………… 

No Pernyataan/Indikator Pengamatan Teman  

1 

Teman  

2 

1 Teman saya mengajukan pertanyaan dengan sopan   

2 Teman saya mengerjakan tugas sesuai tugas dalam kelompok   

3 Teman saya menyapaikan ide untuk menyelesaikan masalah   

4 Teman saya memaksa kelompok untuk menerima usulnya   

5 Teman saya menyela pembicaraan teman kelompok   

6 Teman saya menjawab pertanyaan yang diajukan teman lain   

7 Teman saya menertawakan pendapat teman yang aneh   

8 
Teman saya melaksanakan kesepakatan kelompok meskipun tidak 

sesuai dengan pendapatnya 
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Agama Islam di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang dikembangkan sendiri 

oleh guru.Indikator sikap spiritual pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

dan  diturunkan dari KD pada KI-1 dengan memperhatikan butir-butir nilai 

sikap yang tersurat. Berikut ini contoh indikator sikap spiritual yang 

digunakan untuk mata pelajaranPendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 

Tanjung Bintang:  

Tabel 4.16: Beberapa indicator penilaian sikap spiritual padamata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 

Tanjung Bintang 

 

(1)  berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan.  

(2)  menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut.  

(3)  memberi salam pada saat awal dan akhir kegiatan.  

(4)  bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Swt.. 

(5)  mensyukuri kemampuan manusia dalam mengendalikan diri. 

(6)  bersyukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu.  

(7)  berserah diri (tawakal) kepada Allah Swt. setelah berikhtiar atau 

melakukan usaha.  

(8)  menjaga lingkungan hidup di sekitar satuan pendidikan.  

(9) memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Allah Swt. 

(10) bersyukur kepada Allah Swt. sebagai bangsa Indonesia.  

(11)  menghormati orang lain yang menjalankan ibadah sesuai dengan 

agama yang dianut. 

 

Penilaian sikap spiritual dilakukan untuk mengetahui 

perkembangan sikap peserta didik dalam menghargai, menghayati, dan 

mengamalkan ajaran agama yang dianutnya serta toleransi terhadap agama 

lain. 

 

Indikator penilaian sikap sosial padamata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang dikembangkan sendiri 
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oleh guru.IndikatorIndikator KD dari KI-2  pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dirumuskan dalam perilaku spesifik 

sebagaimana tersurat di dalam rumusan KD mata pelajaran tersebut. 

Berikut beberapa contoh indikator sikap sosial yang digunakan 

untuk mata pelajaranPendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Tanjung 

Bintang:  

Tabel  4.17: Beberapa indicator penilaian sikap spiritual padamata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 

Tanjung Bintang 

 

 

(1) Jujur, yaitu perilaku dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan. 

(2) Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.  

(3) Tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia 

lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial 

dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.  

(4) Toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai keberagaman 

latar belakang, pandangan, dan keyakinan.  

(5) Gotong royong, yaitu bekerja sama dengan orang lain untuk 

mencapai tujuan bersama dengan saling berbagi tugas dan tolong-

menolong secara ikhlas.  

(6) Santun atau sopan, yaitu sikap baik dalam pergaulan, baik dalam 

berbahasa maupun bertingkah laku. Norma kesantunan bersifat 

relatif, artinya yang dianggap baik/santun pada tempat dan waktu 

tertentu bisa berbeda pada tempat dan waktu yang lain.  

(7) Percaya diri, yaitu suatu keyakinan atas kemampuan sendiri untuk 

melakukan kegiatan atau tindakan.  

 

Penilaian sikap sosial dilakukan untuk mengetahui perkembangan 

sikap sosial peserta didik dalam menghargai, menghayati, dan berperilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 
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percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaanya.  

Berikut contoh kesimpulan hasil deskripsi sikap spiritual dan sikap 

sosial. 

Gilang: Selalu bersyukur dan berdoa sebelum melakukan kegiatan 

serta memiliki toleran pada agama yang berbeda; ketaatan 

beribadah mulai berkembang. 

Fatma :   Memiliki sikap santun, disiplin, dan tanggung jawab yang 

baik, responsif dalampergaulan; sikap kepedulian mulai 

meningkat 

 

2). Penilaian Pengetahuan 

Pelaksanaan penilaian pengetahuan dilakukan untuk menilai proses 

dan hasil belajar peserta didik. Penilaian proses dilakukan dalam 

bentukpenilaian harian melalui tes tertulis, tes lisan, maupun penugasan. 

Cakupan penilaian harian meliputi seluruh indikator dari satu kompetensi 

dasar atau lebih sedangkan cakupan penugasan disesuaikan dengan 

karakteristik kompetensi dasar. 

3). Penilaian Keterampilan 

Pelaksanaan penilaian keterampilan dilakukan untuk menilai proses 

dan hasil belajar peserta didik. Penilaian proses dilakukan melalui 

penilaian praktik selama proses pembelajaran. Sedangkan penilaian hasil 

dilakukan melalui penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian 

portofolio yang diberikan setelah pembelajaran.Penilaian keterampilan 

dapat juga dilakukan melalui penilaian harian sesuai karakteristik 

Kompetensi Dasar (KD). 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 



87 
 

1.PembahasanPerencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam 

pembentukan Karakter Siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. 

Pembahasan mengenai perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dalam pembentukankarakter siswa di SMA Negeri 1 Tanjung dalam 

penelitian ini difokuskan pada dua hal, yaitu penyusunan Silabus dan 

penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hal ini dilakukan 

mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 

Tahun 2016 Tentang Strandar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang 

menyebutkan bahwa:“Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk 

Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada 

Standar Isi.”
32

 

Berdasarkan ketentuan di atas, perencanaan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dalam pembentukankarakter siswa di SMA Negeri 1 Tanjung 

Bintang terdiri dari; (1) Penyusunan Silabus Pendidikan Agama Islam dalam 

pembentukankarakter siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, dan (2) 

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Agama 

Islam dalam pembentukankarakter siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. 

Di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, sistematika Silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Agama Islam mengacu pada 

Standar Proses, hal ini dilakukan didasarkan pada ketentuan sebagaimana 

disebutkan bahwa: ”Penyusunan silabus dan RPP perlu memperhatikan 

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam standar proses. Standar Proses 

merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan 

                                                           
32

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan,Strandar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah(Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016). 
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pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk mencapai kompetensi 

lulusan.”
33

 

a. Pembahasan Penyusunan SilabusPendidikan Agama Islam Dalam 

pembentukan Karakter Siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. 

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk 

setiap bahan kajian mata pelajaran.Proses penyusunan Silabus mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam pembentukankarakter siswa di 

SMA Negeri 1 Tanjung Bintang dilakukan oleh kelompok guru mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam melalui MGMP sekolah dan wakil 

kepala sekolah bidang kurikulum sebagai koordinator. 

Sebagaimana hasil analisis dokumen, Silabus mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dalam pembentukankarakter siswa di SMA Negeri 

1 Tanjung Bintang, memuat: 

1) Identitas mata pelajaran, yaitu; mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ; 

2) Identitas sekolah, yaitu; SMA Negeri 1 Tanjung Bintang; 

3) Kompetensi inti; yaitu; KI-1 (sikap spiritual), KI-2 (sikap sosial), KI-3 

(pengetahuan), dan KI-4(keterampilan);  

4) Kompetensi dasar, yaitu; kemampuan spesifik yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata 

pelajaranPendidikan Agama Islam, serta nilai-nilai karakter;  

5) Materi pokok, yaitu; memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang 

relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan 

indikator pencapaian kompetensi;  

                                                           
33

Ibid. 
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6) Pembelajaran, yaitu; kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta 

didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan;  

7) Penilaian, yaitu; proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik;  

8) Alokasi waktu, yaitu; sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur 

kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; dan  

9) Sumber belajar, yaitu dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, 

alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. 

Silabus Pendidikan Agama Islam di SMANegeri 1 Tanjung Bintang 

dikembangkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter sebagai upaya 

pembentukan karakter peserta didik. 

Adapun cara mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang 

dikembangkan adalah dengan mencantumkannya pada kolom Kompetensi 

Dasar (KD) beurutan setelah aspek sikap, sebagaimana yang ditunjukan 

pada contoh yang ada pada gambar (4.1) Model Silabus Pendidikan Agama 

Islamdengan integrasi nilai-nilai karakter di SMANegeri 1 Tanjung Bintang, 

yang telah disajikan sebelumnya pada bagian temuan penelitian. 

Nilai-nilai karakter yang dikembangkan kedalam silabus diperoleh 

dari analisis Kompetensi Dasar (KD) khususnya pada aspek sikap yang 

diskripsinya sebagaimana yang tertera dalam tabel (4.7), (4.8), (4.9): 

Tabel kerja analisis muatan nilai-nilai karakter dalam Kompetensi 

Dasar (KD)Pendidikan Agama Islam kelas X, XI, dan XIIjenjang 

SMA.  
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Pemilihan terhadap nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang 

didasarkan pada nilai-nilai karakter yang memiliki keterkaitan erat dengan 

Kompetensi Dasar (KD) aspek sikap maupun peta materi yang akan dicapai 

dalam pembelajaran.  

Jika dipahami sebenarnya pada setiap aspek sikap yang ada pada 

setiap Kompetensi Dasar (KD) sudah bermuatan nilai-nilai pembentuk 

karakter bagi peserta didik.Dan pengembangan nilai-nilai karakter yang 

dilakukan dimaksudkan untuk penguatan terhadap pencapaian Kompetensi 

Dasar (KD) dan guna mencapai tujuan pendidikan karakter dalam rangka 

peningkatan mutu pendidikan yang mengarah pada pencapaian tujuan 

pendidikan nasional. 

Proses penyusunan Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dalam pembentukankarakter siswa di SMA Negeri 1 Tanjung 

Bintangdengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang diwujudkan dalam 

bentuk Silabus Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Tanjung Bintang 

merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari program sekolah 

secara keseluruhan. 

b. Pembahasan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP)Pendidikan Agama Islam Dalam pembentukan Karakter Siswa di 

SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih.RPP 
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dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran 

peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD).”
34

 

Guru-guruPendidikan Agama Islam di SMANegeri 1 Tanjung 

Bintang  berupaya menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

secara lengkap dan sistematis dengan maksud agar pembelajaran dapat 

berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan dapat 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik. 

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP)Pendidikan 

Agama Islam di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang juga disusun mengacu pada 

standar proses yang diantaranya mencakup:  

1)Identitas sekolah, mata pelajaran,dan kelas/semester;  

2)  Alokasiwaktu; 

3)Kompetensi Dasar (KD), indikatorpencapaiankompetensi; 

4)  Materi pembelajaran; 

5)Kegiatan pembelajaran;  

6)  Penilaian; dan  

7)  Media/alat, bahan, dan sumber belajar. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Agama Islam 

di SMANegeri 1 Tanjung Bintang disusun secara bersama/tim melalui 

MGMP sekolah yang diikuti oleh semua guru yang bekerja secara kelompok 

sesuai mata pelajaran masing-masing dan wakil kepala sekolah bidang 

kurikulum berperan sebagai koordinator. 
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Ibid. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Agama Islam 

di SMANegeri 1 Tanjung Bintang dikembangkan dengan mengintegrasikan 

nilai-nilai karakter sebagai upaya pembentukan karakter peserta didik. 

Adapun cara mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang dikembangkan 

adalah dengan mencantumkannya pada kolom Kompetensi Dasar (KD) 

aspek sikap, dan dilengkapi dengan indikator pencapaian hasilnya pada 

kolom indikator pencapaian kompetensi,  untuk lebih jelas dapat dilihat 

dalam contoh yang tertera pada gambar (4.2) Model Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP)Pendidikan Agama Islamdengan integrasi nilai-nilai 

karakter di SMANegeri 1 Tanjung Bintang. 

Gambar (4.2) tersebut sebagai model yang menunjukkan cara 

mengintegrasikan nilai-nilai karakter kedalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Pemilihan terhadap nilai-nilai karakter yang 

dikembangkan didasarkan pada nilai-nilai karakter sebagaimana yang 

dikembangkan dalam silabus pembelajaranPendidikan Agama Islam di SMA 

Negeri 1 Tanjung Bintang.Hal ini berarti bahwa Perencanaan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dalam pembentukankarakter siswa di SMA Negeri 

1 Tanjung Bintangdengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang 

diwujudkan dalam bentuk  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Tanjung Bintang merupakan bagian 

integral yang tidak terpisahkan dari program sekolah secara keseluruhan. 

Pengembangan Rerencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Pendidikan Agama Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai Karakter di SMA 

Negeri 1 Tanjung Bintangdisusunsebelum awal semester atau awal tahun 
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pelajarandimulai, dan selaludiperbaharui setiap ada perubahan kebijakan 

yang diberlakukan. Hal ini sebagaimana penuturan guru Pendidikan Agama 

Islam Bpk Drs. Mirza, M.Pd.I.yang menjelaskan bahwa:“Kita selalu dan 

memang diharuskan memperbarui perangkat pembelajaran di setiap awal 

tahun, pelajaran karena silabus dan RPP merupakan dokumen kurikulum 

yang berlaku, dan sekarang kan tidak sulit melakukan revisi seperlunya dan 

bisa dicetak kembali”
35

 

Perencanan pembelajaran yang praktiknya merupakan penyusunan 

Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagaimana tersebut 

dalam uraian diatas  relevan dengan pendapat Cunningham yang 

menyebutkan bahwa: 

“ Perencana adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, 

fakta, imajinasi,dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan 

tujuan memvisualisasi dan mamformulasi hasil yang diinginkan, 

urutan kegiatan yang di perlukan dan prilaku batas-batas yang dapat 

diterima yang akan dipergunakan dalam penyelesaian”.
36

 

 

2. Pembahasan Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Dalam  Membentuk Karakter Siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. 

Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Mengengah BAB IV, disebutkan bahwa dalam Pelaksanaan Pembelajaran ada 

2 hal pokok yang diatur; pertama, Persyaratan Pelaksanaan Proses 

Pembelajaran, dan kedua, Pelaksanaan Pembelajaran. 

                                                           
35

Hasil wawancara dengan Guru PAI, SMAN 1 Tanjung Bintang,Drs. Mirza, M.Pd.I 
36

Amiruddin, Perencanaan Pembelajaran, Konsep dan Implementasi, (Yogyakarta: 

Parama Ilmu, 2016), hlm.1 
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Persyaratan Pelaksanaan Pembelajaran yang harus diperhatikan antara 

lain; (a) Alokasi waktu jam tatap muka  pembelajaran untuk SMA adalah: 45 

menit, (b) Jumlah maksimum  peserta didik untuk SMA adalah 36setiap 

rombonganbelajar, (c) Jumlah buku teks sesuai kebutuhan peserta didik, (e) 

Guru dapat mengelolaan kelas dengan baik
37

. Berkenaan dengan hal ini, di 

SMA Negeri Tanjung Bintang secara umum persyaratan-persyaratan tersebut 

dapat terpenuhi dengan baik, meskipun terdapat bagian-bagian tertentu yang 

belum optimal.Kondisi tersebut sebagaimana digambarkan oleh sajian data 

profil SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. 

Berkenaan dengan hal yang kedua, Pelaksanaan pembelajaran 

merupakan implementasi dari Rerencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP), 

meliputi kegiatan (1) pendahuluan, (2) inti dan (3) penutup.  

Dengan penerapan Kurikulum 2013, pelaksanaan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam  dinilai sangat padat dengan muatan nilai-nilai 

karakternya, data dan informasi ini sebagaimna dijelaskan dari hasil 

wawancara dengan Guru Pendidikan Agama Islam, Ibu Dra. Rosfiah, M.Pd.I 

yang mengemukakan bahwa:”Pelaksanaan pembelajaran dengan kurikulum 

2013 ini sangat padat muatan pendidikan karakternya, baik yang sudah 

terintegrasi dalam setiap KD khususnya aspek sikap, juga dalam KI-1 dan KI 

2. Dan yang kita lakukan pengembanganya dalam setiap KD tinggal kita 

menambahkan”
38

 

Guna mendukung data dan informasi yang diperoleh melalui 

wawancara tersebut, maka hasil observasi yang menfokuskan pada identifikasi 

                                                           
37

Op.cit.,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Standar Penilaian 
38

Hasil wawncara dengan Guru PAI, SMAN 1 Tanjung Bintang,Dra. Rosfiah, M.Pd.I 
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penerapan nilai-nilai karakter dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, sebagaimana dapat 

digambarkan dalam tabel (4.10) Pelaksanaan  (Kegiatan Pendahuluan) 

Pembelajaran PAI Dalam  Membentuk Karakter Siswa di SMA Negeri 1 

Tanjung Bintang, tabel (4.11) Pelaksanaan(Kegiatan Inti) Pembelajaran PAI 

Dalam  Membentuk Karakter Siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, dan 

tabel (4.12) Pelaksanaan(Kegiatan Penutup) Pembelajaran PAI Dalam  

Membentuk Karakter Siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. 

Untuk menguraikan Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dalam  pembentukankarakter siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, 

peneliti akan memilah pembahasannya dalam tiga tahap, yaitu: (1) Kegiatan 

Pendahuluan, (2) Kegiatan Inti, dan (3) Kegiatan Penutup. 

1. Pembahasan Kegiatan Pendahuluan  

Dalam kegiatan pendahuluan guru Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islamdi SMA Negeri 1 Tanjung Bintang melakukan:  

a)  Menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran;  

b) Memberi motivasi belajar pada peserta didik dengan menjelaskan  

manfaat materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan 

contoh yang sesuai kondisi peserta didik;  

c)  Apersepsi, dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;  

d) Menjelaskan kompetensi dasar yang akan dicapai; dan nilai-nilai 

karakter yang diharapkan;  
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e)  Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan yang 

akan dilakukan.  

Nilai-nilai karakter yang ditanamkan kepada peserta didik 

teridentifikasi dari yang dilakukan oleh guru Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islamdi SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, yaitu; (a) Masuk kelas 

tepat waktu (nilai disiplin, keteladanan), (b) Masuk ruang berjabat tangan 

(nilai tatakrama, sopan santun), (c) Berdoa sebelum memulai pelajaran 

(nilai religius), (d) Mengucap dan menjawab salam (religius, santun), (e) 

Membaca Al-Qur’an ayat pilihan (nilai religius/gemar membaca), (f) 

Menyampaikan cakupan materi, kompetensi yang akan dicapai, 

menjelaskan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, memberi motivasi 

(rasa ingin tahu, kreatif, kerja keras).  

Dan dalam kegiatan pendahuluan ini guru Pendidikan Agama Islam 

juga menyampaikan tentang nilai karakter yang diharapkan; pertama, 

nilaiReligius(dengan indikator, taat ibadah/bertaqwa kepada Allah Swt.), 

kedua,  nilai jujur (dengan indikator, berkata dan berbuat yang benar), 

ketiga, Keteladanan (dengan indikator, patut dicontoh oleh orang lain). 

Nilai-nilai karakter ini sebagaimana yang tertera dalam contoh Rerencana 

Pelaksanaan Pembelajaran(RPP)Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 

1 Tanjung Bintang. 

Hasil observasi pelaksanaan Kegiatan 

PendahuluanpembelajaranPendidikan Agama Islam  dalam  

pembentukankarakter siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang 

sebagaimana tersebut dalam uraian di atas menunjukkan bahwa dalam 
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pembelajaran tersebut cukup padat muatan nilai-nilai karakter yang dapat 

ditanamkan. Namun sebenarnya dalam hal  ini penanaman nilai-nilai 

karakter yang terjadi dalam kegiatan pendahuluan adalah secara tidak 

langsung, karena pada tahap pendahuluan belum masuk pada substansi 

materi pembelajaran, hal ini ada relevansinya dengan apa yang dijelaskan 

dalam Strandar Proses bahwa:”Pembelajarantidak 

langsungadalahpembelajaranyangterjadiselama proses   pembelajaran   

langsung   yang  dikondisikan   menghasilkan dampakpengiring(nurturant 

effect).Pembelajarantidaklangsung berkenaan dengan pengembangan nilai 

dan sikap yang terkandung dalamKI-1danKI-2.
39

 

Penanaman nilai-nilai karakter sebagaimana tersebut di atas pada 

dasarnya sesuai dengan kaidah-kaidah implementasi pendidikan karakter, 

yaitu yang bersifat; (1) Rutin, karena berlangsung terus menerus setiap 

saat.  Hal ini relevan dengan prinsip pendidikan karakter yang diterapkan 

melalui kegiatan sehari-hari sebagaimana yang disebutkan dalam Panduan 

Pelaksanaan Penndidikan Karakter, yaitu: “Kegiatan rutin adalah kegiatan 

yang dilakukan peserta didik secara terus menerus dan konsisten”
40

 

Kegiatan ini akan efektif membentuk karakter peserta didik secara 

berkelanjutan dengan pembiasaan yang sudah mereka lakukan secara rutin 

tersebut. 

Selanjutnya  (2) Keteladaan, dimana guru sebagai figur yang akan 

dicontoh oleh peserta didik. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam 

Pedoman Penndidikan Karakter, yaitu: “Kegiatan keteladanan adalah 

                                                           
39

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Standar Penilaian.Op.cit., 
40

Kemendiknas, Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter, (Jakarta: Pusat 

Kurikulum, 2011), h. 15 
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prilaku dan sikap guru dan tenaga pendidik lainya dalam memberikan 

contoh terhadap tindakan-tindakan yang baik sehingga menjadi panutan 

bagi peserta didik untuk mencontohnya”
41

 

b. Pembahasan Kegiatan Inti 

Dalam Kegiatan Inti, guru Pendidikan Agama Islamdi SMA Negeri 1 

Tanjung Bintangmenggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, 

media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dengan pendekatan saintifik. Kegiatan peserta 

didik;  

a) Mengamati; membaca buku teks, mendengar penjelasan guru, melihat 

contoh yang disajikan guru,  

b) Menanyakan, hal yang belum jelas, langkah kegiatan yang harus 

dilakukan dalam diskusi,  

c) Eksperimen/mencari, mengidentifikasi, berdiskusi dengan sumber buku 

teks,  

d) Asosiasi/menghubungkan, menuliskan hasil diskusi kelompok, (e)  

komunikasi, secara bergantian melakukan presentasi dan kelompok 

lain menanggapi. 

Ranah pembelajaran mencakup; (1) aspek sikap dengan proses 

afeksi, peserta didik; menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, 

hingga mengamalkan materi dan tindakan dalam proses pembelajaran, (2) 

aspek pengetahuan; peserta didik memperoleh melalui aktivitas 

mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga 

mencipta terhadap materi pembelajaran, dan (3) aspek 

                                                           
41

Ibid.,Kemendiknas, Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter, h. 15 



99 
 

keterampilan;peserta didik memperoleh ketrampilan melalui kegiatan 

mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. 

Identifikasi terhadap nilai-nilai karakter yang ditanamkan diperoleh 

peserta didik melalui kegiatan; (a) mengamati, bertanya, mencari, dan 

mengasosiasi/menghubungkan dan berdiskusi dalam kelompok; (nilai rasa 

ingin tahu, aktif, kerja keras, demokratis, perduli sosial), (b) 

komunikasi/presentasi (nilai aktif, kreatif, perduli sosial, menghargai 

prestasi, keteladanan), (c) mengucap salam awal dan akhir presentasi 

maupun dalam memberi tanggapan (nilai religius). 

Nilai-nilai karakter yang ditanamkan terkait dengan Kompetensi 

Dasar (KD) mencakup; (a) aspek sikap (menanamkan sikap jujur, 

kemandirian, dan tanggungjawab), (b) aspek pengetahuan (menanamkan 

nilai rasa ingin tahu, aktif, kreatif, gemar membaca), dan (c) aspek 

ketrampilan (menanamkan sikap aktif, kreatif). Adapun nilai-nilai karakter 

yang ditanamkan terintegrasi dengan Kompetensi Dasar (KD) mencakup; 

nilai Religius(indikator, taat ibadah/bertaqwa kepada Allah Swt.), nilai 

Jujur (indikator, berkata dan berbuat yang benar), dan nilai Keteladanan 

(indikator, patut dicontoh oleh orang lain). 

Hasil observasi pelaksanaan Kegiatan Inti pembelajaranPendidikan 

Agama Islam dalam  pembentukankarakter siswa di SMA Negeri 1 

Tanjung Bintang sebagaimana tersebut dalam uraian di atas menunjukkan 

bahwa  dengan aktifitas pembelajaran tersebut cukup padat muatan nilai-

nilai karakter yang dapat ditanamkan. Dalam hal  ini penanaman nilai-nilai 

karakter yang terjadi sebagian merupakan proses secara tidak 
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langsungyang  dikondisikan sehinggamenghasilkan 

dampakpengiring(nurturant effect).Pembelajarantidaklangsung ini 

berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap, pengetahuan, dan 

ketrampilan yang terkandung dalamKI-1(sikap spriritual),dan KI-2 (sikap 

sosial). 

Adapun yang terkait langsung dengan substansi materi Pendidikan 

Agama Islam terkait pada KI-3 (aspek pengetahuan, dan KI-4 (aspek 

ketrampilan), nilai-nilai karakternya yang terkandung dalam Kompetensi 

Dasar (KD) aspek sikap, dan pengembangan nilai-nilai karakter yang terkait 

dengan Kompetensi Dasar (KD) tersebut yang merupakan hasil 

pengintegrasian,sebagaimana yang dicontohkan adalah; nilai religius, 

kejujuran, dan keteladanan,yang merupakan pembentukan karakter yang 

sengaja dilakukan untuk dapat diwujudkan secara bersama-sama mengarah 

pada Indikator Pencapaian Kompetensi Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti. 

Dalam proses pembelajaran ini guru  PendidikanAgama Islam  

dalam  pembentukankarakter siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, 

menerapakan pendidikan karakter selain yang bersifat; rutin, dan 

keteladanan, juga yang bersifat spontan, dan pengkondisian yang 

diterapkan secara tepat sesuai dinamika dalam proses pembelajaran yang 

berlangsung.  

Penerapan pendidikan karakter secara spontanyang dimaksudkan 

adalah; dimana guru memberikan respon terhadap setiap prilaku peserta 

didik yang dinilai tidak tepat diberikan teguran/peringatan/sanksi. 
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Sedangkan prilaku peserta didik yang dinilai positif atau menunjukan 

prestasi lebih di luar kebiasaan diberikan reward seperti sanjungan (nilai 

keteladanan, menghargai prestasi). Adapun yang bersifat pengkondisian, 

yaitu; mengajak peserta didik tertib saat belajar, menjaga ruang kelas dan 

halaman dalam kondisi bersih, memperlakukan fasilitas sekolah dengan 

memanfaatkan dan menjaga agar dalam kondisi baik (nilai perduli 

lingkungan fisik, dan peduli sosial). 

Kegiatan spontan dan prngkondisisn tersebut di atas sesuai dengan 

Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter yang menyebutkan 

bahwa:”Kegiatan spontan adalah kegiatan spontan yang dilakukan saai itu 

juga. Kegiatan ini dilakukan biasanya  pada saat guru dan tenaga 

pendidikan yang lainnya mengetahui adanya perbuatan yang kurang baik 

dari peserta didik yang harus dikoreksi pada saat itu juga”
42

 Sedangkan 

kegiatan “Pengkondisian adalah untuk mendukung keterlaksanaan 

pendidikan budaya karakter bangsa maka sekolah dikondisikan sebagai 

pendukung kegiatan tersebut”.
43

 

c. Pembahasan Kegiatan Penutup 

Sebelum mengakhiri proses pembelajaran guru Pendidikan Agama 

Islam  melakukan penilaian mencakup aspek sikap dengan membuat 

jurnal, aspek pengetahuan dengan pertanyaan lisan dan tertulis, dan aspek 

ketrampilan dengan memeriksa pekerjaan peserta didik. Penilaian aspek 

sikap erat kaitanya dengan penilaian karakter peserta didik. Penilaian 

proses dilakukan sepanjang pembelajaran dilangsungkan sehingga 

                                                           
42

Ibid.Kemendiknas, Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter, h. 15 
43

 Ibid.,Kemendiknas, Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter, h. 15 
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pencapaian perkembangan karakter berdasarkan indikator-indikatornya 

juga dapat diketahui. 

Dalam kegiatan penutup, guru Pendidikan Agama Islam  bersama 

peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi 

untuk mengevaluasi:  

a) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang 

diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat 

langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah 

berlangsung, dalam hal ini guru mengajak bersyukur memperoleh 

tambahan ilmu pengetahuan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari (penanaman nilaireigius),  

b) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, 

dalam kesempatan ini  guru menyarankan agar peserta didik rajin 

belajar (penanaman nilaigemar membaca),  

c) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik 

tugasindividual maupun tugas kelompok, pada kesempatan ini guru 

menghimbau agar tugas diselesaikan dengan baik dan tepat waktu 

(penanaman nilaiaktif, kreatif, disiplin, dan tanggungjawab),  

d) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya, dalam hal ini guru berpesan agar peserta didik 

mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan mendatang (penanaman 

nilairasa ingin tahu). 

Hasil observasi pelaksanaan Kegiatan Penutup 

pembelajaranPendidikan Agama Islamdalam  pembentukankarakter siswa 
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di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang sebagaimana tersebut dalam uraian di 

atas menunjukkan bahwa  dengan aktifitas pembelajaran tersebut guru 

Pendidikan Agama Islambaik langsung atau tidak langsung telah berupaya 

menanamkan nilai-nilai karakter; religius, gemar membaca, aktif, kreatif, 

disiplin, dan tanggungjawab, sertanilai rasa ingin tahu. 

Kesan dan pesan sepanjang interaksi antar peserta didik dan 

dengan guru Pendidikan Agama Islam  juga disampaikan dan diberikan 

kesimpulan, dan kesempatan ini tampaknya merupakan moment hubungan 

inter-personal yang berharga untuk menentukan sikap terbaik dalam 

penyelesaian tugas-tugas yang diberikan ataupun kegiatan pembelajaran 

selanjutnya. 

Dalam proses afeksi sebagaimana tersebut di atas merupakan 

proses dari pembentukan karakter terkait dengan konteks materi 

Pendidikan Agama Islam yang dipelajari oleh peserta didik, sehingga 

kebermaknaan kaidah ajaran agama Islam menjadi bagian yang terikat 

dengan pribadi peserta didik. Peserta didik menjadi terbiasa dalam;  

(1) menerima dengan baik materi pelajaran agama Islam,  

(2) berlatih mempraktikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari,  

(3) merasakan  manfaat  dalam ibadah yang dikerjakan bagi kehidupan 

pribadinya,  

(4) penghayatan pada nilai-nilai ajaran agama yang dimilikinya tercermin 

dalam prilakunya yang religius,  

(5) terbiasa menjalankan ibadah sebagai wujud dari ketaqwaannya. 
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Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMA N 1 Tanjung Bintang sebagaimanatersebut dalam uraian di atas 

relevan dengan apa yang di kemukakan oleh Nana Sujana, bahwa: 

”Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang  diatur sedemikianrupa 

menurutlangkah-langkahtertentuagar pelaksanaan mencapai   hasil yang 

diharapkan
44

 

3. PembahasanPenilaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam 

pembentukan Karakter Siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. 

Penilaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 

Tanjung Bintang dilaksanakan dengan berpedoman pada bukuPanduan 

Penilaian untuk SMA dari Direktorat jenderal pendidikan Dasar dan 

Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2015.Hal tersebut 

sejalan dengan amanat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor   23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian untuk Pendidikan Dasar 

dan Menengah, pada Bab IV, pasal 12, ayat (4) butir (1) dan  (2) yang 

menyebutkan bahwa: ”Ketentuan lebih lanjut  tentang prosedur penilaian oleh 

pendidik diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal terkait 

berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian.”
45

 

Tugas guru dalam penilaian sebagaimana disebutkan dalam Panduan 

Penilaian untuk SMA, adalah:”Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah 

proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta 

didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang 

dilakukan secara terencana dan sistematis, untuk memantau proses, kemajuan 

                                                           
44

Nana Sudjana .Dasar-dasar Proses Belajar,( Bandung, Sinar Baru 2010) hal.149 
45

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Standar Penilaian untuk Pendidikan 

Dasar dan Menengah (Permendikbud, Nomor   23 Tahun 2016) 
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belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil 

belajar”.
46

 

Mengacu pada penjelasan tersebut di atas, Penilaian Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dalam pembentukankarakter siswa di SMA Negeri 1 

Tanjung Bintang dalam pembahasan ini mencakup; (1) penilaian aspek sikap, 

(2) penilaian aspek pengetahuan, dan (3) penilaian aspek ketrampilan. 

Penilaian hasil belajar oleh guru Pendidikan Agama Islam di SMA 

Negeri 1 Tanjung Bintang berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, 

memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar 

peserta didik secara berkesinambungan, dan bertujuan untuk: (1) mengetahui 

tingkat penguasaan kompetensi, (2) menetapkan ketuntasan penguasaan 

kompetensi, (2) menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan 

tingkat penguasaan kompetensi. Dan (4) memperbaiki proses pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas dan guna memperoleh jawaban terhadap 

rumusan masalah yang ketiga dalam penelitian ini; “Bagaimana penilaian 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam pembentukankarakter siswa di 

SMA Negeri 1 Tanjung Bintang ? maka pembahasan mengenai penilaian akan 

lebih mengarah pada penilaian aspek sikap.  Hal ini dilakukan karena penilaian 

karakter berkaitan erat dengan penilaian sikap, dengan kata lain penilaian 

karakter terpadu dengan penilaian aspek sikap, meskipun terdapat sejumlah 

indikator nilai-nilai karakter yang terkait pada aspek pengetahuan dan aspek 

ketrampilan. 

1) Pembasan Penilaian Sikap 

                                                           
46

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan,Panduan Penilaian untuk 

SMA(Direktorat jenderal pendidikan Dasar dan Menengah, 2015) 



106 
 

Penilaian karakter peserta didik pada dasarnya tidak berbeda dengan 

penilaian sikap, baik sikap spiritual ataupun sikap sosial.Pelaksanaan 

penilaian karakter dilakukan secara terpadu dengan penilaian sikap, hal 

yang membedakan antara penilaian sikap dan penilaian karakter adalah 

indikator yang digunakan.Indikator pencapaian kompetensi diperluas 

dengan indikator nilai-nilai karakter yang dikembangkan dan berfungsi 

sebagai penguat prilaku peserta didik. 

Pelaksanaan penilaian sikap spiritual, dan sikap sosial maupun nilai-

nilai karakter pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 

1 Tanjung Bintang dilakukan setiap hari selama pembelajaran satu 

semester. Penilaian sikap spiritual, sikapsosial maupun nilai-nilai karakter 

di dalam kelas dilakukan oleh guru mata pelajaran dengan mencatat 

perilaku peserta didik yang sangat baik atau kurang baik dalam jurnal 

segera setelah perilaku tersebut teramati atau menerima laporan tentang 

perilaku tersebut, dilengkapi dengan waktu terjadinya.Model jurnal yang 

digunakan sebagaimana tabel (4.14) Contoh format dan pengisian jurnal 

guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Tanujung 

Bintang.Asumsinya setiap peserta didik pada dasarnya berperilaku baik 

sehingga yang perlu dicatat hanya perilaku yang sangat baik (positif) atau 

kurang baik (negatif) yang berkaitan dengan indikator sikap spiritual dan 

sikap sosial.Catatan hal-hal positif dan menonjol digunakan untuk 

menguatkan perilaku positif, sedangkan perilaku negatif digunakan untuk 

pembinaan. 
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Perilaku sangat baik atau kurang baik yang dicatat dalam jurnal 

tidak terbatas pada butir-butir sikap (perilaku) yang hendak ditumbuhkan 

melalui pembelajaran yang saat itu sedang berlangsung sebagaimana 

dirancang dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), tetapi 

mencakup butir-butir sikap lainnya yang ditanamkan dalam semester itu, 

jika butir-butir sikap tersebut muncul/ditunjukkan oleh peserta didik. 

Selain itu juga untuk menilai karakter peserta didik sesuai dengan 

nilai-nilai karakter yang diintegrasikan dengan Kompetensi Dasar (KD) 

Pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Kompetensi 

Dasar (KD) pada KI-1 dan KD pada KI-2  disusun secara koheren dan 

linier dengan Kompetensi Dasar (KD) pada KI-3 dan Kompetensi Dasar 

(KD) pada KI-4.
47

 

Penanaman sikap dan nilai-nilai karakter yang diintegrasikan pada 

setiap pembelajaran Kompetensi Dasar (KD) dari KI-3 dan KI-4.Selain itu, 

dapat dilakukan penilaian diri (self assessment) dan penilaian antarteman 

(peer assessment) dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakter 

peserta didik, yang hasilnya dapat dijadikan sebagai salah satu data untuk 

konfirmasi hasil penilaian sikap oleh pendidik. 

Adapun jurnal yang digunakan untuk mencatat hasil pengamatan 

sebagaimana yang tertera dalam temuan penelitian tabel (4.14) :  Model 

format dan pengisian jurnal guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Model jurnal ini yang paling banyak digunakan termasuk dalam mata 

pelajaran pelajaran Pendidikan Agama Islamdi SMA Negeri 1 Tanujung 

Bintang.  

                                                           
47

 Ibid. 
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Sedangkan untuk penilaian diri (self assessment) menggunakan 

model format sebagaimana tertera dalam temuan penelitian yaitu dalam 

tabel(4.15): Contoh Lembar Penilaian Diri (checklist) kegiatan kelompok PAI. 

Selanjutnya untuk penilaian antarteman (peer assessment) menggunakan 

format sebagaimana tertuang dalam temuan penelitian yaitu pada tabel 

(416):Contoh instrumen penilaian (lembar pengamatan) antarteman (peer 

assessment), (checklist) kerja kelompok Pendidikan Agama Islam. 

Hasil penilaian sikap dan karakter selama periode satu semester 

ditulis dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan perilaku peserta 

didik.Penilaian sikap merupakan bagian dari pembinaan dan 

penanaman/pembentukan sikap spiritual dan sikap sosial dan karakter 

peserta didik yang menjadi tugas dari setiap pendidik. 

Penilaian sikap spiritual Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 

1 Tanjung Bintang dilakukan untuk mengetahui perkembangan sikap 

peserta didik dalam menghargai, menghayati, dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya serta toleransi terhadap agama lain.  

Indikator sikap spiritual pada mata pelajaran Pendidikan Agama di 

SMA Negeri 1 Tanjung Bintang diturunkan dari Kompetensi Dasar (KD) 

pada KI-1 dengan memperhatikan butir-butir nilai sikap yang tersurat. 

Beberapa contoh indikator yang diketahui selain digunakan sebagai 

kreteria pencapaian kompetensi, juga digunakan sebagai arah dalam proses 

pembelajaran yang berupaya menanamkan nilai-nilai karakter, mencakup;  

(1) berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, dimaksudkan agar 

peserta didik mengetahui adab berdoa yang baik dan benar, meyakini 
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terhadap doa yang dipanjatkan kepada Allah Swt., berlatih berdoa 

secara khusu’, membiasakan diri berdoa sehingga akan tercermin 

dalam tindakanya yang religius. 

(2) menjalankan ibadah sesuai dengan syariat agama Islam, dimaksudkan 

agar peserta didik setiap aktifitasnya diniatkan ibadah dengan 

menyebut asma Allah, dan menghindari larangan-Nya, 

(3) memberi salam pada saat awal dan akhir kegiatan, dimaksudkan agar 

peserta didik dalam nengucap salam disertai dengan sikap ramah, 

santun, dan dengan intonasi bahasa yang baik, 

(4) bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Swt, dimaksudkan agar 

peserta didikagar semua nikmat dan karunia dari Allah Swt 

dimanfaatkan secara tepat dan untuk meningkatkan keiman dan 

kataqwaanya, 

(5) mensyukuri kemampuan manusia dalam mengendalikan diri, 

dimaksudkan agar peserta didik menerapkan ilmu pengeratuan yang 

diperoleh dalam kehidupan sehari-hari dilandasi dengan akhlak yang 

mulia, 

(6) bersyukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu, dimaksudkan agar 

peserta didik mengakui bahwa keberhasilanya bukan semata-mata 

karena usahanya sendiri, akan tetapi juga karena atas pertolongan 

Allah Swt. 

(7) berserah diri (tawakal) kepada Allah Swt.setelah berikhtiar, sebagai 

implementasi pengakuan bahwa hanya Allah saja yang dapat 

mengabulkan doa dan menentukan keberhasilan, 
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(8) menjaga lingkungan hidup di sekitar satuan pendidikan, dimaksudkan 

agar peserta didik menjaga lingkungan hidup dan alam sekitar dengan 

baik untuk dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup semua makhluk. 

(9) memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Allah Swt., 

dimaksudkan agar peserta didikmenyakini bahwa hanya dengan 

kebaikan serta kasih sayang bisa saling memberi manfaat satu dengan 

yang lainya, 

(10) bersyukur kepada Allah Swt. sebagai bangsa Indonesia, dimaksudkan 

agar peserta didik memupuk rasa cinta tanah air, senangat 

kebangsaan, rela berkorban demi kebaikan. 

(11) menghormati orang lain yang menjalankan ibadah sesuai dengan 

agama yang dianut, dimaksudkan agar peserta didikmemiliki sikap 

toleransi antar umat beragama, membina persatuan, dan 

kemanusiaan. 

Beberapa contoh indikator pencapaian kompetensi sikap spriritual 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang 

di atas dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai upaya pengembangan dan 

pemupukan nilai-nilai karakter yang diharapkan bagi para peserta 

didik.Penilaian sikap sosial pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang dilakukan untuk mengetahui 

perkembangan sikap sosial peserta didik dalam menghargai, menghayati, 

dan berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial, alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaanya. 



111 
 

Sikap sosial dan nilai-nilai karakter dikembangkan terintegrasi dalam 

pembelajaran Kompetensi Dasar (KD) dari KI-3 ranah pengetahuan dan 

KI-4 ranah ketrampilan.Indikator Kompetensi Dasar(KD) dari KI-2 mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dirumuskan dalam perilaku spesifik 

sebagaimana tersurat di dalam rumusan Kompetensi Dasar (KD) mata 

pelajaran tersebut. Beberapa contoh yang digunakan pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang sebagai 

kreteria dan arah pencapaian kompetensi sikap sosial dan nilai-nilai 

karakter yang dikembangkan dan peserta didik diharapkan sebagai berikut: 

(1) Jujur, yaitu perilaku peserta didik yang dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

Indikator jujur antara lain: (a) tidak berbohong (b) tidak menyontek 

dalam mengerjakan ujian/ulangan (c) tidak menjadi plagiat 

(mengambil/menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan 

sumbernya), (d) mengungkapkan perasaan apa adanya (e) membuat 

laporan berdasarkan data atau informasi apa adanya. (f) mengakui 

kesalahan atau kekurangan yang dimiliki. 

(2) Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan.  

Indikator disiplin antara lain: (a) datang tepat waktu (b) patuh pada tata 

tertib atau aturan bersama/satuan pendidikan, dan (c) 

mengerjakan/mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang 

ditentukan, mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik dan benar. 
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(3) Tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan 

budaya), negara dan Allah Swt.  

Indikator tanggung jawab antara lain: (a) melaksanakan tugas individu 

dengan baik (b) menerima risiko dari tindakan yang dilakukan (c) tidak 

menyalahkan/menuduh orang lain tanpa bukti akurat (d) 

mengembalikan barang pinjaman (e) mengakui dan meminta maaf atas 

kesalahan yang dilakukan (f) menepati janji (g) tidak menyalahkan 

orang lain untuk kesalahan tindakan sendiri . 

(4) Toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai keberagaman 

latar belakang, pandangan, dan keyakinan.  

Indikator toleransi antara lain: (a) tidak mengganggu teman yang 

berbeda pendapat (b) menerima kesepakatan meskipun ada perbedaan 

pendapat (c) dapat menerima kekurangan orang lain (d) dapat 

memaafkan kesalahan orang lain (e) mampu dan mau bekerja sama 

dengan siapa pun yang memiliki keberagaman latar belakang, 

pandangan, dan keyakinan (f) tidak memaksakan pendapat atau 

keyakinan diri pada orang lain (g) kesediaan untuk belajar dari  

(terbuka terhadap) keyakinan dan gagasan orang lain agar dapat 

memahami orang lain lebih baik.  

(5) Gotong royong, yaitu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai 

tujuan bersama dengan saling berbagi tugas dan tolong-menolong 

secara ikhlas.  
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Indikator gotong royong antara lain: (a) terlibat aktif dalam kerja bakti 

membersihkan kelas atau sekolah (b) kesediaan melakukan tugas 

sesuai kesepakatan (c) bersedia membantu orang lain tanpa mengharap 

imbalan (d) aktif dalam kerja kelompok (e) memusatkan perhatian 

pada tujuan kelompok (f) tidak mendahulukan kepentingan pribadi (g) 

mencari jalan untuk mengatasi perbedaan pendapat/pikiran antara diri 

sendiri dengan orang lain.  

(6) Santun atau sopan, yaitu sikap baik dalam pergaulan, baik dalam 

berbahasa maupun bertingkah laku. Norma kesantunan bersifat relatif, 

artinya yang dianggap baik/santun pada tempat dan waktu tertentu bisa 

berbeda pada tempat dan waktu yang lain.  

Indikator santun atau sopan antara lain: (a) menghormati orang yang 

lebih tua (b) tidak berkata kotor, kasar, dan takabur (c) tidak 

menyela/memotong pembicaraan pada waktu yang tidak tepat (d) 

mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang lain (e) 

memberi salam, senyum, dan menyapa (f) meminta izin ketika akan 

memasuki ruangan atau menggunakan barang milik orang lain. (g) 

memperlakukan orang lain dengan baik sebagaimana diri sendiri ingin 

diperlakukan baik. 

(7) Percaya diri, yaitu suatu keyakinan atas kemampuan sendiri untuk 

melakukan kegiatan atau tindakan.  

Indikator percaya diri antara lain: (a) berpendapat atau melakukan 

kegiatan tanpa ragu-ragu (b) mampu membuat keputusan dengan cepat 

(d) tidak mudah putus asa (d) tidak canggung dalam bertindak (e) 
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berani presentasi di depan kelas. Dan (f) berani berpendapat, bertanya, 

atau menjawab pertanyaan. 

Deskripsi pencapaian sikapterpadu dengan nilai-nilai karakter 

peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 

1 Tanjung Bintang menggunakan rambu-rambu sebagai berikut: 

a) Sikap yang ditulis adalah sikap spritual dan sikap sosial. 

b) Deskripsi sikap terdiri atas keberhasilan dan/atau ketercapaian 

sikapyang diinginkan dan belum tercapai yang memerlukan pembinaan 

dan pembimbingan. 

c) Substansi sikap spiritual adalah hal-hal yang berkaitan dengan 

menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

d) Substansi sikap sosial adalah hal-hal yang berkaitan dengan 

menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli, santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

e) Hasil penilaian pencapaian sikap dalam bentuk predikat dan deskripsi. 

f) Predikat untuk sikap spiritual dan sikap sosial dinyatakan dengan 

(1) A= sangat baik,  

(2) B= baik,  

(3) C= cukup, dan  

(4) D= kurang.  

 

 

Deskripsi dalam bentuk kalimat positif, memotivasi dan bahan 

refleksi, berikut contoh kesimpulan hasil deskripsi sikap spiritual/sosial: 
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Gilang:  

 

 

 

 

Akhir dari tahap penilaian adalah pembuatan kesimpulan atau 

keputusan sebagaimana uraian di atas. Hal ini sejalan dengan pendapat 

yang di kemukakan olehDaryanto  sebagai berikut: “Menilai adalah 

mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau 

buruk, penilaian bersifat kualitatif.
48 

Adapun sebagai contoh disajikan rekapitulasi hasil penilaian sikap 

spiritual dan sikap sosial pada Kelas XI Semester Ganjil Tahun Pelajaran 

2016/2017 di SMA Negeri Tanjung Bintang, sebagai berikut: 

Tabel 4.18 : Nilai sikap spriritual Kelas XI SMA Negeri Tanjung 

BintangSemester Ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017
49

 

 

No Kelas 
Nilai Sikap Spiritual 

Jumlah 
A B C D 

1 XI MIPA 1 9 27 - - 36 

2 XI MIPA 2 6 26 - - 32 

3 XI MIPA 3 8 26 1 - 34 

4 XI MIPA 4 8 24 - - 32 

5 XI IPS 1 4 29 4 - 33 

6 XI IPS 2 5 27 2 - 32 

7 XI IPS 3 4 29 4 - 33 

8 XI IPS 4 4 27 3 - 32 

Jumlah 48 204 12  264 

Prosentase 18% 77% 5% 0% 100% 

 

                                                           

48
Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2012), hlm.6 

49
Data hasil analisis dokumen penilaian PAI di SMAN 1 Tanjung Bintang Tahun 

Pelajaran 2016/2017 

(a) Selalu bersyukur dan berdoa sebelum melakukan kegiatan serta 

memiliki toleran pada agama yang berbeda; ketaatan beribadah 

mulai berkembang. 

(b) Memiliki sikap santun, disiplin, dan tanggung jawab yang baik, 

responsif dalampergaulan; sikap kepedulian mulai meningkat. 
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Dari data dalam tabel (419) di atas diketahui bahwa nilai sikap 

spiritual yang diperoleh peserta didik kelas XI  pada semester ganjil Tahun 

pelajaran 2016/2017 menunjukan bahwa;  

(5) peserta didik yang penghayatan dan pengamalan ajaran agamanya 

amat baik (nilai A) sebanyak 48 orang (48%) .  

(6) peserta didik yang penghayatan dan pengamalan ajaran agamanya 

baik (nilai B) sebanyak 204 orang (77%) .  

(7) peserta didik yang penghayatan dan pengamalan ajaran 

agamanyacukup (nilai C) sebanyak 12 orang (12%) .  

(8) peserta didik yang penghayatan dan pengamalan ajaran 

agamanyakurang (nilai D) tidak ada (0%) . 

Dari perolehan hasil belajar mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dalam membentuk karakter spiritual di SMA Negeri 1 Tanjung 

Bintang secara umum sudah berhasil, karena mayoritas peserta didik telah 

mampu menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya dengan baik.  

Meskipun masih terdapat beberapa peserta didik yang memerlukan 

perhatian khusus untuk diberikan pembinaan. 

b.  PembahasanPenilaian Pengetahuan 

Pelaksanaan penilaian pengetahuan Pendidikan Agama Islam di 

SMA Negeri 1 Tanjung Bintang dilakukan untuk menilai proses dan hasil 

belajar peserta didik. Penilaian proses dilakukan dalam bentuk penilaian 

harian melalui tes tertulis, tes lisan, maupun penugasan. Cakupan penilaian 

harian meliputi seluruh indikator dari satu kompetensi dasar atau lebih 
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sedangkan cakupan penugasan disesuaikan dengan karakteristik 

kompetensi dasar. 

c. PembahasanPenilaian Keterampilan 

Pelaksanaan penilaian keterampilan Pendidikan Agama Islam dan 

di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang dilakukan untuk menilai proses dan 

hasil belajar peserta didik. Penilaian proses dilakukan melalui penilaian 

praktik selama proses pembelajaran. Sedangkan penilaian hasil dilakukan 

melalui penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio yang 

diberikan setelah pembelajaran.Penilaian keterampilan dapat juga 

dilakukan melalui penilaian harian sesuai karakteristik kompetensi dasar. 

Penyertaan konsep tentang penilaian pengetahuan dan penilaian 

ketrampilan dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran bahwa 

pada dasarnya kedua aspek penilaian ini merupakan aspek penilaian yang 

baik dalam perencanaan pembelajaran maupun dalam pelaksanaan 

pembelajaran merupakan bagian  integraldari kegiatan pembelajaran. 

Namun dalam penelitian ini sesuai fokus masalah, maka pembahasan 

masalah penilaian pembelajaran lebih diarahkan pada penilaian aspek 

sikap. 

 


