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ABSTRAK 

 

Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya proses penilaian untuk mengetahui kemampuan dan 

perkembangan belajar peserta didik. Dengan diterapkannya penilaian autentik atau kurikulum 2013 proses 

penilaian yang sifatnya menyeluruh yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Penilaian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi penilaian autentik aspek afektif pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMK negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pada proses pengumpulan data, peneliti menggunakan 

metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi 

data, penyajian data, verifikasi (penarikan kesimpulan) dan uji keabsahan data nya menggunakan triangulasi. 

Objek penelitian ini adalah guru SMKNegeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penilaian autentik aspek afektif pada mata 

pelajaran PAI di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah adalah sebagai berikut:1) Dalam 

implementasi penilaian autentik aspek afektif pada mata pelajaran PAI di SMK Negeri 2 terbanggi Besar 

Lampung Tengah sudah diterakan namun belum maksimal karena tidak semua penilaian diterapkan oleh guru. 

Dan dengan adanya wabah covid-19 ini penilaian autentik bukan tidak bisa berjalan sama sekali tetapi tetap bisa 

berjalan walaupun hanya dilakukan secara online tetapi guru akan melakukan pelaksanaan penilaian autentik 

sebisa dan semaksimal mungkin. 2) Hambatan yang dihadapi guru dalam implementasi penilaian autentik aspek 

afektif pada mata pelajaran PAI di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah yang sering terjadi dalam 

implementasi penilaian autentik aspek afektif secara garis besar berorientasi pada jumlah siswa yang terlalu 

banyak dan proses penilaian yang begitu rumit untuk dilakukan guru, namun semua hambatan yang terjadi dalam 

implementasi penialian autentik di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah agar dapat diatasi dengan 

cara saling kerja sama dan saling membantu antara guru yang ada agar hambatan-hambatan tersebut dapat 

teratasi 

 

Kata Kunci : Penilaian Autentik, Aspek Afektif, Pendidikan Agama Islam 
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MOTTO 

 

 

ا  كَُّر ِاّلَّ ا ۗ َوَما يَذَّ ا َكثِْْيً ُّْؤَت الِْحْْكََة فَقَْد ُاْوِِتَ َخْْيً ََّشۤاُء ۚ َوَمْن ي ُّْؤِِت الِْحْْكََة َمْن ي ُاولُوا اّْلَلَْباِب  ي  

( 962)سورة الىبقرة:   

 
“Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa diberi hikmah, 

sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak.Dan tidak ada yang  

dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang 

yang mempunyai akal sehat”1 

 

(Q.S Al-baqarah:269) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Magfirah Pustaka: 2006), h. 35 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan bagian terpenting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan 

atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran dari 

semua isi yang terkandung di dalamnya. Skripsi ini berjudul “IMPLEMENTASI PENILAIAN 

AUTENTIK ASPEK AFEKTIF PADA MATA PELAJARAN PAI di SMK NEGERI 2 

TERBANGGI BESAR LAMPUNG TENGAH” 

  Adapun penegasan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi 

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa  (KBBI) adalah pelaksanaan dan 

penerapan.
1

 Jadi menurut peneliti implementasi adalah sebuah pelaksanaan dan 

penerapan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang 

sudah direncanakan. 

2. Penilaian Autentik  

Penilaian autentik adalah jenis penilaian yang mengarahkan peserta didik untuk 

mendemonstrasikan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengatasi 

permasalahan dan situasi yang dijumpai dalam dunia nyata.
2

 Jadi berdasarkan 

pengertian tersebut penilaian autentik adalah sebuah penilaian yang mengarahkan siswa 

untuk lebih menunjukkan keterampilan yang dimilikinya. 

3. Aspek Afektif  

Afektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berati berkaitan dengan perasaan 

dan emosi. Ellis mengatakan bahwa afektif atau sikap melibatkan beberapa pengetahuan 

tentang situasi, tetapi aspek yang paling esensial dalam sikap adalah adanya perasaan 

atau emosi, kecenderungan terhadap perbuatan yang berhubungan dengan pengetahuan.
3
 

Jadi menurut pemaparan diatas dapat dieimpilkan bahwa afektif atau sikap adalah 

tingkah laku yang terkait dengan kesediaan untuk merespon obyek sosial yang 

membawa dan menuju ke tingkah laku yang nyata dari seseorang. 

                                                             
1
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan:1990) h. 529 
2
 Sani, Ridwan Abdullah, Penilaian Autentik, (Jakarta: Bumi Aksara: 2016), cet Ke-1, h.28 

3
 Saiful Akhyar, 2010, profesi Keguruan , Bandung: Citapustaka Media Perintis, h. 166 
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4. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam (PAI) meupakan upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik dalam mengenal, memahami, menghayati, mengimani, 

bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama islam dari sumber 

utamanya, kitab suci al-qur’an dan hadist, melalui kegiatan nbimbingan, pengajaran, 

latihan, serta penggunaan pengalaman.
4
  

Sebagai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peranan penting 

dalam penyandaraan nilai-nilai agama islam kepada peserta didik. Muatan pelajaran 

yang mengandung nilai, moral dan etika agama menempatkan Pendidikan Agama Islam 

(PAI) pada posisi terdepan dalam pengembangan moral beragama peserta didik. 

5. SMK Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah 

SMK Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah adalah lembaga pendidikan fomal 

sebagai wadah pembinaan pengembangan ilmu pengetahuan tingkat menengah 

kejuruan. Merupakan tempat penulis mengadakan penelitian atau obyek penelitian 

tentang penerapan penilaian autentik. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas diperoleh kesimpulan judul dalam penelitian ini 

yaitu “Implementasi Penilaian Autentik Aspek Afektif Pada Mata Pelajaran PAI di 

SMK Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah”. 

B. Latar Belakang Masalah 

Penyelenggara pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undnag-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat mewujudkan 

proses berkembangnya kualitas pribai peserta didik sebagai generasi penerus bangsa dimasa 

depan, yang diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa 

Indonesia sepanjang zaman. 

Pendidikan merupakan usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang 

didapat baik dari lembaga formal maupun informal dalam membantu proses transformasi 

sehingga dapat mencapai kualitas yang diharapkan.
5

 Dan terdapat juga pendidikan 

multikultural yaitu satu model pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang 

ada di masyarakat, khususnya ditujukan kepada para siswa untuk memahami dan bersikap 

                                                             
4
 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Kalam mulia, 2005), h. 21 

5
 Chairul Anwar, Hakikat Manusia dalam Pendidikan Sebuah Tinjauam Filosofis, (Yogyakarta, SUKA Press, 

2019), h. 76 
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toleran terhadap keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, 

kemampuan, umur dan ras.
6
 Tanpa pendidikan akan sulit diperoleh hasil dari kualitas 

sumber daya manusia yang maksimal. Hal ini tercermin dalam tujuan pendidikan seperti 

yang dikemukakan terdahulu yang mengaktualisasikan pada kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Allah swt, berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahua dan keterampilan, kesehatan 

jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan.  

Dari konteks tersebut semestinya, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang 

dilandasi oleh nilai-nilai spiritualitas mendapat prioritas pada setiap proses pendidikan. 

Walaupun begitu, dalam realisasinya tidak semua lembaga pendidikan mampu 

merealisasikan cita-cita ideal tersebut, namun upaya-upaya harus dilakukan dalam rangka 

peningkatan kualitas pendidikan nasional karena bagaimanapun semua ini harus melibatkan 

berbagai faktor dalam kerangka pelaksanaannya
7
  

Tugas utama yang diemban dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional kita yaitu 

bagaimana meningkatkan kualitas proses pendidikan agar mampu menghasilkan tenaga 

kerja bermutu yang sanggup bersaing dengan masyarakat bangsa-bangsa lain dibidang ilmu 

pengetahuan, teknologi dan budayanya. Perjuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan 

menuntut adanya kerja keras dari semua pemangku pendidikan, khususnya bgai kalangan 

personil dan birokrasi pendidikan, serta kerjasama antara sesama satuan pendidikannya. 

Masalah mutu pendidikan dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional meskipun hanya diatur secara tersirat, tetapi faktor-faktor yang 

mempengaruhi mutu pendidikan telah dicantumkan, seperti tujuan pendidikan, evaluasi, 

pengelolaan, dan pengawasan.
8

 Dalam pendidikan, stimulus yang diterima dan 

menyesuaikan dengan struktur kognitif yang telah dimiliki dan sebelumnya, merupakan hal 

yang tercakup dalam proses belajar.
9
 

Pembelajaran merupakan proses dasar dari pendidikan, dari sanalah lingkup terkecil 

secara formal yang menentukan dunia pendidikan berjalan baik atau tidak. Pembelajaran 

                                                             
6
 Chairul Anwar, Multikulturalisme, Globalisasi, dan Tantangan Pendidikan Abad Ke-21, (Yogyakarta, 2019, 

DIVA Press) h, 55 
7
 Hasbullah, 2005, Dasar-dasar ilmu pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 145. 

8
 Yusuf Hadijaya, 2012, Administrasi Pendidikan,Medan: Perdana Publishing, hlm. 31 

9
 Chairul Anwar, Teori-teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer Formula dan Penerapannya dalam 

Pembelajaran, (Yogyakarta: IRCSoD, 2017), h. 122 
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suatu proses interaksi komunikasi antar sumber belajar, guru, dan siswa. Interaksi 

komunikasi itu dilaksanakan baik secara langsung dalam kegiatan tatap muka maupun 

secara tidak lansung dengan menggunakan media, dimana sebelumnya telah menentukan 

model pembelajaran yang akan diterapkan. 

Pembelajaran ini adalah ketika seorang individu berprilaku, bereaksi, dan merespon 

sesuatu memilih cara yang berbeda dengan cara berperilaku sebelumnya, artinya seseorang 

berperilaku dengan cara tertentu sebagai hasil dari pembelajaran yang di dapatkan. Dengan 

pembelajaran tersebut maka seorang bisa dikatakan melakukan pembelajaran ketika kita 

bisa melihat perubahan yang terjadi pada diri seseorang. 

Dri beberapa pengertian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan beberapa ciri 

pembelajaran sebagai berikut: 

1. Merupakan upaya sadar dan terencana 

2. Pembelajaran harus membuat siswa belajar 

3. Tujuan harus diterapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan 

4. Pelaksanaan terkendali, baik isinya, waktu, proses maupun hasilnya. 

Dalam suatu pendidikan, guru adalah unsure yang paling berperan, karena peran seorang 

guru adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepada peserta didiknya dengan niat untuk 

membuatnya berdaya guna dan bernilai. Seorang guru juga harus dituntut untuk kreatif 

dalam melaksanakan tugas belajar mengajar, karena guru memegang peran penting untuk 

menghasilkan mutu pendidikan yang bagus dalam menjalankan tugasnya. Seorang guru 

tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahua saja tetapi seorang guru harus memiliki 

daya keterampilan serta kekreatifan, dengan demikian maka mutu pendidikan akan berjalan 

dengan semestinya dan mencapai tujuan yang sebenarnya. 

Dengan memahami dan melaksanakan tugas pokok guru dengan baik, maka secara 

otomatis guru tersebut telah melaksanakan kinerja dengan baik. Tugas pokok guru dalam 

pembelajaran meliputi : menyusun program pembelajaran, melaksanakan program 

pembelajaran, melaksanakan penilaian hasil belajar, melakukan analisis hasil belajar, 

melakukan program tindak lanjut.
10

 Dan terdapat juga pendidikan multikultural yaitu satu 

model pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, 

                                                             
10

 Ibid, h.2 
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khususnya ditujukan kepada para siswa untuk memahami dan bersikap toleran terhadap 

keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur dan ras.
11

 

Tugas pokok guru yang lain dalam pembelajaran salah satunya adalah melaksanakan 

penilaian hasil belajar, dengan melakukan penilaian maka guru akan mengetahui 

kemampuan yang dimiliki peserta didiknya masing-masing. Penilaian hasil belajar bertujuan 

untuk mengukur keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan sekaligus 

mengukur keberhasilan peserta didik dalam penguasaan kompetensi yang telah ditentukan. 

Dengan demikian itu sesuatu yang sangat penting, karena dengan penilaian guru bisa 

mengetahui tingkat pemahaman yang dimiliki peserta didik dengan pelajaran tertentu 

melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kualitas pembelajaran yang telah dilakukan. 

Dalam hal ini jika diibaratkan seperti pohon, penilaian yang dilakukan oleh guru jangan 

hanya mengukur rindangnya daun dan rantingnya saja, tetapi juga harus mengukur akar dan 

batang pohonnya juga. Dengan demikian, penilaian hasil belajar yang dilakukan guru harus 

mencerminkan kompetensi peserta didik secara empiris (nyata). 

Dengan demikian penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa 

memberikan gambaran perkembangan peserta didik. Gambaran perkembangan peserta didik 

mengalami proses pembelajaran dengan baik. 

Kurikulum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (19) Undang-undang No 

20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Dari sekian banyak unsur sumber sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah 

satu unsur yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses 

berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Jadi tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 

kurikulum yang dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai 

instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi manusia berkualitas yang mampu dan 

proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, manusia terdidik yang beriman 

dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. 

                                                             
11

 Chairul Anwar, Multikulturalisme, Globalisasi, dan Tantangan Pendidikan Abad Ke-21, (Yogyakarta, 2019, 
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Kurikulum 2013 menghendaki agar evaluasi hasil belajar peserta didik menggunakan 

penilaian autentik. Penialian autentik ini sebagaimana dikemukakan secara umum dalam 

permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 adalah proses pengumpulan informasi oleh guru 

tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan peserta didik melalui 

berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan atau menunjukkan secara tepat 

bahwa tujuan pembelajaran dan kemampuan (kompetensi) sudah benar-benar dikuas 

ai dan dicapai. 

Dalam kurikulum 2013 terdapat standar penilaian yang harus dipenuhi, menurut 

permendikbud standar penilaian pendidikan adalah criteria mengenai mekanisme, proedur, 

dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Diperbarui dengan acuan penilaian 

dalam permendikbud Nomor 104. Penilaian menggunakan acuan kriteria yang merupakan 

penilaian kemajuan peserta didik dibandingkan dengan kriteria capaian kompetensi yang 

ditetapkan. Skor yang diperoleh dari hasil suatu penilaian baik yang formatif maupun yang 

sumatif seorang peserta didik tidak dibandingkan dengan skor peserta didik lainnya namun 

dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan (Permendikbud Nomor 

66 Tahun 2013). Dalam peraturan Permendikbud Nomor 104 tahun 2014 menjelaskan 

penilaian hasil belajar oleh pendidik dalam beberapa hal yaitu: 

1. Penilaian hasil belahar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi bukti 

tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap dan spiritual 

dan sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi 

keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis selama dan sesudah 

proses. 

2. Penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik 

menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh 

dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya  

3. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk penilaian autentik 

dan non-autentik 

4. Bentuk penilaian autentik mencakup penilaian berdasarkan penghamatan, tugas 

kelapangan, portofolio, projek, produk, jurnal dan kerja laboratorium, dan unjuk 

kerja serta penilaian diri.
12

 

                                                             
12

 Permandikbud Nomor 104 Tahun 2004 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah 
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Salah satu penekanan dalam kurikulum 2013 adalah penilaian autentik (Authentic 

Assesment). Sebenarnya dalam kurikulum sebelumnya, yakmi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) sudah memberi ruang terhadap penilaian autentik, tetapi dalam 

implementasi dilapangan belum berjalan secara optimal. Melalui kurikulum 2013 ini 

penilaian autentik menjadi penekanan yang serius dimana guru dalam melakukan penilaian 

hasil belajar peserta didik benar-benar memperhatikan penilaian autentik.
13

   

Adapun karakteristik penilaian autentik yaitu sebagai berikut: 

1. Berpusat pada peserta didik 

2. Merupakan bagian terintegrasi dari proses belajar mengajar 

3. Bersifat kontekstual dan bergantung pada konten pembelajaran 

4. Merefleksikan kompleksitas belajar 

5. Menggunakan metode/prosedur yang bervariasi 

6. Menginformasikan cara pembelajaran atau progrsm pengembangan yang seharusnya 

dilakukan 

7. Bersifat kualitatif.
14

 

Pada tahun ajaran baru 2013/2014 diberlakukan kurikulum 2013 yang disingkat dengan 

K13, dalam kurikulum ini terdapat perubahan dan penyempurnaan dari kurikulum-

kurikulum sebelumnya, Pendidikan Agama Islam diganti dengan Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti. 

Selanjutnya pemberlakuan kurtilas selain mengubah standar isi dan standar kompetensi 

lulusan yakni standar proses dan standar penilaian. Dari empat standar yang disemournakan 

tersebut, standar penilaian mendapat perhatian khusus dikalangan pendidik yakni penilaian 

autentik atau yang sering disebut autentik. Karena sesungguhnya penilaian merupakan 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran, sedangkan pembelajaran 

adalah implementasi dari kurikulum.
15

 

Penilaian autentik sebagaimana tuntutan Kurikulum 2013 tidak mudah dilakukan, salah 

satu penyebabnya guru hanya terbiasa menilai ranah pengetahuan saja, untuk aspek sikap 

dan keterampilan jarang dinilai, bahkan masih terdapat guru yang kebingungan bagaimana 

menilai peserta didiknya. Dalam Kurikulum 2013 guru harus menilai peserta didiknya baik 

                                                             
13

 Ibid, h. 35-36 
14

 Sani. Ridwan Abdullah, Penilaian Autentik, (Jakarta: Bumi Aksara: 2016), cet Ke-1, h. 28 
15

 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung : Rrmaja Rosdakarya : 2014), cet. Ke-

5, h. 86-90 



8 
 

 
 

itu pengetahuan, keterampilan dan sikap, guru harus mencerminkan kaakteristik dari pesert 

didiknya masing-masing dalam suatu proses belajar mengajar yang berlangsung. 

Selain itu keluhan lain yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraannya lebih rumit, 

memakan waktu, dan kadang memecahkan konsentrasi guru dalam mengajar. Guru selain 

mengajar dituntut juga melakukan penilaian peserta didik secara individu dengan jumlah 

yang begitu banyak. Hal tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama untuk 

memasukkan nilai-nilai yang didapat peserta didik dalam daftar nilai. 

Pada masa pandemi Covid-19 ini tak sekedar masalah teknis ketiadaan gawai, paket 

kuota ataupun sinyal yang hilang datang di daerah tertentu. Namun, pembelajaran daring 

membuat guru harus berpikir ekstra bagaimana menyuguhkan pembelajaran yang efektif 

tapi tetap menyenangkan. Memang tidak mudah mewujudkannya apalagi kendala 

pembelajaran jarak jauh seolah tidak ada ujung kepastian sampai kapan akan berakhir. Oleh 

karena itulah, pelaksanaan pembelajaran memang harus benar-benar dirancang agar tidak 

membosankan. 

Tidak sekedar itu, pembelajaran juga harus dapat diikuti oleh sebagian besar peserta 

didik. Jangan sampai pembelajaran dirancang malah menyusahkan. Oleh karenanya, muncul 

sebuah pernyataan “Pembelajaran daring yang baik, bukan sekedar penggunaan media yang 

menarik, namun pembelajaran yang dapat memudahkan semua peserta didik untuk 

melaksanakan pembelajaran daring secara optimal.” Kalau menilik pernyataan itu, memang 

benar adanya. Konsep itu lebih menekankan partisipasi peserta didik, dibandingkan 

menyuguhkan pembelajaran menarik, tapi menyusahkan peserta didik. Contoh kecil saja, 

penggunaan Zoom Meeting. Bagus, dan sangat bagus untuk mereplika pembelajaran tatap 

muka secara daring. Kita bisa melihat dengan jelas siapa-siapa yang hadir ikut dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Dengan hal itu, maka pembelajaran daring menjadi menyusahkan orang tua. Tentu tidak 

bijak. Oleh karenanya membutuhkan kreativitas guru dalam merancang pembelajaran. 

Mencari pola pembelajaran yang menarik tetapi juga memudahkan peserta didik dalam 

belajar. 

Dalam pelaksanaannya penilaian autentik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

membutuhkan waktu yang banyak pada pengisian format instrumen baik pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan serta menggabungkan nilai akhir siswa pada berakhirnya 

pembelajaran. Untuk mempermudah penilaian guru juga harus menghafal semua semua 
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peserta didik yang akan dinilai secara tepat sehingga memudahkan pemberian nilai secara 

tepat dan benar. Ibu Ririn selaku guru Pendidikan Agama Islam melakukan penilaian 

autentik secara maksimal mulai dari perencanan pembelajaran, pembuatan instrument dan 

teknik penilaian pada ranah pengetahuan,, sikap dan keterampilan.
16

 

Adapun hasil observasi awal guru PAI dalam penerapan penilaian autentik di SMK 

Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah sebagai berikut, pelaksanaan penilaian autentik 

pada Pendidikan Agama Islam sudah dimulai sejak 2016, namun demikian sekolah dan guru 

berusaha untuk menerapkan seluruh instrument penilaian autetik. 

Penilaian autentik pada kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan adalah sebagai 

berikut: ada kompetensi sikap, teknik penilaian jurnal, observasi, penilaian diri, penilaian 

antar teman, pada kompetensi pengatahuan ada tes tertulis, tes lisan dan penugasan, pada 

kompetensi keterampilan ada portofolio, praktik dan proyek. 

Berdasarkan hasil observasi diatas guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 2 

Terbanggi Besar Lampung Tengah telah menerapkan penilaian autentik dan menggunakan 

teknik tes tertulis, tes lisan, penugasan, jurnal, observasi, portofolio, praktik dan proyek. 

Berdasarkan informasi yang didapat peneliti, pada ranah kompetensi sikap yang sudah 

diterapkan di SMK Negeri 2 terbanggi Besar Lampung Tengah yaitu pada penilaian diri dan 

jurnal, untuk penilaian diri dilakukan oleh ibu Ririn Muntamah pada akhir pembelajaran, 

dimana lembar penilaian dikopi sebanyak siswa dikelas tersebut, pada penilaian jurnal yang 

dilakukan adalah guru mencatat penilaian terhadap siswa nya yang sifatnya mencatat 

kelebihan dan kelemahan peserta didik. 

Pada kompetensi pengetahuan yang sudah diterpkan di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar 

Lampung tengah adalah tes lisan, tulisan dan penugasan, pada tes lisan yaitu mengajak 

siswa mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang telah dibahas dengan mengajukan 

pertanyaan lisan, pada tes tertulis biasanya mengerjakan soal-soal pilihan ganda dan esay, 

sedangkan pada tes penugasan yang diberikan adalah tugas berupa tugas rumah (PR) untuk 

dikerjakan dan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Dalam  penerapannya di SMK Negeri 

2 Terbanggi Besar Lampung Tengah tidak semua guru mudah dalam penerapan penilaian 

yang ditawarkan kurikulum 2013 ini, dikarenakan susah dalam membagi waktu kapan untuk 

mengajar dan kapan untuk menilai, jika difokuskan dalam menilai, guru tidak ada waktu 
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 Ririn Muntamah, (Guru PAI, Kelas XII di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah), wawancara 

dengan penulis 03 Desember 2020 
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sekedar mengajar karena waktu sudah habis untuk menilai murid satu persatu dan masih 

banyak yang menggunakan metode ceramah. Maka peneliti tertarik melaksanakan penelitian 

lebih lanjut mengenai “ Implementasi Penilaian Autentik Aspek Afektif Pada Mata 

Pelajaran PAI di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah” 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini difokuskan pada 

lembaga pendidikan SMK Negeri 2 terbanggi Besar Lampung Tengah dalam ipmlementasi 

penilaian autentik aspek afektif pada mata pelajaran PAI. Dari fokus tersebut dibagi menjadi 

2 sub-fokus penelitian yaitu: 

1. Implementasi penilaian autentik pada mata PAI di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar 

Lampung Tengah 

2. Hambatan yang dihadapi guru dalam penerapan penilaian autentik terhadap 

penilaian aspek sikap pada kurkulum 2013 bidang studi PAI di SMK Negeri 2 

Terbanggi Besar Lampung tengah 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus dan sub-fokus dalam peneltitian ini, maka perlu adanya rumusan 

masalah yang akan dibahas. Berikut rumusan masalah penelitian: 

1. Bagaimana implementasi  penilaian autentik pada mata PAI di SMK Negeri 2 

Terbanggi Besar Lampung Tengah? 

2. Apa hambatan yang dihadapi guru dalam penerapan penilaian autentik terhadap 

penilaian aspek sikap pada kurkulum 2013 bidang studi PAI di SMK Negeri 2 

Terbanggi Besar Lampung tengah? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan penilaian autentik pada mata pelajaran PAI di SMK 

Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung tengah? 

2. Untuk mengetahui apa yang dihadapi guru dalam penerapan penilaian autentik 

terhadap penilaian aspek sikap bidang studi PAI di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar 

Lampung tengah? 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 
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a. Mampu memberikan konstribusi pemikiran terhadap implementasi penilaian 

autentik aspek afektif pada mata pelajaran PAI  

b. Dapat menambah wacana baru yang dapat menambah khazanah keilmuan 

c. Sebagai sumbangan terhadap keilmuan dan sebagai wacana baru dalam bidang 

pendidikan khususnya mengenai penilaian autentik aspek afektif pada mata 

pelajaran PAI  

d. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian 

selanjutnya 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini mampu memberi masukan untu para guru agar lebih giat dalam 

mengembankan diri dan meningkatkan kualitas dalam proses pengajaran agar hasil 

belajar siswa meningkat dan lebih baik 

b. Menjadi bahan masukan yang berguna bagi usaha meningkatkan kualitas penilaian 

autentik di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah dan menambah 

wawasan atau pengetahuan peneliti mengenai penilaian autentik 

c. Dapat menjadi bahan evaluasi bahwa kurikulum 2013 hanyalah salah satu faktor 

yang membuat lembaga dan peserta didik memiliki kualitas dan kuantitas yang 

bagus dalam dunia ilmu pengetahuan dan akhlakul karimahs 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan Budiarti Gahara yang berjudul “Implementasi Penilaian 

Autentik Pada pembelajaran pendidikan Agama Islam Kurikulum 2013”. 2016 dalam 

Journal Penelitian Manajemen Pendidikan Vol.1 No.1 Tahun 2016 ISSN : 2548-3978.
17

 

 Berdasarkan yang penulis baca dari maka secara khusus membahas tentang  

Implementasi Penilaian Autentik Pada pembelajaran pendidikan Agama Islam 

Kurikulum 2013. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti sekarang 

adalah sama sama mengimplementasikan penilaian autentik. Sedangkan perbedaannya 

adalah penelitian ini menganalisis implementasi penilaian autentik pada mata pelajaran 

PAI di Sekolah Menengah Pertama yaitu di SMP Al Azhar 11 Kota Serang.  Dan 

peneliti yang sekarang pada implementasi penilaian autentik yaitu lebih menekankan 
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 Budiarti Gahara, “Implementasi Penilaian Autentik Pada pembelajaran pendidikan Agama Islam Kurikulum 

2013”, Journal Penelitian Manajemen Pendidikan Vol.1 No.1 Tahun 2016 ISSN : 2548-3978 
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pada aspek afektif nya dan juga melihat perbedaan pada masa covid-19 dan sebelum 

covid-19. 

2. Penelitian yang dilakukan Abdullah yang berjudul “Implementasi Penilaian Autentik 

Kurikulum 2013 Pada Pembelajaran PAI Di Negeri 2 Palangka Raya”. 2016 dalam 

Journal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Volume 2, Nomor 2, tahun 2016, ISSN 2442-

6997.
18

 

 Berdasarkan yang penulis baca dari maka secara khusus membahas tentang  

Penilaian Autentik Pada Implementasi Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Pada 

Pembelajaran PAI Di Negeri 2 Palangka Raya yaitu tahun ajaran 206/2017, adapun 

pelaksanaannya dilakukan secara bertahap berdasarkan kelas masing-masing. Persamaan 

penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah sama sama 

mengimplementasikan penilaian autentik. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini 

lebih memfokuskan pada penerapan penilaiaan autentik yang dilakukan oleh guru Dan 

peneliti yang sekarang lebih memfokuskan pada aspek afektif nya dan juga melihat 

perbedaan pada masa covid-19 dan sebelum covid-19. 

3. Penelitian yang dilakukan Anis Marfuah, Febriza yang berjudul “Penilaian Autentik 

Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Di Perguruan Tinggi”. 

2019  dalam Journal Pendidikan Dasar  Volume 3, Nomor 2, Tahun 2019, 35-58.
19

 

 Berdasarkan yang penulis baca dari maka secara khusus membahas tentang 

Penilaian Autentik Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Di 

Perguruan Tinggi. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti 

sekarang adalah sama sama dalam proses penilaian autentik. Sedangkan perbedaannya 

adalah penelitian ini dilakukan disekolah dan diperguruan tinggi. Dan peneliti yang 

sekarang dilakukan di sekolah SMK dan lebih menekankan pada aspek afektif nya dan 

juga melihat perbedaan pada masa covid-19 dan sebelum covid-19. 

H. Metode penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

                                                             
18

 Abdullah yang , “Implementasi Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Pada Pembelajaran PAI Di Negeri 2 

Palangka Raya”. Journal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Volume 2, Nomor 2, tahun 2016, ISSN 2442-6997. 
19

 Anis Marfuah, Febriza, “Penilaian Autentik Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Di 

Perguruan Tinggi”.  Journal Pendidikan Dasar  Volume 3, Nomor 2, Tahun 2019, 35-58. 
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field esearch) yang berusaha secara maksimal mengungkapkan fakta, lapangan, secara 

kualitatif melalui metode ilmiah dengan tekhnik pengumpulan data maupun analisis data 

yang jelas. Menurut Handari Nawawi penelitian lapangan atau Field Research adalah 

kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-

lembaga dan organisasi kemasyarakatan ataupun lembaga-lembaga pemerintah.
20

 

Dilihat dari jenisnya maka dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus 

kualitatif untuk mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan penerapan 

penilaian autentik dalam pembelajaran PAI terhadap penilaian aspek sikap di SMK 

Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah. 

b. Sifat Penelitian 

Sifat dari penlitian ini adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan juga perilaku yang diamati.
21

 

Dengan demikian penelitian ini dapat dikatakan penelitian yang bersifat kualitatif yang 

dapat diartikan sebagai penelitian lapangan yang berusaha mengungkap gejala atau 

fenomena suatu objek tertentu dengan menggunakan kata-kata dan dengan 

mendeskripsikan fenomena tertentu sesuai dengan kenyataan yang berada di lapangan. 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitia ini adalah di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar yang terletak di Jl. 

A. Yani No. 3 Poncowati, 34165, Lampung Tengah. Waktu yang penulis lakukan 

tanggal 3 Oktober 2020 sampai selesai. Pemilihan lokasi ini disertai dengan beberapa 

pertimbangan diantaranya: sekolah ini adalah salah satu sekolah favorit di Terbanggi 

Besar Lampung Tengah. Sekolah ini merupakan sekolah yang sudah menerapkan 

penilaian autentik sesuai dengan judul yang peneliti ambil. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis datanya adalah pencatatan peneliti, baik berupa fakta maupun angka, 

dengan kata lain segala fakta yang berbentuk kata, kalimat, gambar dan angka yang 

dapat dijadikan bahan untuk menyusun infomasi yang jelas. Yang termasuk data 

kualitatif dalam penelitian ini adalah :  

                                                             
20

 Handari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press). H. 31. Cet. 

Ke-VIII 
21

 Emzir, metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 36 
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1) Implementasi penilaian autentik aspek afektif pada mata pelajaran PAI di SMK Negeri 2 

Terbanggi Besar Lampung  

2) Sejarah berdirinya SMK Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah 

3) Letak geografis SMK Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah 

4) Keadaan guru, karyawan, dan peserta didik di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung 

Tengah 

5) Struktur organisasi di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Kepala sekolah, untuk mendapat data tentang implementasi penilaian autentik aspek 

afektif pada mata pelajaran PAI di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah 

2) Guru Pendidikan Agama Islam, untuk mendapat data dan informasi tentang penerapan 

penilaian autentik terhadap implementasi penilaian autentik aspek afektif pada mata 

pelajaran PAI di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah 

3) Siswa, untuk mendapat data implementasi penilaian autentik aspek afektif pada mata 

pelajaran PAI di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah 

4. Tekhnik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk penelitian, 

pengumpulan data dan informasi dalam suatu penelitian. Untuk memudahkan dalam 

pengambilan data lapangan penulis menggunakan teknik observasi, wawncara dan 

dokumentasi yang dijelaskan sebagai berikut: 

1) Observasi 

Oservasi untuk memahami lebih komprehensif dan mendalam tentang suatu 

kasus tertentu, peneliti sebaiknya tidak hanya mengandalkan catatan-catatan tertentu saja 

tetapi juga dapat melakukan observasi langsung dan observasi partisipatif.
22

 Dengan 

pengertian diatas memberikan pemahaman kepada penulis bahwa observasi adalah 

sebuah penyelidikan yang dilakukan dengan alat indra baik langsung ataupun tidak 

langsung terhadap fakta-fakta dan gejala yang akan diteliti. 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung yaitu 

penelitian secara langsung untuk mendapat data tentang keadaan SMK Negeri 2, dan 

                                                             
22

Yuberti dan Antomi Siregar, Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika dan Sains, (Bandar 

Lampung : Aura Cv. Anugerah Utama Raharja, 2017), h. 37  
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penerapan penilaian autentik terhadap penilaian aspek sikap dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah.  

2) Wawancara 

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung dengan satu 

orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan  secara langsung informasi dan 

keterangan-keterangan.
23

  

Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode bebas terpimpin 

dimana penginterview menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

masalah yang sedang diteliti. Informasi yang kurang jelas boleh ditanyakan kembali 

kepada objek penelitian, sehingga dikemukakan data yang jelas serta yg diinterview 

puntidak merasa jenuh untuk dimintai keterangan. Metode ini dianggap cara yang paling 

tepat dan praktis untuk menghimpun data yang akan diperlukan, dengan demikian 

informasi yang berkaitan dapat diperoleh dengan lengkap. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang penerapan Penilaian 

autentik terhadap penilaian aspek sikap dalam pembelajaran Pendidikan Agama islam di 

SMK Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan mencari data verbal atau 

tertulis, cetak sebagai bukti konkrit dari penelitian yang akan dilaksanakan.
24

 Jelasnya 

memenuhi data dokumentasi seperti pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, 

baik berupa catatan, buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. Kelebihan yang dimiliki oleh dokumen 

diantaranya: 

a. Dokumen dapat memverifikasi data 

b. Dokumen dapat dijadikan sebagai control utama untuk membuktikan keberhasilan 

wawancara 

c. Dokumen dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan rujukan dalam 

perencanaan pengumpulan data.
25

 

                                                             
23

Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, Metode penelitian, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012), cet-12. 83 
24

Handari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press). H. 31. Cet. Ke-

VIII 
25

Yuberti dan Antomi Siregar, Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika dan Sains, (Bandar 

Lampung : Aura Cv. Anugerah Utama Raharja, 2017), h. 36 
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Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh berbagai informasi yang 

terkait dengan penerapan penilaian autentik terhadap penilaian aspek sikap dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama islam di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung 

Tengah 

5. Tekhnik Analisis Data 

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan 

data kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain.
26

 

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1) Reduksi data 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, mencari tema dan polanya lalu membuang hal yang tidak perlu.
27

 

2) Penyajian data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu mendisplay data, proses ini 

digunakan untuk mempermudah penulis dalam mengontruksi data kedalam sebuah 

gambaran sosial yang utuh. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut.
28

 

3) Verifikasi (Penarikan kesimpulan) 

Verifikasi (penarikan kesimpulan) adalah usaha untuk memahami makna atau arti, 

ketentuan, pola-pola, penjelasan, sebab akibat, atau penarikan kesimpulan sebenarnya 

hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Dalam menarik 

kesimpulan akhir, penulis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berangjat dari 

fakta-fakta yang khusus0, peristiwa yang konkrit, kemudian fakta disertai peristiwa yang 

konkrit. Lalu fakta-fakta yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang umum.
29

 

6. Uji Keabsahan Data 

Trianggulasi 

                                                             
26

Sugiono,  Metode Penelitia Kuantitatif  Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabet, cet-16, 2012), h. 241 
27

Ibid, h. 338  
28

 Ibid, h. 341 
29

Lexy j. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2007), h. 43 
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Trianggulasi merupakan tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang didasari pola fikir 

fenomologi dan bersifat multi perspektif yaitu menarik kesimpulan dengan beberapa 

cara pandang.
30

 

Pemeriksaan ini dilakukan oleh penulis antara lain: 

a) Trianggulasi sumber 

Yaitu dengan cara membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang 

diperoleh oleh penulis dengan sumber yang berbeda. 

b) Trianggulasi metode 

Yaitu dengan cara mencari data lain tentang sebuah fenomena yang diperoleh dengan 

menggunakan metode yang berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Kemudian data atau hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode ini dibandingkan 

dan disimpulkan sehingga diperoleh data yang dapat dipercaya. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling 

berkaitan satu sama lain. Sebelum masuk ke bab yang pertama akan didahului dengan 

cover, abstrak, lembar persetujuan, lembar pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, 

kata pengantar, dafta isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

Pada bab pertama berisi sub bab penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan 

sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian 

terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Pada bab kedua atau landasan teori memuat uraian tentang tema yang berkaitan dengan 

skripsi peneliti. 

Pada bab ketiga atau deskripsi objek penelitian memuat gambaran umum objek 

penelitian dan penyajian fakta dan data lapangan. 

Pada bab ke empat atau analisis penelitin berisi tentang analisis data penelitian tentang 

implementasi penilaian autentik aspek afektif  pada mata pelajaran PAI di SMK Negeri 2 

Terbanggi Besar Lampung Tengah dan hambatan yang dihadapi oleh para guru, lalu 

memeaparkan temuan hasil penelitian dilapangan. 

                                                             
30

Ibid, h.43  
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Pada bab ke lima atau penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian pada 

bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran, dan teknik pengumpulan data. 

  



 
 

19 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penilaian Autentik 

1. Pengertian Penilaian Autentik 

Istilah penilaian autentik diperkenalkan oleh Wiggins pada tahun 1990. Wiggins 

menentang penilaian yang bersifat umum dilakukan disekolah seperti: isian singkat, tes pilihan 

ganda dan tes sejenis. Padahal di dunia nyata, orang diuji dengan cara menunjukkan 

kemampuannya secara langsung atau dengan menunjukkan produk yang telah dibuatnya. 

Penilaian Autentik adalah penilaian yang mengarahkan peserta didik untuk 

mendemonstrasikan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengatasi 

permasalahan dan situasi yang dijumpai dalam dunia nyata. Kompetensi tersebut merupakan 

kombinasi dari keterampilan yang dilandasi oleh pengetahuan dan dilaksanakan dengan sikap 

yang sesuai.
1
 

Definisi penilaian autentik menurut beberapa sumber adalah sebagai berikut: 

Menurut Wikipedia, Penilaian autentik adalah pengukuran pencapaian intelektual yang 

bermakna, signifikan, dan berharga. 

Menurut Jonathan Mueller, penilaian autentik adalah suatu bentuk penilaian dengan 

meminta peserta didik untuk menunjukkan tugas “dunia nyata” yang mendemonstrasikan 

aplikasi yang bermakna dari pengetahuan dan keterampilan penting. 

Menurut Grant Wiggins, penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang melibatkan 

peserta didik dalam persoalan yang berguna atau pertanyaan penting sehingga peserta didik 

harus menggunakan pengetahuan untuk menunjukkan kinerja secara efektif dan kreatif. Tugas 

yang diberikan dapat berupa replika atau analogi dari permasalahan yang dihadapi oleh orang 

dewasa dan konsumen, atau personal dalam bidangnya.  

Menurut Richard J Stiggins , penilaian autentik adalah penilaian kinerja dengan peserta 

didik atau peserta ujian untuk mendemonstrasikan keterampilan dan kompetensi khusus, yakni 

dengan mengaplikasikan keterampilan dan kompetensi yang telah dikuasai. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat dikatakan bahwa penilaian autentik dapat 

berupa penilaian unjuk kerja (performance) berdasarkan penguasaan pengetahuan yang telah 

                                                             
1
 Sani, Ridwan Abdullah,  2016, Penilaian Autentik, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 28 
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dipelajari sebelumnya oleh peserta didik. Penilaian autentik mengarahkan peserta didik untuk 

menghasilkan ide, mengintegrasikan pengetahuan, dan menyempurnakan tugas yang terkait 

dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia nyata. 

2. Prinsip-prinsip Penilaian Autentik 

Beberapa prinsip-prinsip penilaian autentik adalah sebagai berikut:
2
 

1. Proses penilaian harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses 

pembelajaran, hokum bagian terpisah dari proses pembelajaran 

2. Penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan masalah dunia sekolah 

3. Penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan criteria yang sesuai dengan 

karakteristik dan esensi pengalaman belajar 

4. Penilaian harus bersifat holistic dan mencakup semua aspek dan tujuan pembelajaran  

3. Karakteristik Penilaian Autentik 

Beberapa karakteristik penilaian autentik adalah sebagai berikut: 

1. Berpusat pada peserta didik 

2. Merupakan bagian terintegrasi dari proses belajar mengajar 

3. Bersifat kontekstual dan bergantung pada konten pembelajaran 

4. Merefleksikan kompleksitas belajar 

5. Menggunakan metode/prosedur yang bervariasi 

6. Menginformasikan cara pembelajaran atau program pengembangan yang seharusnya 

dilakukan, dan 

7. Bersifat kualitatif.
3
 

Berdasarkan penjabaran tentang penilaian autentik, ada beberapa karakteristik yang 

perlu dimiliki oleh penilaian autentik, yakni sebagai berikut: 

1. Fokus pada kompetensi penting atau kecakapan khusus 

2. Dilakukan secara mendalam untuk mengetahui kompetensi peserta didik 

3. Berdampak pada penguatan proses dan hasil belajar 

4. Memiliki criteria penilaian yang telah diketahui oleh peserta didik, dan 

5. Memberi kesempatan pada peserta didik untuk mendemonstrasikan kemampuannya 

dengan berbagai cara. 

                                                             
2
 Abdul Majid, 2009, Perencanaan Pembelajaran (Menge,bangkan Standar Kompetensi Guru), Bandung: Remaja 

Rosdakarya, hlm. 186-187 
3
 Sani, Ridwan Abdullah, Penilaian Autentik,(Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 28 
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Kurikulum 2013 memberlakukan sistem penilaian autentik, penilaian autentik yaitu 

penilaian pembelajaran yang terdiri dari ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Sebenarnya penilaian autentik memang sudah tidak asing pada KBK dan KTSP tetapi 

pelaksanaannya belum maksimal.  

Pada kurikulum 2013, penilaian sikap terutama dilakukan oleh wali dan guru Pendidikan 

Agama Islam melalui observasi dan catatan guru selama proses pendidikan. Hasil observasi 

oleh guru Pendidikan Agama Islam tersebut diserahkan kepada wali kelas untuk ditindak lanjuti 

dan sebagai bahan perimbangan dalam membuat raport siswa.
4
 Penilaian sikap pada kurikulum 

2013 terdiri dari penilaian sikap spiritual dan siakp sosial. Sikap spiritual artinya sikap terhadap 

tuhan (dalam beribadah) dan sikap sosial yaitu sikap terhadap sesame manusia. Berikut adalah 

praktik merancang penialian autentik:
5
 

a. Pilih salah satu KD dari tema atau topic bahasan mata pelajaran yang diampu 

b. Identifikasi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkandung dalam KD 

tersebut 

c. Tentukan jenis penilaian autentik yang sesuai dengan KD 

d. Buat format penilaian autentik berdasarkan KD tema atau topic bahasan mata pelajaran 

e. Buat instrument penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan yang digunakan 

f. Buat pedoman penskoran (rubrik) 

g. Guankan kata, pernyataan atau kalimat sendiri sesuai dengan turunan indikator turunan dari 

KD 

Berikut beberapa garis besar bentuk penilaian autentik yaitu:
6
 

a. Penilaian proyek 

Penilaian proyek adalah tugas-tugas belajar yang meliputi kegiatan perancangan, 

pelaksanaan dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Penilaian 

proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam 

periode / waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, 

pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan dan penyajian data. Penilaian proyek 

dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan 

                                                             
4 Sani Ridan Abdullah, Penilaian Autentik dalam kurikulum berbasis kompetensi , (Jakarta: Bumi Aksara 2016), h. 

33 
5 Ibid, h. 79 
6 Bahan PPLG 2015 Tentang Penilaian Autentik Pdf, diakses pada hari jumat 4/12/20, 07.00 WIB, hlm. 14-15 
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penyelidikan dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu 

saja. 

b. Penilaian portofolio 

Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh 

karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif-integratif untuk mengetahui 

minat, perkembangan, prestasi, atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. 

Penialian portofolio adalah suatu teknik penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada 

kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam 

satu periode tertentu. Portofolio yang ditunjukkan dapat berupa karya peserta didik dari 

proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didik. Pada akhir suatu periode 

belajar, hasil karya tersebut dikumpulkan kemudian dinilai oleh guru dan peserta didik atau 

dinilai oleh pengamat yang diundang secara khusus. 

c. Penilaian unjuk kerja 

Penilaian unjuk kerja adalah penilaian yang menuntut respo berupa keterampilan melakukan 

suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. Penialain unjuk kerja ini 

menuntut peserta didik mendemonstrasikan kemahirannya dalam melakukan kegiatan atau 

pekerjaan tertentu. Penilaian ini dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam 

melakukan suatu pekerjaan tertentu, penialaian digunakan untuk menilai ketercapaian 

kompetensi yang mneuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktik solat, 

praktik laboratorium dan sebagainya. 

d. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan pendidik didalam dan diluar kelas yang berisi hasil pengamatan 

tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan sikap dan perilaku. 

e. Penilaian tertulis 

Penialian tertulis merupakan tes soal yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk 

tulisan, dan peserta didik yang memberikan jawaban secara tertulis. Respon peserta didik 

dalam menjawab tidak selalu dalam bentuk menulis jawaban, tetapi dapat juga dalam bentuk 

yang lain seperti memberi tanda, mewarnai, menggambar dan sebagainya. Jenis tes tulis 

yang pertama dilakukan dengan cara memilih jawaban yang tersedia misalnya soal bentuk 

pilihan ganda, benar-salah, dan menjodohkan. Sedangkan tes tulisyang kedua membutuhkan 

jawaban terbuka, yakni dnegan meminta peserta didik untuk menuliskan sendiri responnya, 

misalnya soal berbentuk esai baik esai isian singkat maupun esai bebas.  
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Metode yang harus digunakan disekolah untuk implementasi Kurikulum 2013 telah 

ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 

Pada tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan 

Menengah yang harus ditetapkan oleh semua satuan pendidikan, penilaian yang digunakan 

harus mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan.
7
 

6. Langkah-langkah dan Teknik Tahapan Pengembangan Instrumen Penilaian Autentik 

Instrument penilaian autentik harus dikembangkan berdasarkan tugas-tugas yang 

diharpkan dapat ditampilkan oleh peserta didik. Tentu saja, perlu ditetapkan terlbehih dahulu 

standar yang perlu dikuasai peserta didik. Selanjutnya guru menetapkan criteria untuk menilai 

kinerja peserta didik dan mengembangkan rubric yang akan digunakan untuk menilai 

kompetensi peserta didik. Jika disusun secara procedural, tahan pengembangan instrument 

penilaian autentuk pada umunya adalah sebagai berikut
8
: 

1. Identifikasi standar  

Standar dikembangkan berdasarkan konten kurikulum. Sebuah standar merupakan 

pernyataan yang diharapkan dapat dilakukan oleh peserta didik. Standar pada penilaian 

autentik seharusnya dapat mengarahkan peserta didik untuk belajar atau menunjukkan 

cara belajar. Standar pada penilaian autentik dapat berupa indicator pencapaian sebuah 

kompetensi dasar. Contoh standar yang dimaksud sebagai berikut: “peserta didik dapat 

melakukan penambahan dua bilangan pecahan senama” 

2. Pengembangan tugas autentik 

Tugas autentik perlu dirancang agar peserta didik dapat mengkonstruksi respon 

tanpa dibatasi, dan memungkinkan mereka menunjukkan keterampilan (skills) dan 

kemampuan (abilities) dalam melaksanakan unjuk kerja yang terkait dengan standar 

yang digarapkan. Tugas tersebut seharusnya merupakan tugas yang bermakna bagi 

peserta didik, terkait dengan permasalahan dunia nyata, dan mewajibkan mereka untuk 

melakukan tugas. Sebagai contoh: “dalam menguji kemampuan peserta didik sekolah 

dasar dalam permasalahan pecahan, sebaiknya disajikan persoalan tentang bagaimana 

membagi sebuah kue menjadi beberapa bagian” 

3. Pengembangan kriteria atau indicator kerja 

                                                             
7
 Sani, Ridwan Abdullah, Penilaian Autentik Penilaian dalam Kurikulum berbasis Kompetensi, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2016), h. 86  
8
 Ibid, h. 33 
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Kriteria untuk menilai pemenuhan sebuah tugas autentik harus ditetapkan agar 

penilaian dapat dilakukan sesuai secara sistematik. Kriteria yang baik pada umumnya 

memiliki kriteria sebagai berikut: dinyatakan secara jelas, singkat, dapat diamati, 

merupakan pernyataan pelaku, dan dapat dipahami. Sebagai contoh standar yang 

ditetapkan adalah: “mampu menyelesaikan sebuah pemasalahan”. Kriteria yang perlu 

dinilai untuk menguji kompetensi tersebut adalah: 

a. Mendefinisikan masalah 

b. Mengidentifikasi strategi penyelesaian masalah 

c. Mengusulkan solusi atau hipotesis 

d. Mengevaluasi solusi yang potensial, dan 

e. Menerapkan solusi 

4. Mengembangkan rubric 

Setelah menetapkan kriteria, guru perlu mengembangkan rubrik sebagai pedoman 

penskoran. Pedoman penskoran ini perlu memiliki deskriptor yang menunjukkan tingkat 

kinerja dari masing-masing tingkatan unjuk kerja.  

5. Menilai instrumen penilian autentik 

Guru harus dapat menilai apakah instrument yang dikembangkan memang 

merupakan instrument penilaian autentik dan berpusat pada peserta didik. Beberapa 

pertanyaan yang dapat diajukan untuk menilai instrument autentik dan proses penilaian 

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Apakah instrumen penilaian mencakup penilaian keterampilan yang dibutuhkan 

dalam kehidupan? 

b. Apakah instrumen penilaian relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam 

dunia kerja? 

c. Apakah instrumen penilaian dapat mengaktifkan keterlibatan peserta didik? 

d. Apakah keterampilan yang dinilai dapat di observasi dan diukur? 

e. Apakah proses penilaian disesuaikan dnegan kebutuhan khusus peserta didik? 

f. Apakakah proses penilaian dapat mengambangkan kekuatan dan pengetahuan 

peserta didik? 

g. Apakah proses penilaian sesuai dengan tujuan individual peserta didik? 

h. Apakah proses penilian memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

berfikir kritis dan reflektif, serta terlibat dalam penyelesaian masalah? 
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Teknik Penilaian Autentik 

Aspek Afektif (Sikap) 

Guru melakukan penilaian kompetensi sikap melalui (1) Observasi, (2) penilaian diri, (3) 

penilaian antarteman. 

(a) Observasi 

Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan 

dengan menggunakan indra, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

menggunakan instrument yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati.
9 

Observasi  adalah  suatu  proses  pengamatan  dan  pencatatan 

secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai   fenomena,   baik   dalam   

situasi   yang   sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dalam  evaluasi   pembelajaran,  observasi   dapat   digunakan untuk menilai proses dan hasil 

belajar peserta didik, seperti tingkah  laku  peserta  didik  pada  waktu  belajar,  berdiskusi, 

mengerjakan tugas, dan lain-lain.
10

 

Penilaian kompetensi sikap melalui pengamatan atau observasi juga bisa dilakukan untuk 

melihat sikap atau respon peserta didik  terhadap  pembelajaran  yang  dilakukan  guru. 

Dalam Kurikulum 2013 guru harus melakukan pengamatan terhadap kompetensi sikap 

spiritual dan sikap sosial dari peserta didik.
11 

Penerapan teknik observasi dapat dilakukan menggunakan lembar observasi. Instrumen yang 

digunakan dalam observasi berupa lembar observasi atau jurnal. Lembar  observasi  atau 

jurnal tersebut berisi kolom catatan perilaku yang diisi oleh guru mata pelajaran, wali 

kelas, dan guru BK berdasarkan pengamatan  dari perilaku  siswa  yang  muncul  secara  alami 

selama  satu  semester.  Perilaku  siswa yang dicatat di dalam jurnal pada dasarnya adalah 

perilaku yang sangat baik dan/atau kurang  baik   yang  berkaitan  dengan  indikator  dari  

sikap spiritual dan sikap sosial.
12 

 

 

                                                             
9
 Majid, (2014), Penilaian Autentik Proses dan Hasil Belajar, ( Bandung: Remaja Rosdakarya),cet ke-1, h.169. 

10
 Zainal Arifin,(2016), Evaluasi Pembelajaran Prinsip Teknik dan Prosedur, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 

cet ke-7 h.153. 
11

 Kunandar, (2013) Penilaian Autentik Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik,(Jakata: Raja Grafindo Persada) , 

h.122 
12

Kemendikbud, (2014), Permendikbud Nomor 103 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembeljaran, Jakarta: 

Kemendikbud  



26 
 

 
 

(b)Penilaian Diri 

Penilaian diri (self assessment) merupakan salah satu strategi penilaian yang   

diperlukan untuk melakukan refleksi atas kompetensi yang dimiliki. Penilaian diri digunakan 

untuk mengukur sikap dan perilaku akan bermanfaat bagi keperluan penilaian  autentik,  

karena  penilaian  oleh  guru  dan  teman sejawat hanya melihat gejala sikap saja
13

 

Penilaian   diri   merupakan   teknik   penilaian   dengan   cara meminta  peserta  didik  untuk 

mengemukakan  kelebihan  dan kekurangan  dirinya  dalam  konteks  pencapaian  

kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri menggunakan daftar cek 

atau sekala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik.
14

 

Dalam melakukan penilaian diri terhadap kompetensi sikap,baik sikap spiritual maupun  

sikap sosial mengacu pada pencapaian  kompetensi  yang sudah  dibuat  oleh  guru  sesuai 

dengan  kompetensi  dasar  dan  kompetensi  inti  berkenaan dengan sikap spiritual dan sikap 

sosial.Instrumen penilaian diri dapat berupa lembar penilaian diri yang   berisi   butir-   butir   

pernyataan   sikap   positif   yang diharapkan dengan kolom ya dan tidak, satu lembar 

penilaian diri dapat digunakan untuk penilaian sikap spiritual dan sikap sosial sekaligus.
15

 

(c). Penilaian Antarteman 

Penilaian antarteman merupakan teknik penilaian yang dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial 

dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai satu sama lain.
16

 Hasil  penilaian  

antarteman  dapat  digunakan  sebagai  data konfirmasi bertujuan untuk menumbuhkan 

beberapa nilai seperti kejujuran tenggang rasa dan saling menghargai.
17

 

Teknik penilaiannya dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai temannya terkait 

dengan pencapaian kompetensi sikap dan perilaku keseharian peserta didik. Waktu 

pelaksanaannya  dapat  pada  saat  pembelajaran dengan  sitem kelompok. Tujuannya untuk 

                                                             
13

 Sani, Ridwan Abdullah, (2016), Penilaian Autentik Penilaian dalam Kurikulum berbasis Kompetensi, (Jakarta: 

Bumi Aksara, h. 86  

, 159. 
14

 Abdul Majid, , (2014), Penilaian Autentik Proses dan Hasil Belajar, ( Bandung: Remaja Rosdakarya),cet ke-1, 

h., 173 
15

 Kemendikbud, (2014), Permendikbud Nomor 103 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembeljaran, Jakarta: 

Kemendikbud  
16

 Kunandar, (2013) Penilaian Autentik Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik,(Jakata: Raja Grafindo Persada) , 

h.122 
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menggali informasi kompetensipeserta   didik   secara   akurat   dan   adil.
18 

Instrumen   

yangdigunakan berupa lembar penilaian antarteman yang dilakukan sekurang-kurangnya satu 

kali dalam satu semester. 

Uraian tentang penilaian kompetensi sikap mencerminkan kegunaannya untuk mengukur 

tingkat pencapaiannya, baik sikap spiritual maupun sikap social melalui teknik observasi, 

penilaian diri, dan penilaian antarteman dengan menggunakan format penilaian berupa daftar 

cek atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik. 

(d). Penilaian Jurnal 

jurnal berupa catatan pendidik, Catatan pendidik dilaksanakan lewat observasi dengan 

menggunakan  lembar  pengamatan  dan buku  jurnal.  Lembar pengamatan dengan 

menggunakan daftar centang (check lists) dan  skala  penilaian  (rating  scale).     Buku     

jurnal     pada dasarnya     ditujukan  bagi  mereka     yang  mengindikasikan perilaku yang 

sangat baik atau kurang baik secara alami, siswa yang bersikap  baik  tidak  dicatat  dalam 

jurnal. 

Adapun lembar penilaian   diri untuk menilai sikap berkaitan dengan  aktivitas di  luar  kelas,  

karena guru  seringkali  tidak dapat mengamati sikap dan perilaku perserta didik ketika mereka   

belajar   mandiri   atau   mengerjakan   tugas  di   luar sekolah. Sedangkan penilaian antarteman 

menggunakan instrument penilaian berupa angket yang disediakan guru supaya diisi oleh 

peserta didik untuk menilai peserta didik lainnya, Objektifitas terhadap apa yang dilihat dan 

dirasakan tentang sikap dan perilaku temannya menjadi penting dalam penilaian disertai dengan 

keterampilan, kecermatan, dan rasa tanggung jawab dalam melakukan penilaian terhadap suatu 

objek, mengingat penilaian ini merupakan wujud  pemberian kepercayaan terhadap diri siswa 

untuk mnilai sikap temannya. 

7. Tujuan Penilaian Autentik  

a. Melacak kemajuan siswa 

Guru bisa melacak kemajuan belajar siswa yaitu dengan melakukan penilaian, 

perkembangan hasil belajar siswa bisa diidentifikasi yaitu meningkat dan menurun 

b. Mengecek ketercapaian kompetensi siswa 
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Guru bisa mengetahui apakah siswa sudah menguasai kompetensi yang diharapkan atau 

belum dengan melakukan penilian. Setelah itu guru bisa mencari tindakan tertentu untuk 

siswa yang sudah dan yang belum menguasai. 

c. Mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai oleh siswa 

Guru bisa mendeteksi kompetensi-kompetensi apa saja apa saja yang belum dikuasai oleh 

siswa sehingga nantinya guru bisa mengambil tindakan tertentu agar kompetensi bisa 

dikuasai oleh siswa, contohnya memperbaiki strategi dan teknik pembelajaran 

d. Menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi siswa 

Hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar untuk guru dalam memberikan umpan 

balik untuk peserta didik sebagai perbaikan peserta didik yakni sebagai bahan acuan 

untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang masih rendah
19

 

8. Manfaat Penilaian Autentik  

 Kunandar menjelaskan bahwa penilaian autentik mempunyai beberapa manfaat  yaitu 

sebagai berikut:
20

 

a. Mengetahui tingkat pencapaian kompetensi selama dan setelah proses pembelajaran 

berlangsung, yaitu dengan melakukan penilaian maka kemajuan belajar siswa dalam proses 

pembelajaran dapat dideteksi. 

b. Memeberikan umpan balik bagi siswa agar dapat mengetahui kelemahan dan kekuatannya 

pada proses pencapaian kompetensi, yaitu dengan melakukan penilaian akan memperoleh 

informasi berhubungan dengan materi yang sudaah dikuasai atau yang belum dikuasai oleh 

siswa. 

c. Memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialamai oleh siswa, yaitu 

dengan melakukan penilaian maka bisa diketahui perkembangan hasil belajar siswa dan 

juga kesulitan belajar yang dialami oleh siswa sehingga guru dapat melakukan program 

tindak lanjut terhadap siswa. 

d. Umpan balik bagi guru untuk memperbaiki kegiatan, metode, pendekatan dan sumber 

belajar yang digunakan yaitu dengan melakukan penilian maka guru bisa melakukan 

evaluasi diri pada keberhasilan pembelajaran yang dilakukan. 

                                                             
19

 Kunandar, 2013, Penilaian Autentik (Penilaian hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013), 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm.70 
20
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e. Memberikan pilihan alternatif penilaian terhadap guru yaitu dengan melakukan penilian 

guru dapat mengiudentifikasi dan menganalisis terhadap teknik penilaian yang digunakan 

guru apakah sudah sesuai materi atau belum sesuai dengan materi. 

f.  Memberikan informasi terhadap orang tua berkaitan rngsn mutu dan efektivitas 

pembelajaran yang dilakukan disekolah yaitu dengan melakukan penilaian maka orang tua 

bisa mengetahui apakah sekolah menyelenggarakan pendidikan dengan baik atau tidak. 

9. Indikator Penilaian Autentik 

Berikut ini adalah indikator-indikator penilaian autentik pada setiap ranah sebagai berikut: 

 

Tabel 2 

     Indikator Penilaian Ranah Afektif 

No Jumlah Hasil Belajar Indikator-Indikator Cara Penilaian  

1. Penerima Bersikap menerima menyetujui 

atau sebaliknya 

Kuesioner/ 

wawancara 

2. Partisipasi Bersedia terlibat/ partisipasi atau 

sebaliknya 

Jurnal/ observasi 

3. Penilaian sikap Memandang penting/ bernilai/ 

indah/ harmonis atau sebaliknya 

Kuesioner/ 

wawancara 

4. Organisasi Mengakui/ mempercayai/ meyakini 

atau sebaliknya 

Kuesioner/ 

wawancara 

5. Pembentukan Pola Melembagakan, membiasakan 

dalam kehdupan sehari-hari 

Kuesioner/ 

wawancara 

 

10. Perbedaan Penilaian Autentik dengan Penilaian Tradisional 

Penilaian Tradisional Penilaian Autentik 

Memilih respon Menunjukkan tugas / kinerja 

Pengetahuan akademik Tugas dunia nyata 
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Mengukur aplikasi pengetahuan Memperkaya pengembangan komoetensi 

yang bermakna 

Mengingat / memahami Kontruksi / aplikasi 

Strukturisasi oleh guiru Strukturisasi oleh peserta didik 

Bukti tidak langsung Bukti nyata secara langsung 

Mengukur pengetahuan tentang “apa” Mengukur pengetahuan tentang “bagaimana” 

Mendukung cara berfikir konvergen untuk 

mengemukakan satu jawaban yang tepat 

mendukung cara berfikir divergen untuk 

mengemukakan bebrapa pilihan jawaban 

 Penilaian tradisional pada umunya hanya membutuhkan respon peserta didik atas 

pertanyaan yang diajukan, jawaban atas pertanyaan telah distrukturi oleh guru dan 

peserta didik diharapkan menjawab sesuai dengan srtuktur tersebut. Sedangkan pada 

penilaian autentik peserta didik menunjukkan kinerja atau tugas untuk 

mendemonstrasikan kemampuannya serta mengkonstruksi sendiri apa yang harus 

ditampilkan dalam upaya menunjukkan kemahiranya.
21

 

11. Keunggulan dan Kelemahan penilaian Autentik 

Penilaian autentik menjadi salah satu tuntutan kurikulum 2013 yang harus 

dilaksanakan guru dalam setiap pembelajaran. Ismet basuki dan Hariyanto 

mengungkapkan bahwa dalam penilaian autentik selain memiliki beberapa  

keunggulan, penilaian autentik juga memiliki kelemahanyaitu sebagai  berikut:
22

 

a. Keunggulan penilaian autentik 

 Berfokus pada keterampilan alisis dan keterpaduan pengetahuan 

 Meningkatkan kreativitas 

 Merefleksikan keterampilan dan pengetahuan di dunia nyata 

 Mendorong kerja kolaboratif 

 Meningkatkan keterampilan lisan dan tulis  

 Langung menghubungkan kegiatan assessment, kegiatan pengajaran, dan 

tujuan pembelajaran 
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 Menekankan kepada keterpaduan pembelajaran disepanjang waktu. 

b. Kelemahan penilaian autentik 

 Memerlukan waktu yang intensif untuk mengelola, memantau dan 

melakukan koordinasi 

 Sulit untuk dikoordinasi dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan 

secara legal 

 Menantang guru untuk memberikan skema pemberian nilai yang konsisten 

 Sifat subyektif dalam pemberian nilai akan cenderung menjadi bias 

 Sifat penilaian yang unik mungkin tidak dikenali siswa 

 Dapat bersifat tidak praktis untuk kelas yang berisi banyak siswa 

 Hal yang menantang untuk mengembangkan berbagai jenis materi ajar 

dan berbagai kisaran tujuan pembelajaran. 

B. Instrument Penilaian pembelajaran Daring 

1. Tugas 

 Dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, tugas sudah pasti menjadi instrumen paling 

penting. Bahkan instrumen utama dibandingkan dengan ujian atau ulangan harian. Melalui 

tugas, kita bisa melihat kosistensi siswa dalam mengerjakannya. 

Karena biasanya, jika pembelajaran daring yang dilakukan dengan periode sepanjang ini, cukup 

melelahkan dan membosankan bagi peserta didik. Bisa jadi kita sudah memberikan 

pembelajaran kreatif dan menarik, namun akumulasi pembelajaran dari beban mata pelajaran 

yang cukup banyak tetap saja membuat anak bosan. 

Apalagi tidak semua guru menerapkan pembelajaran aktif dan menarik. Ada yang biasa-biasa 

saja. Jadi, konklusi saya cukup mewakili suara hati peserta didik. Oleh karena itu, konsistensi 

siswa dalam mengerjakan tugas menjadi penilaian terpenting dalam proses PJJ ini. Jika peserta 

didik, aktif menyelesaikan tugas, maka secara umum bisa dianggap anak aktif dalam 

pembelajaran daring. Karena di luar sana, banyak yang tidak mengerjakan tugas, hanya absen 

kemudian tugas atau materi ditinggalkan. 

2. Ulangan Harian 

 Ujian atau ulangan harian yang diberikan guru kepada peserta didik bisa menjadi acuan 

dalam penilaian pembelajaran daring. Karena biasanya bobotnya lebih besar dibandingkan 
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tugas. Namun, dalam kondisi daring keadaan ini menjadi masalah. Aspek kejujuran siswa 

dalam mengerjakan ulangan harian menjadi permasalahannya. 

Ya, siswa tidak bisa kita awasi dengan saksama saat mengerjakan. Bahkan ada pula sebagian 

dari mereka berkumpul untuk mengerjakan ulangan harian bersama-sama. Sehingga bisa saling 

menyontek. Ditambah lagi, mereka juga mudah mengakses Google untuk searching materi 

pendukung atau bahkan jawaban. 

Hal ini menjadi permasalahan tersendiri. Saya pernah mengalami hal ini. Anak yang di kelas 

biasanya paling aktif, bahkan terkenal paling pintar ketika melakukan ujian daring nilai hanya 

pas KKM. Sedangkan anak yang jarang masuk, penyerapan materi sangat kurang malah 

mendapatkan nilai sangat di atas rata-rata. Membingungkan saya pastinya. 

Oleh karena itulah, bagi saya nilai tugas menjadi lebih penting. Karena saya menilai dari 

konsistensi mereka untuk tetap aktif mengerjakan tugas dari guru. Hal ini lebih bermakna bagi 

saya dan pendidikan karakter mereka. 

Mereka sangat menghargai posisi kita sebagai guru dalam menjalankan amanahnya 

menjalankan pembelajaran. Tapi itu bukan berarti penilaian subjektif kepada mereka. Tetap 

berpegang pada objektifitas penilaian. Dengan pengumpulan tugas sesuai kuantitas, maka 

penilaian juga memudahkan kita. Berbeda jika ada yang kurang, otomatis mengurangi penilaian 

yang kita lakukan. 

3. Keaktifan 

  Dari aspek afektif, penilaian pembelajaran daring dapat dilakukan pada keaktifan 

mereka dalam berdiskusi, bertanya serta saling memberi komentar dalam grup. Ini menandakan 

peserta didik tersebut benar-benar ada untuk mengikuti pembelajaran. 

Ruang kelas berubah menjadi grup kelas dalam ruang maya. Sehingga penilaian tetap bisa bisa 

dilakukan meski pandemi belum berakhir. Tentu saja, diperlukan aturan yang ketat di dalam 

penggunaan grup sebagai pembelajaran. Diperlukan juga fleksibilitas penilaian di dalam grup 

kelas 

C. Pengertian Aspek Sikap 

 Sikap dalam bahasa Inggris disebut attitude yang artinya suatu cara bereaksi terhadap 

suatu perangsang atau situasi yang dihadapi. Dalam KBBI afektif yaitu berkaitan pada perasaan 

dan emosi, Ellis mengatakan bahwa sikap melibatkan beberapa pengetahuan tentang situasi, 
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namun aspek yang paling esesnsial dalam sikap yaitu adanya perasaan atau emosi, 

kecenderungan terhadap perbuatan yang berhubungan dengan pengetahuan.
23

 

 Menurut pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap tingkah laku yang terkait 

dengan kesediaan untuk merespon objek sosial yang membawa dan menuju ke tingkah laku 

yang nyata dari seseorang. Ranah afektif seseorang tercermin dalam sikap dan perasaan yang 

adalah  sebagai berikut:
24

 

1.  Konsep diri ( self concept) yaitu totalitas sikap dan persepsi seseorang terhadap dirinya 

sendiri 

2. Harga diri ( self esteem) yaitu tingkat pandangan dan penilaian seseorang mengenai kualitas 

dirinya menurut prestasinya 

3. Efikasi diri ( self efficancy) yaitu keyakinan seseorang terhadap keefektifan kemampuan 

sendiri dalam membangkitkan gairah dan kemampuan orang lain 

4. Menerima diri sendiri ( attitude of self acceptance) yaitu gejala perasaan seseorang dalam 

kecenderungan positif atau negatif terhadap diri sendiri berdasarkan penilaian jujur atas 

bakat dan kemampuannya 

5. Menerima keberadaan orang lain (others acceptance) yaitu sikap mampu menerima 

keberadaan orang lain, yang amat dipengaruhi oleh kemampuan untuk menerima diri 

sendiri. 

 Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang 

dirancang untuk megukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. 

Penilaian sikap juga merupakan aplikai suatu standar atau sistem pengambilan keputusan 

terhadap sikap, kegunaan utama penilaian sikap sebagai bagian dari pembelajaran yaitu refleksi 

(cerminan) pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik secara individual. 

Tingkatan ranah afektif menurut Taksonomi Krathwol ada lima, yaitu sebagai berikut:
25

 

1. Penerimaan (receiving/attending) 

Merupakan kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan  (stimulus) dari luar yang 

dating kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala. Dalam hal ini peserta didik 

bersifat pasif dan sekedar mendengarkan atau memperhatikan 

2. Tanggapan (responding) 
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Merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara 

aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara  

3. Penghargaan atau penilaian (valuing) 

Merupakan pemberian nilai atau pemberian penghargaan terhadap suatu kegiatan atau 

objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan , dirasa akan membawa kerugian atau 

penyesalan 

4. Pengorganisasian 

Menunjukkan saling berhubungan antara nilai-nilai tertentu dalam suatu sistem nilai mana 

yang mempunyai prioritas lebih tinggi daripada nilai yang lain 

5. Pengamalan 

Berkaitan dengan pengorganisasian dan pengintegrasian nilai-nilai kedalam suatu sistem 

nilai pribadi. Hal ini diperlihatkan melalui perilaku yang konsisten dengan sistem nilai 

tersebut dan merupakan tingkatan afektif tertinggi karena sikap batin peserta didik yang 

mapan. 

 Sikap yaitu mengungkapkan sebuah ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang 

dimiliki sesorang. Pada kurikulum 2013, kompetensi sikap dibagi menjadi dua yaitu sikap 

spiritual yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertaqwa dan 

sikap sosial yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, 

demokratis dan bertanggung jawab.
26

 Sikap spiritual sebagai perwujudan dari menguatnya 

interaksi vertical dengan Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan sikap sosial sebagai 

perwujduan eksistensi kesadaran dalam upaya mewujudkan harmoni kehidupan. 

 

D. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam (PAI) 

 Istilah “Pendidikan Agama Islam” terjalin dari dua kata, “Pendidikan” dan “Islam” 

kuncinya konteks ini, kata kuncinya adalah “Islam” yang berfungsi sebagai sifat, penegas dan 

pemberi cirri khas bagi kata “Pendidikan”. Dengan demikian pendidikan agama islam 

merupakan pendidikan yang secara khas memiliki cirri islami, berbeda dengan konsep atau 

metode pendidikan yang lain.
27
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 Rama Yulis dan Samsul Nizar mendefinisikan Pendidikan Agama Islam sebagai suatu 

sistem yang memungkinkan peserta didik dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan 

ideologi islam. Sedangkan menurut Sajad Husain dan Syed Ali Asraf mendefinisikan 

pendidikan yang melatih perasaan murid-murid dengan cara-cara tertentu sehingga sikap, hidup, 

tindakan, keputusan dan pendekatan terhadap segala jenis pengetahuan sangat dipengaruhi oleh 

nilai-nilai spiritual dan sadar akan nilai etis islam.
28

 

 Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta 

didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertaqwa, berahlaq mulia, 

mengamalkan ajaran islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur’an dan Al-Haduts, melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman.
29

 

 Direktorat pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri 

(Ditbinpaisun), mengartikan Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut: 

a. Pendidikan agama islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik 

agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran 

agama islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup. 

b. Pendidikan agama islam adalah pendidikan yang dilakukan berdasarkan ajaran islam. 

c. Pendidikan agama islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama islam, 

yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai 

dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkn ajaran-ajaran agama 

islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama islam 

itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di 

dunia maupun di akhirat kelak.
30

 

 

   Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bhwa pendidikan agama islam 

adalah suatu usaha sadar, bimbingan, terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari 

pendidikan dapat memahami apa yang terkandung didalam ajaran islam secara keseluruhan, 

menghayati makna dan maksud serta tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamalkan serta 

menjadikan ajaran agama islam sebagai pedoman hidup yang akan medatangkan keselamatan 

didunia dan akhirat kelak.  
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2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam 

 Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam dapat dibagi menjadi tiga kategori yairu dasar 

pokok, dasar operasional.
31

 

a. Dasar pokok 

Dasar pokok yang menjadi dasar dalam pendidikan agama islam adalah al-Qur’an dan al-

Hadist, Al-Qur’an adalah sumber ajaran islam yang pertama, meliputi kumpulan wahyu 

Allah SWT yang disampaikan kepada nabi Muhammad saw. Diantara kandungan isinya 

adalah peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan 

Allah SWT, dengan sesame manusia serta dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan Al-

Hadits adalah sumber ajaran islam yang kedua, hal-hal yamg diungkap Al-Qur’an yang 

bersifat umum dan memerlukan penjelasan, dijelaskan oleh Al-Hadits.
32

 

Dalam Al-Qur’an disebutkan dasar-dasar pelaksanaan pendidikan agama islam, antara lain 

dalam firman Allah SWT surat At-Taubah ayat : 122 

ًة  فَّ ا وا َك ُر ِف ْن  َ ي ِل وَن  ُن ِم ْؤ ُم ْل ا َن  ا ا َك َم نْ  ۚ  َو  ُ ي ِل َو ِن  ي دِّ ل ا ي  ِف وا  ُه قَّ َف  َ ت َي ِل ٌة  َف ِئ ا َط ْم  ُه  ْ ن ِم ٍة  َق ْر ِف لِّ  ْن ُك ِم َر  َف  َ ن ََل  ْو َل  َ وا ف ُر ِذ

و ُع َرَج ا  َذ ِإ ْم  ُه َم ْو  َ ونَ  ق ُر َذ ْح َي ْم  ُه لَّ َع َل ْم  ِه ْي َل : )   ِإ ة  وب ت ل ا ورة  2س 1 1) 

 Artinya: 

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak 

pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam 

pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya 

apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.
33

 

b. Dasar operasional 

Yaitu dasar-dasar yang mengatur pelaksanaan Pendidikan Agama Islam baik secara 

langsung ataupun tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan 

disekolah atau lembaga pendidikan formal, dasar-dasar tersebut yaitu: 
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1) Dasar ideal (Pancasila), dasar ideal pendidikan agama islam adalah Pancasila, yaitu sila 

pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”
34

 

2) Dasar struktural/konstitusional, adalah dasar yang berasal dari perundang-undangan 

yang berlaku, yakni UUD 1945 dalam bab XI pasal 29 Ayat 1 berbunyi: 

a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa 

b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-

masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaanya itu. 

3) Dasar sosial Psikologis 

Setiap manusia hidupnya selalu membutuhkan adanya suatu pegangan hidup yang 

disebut dengan agama, mereka merasakan bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan 

yang mengakui adanya Dzat Yang Maha Kuasa, tempat mereka berlindung dan meminta 

pertolongan. Seseorang akan merasa tenang dan tentram hatinya jika mereka dapat 

mendekatkan diri dan mengabdi kepada Allah SWT, sesuai firman Allah dalam Surat 

Ar-Ra’du ayat : 28 

آ َن  ي لَِّذ ِه ا لَّ ل ا ِر  ِذْك ِب ْم  ُه  ُ وب ُل  ُ ق نُّ  ِئ َم ْط َت َو وا  ُن وبُ  ۚ  َم ُل ُق ْل ا نُّ  ِئ َم ْط َت ِه  لَّ ل ا ِر  ِذْك ِب ََل  :  َأ د  رع ل ا ورة  س (1 2) 

Artinya: 

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. 

Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”. 
35

 

 

 Tujuan atau cita-cita sangat penting didalam aktivitas pendidikan, karena merupakan 

arah dan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu tujuan harus ada sebelum melangkah 

untuk mngerjakan sesuatu, jika pendidikan dipandang sebagai suatu proses, maka proses 

tersebut akan berakhir pada tercapainya tujuan akhir. Oleh karena itu, usaha yang tidak 

mempunya tujuan tidaklah mempunyai arti.
36

 

 Islam melakukan proses pendidikan dengan melakukan pendekatan yang menyeluruh 

sehingga tidak ada yang terabaikan, baik dari segi jasmani maupun rohani. Dengan pendidikan, 

kualitas mental seseorang akan meningkat dan segala proses yang dijalankan adats dasar fitrah 

yang diberikan oleh Allah SWT, berbicara tentang tujuan pendidikan sangat erat kaitannya 
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dengan tujuan hidup manusia, hal ini disebabkan kartena pendidikan merupakan alat yang 

digunakan manusia untuk memlihara kelanjutan hidupnya, baik sebagai individu maupun 

masyarakat. Oleh karena itu, tujuan pendidikan harus diarahkan sesuai dengan kebutuhan dan 

tuntunan yang sedang dihadapi.
37

 

 Pengawasan dalam pendidikan islam, fungsi pengawasan dalam managemen pada 

hakikatnya adalah pengendalian melalui penilaian dan pelaksanaan suatu kegiatan, kesesuian 

kegiatan dengan perencanaan dan tingkat ketercapaian suatu kegiatan berdasarkan target yang 

telah ditetapkan. Pengawasan meliputi kondisi objektif didalam dan diluar organisasi. Berbagai 

fenomena dan realitas dinilai, dianalisis, dan kemudian dikoreksi dengan acuan.
38

 

 Pendidikan agama islam bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman penghayatan 

dan pengalaman peserta didik tentang agama islam sehingga menjad manusia musli yang 

beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berahlaq mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya pendidikan agama islam disekolah 

bertujuan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta 

didik tentang agama islam.
39

 

 

 Muhammad Athiyah Al-Abrasyi menyatakan bahwa tujuan utama dari pendidikan 

agama islam dalam pembentukan akhlak dan budi pekerti yang sanggup menghasilkan orang-

orang yang bermoral, berjiwa bersih, pantang menyerah, bercita-cita tinggi dan berakhlak 

mulia.
40

 

  

 Abu Ahmadi mengtakan bahwa tahap-tahap tujuan Pendidikan Agama Islam meliputi:  

1.) Tujuan tertinggi, tujuan ini bersifat mutlak, tidak mengalami perubahan dan berlaku umum, 

karena sesuai konsep ketuhanan yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Tujuan 

tertinggi tersebut disumuskan dalam satu istilah yang disebut “Insan kamil” 

2.) Tujuan umum, tujuan umum bersifat empiric dan realistic. Tujuan umum berfungsi sebagai 

arah yang taraf pencapaiannya dapat diukur karena menyangkut perubahan sikap, perilaku 

dan kepribadian peserta didik. Konferensi islam pertama tentang pendidikan islam 
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menyatakan bahwa tujuan umum dari pendidikan agama islam adalah pendidikan harus 

diarahkan untuk mencapai pertumbuhan keseimbangan kepribadian manusia secara 

menyeluruh, melalui latihan jiwa, intelek, jiwa rasional, perasaan dan penghayatan lahir. 

3.) Tujuan khusus, adalah pengkhususan atau operasional tujuan tertinggi dan tujuan umum, 

tujuan khusus bersifat relatif sehingga dimungkinkan untuk diadakan perubahan dimana 

perlu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan, selama itu masih berpijak kepada kerangka 

tujuan tertinggi dan tujuan umum. Salah satu tujuan khusus dari pendidikan agama islam 

adalah memperkenalkan kepada generasi muda akan akidah islam, dasar-dasarnya, asal-usul 

ibadat, dan cara melaksnakannya dengan benar, dengan membiasakan berhati-hati 

mematuhi akidah-akidah agama serta menjalankan dan menghormati syiar-syiar agama. 

4.) Tujuan sementara, merupakan tujuan-tujuan yang dikembangkan dalam rangka menjawab 

segala tuntutan kehidupan, karena itu tujuan sementara bersifat kondisional, tergantung 

dimana faktor peserta didik itu tinggal atau hidup. Menurut Dzakiyah Daradjat, tujuan 

sementara itu merupakan tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah 

pengalaman terentu yang dirancang dalam suatu kurikulum pendidikan formal.
41

 

 Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis menyimpilkan bahwa tujuan pendidikan 

agama islam adalah untuk mendidik dan mengajarkan peserta didik agar senantiasa dekat 

kepada Allah SWT dengan berlandaskan iman dan taqwa, sehingga diharapkan peserta didik 

selalu patuh dan taat terhadap perintah dan senantiasa menjauhkan diri dari segala larangan-

larangan-Nya. 

 

3. Karakteristik Pembelajaran PAI di Sekolah 

 Sebagai mata pelajaran yang wajib dipelajari disekolah baik yang umum maupun yang 

khusus, Pendidikan Agama Islam mempunyai karakteristik yang membedakan dengan pelajaran 

lainnya. Apabila diringkas maka karakteristik pembelajaran PAI adalah sebagai berikut: 

a. Pendidikan agama islam merujuk pada aturan-aturan yang sudah pasti. Pendidikan 

Agama Islam mengikuti aturab-aturan yang sudah pasti dan jelas serta tidak ditolak 

dan ditawar. Aturan itu adalah Al-Qur’an dan Al-Hadits. Pendidikan pada umunya 

bersifat netral, artinya pengetahuan itu diajarkan sebagaimana adanya dan terserah 

kepada manusia yang hendak mengarahkan pengetahuan itu, ia hanya 
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mengajarkannya, tetapi tidak memberi petunjuk kearah mana dan dimana 

memberlakukan pendidikan itu. Pengajaran umum mengajarkan pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan sikap yang relatif, sehingga tidak bisa diramalkan kearah 

mana pengetahuan keterampilan dan nilai itu digunakan. Disertai dengan sikap yang 

tidak konsisten karena terungkap oleh hitungan untung dan rugi, sedangkan 

Pendidikan Agama Islam arah dan tujuan yang jelas. 

b. Pendidikan Agama Islam selalu mempertimbangkan dua sisi kehidupan duniawi dan 

ukhrawi dalam setiap langkah dan geraknya. Pendidikan agama islam seperti 

diibaratkan mata uang yang mempunyai dua sisi, pertama sisi keagamaan yang 

memiliki pokok dalam substansi ajaran yang akan dipelajari, kedua; sisi 

pengetahuan, pengetahuan yang berisikan hal-hal yang mungkin umum dapat di 

inderakan dan diakali. Berbentuk pengalaman faktual maupun pengalaman fikir. Sisi 

pertama lebih menekankan pada kehidupan dunia, namun kedua sisi ini tidak dapat 

dipisahkan karena terjadi hubungan sebab akibat, oleh karena itu kedua sisi ini selalu 

diperhatikan dalam setiap gerak dan usahanya, karena Pendidikan Agama Islam 

mengacu kepada kehidupan akhirat. 

c. Pendidikan agama islam bermisikan pembentukan akhlakul karimah. Pendidikan 

agama islam selalu selalu menekankan kepada pembentukan akhlakul karimah, hati 

nurani untuk selalu berbuat baik dan bersikap dalam kehidupan sesuai dengan 

norma-norma yang berlaku, tidak menyalahi aturan dan berpegang teguh pada dasar 

agama islam yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits. 

d. Pendidikan agama islam belum diyakini sebagai dakwah atau misi suci pada 

umunya, ,amusia khususnya kaum muslimin berkeyakinan bahwa penyelenggaraan 

Pendidikan Agama Islam merupakan bagian dari dakwah, oleh karena itu mereka 

menganggapnya sebagai misi suci. Dengan menyelenggarakan Pendidikan Agama 

Islam berarti pula menegakkan agama, yang tentunya berisi kebaikan di sisi Allah 

SWT. Pembelajaran mendalam untuk membentuk karakter siswa sebagai pembelajar 

adalah membantu siswa memahami dirinya sebagai pembelajar untuk meningkatkan 

pemahaman siswa tentang kelebihan, kelemahan dan afinitasnya; membangun nilai 
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kepercayaan diantara kelompok belajar siswa; dan mampu bersinergi belajar dengan 

siswa lainnya.
42

 

 

4. Pendidikan Agama islam Bermotifkan Ibadah 

 Sejalan dengan hal yang dijelaskan pada sebelumnya maka kiprah pendidikan agama 

islam merupakan ibadah yang akan mendapatkan pahala dari Allah SWT, dari segi mengajar 

pekerjaan itu terpuji karena menjalankan tugas yang mulia karena disamping itu sebagai amal 

jariyah di akhirat kelak. 

 

5. Ruang Lingkup Pendidikan Agama islam 

 Ruang lingkup pendidikan agama islam meliputi keserasian, keselarasan, dan 

keseimbangan antara: 

a. hubungan manusia dengan Allah SWT  

b. hubungan manusia dengan manusia 

c. hubungan manusia dengan dirinya sendiri 

d. hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya. 

 Adapun ruang lingkup bahan pelajaran pendidikan agama islam meliputi lima unsur 

pokok yaitu:
43

 

a. Al-Qur’an 

Pengajaran Al-Qur’an ini bertujuan agar peserta didik dapat membaca  Al-Qur’an dan 

mengerti arti kandungan yang terdapat disetiap ayat-ayat Al-Qur’an. 

b. Aqidah 

Pengajaran aqidah berarti proses belajar mengajar tentang aspek kepercayaan, dalam hal ini 

tentunya kepercayaan menurut ajaran islam. 

c. Ibadah 

Pengajaran ibadah adalah pengajaran tentang segala bentuk ibadah dan tata cara 

pelaksanaannya, tujuan dari pengajaran ini agar peserta didik mampu melaksanakan ibadah 

dengan baik dan benar. 

d. Akhlak 
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Pengajaran akhlak adalah betuk  pengajaran yang mengarahkan kepada pembentukan jiwa, 

cara bersikap individu pada kehidupannya. Pengajaran ini berarti proses belajar mengajar 

dalam mencapai tujuan supaya yang diajarkan berakhlak mulia. 

e. Sejarah islam 

Pengajaran sejarah islam merupakan pelajaran penting sebagai upaya untuk membentuk 

watak dan kepribadian umat. Dalam mempelajari sejarah, generasi ,muda akan 

mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari pelajaran tokoh generasi terdahulu 
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