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ABSTRAK 

PENERAPAN PENILAIAN OTENTIK DALAM PEMBELAJARAN 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI                                                  

12 BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh :                                                                                              

Wika Apriliya 

 

Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya proses penilaian sebagai 

proses untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan belajar peserta didik. 

Dengan diterapkan Kurikulum 2013 proses penilaian sifatnya menyeluruh meliputi 

aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian tersebut di kenal dengan 

penilaian Otentik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 

penilaian Otentik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 12 

Bandar Lampung. 

Penelitian ini menggunakan  pendekatan penelitian kualitatif menggunkan 

metode penelitian studi kasus. Yaitu dengan melakukan teknik pengumpulan data 

meliputi : observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Obyek penelitian 

disini adalah siswa XI IIS 5  SMA Negeri 12 Bandar Lampung.  

Berdasarkan hasil penelitian penelitian ini menunjukkan bahwa SMA Negeri 

12 Bandar Lampung sudah menerapkan Kurikulum 2013 dan penilaian Otentik. 

Penerapan penilaiannya  meliputi : penilaian kompetensi sikap melalui sikap melalui 

teknik observasi, penilaian diri dan jurnal. Penilaian kompetensi pengetahuan 

menggunkan tes tertulis, tes lisan dan penugasan. Sedangkan penilaian keterampilan 

menggunakan teknik unjuk kerja dan proyek.  

Hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan antara teori dengan kenyataan 

yang ada dilapangan yaitu : (1) langkah-langkah penilaian  Otentik sesuai dengan 

teori yaitu : mengidentifikasi dan penentuan standar, memilih suatu tugas Otentik, 

mengidentifikasi kriteria tugas Otentik, dan menciptakan rubrik, (2) melakukan 

perencanaan pembelajaran dengan tahapan : penyusunan RPP, menyiapkan materi 

pembelajaran, menyusun instrumen penilaian.   

 

Kata Kunci : Penilaian  Otentik, Pendidikan Agama Islam. 

  



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

                          

                               

Artinya : “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di 

bumi. dan jika kamu
1
 melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu 

menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu 

tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang 

dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu.”. (QS. Al-Baqarah : 284). 

 

 

  

                                                 
1
 Departemen RI, Al-Qur;an dan Terjemahnya (Bandung : PT CORDOBA,2005) h. 49. 
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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 “ PENERAPAN PENILAIAN OTENTIK DALAM PEMBELAJARAN 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI 12 BANDAR LAMPUNG”. 

Adapun penegasan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah  sebagai berikut : 

1. Penerapan  

Penerapan menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan 

menerapkan. Menurut lukman ali, penerapan mempraktekkan, memasang. 

Jadi penerapan adalah sebuah perbuatan atau tindakan yang dilakukan 

oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sudah 

direncanakan. 

2. Penilaian Otentik  

Penilaian Otentik adalah kegiatan menilai peserta didik yang 

menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil 

dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntunan 

kompetensi yang ada pada Standar Kompetensi (SK) atau Kompetensi Inti 



 

(KI) dan Kompetensi Dasar (KD).
2
 Jadi penilaian Otentik adalah 

pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta 

didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

Penilaian Otentik berbeda dengan penilaian tradisional. Pada 

penilaian tradisonal peserta didik cenderung memilih respon yang tersedia, 

sedangkan pada penilaian Otentik peserta didik menampilkan atau 

mengerjakan suatu tugas atau proyek. Pada penilaian tradisonal 

kemampuan berfikir yang dinilai cenderung pada level memahami dan 

fokusnya adalah guru. Sedangkan pada penilaian Otentik kemampuan 

berfikir yang dinilai adalah level konstruksi dan aplikasi serta fokusnya 

pada peserta didik.
3
 

3. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang melibatkan 

keterampilan kognitif yaitu penguasaan ilmu dan perkembangan 

kemahiran intelek. Sedangkan menurut Munif Chatib,  Pembelajaran 

adalah proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi 

informasi dan peserta didik sebagai penerima informasi. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses pemberian ilmu dari 

                                                 
2
 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual, (Bandung : PT Rafika Adiatama,2013), h.7. 

3
 Kunandar, Penilaian Otentik(Raja Grafindo persada, 2013), h. 35-36. 



 

guru ke peserta didik untuk bisa mengubah tingkah laku dan bisa 

menguasai ilmu yang telah di berikan. 

Pendidikan Agama Islam  adalah upaya sadar dan terencana 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, 

mengimani, bertaqwa, berakhlaq mulia, mengamalkan ajaran agama islam 

dan sumber utamanya kitab suci Al-Qur‟an dan Al-Hadits, melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaaan pengalaman.
4
 

Sebagai mata pelajaran, Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki 

peranan penting dalam penyandaran nilai-nilai Agama Islam kepada 

peserta didik. Muatan mata pelajaran yang mengandung nilai, moral, dan 

etika agama menempatkan pendidikan agama Islam (PAI) Pada posisi 

terdepan dalam pengembangan moral beragama peserta didik 

4. SMA Negeri 12 Bandar Lampung 

SMA Negeri 12 Bandar Lampung adalah lembaga pendidikan formal 

sebagai wadah pembinaan pengembangan ilmu pengetahuan tingkat 

menengah atas. Merupakan tempat penulis mengadakan penelitian atau 

obyek penelitian tentang penerapan penilaian Otentik . 

                                                 
}
 

\ 

am Mulia,2005), h.21. 



 

Berdasarkan uraian-uraian di atas diperoleh kesimpulan judul dalam 

penelitian ini adalah  „Penerapan Penilaian Otentik dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 12 Bandar Lampung”. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan peneliti untuk memilih judul ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Penilaian Otentik, menilai peserta didik berdasarkan proses pembelajaran 

bukan hasilnya. Penilaian Otentik tidak hanya mengukur apa yang 

diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang 

dapat dilakukan oleh peserta didik. Penilaian ini juga menitikberatkan 

pada tiga aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selain itu dalam 

penilaian Otentik memandang peserta didik tidak hanya dari rangking, 

dikarenakan dalam penilaian ini sangat memprihatikan setiap peserta didik 

memiliki kemampuan atau kelebihan yang berbeda. 

2. Penilaian Otentik akan lebih mempercepat proses bimbingan dan 

pembinaan kualitas peserta didik baik menerapkan penilaian Otentik 

karena penilaian Otentik tidak membandingkan hasil untuk keseluruhan 

peserta didik,  

 



 

3. Dalam penilaian Otentik mencakup aspek kompetensi sikap (afektif) 

kompetensi pengetahuan (kognitif) dan kompetensi keterampilan 

(psikomotorik) serta variasi instrumen atau alat tes yang digunakan juga 

memperhatikan input, proses dan output peserta didik. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. 

Pendidikan merupakan jalan untuk menambah pengetahuan seseorang. Pendidikan 

merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi, pendidikan sangat berperan 

dalam membentuk baik atau buruknya pribadi seseorang, dimana pendidikan ini harus 

berwawasan masa depan yang memberikan jaminan bagi manusia untuk 

mengembangkan seluruh potensi dan prestasi yang ada pada diri seseorang guna 

kesejahteraan hidupnya dimasa depan. 

Belajar merupakan sebuah proses bersifat multi yang terjadi pada semua 

orang dan berlangsung seumur hidup. Sejak masih dalam kandungan hingga ke liang 

lahat nanti. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar sesuatu adalah 

perubahan tingkah laku dan dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut 

baik perubahan yang bersifat pengetahuan (Kognitif) dan keterampilan 

(Psikomotorik) maupun yang menyangkut nilai dan sikap (Afektif).
5
 

                                                 
5
Yuberti, Teori Pembelajaran Dan Pengembangan Bahan Ajar Dalam Pendidikan, (Bandar 

Lampung : Anugrah Utama Raharja (AURA)), h. 1-2. 



 

Pembelajaran merupakan proses dasar dari pendidikan, dari sanalah lingkup 

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

Pembelajaran suatu proses interaksi komunikasi antar sumber belajar, guru, dan 

siswa. Interaksi komunikasi itu dilakukan baik secara langsung dalam kegiatan tatap 

muka maupun secara tidak langsung dengan menggunakan media, dimana 

sebelumnya telah menentukan model pembelajaran yang akan di terapkan. 

Pembelajaran itu adalah ketika seseorang 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 didapatkan. Dengan Pembelajaran tersebut maka seseorang bisa dikatakan 

melakukan pembelajaran ketika kita bisa melihat perubahan yang terjadi pada diri 

seseorang. 

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukan, maka dapat disimpulkan 

beberapa ciri pembelajaran sebagai berikut : 

1. Merupakan upaya sadar dan disengaja 

2. Pembelajaran harus membuat siswa belajar 

3. Tujuan harus diterapkan terlebih dahulu sebulum proses dilaksanakan 

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

Dalam suatu pendidikan, guru adalah unsur yang sangat 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 

pengetahuan saja tetapi seorang guru harus memiliki daya keterampilan serta 

kekreatifan, dengan demikian maka mutu pendidikan akan berjalan dengan 

semestinya dan mencapai tujuan yang sebenarnya.  

Profesi guru kini semakin banyak tuntutan seiring dengan kebutuhan akan 

pendidikan yang bermutu. Semenjak ditetapkannya sebagai profesi tanggal 2 

Desember 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, profesi guru mengalami 

berbagai pembenahan-pembenahan baik secara regulasi maupun administrasi 

termasuk peningkatan kesejahteraan. Kini guru setiap tahun dinilai kinerjanya melalui 

Penilaian Kinerja Guru (PKG) dengan pendekatan 360 derajat. Disamping itu juga 

guru harus melakukan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
6
 

 

Dengan memahami dan melaksankan tugas pokok guru dengan baik, maka 

secara otomatis guru tersebut telah melaksanakan kinerja dengan baik. “Tugas pokok 

guru dalam pembelajaran meliputi : (1) menyusun program pembelajaran, (2) 

melaksankan program pembelajaran, (3) melaksanakan penilaian hasil belajar, (4) 

melakukan analisis hasil belajar, (5) melakukan program tindak lanjut”. 
7
 

Banyak kita jumpai di sekolah-sekolah, bahwa guru tidak melaksanakan 

fungsinya dengan baik. Metode-metode yang dilakukan guru masih sangat minim, 
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yaitu guru masih sangat sering menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. 

Pembelajaran seperti ini membuat suasana belajar siswa di kelas menjadi sangat 

menjenuhkan dan membosankan. Sehingga semangat belajar siswa menjadi hilang. 

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 oleh 

peserta didik dengan pelajaran tertentu melakukan refleksi dan evaluasi terhadap 

kualitas pembelajaran yang telah dilakukan. 

Dalam hal ini kalau diibaratkan seperti pohon, penilaian yang dilakukan oleh 

guru seharusnya 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). 

Disamping itu, di dalam Al-Qur‟an menyebutkan makna yang dekat dengan 

penilaian, diantaranya dalam Q.S. Al-Baqarah : 284 



 

َرأِض  َماَواِت َوَما ِف اْلأ َوإِن أتُبأُدواَما ِف أَن أُفِسُكمأ َأوأ ُُتأُفوُه ُُيَاِسبأُكمأ بِِو اللَُّو ۗ  لِلَِّو َما ِف السَّ
ٍء َقِدير  ۗ  نأ َيَشاُء َويُ َعذُِّب َمنأ َيَشاُء فَ يَ غأِفُر ِلمَ ۗ    َواللَُّهَعَلٰىُكلَِّشيأ

Artinya : 

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di 

bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu 

menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu 

tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang 

dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu.
8
 

Pada ayat diatas, kata ٌَُحبِسۡبُنم “niscaya Allah akan membuat perhitungan 

dengan kamu tentang perbuatanmu itu “ dia akan memperhitungkan amal kalian Dia 

akan membalas orang yang Dia kehendaki. Ayat tersebut dianggap penulis kata yang 

paling dekat dengan penilaian, yang berasal dari kata  yang berarti menghitung. 

Di dalam Al-Qur‟an terdapat beberapa ayat yang dapat dikaitkan dalam 

pengertian penilaian dan teknik penilaian yang tersebar di bebrapa surat, diantaranya 

pada Q.S Al-Baqarah : 31-33, Allah berfirman : 
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Artinya :  

Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

mamang benar orang-orang yang benar!". (32) Mereka menjawab: "Maha 

suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari apa yang telah 

Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha 

mengetahui lagi Maha Bijaksana. (33) Allah berfirman: "Hai Adam, 

beritahukanlah kepada mereka Nama-nama benda ini." Maka setelah 

diberitahukannya kepada mereka Nama-nama benda itu, Allah berfirman: 

"Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa Sesungguhnya aku 

mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu 

lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?". (Q.S. Al-Baqarah : 31-33) 

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa penilaian pertama ditujukan kepada 

Malaikat dengan firman Allah pada ayat pertama Q.S Al-Baqarah ayat 31 untuk 

menguji argumentasi yang dikemukakan oleh malaikat yang meragukan eksistensi 

Adam sebagai khalifah dengan membanggakan keutamaan yang dimilikinya yaitu 

senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan Allah. Apakah Tuhan hendak 

menjadikan seseorang yang sifatnya sedemikian itu sebagai khalifah?. Sedangkan 

kami (para malaikat) adalah makhluk-Mu yang ma‟shum(terpelihara dari kesalahan). 

Namun ternyata pengetahuan tasbih, tahmid dan taqdis yang dimiliki Malaikat tidak 

dapat dikembangkan sebagimana kemampuan Adam, karena mereka tidak dapat 

menjabarkan pada keadaan sekitarnya. Sedang pada diri manusia telah disediakan alat 

untuk bisa meraih kemampuan secara sempurna di bidang ilmu pengetahuan, lebih 

jauh jangkaunnya di banding malaikat. Ini merupakan penilaian dalam bentuk dialog 

atau tes lisan yang membutuhkan pengembangan dalam jawaban. Hal ini dimiliki 

manusia (Adam) tetapi tidak dimiliki oleh Malaikat.  Kemudian Allah mengarahkan 



 

penilian kepada Adam untuk menguji kemampuannya terhadap ilmu yang telah 

diajarkan kepadanya dan ternyata Adam dapat menjawab dan menjelaskan 

pernyataan-pernyataan itu dengan lancar. Karena kemampuan Adam dalam 

menyelesaikan seluruh pertanyaan dalam penilaian tersebut, maka Allah memberikan 

penghargaan kepadanya dengan memerintahkan kepada malaikat supaya bersujud 

(memberikan penghormatan) kepada Adam. 

Dengan demikian, penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang 

bisa memberikan gambaran perkembangan peserta didik. Gambaran perkembangan 

peserta didik perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa peserta didik 

mengalami proses pembelajaran dengan baik. 

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 (SKL) yakni Standar Proses dan Standar Penilaian. Dari empat 

standar yang disempurkankan tersebut, standar penilaian mendapat perhatian khusus 

dikalangan pendidik yakni penilaian Otentik atau yang sering disebut otentik. Karena 



 

sesungguhnya penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses 

pembelajaran, sedangkan pembelajaran adalah implementasi dari kurikulum.
9
 

Penilaian  dalam kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud Nomor 104 

Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah. Dalam peraturan Permendikbud Nomor 104 tahun 2014  

menjelaskan tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dalam beberapa hal : 

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan 

informasi bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam 

kompetensi sikap dan spritual dan sikap spiritual dan sikap sosial, 

kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan 

secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses. 

2. Penilaian Otentik 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 Otentik dan Non-Otentik. 

4. Bentuk penilaian Otentik mencakup penilaian berdasarkan pengamatan, 

tugas kelapangan, portofolio, projek, produk, jurnal, dan kerja 

laboratorium, dan unjuk kerja, serta penilaian diri.
10

 

Menurut Permendikbud tersebut standar pendidikan adalah kriteria mengenai 

mekanisme, prosedur, dan instrumen Penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian 

pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur 

pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup : penilaian Otentik, penilaian diri, 

penilaian berbasis fortopolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir 
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semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, 

dan ujian sekolah/madrasah. 

Salah satu penekanan dalam kurikulum 2013 adalah penilaian Otentik 

(Authentic Assesment). Sebenarnya dalam kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sudah memberi ruang terhadap penilaian Otentik, 

tetapi dalam implementasi dilapangan belum berjalan secara optimal. Melalui 

kurikulum 2013 ini penilaian Otentik menjadi penekanan yang serius dimana guru 

dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik benar-benar memerhatikan 

penilaian Otentik.
11

 

Menurut kunandar dalam bukunya menjelaskan bahwa penilaian Otentik 

adalah kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya 

dinilai, baik proses maupun hasil dengan berbagai instumen penilaian yang 

disesuaikan dengan tuntunan kompetensi yang ada di Standar kompetensi (SK) atau 

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD).
12

 

Menurut Yuberti, proses asesmen mencakup sejumlah bukti-bukti yang 

menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen ini dilaksanakan secara 

terpadu dengan kegiatan pembelajaran sehingga disebut sebagai penelitian berbasis 

kelas (PBK). PBK dilakukan dengan berbagai cara seperti pengumpulan kerja peserta 

didik (portofolio), hasil karya (Product), Penugasan (Project), kinerja (performence), 

dan tes tertulis (paper and pancil). Guru menilaian kompetensi dan hasil belajar 

peserta didik berdasarkan tingkat pencapaian prestasi peserta didik. Penilaian yang 

demikian disebut Authentick assesment.
13

 

 Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian Otentik 

adalah penilaian yang dilakukan secara komperhensif untuk menilai mulai dari 
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masukan (input), proses dan keluaran (output) pembelajaran sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. 

Adapun ciri-ciri Penilaian Otentik adalah : 

1. Harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau 

produk. Artinya dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik harus 

mengukur aspek kinerja (performance) dan produk atau hasil yang 

dikerjakan peserta didik.  

2. Dilaksankan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. 

Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, guru dituntut 

untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan atau kompetensi proses 

(kemampuan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran) dan kemampuan 

atau kompetensi peserta didik setelah melakukan pembelajaran. 

3. Menggunakan berbagai cara dan sumber. Artinya, dalam melakukan 

penilaian terhadap peserta didik harus menggunakan berbagai teknik 

penilaian (disesuaikan dengan tuntunan kompetensi) dan menggunakan 

berbagai sumber atau data yang bisa digunakan sebagai informasi yang 

menggambarkan penguasaan kompetensi peserta didik. 

4. Tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. Artinya, dalam 

melakukan penilain peserta didik terhadap pencapaian kompetensi tentu 

harus secara komperhensif dan tidak hanya mengandalkan hasil tes 

semata. Informasi-informasi lain yang mendukung pencapaian kompetensi 

peserta didik dapat dijadikan bahan dalam melaukan penilain. 

5. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan 

bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari, mereka 

harus dapat menceritakan pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan 

setiap hari. 

6. Penilaian harus menekankan kedalam pengetahuan dan keahlian peserta 

didik, bukan keluasannya (kuantitas). Artinya, dalam melakukan penilaian 

peserta didik terhadap pencapaian kompetensi harus mengukur kedalaman 

terhadap penguasaan kompetensi tertentu secara objektif.
14

 

 

Menurut Yunus Abidin, mengungkapkan bahwa secar garis besar, penilaian 

Otentik memiliki sifat-sifat antara lain : 

                                                 
14

Kunandar, Op.Cit, h. 38-39.  



 

1) Berbasis kompetensi yaitu penilaian yang mampu memantau kompetensi 

seseorang. 

2) Bersifat individual karena kompetensi tidak dapat disamaratakan pada 

semua orang, tetapi bersifat personal. 

3) Berpusat pada peserta didik karena direncanakan, dilakukan, dan dinilai 

oleh guru dengan melibatkan secara optimal peserta didik sendiri. 

4) Otentik (nyata, ril seperti kehidupan sehari-hari) dan sesuai dengan proses 

pembelajaran yang dilakukan, sehingga penilaian Otentik secara 

terintegritas dengan proses pembelajaran. 

5) Penilaian Otentik bersifat on-going atau berkelanjutan sehingga penilaian 

harus dilakukan secara langsung pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung sehingga proses dan produk belajar dapat terpantau.
15

 

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan Penilaian Otentik memiliki sifat dan 

ciri-ciri berpusat pada peserta didik, terintegrasi dengan pembelajaran, Otentik 

berkelanjutan, dan individual. 

Bila dilihat berdasarkan Permendikbud NO. 65 tahun 2013 tentang standar 

proses dan permendikbud No.66 tahun 2013 tentang standar penilaian, maka pada 

penilaian kurikulum 2013 menggunakan penilaian Otentik pada proses dan hasil 

pembelajaran. 
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Tabel 1. 

Teknik instrumen pada penilaian Otentik 

Kompetensi Teknik Proses Hasil 

 

Sikap 

Observasi √ √ 

Penilaian diri  √ 

Penilaian antarteman  √ 

Jurnal √ √ 

 

Pengetahuan 

Tes tertulis  √ 

Tes lisan  √ 

Penugasan √ √ 

Keterampilan Unjuk kerja √ √ 

Proyek √ √ 

Portofolio √ √ 

 

Penilaian Otentik 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 banyak sekali guru 

yang masih kebingungan bagaimana menilai peserta didiknya, bahkan banyak guru 

yang tidak paham dengan istilah kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 guru harus 

menilai peserta didiknya baik itu pengetahuan, keterampilan dan sikap, guru harus 

mencerminkan karakteristik dari peserta 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 dapat peserta didik dalam daftar 

nilai. 

Kesulitan dalam melaksanakan K.13 khususnya pada sistem Penilaian ini 

dialami oleh beberapa sekolah pada jenjang SMA. Mereka merasa belum mampu 

melaksanakan penilaian Otentik karena kurangnya pengetahuan yang mereka peroleh 

mengenai penilaian ini. Kesulitan yang banyak dirasakan guru adalah guru harus 

senantiasa melakukan penilaian saat pelajaran dan harus segera menginput penilaian. 

Jika hal tersebut tidak dilakukan maka ketika akhir semester guru akan sangat 

kerepotan, karena banyaknya nilai yang harus dijumlahkan. Selain itu guru belum 

terlalu mahir dalam mengoprasikan komputer, sehingga hal tersebut menjadikan 

sedikit kesulitan dalam pengisian lapor. 

Dari hasil wawancara dengan Mis Alia selaku kepala sekolah SMA Negeri 12 

Bandar Lampung pada 03 Oktober 2017 didapati informasi sebagai berikut : SMA 

Negeri 12 Bandar Lampung telah menerapkan Kurikulum 2013 dan Penilaian Otentik 

sejak 2013/2014. Dimana penilaian Otentik adalah penilaian yang menyeluruh baik 

dalam proses belajar maupun hasil pembelajaran. Contoh bentuk penilaian Otentik 

yang di terapkan di SMA Negeri 12 Bandar Lampung antara lain : Proyek (yaitu 



 

metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal berdasarkan 

pengalaman dan aktivitas nyata), Portofolio, Tes, dan Jurnal. Penilaian Otentik 

berbeda dengan penilaian sebelumnya, karena pada penilaian Otentik tidak hanya 

mengukur pengetahuan saja tetapi bagaimana siswa mampu menerapkan hasil 

pembelajaran yang telah di dapat. Penilaian mengukur semua kompetensi baik dari 

Pengetahuan (Kognitif), Sikap (Afektif), dan Keterampilan (Psikomotorik).
16

 

Dalam pelaksanaannya penilaian Otentik 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 peserta didik yang akan dinilai secara tepat sehingga memudahkan 

pemberian nilai secara tepat dan benar. Bapak Miftahul Huda selaku guru Pendidikan 

Agama Islam melakukan penilaian Otentik secara maksimal mulai dari perencanaan 

pembelajaran, pembuatan instrumen dan teknik penilaian pada ranah pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan.
17

 

Adapun hasil observasi awal guru pendidikan agama Islam dalam penerapan 

penilaian Otentik di SMA Negeri 12 Banadar Lampung sebagai berikut, pelaksanaan 

Penilain Otentik pada Pendidikan Agama Islam sudah dimulai sejak semester ganjil 
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pada tahun 2015, namun demikian sekolah dan guru berusaha untuk menerapkan 

seluruh instrumen penilaian Otentik. 

Penilaian Otentik pada kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan 

adalah sebagai berikut : pada kompetensi sikap, teknik penilainnya jurnal, observasi, 

penilaian diri, penilaian antar teman, pada kompetensi pengetahuan ada tes tertulis, 

tes lisan dan penugasan. Pada kompetensi Keterampilan ada Portofolio, praktik dan 

proyek. 

Berdasarkan hasil observasi diatas guru Pendidikan Agama Islam di SMA 

Negeri 12 Bandar Lampung telah menerapkan penilaian Otentik 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 SMA Negeri 12 Bandar lampung yaitu pada penilaian diri 

dan jurnal, untuk penilaian diri dilakukan oleh Bapak Miftahul Huda pada ahir 

pembelajaran, dimana lembar penilain diri dikopi sebanyak siswa dikelas tersebut, 

Pada penilain jurnal yang dilakukan adalah guru mencatat penilain terhadap siswa 

nya yang sifatnya mencatat kelebihan atau sistem poin dan kelemahan dari peserta 

didik. 

 Pada kompetensi pengetahuan yang sudah diterapkan di SMA Negeri 12 

Bandar Lampung adalah tes Lisan, Tulisan dan Penugasan. Pada tes lisan yaitu 



 

mengajak peserta didik mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang telah dibahas 

dengan mengajukan pertanyan 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.  

Pada kompetensi keterampilan bapak Miftahul Huda selaku guru Pendidikan 

Agama Islam menerapkan penilain unjuk kerja contohnya adalah Power Point. setelah 

berdiskusi dengan guru Pendidikan Agama Islam  Maka peneliti tertarik 

melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai “Penerapan Penilaian Otentik dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 12 Bandar Lampung. 

D. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah 

sebagai berikut : 

1. Penilaian yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran belum 

menyeluruh secara keseluruhan, dari aspek sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

2. Dalam kegiatan pembelajaran guru masih banyak yang menggunakan 

metode ceramah 

3. Kurang adanya kesadaran dari Guru tentang pentingnya penilaian secara 

nyata dan menyeluruh (Otentik). 

4. Peserta didik kurang mendapatkan kesempatan untuk mendemonstrasikan 

dan mengembangkan keterampilan serta kompetensinya. 



 

E. Fokus Penelitian 

Fokus masalah merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan 

penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian adalah garis besar dari 

penelitian, jadi observasi dan analisis akan lebih terarah. Adapun fokus penelitian 

ini yaitu Penerapan Penilaian Otentik. 

F. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang 

dikemukankan diatas, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebgai 

berikut : “Bagaimana Penerapan Penilaian Otentik dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 12 Bandar Lampung ?” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk  mendeskripsikan pelaksanaan penilaian  Otentik pada kompetensi 

sikap, pengetahuan, dan ketampilan dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMA Negeri 12 Bandar Lampung. 

H. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah, sebagai berikut : 

1. Bagi siswa, siswa akan lebih mengerti kriteria apa saja yang akan dinilai oleh 

guru menggunakan sistem penilaian Otentik, khususnya pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

2. Bagi guru, guru dapat lebih khusuk dan dapat melakukan perbaikan dalam 

penyelenggaraan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam menggunakan 

penilaian Otentik. 

3. Bagi sekolah mendorong guru untuk terus melakukan penilaian Otentik 

dengan lebih baik dan khusuk, serta mendorong peningkatan kualitas sekolah 

melalui pelaksanaan penilaian Otentik secara tepat dan objektif.   

  



 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Penilaian Otentik  

1. Pengertian Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi 

Memang tidak semua orang menyadari bahwa setiap saat kita selalu 

melakukan Pekerjaan evaluasi. Dalam kegiatan sehari-hari, kita jelas mengadakan 

pengukuran dan Penilaian. Dari dua kalimat ini kita sudah menemui tiga buah istilah 

yaitu : evaluasi, pengukuran dan Penilaian. Sementara orang memang lebih cendrung 

mengartikan ketiga kata tersebut sebagai suatu pengertian yang sama sehingga dalam 

memaknainya hanya tergantung dari kata mana yang sedang siap untuk 

diucapkannya. Akan tetapi sebagian orang yang lain, membedakan ketiga istilah 

tersebut. 

Untuk mengadakan Penilaian, kita mengadakan pengukuran terlebih dahulu. 

Jika ada penggaris, maka sebelum menentukan mana pensil yang lebih panjang, kita 

ukur dulu kedua buah pensil tersebut. Dan setelah mengetahui berapa panjang 

masing-masing pensil itu, kita mengadakan Penilaian dengan melihat bandingan 

panjang antar kedua pensil tersebut. Dapatkah kita mengatakan “ini pensil panjang, 

dan ini pensil pendek “. Mana pensil yang lebih panjang, itulah yang kita ambil. 

Secara singkatnya dapat kita simpulkan : 



 

a. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran, 

pengukuran bersifat kuantitatif. 

b. Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan 

ukuran baik buruk. Penilaian bersifat kualitatif. 

c. Mengadakan evaluasi meliputi kedua langkah di atas, yakni mengukur dan 

menilai.
18

 

“Penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek 

tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Penilaian hasil belajar adalah proses 

pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria 

tertentu”. 
19

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan 

atas Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan 

dijelaskan bahwa Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara 

berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil 

belajar peserta didik secara berkelanjutan yang digunakan untuk menilai pencapaian 

kompetensi peserta didik, bahan penyusun laporan kemajuan hasil belajar, dan 

memperbaiaki hasil belajar. 
20

 

Dari berbagai definisi Penilaian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

pada hakikatnya Penilaian adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik 

yang dilakukan secara sistematis, akurat dan berkesinambungan dengan 

menggunakan alat pengukuran tertentu, seperti soal dan lembar pengamatan, sehingga 

menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan 

pencapaian kompetensi peserta didik. 
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Sejalan dengan pengertian diatas maka menurut Nana Sujana Penilaian 

berfungsi sebagai : 

a. Alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan intruksional. Dengan 

fungsi ini maka Penilaian harus mengacu kepada rumusan-rumusan tujuan 

intruksional. 

b. Umpan balik bagi perbaikan proses belajar-mengajar. Perbaikan mungkin 

dilakukan dalam hal tujuan intruksional, kegiatan belajar siswa, starategi 

mengajar guru, dll. 

c. Dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang 

tuanya. Dalam laporan tersebut dikemukakan kemampuan dan kecakapan 

belajar siswa dalam berbagai bidang studi dalam bentuk nilai-nilai prestasi 

yang capainya.
21

 

Adapun tujuan hasil belajar peserta didik menurut Kunandar yaitu “pertama, 

melacak kemajuan peserta didik. Kedua, mengecek ketercapaian kompetensi peserta 

didik. Ketiga, mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai oleh peserta didik. 

Keempat, menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi peserta didik”.
22

 

Sedangkan manfaat penelitian hasil belajar menurut Kunandar adalah : 

a. Mengetahui tingkat pencapaian kompetensi selama dan setelah proses 

pembelajaran berlangsung. 

b. Memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan 

dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. 

c. Memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami 

peserta didik. 

d. Umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan 

dan sumber belajar yang digunakan. 

e. Memberikan pilihan alternatif Penilaian kepada guru. 

f. Memberikan informasi kepada orang tua tentang mutu dan efektivitas 

pembelajaran yang dilakukan sekolah.
23

 

 

                                                 
21

Nana Sudjana, Op.Cit, h. 4. 
22

Kunandar, Op.Cit, h. 70. 
23

Ibid, h. 71. 



 

2. Pengertian Penilaian Otentik  

Pada umumnya sebagian guru terbiasa menilai kemampuan siswa dengan 

menggunakan tes tulis. Padahal sebaik apapun tes tulis tidak akan pernah mampu 

menilai seluruh kompetensi siswa pada suatu mata pelajaran. Oleh sebab itu, 

penggunaan teknik Penilaian selain tes tulis mutlak perlu dikuasai oleh guru-guru. 

Penilaian (assesment) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bersal dari 

kata nilai yang berarti kepandaian, biji dan ponten. Sedangkan Penilaian yaitu proses, 

cara, perbuatan menilai; pemberian nilai (biji, kadar mutu, harga). Penilaian dapat 

diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang 

dapat digunakan untuk dasar mengambil keputusan tentang siswa, baik yang 

menyangkut kurikulum, program belajar, iklim sekolah maupun kebijakan-kebijakan 

sekolah. 
24

 

Penilaian Otentik  adalah kegiatan menilai peserta didik yang menekankan 

pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil dengan berbagai 

instrumen Penilaian. Menurut Nurgiantoro dalam Yunus Abidin menyatakan bahwa 

pada hakikatnya Penilaian Otentik merupakan kegiatan Penilaian yang dilakukan 

tidak semata-mata untuk menilai hasil belajar siswa, melainkan juga berbagai faktor 

yang lain, antar lain kegiatan pengajaran yang dilakukan itu sendiri.
25
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Menurut pendapat yuberti dalam bukunya dijelaskan bahwa Authentic  

assesment merupakan Penilaian langsung yang dilakukan secara utuh mulai dari 

proses pembelajaran sampai Penilaian di akhir proses Penilaian. Authentic   

assesment mengukur semua aspek pembelajaran baik proses, kinerja maupun produk. 

Sehingga tes bukanlah satu-satunya Penilaian yang harus diterapkan, namun juga 

terdapat Penilaian lainnya seperti kinerja, proyek dan fortofolio.
26

 

Menurut Komentar Ismet basuki dan Hariyanto dalam hubungannya dengan 

Penilaian, dikenal istilah Penilaian Otentik. Penilaian Otentik merupakan cermin 

nyata dari kondisi pembelajaran siswa. Penilaian Otentik, disebut demikian karena 

unik berdasarkan pengalaman pribadi, pengalaman langsung di dunia nyata 

siswa.Penilaian Otentik disebut juga dengan Penilaian alternatif, Penilaian kinerja, 

Penilaian informal, dan Penilaian berdasarkan situsi.Penilaian Otentik didefiniskan 

sebagai bentuk Penilaian yang mengharuskan para siswa untuk melaksanakan tugas-

tugas dunia nyata yang menunjukkan aplikasi yang bermakna dari suatu pengetahuan 

atau keterampilan esensial.
27

 

Secara ringkas Penilaian Otentik dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk 

Penilaian yang mengharuskan para siswa untuk melaksanakan tugas-tugas dunia 

nyata yang menunjukkan penerapan dari suatu pengetahuan atau keterampilan. 

“Hakikat   Penilaian pendidikan menurut konsep Authentic assesment adalah proses 

pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar 

siswa”.
28

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan Penilaian (assesment) bukanlah 

untuk mencari informasi tentang belajar siswa. Pembelajaran yang benar seharusnya 

ditekankan pada upaya siswa agar mampu mempelajari, bukan ditekankan pada 

diperolehnya sebanyak mungkin informasi diakhir periode pembelajaran. 
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Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Penilaian Otentik    

merupakan Penilaian yang dilakukan secara komperhensif untuk menilai mulai dari 

masukan (input), proses dan keluaran (output) pembelajaran yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan.  

3. Ciri-ciri Penilaian Otentik  

Menurut Kunandar, ciri-ciri Penilaian Otentik antara lain : 

a. Harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau 

produk. Artinya dalam melakukan Penilaian terhadap peserta didik harus 

mengukur aspek kinerja (performance) dan produk atau hasil yang 

dikerjakan peserta didik.  

b. Dilaksankan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Artinya, 

dalam melakukan Penilaian terhadap peserta didk, guru dituntut untuk 

melakukan Penilaian terhadap kemampuan atau kompetensi proses 

(kemampuan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran) dan kemampuan 

atau kompetensi peserta didik setelah melakukan pembelajaran. 

c. Menggunakan berbagai cara dan sumber. Artinya, dalam melakukan 

Penilaian terhadap peserta didik harus menggunakan berbagai teknik 

Penilaian (disesuaikan dengan tuntunan kompetensi) dan menggunakan 

berbagai sumber atau data yang bisa digunakan sebagai informasi yang 

menggambarkan penguasaan kompetensi peserta didik. 

d. Tes hanya salah satu alat pengumpul data Penilaian. Artinya, dalam 

melakukan Penilaian peserta didik terhadap pencapaian kompetensi tentu 

harus secara komperhensif dan tidak hanya mengandalkan hasil tes semata. 

Informasi-informasi lain yang mendukung pencapaian kompetensi peserta 

didik dapat dijadikan bahan dalam melaukan Penilaian. 

e. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan 

bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari, mereka harus 

dapat menceritakan pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap 

hari. 

f. Penilaian harus menekankan kedalam pengetahuan dan keahlian peserta 

didik, bukan keluasannya (kuantitas). Artinya, dalam melakukan Penilaian 

peserta didik terhadap pencapaian kompetensi harus mengukur kedalaman 

terhadap penguasaan kompetensi tertentu secara objektif.
29
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4. Prinsip-prinsip Penilaian Otentik  

Dalam melakukan Penilaian Otentik hendaknya memperhatikan beberapa 

prinsip penting. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Proses Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses 

pembelajaran, bukan bagian terpisah dari proses pembelajaran (a part of, 

not apart from, instruction). 

b. Penilaian harus mencermikan masalah dunia nyata  (real world problem), 

bukan masalah dunia sekolah (school work-kind of problem) 

c. Penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode dan kriteria yang 

sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. 

d. Penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semua aspek dan tujuan 

pembelajaran (kognitif, afektif dan sensori-motorik).
30

 

 

Menurut E Mulyasa prinsip-prinsip Penilaian Otentik adalah sebagai berikut  

a. Validitas; validitas berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan 

menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. 

b. Reabilitas; reabilitas berkaitan dengan konsistensi (kwajegan) hasil 

Penilaian. Penilaian yang realibel (ajeg) memungkinkan perbandingan yang 

realibel dan menjamin konsistensi. 

c. Menyeluruh; Penilaian harus dilakukan secara menyeluruh menyakup 

seluruh domain yang tertuang pada setiap kompetensi dasar (kohnitif, 

afektif, dan psikomotorik). Penilaian harus menggunakan beragam cara dan 

alat untuk menilai beragam kompetensi peserta didik, sehingga tergambar 

profil peserta didik. 

d. Berkesinambungan; Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap dan terus 

menerus untuk memperoleh gambaran pencapaiankompetensi peserta didik 

dalam kurun waktu tertentu. 

e. Objektif; Penilaian harus dilakukan secara objektif, Untuk itu, Penilaian 

harus adil, terencana, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam pemberian 

skor. 
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f. Mendidik; proses dan hasil Penilaian dapat dijadikan dasar untuk 

memotivasi, memperbaiki proses pembelajaran bagi guru, dan meningkatkan 

kualitas belajar bagi peserta didik. 
31

 

 

5. Karakteristik Penilaian Otentik  

Menurut Ismet Basuki dan Hariyanto, ada 10 ciri-ciri Penilaian Otentik yang 

terkait dengan aktivitas Otentik meliputi : 

a. Aktivitas Otentik  memiliki relevansi dengan dunia nyata. 

b. Kegiatan Otentik sengaja didefinisikan secara kabur, tidak jelas (ill-

defined) menuntut peserta didik mendefinisikan sendiri tugas-tugas dan 

sub-tugasnya untuk menyelesaikan atau menuntaskan kegiatannya. 

c. Kegiatan Otentik mencakup tugas-tugas kompleks yang harus diselidiki 

dan dikerjakan oleh siswa dalam periode waktu yang 

berkesinambungan. 

d. Kegiatan Otentik memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengamati tugas-tugas dari perspektif yang berbeda, serta menggunkan 

berbagai sumber. 

e. Kegiatan Otentik memberikan kesempatan untuk melakukan refleksi 

diri. 

f. Aktivitas Otentik memberikan kesempatan untuk bekerja sama dalam 

satu tim. 

g. Aktivitas Otentik dapat dipadukan dan diterapkan dalam berbagai 

bidang studi yang berlainan. 

h. Aktivitas Otentik terjalin erat berkesinambungan dan terpadu dengan 

assesmen. 

i. Aktivitas Otentik menciptakan hasil karya yang bernilai dan bermutu. 

j. Aktivitas Otentik memungkinkan cara pemecahan masalah yang 

kompetitif dan menghasilkan berbagai jenis luaran.
32

 

Sejumlah karakteristik Penilaian Otentik menurut Ismet Basuki dan Hariyanto 

adalah sebagai berikut : 

1) Melibatkan pengalaman nyata (involves real-world experience). 

2) Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. 
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3) Mencakup Penilaian pribadi (self assesment) dan refleksi. 

4) Yang diukur keterampilan dan performansi, bukan mengingat fakta. 

5) Berkesinambungan. 

6) Terintegritas. 

7) Dapat digunakan sebagai umpan balik. 

8) Kriteria keberhasilan dan kegagalan diketahui siswa dengan jelas. 

9) Menggunakan bermacam-macam instrumen, pengukuran, dan metode 

yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman beljar. 

10) Bersifat komperhensif dan holistik yang mencakup semua aspek dari 

tujuan pembelajran.
33

 

Nurhadi mengemukakan bahwa karakteristik Penilaian Otentik sebagai 

berikut : 

1) Melibatkan pengalam nyata (involves real-word experience). 

2) Dilakasanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung, 

3) Mencakup Penilaian pribadi (self assesment) dan refleksi. 

4) Lebih menekankan pada keterampilan yang ferformansi, bukan 

mengingat fakta/teori. 

5) Berkesinambungan. 

6) Terintegrasi. 

7) Dapat digunakan sebagai umpan balik. 

8) Kriteria keberhasilan dan kegagalan diketahui siswa dengan jelas.
34

 

 

Menurut Richardson, sebagaimana dikutip oleh Yunus Abidin mengemukakan 

beberapa karakteristik Penilaian Otentik sebagai berikut : 

1) Berisi seperangkat tugas penting yang dirancang secara luas dalam 

memperesentasikan bidang kajian tertentu.  

2) Menekankan kemampuan berfikir tingkat tinggi. 

3) Kriteria selalu diberikan di muka sehingga siswa tahu bagaimana 

mereka akan dinilai. 

4) Penilaian berpadu pada kerja kurikulum sehari-hari sehingga sulit 

untuk membedakan antara Penilaian dan pembelajaran. 

5) Peran guru berubah dari penyampaian pengetahuan atau bahkan 

antagonia) menjadi berperan sebagai fasilitator, model dan teman 

dalam belajar. 
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6) Siswa mengetahui bahkan akan ada presentasi di hadapan publik atas 

pekerjaan yang telah dicapai sehingga mereka akan sungguh 

mengerjakan tugas tersebut. 

7) Siswa tahu bahwa akan ada pemeriksaan baik dalam proses yang 

mereka gunakan dalam pembelajaran atau produk-produk yang 

dihasilkan dari pembelajaran.
35

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, Penilaian Otentik memiliki sifat 

berpusat pada peserta didik, melibatkan pengalaman langsung,  terintegrasi dengan 

pembelajaran, Otentik, berkelanjutan, dan individual, dapat digunakan sebagai umpan 

balik. Sifat Penilaian Otentik yang komprehensif juga dapat membentuk kepribadian 

pada diri peserta didik seperti kemauan mengambil resiko, kreatif, mampu 

mengembangkan kemampuan berfikir yang tinggi, tanggung jawab terhadap tugas 

dan karya, serta rasa kepemilikan. 

6. Langkah- langkah Pelaksanaan Penilaian 

Penilaian hasil belajar peserta didik perlu dilakukan secara terprogram dan 

sistematis. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan dengan langkah-langkah yang jelas 

dan tepat. Berikut langkah-langkah pelaksanaan Penilaian hasil belajar peserta didik: 

a. Menerapkan Indikator Pencapaian Hasil Belajar 

Indikator merupakan pertanda atau indikasi pencapaian kompetensi, 

ukuran, karakteristik, ciri-ciri, pembuatan atau proses yang berkontribusi atau 

menunjukkan ketercapaian suatu kompetensi dasar.  
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Indikator dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional 

yang dapat diukur dan diamati seperti : mengidentifikasi, menghitung, 

membedakan, menyimpulkan, menceritakan kembali, mempraktekkan, 

mendemontrasikan, dan mendeskripsikan. 

b. Pemetaan Standar Kompetensi/ Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar Indikator 

dan Teknik Penilaian 

Pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator 

dilakukan untuk memudahkan guru dalam menentukan teknik Penilaian yang 

akan digunakan oleh guru dalam menentukan teknik Penilaian yang akan 

digunkan guru untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam 

memilih teknik Penilaian mempertimbangkan karakteristik materi (ciri 

indikator). Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang 

ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan. Dalam merumuskan indikator, seorang guru 

setidaknya harus memperihatikan beberapa hal, yaitu bahwa indikator harus 

mampu memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang 

digunakan dalam SK-KD, indikator harus mencapai tingkat kompetensi 

minimal KD dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

 

 



 

c. Menyusun Instrumen Penilaian 

Langkah berikutnya dalam pelaksaan Penilaian adalah menyusun instrumen 

yang telah ditentukan. Melalui instrumen Penilaian tepat, maka akan 

menghasilkan informasi pencapaian kompetensi peserta didik yang valid dan 

akurat. Oleh karena itu, seorang guru perlu memiliki kemampuan yang 

berkaitan dengan penulisan soal. Instrumen Penilaian harus memenuhi 

persyaratan substansi kontruksi dan bahasa. Persyaratan konstruksi adalah 

persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. 

Penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan 

taraf perkembangan peserta didik. Serta yang tidak kalah pentingnya dalam 

instrumen Penilaian adalah instrumen Penilaian yang dilengkapi dengan 

pedoman penskoran.
36

 

7. Langkah-langkah Penilaian Otentik  

Muler mengemukakan sejumlah langkah yang perlu ditempuh dalam 

pengembangan assesmen , yaitu penentuan standar, penetuan tugas Otentik  

pembuatan kriteria, pembuatan rubrik. 

a. Identifikasi dan Penentuan Standar 

Standar adalah pernyataan dari apa yang peserta didik harus 

tahu dan mampu lakukan. Standar lebih dikenal dengan istilah 

kompetensi di indonesia. Kompetensi merupkan tujuan yang ingin 

dicapai dalam proses pembelajaran. Standar yang harus diidentifikasi 
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sebelum melakukan penilaian adalah menentukan standar kompetensi, 

kompetensi dasar, dan indikator yang menjadi dasar, acuan, dan tujuan 

dalam proses penilaian.  

b. Penentuan tugas Otentik 

Setelah menentukan standar, langkah kedua adalah 

menentukan tugas otentik. Bahasa Standar yang telah dikemukakan 

dengan baik sudah menunjukkan tugas apa yang harus dilakukan 

peserta didik. Pemilihan tugas otentik harus disesuaikan dengan 

kompetensi mana yang akan diukur dan juga disesuaikan dengan 

keadaan didunia nyata. 

c. Pembuatan Kriteria Tugas Otentik 

Kriteria dalam Penilaian otentik digunakan untuk 

mengevaluasi seberapa baik peserta didik menyelesaikan tugas dan 

seberapa baik mereka telah memenuhi standar. Kemampuan peserta 

didik pada suatu tugas ditentukan dengan mencocokkan kinerja peserta 

didik terhadap seperangkat kriteria untuk menentukan sejauh mana 

kinerja pesera didik memenuhi kriteria untuk tugas tersebut.Kriteria 

seharusnya telah dirumuskan sebelum melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. Kriteria juga sering disebut indikator dalam kurikulum 

berbasis kompetensi. 

 

 



 

d. Pembuatan Rubrik 

Rubrik digunakan sebagai patokan untuk menentukan tingkat 

pencapaian peserta didik. Rubrik biasanya dibuat dengan berisi kriteria 

penting dan tingkat capain kriteria yang bertujuan untuk mengukur 

kinerja peserta didik. Kriteria biasanya terdiri atas kata-kata tertentu 

yang mencerminkan apa yang harus dicapai peserta didik. Tingkat 

capain kinerja umumnya ditunjukkan dengan angka-angka, besar 

kecilnya angka sekaligus menunjukkan tinggi rendahnya capaian hasil 

belajar peserta didik.
37

 

8. Hal-hal yang Bisa Digunakan sebagai Dasar Menilai Peserta Didik dalam 

Penilaian Otentik  

Menurut Kunandar, dalam Penilaian Otentik ini, hal-hal yang bisa digunakan 

sebagai dasar oleh guru untuk menilai peserta didik antara lain : 

1) Proyek atau penugasan dan laporannya. Proyek atau penugasan adalah 

tugas yang diberikan guru kepada peserta didik dalam waktu tertentu 

sebagai implementasi dan pendalaman dari pengetahuan yang diperoleh 

dalam pembelajaran. 

2) Hasil tes tertulis. Penilaian Otentik dapat dilakukan dengan menggunakan 

hasil tes tulis sebagai salah satu cara atau alat untuk mengukur 

pencapaian peserta didik terhadap kompetensi tertentu. 

3) Fortofolio (kumpulan karya peserta didik) selama satu semester atau satu 

tahun. Fortopolio yang dibuat dan disusun peserta didik berupa produk 

atau hasil kerja merupakan salah satu Penilaian Otentik. 

4) Pekerjaan Rumah. Pekerjaan rumah yang dilakukan peserta didik sebagai 

pendalaman penguasaan kompetensi yang diperoleh dalam pembelajaran 

merupakan salah satu Penilaian Otentik. 
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5) Kuis. Kuis adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan terhadap peserta didik terhadap materi atau 

kompetensi yang telah dikuasai peserta didik. 

6) Karya peserta didik. Seluruh karya peserta didik baik secara individu 

maupun kelompok, seperti laporan diskusi kelompok, eksperimen, 

pengamatan, proyek dan sebagainya dapat dijadikan dasar Penilaian 

Otentik. 

7) Presentasi atau penampilan peserta didik. Presentasi atau penampilan 

peserta didik di kelas ketika melaporkan proyek atau tugas yang 

diberikasn oleh guru dapat menjadi bahan dalam melakukan Penilaian 

Otentik.
38

 

8) Demonstrasi. Penampilan peserta didik dalam mendemonstrasikan atau 

mensimulasikan suatu alat atau aktivitas tertentu yang berkaitan dengan 

materi pembelajaran dapat dijadikan Penilaian Otentik. 

9) Laporan. Laporan suatu kegiatan atau aktivitas peserta didik yang 

berkaitan denagan pembelajaran, seperti laporan proyek atau tugas 

menghitung pertumbuhan dan kepadatan penduduk ditempat tinggal 

peserta didik dapat dijadikan Penilaian Otentik. 

10) Jurnal. Catatan-catatan perkembangan peserta didik yang 

menggambarkan perkembangan atau kemajuan peserta didik berkaitan 

dalam hal pembelajran dapat dijadikan Penilaian Otentik. 

11) Karya tulis. Karya tulis peserta didik baik kelompok maupun individu 

yang berkaitan dengan materi suatu bidang studi, seperti karya tulis yang 

dibuat peserta didik dalam sebuah lomba diluar pembelajaran, tetapi 

memiliki relevansi dengan bidang studi tertentu, maka dapat menjadi 

pertimbangan dalam Penilaian Otentik. 

12) Kelompok diskusi. Kelompok-kelompok diskusi peserta didik, baik yang 

dibentuk oleh sekolah atau guru maupun oleh peserta didik secara mandiri 

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penilaian Otentik. 

13) Wawancara. Wawancara yang dilakukan guru terhadap peserta didik 

berkaitan dengan pembelajaran dan penguasaan terhadap kompetensi 

tertentu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penilaian Otentik.
39
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9. Indikator Penilaian Otentik  

 Berikut adalah indikator-indikator Penilaian Otentik pada setiap ranah 

berdasarkan tingkatan bloom. 

Tabel. 2 

Indikator Penilaian Ranah Kognitif 

No Jenis Hasil 

Belajar 

Indikator-indikator Cara Penilaian 

1 Pengetahuan Dapat menunjukkan/menyebutkan 

lagi 

Pertanyaan/tugas/tes 

2 Pemahaman Dapat menjelaskan/mendefinisikan Pertanyaan/tugas/tes 

3 Penerapan Dapat memberi 

contoh/memecahkan masalah 

Tugas/permasalahan/tes 

4 Analisis Dapat 

menguraikan/mengklasifikasikan 

Tugas/analisis/masalah 

5 Sintesis Dapat menyimpulkan kembali atau 

menggerelisasi 

Tugas/permasalahan 

6 Evaluasi Dapat 

menginterpretasikan/memberikan 

pertimbangan /Penilaian 

Tugas/permasalahan 

 

Tabel. 3 

Indikator Penilaian Ranah Afektif 

No Jenis Hasil 

Belajar 

Indikator-indikator Cara Penilaian 

1 Penerima Bersikap menerima menyetujui 

atau sebaliknya 

Kuesioner/wawancara 

2 Partisipasi Bersedia 

terlibat/partisipasi/memanfaatkan 

atau sebaliknya 

Observasi/jurnal 

3 Penilaian 

sikap 

Memandang 

penting/bernilai/indah/harmonis/b

agus atau sebaliknya 

Kuesioner/wawancara 

4 Organisasi Mengakui/mempercayai/meyakini

/sebaliknya 

Kuesioner/wawancara 

5 Pembentukan 

pola 

Melembagakan, 

membiasakan/menjelmakan 

dalam pribadi dan prilaku sehari-

hari 

Kuesioner/wawancara 

 



 

Tabel. 4 

Indikator Penilaian Ranah Psikomotorik 
 

No Jenis Hasil 

Penilaian 

Indikator-indikator Cara Penilaian 

1 Persepsi Dapat menyiapkan diri Tugas/observasi/tindakan 

2 Kesiapan Dapat menirukan Tugas/observasi/tindakan 

3 Gerakan 

terbimbing 

Dapat berpegang pada 

pola 

Tugas/observasi 

4 Gerakan terbiasa Menjadi lincah dan 

lancer 

Tugas/tindakani 

 

5 Gerakan 

kompleks 

Dapat mengukur 

kembali 

Tugas/tindakan 

6 Penyesuaian Dapat menciptkan pola Tugas/observasi 

7 Kreativitas Menjadi kreatif dan 

cetakan 

Tugas/observasi 

 

 

10. Alur dalam Penilaian Otentik  

Dalam Penilaian Otentik  menerapkan hasil perkembangan peserta didik yang 

diukur oleh perkembangan peserta didik sendiri sebelum dan sesudah mendapatkan 

pembelajaran materi. Konsep ini membandingkan prestasi peserta didik karena pada 

Penilaian Otentik tidak mengenal rangking. 

 Penilaian Otentik  mengharapkan terhadap keseluruhan kompetensi yang telah 

dipelajari peserta didik melalui pembelajaran. Aspek yang dinilai adalah aspek 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Ketiga aspek tersebut dihubungkan dalam 

sebuah portofolio. 

 



 

11. Skala Penilaian dalam Kurikulum 2013 

Penilaian setiap mata pelajaran meliputi kompetensi pengetahuan, kompetensi 

keterampilan, dan kompetensi sikap, dan K (Kurang), Kompetensi tersebut 

menggunakan skala Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C) . berikut tabel yang 

menjelaskan kompetensi pengetahuan, keterampilan , dan sikap. 

Tabel. 5 

Kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap
40

 

 

Predikat 
Nilai Kompetensi 

Pengetahuan Keterampilan Sikap 

          A 4 4 SB (Sangat Baik) 
A- 3,67 3,66 

B+ 3,33 3,33  

B (Baik)           B 3,00 3,00 

          B- 2,67 2,66 

C+ 2,33 2,33  

C (Cukup)           C 2 2 

C- 1,67 1,67 

          D+ 1,33 1,33 K (Kurang) 
          D 1 1 

Keterangan : 

A    : 3,68-4,00 C+   : 2,01-2,33 
A      : 3,34-3,67 C     :1,68-2,00 

B+   : 3,01-3,33 A- : 1,34-1,67 

B     : 2,68-3,00 D+   : 1,01-1,33 
B- :2,34-2,67 D     : ≤ 1,00 
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12. Tujuan Penilaian Otentik  

Penerapan Penilaian Otentik merupakan salah satu langkah tepat yang 

diamanahkan oleh pemerintah kepada guru-guru di sekolah karena Penilaian Otentik 

ini memiliki berbagai macam tujuan. Tujuan dari Penilaian Otentik dijelaskan oleh 

Kunandar diantaranya: 

1. Melacak kemajuan peserta didik. 

2. Mengecek ketercapaian peserta didik. 

3. Mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai oleh peserta didik. 

4. Menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi peserta didik.
41

 

Daryanto dan Herry Sudjendro juga menjelaskan bahwa Penilaian Otentik 

memiliki beberapa tujuan, antara lain : 

1. Menilai kemampuan individu melalui tugas tertentu. 

2. Menentukan kebutuhan pembelajaran. 

3. Membantu dan mendorong peserta didik. 

4. Membantu dan mendorong guru untuk membelajarkan peserta didik lebih 

baik. 

5. Menentukan starategi pembelajaran. 

6. Akuntabilitas lembaga. 

7. Meningkatkan kualitas.
42

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan Penilaian Otentik pada dasarnya adalah untuk mengetahui daya serap peserta 

didik dalam pembelajaran dan keberhasilan guru dalam pembelajaran. Tujuan 

Penilaian Otentik tersebut dijadikan dasar pengetahuan oleh peneliti dalam 
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melakukan Penilaian tentang penerapan Penilaian Otentik, dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

13. Manfaat Penilaian Otentik  

Penilaian Otentik memiliki beberapa manfaat bagi guru dalam melaksanakan 

Penilaian hasil belajar terhadap peserta didik. Kunandar menjelaskan bahwa Penilaian 

Otentik memiliki beberapa manfaat antara lain : 

1. Mengetahui tingkat pencapaian kompetensi selama dan setelah proses 

pembelajaran berlangsung. 

2. Memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan 

kelemahannya dalam pencapaian kompetensi. 

3. Memantau kemajuan dan mendiaknosis kesulitan belajar yang dialami 

peserta didik. 

4. Umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan 

dan sumber belajar yang digunakan. 

5. Memberikan Penilaian alternatif Penilaian kepda guru. 

6. Memberikan informasi kepada orang tua tentang mutu dan efektivitas 

pembelajaran yang dilakukan disekolah.
43

 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh kokom Komalasari yang menjelaskan 

bahwa Penilaian Otentik memberikan khususnya bagi guru, yaitu : 

1. Mengetahui tingkat pencapaian kompetensi selama dan setelah proses 

pembelajaran berlangsung. 

2. Memberikan umpan balik bagi peserta didik agar menegetahui kekuatan dan 

kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. 

3. Memantau kemajuan dan mendignosis kesulitan belajar yang dialami peserta 

didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. 

4. Umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan, dan sumber 

belajar yang digunakan. 

5. Memberikan alternatif Penilaian kepada guru. Guru dapat menggunakan 

berbagai macam teknik dalam melakukan Penilaian terhadap peserta didik. 
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6. Memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang 

efektivitas pendidikan. 

7. Memberikan umpan balik bagi pengambil kebijakan dalam 

mempertimbangankan konsep Penilaian kelas yang digunakan. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, maka dapat dinyatakan bahwa 

manfaat Penilaian Otentik pada dasarnya adalah untuk mengetahui dan memantau 

kemajuan belajar peserta didik serta sebagai umpan balik bagi peserta didik dan guru 

sehingga efektivitas pembelajaran dapat tercapai. Manfaat Penilaian Otentik ini akan 

dijadikan acuan oleh Penilaian dalam melakukan Penilaian tentang pelaksaaan 

Penilaian Otentik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

14. Perbedaan Penilaian Otentik  dengan Penilaian Tradisional 

John Mueller dalam Assesment Toolbox membandingkan perbedaan antara 

Penilaian tradisional dan Penilaian Otentik , yakni sebagai berikut : 

1) Pada asesmen tradisional, peserta didik diberikan sejumlah pilihan dalam 

bentuk soal pilihan ganda atau benar-salah, serta diminta untuk memilih 

jawaban yang benar. Sebaliknya dalam Penilaian Otentik, siswa diminta 

mendemonstrasikan pemahamannya dengan melaksanakan tugas-tugas yang 

lebih kompleks. 

2) Tes tradisional buatan guru tidak mencerminkan dunia nyata, terbatas pada 

pengujian terhadap apa yang dipelajari didalam kelas, berbeda dengan 

Penilaian Otentik yang mencoba mengaitkan bahan ajar dengan dunia nyata. 

3) Penilaian tradisional yang dirancang baik dapat secara efektif menentukan 

apakah siswa telah mendapatkan suatu pengetahuan atau belum., sedangkan 

Penilaian Otentik sering meminta siswa untuk menganalisisnya, membuat 

sintesisi, dan menerapkan apa yang telah dipelajarinya serta diminta 

menciptakan makna baru dari apa yang telah dipelajari. 

4) Dalam Penilaian tradisional apa yang dapat dan akan ditunjukkan oleh siswa 

secara cermat telah dibuat strukturnya oleh guru. Sebaliknya dalam Penilaian 

Otentik peserta didik diizinkan untuk memilih dan mengonstruksikan bukti-

bukti kemahirannya. Misalnya memilih dokumen portofolio sendiri, memilih 

judul dan tema makalahnya sendiri, dan sebagainya. 



 

5) Dalam Penilaian tradisional, misalnya dalam uji pilihan ganda, bagaimana 

cara kita meyakini bahwa pilihan jawaban siswa yang benar betul-betul 

karena pemahamannya dan bukan sekedar untung karena memilih jawaban 

yang benar. Jadi ini bukan merupakan bukti langsung kecerdasan atau 

kompetensi siswa. Penilaian Otentik sebaliknya sering memberi bukti nyata 

dan langsung.
44

 

 

Gambar. 1 

Perbedaan antara Penilaian tradisional dan Penilaian Otentik 
45

 

Tradisional                                                   Otentik  
Memiliki respon/ jawaban                         Mendemonstrasikan kerja 

Suasana tiruan                                            Kehidupan nyata 

Mengingat                                                  Membangun/menerapkan 

Rancangan guru                                          Rencana siswa 

Bukti tak langsung                                     Bukti langsung 

 

 

15. Keunggulan dan Kelemahan Penilaian Otentik  

Keunggulan Penilaian Otentik menurut Ismet Basuki dan Hariyanto, yaitu : 

1) Berfokus pada keterampilan analisis dan keterpaduan pengetahuan. 

2) Meningkatkan kreativitas. 

3) Merefleksikan keterampilan dan pengetahuan dunia nyata. 

4) Mendorong kerja kolaboratif. 

5) Meningkatkan keterampilan lisan dan tertulis. 

6) Langsung menghubungkan kegiatan asesmen, kegiatan pengajaran dan 

tujuan pembelajaran. 

7) Menekankan kepada keterampilan keterpaduan pembelajran disepanjang 

waktu. 
46
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Sedangkan kelemahan dari Penilaian antara lain : 

1) Memerlukan waktu yang intensif untuk mengelola, memantau dan 

melakukan koordinasi. 

2) Sulit untuk dikoordinasikan dengan standar pendidikan yang telah 

diterapkan secara legal. 

3) Menantang guru untuk memberikan skema pem,berian nilai yang 

konsisiten. 

4) Sifat subjektif dalam pemberian nilai akan cendrung menjadi biasa. 

5) Sifat Penilaian yang unik mungkin tidak dikenali siswa. 

6) Bisa bersifat tidak praktis untuk kelas yang berisi banyak siswa. 

7) Hal yang menantang untuk mengembangkan berbagai jenis matri ajar dan 

berbagai kisaran tujuan pembelajaran. 
47

 

Dari berbagai penjelasan diatas tentang Penilaian Otentik dapat disimpulkan 

bahwa dalam melakukan Penilaian Otentik ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh 

guru, yakni : 

a) Otentik dari instrumen yang digunakan. Artinya dalam melakukan 

Penilaian Otentik guru perlu menggunakan instrumen yang bervariasi 

(tidak hanya satu instrumen) yang disesuaikan dengan karakteristik atau 

tuntutan kompetensi yang ada di kurikulum.  

b) Otentik dari aspek yang diukur. Artinya, dalam melakukan Penilaian 

Otentik guru perlu menilai aspek-aspek hasil belajar secara 

komprehensif yang meliputi kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan 

dan kompetensi keterampilan. 

c) Otentik  dari aspek kondisi peserta didik. Artinya, dalam melakukan 

Penilaian Otentik guru perlu menilai input (kondisi awal) peserta didik, 

proses (kinerja dan aktivitas peserta didik dalam proses belajar 

mengajar), dan output (hasil pencapaian kompetensi), baik sikap, 

pengetahuan maupun keterampilan yang dikuasai atau yang ditampilkan 

peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar).
48

 

                                                 
47

Ibid, h. 177. 
48

Kunandar, Op.Cit, h. 42. 



 

 

 

16. Teknik dan Instrumen Penilaian Otentik  

Teknik dan Instrrumen dalam Penilaian adalah mencakup : 

1) Penilaian kompetensi sikap. Pendidik melakukan Penilaian kompetensi 

sikap melalui observasi, Penilaian diri, Penilaian “teman sejawat” (peer 

evaluation) oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk 

observasi, Penilaian diri, dan Penilaian antar peserta didik adalah daftar cek 

atau skala Penilaian (rating scale) yang disertai rubrik, sedangkan pada 

jurnal berupa catatan pendidik. 

Penilaian Kompetensi sikap adalah Penilaian yang dilakukan guru 

untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap peserta didik yang 

meliputi menerima atau memerhatikan, merespon atau menanggapi, 

menilai atau menghargai, mengelola dan berkarakter. Dalam kurikulum 

2013 sikap terbagi menjadi dua, yakni sikap spiritual dan sikap sosial. 

Bahkan kompetensi sikap menjadi kompetensi Inti yakni Kompetensi Inti 1 

(KI 1) untuk sikap Spiritual dan Kompetensi Inti 2 ( KI 2) untuk sikap 

sosial.
49

 

Berikut ini Uraian dari Kompetensi sikap spiritual dan sosial dalam 

kurikulum 2013. 

Tabel. 5 

Kompetensi Inti Sikap spiritual (KI 1) dan Sikap Sosial (KI 2) sekolah 

Menengah Atas. 

Kompetensi Inti Sikap Spiritual (KI 1) Menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianut 

 

 

 

 

Kompetensi Inti Sikap Sosial 

Menghayati dan mengamalkan prilaku  

1. Jujur 

2. Disiplin 

3. Tanggung Jawab 

4. Gotong Royong 

5. Kerja Sama 

6. Toleran 

7. Damai 

8. Santun  

 

                                                 
 



 

 

2) Penilaian kompetensi pengetahuan. Pendidik menilai kompetensi 

pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Instrumen tes tulis 

berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, 

menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi dengan pedoman 

penskoran. Instrumen tes lisan berupa daftar pernyataaan. Instrumen 

penugasan merupakan pekerjaan rumah dan atau proyek yang dikerjakan 

secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. 

 

Tabel .7 

Teknik Penilaian Kognitif dan Bentuk Instrumen 

Teknik Penilaian Bentuk Instrumen 

 

Tes Tertulis Pilihan ganda, isian, jawaban singkat, 

benar salah, menjodohkan, dan uraian. 

Tes Lisan Daftar pertanyaan  

Penugasan/Proyek Pekerjaan rumah dan atau tugas yang 

dikerjakan secara individu atau 

kelompok sesuai dengan karakteristik 

tugas 

 

 

3) Penilaian kompetensi keterampilan. Pendidik menilai kompetensi 

keterampilan melalui Penilaian kinerja, yaitu Penilaian yang menuntut 

peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan 

menggunakan tes praktik, proyek, dan Penilaian portofolio. Instrumen yang 

digunakan berupa daftar cek atau skala Penilaian (rating scale) yang 

dilengkapi rubrik.
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2.  Pendidikan Agama Islam (PAI) 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

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 ciri khas bagi kata “Pendidikan”. Dengan 

demikian Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang secara khas 

memiliki ciri islami, berbeda dengan konsep atau metode pendidikan yang lain.
51

 

Ramayulis dan Samsul Nizar mendifinisikan pendidikan agama Islam 

sebagai suatu sistem yang memungkinkan peserta didik dapat mengarahkan 

kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Sedangkan menurut Sajjad Husain 

dan Syed Ali Asraf mendefinisikan pendidikan agama islam sebagai 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.
52

 

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

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

bertaqwa, berahlaq mulia, mengamalkan ajaran agama islam dari sumber 
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utamanya kitab suci Al-Qur‟an dan Al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.
53

 

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 (way of life). 

b. Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang dilaksanakan 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 mengamalkan 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 hidup di akhirat kelak.
54

 

Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional (KPPN) mengartikan 

pendidikan agama Islam sebagai bagian pendidikan yang amat penting yang 

berkenaan dengan aspek-aspek sikap dan nilai, antara lain akhlak dan keagamaan. 

Oleh karena itu pendidikan agama islam juga tanggung jawab keluarga, 

masyrakat dan pemerintah.
55

 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pendidikan agama islam adalah suatu usaha sadar, bimbingan, terhadap anak 

didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang 

terkandung di dalam ajaran Islam secara keseluruhan, menghayati makna dan 

maksud serta tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan 
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ajaran-ajaran agama Islam sebagai pedoman hidup yang akan mendatangkan 

keselamatan dunia dan akhirat. 

2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Dasar-dasar pendididkan agama Islam dapat dibagi kepada tiga katagori 

yaitu dasar pokok, dasar operasional dan dasar tambahan.
56

 

a. Dasar pokok, dasar pokok yang menjadi dasar dalam pendidikan agama 

Islam adalah al-Qur‟an dan al-Hadits. Al-Qur‟an adalah sumber ajaran Islam 

yang pertama, memuat 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 sesama manusia serta dengan lingkungan disekitarnya. 

Sedangkan al-Hadits adalah sumber ajaran Islam yang kedua. Hal-hal yang 

diungkapkan oleh al-Qur‟an yang bersifat umum dan memerlukan 

penjelasan, dijelaskan oleh al-Hadits.
57

 

Dalam al-Qur‟an disebutkan dasar pelaksanaan pendidikan agama Islam, 

antara lain dalam Firman Allah SWT Surat At-Taubah ayat 122 : 

يِن َولِيُ نأِذُروا  نَ َفرَ فَ َلوأَل ۗ  َوَماَكانَالأُمؤأِمُنونَِليَ نأِفُرواَكافَّة  ۞ ِمنأ ُكلِّ ِفرأَقٍة ِمن أُهمأ طَائَِفة  لَِيتَ َفقَُّهوا ِف الدِّ
 قَ وأَمُهمأ ِإَذا َرَجُعوا إِلَيأِهمأ َلَعلَُّهمأ َُيأَذُرونَ 

           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 
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apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat 

menjaga dirinya”. (Q.S. At-Taubah : 122)
58

 

Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban memperdalam agama dan 

kewajiban mengajarkannya kepada orang-orang yang ada disekitarnya. 

b. Dasar operasional, yaitu dasar-dasar yang mengatur pelaksanaan pendidikan 

Agama Islam baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat 

dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan disekolah atau lembaga 

pendidikan formal, dasar-dasar tersebut yaitu :  

1) Dasar Ideal (Pancasila), dasar ideal pendidikan agama Islam adalah 

Pancasila, yaitu sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha 

Esa”.
59

 

2) Dasar Struktural/Konstitusional, adalah dasar yang berasal dari 

perundang-undangan yang berlaku, yakni UUD 1945 dalam bab XI pasal 

29 ayat 1 yang berbunyi : 

a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; 

b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan 

kepercayaan itu. 
60

 

3) Dasar sosial Psikologis, setiap manusia hidupnya selalu membutuhkan 

adanya suatu pegangan hidup yang disebut dengan agama. Mereka 

meraskan bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui 

adanya Dzat Yang Maha Kuasa, tempat mereka berlindung dan meminta 

pertolongannya. Seseorang akan merasa tenang dan tentram hatinya jika 

mereka dapat mendekatkan diri dan mengabdi kepada Allah SWT, sesuai 

firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ra‟du ayat 28 : 
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َأَلِبذِكرِٱللَِّهَتطَمئِنُّٱلُقُلوبُ ۗ  َمئِن ُُّقُلوبُ ُهمِبذِكرِٱللَّوِ ٱلَِّذيَن ءَاَمُنواأ َوَتط  

 Artinya : 

“yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah 

hati menjadi tenteram”. (Q.S. Ar-Ra‟du : 28) 
61

 

Tujuan atau cita-cita sangat penting di dalam aktivitas pendidikan, 

karena merupakan arah dan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, 

tujuan harus ada sebelum melangkah untuk mengerjakan sesuatu. Jika 

pendidikan dipandang sebagai suatu proses, maka proses tersebut akan 

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

mempunyai tujuan tidaklah mempunyai arti apa-apa.
62

 

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 atas dasar fitrah yang diberikan 

oleh Allah Swt. Berbicara tentang tujuan pendidikan, erat kaitannya dengan 

tujuan hidup manusia. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan alat yang 

digunakan manusia untuk memelihara kelanjutan hidupnya, baik sebagai 
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individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, tujuan pendidikan harus 

diarahkan sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan yang sedang dihadapi.
63

 

Pengawasan dalam Pendidikan Islam Fungsi pengawasan dalam 

manajemen pada hakekatnya adalah pengendalian melalui penilaian atas 

pelaksanaan suatu kegiatan, kesesuaian kegiatan dengan perencanaan dan 

tingkat ketercapaian suatu kegiatan berdasarkan target yang telah ditetapkan. 

Pengawasan meliputi kondisi objektif di dalam dan diluar organisasi. 

Berbagai fenomena dan realitas dinilai, dianalisis, dan kemudian dikoreksi 

dengan acuan.
64

 

Pendidikan agama Islam bertujuan meningkatkan keimanan, 

pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam 

sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 

SWT serta berakhlak 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.
65

 

Muhammmad Athiyah Al-Abrasyi menyatakan bahwa tujuan utama 

dari pendidikan agama Islam adalah pembentukan akhlak dan budi pekerti 
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yang sanggup menghasilkan orang-orang yang bermoral, berjiwa bersih, 

pantang menyerah, bercita-cita tinggi, dan berakhlak mulia.
66

 

Abu Ahmadi mengatakan 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 dirumuskan dalam satu istilah 

yang disebut “Insan Kamil”. 

2) Tujuan umum, tujuan umum bersifat empiric dan realistik. Tujuan umum 

berfungsi sebagai arah yang taraf pencapainnya dapat diukur karena 

menyangkut perubahan sikap, prilaku dan kepribadian peserta didik.  

Konferensi Internasional Pertama tentang pendidikan Islam 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, tujuan khusus adalah penghususan 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 melaksanakannya 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 faktor dimana peserta didik itu tinggal atau 

hidup. Menurut Zakiah Daradjat, tujuan sementara itu merupakan tujuan yang 

akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang 

dirancang dalam suatu kurikulum pendidikan formal.
67

 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa tujuan 

pendidikan agama Islam adalah untuk mendidik dan mengajarkan peserta agar 
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senantiasa dekat kepada Allah SWT yang berlandaskan iman dan taqwa, sehingga 

diharapkan peserta didik selalu patuh dan taat terhadap perintah dan senantiasa 

menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah SWT.  

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 

membadakan dengan pelajaran lainnya. Apabila diringkas, maka karakteristik 

pembelajaran PAI tersebut dapat diurutkan sebagai berikut : 

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

Pendidikan Agama Islam mengikuti aturan-aturan yang sudah pasti dan 

jelas serta tidak ditolak dan ditawar. Aturan itu adalah Al-Qur‟an dan 

Hadits. Pendidikan pada umumnya bersifat netral, artinya pengetahuan itu 

diajarkan sebagaimana adanya dan terserah kepada manusia yang hendak 

mengarahkan pengetahuan itu, ia hanya mengajarkannya, tetapi tidak 

memberi petunjuk kearah mana dan dimana memberlakukan pendidikan 

itu. Pengajaran umum mengajarkan pengetahuan, ketrampilan, nilai dan 

sikap yang relatife, sehingga tidak bisa diramalakan ke arah mana 

pengetahuan keterampilan dan nilai itu digunakan. Disertai dengan sikap 

yang tidak konsisten karena terperangkap oleh hitungan untung dan rugi, 

sedangkan Pendidikan Agama Islam memiliki 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 keagaman 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 pikir. 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 memang 

pendidikan Agama Islam mengacu pada kehidupan dunia akhirat.  

c. Pendidikan Agama Islam bermisikan pembentukan akhlakul karimah.  

      Pendidikan Agama Islam selalu menenkankan pada 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 

Hadits. 

d. Pendidikan Agama Islam diyakini sebagai dakwah atau misi suci pada 

umumnya, manusia khususnya kaum muslimin berkeyakinan bahwa 

penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam merupakan bagian dari dakwah, 

oleh karena itu mereka mengganggapnya sebagai misi suci. Oleh karena itu 

dengan menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam berarti pula 



 

menegakkan agama, yang tentutunya berisi suatu kebaikan di sisi Allah 

SWT. Pembelajaran mendalam untuk membentuk karakter siswa sebagai 

pembelajar adalah membantu siswa memahami dirinya sebagai pembelajar 

untuk meningkatkan pemahaman sisw tentang kelebihan, kelemahan dan 

afinitasnya; membangun nilai kepercayaan diantara kelompok belajar 

siswa; dan mampu bersinergi belajar dengan siswa lainnya.
68

 

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, dari segi 

mengajar, pekerjaan itu terpuji karena menjalankan tugas yang mulia, 

disamping tugas itu sebagai amal jariah  

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 sesama manusia 

c. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri 

d. Hubungan manusia dengan mahluk lain dan lingkungannya 

Adapun ruang lingkup bahan pelajaran pendidikan agama islam 

meliputi lima unsur pokok, yaitu :
69
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1) 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. 

2) Aqidah 

Pengajaran aqidah berarti proses belajar mengajar tentang aspek 

kepercayaan, dalam hal ini tentunya kepercayaan menurut ajaran 

Islam. 

3) Ibadah 

Pengajaran ibadah adalah pengajaran tentang segala bentuk ibadah dan 

tata cara pelaksanaana, tujuan dari pengajaran ini agar peserta didik 

mampu mel;aksanakan ibadah dengan baik dan benar. 

4) Akhlak 

Pengajaran akhlak adalah bentuk pengajaran yang mengarahkan 

kepada pembentukan jiwa, cara bersikap individu pada kehidupannya, 

pengajaran ini berarti proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan 

supaya yang diajrkan berakhlak mulia. 

5) Sejarah Islam 

Pengajaran sejarah islam merupakan pelajaran penting sebagai upaya 

untuk membentuk watak dan kepribadaian umat. Dalam mempelajari 

sejarah, generasi muda akan mendaptkan pelajaran yang sangat 

berharga dari pelajaran tokoh generasi terdahulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

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

lapangan secara kualitatif melalui metode ilmiah dengan teknik pengumpulan 

data maupun analisis data yang jelas. Menurut Handari Nawawi penelitian 

lapangan atau field research adalah kegiatan penelitian yang dilakukan di 

lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga dan organisasi-

organisasi kemasyrakatan maupun lembaga-lembaga pemerintah.
70

 

Dilihat dari jenisnya maka dalam penelitian ini menggunakan metode 

studi kasus kualitatif untuk mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan 

penerapan penilaian Otentik dalam pembelajaran pai di SMA Negeri 12 Bandar 

Lampung.  

2. Sifat Penelitian 

Sifat dari penelitian ini adalah prosedur yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang ataupun 
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prilaku yang diamati.
71

Dengan demikian penelitian ini dapat dikatakan penelitian 

bersifat penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai penelitian lapangan 

yang berusaha mengungkap gejala atau fenomena suatu objek tertentu dengan 

kata-kata dan dengan mendeskripsikan fenomena tertentu sesuai apa adanya yang 

ditemukan dilapangan.  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah di SMA Negeri 12 Bandar Lampung yang 

terletak di Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 

35131.Waktu penelitian yang penulis lakukan pada tanggal 03 Oktober 2017 

sampai selesai. Pemilihan lokasi ini disertai dengan beberapa pertimbangan 

diantaranya: sekolah ini adalah salah satu sekolah favorit di Bandar Lampung, 

sekolah ini merupakan sekolah yang sudah menerapkan penilaian Otentik sesuai 

dengan judul yang peneliti ambil. 

C.  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 informasi yang jelas. Yang 

termasuk data kualitatif dalam penelitian ini adalah : 
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a) Penerapan penilaian Otentik dalam pembelajaran pendidikan agama 

islam 

b) Sejarah berdirinya SMA Negeri 12 Bandar Lampung 

c) Letak Geografis SMA Negeri 12 Bandar Lampung 

d) Keadaan Guru, karyawan dan peserta didik di SMA Negeri 12 Bandar 

Lampung 

e) Struktur organisasi SMA Negeri 12 Bandar Lampung 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu terdiri dari : 

1. Kepala sekolah, untuk mendapat data tentang penerapan penilaian Otentik 

di SMA Negeri 12 Bandar Lampung 

2. Guru Pendidikan Agama Islam, untuk mendapat data dan informasi 

tentang penerapan penilaian Otentik yang telah diterapkan di sekolah 

SMA Negeri 12 Bandar Lampung 

3. Siswa, untuk mendapat data tentang penerapan penilaian Otentik dalam 

proses belajar mengajar 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk 

penelitian, pengumpulan data-data atau informasi dalam suatu penelitian.  Untuk 

memudahkan dalam pengambilan data lapangan penulis mempergunakan teknik 

wawancara, observasi, yang dijelaskan sebagai berikut : 



 

a. Observasi 

Observasi untuk memahami lebih komperhensif dan mendalam 

tentang kasus tertentu, peneliti sebaiknya tidak hanya mengandalkan catatan-

catatan tertentu saja akan tetapi juga dapat melakukan observasi langsung 

dan observasi partisipatif.
72

 Dengan pengertian di atas memberikan 

pemahaman kepada penulis  bahwa observasi adalah sebuah penyelidikan 

yang dilakukan dengan alat indra baik langsung maupun tidak langsung 

terhadap fakta-fakta, gejala-gejala yang akan diteliti. 

  Observasi (pengamatan) yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

observasi langsung yaitu penelitian secara langsung untuk mendapat data 

tentang : keadaan SMA Negeri 12, dan penerapan Penilian Otentik dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 12 Bandar Lampung. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung dalam satu orang atau lebih bertatap muka mengdengarkan 

mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan.
73

 

  Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode bebas 

terpimpin dimana penginterview menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang 
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berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Yaitu informasi yang 

kurang jelas boleh ditanyakan kembali kepada objek penelitian, sehingga 

dikemukakan data yang jelas serta yang di interview pun tidak merasa 

jenuh untuk dimintai keterangan. Metode ini penulis anggap cara yang 

paling tepat dan praktis untuk menghimpun data yang akan di perlukan 

dengan demikian informasi yang berkaitan dapat diperoleh dengan 

lengkap. 

  Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang penerapan 

Penilaian Otentik dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA 

Negeri 12 Bandar Lampung. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan mencari data 

verbal atau data tertulis, cetak sebagai bukti kongkrit dari penelitian yang 

akan dilaksanakan.
74

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 : Pertama , dokumen dapat memverifikasi data, kedua, 

dokumen bisa dijadikan sebagai kontrol utama untuk membuktikan 

kebenaran hasil wawancara. Ketiga, dokumen dapat dijadikan sebagai 
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bahan referensi atau bahan rujukan dalam perencanaan pengumpulan 

data.
75

 

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh berbagai informasi 

yang terkait dengan penerapan penilaian Otentik dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 12 Bandar Lampung. 

E. Teknik Analisi Data 

   Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain.
76

 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti yaitu : 

a. Reduksi data 

Mereduksi data berarti, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang hal yang tidak perlu.
77
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b. Penyajian data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 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.
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c. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan) 

Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah usaha untuk memahami makna 

atau arti, ketentuan, pola-pola, penjelasan, atau sebab akibat, atau penarikan 

kesimpulan, sebenarnya hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. 

 Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode 

berfikir induktif. Yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-

peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta dan peristiwa yang kongkret, 

kemudian fakta-fakta yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang 

bersifat umum.
79
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F. Uji Keabsahan Data 

a. Trigulasi 

 Trigulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang didasari 

pola pikir Fenomologis dan bersifat multi perspektif yaitu menarik 

kesimpulan dengan beberapa cara pandang.
80

 Pemeriksaan tersebut yang 

dilakukan oleh penulis antara lain dengan : 

a. Trianggulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan kebenaran suatu 

fenomena berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dengan sumber 

yang berbeda. 

b. Trianggulasi metode, 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 memperoleh data yang dapt di percaya. 

c. Trianggulasi waktu, dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

dengan wawancara, observasi atau metode lain dalam waktu yang berbeda. 

 Sedangkan teknik pengecekan keabsahan data yang penulis gunakan 

adalah menggunakan teknik keabsahan dan trianggulasi sumber terkait 

kepala sekolah, guru dan murid SMA Negeri 12 Bandar Lampung.  
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BAB IV 

HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Profil Sekolah 

1. Sejarah SMA Negeri 12 Bandar Lampung 

Nama sekolah Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) kelompok 8 adalah SMA 

Negeri 12 Bandar Lampung, yang beralamatkan di Jalan Hi. Endro Suratmin, 

Sukarame Bandar Lampung, NSS /NPSN : 301126002041 / 10807058. Sejarah 

berdirinya sekolah ini yaitu SMA Negeri 12 Bandar Lampung berdiri tahun 1992, 

sebagai UGB yang menempati gedung SMA Negeri 5 Way Halim Bandar Lampung 

pada siang hari. Pada tahun 1993 menempati gedung baru yang ada di Sukarame 

Bandar Lampung. Yang pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 12 

Bandar Lampung antara lain: 

Tabel. 8 

Data Kepala Sekolah yang pernah menjabat di  

SMA Negeri 12 Bandar Lampung 

No Nama NIP Pangkat / Gol. Masa Jabatan 

1 

2 

3 

4 

5 

Dra.  Aslawati Agim  

Drs.  Junaidi Zain  

Drs.  Budiono Pribadi  

Drs.  Hi. Tarman Jupani  

Hi.  Jalaluddin Syarif, S.Pd 

130553052 

460009070 

130903747 

130805564 

195311231 

Pembina / IV a  

Pembina / IV a  

Pembina / IV a  

Pembina / IV a  

Pembina / IV a 

Tahun 1992 – 1996  

Tahun 1996 – 1999  

Tahun 1999 – 2002  

Tahun 2002 – 2007   

Tahun 2007 –  2013 



 

6 

7 

Drs. Mahlil, MPd.I 

Dra. Hj. Mis Alia, M.Pd 

199003 1 004 

19670415 199403 1 

011 

19611024 198010 2 

001 

Pembina / IV a 

Pembina TK I/ 

IV b 

Tahun 2014 – 2017 

 Tahun 2017 -   

Sampai Sekarang 

 

2. Profil SMA Negeri 12 Bandar Lampung 

a. Nama Sekolah    : SMA Negeri 12 Bandar Lampung 

b. Status Sekolah   :  Negeri 

c. NSS /NPSN   : 301126002041 / 10807058 

d. Telpon/ Email   : (0721) 781150 /smandalas@yahoo.com 

e.  Penyelenggaraan Sekolah :  Pagi, Pukul  07.15  s/d  16.00 WIB 

f. Alamat     : Jalan Hi. Endro Suratmin, Sukarame 

Bandar Lampung     

g. SMA Negeri 12 Bandar Lampung berdiri tahun 1992, sebagai UGB yang 

menempati gedung SMA Negeri 5 Way Halim Bandar Lampung pada 

siang hari. Pada tahun 1993 menempati gedung baru yang ada di 

Sukarame Bandar Lampung. 

 

 

 

 



 

3. Visi , Misi  dan harapan Sekolah 

a.  Visi  

      Berprestasi, Beriman, Berakhlak dan Populis. 

b. Misi 

1. Menerapkan disiplin yang tinggi dalam segala kegiatan 

2. Menjadikan siswa yang berhasil dan berkembang secara optimal 

3. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama 

yang dianut 

4. Menciptakan kegiatan belajar mengajar yang optimal dalam suasana 

sekolah yang kondusif 

5. Menjadikan salah satu sekolah unggulan dengan memberdayakan 

seluruh potensi yang ada 

6. Menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang sejuk, teduh dan 

menyenangkan 

7. Menciptakan administrasi sekolah yang handal dan profesional 

8. Menciptakan sekolah dengan sarana yang lengkap 

9. Menumbuhkembangkan rasa kepedulian terhadap masyarakat 

sekelilingnya. 

 

 

 



 

c.  Harapan Sekolah 

Harapan Sekolah Masa Depan 

Sekolah favorit adalah sekolah yang mempunyai segudang 

prestasi, prestasi akademik maupun non akademik.  Selain itu mutu 

lulusan menjadi ukuran keberhasilan suatu sekolah.  Untuk 

menjadikan suatu sekolah agar menjadi dambaan masyarakat 

dibutuhkan kemampuan dan kerja keras dari semua unsur warga 

sekolah, karena tanggung jawab bukan hanya terletak di Kepala 

Sekolah, tetapi dibutuhkan partisipasi besar dalam mewujudkan 

sekolah favorit, sekolah yang dikenal masyarakat Indonesia. 

SMA Negeri 12 Bandar Lampung pada masa datang harus 

mempunyai gedung yang nyaman, fasilitas laboratorium yang 

lengkap,gedung perpustakaan yang memadai, fasilitas olah raga yang 

lengkap, fasilitas kesenian lengkap, mempunyai website, mempunyai 

fasilitas ibadah yang layak, lingkungan sekolah yang bersih, dan 

mempunyai taman yang indah dan asri.  Selain itu fasilitas yang 

menunjang KBM lengkap, seperti :  Alat peraga, TV/VCD, 

player/keping VCD pendidikan, OHP, LCD/Laptop, serta koleksi buku 

perpustakaan lengkap.  Untuk menuju sekolah yang menjadi 

kebanggan masyarakat Lampung, perlu didukung fasilitas yang 

berbasiskan ICT atau TIK, sistem administrasi yang terintergrasi dan 



 

dapat diakses langsung oleh masyarakat, orang tua/wali murid, dan 

pihak-pihak yang berkepentingan melalui website SMA Negeri 12 

Bandar Lampung.  

Guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar tidak hanya 

sebagai proses penyampai materi, tetapi proses pembelajaran oleh 

siswa. Untuk itu guru dituntut menguasai berbagai metode, agar dalam 

diri siswa terjadi proses belajar. Bagaimana proses belajar itu terjadi? 

Siswa harus diajak melakukan proses belajar (learning by doing), 

seperti pratikum, menggunakan multimedia, proyek penelitian, 

penugasan mencari sumber belajar, dan diskusi. 

Pendidikan tidak hanya mencetak siswa menjadi pintar di 

bidang akademik, ada hal yang lebih penting yaitu perilaku/akhlak, 

bertanggung jawab dan jujur. Pembinaan rohani memegang peranan 

penting agar generasi muda tidak terjerumus kepada kegiatan yang 

negatif.  Pengawasan dan pembinaan harus dilakukan secara intensif, 

kepedulian sekolah terhadap masa depan anak didik harus diutamakan.  

Orang tua dan guru di sekolah harus bekerjasama agar anak didik 

menjadi siswa yang berbudi pekerti luhur, beriman, bertakwa dan 

bertanggung jawab. Dengan demikian diharapkan pada Tahun 

Pelajaran 2014/2015 dapat lulus 100 % lagi dan yang dapat diterima di 

PTN baik melalui jalur non tes maupun jalur tes  



 

4. Keadaan Guru SMA Negeri 12 Bandar Lampung  

 

Tabel. 9 

Data Pengajar/ Guru Di SMA Negeri 12 Bandar Lampung 

 

 

NO 

 

 

NAMA 

 

 

NIP 

KEPANGKATAN  

MATA 

PELAJARAN 

GOL. 

RUAN

G 

 

JABATAN 

1 2 3 4 5 17 

1 Dra. Hj. Mis Alia, M.Pd 19611024 198010 2 001 IV/b GURU B. INGGRIS 

2 Dra. Hj.  Eliyati B. 19610215 199003 2 003 IV/b GURU GEOGRAFI 

3 Dra. Hj. Fatmah 19610708 198701 2 001 IV/b GURU BIOLOGI 

4 Ema Amalia, S.Pd. 19700414 199301 2 001 IV/b GURU MTK 

5 Drs. Hi. Jahidin Husin, M.Pd. 19580520 198603 1 007 IV/b GURU GEOGRAFI 

6 Dra. Hj. Belly Kadarsyah 19591228 197803 2 002 IV/b GURU B.INDONESIA 

7 Dra. Septi Dwiharyani 19600917 198303 2 006 IV/b GURU EKONOMI 

8 Dra. Riris Sitompul 19610801 198901 2 001 IV/b GURU SEJARAH 

9 Dra.Sri Adiningsih 19670807 199601 2 001 IV/b GURU FISIKA 

10 Dra. Siti Sundari 19591113 198403 2 002 IV/b GURU SOSIOLOGI 

11 Dra. Djuhaela Kadir 19600221 198603 2 002 IV/b GURU EKONOMI 

12 Dra.Hj. Asmiati 19571207 198603 2 002 IV/b GURU SOSIOLOGI 

13 Dra. Linda Wardhati 19640711 199003 2 007 IV/b GURU SEJARAH 

14 Hj. Endriani, M.Pd. 19580930 198303 2 014 IV/b GURU B. INGGRIS 

15 Dra. Ani Herliani 19660327 199103 2 003 IV/b GURU PENJASKES 

16 Dra. Maria M. Widyowati 19680814 199412 2 003 IV/b GURU BIOLOGI 

17 Dra. Hj. Hernawati 19631105 199003 2 004 IV/b GURU BK 

18 Drs. Muslim 19590321 198702 1 001 IV/b GURU EKONOMI 

19 Dra. Nurlela 19610808 199103 2 002 IV/b GURU BK 



 

20 Dra. Yusna 19670910 199403 2 005 IV/b GURU BK 

21 Drs. Y. Sudaryadi 19621021 198802 1 001 IV/b GURU BK 

22 Endang, M.Pd. 19620512 198403 2 008 IV/b GURU B. INDONESIA 

23 Dra. Sri Mulya Rahmawati 19610510 199202 2 001 IV/b GURU SOSIOLOGI 

24 Dra. Mei Rusida 19610507 199203 2 002 IV/b GURU B. INGGRIS 

25 Dra. Eli Haironi 19590720 198702 2 001 IV/b GURU GEOGRAFI 

26 Drs. Misman Asmadi 19611110 198701 1 001 IV/b GURU PKN 

27 Dra. Febrina 19600124 198702 2 001 IV/b GURU PKN 

28 Dra. Anggia Murni 19621022 198803 2 003 IV/b GURU KIMIA 

29 Tujuana Boru N., S.Pd. 19640228 198903 2 005 IV/b GURU B. INGGRIS 

30 Dra. Ria lina 19630722 199009 2 001 IV/b GURU B. INDONESIA 

31 Daruk Toni, S.Pd. 19631126 198803 1 006 IV/b GURU MTK 

32 Drs. Nikolas 19631003 199503 1 001 IV/b GURU FISIKA 

33 Drs. Infrianto 19650716 199203 1 007 IV/b GURU MTK 

34 Dra.Hj.Maryati Nasution 19610515 198701 2 001 IV/b GURU KIMIA 

35 Drs. Ramlan 19641123 199003 1 007 IV/b GURU FISIKA 

36 Hi.Joko Raharjo, M.Pd. 19660415 199202 1 002 IV/b GURU B. INDONESIA 

37 Drs. Engkur Kurniadi 19670226 199001 1 001 IV/b GURU BIOLOGI 

38 Kennedy, S.Pd. 19680312 199203 1 014 IV/a GURU B. INGGRIS 

39 Mardiyah, S.Pd. 19640805 198803 2 013 IV/a GURU B. INDONESIA 

40 Rokhyati, S.Pd. 19640531 199302 2 001 IV/a GURU EKONOMI 

41 Basuki Mulyanto,S.Pd. 19631209 198811 1 001 IV/a GURU MTK 

42 Rilia Santi, S.Pd. 19760408 199903 2 004 IV/a GURU MTK 

43 Sukirman,S.Pd.I 19710705 199403 1 001 IV/a GURU PAI 

44 Drs. Olopan Ompusunggu 19590927 198102 1 002 IV/a PUSTAKA

WAN 

 - 

45 Drs. Zimot Radius N. 19670219 199703 1 004 IV/a GURU PENJASKES 



 

46 Heri John Dewey, S.E 19660623 198803 1 007 III/d GURU  - 

47 Maya Siskawati, S.Pd 19830515 200604 2 001 III/d GURU GEOGRAFI 

48 Rahmat Riadi, S.Pd. 19650321 198902 1 001 III/c GURU MTK 

49 Miftahul Huda, M.Pd.I 19710603 200604 1 004 III/c GURU PAI 

50 Habiba 19610818 198513 2 006 III/b TU  - 

51 Aryenti Mardia 19650801 199003 2 006 III/b TU  - 

52 Semar Jaya Is, S.Pd. 19790311 200902 1 002 III/b GURU BIOLOGI 

53 Cut Nurliana Setia Putri, M.Si 19860927 201001 2 009 III/b GURU MTK 

54 Sundari, S.Pd 19790303 201001 2 010 III/b GURU SEJARAH 

55 Erlinda Sari, S.Pd. 19830228 200903 2 003 III/b GURU BK 

56 Nassar, S.Pd. 19870302 201001 1 003 III/b GURU FISIKA 

57 Armawati, S.Pd 19850127 201101 2 002 III/a GURU PKN 

58 Sury Andhika Putri, S.Pd. 19880121 201101 2 003 III/a GURU SOSIOLOGI 

59 Ukhtia Sari, S.Pd.i 19871013 201101 2 003 III/a GURU MB. ARAB 

60 Mudringah 19690516 199103 2 006 III/a TU  - 

61 Letriana,S.Pd 19811106 201407 2 001 III/a GURU BIOLOGI 

62 Johansyah, S.Kom 19741101 201407 1 001 II/c GURU TIK 

63 Betty Herlindawati 19720130 201407 2 001 II/a TU  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel. 10 

Daftar Pegawai Non-Pns Di SMAN 12 Bandar Lampung 

 

No 

 

Nama 

Status 

Kepegawaian 

TUPOKSI/Guru 

Mapel 

Pendidikan 

Terakhir/ TH 

Lulus  

1 Davina Honorer TU TU SMU/1998 

2 Fitri Yani, S.Pd Honorer TU TU/Operator  S1/2011 

3 Milya Hartati,S.PdI Honorer TU TU S1/2010 

4 Anizawati,S.Pd Honorer TU TU S1/2012 

5 Fitri Anggraeni Honorer TU TU SMK/2011 

6 Pujiati Honorer TU PUSTAKAWAN SMK/1997 

7 Sri  Utami Honorer TU PUSTAKAWAN SMEA/1996 

8 Ns.Marlia Sari, S. Kep Honorer TU UKS S1/2009 

9 Yuliana Wati, A.Md.Kep Honorer TU UKS D3/2009 

10 Ratu Dwi Gustia R, S.Pd Honorer TU LABORAN KIMIA S1/2012 

11 Rubiantoro, A.Md Honorer TU TU/Operator D3/2002 

12 Dili Nilakandi,S.Si Honorer TU LABORAN 

BAHASA 

S1/2008 

13 Siti Fatonah, A.Md Honorer TU LABORAN 

BAHASA 

D3/2004 

14 W a n t o Honorer TU TU SMEA/1990 

15 S o n o Honorer TU PENJAGA 

SEKOLAH 

SD 

16 Sumiran Honorer TU PENJAGA 

SEKOLAH 

SD 

17 Budiman Honorer TU PENJAGA 

SEKOLAH 

SMP/2011 



 

18 Virgo Honorer TU SATPAM SMU N 

19 Sonjana Honorer TU PEKARYA SMP 

20 Herwan Honorer TU SATPAM SMA 

21 Nur Cahyadi Honorer TU PEKARYA SMP 

22 Agus Af Honorer TU SATPAM SMA 

23 Gusriana, S.Pd Honorer TU LABORAN FISIKA S1 

24 Resta Anggun Lestari, A.Md Honorer TU PUSTAKAWAN D3 

25 Heri Prayogo, S. Pd. GURU HONOR Guru Penjaskes S1 

26 Fauzi, SH. I GURU HONOR Guru PAI S1 

27 Norma Indah Pratiwi, S.Pd GURU HONOR Guru BK S1 

 

Tabel. 11 

Data Siswa SMAN 12 Bandar Lampung 

NO KELAS 
JUMLAH 

KELAS 

JUMLAH 

SISWA 

WAKTU 

BELAJAR 

1 X 10 350 Pagi 

2 XI IPA 5 122 Pagi 

3 XI IPS 5 166 Pagi 

4 XII IPA 5 162 Pagi 

5 XII IPS 5 162 Pagi 

 Jumlah 30 962  

 

 

 

 

 

 



 

B. Penyajian Data Lapangan 

Pada saat melakukan penelitian penulis terlebih dahulu melakukan wawancara 

dan observasi kepada salah satu guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 12 

Bandar Lampung kela XI yaitu bapak Miftahul Huda. Data tersebut sebagai 

pengukuran sejauh mana pengetahuan guru mengenai penerapan Penilaian  Otentik 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, berikut pemaparan penulis mengenai 

data yang di peroleh :  

1. Wawancara  

a) Pemahaman Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Penilaian  Otentik 

Penulis mencoba mewawancarai salah seorang guru Pendidikan Agama Islam 

mengenai pemahaman terhadap Penilaian  Otentik , sebagai berikut :  

“Penilaian  Otentik ciri khas dari kurikulum 2013, dalam Penilaian  

terhadap peserta didik guru menggunakan beberapa aspek Penilaian , yakni 

Penilaian  sikap, pengetahuan, dan keterampilan, ketiga Penilaian  tersebut 

menjadi acuan guru dalam melakukan Penilaian  terhadap peserta didik 

selama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
81

 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Miftahul Huda selaku guru 

Pendidikan Agama Islam dapat penulis simpulkan bahwa SMA Negeri 12 

Bandar Lampung telah menerapkan Penilaian Otentik. Kesimpulan ini 

diperkuat dengan hasil observasi terlihat dari pegangan buku yang ada pada 

guru dan peserta didik dan penggunaan instrumen Penilaian  seperti yang 

telah ada dalam RPP (Dokumen Terlampir). 
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  Miftahul Huda (Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, Kleas XI di SMA Negeri 

12 Bandar Lampung), wawancara dengan penulis, 12 Februari 2018. 



 

b)  Menyusun Instrumen Penilaian  

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Miftahul Huda, dapat 

disimpulkan bahwa dalam model Penilaian  yang diberikan kepada peserta didik 

mengacu pada RPP yang digunakan sebagai acuan dalam Pembelajaran. Menurut 

beliau bentuk Instrumen yang sudah ada pada RPP sudah memenuhi semua aspek 

teknik dan instrumen Penilaian. Berikut penulis paparkan hasil wawancara dengan 

bapak Miftahul Huda selaku guru Pendidikan Agama Islam : 

„” Penilaian  Otentik ini sangat bagus karena dalam Penilaiannya sudah 

menekankan tiga kompetensi, yakni kompetensi sikap, kompetensi 

pengetahuan, kompetensi keterampilan. Apalagi dalam kompetensi 

pengetahuan para guru memang sudah terbiasa melakukan Karena pada 

kurikulm sebelumnya yaitu KTSP memang sudah biasa dilakukan. Dengan 

diberlakukan kurtilas maka akan membuat guru atau pendidik harus 

mengerahkan semua kemampuan untuk menilai peserta didik sesuai dengan 

tuntutan kurikulum 2013 termasuk pada pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, agar kemampuan yang ada pada peserta didik bisa dinilai dengan 

segala aspek dan tidak merugikan peserta didik karena sifatnya nyata yang 

terjadi.
82

 

c) Teknik-teknik yang digunakan oleh Guru dalam Penilaian  Otentik  

Dalam Penilaian  Otentik bapak Miftahul Huda selaku Guru 

Pendidikan Agama Islam melakukan teknik-teknik Penilaian  sebagai berikut : 

“ Dalam kurtilas salah satu penekanannya adalah Penilaian  

Otentik yang didalam menekankan tiga ranah, maka saya 

menggunakan Teknik Penilaian  yang berbeda-beda setiap ranah. Pada 

ranah Afektif saya menggunakan teknik : jurnal, Penilaian  diri, dan 

Observasi, pada ranah Kognitif saya menggunakan teknik : tes tertulis, 
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 Miftahul Huda (Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, Kleas XI di SMA Negeri 

12 Bandar Lampung), wawancara dengan penulis, 12 Februari 2018. 

 



 

lisan, dan penugasan, sedangkan pada ranah psikomotorik teknik yang 

saya gunakan yaitu : unjuk kerja, portofolio, dan Proyek”
83

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa bapak 

Miftahul Huda selaku Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 12 

Bandara Lampung menggunakan tes tertulis, lisan, penugasan, jurnal, 

observasi, portofolio, dan proyek. Hasil wawancara ini sesuai dengan 

observasi yang peneliti lakukan pada saat mengikuti proses pembelajaran dan 

adanya instrumen Penilaian  pada setiap ranah yang terdapat pada 

RPP(dokumen Terlampir). 

d) langkah-langkah Pelaksanaan Penilaian  Otentik 

Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan Penilaian  Otentik dalam proses 

belajar mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, berikut penulis 

paparkan hasil wawancara dengan bapak Miftahul Huda:  

“ Ketika akan melaksanakan Penilaian  Otentik saya terlebih dahulu 

memeriksa materi yang akan saya sampaikan. Lalu saya membuat RPP 

yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi, Kompetensi dasar dan 

indikator. Lalu saya menentukan tugas Otentik yang telah saya 

sesuaikan dengan kompetensi yang akan saya ukur, kemudian 

membuat instrumen tugas Otentik dan setelah itu saya membuat rubrik 

Penilaian  yang disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan 

dibahas dalam pertemuan. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan 

dalam pelaksanaan Penilaian  Otentik yang dilakukan Bapak Mifthul Huda 

yaitu : menyiapkan materi pembelajaran, menentukan kompetensi inti, 
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 Miftahul Huda (Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, Kleas XI di SMA Negeri 

12 Bandar Lampung), wawancara dengan penulis, 12 Februari 2018. 



 

kompetensi dasar, indikator lalu menentukan dan membuat tugas Otentik lalu 

tahapan terahir yaitu pembuatan rubrik. Untuk memperkuat hasil wawancara 

penulis juga mengikuti tahapan dalam pelaksanaan Penilaian  pada saat 

melakukan observasi yang akan dibahas dalam observasi pelaksanaan 

Penilaian  Otentik.  

e)  Langkah-langkah Penilaian  Otentik  

1)  Identifikasi dan Penentuan Standar 

Tahap pertama yang dilakukan oleh Bapak Miftahul Huda yaitu 

mengidentifikasi dan penentuan standar. Menurut Bapak Miftahul Huda 

Mengidentifikasi standar merupakan suatu pernyataan singkat yang harus 

diketahui atau mampu dilakukan peserta didik pada poin tertentu, dapat 

diobservasi dan dapat diukur : Contohnya siswa mampu mneghafal dan 

mendemonstarasikan Q.S. Yunus : 40-41. 

2)  Memilih tugas Otentik 

Tahap yang dilakukan selanjutnya adalah memilih tugas Otentik,   yaitu 

perlu mengkaji standar yang dibuat, dan mengkaji kenyataan dunia yang 

sesungguhnya. Misalnya dari pada meminta siswa menyelesaikan soal 

toleransi sebagai alat pemersatu bangsa, lebih baik menyiapkan masalah 

dan memecahkan yang berkaitan dengan bagaimana cara mentaati aturan 

dalam toleransi pada kehidupan sehari-hari. 

 



 

3)  Mengidentifikasi Indikator ( Kriteria) Untuk tugas Otentik 

Kriteria atau Indikator dari kinerja yang baik pada sebuah tugas adalah 

Indikator yang berurutan.  Karena karakteristik Indikator yang baik 

dinyatakan dengan jelas dan singkat, pernyataan tingkah laku dapat 

diamati dan ditulis dalam bahasa yang mudah untuk dipahami peserta 

didik. 

4)  Menciptakan Rubrik 

Tahapan yang dilakukan adalah : 

1. menyiapkan suatu rubrik analisis yaitu terkait level tertentu 

misalnya observasi 

2. menyiapkan holistik dalam rupbrik holistik dilakukan 

pertimbangan seberapa baik seseorang telah menampilkan 

tugasnya dengan mempertimbangkan kriteria secara keseluruhan. 

3. Mencetak rubrik yang telah di buat. 

2. Observasi 

Berdasarkan hasil Observasi penulis ketika mengikuti pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam kelas XI didapatkan hasil sebagai berikut :  

a. Perencanaan Pembelajaran 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Sebelum proses pembelajaran dimulai, guru mempersiapkan instrumen 

pembelajaran berupa RPP yang telah disusunnya sebagai pedoman 



 

dalam proses belajar mengajar. Instrumen tersebut berisi mekanisme 

dalam proses mengajar mulai dari proses awal seperti kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti (mengamati, menanya, eksporasi, 

mengasosiasi, mengkomunikasi) dan penutup. Dari hasil Observasi 

penulis dengan Guru Pendidikan Agama Islam dapat disimpulkan 

bahwa memang benar Penilaian  Otentik telah dilakukan sesuai teori 

yang di sampaikan guru sebelumnya. 

2) Menyiapkan materi pembelajaran 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan guru Pendidikan Agama 

Islam kelas XI akan mempelajari materi tentang “Toleransi Sebagai 

Alat Pemersatu Bangsa” dalam menyiapkan materinya, pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan Saintifik. Saintifik adalah 

pendekatan yang menuntut siswa untuk berfikir secara sistematis dan 

kritis dalam upaya memecahkan masalah yang penyelesaiannya tidak 

mudah. Peserta didik melakukan proses mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan 

mengkomunikasi.  

 Pada materi Toleransi sebagai alat pemersatu bangsa ini tugas 

yang diberikan guru Pendidikan Agama Islam adalah memahami 

materi dan mengidentifikasi kejadian yang ada pada sekitar serta 

membuat kelompok, masing-masing kelompok membuat Power Point 



 

yang akan dipresentasikan dalam minggu atau pertemuan yang akan 

datang. 

 Dengan adanya tugas tersebut maka akan terlihat daya 

kreatifitas,  kerjasama antara kelompok, kekompokannya, tanggung 

jawab, serta sikap saling menghargai, menghormati, menghargai orang 

lain, menghargai pendapat orang lain, menghargai masukan dan 

motivasi. Apalagi pada tugas mengidentifikasi masalah yang ada 

disekitar tentang toleransi sebagai alat pemersatu maka akan membuat 

peserta didik mampu serta mengerahkan semua kemampuan yang ada 

pada dirinya untuk mengamati serta memecahkan permasalahan yang 

ada sehingga membuat peserta didik mampu berfikir secara kritis 

tentang fenomena dan pemecahan masalah yang harus dilakukan. 

3) Menyusun Instrumen Penilaian   

Instrumen yang digunakan dalam menilai peserta didik mengacu pada 

RPP yang sudah dibuat sebagai acuan dalam pembelajaran. Pada RPP 

instrumen-instrumen yang sudah dibuat menurut guru Pendidikan 

Agama Islam sudah memenuhi kriteria tuntunan kurtilas, yaitu 

penekannannya pada Penilaian  Otentik di dalamnya ada tiga 

penekanan kompetensi, yaitu Penilaian  sikap, penilaian pengetahuan 

dan penilaian keterampilan. 

 Pada kompetensi sikap teknik dan Instrumen yang digunakan 

adalah teknik Penilaian  diri dan jurnal. Dengan teknik Penilaian  



 

tersebut maka dapat mengetahui kepribadian peserta didik pada aspek 

sosial dan aspek spiritual. 

 Pada kompetensi Pengetahuan instrumen yang digunakan 

adalah lisan, esay, pilihan ganda dan penugasan. Pada kompetensi atau 

pertanyaan lisan disesuaikan pada materi yang disampaikan dan 

sistemnya tidak terikat, dengan maksud untuk mengetahui sejauh 

mana pengetahuan peserta didik dalam materi yang dibahas. Menurut 

Guru Pendidikan Agama Islam dalam kompetensi ini lebih mudah 

dilakukan dari Penilaian lainnya, karena pada kurikulum sebelumnya 

memang sudah biasa dilakukan oleh guru. Pada instrumen pilihan 

ganda dan esay biasanya dilakukan guru pada ahir pembelajaran 

sebagai bahan evaluasi dan penugasan pemahaman siswa dalam 

memahami materi yang telah dipelajari. 

 Pada kompetensi Keterampilan  siswa dituntut untuk 

mendemonstrasikan kompetensi ketampilan pada dirinya. Tugas yang 

diberikan Guru Pendidikan Agama Islam adalah membuat Power Point 

dan membuat lembar penghafal ayat-ayat Al-Qur‟an yang berkenaan 

dengan ayat toleransi sebagai alat pemersatu bangas. Dengan membuat 

power point peserta didik kreatif dan mampu melatih keterampilan 

berbicara di depan umum. Pada tugas keterampilan menghafal 

tujuannya adalah peserta didik mampu mendemonstrasikan 

kemampuan yang ada dengan menghafal ayat-ayat dan membuat 



 

keterampilan dari ayat tersebut serta membuat peserta didik mampu 

menjalani kehidupannya sebagai praktek dari hasil belajar.  

b. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 12 

Bandar Lampung 

1) Mengawali Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

SMA Negeri 12 Bandar Lampung setiap paginya sebelum 

pembelajaran di mulai tepat pada pikul 07.00 WIB, bel berbunyi 

masing-masing peserta didik memasuki kelas masing-masing, mengaji 

(tadarus) bersama  dengan adanya pemandu oleh petugas melalui 

pengeras suara yang terdengar dari semua kelas. Mengawali ta‟awuz 

kemudian membaca syahadat, Al-Fatihah, kemudian membaca ayat 

Al-Qur‟an dengan system melanjutkan ayat Al-Qur‟an yang sudah 

dibaca kemarinnya, kemudian setelah membaca ayat Al-Qur‟an 

membaca shalawat serta diahiri dengan doa untuk belajar. Sebelum 

pembelajaran dimulai biasanya pemandu dalam kelas memandu 

kawan-kawannya untuk menyanyikan lagu Indonesia raya dengan 

tujuan penghormatan kepada Negara Republik Indonesia,  rangkaian 

tersebut  berlangsung selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jika 

pelajaran Pendidikan Agama Islam berada pada jam pertama makan 

Bapak Miftahul Huda menginstruksikan untuk melakukan shalat 

dhuha.  Setelah itu Guru Pendidikan Agama Islam memulai 

pembelajaran dengan mengucapkan salam “Assalamualaikum 



 

Warahmatullah Wabarakatuh”, sebagai pertanda kegiatan 

pembelajaran dimulai. Seperti biasa Guru menyakan kabar peserta 

didik,  sehat semua ? , menyakan apakah sudah sarapan semua ? , 

siapkah untuk belajar pada hari ini ?,  dilanjutkan dengan mengabsen 

peserta didik. Setelah mengecek kehadiran hal yang dilakukan guru 

Pendidikan Agama Islam adalah memeriksa kerapihan pakaian siswa 

serta menginstruksikan dengan kata, coba perhatikan disekeliling anda 

apakah ada sampah, jiwa ada tolong diambil dan dibuang pada kotak 

sampah, setelah ini dilakukan dan dirasa kelas sudah kondusif dan 

semuanya rapi, Guru Pendidikan Agama Islam menyampaikan 

Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar Indikator dan Tujuan dalam 

pembelajaran tersebut. Pada saat Penulis melakukan Penelitian materi 

yang di bahas yaitu Toleransi sebagai alat pemersatu bangsa.  

 Ketika akan memulai materi, yang dilakukan Guru Pendidikan 

Agama Islam yaitu melakukan pretest yaitu menanyakan materi 

minggu lalu yang telah dibahas sebagai penguatan materi minggu lalu, 

dan menanyakan tentang materi yang akan dibahas pada pertemuan 

kali ini  sejauh mana pengetahuan yang telah didapat peserta didik 

terkait materi Toleransi sebagai Alat Pemersatu Bangsa. 

 Dari pengamatan yang penulis lakukan, peserta didik yang 

mengacungkan jempol dan menjawab sangat banyak dan antusias 

terhadap pertanyaan yang diberikan Guru, meskipun jawabannya 



 

hanya sebatas menyinggung dan kurang tepat jawabannya,  tetapi 

antusias peserta didik sangat bagus  dalam mengikuti Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Setelah pretest dirasa cukup, Guru 

Pendidikan Agama islam mengintruksikan kepada peserta didik untuk 

mempresentasikan tugas yang telah dibuat membuat Power Point yang 

ditugaskan. 

 Mekasisme penyampaian materi yaitu peserta didik di 

instruksikan  bergabung dengan kelompok yang sudah dibuat dan 

setiap kelompok menunjuk perwakilannya untuk menyampaikan 

materi, setelah menyampaikan materi selanjutnya yaitu umpan balik 

yang memberi kesempatan kepada peserta didik yang lain untuk 

memberikan pertanyaan serta tanggapan dari materi yang 

disampaikan. Kemudian, anggota kelompoknya diberi kesempatan 

untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dari anggota kelompok 

yang lain, setelah memberi jawaban, maka diberi kesempatan kepada 

peserta atau kelompok lain untuk menambahkan dari jawaban 

dipersilahkan. Dengan adanya presentasi tersebut maka membuat 

seluruh peserta didik bersikap aktif, kreatif, dan mampu menghargai 

pendapat orang lain.  Begitu seterusnya sampai pada kelompok yang 

terakhir.  

 Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Peserta didik 

didorong untuk menemukan sendiri, mengidentifikasi dan 



 

mengkomunikasikan secara kompleks, mengecek informasi baru 

dengan yang sudah ada dalam ingatannya, atau mengkaitkan fenomena 

dengan kehidupannya dalam keluarga atau pun Masyrakat. Dengan 

demikian, maka peserta didik mampu memecahkan masalah, 

menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan mampu mengusahakan 

atau mewujudkan ide-idenya sehingga menjadi peserta didik yang 

aktif, kreatif dan mampu bersaing. 

2) Mengakhiri Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

  untuk mengakhiri pembelajaran, Guru Pendidikan Agama Islam 

mengadakan Post test, untuk pertanyaan yang hampir sama ketika pretest 

pada awal pembelajaran. Dengan adanya presentasi maka membuat 

peserta didik lebih antusias lagi menjawab pertanyaan yang diberikan guru 

dan jawabannya hampir benar seluruhnya. Serta memberikan soal 

berbentuk esay sesuai materi yang telah disampaikan.  Ini pertanda 

Pembelajaran bisa diterima dengan baik dan di pahami peserta didik. 

Setelah seluruh kegiatan dilakukan secara keseluruhan, selanjutnya 

sebelum mengakhiri pertemuan Guru membuat kesimpulan materi yang 

disampaikan, kemudian guru menanyakan kepada peserta didik dengan 

pertanyaan , “ada yang mau ditanyakan ? ,  bisa dipahami materi hari ini ?, 

apakah pelajarannya menyenangkan ? “ kemudian Guru memberikan 

Tugas Untuk menghafalan ayat-ayat Al-Qur‟an yang berkenaan dengan 

toleransi sebagai alat pemersatu bangsa sebagai Penilaian  keterampilan 



 

dan mampu mendemonstrasikan ayat tersebut dalam kehidupan sehari-

harinya. Sebelum mengucapkan hamdalah tidak lupa Guru memberikan 

motivasi kepada peserta didik,  kemudian, mengakhiri pembelajaran 

dengan mengucapkan hamdalah, memberi salam dan kemudian 

meninggalkan kelas.  

c.  Pelaksanaan Penilaian  Otentik dalam Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMA Negeri 12 Bandar Lampung 

Penerapan Penilaian  Otentik dilaksanakan oleh guru Pendidikan 

Agama Islam di SMA Negeri 12 Bandar Lampung yang memiliki tugas 

mengajar di kelas XI IIS5  yang merupakan keharusan dengan pemberlakuan  

Kurikulum 2013, sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Miftahul Huda 

selaku Guru Pendidikan Agama Islam sebagai berikut ;  

Sebagai tuntunan pemberlakuan Kurikulum 2013, kegiatan 

pembelajaran harus dilakukan guru adalah penerapan Penilaian  Otentik. 

Penilaian  Otentik menuntun guru untuk melakukan Penilaian  pada proses dan 

hasil pembelajaran. Penilaian  Otentik dilakukan ketika proses pembelajaran 

berlangsung dan setelah selesai pembelajaran. Penilaian  ini mencakup 

kesiapan peserta didik, proses, dan hasil pembelajaran secara utuh. Penilaian  

Otentik yang dilakukan tidak hanya mengukur kemampuan peserta didik pada 



 

ranah kognitif saja, tetapi mencakup ranah afeksi dan psikomotorik peserta 

didik.  

Pelaksanaan dimulai dengan menentukan KD yang akan dinilai, 

membuat kriteria lingkup yang akan dinilai, menyiapkan instrumen, 

melakukan proses penilain, mengelola dan pelaporan hasil belajar, melakukan 

tindak lanjut. Selain ini, ketika guru menerapkan Penilaian Otentik, respon 

peserta didik di dalam kelas terlihat lebih aktif dalam menerima materi. 

Dengan melakukan penilaian Otentik ini membuat siswa lebih baik dan 

merasa tidak dirugikan karena semua aspek yang dinilai sesuai dengan 

kenyataan. 

Penerapan Penilaian  Otentik, sebelum memulai proses pembelajaran, 

diawali dengan melakukan pretes dengan maksud untuk mengetahui 

kemampuan atau kompetensi awal peserta didik terhadap materi yang akan 

dipelajari. Dengan melakukan pretes ini, dapat dipetakan kompetensi yang 

telah dimiliki oleh peserta didik. Kemudian setelah pretes dilakukan, dilakukan 

dengan penyampaian materi pembelajaran yang sekaligus menuntun untuk 

melakukan Penilaian  proses. Penilaian  proses ini dimaksudkan untuk 

mengecek tingkat tercapainya kompetensi peserta didik melalui pengamatan 

secara personal kepada tiap-tiap peserta didik, terutama pada tingkat 

ketercapaian kompetensi pada ranah sikap pada peserta didik. Setelah 

pembelajaran berlangsung, dilakukan Penilaian  output yaitu dengan 



 

melakukan postest, yang dimaksudkan untuk mencapai kemampuan atau 

kompetensi peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran didalam kelas. 

Postest ini dilakukan dalam bentuk memberikan pertanyaan lisan kepada 

peserta didik dan dikembangkan dengan memberi penugasan untuk dilakukan 

dirumah dan pada pertemuan yang akan datang dikumpulkan.  

Ketika mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yang 

dilakukan oleh guru adalah sebelum menyampaikan materi pembelajaran yang 

baru, beliau pasti menanyakan kepada peserta didik dengan beberapa 

pertanyaan, baru setelah itu dilakukan, selanjutnya menyampaikan materi 

pembelajaran.  

Dalam kegiatan penyampaian materi beliau selalu memperhatikan 

segala aktivitas dalam pembelajaran dengan saksama. Dan sebelum 

pembelajaran berakhir pasti beliau mengajukan pertanyaan lagi kepada peserta 

didik dan tidak lupa juga selalu memberikan tugas untuk dikerjakan dirumah. 

Penerapan Penilaian  Otentik yang dilakukan oleh guru Pendidikan 

Agama Islam pada awal proses pembelajaran, guru melakukan kegiatan 

pretest, selanjutnya guru menyampaikan materi dengan variasi metode 

pembelajaran yang digunakan, sekaligus juga mengamati secara saksama 

aktivitas yang ditunjukkan oleh setiap peserta didik melalui pengamatan guru.  

Kegiatan ini dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam termasuk pada 



 

Penilaian  proses.  Dan sebelum berahirnya jam pelajaran, pasti Guru 

Pendidikan agama Islam melakukan postest dengan beberapa pertanyaan 

secara lisan dengan tujuan penguatan materi yang telah disampaikan sekaligus 

untuk ketercapain kompetensi psikomotorik, guru memberikan tugas untuk 

dikerjakan di rumah, dan hasilnya  di bahas pada pertemuan yang akan datang 

atau minggu depannya.  Kegiatan Penilaian  ini termasuk Penilaian  output. 

Penilaian  Input  yang dilakukan pada SMA Negeri 12 Bandar lampung 

adalah memberi pertanyaan-pertanyaan biasanya lisan yang langsung di jawab 

peserta didik sebelum menyampaian materi. Dengan mengadakan percakapan 

langsung antara pendidik dan peserta didik. 

Penilaian  proses yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam di 

SMA Negeri 12 bandar lampung adalah berkaitan dengan sikap peserta didik, 

pengetahuan peserta didik dan ketrampilan peserta didik. Penilaian  

kompetensi sikap ini merupakan Penilaian  yang dilakukan oleh guru  untuk 

mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap dari peserta didik. Dalam 

kontek Kurikuluim 2013 ini, sikap yang dimaksud adalah sikap spiritual dan 

sikap sosial peserta didik.  Kompetensi sikap masuk menjadi kompetensi Inti, 

yakni kompetensi inti 1 (KI 1)  untuk sikap spiritual dan kompetensi inti 2 (KI 

2) untuk sikap sosial.  Untuk pengetahuan masuk dalam kompetensi inti 3 (KI 

3)  dan keteramp[ilan masuk dalam kompetensi 4 (KI 4).  



 

1) Kompetensi Sikap 

Pada Kompetensi sikap ini teknik dan instrumen Penilaian  yang 

digunakan adalah teknik Penilaian  diri ( spiritual dan sosial) dan Jurnal .  

Pada Penilaian  diri teknik dan Instrumen yang dilakukan yaitu pada akhir 

pembelajaran. Artinya ketika pembelajaran selesai guru pengadakan Penilaian  

diri pada peserta didik. Adapun mekanisme yang dilakukan dalam Penilaian  

ini adalah dengan menyiapkan lembar teknik dan Instrumen Penilaian  dengan 

format sesuai jumlah peserta didik didalam kelas.  Kemudian Guru 

pembacakan petunjuk pengisian kepada peserta didik, kemudian Guru 

menilain Peserta didik dengan cara mencentang skor atau rubrik yang sudah 

disediakan pada lember Penilaian . Pada Penilaian Jurnal dilakukan oleh guru 

dengan menyiapkan lembar dan di isi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki 

peserta didik dalam sikap spiritual dan sosial. 

2) Kompetensi  Pengetahuan 

Pada saat penulis melakukan wawancara dengan guru Pendidikan 

Agama Islam disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kompetensi pengetahuan 

lebih ringan dari Penilaian  dari dua komponen lainnya yaitu afektif dan 

psikomotorik.  Hal ini dikarenakan pada kompetensi pengetahuan sudah biasa 

dilakukan sebelum adanya kurtilas , pada SMA Negeri 12 Bandar Lampung 

ini Penilaian  yang sering digunakan oleh guru yaitu berbentuk lisan, pilihan 

ganda serta esay dan penugasan.  Pada teknik dan instrumen penilaian  lisan, 

guru mengakui tidak adanya instrumen secara jelas terkait dengan penelitian 



 

tersebut. Artinya sifatnya fleksibel  sesuai kebutuhan materi yang akan 

digunakan.  Dalam pelaksanaannya tes lisan biasanya di gunakan sebagai tes 

atau pretes sebelum materi yang akan disampaikan sebagai penguat atau 

mengulang materi yang telah berlaku, dan untuk tes lisan yang di akhir 

pembelajaran tujuannya untuk mengetahui pencapain tujuan materi yang 

sudah disampaikan. 

Pada materi toleransi sebagai alat pemersatu bangsa, tes yang 

digunakan berupa  tes lisan, tes tertulis, dan penugasan.  

Tes Lisan yaitu tes yang dilakukan secara langsung kepada peserta 

didik. Sifatnya face to face.  Dengan kata lain tes lisan adalah suatu bentuk tes 

yang menuntut respon dari peserta didik dalam bentuk bahasa lisan. Dari hasil 

pengamatan penulis yang dilakukan pada tes ini yaitu mengajak peserta didik 

untuk mengingat kembali atau bahkan memantapkan pola pikir yang sudah 

terbentuk sebelum materi pelajaran dimulai. Sebagai contoh pertanyaan yang 

diberikan kepada peserta didik antara lain : Apakah pengertian toleransi 

?,Mengapa toleransi sangat penting ?, dan sebagainya. 

Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbentuk pretest maka 

akan mengetahui sejauh mana penguasaan ataupun pemahaman peserta didik 

terhadap materi yang disampaikan. Hasilnya ternyata antusias peserta didik 



 

sangat bagus dan terlihat penguasaan materi setiap individu sudah dikatakan 

baik.  

Dari pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa saat postest 

dilakukan banyak peningkatan yang terjadi pada diri peserta didik dengan 

antusias dan semangat yang dimiliki jawabannya pun bagus dan bisa 

mengidentifikasi  atau memecahkan masalah atau soal-soal yang berkaitan 

mengmati ada disekitar kehidupan mereka.  

Penilaian  selanjutnya adalah Penilaian  tertulis atau berbentuk esay, 

dalam mempersiapkan tes tersebut, guru menyiapkan diskusi antar teman, 

disini terlihatlah peran peserta didik, kerjasama, serta saling menghormati dan 

menghargai pendapat orang lain. Kemudian apabila presentasi sudah selesai 

selanjutnya guru memberikan soal berupa esay yaitu yang berkaitan materi 

misalnya penugasan atau soal tentang kenyataan atau real sebagai bentuk dari 

mengamati, menemukan, merumuskan, membuat kesimpulan.  

3) Kompetensi Keterampilan 

Pada kompetensi keterampilan Penilaian  yang dilakukan adalah 

dengan menggunakan penugasan atau hafalan surat kepada peserta didik, 

diharapkan peserta didik mampu mendemonstrasikan hafalannya dengan 

benar serta dapat digunakan sebagai tuntunan dalam kehidupan khususnya 

toleransi.  Penugasan ini diberikan satu minggu sebelum diteskan.  Untuk 



 

mekanismenya guru memanggil peserta didik satu persatu tentang hafalan 

yang di tugaskan.  Dengan demikian maka secara tidak langsung melatih 

keterampilan percaya diri, dan mampu mendemonstrasikan ayat dalam 

kehidupan.  

Kompetensi keterampilan yang dilakukan peserta didik juga adalah 

membuat power point tentang materi toleransi sebagai alat pemersatu bangsa, 

dimana pembuatan slide dibutuhkan kerja sama dan daya kreatifitas peserta 

didik.  

B. Analisis Data  

Data yang di peroleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 

kualitatif.  Berikut analisis data tentang Penerapan Penilaian  Otentik dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 12 Bandar Lampung. 

Standar proses pendidikan adalah standar Nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk 

mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses pendidikan adalah standar 

nasional pendidikan, yang berarti standar proses pendidikan dimaksud berlaku 

untuk setiap lembaga pendidikan itu berada secara Nasional.
84

 Dengan demikian, 

seluruh sekolah seharusnya melaksanakan proses pembelajaran seperti yang 

dirumuskan dalam standar pendidikan ini.  Dengan demikian, seluruh sekolah 

seharusnya melaksanakan proses pembelajaran seperti yang dirumuskan dalam 
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standar pendidikan ini. Melakukan proses pembelajaran di kelas berarti 

membelajarkan peserta didik secara terkondisi, dengan mendengar, menyimak, 

melihat, meniru apa-apa yang diinformasikan oleh guru atau fasilitator di depan 

kelas, dengan belajar seperti ini mereka memiliki perilaku sesuai dengan tujuan 

yang telah di rancang oleh guru sebelumnya.  

Kegiatan guru setelah melakukan proses pembelajaran sebagai 

perwujudan dan tuntunan adanya standar proses pendidikan adalah melakukan 

Penilaian  hasil belajar.  

Dengan Penilaian , guru bisa melakukan referensi dan evaluasi terhadap 

kualitas pembelajaran yang telah dilakukan. Apakah metode, strategi, media, 

model pembelajaran dan hal lain yang dilakukan dengan proses pembelajaran itu 

tepat dan efektif atau sebaliknya bisa dilakukan dalam proses pembelajaran itu 

tepat atau efektif atau sebaliknya.  

Dari data hasil penelitian diatas mengenai penerapan Penilaian  Otentik 

dalam pelaksanaannya, Guru Pendidikan Agama Islam dapat dikatakan cukup 

baik,  hal ini didasarkan pada hasil belajar peserta didik pada umumnya di atas 

nilai KKM.  Disamping itu mencakup sikap, diantaranya : tingkat kedisiplinan 

kehadiran peserta didik cukup baik,  ketetapan mengerjakan tugas-tugas, termasuk 

tugas pekerjaan rumah cukup baik, keaktifan dalam menyelesaikan tugas diskusi 

kelompok cukup baik, keaktifan dalam menanggapi diskusi kelompok cukup 



 

baik, sikap menyampaikan pendapat di forum diskusi cukup baik, sikap 

menghargai pendapat orang lain, sikap tanggung jawab dalam kelompok diskusi 

cukup baik, sikap kerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok cukup baik, 

sikap menyimak penjelasan guru cukup baik, dan sikap mengikuti pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam cukup baik. Kebiasaan bersukur terhadap nikmat Allah, 

terutama memahami kelebihan dan kelemahan yang ada pada dirinya, termasuk 

nikmat sehat dan sempat bersekolah di SMA Negeri 12 Bandar Lampung cukup 

baik, serta kebiasaan mengamalkan ajaran agama islam seperti misalnya sholat 

berjamaah zuhur dan asar di sekolah sangat baik. 

 Tiga komponen yang di terapkan di SMA Negeri 12 Bandar Lampung adalah 

sebagai berikut : 

1. Komponen Sikap (Afektif) 

Kompetensi sikap adalah kompetensi yang berkaitan dengan sikap dan 

nilai. Pada ranah ini mencakup perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, 

motivasi dan nilai. Pada kurikulum 2013 kompetensi sikap tergolong baru, 

karena pada kurikulum sebelumnya (KTSP) sudah ada tetapi belum secara 

maksimal diterapkan kepada peserta didik.  

 Dari pengamatan penulis menyimpulkan bahwa SMA Negeri 12 

Bandar Lampung Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sudah cukup 

baik, meskipun kadang terkendala dengan waktu yang terbatas, tetapi Guru 



 

Pendidikan Agama Islam tetap semaksimal mungkin mengadakan Penilaian  

terhadap peserta didik, karena banyaknya Penilaian  yang harus dilakukan, 

menjadikan Guru Pendidikan Agama Islam lebih cerdas dan cermat untuk 

melaksanakan Penilaian tersebut. Walaupun dalam kurukulum 2013 tidak 

diajarkan secara langsung sikap spiritual (KI 1), dan sikap Sosial (KI 2), tetapi 

Guru Pendidikan Agama Islam selalu memberikan contoh pembiasaan dan 

keteladanan yang baik terhadap peserta didik, dilihat dari kegiatan peserta 

didik dengan pembiasaan Sholat Dhuha yang di  sebelum melakukan 

pembelajaran, membiasakan mengaji, dan membiasakan ketika akan memulai 

jam pelajaran Pendidikan Agama Islam Guru selalu mengecek kerapihan 

pakaian serta kebersihan kelas.  Dengan maksud untuk menjadikan kebiasaan 

yang melekat pada diri peserta didik. Pada dasarnya, baik sikap spiritual (KI 

1) dan sikap Sosial (KI 2) tidak dalam konteks untuk diajarkan, tetapi untuk 

diimplementasikan atau diwujudkan dengan tindakan yang nyata pada diri 

peserta didik dengan baik dan tanpa adanya paksaan.  Dengan demikian maka 

sikap pembiasaan yang dilakukan Guru akan memunculkan tindakan nyata 

bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi sikap ini dinilai 

juga secara berkesinambungan yang dilakukan oleh Guru Pendidikan Agama 

Islam dengan menggunakan Teknik dan Instrumen yang sudah dirancang oleh 

Guru misalnya membuat Absen kehadiran sholat dhuha. Dengan demikian 

maka Penilaian  yang sudah disiapkan oleh Guru Pendidikan Agama Islam 



 

hasilnya akan seimbang dengan kenyataan peserta didik secara real dan nyata 

yang ada pada diri peserta didik tersebut. 

2. Kompetensi Pengetahuan 

Kompetensi pengetahuan adalah kompetensi untuk mengukur tingkat 

pencapaian atau penguasaan dalam proses pembelajaran (KI 3). Pada 

umumnya, pada pengukuran pencapaian atau penguasaan kompetensi 

pengetahuan melalui tes baik itu tes lisan, tes tulis, maupun penugasan. 

Sebenarnya untuk tes kompetensi pengetahuan ini sudah menjadi kebiasaan 

guru karena pada kurikulum sebelumnya sudah dilakukan, dengan sifatnya 

yang sudah biasa dilakukan oleh guru dalam melakukan Penilaian  maka akan 

terkesan lebih mudah keterlaksanaannnya ketimbang Penilaian  lain. Mungkin 

faktornya karena adanya pengalaman yang sering dilakukan guru untuk 

mengukur ranah pengetahuan ini.  

Selama ini penyampaian guru Pendidikan Agama Islam sudah sangat 

baik. Guru sangat paham dan hafal terhadap materi yang disampaikan. Guru 

menjelaskan dengan jelas dan rinci, memberikan inovasi dengan contoh-

contoh video, memberi ulasan-ulasan yang cukup, serta menggunakan gaya 

belajar yang mudah dimengerti peserta didik sehingga peserta didik menjadi 

antusias dan lebih semangat dalam belajar, sehingga mudah untuk dimengerti 

peserta didik. Peserta didik merasa senang karena pembelajarannya 

menyenangkan, penyampaiannya pariatif, mulai dari diskusi, permainan, dan 



 

menampilkan video, serta ditambah lagi kelebihan gurunya yaitu humoris 

sehingga siswa tidak merasa bosan waktu di dalam kelas.   

Seperti yang telah dijelakan di atas pada kompetensi pengetahuan yang 

dilakukan guru Pendidikan Agama Islam adalah  : tingkat kedisiplinan 

kehadiran peserta didik cukup baik,  ketetapan mengerjakan tugas-tugas, 

termasuk tugas pekerjaan rumah cukup baik, keaktifan dalam menyelesaikan 

tugas diskusi kelompok cukup baik, keaktifan dalam menanggapi diskusi 

kelompok cukup baik, sikap menyampaikan pendapat di forum diskusi cukup 

baik, sikap menghargai pendapat orang lain, sikap tanggung jawab dalam 

kelompok diskusi cukup baik, sikap kerja sama dalam menyelesaikan tugas 

kelompok cukup baik, sikap menyimak penjelasan guru cukup baik, dan sikap 

mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam cukup baik.  Dengan 

demikian  dapat dikatakan Guru Pendidikan Agama Islam cukup baik dalam 

menjalankan pembelajaran, keberhasilan ini faktornya karena sesuainya RPP 

dan pelaksanaannnya serta kecerdasan guru dalam memanfaatkan waktu 

dengan baik. Terkait pembuatan soal guru Pendidikan Agama Islam juga 

membuat sesuai dengan kisi-kisi , instrumen serta tujuan yang akan dicapai 

pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam tersebut, sehingga respon peserta 

didik baik dan masalah-masalah yang terjadi mudah untuk diatasi.  

 

 

 



 

3. Kompetensi Psikomotorik 

Kompetensi psikomotorik dimaknai dengan kompetensi yang 

berkaitan dengan keterampilan (skill) sebagai hasil dari tercapainya 

kompetensi pengetahuan (KI 3). Hal ini berarti kompetensi psikomotorik 

sebagai implikasi dari tercapainya kompetensi pengetahuan dari peserta didik. 

Keterampilan itu sendiri yaitu menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam 

suatu tugas atau sekumpulan tugas tertentu dengan maksud mampu 

mendemonstrasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Kompetensi 

psikomortorik ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif 

dan afektif yang baru tampak dari bentuk kecendrungan-kecendrungan untuk 

berprilaku atau berbuat.  Hasil belajar kognitif dan afektif akan menjadi hasil 

belajar psikomotorik apabila peserta didik telah menunjukkan prilaku atau 

perbuatan tertentu dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan 

afektif.  Dalam melakukan Penilaian  psikomotorik, upaya yang mudah adalah 

ketika materi yang diajarkan kepada peserta didik memungkinkan atau 

mendukung untuk melakukan Penilaian  tersebut. Misalnya, pada materi 

toleransi sebagai alat pemersatu bangsa ini siswa di minta untuk 

mendemonstrasikan dan menghafalkan serta menerapkannya dalm kehidupan 

sehari-hari  ayat Al-Qur‟an yang berkenaan dengan ayat-ayat toleransi.   

Penilaian  peserta didik pada hakekatnya suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dengan menggunakan teknik dan alat Penilaian  tertentu 



 

untuk memastikan apakah peserta didik sudah menguasai kompetensi yang 

telah dipelajari dan apakah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

sudah efektif. Fungsi Penilaian  ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat 

keberhasilan belajar, sedangkan untuk guru adalah untuk mengidentifikasi 

tingkat keberhasilan dalam mengajar.  Penilaian  hasil belajar peserta didik 

mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan 

secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relative 

setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan.  

Penilaian  Otentik perlu dilakukan karena Penilaian  Otentik 

memberikan gambaran secara nyata sejauh mana penguasaan yang dapat 

dicapai oleh peserta didik terhadap kompetensi dasar tertentu yang 

dikuasainya. Penilaian  ini memberikan gambaran secara lebih detail dan 

akurat pada aspek tertentu yang akan dinilai sesuai indikator/kriteria Penilaian  

yang dilakukan , baik sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

Guru melakukan Penilaian  dengan baik selama dikelas, yaitu menilai 

semua aspek dari sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Bentuk 

penugasan yang sangat bervariatif. Peserta didik merasa puas dengan 

Penilaian  yang dilakukan guru, karena mencakup seluruh aspek pendidikan 

dan objektif serta transparan. 



 

Berdasarakan hasil observasi yang telah dilakukan mengenai 

penerapan Penilaian  Otentik dalam pembelajaran pendidikan agama islam di 

SMA Negeri 12 Bandar Lampung  dapat disimpulkan bahwa guru dalam 

menerapkan Penilaian  Otentik cukup baik.  Dengan demikian peserta didik 

yang dinyatakan kompeten setelah dilakukan Penilaian  dengan instrument 

atau butir tertentu memang benar-benar kompeten secara nyata (real 

competence) yang relative permanen. Informasi yang diberikan benar-benar 

informasi yang akurat, bukan informasi semu atau tidak sesuai fakta (nyata).   

  



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penerapan penilaian Otentik dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMA Negeri 12 Bandar Lampung sudah dilaksanakan dengan baik. 

Terbukti setelah mengelola, mengolah, dan menganalisis data yang diperolah 

dari penelitian dilapangan,  dapat disimpulkan bahwa untuk penilaian afektif 

menggunakan observasi (penilaian diri dan jurnal). Penilaian kognitif 

menggunakan tes tertulis dan lisan. Sedangkan penilaian psikomotorik 

menggunakan kinerja dan tes praktik.  

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif maka dapat disimpulkan bahwa penerapan penilaian Otentik dalam 

pembelajaran Pendidikan Agam Islam dapat meningkatkan nilai dan mutu  

peserta didik menjadi lebih baik. 

B. Saran 

Dari hasil Penelitian yang disimpulkan diatas, adapun saran yang dapat 

diambil dari penelitian ini yaitu , Penilaian Otentik ini diharapkan bisa dilakukan 

dengan baik, oleh karena itu kepala sekolah harus menyelenggarakan program 

pelatihan secara berkala terkait penilaian Otentik, dengan memberikan tutor yang 

kompeten dalam memberikan materi, workshop, training, seminar dan lain 



 

sebagainya, sehingga diharapkan guru bisa melakukan penilaian Otentik dengan 

baik dan dengan cara mencari Informasi kepada pihak yang lebih mengerti 

tentang penilaian Otentik tersebut, sehingga penilaian bisa dilakukan dengan 

baik dan benar. Karena situasi sekolah sangat mendukung untuk dilakukan 

penilaian Otentik  peserta didik diharapkan belajarnya lebih ditingkatkan lagi, 

Karena sekolah sudah memberikan fasilitas yang sangat memadai sebagai wadah 

mengasah keterampilan individu yang sesuai dengan minat dan bakat peserta 

didik.  
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Lampiran 4 
 

SILABUS 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Satuan Pendidikan : SMAN 12 Bandar Lampung 

Kelas   : XI (Sebelas) 

Kompetensi Inti  : 

Alokasi Waktu  : 3 Jam Pelajaran/ Minggu 

 KI-1:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  

 KI-2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif 

dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan 

regional, dan kawasan internasional”. 

 KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

 KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 

secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

1.1  Terbiasa membaca al-

Qur‟an dengan meyakini 

bahwa taat pada aturan, 

kompetisi dalam kebaikan, 

dan etos kerja sebagai 

perintah agama 

 Q.S. al Maidah/5: 48;Q.S. 

an-Nisa/4: 59; dan Q.S. at 

Taubah /9: 105. 

 Model-model jenis cara 

membaca indah Q.S. an-

Nisā'/4: 59, Q.S. al-

Māidah/5: 48, dan Q.S. 

at-Taubah/9: 105 sesuai 

dengan kaidah tajwĩd 

dan makhrajul huruf. 

 Makna isi Q.S. an-

Nisā'/4: 59, Q.S. al-

Māidah/5: 48, dan Q.S. 

at-Taubah/9: 105 sesuai 

dengan kaidah tajwĩd 

dan makhrajul huruf; 

dengan menggunakan 

ICT. 

 Menyimak bacaan Q.S. al Maidah/5: 48;Q.S. an-Nisa/4: 59; dan Q.S. at Taubah /9: 105 serta 

hadis terkait. 

 Membaca Q.S. al Maidah/5: 48;Q.S. an-Nisa/4: 59; dan Q.S. at Taubah /9: 105serta hadis 

terkait. 

 Mencermati makna, asbabunnuzul, hikmah dan manfaat yang terkandung pada Q.S. al 

Maidah/5: 48;Q.S. an-Nisa/4: 59; dan Q.S. at Taubah /9: 105serta hadis terkait.  

 Menanyakan cara membaca Q.S. al Maidah/5: 48;Q.S. an-Nisa/4: 59; dan Q.S. at Taubah /9: 

105serta hadis terkait. 

 Mengajukan pertanyaan tentang hukum tajwid, asbabun nuzul, Q.S. al Maidah/5: 48;Q.S. an-

Nisa/4: 59; dan Q.S. at Taubah /9: 105.  

 Menanyakan makna Q.S. al Maidah/5: 48;Q.S. an-Nisa/4: 59; dan Q.S. at Taubah /9: 105serta 

hadis terkait.  

 Menanyakan pesan-pesan utama yang terdapat dalam  Q.S. al Maidah/5: 48;Q.S. an-Nisa/4: 59; 

dan Q.S. at Taubah /9: 105serta hadis terkait. 

 Mendiskusikan cara membaca  Q.S. al Maidah/5: 48;Q.S. an-Nisa/4: 59; dan Q.S. at Taubah /9: 

105sesuai dengan kaidah tajwid. 

 Mengidentifikasi hukum bacaan (tajwid) Q.S. al Maidah/5: 48;Q.S. an-Nisa/4: 59; dan Q.S. at 

Taubah /9: 105.  

2.1  Bersikap taat aturan, 

tanggung jawab, 

kompetitif dalam kebaikan 

dan kerja keras sebagai 

implementa-si dari 

pemahaman Q.S. al 

Maidah/5: 48; Q.S. an-

Nisa/4: 59; dan Q.S. at-

Taubah /9: 105 serta Hadis 

yang terkait 

3.1  Menganalisis makna Q.S. 

al-Maidah/5 : 48; Q.S. an-
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Nisa/4: 59, dan Q.S. at-

Taubah/9 : 105, serta 

Hadis tentang taat pada 

aturan, kompetisi dalam 

kebaikan, dan etos kerja 

 Makna hadis yang 

berkaitan dengan taat, 

kompetisi dalam 

kebaikan, dan etos 

kerja. 

 Asbabunnuzul, hikmah 

dan manfaat yang 

terkandung pada Q.S. al 

Maidah/5: 48;Q.S. an-

Nisa/4: 59; dan Q.S. at 

Taubah /9: 105 serta 

hadis terkait  

 Menterjemahkan Q.S. al Maidah/5: 48;Q.S. an-Nisa/4: 59; dan Q.S. at Taubah /9: 105 serta 

hadis terkait. 

 Mendiskusikan asbabun nuzul Q.S. al Maidah/5: 48;Q.S. an-Nisa/4: 59; dan Q.S. at Taubah /9: 

105. 

 Mengidentifikasi makna Q.S. al Maidah/5: 48;Q.S. an-Nisa/4: 59; dan Q.S. at Taubah /9: 105 

serta hadis terkait. 

 Mendiskusikan pesan-pesan yang terkandung paqda Q.S. al Maidah/5: 48;Q.S. an-Nisa/4: 59; 

dan Q.S. at Taubah /9: 105serta hadis terkait  

 Mendiskusikan manfat berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan 

Allah sesuai dengan kandungan Q.S. al Maidah/5: 48;Q.S. an-Nisa/4: 59; dan Q.S. at Taubah 

/9: 105.  

 Menganalisis hukum bacaan, makna, pesan-pesan yang terdapat pada Q.S. al Maidah/5: 48;Q.S. 

an-Nisa/4: 59; dan Q.S. at Taubah /9: 105. 

 Mengaitkan sikap berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah 

dengan   Q.S. al Maidah/5: 48;Q.S. an-Nisa/4: 59; dan Q.S. at Taubah /9: 105. 

 Menyimpulkan hukum bacaan, makna, pesan-pesan, hikmah dan manfaat yang terdapat pada 

Q.S. al Maidah/5: 48;Q.S. an-Nisa/4: 59; dan Q.S. at Taubah /9: 105. 

 Mendemonstrasikan bacaan Q.S. al Maidah/5: 48;Q.S. an-Nisa/4: 59; dan Q.S. at Taubah /9: 

105sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. 

 Mendemonstrasikan hafalan Q.S. al Maidah/5: 48;Q.S. an-Nisa/4: 59; dan Q.S. at Taubah /9: 

105dengan fasih dan lancar. 

 Menyajikan hukum bacaan yang terdapat pada Q.S. al Maidah/5: 48;Q.S. an-Nisa/4: 59; dan 

Q.S. at Taubah /9: 105.  

 Menyajikan makna Q.S. al Maidah/5: 48;Q.S. an-Nisa/4: 59; dan Q.S. at Taubah /9: 105 serta 

hadis terkait. 

 Menyajikan pesan-pesan, hikmah dan manfaat yang terkandung dalam  Q.S. al Maidah/5: 

48;Q.S. an-Nisa/4: 59; dan Q.S. at Taubah /9: 105 serta hadis terkait 

 Menyajikan paparan keterkaitan antara sikap berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan 

terhadap ketentuan Allah dengan Q.S. al Maidah/5: 48;Q.S. an-Nisa/4: 59; dan Q.S. at Taubah 

/9: 105serta hadis terkait. 

4.1.1  Membaca Q.S. al-

Maidah/5 : 48; Q.S. an-

Nisa/4: 59, dan Q.S. at-

Taubah/9 : 105 sesuai 

dengan kaidah tajwid dan 

makharijul huruf 

 

4.1.2  Mendemonstrasikan 

hafalan Q.S. al-Maidah/5 : 

48; Q.S. an-Nisa/4: 59, 

dan Q.S. at-Taubah/9 : 

105 dengan fasih dan 

lancar 

 

4.1.3  Menyajikan keterkaitan 

antara perintah 

berkompetisi dalam 

kebaikan dengan 

kepatuhan terhadap 

ketentuan Allah sesuai 

dengan pesan Q.S. al-

Maidah/5 : 48; Q.S. an-

Nisa/4: 59, dan Q.S. at-

Taubah/9 : 105 

1.2  Meyakini bahwa agama 

mengajarkan toleransi, 

kerukunan, dan 

menghindarkan diri dari 

tindak kekerasan 

 Q.S. Yunus/10 : 40-41 dan 

Q.S. al-Maidah/5: 32 

 Model-model jenis cara 

membaca indah Q.S. 

Yŭnus/10: 40-41 dan 

Q.S. al-Māidah /5: 32 

 Menyimak bacaan Q.S. Yunus/10 : 40-41 dan Q.S. al-Maidah/5: 32 serta hadis terkait. 

 Membaca Q.S. Yunus/10 : 40-41 dan Q.S. al-Maidah/5: 32serta hadis terkait. 

 Mencermati makna, asbabunnuzul, hikmah dan manfaat yang terkandung pada Q.S. Yunus/10 : 

40-41 dan Q.S. al-Maidah/5: 32serta hadis terkait.  

 Menanya 

2.2  Bersikap toleran, rukun, 
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dan menghindarkan diri 

dari tindak kekerasan 

sebagai implementasi 

pemahaman Q.S. Yunus 

/10 : 40-41 dan Q.S. al-

Maidah/5 : 32, serta Hadis 

terkait 

sesuai dengan kaidah 

tajwĩd dan makhrajul 

huruf. 

 Makna isi Q.S. 

Yŭnus/10: 40-41 dan 

Q.S. al-Māidah /5: 32 

sesuai dengan kaidah 

tajwĩd dan makhrajul 

huruf; dengan 

menggunakan ICT. 

 Makna hadis yang 

berkaitan dengan 

toleransi. 

 

 Menanyakan cara membaca Q.S. Yunus/10 : 40-41 dan Q.S. al-Maidah/5: 32serta hadis terkait. 

 Mengajukan pertanyaan tentang hukum tajwid, makna dan asbabun nuzul Q.S. Yunus/10 : 40-41 

dan Q.S. al-Maidah/5: 32serta hadis terkait.  

 Menanyakan pesan-pesan utama yang terdapat dalam  Q.S. Yunus/10 : 40-41 dan Q.S. al-

Maidah/5: 32serta hadis terkait. 

 Mengumpulkan Informasi 

 Mendiskusikan cara Q.S. Yunus/10 : 40-41 dan Q.S. al-Maidah/5: 32sesuai dengan kaidah 

tajwid. 

 Mengidentifikasi hukum bacaan (tajwid) Q.S. Yunus/10 : 40-41 dan Q.S. al-Maidah/5: 32. 

 Menterjemahkan Q.S. Yunus/10 : 40-41 dan Q.S. al-Maidah/5: 32serta hadis terkait. 

 Mendiskusikan asbabun nuzul Q.S. Yunus/10 : 40-41 dan Q.S. al-Maidah/5: 32.   

 Mengidentifikasi makna Q.S. Yunus/10 : 40-41 dan Q.S. al-Maidah/5: 32serta hadis terkait. 

 Mendiskusikan pesan-pesan yang terkandung paqda Q.S. Yunus/10 : 40-41 dan Q.S. al-

Maidah/5: 32serta hadis terkait.  

 Mendiskusikan manfat kerukunan dan toleransi sesuai pesan Q.S. Yunus/10 : 40-41. 

 Mendiskusikan manfat menghindari tindak kekerasan sesuai pesan Q.S. al-Maidah/5: 32. 

 Mengasosiasi 

 Menganalisis hukum bacaan, makna, pesan-pesan yang terdapat pada Q.S. Yunus/10 : 40-41 dan 

Q.S. al-Maidah/5: 32. 

 Mengaitkan antara kerukunan dan toleransi sesuai pesan Q.S. Yunus/10: 40-41 dengan 

menghindari tindak kekerasan sesuai pesan Q.S. al-Maidah/5: 32. 

 Menyimpulkan hukum bacaan, makna, pesan-pesan, hikmah dan manfaat yang terdapat pada 

Q.S. Yunus/10 : 40-41 dan Q.S. al-Maidah/5: 32. 

 Mengomunikasikan 

 Mendemonstrasikan bacaan Q.S. Yunus/10 : 40-41 dan Q.S. al-Maidah/5: 32sesuai dengan 

kaidah tajwid dan makharijul huruf. 

 Mendemonstrasikan hafalan Q.S. Yunus/10 : 40-41 dan Q.S. al-Maidah/5: 32dengan fasih dan 

lancar. 

 Menyajikan hukum bacaan yang terdapat pada Q.S. Yunus/10 : 40-41 dan Q.S. al-Maidah/5: 32. 

 Menyajikan makna Q.S. Yunus/10 : 40-41 dan Q.S. al-Maidah/5: 32serta hadis terkait. 

 Menyajikan pesan-pesan, hikmah dan manfaat yang terkandung dalam Q.S. Yunus/10 : 40-41 

dan Q.S. al-Maidah/5: 32 serta hadis terkait. 

 Menyajikan paparan keterkaitan antara kerukunan dan toleransi sesuai pesan Q.S. Yunus/10: 40-

41 dengan menghindari tindak kekerasan sesuai pesan Q.S. al-Maidah/5: 32 serta hadis terkait. 

3.2  Menganalisis makna Q.S. 

Yunus/10 : 40-41 dan Q.S. 

al-Maidah/5 : 32, serta 

Hadis tentang toleransi, 

rukun, dan menghindarkan 

diri dari tindak kekerasan 

4.2.1  Membaca Q.S. Yunus/10 : 

40-41 dan Q.S. al-

Maidah/5 : 32 sesuai 

dengan kaidah tajwid dan 

makharijul huruf 

 

4.2.2  Mendemonstrasikan 

hafalan Q.S. Yunus/10 : 

40-41 dan Q.S. al-

Maidah/5 : 32 dengan 

fasih dan lancar 

 

4.2.3  Menyajikan keterkaitan 

antara kerukunan dan 

toleransi sesuai pesan Q.S. 

Yunus/10: 40-41 dengan 

menghindari tindak 

kekerasan sesuai pesan 

Q.S. Al-Maidah/5: 32 

1.3  Meyakini adanya kitab-  Iman kepada Kitab-kitab  Membaca teks bacaan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Swt. 
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kitab suci Allah Swt. Allah Swt. 

 Makna iman kepada 

kitab-kitab Allah Swt. 

 Dalil naqli tentang iman 

kepada kitab-kitab Allah 

Swt. 

 Ciri-ciri orang beriman 

kepada kitab-kitab Allah 

Swt. 

 Hikmah dan manfaat 

beriman kepada kitab-

kitab suci Allah Swt. 

 

 Mengamati gambar, peristiwa, atau penomena alam terkait dengan keimanan kepada kitab-kitab 

Allah Swt. 

 Menyimak tayangan atau penjelasan tentang Iman kepada kitab-kitab Allah Swt. 

 Mencermati dalil-dalil tentang Iman kepada kitab-kitab Allah Swt.  

 Mencermati hikmah dan manfaat dari beriman kepada kitab-kitab Allah Swt.  

 Menanyakan makna iman kepada kitab-kitab Allah Swt.  

 Menanyakan ciri-ciri orang beriman kepada kitab-kitab Allah Swt.  

 Menanyakan keterkaitan beriman kepada kitab-kitab Allah Swt dengan perilaku peduli kepada 

orang lain dengan saling menasihati. 

 Menanyakan hikmah dan manfaat dari beriman kepada kitab-kitab Allah Swt.  

 Mendiskusikan makna beriman kepada kitab-kitab suci Allah Swt. 

 Mengidentifikasi tanda-tanda orang yang beriman kepada kitab-kitab suci Allah Swt. 

 Mengidentifikasi dalil-dali yang berkaitan dengan kitab-kitab suci Allah Swt. 

 Mendiskusikan dalil-dali yang berkaitan dengan kitab-kitab suci Allah Swt.   

 Mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab suci Allah Swt. 

 Mendiskusikan hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab suci Allah Swt.  

 Menganalisis makna beriman kepada kitab-kitab suci Allah Swt. 

 Menganalisis tanda-tanda orang yang beriman kepada kitab-kitab suci Allah Swt. 

 Mengaitkan sikap kaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Swt. dengan perilaku 

peduli kepada orang lain dan saling menasihati. 

 Menganalisis hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab suci Allah Swt. 

 Menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Swt. dengan perilaku 

peduli kepada orang lain dan saling menasihati. 

 Menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah, dan manfaat beriman kepada kitab-

kitab suci Allah Swt. 

 Menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Swt. dengan 

perilaku peduli kepada orang lain dan saling menasihati. 

2.3  Peduli kepada orang lain 

dengan saling menasihati 

sebagai cerminan beriman 

kepada kitab-kitab Allah 

Swt. 

3.3  Menganalisis makna iman 

kepada kitab-kitab Allah 

Swt. 

4.3  Menyajikan keterkaitan 

antara beriman kepada 

kitab-kitab suci Allah 

Swt., dengan perilaku 

sehari-hari 

1.4  Meyakini adanya rasul-

rasul Allah Swt. 

 Iman kepada Rasul-rasul 

Allah Swt. 

 Dalil-dalil al-Qur‟ān 

dan hadis tentang 

beriman kepada rasul-

rasul Allah Swt. 

 Muhammad SAW. 

sebagai penutup para 

 Membaca teks bacaan tentang iman kepada Rasul-rasul Allah Swt. 

 Mengamati gambar, peristiwa, atau penomena alam terkait dengan keimanan kepada Rasul-

rasul Allah Swt. 

 Menyimak tayangan atau penjelasan tentang iman kepada Rasul-rasul Allah Swt. 

 Mencermati dalil-dalil tentang iman kepada Rasul-rasul Allah Swt.  

 Mencermati hikmah dan manfaat iman kepada Rasul-rasul Allah Swt.  

 Menanyakan iman kepada Rasul-rasul Allah Swt.  

 Menanyakan ciri-ciri orang beriman kepada Rasul-rasul Allah Swt.  

2.4  Menunjukkan perilaku 

saling menolong sebagai 

cerminan beriman kepada 

rasul-rasul Allah Swt. 

3.4  Menganalisis makna iman 

kepada rasul-rasul Allah 
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Swt. nabi. 

 Keteladanan Nabi 

Muhammad SAW. 

dalam kehidupan 

 Menanyakan hikmah dan manfaat iman kepada Rasul-rasul Allah Swt.  

 Menanyakan keterkaitan beriman kepada Rasul-rasul Allah Swt. dengan perilaku saling 

menolong. 

 Mendiskusikan makna beriman kepada Rasul-rasul Allah Swt. 

 Mengidentifikasi tanda-tanda orang yang beriman kepada Rasul-rasul Allah Swt. 

 Mengidentifikasi dalil-dali yang berkaitan dengan Rasul-rasul Allah Swt. 

 Mendiskusikan dalil-dali yang berkaitan dengan Rasul-rasul Allah Swt.   

 Mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada Rasul-rasul Allah Swt. 

 Mendiskusikan hikmah dan manfaat beriman kepada Rasul-rasul Allah Swt.  

 Menganalisis makna iman kepada Rasul-rasul Allah Swt. 

 Menganalisis tanda-tanda orang yang beriman kepada Rasul-rasul Allah Swt.  

 Mengaitkan sikap kaitan antara beriman kepada Rasul-rasul Allah Swt. dengan perilaku saling 

tolong menolong. 

 Menganalisis hikmah dan manfaat beriman kepada Rasul-rasul Allah Swt. 

 Menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada Rasul-rasul Allah Swt. dengan perilaku 

saling tolong menolong. 

 Menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah, dan manfaat beriman kepada Rasul-

rasul Allah Swt.  

 Menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada Rasul-rasul Allah Swt. dengan perilaku 

saling tolong menolong. 

4.4  Menyajikan kaitan antara 

iman kepada rasul-rasul 

Allah Swt. dengan 

keteguhan dalam 

bertauhid, toleransi, 

ketaatan, dan kecintaan 

kepada Allah 

1.5  Meyakini bahwa Islam 

mengharus-kan umatnya 

untuk memiliki sifat 

syaja‟ah (berani membela 

kebenaran) dalam 

mewujudkan kejujuran 

 Syaja‟ah (berani membela 

kebenaran) 

 Dalil-dalil tentang 

Syaja‟ah (berani 

membela kebenaran).  

 Hikmah dan manfaat 

dari sifat Syaja‟ah 

(berani membela 

kebenaran).  

 Makna Syaja‟ah (berani 

membela kebenaran).  

 Ciri-ciri orang yang 

memiliki sifat Syaja‟ah 

(berani membela 

kebenaran). 

 Membaca teks bacaan tentang Syaja‟ah (berani membela kebenaran). 

 Mengamati gambar, peristiwa, atau penomena alam terkait dengan Syaja‟ah (berani membela 

kebenaran). 

 Menyimak tayangan atau penjelasan tentang Syaja‟ah (berani membela kebenaran). 

 Mencermati dalil-dalil tentang Syaja‟ah (berani membela kebenaran).  

 Mencermati hikmah dan manfaat dari sifat Syaja‟ah (berani membela kebenaran).  

 Menanyakan makna Syaja‟ah (berani membela kebenaran).  

 Menanyakan ciri-ciri orang yang memiliki sifat Syaja‟ah (berani membela kebenaran).  

 Menanyakan dalil-dalil yang berkaitan dengan Syaja‟ah (berani membela kebenaran).  

 Menanyakan hikmah dan manfaat dari sifat Syaja‟ah (berani membela kebenaran). 

 Mendiskusikan makna Syaja‟ah (berani membela kebenaran). 

 Mengidentifikasi tanda-tanda orang yang memiliki sifat Syaja‟ah (berani membela kebenaran). 

 Mengidentifikasi dalil-dali yang berkaitan dengan Syaja‟ah (berani membela kebenaran).. 

 Mendiskusikan dalil-dali yang berkaitan dengan Syaja‟ah (berani membela kebenaran).    

 Mengidentifikasi hikmah dan manfaat Syaja‟ah (berani membela kebenaran). 

2.5  Menunjukkan sikap 

syaja‟ah (berani membela 

kebenaran) dalam 

mewujudkan kejujuran 

3.5  Menganalisis makna 

syaja‟ah (berani membela 

kebenaran) dalam 

kehidupan sehari-hari 

4.5  Menyajikan kaitan antara 



 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

syaja‟ah (berani membela 

kebenaran) dengan upaya 

mewujudkan kejujuran 

dalam kehidupan sehari-

hari 

 Mendiskusikan hikmah dan manfaat Syaja‟ah (berani membela kebenaran).  

 Menganalisis makna Syaja‟ah (berani membela kebenaran). 

 Menganalisis tanda-tanda orang yang memiliki sifat Syaja‟ah (berani membela kebenaran). 

 Menganalisis hikmah dan manfaat sifat Syaja‟ah (berani membela kebenaran). 

 Menyimpulkan hikmah dan manfaat sifat Syaja‟ah (berani membela kebenaran). 

 Menyajikan paparan tentang makna, dalil, dan contoh sifat Syaja‟ah (berani membela 

kebenaran).  

 Menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat dari sifat hikmah dan manfaat sifat Syaja‟ah 

(berani membela kebenaran). 

1.6  Meyakini bahwa hormat 

dan patuh kepada orangtua 

dan guru sebagai 

kewajiban agama 

 Hormat dan patuh kepada 

orangtua dan guru  

 Dalil-dalil al-Qur‟ān 

dan hadis tentang 

hormat dan patuh 

kepada orang tua dan 

guru. 

 Q.S. al Isrā‟ /17: 23-24 

 Kisah-kisah tentang 

hormat dan patuh 

kepada orang tua dan 

guru. 

 Membaca teks bacaan tentang hormat dan patuh kepada orangtua dan guru. 

 Mengamati gambar, peristiwa, atau penomena alam terkait dengan hormat dan patuh kepada 

orangtua dan guru.  

 Menyimak tayangan atau penjelasan tentang hormat dan patuh kepada orangtua dan guru. 

 Mencermati dalil-dalil tentang hormat dan patuh kepada orangtua dan guru. 

 Mencermati hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orangtua dan guru. 

 Menanyakan makna hormat dan patuh kepada orangtua dan guru. 

 Menanyakan dalil-dalil yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orangtua dan guru. 

 Menanyakan hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orangtua dan guru. 

 Mendiskusikan makna hormat dan patuh kepada orangtua dan guru. 

 Mengidentifikasi dalil-dali yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orangtua dan guru. 

 Mendiskusikan dalil-dali yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orangtua dan guru. 

 Mengidentifikasi hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orangtua dan guru. 

 Mendiskusikan hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orangtua dan guru. 

 Menganalisis makna hormat dan patuh kepada orangtua dan guru. 

 Menganalisis dalil-dalil tentang hormat dan patuh kepada orangtua dan guru. 

 Menganalisis hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orangtua dan guru. 

 Menyimpulkan hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orangtua dan guru. 

 Menyajikan paparan tentang makna, dalil, dan contoh hormat dan patuh kepada orangtua dan 

guru.  

 Menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orangtua dan guru. 

2.6  Menunjukkan perilaku 

hormat dan patuh kepada 

orangtua dan guru sebagai 

implementasi pemahaman 

Q.S. al-Isra‟/17: 23 dan 

Hadis terkait 

3.6  Menganalisis perilaku 

hormat dan patuh kepada 

orangtua dan guru 

4.6  Menyajikan kaitan antara 

ketauhidan dalam 

beribadah dengan hormat 

dan patuh kepada orangtua 

dan guru sesuai dengan 

Q.S. al-Isra‟/17: 23 dan 

Hadis terkait 

1.7  Menerapkan 

penyelenggaraan jenazah 

sesuai dengan ketentuan 

syariat Islam 

 Pelaksanaan tatacara 

penyelenggaraan jenazah 

 Dalil- dalil al-Qur‟ãn 

dan hadis tentang 

kepedulian terhadap 

 Membaca teks tentang tatacara penyelenggaraan jenazah. 

 Mengamati gambar, peristiwa, atau penomena alam yang terkait dengan tatacara 

penyelenggaraan jenazah.   

 Menyimak tayangan atau penjelasan tentang tatacara penyelenggaraan jenazah.  

 Mencermati dalil-dalil tentang tatacara penyelenggaraan jenazah.  2.7  Menunjukkan sikap 
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tanggung jawab dan kerja 

sama dalam 

penyelenggaraan jenazah 

di masyarakat 

jenazah 

 Praktik 

penyelenggaraan 

jenazah 

 Hikmah dan manfaat 

tatacara 

penyelenggaraan 

jenazah 

 Mencermati tahapan penyelenggaran jenazah. 

 Mencermati hikmah dan manfaat tatacara penyelenggaraan jenazah. 

 Menanyakan makna tatacara penyelenggaraan jenazah. 

 Menanyakan dalil-dalil yang berkaitan dengan tatacara penyelenggaraan jenazah. 

 Menanyakan tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan jenazah. 

 Menanyakan hikmah dan manfaat tatacara penyelenggaraan jenazah. 

 Mendiskusikan makna tatacara penyelenggaraan jenazah. 

 Mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan tatacara penyelenggaraan jenazah 

 Mendiskusikan dalil-dalil yang berkaitan dengan tatacara penyelenggaraan jenazah. 

 Mengidentifikasi hikmah dan manfaat tatacara penyelenggaraan jenazah. 

 Mendiskusikan hikmah dan manfaat tatacara penyelenggaraan jenazah. 

 Menganalisis makna tatacara penyelenggaraan jenazah. 

 Menganalisis hikmah dan manfaat tatacara penyelenggaraan jenazah. 

 Menyimpulkan hikmah dan manfaat tatacara penyelenggaraan jenazah. 

 Menyajikan paparan tentang makna, dalil, dan contoh tatacara penyelenggaraan jenazah. 

 Menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat tatacara penyelenggaraan jenazah. 

3.7  Menganalisis pelaksanaan 

penyelenggaraan jenazah 

4.7  Menyajikan prosedur 

penyelenggaraan jenazah 

1.8  Menerapkan ketentuan 

khutbah, tablig, dan 

dakwah di masyarakat 

sesuai dengan syariat 

Islam 

 Pelaksanaan khutbah, tabligh 

dan dakwah di masyarakat 

 Dalil-dalil al-Qur‟ãn 

dan hadis tentang 

khutbah, tabl³g dan 

dakwah. 

 Hikmah dan manfaat 

ketentuan khutbah, 

tablig dan dakwah. 

 

 Membaca teks tentang ketentuan khutbah, tablig dan dakwah. 

 Mengamati gambar, peristiwa, atau penomena alam yang terkait dengan ketentuan khutbah, 

tablig dan dakwah. 

 Menyimak tayangan atau penjelasan tentang ketentuan khutbah, tablig dan dakwah. 

 Mencermati dalil-dalil tentang ketentuan khutbah, tablig dan dakwah. 

 Mencermati hikmah dan manfaat ketentuan khutbah, tablig dan dakwah.  

 Menanyakan makna khutbah, tablig dan dakwah. 

 Menanyakan ketentuan khutbah, tablig dan dakwah. 

 Menanyakan dalil-dalil yang berkaitan dengan ketentuan khutbah, tablig dan dakwah. 

 Menanyakan hikmah dan manfaat ketentuan khutbah, tablig dan dakwah. 

 Mendiskusikan makna khutbah, tablig dan dakwah. 

 Mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan ketentuan khutbah, tablig dan dakwah. 

 Mendiskusikan dalil-dalil yang berkaitan dengan ketentuan khutbah, tablig dan dakwah. 

 Mengidentifikasi hikmah dan manfaat ketentuan khutbah, tablig dan dakwah. 

 Mendiskusikan hikmah dan manfaat ketentuan khutbah, tablig dan dakwah. 

 Menganalisis makna dan dalil-dalil khutbah, tablig dan dakwah. 

 Menganalisis ketentuan khutbah, tablig dan dakwah. 

 Menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan khutbah, tablig dan dakwah.  

 Menyimpulkan hikmah dan manfaat ketentuan khutbah, tablig dan dakwah. 

2.8  Menjaga kebersamaan 

dengan orang lain dengan 

saling menasihati melalui 

khutbah, tablig, dan 

dakwah 

3.8  Menganalisis pelaksanaan 

khutbah, tablig, dan 

dakwah 

4.8  Menyajikan ketentuan 

khutbah, tablig, dan 

dakwah 
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 Menyajikan paparan tentang makna dan dalil tentang ketentuan khutbah, tablig dan dakwah. 

 Menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat ketentuan khutbah, tablig dan dakwah. 

1.9  Menerapkan prinsip 

ekonomi dan muamalah 

sesuai dengan ketentuan 

syariat Islam 

 Prinsip-prinsip dan praktik 

ekonomi dalam Islam 

 Dalil-dalil al-Qur‟ān 

dan hadis tentang 

Ekonomi Islam. 

 Pruduk-produk ekonomi 

syari‟ah yang ada di 

lembaga keuangan 

mikro dan makro 

syari‟ah. 

 

 Membaca teks tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. 

 Mengamati gambar, peristiwa, atau penomena alam yang terkait dengan prinsip-prinsip dan 

praktik ekonomi dalam Islam. 

 Menyimak tayangan atau penjelasan tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. 

 Mencermati dalil-dalil tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. 

 Mencermati hikmah dan manfaat prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. 

 Menanyakan makna prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam.  

 Menanyakan ketentuan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam.  

 Menanyakan dalil-dalil yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam 

Islam.  

 Menanyakan hikmah dan manfaat prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam.  

 Mendiskusikan makna prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam.  

 Mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam 

Islam.  

 Mendiskusikan dalil-dalil yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam 

Islam.  

 Mengidentifikasi hikmah dan manfaat prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam.  

 Mendiskusikan hikmah dan manfaat prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam.  

 Menganalisis makna prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam.  

 Menganalisis prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam.  

 Menganalisis hikmah dan manfaat prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam.  

 Menyimpulkan hikmah dan manfaat prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam.  

 Menyajikan paparan tentang makna dan dalil tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam 

Islam.  

 Menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam 

Islam. 

2.9  Bekerja sama dalam 

menegakkan prinsip-

prinsip dan praktik 

ekonomi sesuai syariat 

Islam 

3.9  Menelaah prinsip-prinsip 

dan praktik ekonomi 

dalam Islam 

4.9  Mempresentasikan 

prinsip-prinsip dan praktik 

ekonomi dalam Islam 

1.10  Mengakui bahwa nilai-

nilai islam dapat 

mendorong kemajuan 

perkembangan Islam pada 

masa kejayaan 

 Perkembangan peradaban 

Islam pada masa kejayaan 

 Perkembangan 

peradaban Islam pada 

masa kejayaan 

 Contoh kemajuan 

perkembangan 

 Membaca teks tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. 

 Mengamati gambar, peristiwa, atau penomena alam yang terkait dengan perkembangan 

peradaban Islam pada masa kejayaan. 

 Menyimak tayangan atau penjelasan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa 

kejayaan. 

 Mencermati hikmah dan manfaat perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. 2.10  Bersikap rukun dan 

kompetitif dalam kebaikan 
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sebagai implementasi 

nilai-nilai perkembangan 

peradaban Islam pada 

masa kejayaan 

peradaban Islam pada 

masa kejayaan 

 Hikmah dan manfaat 

perkembangan 

peradaban Islam pada 

masa kejayaan 

 Menanyakan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. 

 Menanyakan contoh perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. 

 Menanyakan hikmah dan manfaat perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. 

 Mendiskusikan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan.   

 Mengidentifikasi contoh-contoh kemajuan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. 

 Mendiskusikan contoh-contoh kemajuan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan.  

 Mengidentifikasi hikmah dan manfaat perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. 

 Mendiskusikan hikmah dan manfaat perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan.  

 Menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan.  

 Menganalisis contoh-contoh kemajuan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan.  

 Menganalisis hikmah dan manfaat perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. 

 Menyimpulkan hikmah dan manfaat perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. 

 Menyajikan paparan tentang contoh-contoh kemajuan perkembangan peradaban Islam pada 

masa kejayaan.  

 Menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat perkembangan peradaban Islam pada masa 

kejayaan. 

3.10  Menelaah perkembangan 

peradaban Islam pada 

masa kejayaan 

4.10  Menyajikan kaitan antara 

perkembangan peradaban 

Islam pada masa kejayaan 

dengan prinsip-prinsip 

yang mempengaruhinya 

1.11  Mempertahankan 

keyakinan yang benar 

sesuai ajaran islam dalam 

sejarah peradaban Islam 

pada masa modern 

 Perkembangan Islam pada 

masa modern (1800-

sekarang) 

 Perkembangan Islam 

pada masa modern 

(1800-sekarang). 

 Faktor-faktor yang 

memengaruhi 

kemunduran umat 

Islam. 

 Faktor-faktor yang 

memengaruhi 

kebangkitan umat Islam. 

 Hikmah dari 

perkembangan Islam 

pada masa modern 

 Membaca teks tentang perkembangan Islam pada masa modern (1800-sekarang). 

 Mengamati gambar, peristiwa, atau penomena alam yang terkait dengan perkembangan Islam 

pada masa modern (1800-sekarang). 

 Menyimak tayangan atau penjelasan tentang perkembangan Islam pada masa modern (1800-

sekarang). 

 Mencermati faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan Islam pada masa modern (1800-

sekarang). 

 Mencermati hikmah dan manfaat perkembangan Islam pada masa modern (1800-sekarang). 

 Menanyakan perkembangan Islam pada masa modern (1800-sekarang). 

 Menanyakan faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan Islam pada masa modern (1800-

sekarang). 

 Menanyakan hikmah dan manfaat perkembangan Islam pada masa modern (1800-sekarang). 

 Mendiskusikan perkembangan Islam pada masa modern (1800-sekarang).   

 Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan Islam pada masa modern 

(1800-sekarang). 

 Mendiskusikan faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan Islam pada masa modern 

(1800-sekarang). 

 Mengidentifikasi hikmah dan manfaat perkembangan Islam pada masa modern (1800-

sekarang). 

2.11  Bersikap rukun dan 

kompetitif dalam kebaikan 

sebagai implementasi 

nilai-nilai sejarah 

peradaban Islam pada 

masa modern 

3.11  Menelaah perkembangan 

Islam pada masa modern 

(1800-sekarang) 

4.11.1  Menyajikan prinsip-

prinsip perkembangan 

peradaban Islam pada 

masa modern (1800-

sekarang) 
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4.11.2  Menyajikan prinsip-

prinsip pembaharuan 

yang sesuai dengan 

perkembangan peradaban 

Islam pada masa modern 

 Mendiskusikan hikmah dan manfaat perkembangan Islam pada masa modern (1800-sekarang). 

 Menganalisis perkembangan Islam pada masa modern (1800-sekarang). 

 Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan Islam pada masa modern (1800-

sekarang). 

 Menganalisis hikmah dan manfaat dari faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan Islam 

pada masa modern (1800-sekarang). 

 Menyimpulkan hikmah dan manfaat faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan Islam pada 

masa modern (1800-sekarang). 

 Menyajikan paparan tentang faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan Islam pada masa 

modern (1800-sekarang). 

 Menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat faktor-faktor yang memengaruhi 

perkembangan Islam pada masa modern (1800-sekarang). 

 

 

  



 

Lampiran 5  

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( R P P ) 

 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 12 Bandar Lampung 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas/ Semester  : XI (sebelas) / Genap 

Materi pembelajaran   : Toleransi sebagai Alat Pemersatu Bangsa 

Alokasi Waktu  : 9 x 45 menit (3 pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1,   Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya; 

KI-2, Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, 

santun, ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, 

responsif dan proaktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia; 

KI-3, Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan  wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah; 

 KI-4, Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

 

B.  Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi 

 2.4   Menunjukkan sikap toleran, rukun dan menghindarkan diri dari tindak 

kekerasan sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. Yŭnus/10: 40-41 

dan Q.S. al-Māidah /5: 32, serta hadis terkait. 

  3.2   Menganalisis Q.S. Yŭnus/10: 40-41 dan Q.S. al-Māidah /5: 32, serta 

hadis tentang toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan 

Indikator : 

3.2.1   Mengartikan  Q.S. Yŭnus/10: 40-41 dan Q.S. al-Māidah /5: 32, serta    

hadis tentang toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan 

 3.2.2   Menjelaskan  kandungan Q.S. Yŭnus/10: 40-41 dan Q.S. al-Māidah /5: 

32, serta hadis tentang toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan 

 4.3   Membaca Q.S. Yŭnus/10: 40-41 dan Q.S. al-Māidah /5: 32 sesuai dengan 

kaidah tajwĩd dan makhrajul huruf. 

     Indikator : 



 

 4.3.1   Membaca Q.S. Yŭnus/10: 40-41 dan Q.S. al-Māidah /5: 32, serta hadis 

tentang toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sesuai dengan 

kaidah  

 4.3.2   Mengidentifikasi hukum bacaan alif lam, nun sukun/tanwin,mim 

sukun, qolqolah,  mad,  ghunnah pada nun dan mim pada Q.S. Yŭnus/10: 40-

41 dan Q.S. al-Māidah /5: 32 

 4.4   Mendemonstrasikan hafalan Q.S. Yŭnus/10: 40-41 dan Q.S. al-Māidah 

/5: 32 dengan lancar. 

Indikator : 

 4.4.1   Menghafalkan Q.S. Yŭnus/10: 40-41 dan Q.S. al-Māidah /5: 32 

dengan lancar 

 

C.        Materi Pembelajaran 

1. Q.S. Yŭnus/10: 40-41   

2. Q.S. al-Māidah /5: 32, 

3. Hadits terkait perilaku toleransi  

4. Hadits terkait perilakumenghindarkan diri dari tindak kekerasan 

 

D.        Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

a.    Media 

-        Software Al-Quran Digital  

b.    Alat 

-        LCD 

-        Laptop 

-        Speaker 

-        Papan Tulis  

c.     Sumber Belajar 

-        Al-Quran dan terjemahnya yang dimiliki peserta didik 

-        Buku tajwid  

-        Buku pegangan siswa kelas xi  

-        Situs internet 

 

E.         Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

PERTEMUAN PERTAMA 
1.    Kegiatan Awal 

a.  Memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah 

dan kemudian berdoa bersama.  

b.  Peserta didik menyiapkan kitab suci al-Qur‟an  

c.  Secara bersama bertadarus al-Qur‟an  (selama 5-10 menit) 

d. Menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dengan 

kompetensi inti dan kompetensi dasar serta indikator yang akan dicapai. 

e.  Menanyakan materi yang pernah diajarkan (Appersepsi). 

2.    Kegiatan Inti 



 

Dalam kegiatan inti, pendidik dan para peserta didik melakukan beberapa 

kegiatan sebagai berikut. 

a.    Mengamati 

1) Menyimak bacaan dan mencermati isi kandungan  Q.S. Yŭnus/10: 40-41 

serta hadits terkait. 

2) Mencermati manfaat dan hikmah sikap toleransi, melalui tayangan video 

atau media pembelajaran lainnya. 

b.    Menanya 

1) Peserta didik menanyakan tentang cara membaca yang benar dari Q.S. 

Yŭnus/10: 40-41sesuai dengan kaidah yang berlaku 

2) Peserta didik menanyakan maksud dari toleransi   

 

c.     Mengumpulkan data/eksplorasi 

1) Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok 

2) Tiap kelompok membahas materi yang berbeda dari Q.S. Yŭnus/10: 40-

41, yang berupa : 

a) Hukum bacaan dari alif lam, nun sukun/ tanwin dan mim sukun 

b) Hukum bacaan qolqolah, tafkhim tarqiq, waqof, ghunnah dan mad 

(tobi‟i, jaiz munfasil, wajib muttasil, „arid lissukun dan liin) 

c) Arti dan Kandungan isi dari Q.S. Yŭnus/10: 40-41 

d) Hikmah dari sikap toleransi pada Q.S. Yŭnus/10: 40-41 

e) Perilaku yang mencerminkan isi dari Q.S. Yŭnus/10: 40-41 

 

d.    Mengasosiasi 

Tiap kelompok membuat kesimpulan dari materi yang didiskusikan 

 

e.    Mengkomunikasikan: 

1) Perwakilan dari tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas 

2) Tiap kelompok diberi kesempatan untuk bertanya dan mengkritisi dari 

paparan kelompok yang sedang presentasi 

 

3.    Kegiatan Akhir (Penutup) 

1) Pendidik meminta agar para peserta didik sekali lagi membaca Q.S. 

Yŭnus/10: 40-41 sebagai penutup materi pembelajaran; 

2) Pendidik meminta agar para peserta didik membiasakan membaca Q.S. 

Yŭnus/10: 40-41 

3) Pendidik meminta agar peserta didik menghafalkan Q.S. Yŭnus/10: 40-41 

4) Pendidik menutup/mengakhiri pelajaran tersebut dengan membaca 

hamdalah/doa; 

5) Pendidik mengucapkan salam kepada para peserta didik sebelum keluar 

kelas dan peserta didik menjawab salam. 

 

 

 



 

 

 

 

-------------------------------  yang dipakai peer teaching --------------------------- 

PERTEMUAN KEDUA 
1.   Kegiatan Awal 

a. Memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah 

dan kemudian berdoa bersama.  

b. Pendidik mempresensi peserta didik 

c. Menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dengan kompetensi 

inti dan kompetensi dasar serta indikator yang akan dicapai. 

d. Menanyakan materi yang pernah diajarkan (Appersepsi). 

 

2.   Kegiatan Inti 

Dalam kegiatan inti, pendidik dan para peserta didik melakukan beberapa kegiatan 

sebagai berikut. 

a.    Mengamati METODE 

-       Menyimak bacaan dan mencermati isi kandungan  

Q.S. al-Māidah /5: 32, serta hadits terkait. 

Every One is 

Teacher Here 

-       Mencermati manfaat dan hikmah menghindarkan diri 

dari tindak kekerasan, melalui tayangan video atau 

media pembelajaran lainnya. 

Video Comment 

 

b.    Menanya 

-       Peserta didik menanyakan tentang cara membaca yang benar dari Q.S. 

al-Māidah /5: 32 sesuai dengan kaidah yang berlaku 

-       Peserta didik menanyakan maksud dari menghindarkan diri dari tindak 

kekerasan 

 

 

 

  



 

 

 

c.     Mengumpulkan data/eksplorasi METODE 

-       Peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok  

MPA 

(Market Place 

Activity) 

-       Tiap kelompok membahas materi yang berbeda dari 

Q.S. al-Māidah /5: 32, yang berupa : 

1)    Membahas hukum tajwid (1) alif lam, (2) nun 

sukun/tanwin, (3) mim sukun, (4) qolqolah,   (5) mad, 

(6) ghunnah pada nun dan mim pada Q.S. al-Māidah 

/5: 32 

2)    Membahas Arti dan Kandungan isi dari Q.S. al-

Māidah /5: 32 

3)    Hikmah dan contoh perilaku menghindarkan diri dari 

tindak kekerasan sebagai gambaran kandungan isi dari 

Q.S. al-Māidah /5: 32 

 

d.    Mengasosiasi METODE 

-       Tiap kelompok membuat kesimpulan dari materi 

yang didiskusikan 

-       Setelah selesai, setiap kelompok menempelkan hasil 

karyanya di tempat yang dipilihkan oleh Pendidik 

 

MPA 

 

e.    Mengkomunikasikan METODE 

-       Tiap kelompok memilih 1 orang unt menjaga hasil 

kerja kelompok, unt nantinya menjelaskan kepada 

kelompok lain  

-       Anggota kelompok yang tidak berjaga, berburu 

mencari informasi dan meminta penjelasan  pada 

kelompok lainnya ditempat hasil karya ditempelkan 

-       Setelah selesai, kemudian anggota kelompok kembali 

pada kelompoknya masing-masing dan menjelaskan 

informasi yang didapat kepada anggota kelompok yang 

berjaga 

-       Pendidik memilih peserta didik secara acak untuk 

mempresentasikan di depan kelas tentang materi 

pembelajaran dari Q.S. al-Māidah /5: 32 

 

MPA 

 

 

 

 

 



 

3.   Kegiatan Akhir (Penutup) 

a. Pendidik meminta agar para peserta didik sekali lagi membaca Q.S. al-

Māidah /5: 32 sebagai penutup materi pembelajaran; 

b. Pendidik meminta agar para peserta didik membiasakan membaca Q.S. al-

Māidah /5: 32 dan menghafalkannya 

c. Pendidik menutup/mengakhiri pelajaran tersebut dengan membaca 

hamdalah/doa; 

d. Pendidik mengucapkan salam kepada para peserta didik sebelum keluar 

kelas dan peserta didik menjawab salam. 

 

F.         Penilaian 

1) Non tes ( observasi: sikap disiplin dan gotong royong, penilain sikap 

spiritual) 

2) Tes (tulis dan lisan) 

3) Tulis : Esay 

4) Lisan : membaca dan menghafal 

 

 

Penilaian Observasi 

Penilaian  Observasi Sikap Spiritual dan Sosial 

(Menggunakan Rating Scale) 
Petunjuk : 

        Lembaran ini diisi oleh Pendidik untuk menilai sikap spiritual peserta didik. 

Berilah tanda cek (√) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan 

oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 

 

Kls : XI-Mia 1 
          

NO NAMA SISWA 

ASPEK 

SPIRITUAL 
Jumlah 

Skor 
 

ASPEK 

SOSIAL 
Jumlah 

Skor 
1 2 3 4 

 
1 2 

1 
          

2 
          

3 
          

4 
          

5 
          

6 
          

7 
          

8 
          

9 
          

10 
          

11 
          

 

 

 



 

Keterangan : 

Aspek Spiritual yang dinilai : 

1. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran 

2. Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat/presentasi 

3. Mengungkapakan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap Tuhan 

saat melihat kebesaran Tuhan 

4. Ikut membaca al-quran bersama-sama 

 

Aspek Spiritual yang dinilai : 

1. Disiplin 

2. Gotong Royong  

 

Cara Penskoran 

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan  

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  

      sering tidak melakukan 

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

 

Petunjuk Penskoran : 

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 

 
Contoh : 

Skor diperoleh 16, skor tertinggi 4 x 5 pernyataan = 20, maka skor akhir : 

 
 

LEMBAR PENILAIAN DIRI 
Nama                                    : ……………………………….                                    

Semester            : 2 (dua) 

Kelas/No                             : ……………………………….                                    

Tahun Ajaran     : 2014/2015 

Mata Pelajaran                 : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Materi                                  : Toleransi sebagai Alat Pemersatu Bangsa 

 

No Konteks Pencapaian Kompetensi 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

Kompetensi Spritual 

1 a.     Berdoa dengan khusyu setiap awal dan 

akhir pembelajaran 

    

 b.     Menampilkan perilaku mensyukuri semua 

ciptaan Tuhan 

    

 c.     Melaksanakan ibadah ritual sesuai dengan 

agama dan keyakinannya 

    

Kompetensi Sosial 



 

2 a.     Menampilkan perilaku tekun, tanggung 

jawab. Dan berani dan santun dalam 

mengajukan pertanyaan 

    

 b.     Menampilkan perilaku bekerjasama dan 

berpendapat secara ilmiah kritis 

    

Kompetensi Pengetahuan 

3 a.           

 b.           

 c.           

Kompetensi Keterampilan 

4 a.     Mengamati     

 b.     Menanya     

 c.     Mengumpulkan informasi/mencoba     

 d.     Mengolah informasi/menalar     

 e.     Mengomunikasikan     

 JUMLAH SKOR     

 NILAI     

 

Keterangan : 

Rubrik Penilaian : 

1      =  tidak pernah/kurang 

2      =  kadang-kadang/cukup 

3      =  sering/baik 

4      =  selalu/sangat baik 

Nilai = (Jumlah Skor : jumlah skor maksimal) x 4 

  



 

Penilaian Aspek Pengetahuan 

Tes Esay : 

Kisi-Kisi Ulangan 

N

o 
Kompetensi Dasar 

Kls/ 

Sem 
Indikator Soal 

No 

Soal 

Bentuk 

Tes 

PG Esay 

3.

1 

Menganalisis Q.S. 

Yŭnus/10: 40-41 

dan Q.S. al-Māidah 

/5: 32, serta hadis 

tentang toleransi 

dan menghindarkan 

diri dari tindak 

kekerasan 

X / 1 3.2.1    Mengartikan  Q.S. 

Yŭnus/10: 40-41 dan Q.S. 

al-Māidah /5: 32, serta hadis 

tentang toleransi dan 

menghindarkan diri dari 

tindak kekerasan 

3.2.2    Menjelaskan  kandungan 

Q.S. Yŭnus/10: 40-41 dan 

Q.S. al-Māidah /5: 32, serta 

hadis tentang toleransi dan 

menghindarkan diri dari 

tindak kekerasan 

1-5  V 

 

No SOAL KUNCI 

1 Artikan Yŭnus/10: 40 berikut 

ini! 

َوِمىهُم مَّه ٌُْؤِمُه بِِه َوِمْىهُم مَّه الَّ ٌُْؤِمُه بِِه 

 ﴾٠٤َوَزبَُّل أَْعلَُم بِبْلُمْفِسِدٌَه ﴿

40. Di antara mereka ada orang-orang yang 

beriman kepada Al Qur'an, dan di antaranya ada 

(pula) orang-orang yang tidak beriman 

kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang 

orang-orang yang berbuat kerusakan. 

2 Sebutkan 2 isi kandungan Q.S. 

al-Māidah /5: 32! 

Dalam Q.S. al-Māidah/5: 32 terdapat tiga 

pelajaran yang dapat dipetik : 

1.      Nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah 

memiliki kaitan dengan orang lain.  

2.      Nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan 

mereka.  

3.      Mereka yang memiliki pekerjaan yang 

berhubungan dengan penyelamatan 

jiwamanusia, seperti para dokter, perawat, polisi 

harus mengerti nilai pekerjaanmereka. 

Menyembuhkan atau menyelamatkan orang 

yang sakit dari kematianbagaikan 

menyelamatkan sebuah masyarakat dari 

kehancuran. 

3 Perhatikan ayat berikut! 

َسائٍَِل أَوَّهُ َمه ىًِ إِسْ ِمْه أَْجِل َذلَِل َمتَْبىَب َعلَى بَ 

ٍِْس وَْفٍس أَْو فََسبٍد فًِ األَْزِض  قَتََل وَْفسبً بَِغ

 ...َمب قَتََل الىَّبَس َجِمٍعبً وَّ فََنأَ 

Perhatikan ayat Al-Qur‟an 

diatas, apakah pelajaran yang 

bisa kita petik? 

a.       Mad  Jaiz Munfasil 

b.       Ghunnah 



 

4 Lengkapilah potongan ayat 

berikut ini! 

بُىَك فَقُل لًِّ َعَملًِ َولَُنْم َعَملُُنْم أَوتُْم  َوإِن َمرَّ

ب أَْعَمُل   ﴾٠٤﴿..........بَِسٌئُىَن ِممَّ

 

ب تَْعَملُىنَ  مَّ  َوأَوَبْ بَِسيٌء مِّ

5 Sebutkan hadis yang 

menjelaskan pentingnya sikap 

toleransi! 
 

 

Penilaian Ulangan Harian 

Penilaian Praktik 
 

LEMBAR PENILAIAN MEMBACA AL-QURAN 

Q.S. YŬNUS/10: 40-41 DAN Q.S. AL-MĀIDAH /5: 32 
 

Kelas / Semester              : XI-iis5  

Hari/ Tanggal                     : ........ 

No Nama Siswa 
Membaca Jumlah 

Skor 

Nilai 
Ket 

Tajwid Kelancaran 0 - 100 1 – 4 

1 
 

     

 

2 
 

     

 

3 
 

     

 

4 
 

     

 

 

Rubrik Penilaian 

Skor 1 jika tidak tepat/tidak fasih 

Skor 2 jika kurang tepat/kurang 

fasih 

Skor 3 jika cukup tepat/cukup fasih 

Skor 4 jika baik/fasih 

Skor 5 jika sangat baik/sangat fasih 

 

 

 

Nilai 

0-100 

 
 

Nilai 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEMBAR PENILAIAN MENGHAFAL AL-QURAN 

Q.S. YŬNUS/10: 40-41 DAN Q.S. AL-MĀIDAH /5: 32 
 

Kelas / Semester              : ……………… 

Hari/ Tanggal                   : ....................... 

No Nama Siswa 

Q.S. Yŭnus/10: 40-41 Q.S. Al-Ma‟idah : 32 

Jumlah 
Skor 

 

 
Nilai 

Tajwid Kelancaran Tajwid Kelancaran 

 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 

 

1  
 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

2  
 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

3 
 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

4  
 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

5  
 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

6  
 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

Rubrik Penilaian 

Skor 1 jika tidak tepat/tidak fasih 

Skor 2 jika kurang tepat/kurang 

fasih 

Skor 3 jika cukup tepat/cukup fasih 

Skor 4 jika baik/fasih 

Skor 5 jika sangat baik/sangat fasih 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 
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