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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah  usaha sadar  dan  terencana  untuk  

mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual  keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta  keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya dalam rangka 

mencapai tujuan tersebut disusun standar nasional pendidikan, terdiri atas: standar 

kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana prasarana, standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan 

standar penilaian pendidikan. 

Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban  menyusun  rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) secara lengkap  dan  sistematis  agar  pembelajaran  

berlangsung  secara interaktif,  inspiratif,  menyenangkan,  menantang,  memotivasi 

peserta  didik  untuk  berpartisipasi  aktif,  serta  memberikan  ruang  yang cukup  

bagi  prakarsa,  kreativitas,  dan  kemandirian  sesuai  dengan bakat,  minat,  dan  

perkembangan  fisik  serta  psikologis  peserta didik. Oleh karena itu setiap satuan 

pendidikan perlu melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran dengan strategi yang benar untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.   

Strategi pembelajaran sangat diperlukan dalam menunjang terwujudnya seluruh 

kompetensi yang dimuat dalam Kurikulum 2013. Kurikulum memuat apa yang 

seharusnya diajarkan kepada peserta didik, sedangkan pembelajaran merupakan cara 

bagaimana apa yang diajarkan bisa dikuasai oleh peserta didik. Pelaksanaan 

pembelajaran didahului dengan penyiapan RPP yang dikembangkan oleh guru baik 

secara individual maupun kelompok yang mengacu pada Silabus. 

Strategi penilaian disiapkan untuk memfasilitasi guru dalam mengembangkan teknik, 

bentuk, dan instrumen serta pedoman penilaian hasil belajar dengan pendekatan 

autentik. Penilaian memungkinkan pendidik mampu menerapkan program remedial 
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bagi peserta didik yang tergolong pebelajar lambat dan program pengayaan bagi 

peserta didik yang termasuk kategori pebelajar cepat. 

Pembelajaran Agama dan Budi Pekerti tidak hanya mengantarkan peserta didik dapat 

menguasai berbagai kajian keislaman, tetapi pembelajaran tersebut lebih menekankan 

bagaimana peserta didik dapat menimplementasikan pengetahuan keislamannya 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Pemerintah melalui surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) Nomor 156928/MPK.A/KR/2013 tanggal 8 November 2013 menyatakan 

bahwa mulai tahun pelajaran 2014/2015 seluruh SMA sejumlah 12.637 wajib 

melaksanakan Kurikulum 2013 di kelas X dan kelas XI. Untuk menyiapkan kemampuan 

guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran saintifik, serta melakukan 

penilaiain autentik, Pemerintah telah melatih guru inti dan guru sasaran, serta 

menyediakan silabus, buku guru, dan buku teks untuk peserta didik.  

Selain itu Direktorat Pembinaan SMA menyiapkan kemampuan guru melalui workshop 

dan bimbingan teknis terutama dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran 

saintifik serta merancang dan melakukan penilaian autentik, mengembangkan materi 

pembelajaran, mengembangkan langkah pembelajaran serta merancang dan 

melaksanakan penilaian autentik berdasarkan silabus dan buku. Selanjutnya untuk 

memfasiltasi guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti secara individual dan kelompok 

dalam mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran dalam berbagai modus, 

strategi, dan model untuk muatan dan/atau mata pelajaran yang diampunya 

Direktorat PSMA menyusun naskah model pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

dan menggunakan model-model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

masing-masing mata pelajaran. 

 

B. Tujuan 

Secara umum tujuan penulisan naskah ini adalah membantu guru mata  pelajaran 

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. 

Secara khusus naskah ini bertujuan untuk: 

1. Memberikan rambu-rambu bagi guru dalam menganalisis kompetensi inti dan 

kompetensi dasar. 

2. Mengembangkan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)  
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3. Mengembangkan materi pembelajaran berdasarkan materi pokok dari silabus. 

Mengembangkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik. 

4. Merancang penilaian autentik. 

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup buku ini terdiri atas: 

1. Penjelasan tentang Pembelajaran Saintifik dan Penilaian Autentik 

2. Langkah-langkah pembelajaran saintifik dalam mata pelajaran Pendidikan Agama 

dan Budi Pekerti 

3. Penilaian Autentik dalam pembelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 

4. Penjelasan tentang Analisis Kompetensi  

 

D. Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang 

Standar Kompetensi Lulusan 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang 

Standar Penilaian Pendidikan 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang 

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A tentang Implementasi 

Kurikulum  
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9. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 156928/MPK.A/KR/2013 

Tahun 2013 tanggal 8 November Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum  

10. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 0258/MPK.A/KR/2014 Tahun 2014 dan Nomor 420/176/SJ 

tanggal 9 Januari Tahun 2014  tentang Implementasi Kurikulum 

11. Peraturan lain tentang Kurikulum 2013 yang berlaku 
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BAB II 

PEMBELAJARAN SAINTIFIK DAN PENILAIAN AUTENTIK 

 

A. Prinsip Pembelajaran  

Karakteristik  pembelajaran terkait  erat  dengan Standar  Kompetensi  Lulusan  dan  

Standar  Isi.  Standar Kompetensi Lulusan memberikan kerangka  konseptual  tentang  

sasaran  pembelajaran  yang  harus dicapai, dan Standar Isi memberikan kerangka 

konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang dikembangkan dari 

tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Sesuai dengan Standar Kompetensi 

Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan domain sikap, 

pengetahuan, dan  keterampilan  yang  memiliki karakteristik berbeda untuk masing-

masing mata pelajaran. Sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan,  

menghargai,  menghayati,  dan  mengamalkan.  Pengetahuan diperoleh  melalui  

aktivitas  mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan 

mencipta.  Keterampilan  diperoleh melalui aktivitas  mengamati,  menanya,  

mencoba,  menalar,  menyaji,  dan mencipta. Pencapain kompetensi tersebut 

berkaitan erat dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Oleh sebab itu, guru 

harus merencanakan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum dengan menggunakan 

pendekatan saintifik dan model pembelajaran yang mendorong kemampuan peserta 

didik untuk melakukan penyingkapan/penelitian, serta dapat menghasilkan karya 

kontekstual, baik individual  maupun  kelompok. Pendidik disarankan untuk 

menggunakan menggunakan model  pembelajaran  antara lain model inkuiri, 

discovery, problem, dan projek.  

Prinsip pembelajaran  pada kurikulum 2013 menekankan perubahan paradigma: (1) 

peserta didik diberi tahu menjadi peserta didik mencari tahu; (2) guru sebagai satu-

satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar; (3) 

pendekatan  tekstual  menjadi pendekatan  proses  sebagai  penguatan penggunaan 

pendekatan ilmiah; (4) pembelajaran  berbasis  konten  menjadi  pembelajaran  

berbasis kompetensi; (5) pembelajaran parsial menjadi pembelajaran terpadu; (6) 

pembelajaran  yang  menekankan  jawaban  tunggal  menjadi pembelajaran dengan 

jawaban yang kebenarannya multi dimensi; (7) pembelajaran verbalisme menjadi 

keterampilan aplikatif; (8) peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan  fisikal  
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(hardskills) dan keterampilan mental (softskills); (9) pembelajaran  yang  

mengutamakan  pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pebelajar 

sepanjang hayat; (10) pembelajaran  yang  menerapkan  nilai-nilai  dengan  memberi 

keteladanan (ing  ngarso  sung  tulodo), membangun kemauan  (ing  madyo mangun  

karso),  dan  mengembangkan  kreativitas  peserta  didik  dalam proses pembelajaran 

(tut wuri handayani); (11) pembelajaranyang  berlangsung  di  rumah,  di  sekolah,  

dan  di masyarakat; (12) pembelajaran  yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja 

adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas; (13) 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pembelajaran; dan (14) pengakuan  atas perbedaan  individual dan  latar  

belakang budaya peserta didik. 

 

B. Pendekatan Pembelajaran Saintifik dalam Pendidikan Agama dan Budi 

Pekerti 

Pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah 

saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Pembelajaran tersebut 

tidak hanya memandang hasil belajar sebagai muara akhir, tetapi proses pembelajaran 

dipandang sangat penting. Pendekatan ini menekankan pada proses pencarian 

pengetahuan, berkenaan dengan materi pembelajaran melalui berbagai kegiatan, yaitu 

mengamati, menanya, mengeksplor/mengumpulkan informasi/mencoba, 

mengasosiasi, dan mengomunikasikan. 

Sesuai dengan karakteristik Pendidikan Agama dan Budi Pekerti bahwa Pendidikan 

Agama dan Budi Pekerti merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-

ajaran pokok (dasar) yang terdapat dalam agama Islam, sehingga Pendidikan Agama 

dan Budi Pekerti merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam. 

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti adalah mata pelajaran yang tidak hanya 

mengantarkan peserta didik dapat menguasai berbagai kajian keislaman, tetapi lebih 

menekankan bagaimana peserta didik mampu menguasai kajian keislaman tersebut 

sekaligus dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah 

masyarakat. Dengan demikian, PAI tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja, 

tetapi yang lebih penting adalah pada aspek afektif dan psikomotornya. Tujuan akhir 

dari mata pelajaran PAI di SMA adalah terbentuknya peserta didik yang memiliki 

akhlak yang mulia (budi pekerti yang luhur.  
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Pendekatan pembelajaran saintifik dalam Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dapat 

dilakukan sebagai berikut;  

1. Kegiatan mengamati dilakukan dengan memaksimalkan panca indra dengan cara 

melihat, mendengar, membaca, menyentuh, atau menyimak. Pengamatan 

dilakukan terhadap materi yang berbentuk fakta, yaitu fenomena atau peristiwa 

dalam bentuk teks ayat, gambar, video, rekaman suara, atau fakta langsung yang 

bisa disentuh, dilihat, dan sebagainya. 

 Contoh:  

a. Peserta didik menyimak bacaan, membaca, mengidentifikasi hukum bacaan 

(tajwid), dan mencermati kandungan  Q.S. Al-Anfal ayat 72.  

b.   Siswa mencermati manfaat dan hikmah kontrol diri (mujahadah an-nafs) 

melalui tayangan video 

2. Menanya adalah proses mengkonstruksi pengetahuan berupa konsep, prinsip dan 

prosedur melalui diskusi kelompok atau diskusi kelas. 

Contoh: 

a. Siswa menanyakan tentang cara membaca Q.S. Al-Anfal ayat 72. 

b. Siswa mengajukan pertanyaan terkait hukum tajwid, asbabun nuzul, dan isi 

kandungan Q.S. Al-Anfal ayat 72. 

3. Mengumpulkan Informasi 

Dalam pembelajaran  Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, kegiatan 

mengumpulkan informasi dapat dilakukan dengan cara: 

a.  mendiskusikan cara membaca  Q.S. Al-Anfal (8): 72 sesuai dengan hukum  

bacaan tajwid. 

b. Menterjemahkan Q.S. Al-Anfal (8): 72 serta hadits terkait; 

c. Menganalisis asbabun nuzul/wurud dan kandungan Q.S. Al-Anfal (8): 72 serta 

hadits terkait 

4. Mengasosiasi 

Dalam kegiatan mengasosiasi siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi 

dengan teman kelompoknya tentang informasi yang mereka peroleh masing 

masing untuk menemukan kesamaan pengertian dan penerapannya dalam 
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kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran  Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, 

kegiatan mengasosiasi dapat dilakukan melalui: 

 Siswa membuat kesimpulan dari kandungan Q.S. Al-Anfal (8): 72  serta hadits 

terkait 

5. Mengomunikasikan 

Dalam pembelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, kegiatan 

mengomunikasikan dapat dilakukan dengan cara: 

 menyampaikan hasil diskusi tentang  Q.S. Al-Anfal (8): 72 serta hadits terkait 

secara individu maupun kelompok  

 

C. Model Pembelajaran dalam Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 

Model-model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama dan Budi Pekerti sehingga dapat membangkitkan kreativitas dan keingintahuan 

peserta didik, antara lain Discovery Based Learning, Project Based Learning, 

dan Problem Based Learning.  

1. Discovery Based Learning 

Model pembelajaran Discovery Learning mengarahkan siswa untuk memahami 

konsep, arti, dan hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada 

suatu kesimpulan (Budiningsih, 2005:43). Penemuan konsep terjadi bila konsep 

tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi dengan penggunaan model 

pembelajaran discovery learning siswa didorong untuk mengidentifikasi apa yang 

ingin diketahui dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri kemudian 

mengorgansasi atau membentuk (konstruktif) apa yang mereka ketahui dan 

mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Sebagaimana pendapat Bruner, bahwa: 

“Discovery Learning can be defined as the learning that takes place when the 

student is not presented with subject matter. Hal tersebut terjadi bila siswa 

terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan 

beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalaui observasi, klasifikasi, 

pengukuran, prediksi, penentuan dan inferi. Proses tersebut disebut cognitive 

process sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilatig 

conceps and principles in the mind (Robert B. Sund dalam Malik, 2001:219). 
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Dengan mengaplikasikan Discovery Learning secara berulang-ulang dapat 

meningkatkan kemampuan penemuan diri individu yang bersangkutan. 

Penggunaan Discovery Learning, ingin mengubah kondisi belajar yang pasif 

menjadi aktif dan kreatif. Mengubah pembelajaran yang teacher oriented ke 

student oriented. Mengubah modus Ekspository siswa hanya menerima informasi 

secara keseluruhan dari guru ke modus Discovery siswa menemukan informasi 

sendiri. 

1) Langkah Pembelajaran 

a) Menciptakan stimulus/rangsangan (Stimulation) 

Kegiatan penciptaan stimulus dilakukan pada saat siswa melakukan 

aktivitas mengamati fakta atau fenomena dengan cara melihat, 

mendengar, membaca, atau menyimak. Fakta yang disediakan dimulai 

dari yang sederhana hingga fakta atau femomena yang menimbulkan 

kontroversi. Misalnya dalam mata pelajaran pendidikan agama dan budi 

pekerti Peserta didik diminta untuk mengamati Q.S. al-Anfal (8) : 72 

serta hadis terkait dan mengamati kisah Qabil dan Habil  atau kisah lain 

yang berkaitan dengan kontrol diri. 

Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi 

belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam 

mengeksplorasi bahan. Dalam hal ini Bruner memberikan contoh 

stimulasi dengan menggunakan teknik bertanya yaitu dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan siswa 

pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi. Dengan demikian 

seorang Guru harus menguasai teknik-teknik dalam memberi stimulus 

agar tujuan mengaktifkan siswa untuk mengeksplorasi dapat tercapai. 

 

b) Menyiapkan pernyataan masalah (Problem Statement) 

Setelah dilakukan stimulasi langkah selanjutnya adalah guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin 

agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, 

kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis 

(jawaban sementara atau opini atas pertanyaan masalah) (Syah 

2004:244). Permasalahan yang dipilih itu selanjutnya dirumuskan dalam 

bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pernyataan (statement) sebagai 
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jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

permasalahan yang dihadapi merupakan teknik yang berguna agar 

mereka terbiasa  menemukan suatu masalah. 

 

c) Mengumpulkan data (Data Collecting) 

Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi kesempatan kepada 

siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan 

dalam rangka  membuktikan benar atau tidaknya hipotesis (Syah, 

2004:244). Dengan demikian siswa diberi kesempatan untuk 

mengumpulkan (collection) berbagai informasi yang relevan, melalui 

berbagai cara, misalnya membaca literatur, mengamati objek, 

wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri dan 

sebagainya. Manfaat dari tahap ini adalah siswa belajar secara aktif untuk 

menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dihadapi, sehingga secara alamiah siswa menghubungkan masalah 

dengan pengetahuan yang telah dimiliki. 

 

d) Mengolah data (Data Processing) 

Menurut Syah (2004:244) pengolahan data merupakan kegiatan 

mengolah data dan informasi yang telah diperoleh siswa baik melalui 

wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informai 

hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya diolah, 

diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara 

tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu (Djamarah, 

2002:22). Pengolahan data disebut juga dengan pengkodean (coding) 

atau kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan konsep dan 

generalisasi. Dari generalisasi tersebut siswa akan mendapatkan 

pengetahuan baru tentang alternatif jawaban/ penyelesaian yang perlu 

mendapat pembuktian secara logis 

 

e) Memverifikasi data (Verification) 

Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk 

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan sebelumnya  
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dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing 

(Syah, 2004: 244). Verification menurut Bruner, proses belajar akan 

berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau 

pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan tafsiran terhadap data, kemudian 

dikaitkan dengan hipotesis,maka akan terjawab apakah  hipotesis 

tersebut terbukti atau tidak. 

 

f) Menarik kesimpulan (Generalisation) 

Tahap generalisasi/menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah 

kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua 

kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi 

(Syah, 2004: 244). Berdasarkan hasil verifikasi maka  dirumuskan prinsip-

prinsip yang mendasari generalisasi. Setelah menarik kesimpulan siswa 

harus memperhatikan proses generalisasi yang menekankan pentingnya 

penguasaan materi pelajaran atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip 

yang luas yang mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya 

proses pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu. 

 

2) Persyaratan pendukung  

Pemilihan model discovery learning memerlukan persyaratan pendukung untuk 

mereduksi kelemahan yang sering ditemukan, antara lain: 

a) Secara klasikal siswa memiliki kecerdasan/kecakapan awal yang lebih 

dengan keterampilan berbicara dan menulis yang baik. Siswa yang 

kurang pandai akan mengalami kesulitan untuk mengabstraksi, berpikir 

atau mengungkapkan hubungan antar konsep-konsep. Dikhawatirkan hal 

ini akan menimbulkan frustasi dalam belajar. 

b) Jumlah siswa tidak terlalu banyak (idealnya maksimal 32), karena untuk 

mengelola jumlah siswa yang banyak membutuhkan waktu yang lama 

untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah 

lainnya. 

c) Pemilihan materi dengan kompetensi dominan pada aspek pemahaman.  

d) fasilitas memadai seperti media, alat dan sumber belajar.   
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3) Manfaat model discovery learning 

a) Membantu siswa memperbaiki dan meningkatkan keterampilan kognisi. 

Usaha penemuan merupakan kunci dalam proses ini dimana keberhasilan 

tergantung pada bagaimana cara belajarnya.   

b) Pengetahuan yang diperoleh bersifat individual dan optimal karena 

menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer pengetahuan. 

c) Menumbuhkan rasa senang pada siswa, karena berhasil melakukan 

penyelidikan. 

d) Memungkinkan siswa berkembang dengan cepat sesuai kemampuannya. 

e) Menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajar dengan melibatkan 

akal dan motivasinya. 

f) Membantu siswa memperkuat konsep dirinya, karena memperoleh 

kepercayaan diri melalui kerjasama dengan siswa lain. 

g) Membantu siswa menghilangkan keraguan karena mengarah pada 

kebenaran final yang dialami dalam keterlibatannya. 

h) Mendorong siswa berpikir secara intuitif, inisiatif, dalam merumuskan 

hipotesis. 

i) Dapat mengembangkan bakat, minat, motivasi, dan keingintahuan. 

j) Memungkinkan siswa memanfaatkan berbagai sumber belajar. 

Model pembelajaran Discovery Learning pada prinsipnya dapat diterapkan 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, misalnya tentang QS. 

Al-Anfal:72. Dalam hal ini siswa didorong untuk mengidentifikasi apa saja  

yang ingin diketahui terkait QS. Al-Anfal: 72 dilanjutkan dengan mencari 

informasi sendiri kemudian mengorganisasi informasi yang mereka ketahui dan 

mereka pahami. 

2. Project Based Learning 

Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning atau PjBL) adalah model  

pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai inti pembelajaran. 

Pembelajaran Berbasis Proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan 

komplek yang diperlukan peserta didik dalam melakukan insvestigasi dan 

memahaminya. Melalui PjBL, proses inquiry dimulai dengan memunculkan 

pertanyaan penuntun (a guiding question) dan membimbing peserta didik dalam 
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sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek (materi) dalam 

kurikulum. Pembelajaran Berbasis Proyek memberikan kesempatan kepada para 

peserta didik untuk menggali konten (materi) dengan menggunakan berbagai 

cara yang bermakna bagi dirinya, dan melakukan eksperimen secara kolaboratif.  

Pembelajaran Berbasis Proyek dapat dikatakan sebagai operasionalisasi konsep 

“Pendidikan Berbasis Produksi” yang saat ini telah dikembangkan dan 

diimplementasikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dengan pembelajaran 

“berbasis produksi” peserta didik diperkenalkan dengan suasana dan makna kerja 

yang sesungguhnya di dunia kerja. Dengan demikian model pembelajaran yang 

cocok untuk SMK adalah pembelajaran berbasis proyek, model PjBL juga dapat 

diadaptasi untuk matapelajaran lain. 

1) Langkah Pembelajaran 

a) Menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek 

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan 

yang memberikan tugas kepada siswa dalam melakukan suatu aktivitas. 

Mengambil topik yang sesuai dengan dunia nyata yang dimulai dengan 

sebuah investigasi mendalam. Guru berusaha agar topik yang diangkat 

relevan untuk siswa sesuai dengan tuntusan kompetensi yang 

diharapkan. Penyiapan pertanyaan dapat dilakukan di awal semester 

agar dapat dirancang kegiatan selanjutnya yaitu mendesain 

perencanaan. 

b) Mendesain perencanaan proyek 

Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan siswa 

sehingga siswa merasa “memiliki” proyek tersebut. Perencanaan berisi 

aturan main, pemilihan aktivitas pendukung untuk menjawab pertanyaan 

esensial dengan cara mengintegrasikan berbagai subyek yang mungkin. 

Serta  mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu 

penyelesaian proyek.  

c) Menyusun Jadwal 

Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam 

menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: (1) membuat 

timeline untuk menyelesaikan proyek, (2) membuat deadline 
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penyelesaian proyek, (3) membawa siswa agar merencanakan cara yang 

baru, (4) membimbing siswa ketika mereka membuat cara yang tidak 

berhubungan dengan proyek, dan (5) meminta siswa untuk membuat 

penjelasan (alasan) tentang pemilihan suatu cara. 

d) Memonitor kegiatan dan perkembangan proyek 

Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas 

siswa selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara 

memfasilitasi siswa pada setiap proses. Dengan kata lain guru berperan 

menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Agar mempermudah proses 

monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan 

aktivitas yang  penting. 

e) Menguji hasil 

Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian 

standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, 

memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai 

siswa, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran 

berikutnya. 

f) Mengevaluasi kegiatan/pengalaman 

Pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi 

terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses 

refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini 

siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamanya 

selama menyelesaikan proyek. Guru dan siswa mengembangkan diskusi 

dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, 

sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru (new inquiry) 

untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama 

pembelajaran. 

 

2) Persyaratan pendukung dan Manfaatnya 

Pemilihan model pembelajaran project based learning memerlukan dukungan 

persyaratan untuk mereduksi kelemahan yang sering terjadi, antara lain: 

a) Siswa terbiasa dengan aktivitas pemecahan masalah, sehingga proyek 

tidak memakan waktu terlalu lama. 
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b) Dukungan sarana dan prasarana yang memadai termasuk peralatan 

belajar di laboratorium. 

c) Pengaturan waktu dan jadwal kegiatan yang terkontrol. 

d) Perlunya kejelasan tugas dan hasil yang diharapkan dari kegiatan project 

 

3) Manfaat pemilihan model pembelajaran project based learning, antara lain: 

a) Meningkatkan motivasi belajar, mendorong kemampuan siswa melakukan 

pekerjaan penting, artinya mereka perlu dihargai. 

b) Mengembangkam kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan 

berpikir kritis. 

c) Mengembangkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pengelolaan 

sumberdaya. 

d) Memberikan pengalaman kepada siswa dalam pembelajaran, praktik, 

dalam mengorganisasi proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-

sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. 

e) Melibatkan siswa untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan 

pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia 

nyata. 

f) Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga siswa 

maupun guru menikmati proses pembelajaran. 

 

3. Problem Based Learning 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang 

menyajikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta 

didik (bersifat kontekstual) sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. 

Problem Based Learning menantang peserta didik untuk “belajar bagaimana 

belajar”, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan 

dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik 

pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Masalah diberikan kepada 

peserta didik, sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi yang 

berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan. 

1) Langkah Pembelajaran 

a) Mengorientasi peserta didik pada masalah 
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Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Tahapan ini sangat penting 

dimana guru harus menjelaskan dengan rinci apa yang dilakukan oleh 

siswa maupun guru, serta dijelaskan bagaimana guru akan mengevaluasi 

proses pembelajaran. Hal ini sangat penting untuk memberikan motivasi 

agar siswa dapat mengerti dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Ada 

empat hal yang perlu dilakukan dalam proses ini, yaitu: 

(1) Tujuan utama pengajaran tidak untuk mempelajari sejumlah besar 

informasi baru, tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki 

masalah-masalah penting dan bagaimana menjadi siswa yang 

mandiri. 

(2) Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai 

jawaban mutlak “benar“, sebuah masalah yang rumit atau kompleks 

mempunyai banyak penyelesaian dan seringkali bertentangan. 

(3) Selama tahap penyelidikan (dalam pengajaran ini), siswa didorong 

untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi. Guru akan 

bertindak sebagai pembimbing yang siap membantu, sedangkan 

siswa harus berusaha untuk bekerja mandiri atau dengan temannya.  

(4) Selama tahap analisis dan penjelasan, siswa didorong untuk 

menyatakan ide-idenya secara terbuka. Semua peserta didik diberi 

peluang untuk menyumbang kepada penyelidikan dan 

menyampaikan ide-ide mereka. 

b) Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran.  

Di samping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, 

pembelajaran PBL juga mendorong peserta didik belajar berkolaborasi. 

Pemecahan suatu masalah sangat membutuhkan kerjasama dan sharing 

antar anggota. Oleh sebab itu guru dapat memulai kegiatan 

pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok siswa, masing-

masing kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda. 

Prinsip-prinsip pengelompokan siswa dalam pembelajaran kooperatif 

dapat digunakan dalam konteks ini seperti: kelompok harus heterogen, 

pentingnya interaksi antar anggota, komunikasi yang efektif, adanya 

tutor sebaya, dan sebagainya. Guru sangat penting memonitor dan 
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mengevaluasi kerja masing-masing kelompok untuk menjaga kinerja dan 

dinamika kelompok selama pembelajaran. 

Setelah siswa diorientasikan pada suatu masalah dan telah membentuk 

kelompok belajar, selanjutnya guru menetapkan subtopik-subtopik yang 

spesifik, tugas-tugas penyelidikan, dan jadwal. Tantangan utama bagi 

guru pada tahap ini adalah mengupayakan agar semua siswa aktif 

terlibat dalam kegiatan penyelidikan sehingga hasil-hasil penyelidikan 

sebagai penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, mengembangkan 

dan menyajikan hasil karya, serta memamerkannya. Guru 

bertanggungjawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta 

didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara 

memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain guru 

berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Agar mempermudah 

proses monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam 

keseluruhan aktivitas yang  penting. 

c) Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok 

Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi permasalahan 

memerlukan teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya 

melibatkan karakter yang identik, yakni pengumpulan data dan 

eksperimen, berhipotesis dan penjelasan, dan memberikan pemecahan. 

Pengumpulan data dan eksperimentasi merupakan aspek yang sangat 

penting. Pada tahap ini, guru harus mendorong siswa untuk 

mengumpulkan data dan melaksanakan eksperimen (mental maupun 

aktual) sampai mereka betul-betul memahami dimensi situasi 

permasalahan. Tujuannya adalah agar siswa mengumpulkan cukup 

informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri. Guru 

membantu siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari 

berbagai sumber, dan mengajukan pertanyaan pada siswa untuk berpikir 

tentang masalah dan ragam informasi yang dibutuhkan untuk sampai 

pada pemecahan masalah yang dapat dipertahankan. 

Setelah siswa mengumpulkan cukup data dan memberikan permasalahan 

tentang fenomena yang mereka selidiki, selanjutnya mereka mulai 

menawarkan penjelasan dalam bentuk hipotesis, penjelasan, dan 

pemecahan. Selama pembelajaran pada fase ini, guru mendorong siswa 
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untuk menyampaikan ide-idenya dan menerima secara penuh. Guru juga 

harus mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir tentang 

kelayakan hipotesis dan solusi yang mereka buat serta kualitas informasi 

yang dikumpulkan. 

d) Mengembangkan dan Menyajikan hasil karya 

Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan artefak (hasil karya) dan 

pameran. Artefak lebih dari sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu 

video tape (menunjukkan situasi masalah dan pemecahan yang 

diusulkan), model (perwujudan secara fisik dari situasi masalah dan 

pemecahannya), program komputer, dan sajian multimedia. Tentunya 

kecanggihan artefak sangat dipengaruhi tingkat berpikir siswa. Langkah 

selanjutnya adalah mempamerkan hasil karyanya dan guru berperan 

sebagai organisator pameran. Akan lebih baik jika dalam pameran ini 

melibatkan siswa lainnya, guru-guru, orang tua, dan lainnya yang dapat 

menjadi “penilai” atau memberikan umpan balik. 

e) Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah 

Fase ini merupakan tahap akhir dalam PBL. Fase ini dimaksudkan untuk 

membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri 

dan keterampilan penyelidikan dan intelektual yang mereka gunakan. 

Selama fase ini guru meminta siswa untuk merekonstruksi pemikiran dan 

aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan belajarnya. 

Model pembelajaran  Problem Based Learning dapat diterapkan pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti yang berkaitan 

dengan permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari, misalnya 

tentang materi Pembagian Waris (Fara‟id). Dalam hal ini siswa disajikan 

kasus pembagian harta waris yang memiliki kompleksitas tinggi yang 

membutuhkan pemikiran mendalam  untuk memecahkannya. Siswa 

bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan 

pembagian waris. Permasalahan waris  diberikan kepada peserta didik, 

sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi yang berkenaan 

dengan masalah waris tersebut 
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D. Langkah-Langkah Pemilihan Model Pembelajaran 

Pemilihan model-model pembelajaran di atas sebagai pelaksanaan pendekatan 

saintifik pembelajaran memerlukan analisis yang cermat sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dan kegiatan pembelajaran dalam silabus. Pemilihan model pembelajaran 

mempertimbangkan hal-hal berikut. 

1. Karakteristik pengetahuan yang dikembangkan menurut kategori pengetahuan 

faktual, konseptual, dan prosedural. Untuk pengetahuan faktual dan konsepetual, 

guru dapat memilih Discovery Learning, sedangkan untuk  pengetahuan 

prosedural Project Based Learning dan Problem Based Learning. 

2. Karakteristik keterampilan yang tertuang pada rumusan kompetensi dasar dari KI- 

4. Untuk keterampilan abstrak, guru dapat memilih Discovery Learning dan 

Problem Based Learning, sedangkan untuk keterampilan konkrit menggunakan 

Project Based Learning.  

3. Karakteristik sikap yang dikembangkan, baik sikap religious (KI-1) maupun sikap 

sosial (KI-2) 

Berikut contoh matrik pemilihan model yang dapat digunakan sesuai dengan dimensi 

pengetahuan dan keterampilan. 

Dimensi Pengetahuan Dimensi Keterampilan 

 Abstrak Konkrit 

Faktual Discovery Learning Discovery Learning 

Konseptual Discovery Learning Discovery Learning 

Prosedural 
Discovery Learning 

Problem Based Learning 

Discovery Learning  

Problem Based Learning 

Metakognitif 

Discovery Learning  

Project Based Learning 

Problem Based Learning 

Discovery Learning  

Project Based Learning 

Problem Based Learning 

 

E. Penilaian Autentik dalam Pembelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti  

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti merupakan salah satu mata pelajaran yang ada 

pada struktur kurikulum 2013, oleh sebab itu penilaian hasil belajar Pendidikan Agama 

dan Budi Pekerti harus dikembangkan sesuai dengan konsep penilaian Kurikulum 
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2013, yaitu penilaian autentik yang mencakup domain sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang harus dicapai peserta didik secara terpadu.     

Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah (scientific 

approach) dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Penilaian 

autentik mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam 

rangka mengamati/mengobservasi, menanya, mencoba, menalar, membangun jejaring 

atau mengomunikasikan. Penilaian autentik cenderung fokus pada tugas-tugas 

kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan 

kompetensi mereka yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

Penilaian autentik dalam pembelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti mencakup:   

1. Penilaian kompetensi sikap 

a. Observasi (pengamatan) merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi 

sejumlah indikator perilaku yang diamati. 

Contoh Lembar Observasi/Pengamatan Sikap 

Materi  : Q.S. al-Anfal (8): 72 serta hadis terkait 

Kelas/Jurusan : X/IPS-IPA. 

No Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Nilai Predikat 
1 2 3 4 5 

1         

2         

3         

4         

… …        

 

Aspek yang dinilai: 

1. Keaktifan 

2. Kerjasama 

 

   

 



Naskah Pembelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Kurikulum 2013 di SMA 21 

 

 

©2014,Direktorat Pembinaan SMA-Ditjen Pendidikan Menengah 

 

3. Keberanian berpendapat 

4. Pengendalian diri 

5. Menghormati pendapat orang lain 

 

b. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik 

untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks 

pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian 

diri. Penggunaan teknik ini dapat memberi dampak positif terhadap 

perkembangan kepribadian seseorang.  

Contoh Daftar Cek Penilaian Diri mengenai sikap terhadap mata pelajaran 

pendidikan agama dan budi pekerti 

Nama Siswa 

Kelas / Semester 

: 

: 

.......................................... 

X / Ganjil 

Teknik Penilaian : Penilaian diri . 

Penilai : Diri sendiri 

 

No. Pernyataan 

Pilihan Jawaban 

Skor 
Selalu Sering 

Kadang-
Kadang  

Tidak 
Pernah 

1. Menjalankan 
sesuatu yang 
wajib 

     

2. Menjalankan 
sesuatu yang 
sunah 

     

3. Menjalankan 
sesuatu yang 
haram 

     

4. Menjalankan 
sesuatu yang 
makruh 

     

5. Menjalankan      
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No. Pernyataan 

Pilihan Jawaban 

Skor 
Selalu Sering 

Kadang-
Kadang  

Tidak 
Pernah 

sesuatu yang 
mubah 

Jumlah Skor      

 

Keterangan Nilai Nilai Akhir 

Pilihan 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

Positif 

= Skor 4 

= Skor 3 

= Skor 2 

= Skor 1 

Negatif 

= Skor 1 

= Skor 2 

= Skor 3 

= Skor 4 

Catatan:   

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 

peserta didik untuk saling menilai temannya terkait dengan pencapaian 

kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta 

didik. 

Contoh Penilaian antar Teman 

Nama Peserta didik yang 

dinilai 

Kelas/Semester 

: 

: 

............................... 

X / Ganjil 

TeknikPenilaian : Penilaian Antar teman  

Petunjuk: 

a. Dibuat kelompok peserta didik dengan anggota masing-masing 3-4 orang. 
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b. Tiap-tiap anggota kelompok menilai anggota lain dalam kelompoknya, termasuk 

menilai dirinya sendiri. 

c. Membuat rekap penilaian untuk tiap-tiap peserta didik dalam kelompok secara 

keseluruhan. 

No. Pernyataan 

Pilihan Jawaban 

Skor Sela 

Lu 

Se 

Ring 

Kadang- 

kadang 

Tidak 
Pernah 

1 Suka mengamalkan 
prilaku para tokoh 
pejuang Islam 

     

2 Bersemangat dalam 
membela kebenaran di 
tengah-tengah 
masyarakat 

     

3 Tidak ingin umat ini 
terpecah belah karena 
kedengkian di antara 
sesama 

     

4 Tidak menyombongkan  
diri karena 
kesuksesannya 

     

5 Suka memberikan 
teguran terhadap 
teman yang melakukan 
kesalahan 

     

6 Suka mengajak teman 
untuk berdakwah 

     

7 Ketika berdakwah 
memulainya dari diri 
sendiri 

     

8 Apabila ada saudara 
yang menentang 
dakwah maka sgera 
diusir 

     

9 Ketika berdakwah boleh 
menggunakankekerasa
n atau melakukan 
dakwah dengan cara 
bom bunuh diri 
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No. Pernyataan 

Pilihan Jawaban 

Skor Sela 

Lu 

Se 

Ring 

Kadang- 

kadang 

Tidak 
Pernah 

10 Mengutuk peristiwa-
peristiwa bom bunuh 
diri yang 
diatasnamakan agama 

     

Jumlah Skor      

 

Keterangan Nilai Nilai Akhir 

Pilihan 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

Positif 

= Skor 4 

= Skor 3 

= Skor 2 

= Skor 1 

Negatif 

= Skor 1 

= Skor 2 

= Skor 3 

= Skor 4 

Catatan:   

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….................................................................. 

  

d. Jurnal merupakan catatan pendidik terhadap sikap peserta didik di dalam dan 

di luar kelas, yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan 

kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Jurnal 

dapat memuat penilaian terhadap peserta didik pada aspek tertentu secara 

kronologis.  

 

 

 

 

 



Naskah Pembelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Kurikulum 2013 di SMA 25 

 

 

©2014,Direktorat Pembinaan SMA-Ditjen Pendidikan Menengah 

 

Contoh Format Jurnal 

Nama Peserta Didik : ……………….. 

Aspek yang diamati : ……………….. 

 

 

 

 

 

2. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan 

penugasan. 

a. Tes tulis merupakan seperangkat pertanyaan atau tugas dalam bentuk tulisan 

yang direncanakan untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang 

kemampuan peserta tes. Tes tulis menuntut adanya respon dari peserta tes 

yang dapat dijadikan sebagai representasi dari kemampuan yang dimilikinya.   

Contoh penilaian tes tertulis 

Kelas/ Semester : X/ Ganjil 

Teknik Penilaian : Tertulis 

Bentuk  : Uraian 

No. Indikator Instrumen 

1. Menjelaskan pengertian 
sumber hukum Islam 

Apa yang anda ketahui tentang sumber 
hukum Islam? 

2. Menjelaskan pengertian 
al-Qur‟an dan isi 
kandungannya 

Sebutkan isi kandungan al-Qur‟an! 

3. Menjelaskan pengertian 
al-hadits dan isi 
kandungannya 

Sebutkan isi kandungan al-hadits! 

4. Menjelaskan pengertian 
ijtihad dan macam-
macamnya 

Apa yang anda ketahui tentang ijtihad dan 
sebutkan macam-macamnya! 

No. Hari/ Tanggal Kejadian Keterangan 
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No. Indikator Instrumen 

5. Menjelaskan pengertian 
hukum taklifi dan wad‟i 

Apa yang anda ketahui tentang hukum 
taklifi dan hukum wadi? 

 

b. Tes lisan merupakan pemberian soal/pertanyaan yang menuntut peserta didik 

menjawabnya secara lisan. Instrumen tes lisan disiapkan oleh pendidik berupa 

daftar pertanyaan yang disampaikan secara langsung dalam bentuk tanya 

jawab dengan peserta didik. 

 

Contoh Tes Lisan 

Kelas/ Semester : X/ Ganjil 

Indikator  :  

1. Menjelaskan pengertian asmaul husna 

2. Menunjukkan dalil naqli dan aqli terkait dengan iman kepada Allah SWT. 

No. Indikator Instrumen 

1. 
Menjelaskan pengertian 
asmaul husna 

Apa yang saudara ketahui tentang 
asmaul husna? 

2. 
Menunjukkan dalil naqli 
dan aqli terkait dengan 
iman kepada Allah Swt 

Tulislah ayat yang menjelaskan 
asmaul husna (al-Kariim, al-Mu‟min, 
al-Wakiil, al-Matiin, al-Jaami‟, al-„Adl, 
dan al-Akhiir)! 

 

c. Penugasan berupa tugas pekerjaan rumah dan/atau projek 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, projek, dan penilaian portofolio. Instrumen 

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

dilengkapi rubrik.  
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a. Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan 

melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. 

 

Contoh Tes Praktek 

Nama Peserta Didik  : ..................................... 

Kelas/ Semester  : X/ Ganjil 

Teknik Penilaian  : Test Performance terhadap praktek hukum 

       Taklifi dan hukum wad‟i 

Kriteria penilaian  :  

1. Ketepatan contoh 

2. Argumentasi 

3. sikap 

No. Nama Siswa 
Kriteria Penilaian 

Nilai 
Ketepatan contoh Argumentasi  Sikap 

      

      

 

Rubrik Penilaian 

Keterangan Nilai Nilai Akhir 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

= Skor 4 

= Skor 3 

= Skor 2 

= Skor 1 

Catatan:   

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………....... 

 

b. Projek adalah tugas-tugas belajar (learning tasks) yang meliputi kegiatan 

perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam 

waktu tertentu. 
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Contoh Penilaian Proyek 

 

Kompetensi Dasar  : Kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik  

                  (husnuzzhan), dan persaudaraan (ukhuwah). 

Jenis Tugas             : Pembuatan film pendek 

Indikator : 

1. Memberikan penjelasan tentang kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka 

baik (husnuzzhan), dan persaudaraan (ukhuwah). 

2. Memanfaatkan multimedia dalam pembentukan sikap terkait kontrol diri 

(mujahadah an-nafs), prasangka baik (husnuzzhan), dan persaudaraan 

(ukhuwah). 

Tugas Proyek 

1. Kerjakan secara kelompok, 5 orang perkelompok (sesai dengan kondisi) 

2. Buatlah film pendek bertema kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik 

(husnuzzhan), dan persaudaraan (ukhuwah). 

3. Dikumpulkan dalam bentuk soft file 

4. Buat laporan hasil proyek: diketik pada kertas A4, 1½ spasi, lengkapi dengan 

tema proyek, langkah pengerjaan proyek, hasil proyek, penjelasan proyek, 

kesimpulan. Format laporan terlampir 

5. Sudah selesai untuk dipresentasikan 1 minggu sejak tanggal penugasan. 

ASPEK 
KRITERIA DAN SKOR 

3 2 1 

Pengurutan 
dan 
kelengkapan 
isi laporan 

Jika urutan isi 
laporan urut mulai 
cover sampai 
daftar pustaka, 
dan isi laporan 
lengkap dan 
sesuai format 

Jika urutan isi 
laporan ada yang 
kurang terurut, 
atau ada isi yang 
kurang lengkap 

Jika urutan isi 
laporan tidak 
terurut dan 
isinya tidak 
lengkap 

Tema    Jika tema yang 
diangkat sesuai 

Jika tema yang 
diangkat kurang 

Jika tema yang 
diangkat tidak 
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ASPEK 
KRITERIA DAN SKOR 

3 2 1 

dengan yang 
diinginkan 

sesuai dengan 
yang diinginkan 

sesuai dengan 
yang diinginkan 

Hasil Proyek Jika hasil proyek 
sesuai dengan 
yang diingkan dan 
menarik 

Jika hasil proyek 
tidak sesuai 
dengan yang 
diingkan atau 
kurang menarik 

Jika hasil proyek 
tidak sesuai 

Penjelasan Penjelasan 
lengkap, sesuai 
dan menjelaskan 
proyek secara rinci 

Penjelasan 
kurang lengkap, 
kurang sesuai 
atau penjelasan 
proyek kurang 
rinci 

Penjelasan tidak 
lengkap 

Rating Proyek mendapat 
like lebih sebanyak 
100 orang atau 
lebih dalam waktu 
1 bulan setelah 
diupload. 

Proyek mendapat 
like antara 50-
100 orang  
dalam waktu 1 
bulan setelah 
diupload. 

Proyek 
mendapat like 
kurang dari 50 
orang  dalam 
waktu 1 bulan 
setelah 
diupload. 

 

PENILAIAN PEMBUATAN PROYEK 

Materi : Kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik 

(husnuzzhan), dan persaudaraan (ukhuwah). 

Kelas/Peminatan :  X/IPA-IPS 

No Kelompok 
Aspek yang diamati 

Nilai Predikat 
a b C d e 

1 Kelompok 1        

2 Kelompok 2        

3 Kelompok 3        

4 Kelompok 4        

… …        
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Aspek yang dinilai : 

a. Laporan 

b. Tema 

c. Hasil Proyek 

d. Penjelasan 

e. Rating 

Skor : 

1 = cukup 

2 = sedang 

3 = baik 

 

Perolehan Nilai    

Nilai =     x  100 
Skor Maksimal  

  

Predikat Nilai  

A = 80 – 100 : Baik Sekali 

B = 70 – 79   : Baik 

C = 60 – 69   : Cukup 

D = ‹60       : Kurang 

 

c. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada 

kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta 

didik dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya 

peserta didik dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta 

didik. 
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BAB III 

ANALISIS KOMPETENSI 

 

A. Kompetensi 

Kurikulum berbasis kompetensi menekankan pada pencapaian kompetensi yang 

dirumuskan dalam standar kompetensi lulusan, komptensi inti dan kompetensi dasar. 

Oleh karena itu fokus pertama dan utama bagi guru dalam menyiapkan pembelajaran 

adalah melakukan analisis pada ketiga kompetensi itu. Dari analisis itulah akan 

diperoleh penjabaran materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian yang 

diperlukan. 

Standar kompetensi lulusan adalah muara utama pencapaian yang dituju semua mata 

pelajaran pada jenjang tertentu. Sedangkan kompetensi inti adalah pijakan pertama 

pencapaian yang dituju semua mata pelajaran pada tingkat kompetensi tertentu. 

Penjabaran kompetensi inti untuk tiap mata pelajaran tersaji dalam rumusan 

kompetensi dasar. 

Rumusan standar kompetensi lulusan seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 tahun 2013 untuk tingkat SMA adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 3: Kompetensi Inti kelas X 

Dimensi Kualifikasi Kemampuan 

Sikap 
Memiliki  perilaku  yang  mencerminkan  sikap   orang beriman,  
berakhlak  mulia,  berilmu,  percaya  diri,  dan bertanggung  jawab  
dalam  berinteraksi  secara  efektif dengan  lingkungan  sosial  dan  
alam  serta  dalam menempatkan  diri  sebagai  cerminan  bangsa  
dalam pergaulan dunia 

Pengetahuan 
Memiliki  pengetahuan  faktual,  konseptual,  prosedural,dan  
metakognitif  dalam  ilmu  pengetahuan,  teknologi,seni,  dan  
budaya  dengan  wawasan  kemanusiaan, kebangsaan,  kenegaraan,  
dan  peradaban  terkait penyebab serta dampak fenomena dan 
kejadian. 

Keterampilan 
Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif  dalam  
ranah  abstrak  dan  konkret  sebagai pengembangan  dari  yang  
dipelajari  di  sekolah  secara mandiri. 
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Kompetensi inti tingkat SMA terdiri atas dua tingkatan, yaitu tingkat kompetensi ke lima 

yang mencakup kelas X dan kelas XI, dan tingkat kompetensi ke enam untuk kelas XII. 

Rumusan kompetensi yang relevan bagi kelas X sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi adalah sebagai berikut; 

Tabel 4: Kompetensi  Inti Kelas XI dan XII 

Kompetensi Deskripsi Kompetensi 

Sikap Spiritual 1. Menghayati  dan  mengamalkan  ajaran  agama  yang dianutnya 

Sikap Sosial 
2. Menghayati  dan  mengamalkan  perilaku  jujur,  disiplin, 

tanggung  jawab,  peduli  (gotong  royong,  kerjasama,  toleran, 
damai),  santun,  responsif  dan  pro-aktif  dan  menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam  berinteraksi  secara  efektif  dengan  lingkungan  sosial 
dan  alam  serta  dalam  menempatkan  diri  sebagai  cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia 

Pengetahuan 
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 

Keterampilan 
4. 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  metoda 
sesuai dengan kaidah keilmuan 

 

B. Mengkaji keterkaitan KI dan KD dalam silabus maupun buku (buku guru 

dan buku siswa); 

Mengkaji keterkaitan KI dan KD dalam silabus maupun buku secara umum dapat 

digambarkan dengan bagan 1 sebagai berikut; 
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Penjelasan Bagan 1; 

1. Kegiatan diawali dengan analisis keterkaitan antar KI dan KD sebagai berikut;   

a. KI-3 dan KI-4 merupakan kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang 

harus dicapai oleh peserta didik melalui kegiatan pembelajaran (though 

curriculum) yang akan memberikan pengalaman belajar secara langsung 

(direct teaching) kepada peserta didik. 

b. KI-1 dan KI-2 merupakan kompetensi sikap religius dan sikap sosial yang 

harus dicapai peserta didik sebagai dampak pengiring (nurturant effects) 

yang merupakan pengalaman belajar tidak langsung (indirect teaching)  

c. Keempat kompetensi tersebut harus merupakan hasil pembelajaran secara 

utuh atau teerpadu. 

Untuk mencapai ke-empat kompetensi tersebut, dalam setiap kegiatan 

pembelajaran dikembangkan indikator pencapain kompetensi (IPK) yang 

menggambarkan karakteristik, ciri-ciri, perbuatan, atau respon yang harus 

ditunjukkan atau dilakukan oleh peserta didik dan digunakan sebagai 

penanda/indikasi pencapaian kompetensi dasar. Indikator Pencapaian Kompetensi 

(IPK) adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan 

ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata 

pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dapat dirumuskan dengan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

Contoh IPK Keterampilan; 
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Kompetensi Dasar IPK Keterampilan konkret IPK Keterampilan abstrak 

4.1.Membaca Q.S. Al-
Anfal (8) : 72); 
Q.S. Al-Hujurat 
(49) : 12; dan 
Q.S. Al-Hujurat 
(49) : 10 sesuai 
dengan kaidah 
tajwid dan 
makhrajul huruf. 

- Mampu membaca Q.S. Al-
Anfal (8) : 72); Q.S. Al-
Hujurat (49) : 12; dan Q.S. 
Al-Hujurat (49) : 10 dengan 
baik dan benar 

 

 

 Mampu menafsirkan 
Q.S. Al-Anfal (8): 72 

 

 

2. Alokasi waktu/Alat/Bahan/Media 

a. Alokasi waktu diambil jumlah yang sesuai dengan silabus 

b. Sumber/Alat/media; jika hasil kajian analisis memiliki perbedaan dengan yang 

tercangtum di salabus, maka dilakukn peneyesuain dengn hasil kajian (sesuai 

karakteristik materi pemeblajaran)  

3. Pengembangan Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran dikembangkan sesuai dengan tuntutan KD-3. Guru dapat 

mengembangkan materi pembelajaran yang sudah tercantum di silabus sesuai 

dengan karakteristik peserta didik.   Pengembangan materi pembelajaran merujuk 

pada materi pokok dalam silabus dan kompetensi dasar yang termuat dalam 

kompetensi inti ketiga (pengetahuan).Dalam penjabaran materi pembelajaran 

tetap diperlukan untuk melihat linierisai dengan kompetensi inti keempat 

(keterampilan). 

Berikut contoh pengembangan materi pembelajaran. 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Materi Pembelajaran 

4.1.1  Membaca Q.S. 
Al-Anfal (8) : 
72); Q.S. Al-
Hujurat (49) : 
12; dan Q.S. 
Al-Hujurat (49) 
: 10 sesuai 
dengan kaidah 
tajwid dan 
makhrajul 

1. Q.S. Al-Anfal (8): 
72; Q.S. Al-Hujurat 
(49): 12 dan 10 
serta hadits terkait 
perilaku kontrol diri 
(mujahadah an-
nafs), prasangka 
baik (husnuzzhan), 
dan persaudaraan 
(ukhuwah)   

Fakta: 
- Teks Q.S. Al-Anfal (8): 72; 

Q.S. Al-Hujurat (49): 12 dan 
10  

- Adanya perilaku 
menyimpang seperti 
radikalisme, ekstrimisme dan 
selalu menganggap paling 
benar (eksklusivisme) 

- Adanya pengguna jalan yang 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Materi Pembelajaran 

huruf. 
 
4.1.2  Mendemons-

trasikan 
hafalan Q.S. Al-
Anfal (8) : 72); 
Q.S. Al-Hujurat 
(49) : 12; QS 
Al-Hujurat (49) 
: 10, dengan 
lancar. 

 
3.1  Menganalisis  

Q.S. Al-Anfal (8) 
: 72); Q.S. Al-
Hujurat (49) : 
12; dan QS Al-
Hujurat (49) : 
10; serta hadits 
tentang kontrol 
diri (mujahadah 
an-nafs), 
prasangka baik 
(husnuzzhan), 
dan 
persaudaraan 
(ukhuwah). 

 
3.2  Memahami 

manfaat dan 
hikmah kontrol 
diri (mujahadah 
an-nafs), 
prasangka baik 
(husnuzzhan) 
dan 
persaudaraan 
(ukhuwah), dan 
menerapkannya 
dalam kehidupan 

tertib mematuhi rambu-
rambu lalu lintas, namun 
masih ada yang 
melanggarnya 

- Banyaknya pelajar  yang  
menjalin persahabatan antar 
sekolah, namun masih ada 
juga yang tawuran dan 
anarkis. 

- Adanya kegiatan pelajar 
untuk Menjalin persahabatan 

Konsep: 
- kontrol diri (mujahadah an-

nafs)/berjihad yang benar  
- prasangka baik 

(husnuzzhan), dan  
- persaudaraan (ukhuwah)   
 
Prinsip 
- Manfaat mujahadah, 

husnuzhon dan ukhuwah 
- Hikmah mujahadah, 

husnuzhon dan ukhuwah 
 

 

Guru juga harus dapat mengembangkan materi yang kontekstual, baik materi 

yang sudah tercantum dalam  buku maupun pengembangan dengan 

menggunakan sumber lain. Materi yang kontekstual dapat mengintegrasikan 
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muatan local yang mencakup keunggulan lingkungan setempat atau materi 

kekinian yang sedang menjadi pembicaraan.  

Selanjutnya guru juga harus mencari materi dari buku atau mengembangkannya 

dari sumber lain yang dapat diaktualisasikan dalam kegiatan kepramukaan. Dari 

materi tersebut dibuat suatu kegiatan yang berisi nilai-nilai kepramukaan untuk 

diserahkan dan dilaksanakan kepada dan oleh Pembina Pramuka pada saat 

kegaiatan kepramukaan yang terjadwal.  

Selain itu materi juga dikembangkan agar siswa memiliki Lower Order Thinking 

Skills (LOTS) dan Higher Order Thinking Skills (HOTS), misalnya ; 

a. Menerjemahkan Al-Qur‟an ayat tertentu (LOTS) 

b. Menafsirkan Al-Qur‟an ayat tertentu dengan menggunakan berbagai 

referensi, baik hadits maupun sumber lain (HOTS) 

4. Pengembangan kegiatan pembelajaran. Guru dapat menggunakan kegiatan 

pembelajaran yang sudah tercantum di silabus dan buku, atau 

mengembangkannya  sesuai dengan hasil kajian terhadap buku atau sumber lain 

dan dikaitkan dengan hasil kajian terhadap KI-1 dan KI-2. Kegiatan pembelajaran 

mencakup kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Kegiatan inti dikembangkan dengan pendekatan saintifik yaitu mengamati, 

menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengomunikasikan (5M). Kegiatan 5M 

tidak harus terjadi pada setiap pertemuan, tetepi masing-masing pertemuan fokus 

pada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi 

(IPK) atau materi pembelajaran.  

Berikut contoh alternatif kegiatan pembelajaran. 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok 
Materi 

Pembelajaran 

Alternatif 
Pembelajaran 

4.1.1  
Membaca Q.S. 
Al-Anfal (8) : 
72); Q.S. Al-
Hujurat (49) : 
12; dan Q.S. 
Al-Hujurat (49) 
: 10 sesuai 
dengan kaidah 

2. Q.S. Al-Anfal 
(8): 72; Q.S. Al-
Hujurat (49): 12 
dan 10 serta 
hadits terkait 
perilaku kontrol 
diri (mujahadah 
an-nafs), 
prasangka baik 

Pengetahuan 
Faktual 
- Teks Q.S. Al-

Anfal (8): 72; 
Q.S. Al-Hujurat 
(49): 12 dan 10 –  

- Adanya perilaku 
menyimpang 
seperti 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Peserta didik 
mengamati 
tayangan film 
pendek yang 
berkaitan dengan 
kontrol diri 
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Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok 
Materi 

Pembelajaran 

Alternatif 
Pembelajaran 

tajwid dan 
makhrajul 
huruf. 
 
4.1.2 
Mendemons-
trasikan 
hafalan Q.S. 
Al-Anfal (8) : 
72); Q.S. Al-
Hujurat (49) : 
12; QS Al-
Hujurat (49) : 
10, dengan 
lancar. 
 
3.1 
Menganalisis  
Q.S. Al-Anfal 
(8) : 72); Q.S. 
Al-Hujurat (49) 
: 12; dan QS 
Al-Hujurat (49) 
: 10; serta 
hadits tentang 
kontrol diri 
(mujahadah 
an-nafs), 
prasangka baik 
(husnuzzhan), 
dan 
persaudaraan 
(ukhuwah). 
3.2 Memahami 
manfaat dan 
hikmah kontrol 
diri 
(mujahadah 
an-nafs), 
prasangka baik 
(husnuzzhan) 
dan 
persaudaraan 
(ukhuwah), 
dan 
menerapkanny
a dalam 

(husnuzzhan), 
dan 
persaudaraan 
(ukhuwah)   

radikalisme, 
ekstrimisme dan 
selalu 
menganggap 
paling benar 
(eksklusivisme) 

- Adanya 
pengguna jalan 
yang tertib 
mematuhi 
rambu-rambu lalu 
lintas, namun 
masih ada yang 
melanggarnya 

- Banyaknya 
pelajar  yang  
menjalin 
persahabatan 
antar sekolah, 
namun masih ada 
juga yang 
tawuran dan 
anarkis. 

- Adanya kegiatan 
pelajar untuk 
Menjalin 
persahabatan 

Pengetahuan 
Konseptual : 
- kontrol diri 

(mujahadah an-
nafs)/berjihad 
yang benar  

- prasangka baik 
(husnuzzhan), 
dan  

- persaudaraan 
(ukhuwah)   

 
Prinsip 
- Manfaat 

mujahadah, 
husnuzhon dan 
ukhuwah 

- Hikmah 
mujahadah, 
husnuzhon dan 

(mujahadah an-
nafs), prasangka 
baik 
(husnuzzhan), 
dan 
persaudaraan 
(ukhuwah). 

 Secara 
berkelompok 
memberikan 
catatan hasil 
pengamatan film 
pendek yang 
berkaitan dengan 
kontrol diri 
(mujahadah an-
nafs), prasangka 
baik 
(husnuzzhan), 
dan 
persaudaraan 
(ukhuwah). 

Menanya 

 Peserta didik 
mengajukan 
pertanyaan 
tentang film 
pendek yang 
diamati. 

 Peserta didik 
mengajukan 
pertanyaan 
tentang kejadian-
kejadian serupa 
yang pernah 
mereka lihat atau 
alami. 

Mengumpulkan Data 

 Secara 
berkelompok 
peserta didik 
mendiskusikan 
penyelesaian 
permasalahan 
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Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok 
Materi 

Pembelajaran 

Alternatif 
Pembelajaran 

kehidupan ukhuwah 
 

dalam 
masyarakat yang 
berkaitan dengan 
kontrol diri 
(mujahadah an-
nafs), prasangka 
baik 
(husnuzzhan), 
dan 
persaudaraan 
(ukhuwah) yang 
diberikan guru. 

 Dalam diskusi 
panel peserta 
didik saling 
bertukar 
pendapat tentang 
permasalahan 
sosial yang 
berkaitan dengan 
kontrol diri 
(mujahadah an-
nafs), prasangka 
baik 
(husnuzzhan), 
dan 
persaudaraan 
(ukhuwah). 

Asosiasi 

 Guru dan peserta 
didik bertanya 
jawab hasil 
diskusi kelompok 
tentang kontrol 
diri (mujahadah 
an-nafs), 
prasangka baik 
(husnuzzhan), 
dan 
persaudaraan 
(ukhuwah). 

 Guru dan peserta 
didik 
menghubungkan 
sikap kontrol diri 
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Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok 
Materi 

Pembelajaran 

Alternatif 
Pembelajaran 

(mujahadah an-
nafs), prasangka 
baik 
(husnuzzhan), 
dan 
persaudaraan 
(ukhuwah) 
dengan 
kehidupan sehari-
hari. 

 Secara 
berkelompok 
peserta didik 
memberikan 
rekomendasi 
tentang 
penyelesaian 
konflik sosial 
yang berkaitan 
dengan kontrol 
diri (mujahadah 
an-nafs), 
prasangka baik 
(husnuzzhan), 
dan 
persaudaraan 
(ukhuwah). 

Komunikasi 

 Peserta didik 
menyampaikan 
hasil diskusi 
tentang kontrol 
diri (mujahadah 
an-nafs), 
prasangka baik 
(husnuzzhan), 
dan 
persaudaraan 
(ukhuwah) secara 
kelompok. 

 Peserta didik 
menanggapi hasil 
diskusi kelompok 
lain (melengkapi, 
mengkonfirmasi, 
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Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok 
Materi 

Pembelajaran 

Alternatif 
Pembelajaran 

menyanggah) 

 Peserta didik 
mempublikasikan 
film pendek 
melalui media 
online seperti 
facebook, blog, 
youtube dan 
twitter. 
Komentar, like 
dan rating pada 
media tersebut 
sebagai salah 
satu unsur 
penilaian. 

 Peserta didik 
ditugaskan untuk 
memberikan 
komentar dan like 
pada film pendek 
yang sudah 
online. 

 Peserta didik 
membuat 
kesimpulan 
dibantu dan 
dibimbing guru. 

 

5. Mengembangkan rencana penilaian yang mencakup penilaian kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran.   

Berikut contoh pengembangan penilaian autentik. 

Sikap Pengetahuan Keterampilan 

Indikator Penilaian Indikator Penilaian Indikator Penilaian 

Mampu 
menampilkan 
perilaku 
kontrol diri 
(mujahadah 
an-nafs), 

Observasi  
Mengamati 
pelaksanaan 
diskusi 
dengan 
menggunak

-  Mampu 
menyalin Q.S. 
Al-Anfal (8): 
72); Q.S. Al-
Hujurat 
(49):12; dan 

Tes tulis 
- Menyalin Q.S. 

Al-Anfal (8): 
72); Q.S. Al-
Hujurat 
(49):12; dan 

-  Mampu 
membaca Q.S. 
Al-Anfal (8) : 
72); Q.S. Al-
Hujurat (49) : 
12; dan Q.S. 

Tes lisan: 
Membaca 
Q.S. Al-Anfal 
(8): 72); Q.S. 
Al-Hujurat 
(49):12; dan 
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prasangka 
baik 
(husnuzzhan)
, dan 
persaudaraan 
(ukhuwah 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari. 

an lembar 
observasi 
yang 
memuat: 

 isi diskusi 
(hukum 
bacaan, 
kandungan 
ayat), 
manfaat 
dan hikmah 
perilaku 
kontrol diri 
(mujahadah 
an-nafs), 
prasangka 
baik 
(husnuzhan
), dan 
persaudara
an 
(ukhuwah) 
 sikap 
yang 
ditunjukkan 
peserta 
didik terkait 
dengan  
perilaku 
kontrol diri 
(mujahadah 
an-nafs), 
prasangka 
baik 
(husnuzhan
), dan 
persaudara
an 
(ukhuwah) 
  

 

Q.S. Al-
Hujurat 
(49):10  

-  Mampu 
mengidentifik
asi tajwid 
Q.S. Al-Anfal 
(8) : 72); 
Q.S. Al-
Hujurat (49) : 
12; dan Q.S. 
Al-Hujurat 
(49) : 10 
dengan benar 

-  Mampu 
menyimpulka
n intisari Q.S. 
Al-Anfal (8) : 
72); Q.S. Al-
Hujurat (49) : 
12; dan Q.S. 
Al-Hujurat 
(49) : 10 

-  Mampu 
mengidentifik
asi hikmah 
dan manfat 
perilaku 
kontrol diri 
(mujahadah 
an-nafs), 
prasangka 
baik 
(husnuzzhan)
, dan 
persaudaraan 
(ukhuwah)   

Q.S. Al-
Hujurat 
(49):10 serta 
mengidentifika
si hukum 
bacaan 
tajwidnya; 

- Menjawab 
soal-soal 
tentang isi 
kandungan 
Q.S. Al-Anfal 
(8): 72; Q.S. 
Al-Hujurat 
(49): 12 dan 
10 serta 
hikmah dan 
manfaatnya. 

 
 

Al-Hujurat (49) 
: 10 dengan 
baik dan benar 

- Mampu 
menghafal 
Q.S. Al-Anfal 
(8) : 72); Q.S. 
Al-Hujurat (49) 
: 12; dan Q.S. 
Al-Hujurat (49) 
: 10 dengan 
baik dan benar 

 

Q.S. Al-
Hujurat 
(49):10, 
adapun aspek 
yang dinilai : 
Makharijul 
huruf dan 
Tajwid 
(dibuatkan 
rubrik di RPP) 
 
Mendemonstr
asi kan 
hafalan Q.S. 
Al-Anfal (8): 
72); Q.S. Al-
Hujurat 
(49):12; dan 
Q.S. Al-
Hujurat 
(49):10 , 
adapun aspek 
yang dinilai : 
Makharijul 
huruf dan 
Tajwid 
(dibuatkan 
rubrik di RPP) 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Efektifitas pembelajaran merupakan indikator keberhasilan belajar, artinya semakin kegiatan 

pembelajaran, maka hasil belajar semakin berkualitas dan sebaliknya, semakin tidak efektif 

kegiatan  pembelajaran, maka berdampak hasil belajar yang tidak optimal. 

Kurikulum 2013 mengembangkan proses pembelajaran yang mencakup KI-1, KI-2, KI-3, dan 

KI-4 dengan dua modus proses pembelajaran, yaitu proses pembelajaran langsung dan 

proses pembelajaran tidak langsung. Proses pembelajaran langsung adalah proses 

pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan 

keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang 

dalam silabus dan RPP berupa kegiatan pembelajaran dn langkah-lamgkah pembelajaran. 

Dalam pembelajaran langsung peserta didik melakukan kegiatan belajar dengan pendekatan 

saintifik yaitu melalui mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau 

menganalisis, dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya.   

Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses 

pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak 

langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap. Baik pembelajaran langsung 

maupun pembelajaran tidak langsung terjadi secara terintegrasi dan tidak terpisah. 

Pembelajaran langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang 

dikembangkan dari KI-3 dan KI-4 berupa kompetensi pengetahuan dan kompetensi 

keterampilan. Keduanya, dikembangkan secara bersamaan dalam suatu proses 

pembelajaran dan menjadi wahana untuk mengembangkan KD pada KI-1 dan KI-2 yang 

merupakan kompetensi sikap religius dan sikap sosial.  

Pelaksanaan pembelajaran didahului dengan penyiapan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) yang dikembangkan oleh guru baik secara individual maupun kelompok yang 

mengacu pada Silabus.  
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