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MOTTO 

 

 َيْرِحَع َحَتى اللَِّه َسِبْيِل ِفى َآاَن اْلِعْلِم َطَلِب ِفى َخَرَج َمْن

 

Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti 
 

berperang di jalan Allah hingga pulang1 

(H.R.Tirmidzi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 www.dic.id/hadits-tentang-keutamaan-menuntut-ilmu/ diakses 26 Agustus 2017 jam 20.15  
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ABSTRAK 

      ANOM WULANSARI. Penerapan Penilaian Autentik ( Tekhnik Penilaian 
Kinerja) Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  Siswa Kelas XI Di SMA N 1 
Bantul. Skripsi. Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu 
Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2017. Latar belakang penelitian ini 
adalah bahwasanya kurikulum sebagai salah satu bagian penting dalam dunia 
pendidikan terus mengalami perubahan dari masa ke masa. Sebagai mana kurikulum 
yang terbaru yang sudah diberlakukan secara nasional, atau yang dinamakan dengan 
kurikulum 2013 atau kurikulum nasional. Pada kurikulum terbaru ini dikenalkan cara 
baru dalam hal penilaian bagi peserta didik yaitu yang disebut dengan penilaian 
autentik. Penilaian autentik adalah penilaian yang mengarah kepada menilai seluruh 
kemampuan siswa secara autentik atau asli baik dari segi kognisi, afeksi, dan 
psikomotor. Didalamnya terdapat berbagai macam tekhnik yang bisa digunakan oleh 
guru untuk mengukur atau menilai kemampuan siswa. Dalam penelitian ini akan 
difokuskan pada penilaian dengan tekhnik kinerja yang sudah diterapkan  oleh guru 
yang mengajar di SMA N 1 Bantul yang sudah disesuiakan dengan keadaan 
dilapangan dan sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui penerapan penilaian kinerja dengan instrumen ceklist dan skala penilaian 
serta kendala yang muncul pada pelaksanaannya. 

      Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar di SMA N 
1 Bantul. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan secara 
langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 
memberi makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna itulah 
ditarik kesimpulan. 

     Hasil dari penelitian ini menunjukan : (1) Guru Pendidikan Agama Islam di SMA 
N 1 Bantul menerapkan penilaian autentik dengan teknik penilaian kinerja (2)  
Teknik penilaian kinerja yang paling sering digunakan oleh guru adalah dengan 
instrumen ceklist ( daftar cek ) dan instrumen rating scale ( skala penilaian ), kedua 
instrumen ini digunakan oleh guru dalam menilai beberapa materi yang sudah 
diajarkan. Instrumen penilaian dibuat sendiri oleh guru dengan mempertimbangkan 
beberapa hal, misalnya : materi yang sedang dipelajari, indikator yang ingin dicapai, 
serta hasil yang ingin diketahui. (3) Dalam melaksanakan penilaian kenerja, baik itu 
saat menggunakan instrumen ceklist atau rating scale, guru seringkali berkreasi 
dengan cara mengkombinasikan penilaian dengan srategi yang lain, misalnya dengan 
meminta siswa menyiapkan materi yang bisa dipresentasikan kepada temannya, bisa 
berupa video atau slide. Hal ini dimaksudkan untuk menambah nilai bagi siswa juga 
untuk meningkatkan pemahaman siswa, serta mencegah kebosanan siswa lain saat 
penilaian, karena pada penilaian kinerja butuh waktu yang relatif lama untuk menilai 
satu siswa, terutama jika memakai instrumen rating scale. (4) Kendala yang ditemui 
pada pelaksanaan penilaian ini tidak terlalu menganggu pelaksanaan penilaian secara 
keseluruhan. 

Kata Kunci :Penilaian kinerja, daftar cek, skala penilaian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan tidak akan lepas dari perubahan dari waktu ke waktu. 

Perubahan dan inovasi-inovasi baru sangatlah diperlukan guna meningkatkan 

kualitas dan mutu pendidikan. Pendidikan didalamnya terdapat unsur-unsur yang 

saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Salah satu unsur tersebut adalah 

kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan bagai sebuah mesin penggerak. Ibarat 

sebuah kendaraan meskipun ada bahan bakarnya namun jika tidak ada mesin 

tetap saja tidak bisa bergerak sebagaimana mestinya. Begitu pula dengan 

pendidikan, jika tidak ada kurikulum yang diterapkan maka tidak akan berjalan 

dengan lancar. Tujuan pendidikan akan sulit dicapai karena tidak ada pegangan 

dalam melaksanakannya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kurikulum adalah 

sebuah faktor penting dalam dunia pendidikan.Oleh karena itu diperlukan 

kurikulum yang mampu menciptakan generasi yang mandiri, kritis, rasional, 

cerdas, kreatif, serta memiliki kesabaran dan mampu bersaing, siap menghadapi 

berbagai tantangan.1 

Perubahan kurikulum demi penyempurnaannya sudah seperti suatu hal 

yang harus terus dilakukan. Begitu pula di tahun ajaran baru kali ini yang mulai 

diterapkan Kurikulum 2013. Perubahan kurikulum seharusnya berangkat dari 

kompetensi-kompetensi sebagai hasil analisis dari berbagai kebutuhan yang ada 

                                                            
 1Musaheri, Pengantar Pendidikan, (Yogyakarta : IRCISOD,2007), hal. 10.  
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di masyarakat,baik kebutuhan untuk hidup maupun untuk mengembangkan diri 

sesuai dengan pendidikan seumur hidup. Oleh karena itu, dalam setiap 

perkembangannya, kurikulum harus memperhatikan kebutuhan yang sedang 

berkembang di masyarakat. Kurikulum harus mampu untuk membawa 

pendidikan memenuhi standar nasional pendidikan yang telah ditentukan. Dalam 

kurikulum 2013 banyak dimunculkan dan diterapkan inovasi-inovasi baru dalam 

pendidikan baik dalam tahap persiapan, proses, dan hasilnya. 

Dalam kurikulum 2013 tahap penilaian hasil belajar siswa pun mendapat 

perhatian yang lebih. Karena dari tahap inilah dapat diketahui sejauh mana 

keberhasilan proses balajar mengajar berlangsung. Penilaian juga merupakan 

aspek penting dalam proses pembalajaran, karena disinilah peserta didik dapat 

mengembangakan potensi dirinya, dan jika banyak terdapat siswa yang 

memperoleh nilai dibawah standar maka akan memepengaruhi proses belajar 

secara keseluruhan. Oleh karena itu, penilaian pembelajaran harus dilakukan 

secara terus menerus untuk mengetahui dan memantau perubahan serta kemajuan 

yang dicapai peserta didik, maupun untuk memberi skor, angka atau nilai yang 

biasa dilakukan dalam penilain hasil belajar. 2  Kurikulum 2013 sendiri 

menerapkan sebuah penilaian yang disebut dengan penilaian autentik untuk 

menilai hasil belajar siswa. Penilaian ini dilakukan dengan menilai secara 

keseluruhan berbagai aspek kecerdasan siswa, baik dari segi kognisi, afeksi, dan 

psikomotor denagn lebih mendetail dan mendalam.  

                                                            
 2Enco Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurukulum 2013, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2013), hal. 137.  
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Dalam penilaian autentik Kurikulum 2013 harus mencakup aspek 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap secara utuh dan proporsional, sesuai denagn 

kompetensi yang telah ditentukan. Penilaian aspek pengetahuan dapat dilakukan 

dengan ujian tulis, lisan, daftar isianpertanyaan. Penilaian aspek ketrampilan 

dapat dilakukan dengan ujian praktek, analisis ketrampilan dan analisis tugas, 

serta penilaian oleh peserta didik sendiri. Penilaian aspek sikap dapat dilakuakn 

dengan daftar isian sikap dari diri sendiri dan daftar sikap yang disesuaikan 

dengan kompetensi-kompetensi inti.3 Jadi bisa dikatakan jika penilaian autentik 

adalah penilaian yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dan 

mencakup semua aspek dalam diri peserta didik. 

Berangkat dari hal tersebut, tentu saja keberjalanan dan keberhasilan 

penilaian autentik tidak bisa dilepaskan dari peran guru. Guru bertindak sebagai 

evaluator yang dianggap memahami secara keseluruhan obyak evaluasinya yaitu 

peserta didik. Dalam penilaian autentik semua aspek dalam diri siswa harus 

dinilai, dan dalam prakteknya ada berbagai jenis tes yang bisa diterapkan untuk 

menilai dari masing-masing aspek tersebut. Disinilah diperlukan kreatifitas 

seorang guru untuk menerapkan penilaian autentik, agar hasil belajar yang ingin 

dicapai dapat terpenuhi tapi tidak terkesan membebani siswa dengan tugas yang 

banyak, namun justru lebih meningkatkan minat belajar siswa terhadap 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam khususnya yang akan berdampak pada 

peningkatan hasil belajar siswa. 

                                                            
 3Ibid., hal.137  
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 Menurut Mars dalam buku Joko Susilo mengemukakan tiga faktor 

yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu dukungan kepala sekolah, 

dukungan rekan pendidik dan dukungan internal yang datang dari dalam diri 

pendidik sendiri. Guru menempati kedudukan sentral, sebab peranannya sangat 

menetukan. Ia harus mampu menerjemahkan dan mejabarkan nilai-nilai tersebut 

kepada peserta didik melalui proses pengajaran disekolah. Apabila guru memilki 

kesipan yang memadai, siap dalam segi kualifikasi dan kompetensi serta 

 siap dalam hal kesamaan pemahaman paradigm pendidikan yang dijabarkan 

di dalam kurikulum. Pemerintah dan masyarakat sedang berjuang dalam 

menciptakan standarisasi kualifikasi formal guru lewat aneka program 

pendidikan, pelatihan, sertifikasi.4 

Tentu saja dalam prakteknya, penilaian autentik tidak lepas dari kendala-

kendala yang dihadapi. Salah satu kendala yang sering dialami oleh guru dalam 

menerapkan penilaian autentik adalah ketidaksiapan guru terhadap pemberlakuan 

Kurikulum 2013 pada umumnya dan pemahaman yang kurang terhadap apa itu 

penilaian autentik pada khususnya. 5 Hal ini salah satunya disebabkan karena 

kurangnya para guru mendapatkan sosialisasi tentang Kurikulum 2013 serta 

penerapannya. Selain itu juga ketersediaan buku Kurikulum 2013 yang masih 

sangat minim sehingga guru hanya mengandalkan materi yang didapat dari buku 

sebelumnya, internet, dan LKS. 

Pada prinsipnya guru di SMA N 1 Bantul sudah melaksanakan penilaian 

autentik dengan baik. Selain kualitas SDM tenaga pendidik yang sudah 
                                                            

 4 Muhammad Joko Susilo, KTSP Management Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah 
Menyongsongnya, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hal. 122.  

 5 Wawancara dengan Ibu Nur Wahyuni pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 09.15 WIB  
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memadahi, hal ini didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana disekolah 

yang sudah sangat baik. Selain itu antusiasme siswa mengikuti setiap pelajaran 

pun tinggi. Dengan begitu dapat membantu guru mempermudah menerapakan 

teknik penilaian autentik agar sesuai dengan situasi dan kondisi para siswa serta 

sekolah itu sendiri. 

Dalam praktek belajar mengajar di sekolah metode yang diterapkan oleh 

guru seringkali hanya monoton dan terkesan hanya itu-itu saja. Misalnya guru 

seringkali hanya menggunakan metode ceramahdan tanya jawab. Untuk 

mengambil nilai siswa guru seringkali hanya sekedar menyuruh siswa 

mengerjakan soal latihan yang ada di buku siswa, atau maksimal dikembangkan 

dalam bentuk diskusi kelas.Hal ini akan diulang secara terus menerus sepanjang 

tahun ajaran. Tentu saja strategi ini membuat para siswa menjadi bosan. Apalagi 

dalam kurikulum 2013 yang menerapkan konsep penilaian autentik, disini guru 

dituntut untuk dapat menilai semua aspek yang ada dalam diri siswa. Dalam 

penilaian autentik terdapat banyak teknik penilaian yang dapat diterapakan oleh 

guru untuk menilai siswa. 

Di SMA N 1 Bantul sendiri di berlakukan sholat berjamaah dhuha 

maupun dzuhur sesuai waktunya. Tidak hanya itu, di setiap sesi sholat setiap 

siswa bergiliran untuk menjadi imam sholat bagi siswa laki-laki dan mengisi 

kultum seusai sholat bagi siswa laki-laki dan perempuan. Selain untuk 

membiasakan siswa beribadah, guru juga bisa mengamati siswa dan memberikan 

nilai.6 

                                                            
 6 Wawancara dengan Nur Wahyuni pada tanggal 17 Maret 2017 pukul 09.45 
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Dapat diketahui bahwa dilapangan masih terdapat kendala tentang 

penerapan penilaian autentik di sekolah. Karenanya peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian terkait dengan penilaian autentik, khusunya penilaian 

kinerja. Mengingat bahwa pemberlakuan Kurikulum 2013 baru saja dilaksanakan 

dan ternyata masih banyak kendala yang dihadapi oleh para guru, khususnya 

dalam penerapan penilaian autentik. Namun dikarenakan banyaknya teknik dan 

instrumen yang terdapat dalam penilaian autentik,maka disini peneliti membatasi 

penelitiannya pada aspek penilain kinerja saja dengan tujuan agar penelitian 

dapat dilakukan lebih fokus dan menghasilkan karya yang lebih maksimal. 

Berangkat dari latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk mengajukan 

skripsi dengan judul “PENERAPAN PENILAIAN AUTENTIK (TEKNIK 

PENILAIAN KINERJA) PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM SISWA KELAS XI DI SMA N 1 BANTUL “ sabagai tugas akhir di bangku 

kuliah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penelitian akan 

mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan teknik penilaian kinerja pada siswa kelas XI di SMA N 

1 Bantul ? 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan penilaian kinerja pada siswa 

kelas XI SMA N 1 Bantul ? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kreatifitas guru dalam menerapkan teknik penilaian 

kinerja dalam pembelajaran PAI di SMA N 1 Bantul. 

b. Untuk mengetahui hasil belajar PAI siswa setelah diterapkannya penilaian 

kinerja dalam pembelajaran. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritik 

1) Sebagai bahan masukan bagi Stakeholder pendidikan dalam 

penerapan penilaian autentik Kurikulum 2013 khususnya penilaian 

kinerja. 

2) Sebagai solusi alternatif dalam penerapan teknik penilaian autentik 

khususnya penilaian kinerja bagi para guru. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Memberikan gambaran kepada para guru khususnya dalam 

menerapkan penilaian autentik khususnya penilaian kinerja dalam 

pembelajaran. 

2) Memberikan kontribusi wacana dan menambah khasanah keilmuan di 

bidang Pendidikan Agama Islam kususnya terkait dengan penerapan 

penilaian autentik. 
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3) Menambah pengetahuan penulis mengenai penerapan penilaian 

autentik khususnya penilaian kinerja dalam pembalajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

 

D. Kajian Pustaka 

Dari hasil kajian peneliti bahwa pembahasan mengenai penilaian autentik 

ini ditemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan hal lain, yaitu 

Pertama, skripsi karya Masruruoh dengan judul “Pelaksanaan Penilaian 

Autentik dalam Pembelajaran PAI Kelas VII di SMP Muntilan Magelang”. 

Skripsi ini berisi tentang pelaksanaan penilaian autentik dalam pembelajaran PAI 

di SMP yang meliputi bagaimana teknik dan instrument penilaian, hasil yang 

ingin dicapai, serta faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaannya.7Dari skripsi yang dikaji ini akan terdapat perbadaan yang cukup 

mencolok yaitu jika dalam skripsi tersebut peneliti mengungkapkan secara umum 

dari pelaksanaan penilaian autentik,sedangkan di skripsi ini peneliti akan fokus 

pada penerapan serta kendala teknik penilaian kinerja. 

Kedua skripsi karya Anggi Jatmiko dengan judul “Pengembangan 

Instrument Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Dalam Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Kelas VII DI SMP N 3 Kalasan “. Skripsi ini berisi 

tentang penjabaran dari cara, model, metode maupun hasil dari pengembangan 

                                                            
 7 Masruroh, “Pelaksanaan Penilaian Autentik dalam Pembelajaran PAI Kelas VII di SMP 

Muntilan Magelang”,Skripsi, Yogyakarta : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kilijaga, 
2008. 
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penilaian autentik yang dilaksanakan dalam pembelajaran PAI. 8  Perbedaan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan skripsi ini yaitu, jika dalam 

skripsi karya Anggi Sujatmiko ini tema yang dimunculkan adalah pengembangan 

instrument penilaiannya,sedangkan peneliti ingin mencari tahu dalam penerapan 

teknik penilaian autentik dan lebih fokus pada penilaian kinerja. 

Ketiga, skripsi karya Muhammad Jarjuni dengan judul “Keterlaksanaan 

Penilaian Autentik (Autentik Assessment) Pada Mata Pelajaran IPA Biologi di 

Kelas VII MTs N Sleman Kota Tahun Ajaran 2008/2009”. Skripsi ini berisi 

tentang diberlakukannya sistem penilaian autentik oleh guru mata pelajaran di 

pembelajaran IPA Biologi serta analisis tentang pelaksanaannya dan hasilnya.9 

Perbadaannya dengan skripsi ini adalah, dalam skripsi ini dibahas mengenai 

diberlakuakannya penilaian autentik dalam pembelajaran. Sedangakan tidak 

dijabarkan secara rinci mengenai penilaian kinerja. 

 

E. Landasan Teori 

1. Teknik Penilaian Autentik 

a. Pengertian Penilaian Autentik 

Penilaian (assesment) adalah proses pengumpulan dan pengolahan 

informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 

Sedangkan istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau 

reliable. Menurut pendapat dari Nurhadi bahwa penilaian autentik adalah 
                                                            

 8 Anggi Jatmiko, “Pengembangan Instrument Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Dalam 
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VII DI SMP N 3 Kalasan “Skripsi, Yogyakarta : 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kilijaga, 2014. 

 9 Muhammad Jarjuni, “Keterlaksanaan Penilaian Autentik (Autentik Assessment) Pada Mata 
Pelajaran IPA Biologi di Kelas VII MTs N Sleman Kota Tahun Ajaran 2008/2009”, Skripsi, 
Yogyakarta : Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kilijaga, 2014. 
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proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan 

pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui 

berbagai teknik yang mampu mengungkapakan, membuktikan atau 

menunjukan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar 

dikuasai dan dicapai.10 

Wiggins mendefinisikan penilaian autentik sebagai upaya 

pemberian tugas kepada peserta didik yang mencerminkan prioritas dan 

tantangan yang ditemukan dalam aktivitas-aktivitas pembelajaran, seperti 

meneliti, menulis, merevisi dan membahas artikel, memberikan analisis 

oral terhadap peristiwa, berkolaborasi dengan antarsesama melalui debat, 

dan sebagainya. Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap 

pendekatan ilmiah (scientific approach) , karena penilaian semacam ini 

mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik 

dalam rangka mengobservasi, menanya, menalar, mencoba, dan 

membangun jejaring. Penilaian autentik cenderung fokus pada tugas-

tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk 

menunjukkan kompetensi mereka yang meliputi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Karenanya, penilaian autentik sangat relevan dengan 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran di SMA.11 

b. Ciri-ciri dan Prinsip Penilaian Autentik sendiri dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

                                                            
 10 Nurhadi dan A.G. Senduk, Pembelajaran Konseptual dan Penerapannya Dalam KBK, 

Malang : UNM.2003,hal. 172. 
 11Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013, dalam www.pustakasekolah.com 

diakses tanggal 5 September 2014 pukul 10.30 
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Pada dasarnya ada beberapa hal yang memang hampir sama antara 

penilaian autentik denagn penilaian yang sudah ada sebelumnya, namun 

tetap ada perbedaan yang nyata antara keduanya. Hal itu bisa dilihat dari 

tabel di bawah ini: 

Tabel I 

Penilaian Tradisional vs Penilaian Otentik 

Penilaian Tradisional Penilaian Autentik 

Memilih respons  Mengekspresikan respons  

Dunia kelas (buatan) Dunia nyata  

Ingatan/Pengakuan Performansi tugas (aplikasi) 

Terpisah dengan pembelajaran  Terintegrasi dengan pembelajaran  

Pembuktian tidak langsung Pembuktian langsung  

 

Sistem penilaian yang baik akan mendorong pendidik untuk 

menentukan strategi mengajar yang baik dan memotivasi peserta didik untuk 

belajar yang lebih baik.12Ciri-ciri penilaian autentik diantaranya :13  

1) Harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil 

atau produk. 

2) Dilaksanakan selama dan setelah proses pembalajaran berlangsung. 

3) Menggunaakan berbagai cara atau sumber ( teknik penilaian ). 

4) Tes hanya salah satu alat pengumpul penilaian 

                                                            
 12 S. Eko Putro Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2009), hal. 29. 
 13 Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasar Kurikulum 

2013), (Jakarta : Rajawali Press, 2013), hal. 163. 
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5) Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan 

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

harus dapat mencerminkan pengalaman atau kegiatan yang mereka 

lakukan setiap hari. 

6) Penilaian harus menekankan kedalam pengetahuan dan keahlian 

peserta didik, buak keluasannya ( kualitas ). 

Sedangkan untuk prinsip penilaian autentik adalah sebagai berikut :14 

1) Objektif, 

2) Terpadu, 

3) Ekonomis, 

4) Transparan,  

5) Akuntabel, 

6) Sistematis,  

7) Edukatif,  

c. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Penialaian Autentik yaitu Penilaian hasil belajar 

peserta didik yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan 

untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang 

telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, 

kompetensi mata pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan 

proses. 

                                                            
 14www.pustakasekolah.com diakses 5 April 2017 pukul 10.30 
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a) Penilaian Pengetahuan 

Kompetensi aspek pengetahuan meliputi tingkat menghafal, 

memahami, mengaplikasikan, menganalisis, menyintesis, dan 

mengevaluasi. Pada aspek ini tergantung dari subyektivitas guru. Alat 

penilaian meliputi : tes lisan yang digunakan untuk mengetahui daya 

serap siswa terhadap masalah yang berkaitan dengan pengetahuan, tes 

tulis digunakan untuk menuangkan penguasaan siswa terhadap aspek 

pengetahuan, penugasan yang diberikan saat sekolah maupun 

dirumah. 

b) Penilaian Ketrampilan 

Cara ini dianggap lebih autentik daripada tes tulis karena apa 

yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan siswa yang 

sebenarnya. 15 Kompetensi asapek ini yaitu sebuah aktifitas yang 

memerlukan perbuatan yaitu kinerja, tes praktik, proyek, portofolio, 

kretifitas, dan karya-karya intelektual. 

 

 

c) Penilaian Sikap 

Penilaian sikap bertujuan untuk mengetahui karakter siswa 

dalam proses pembelajaran dan hasil belajar. Pendidik menilai 

kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman 

                                                            
 15 Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian………) hal. 257. 
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sejawat, jurnal. Instrumen yang ada biasanya berupa pertanyaan yang 

harus diisi oleh guru maupun siswa sesuai teknik berdasar materi. 

d. Teknik Penilaian Autentik 

1. Penilaian autentik dapat menggunakan beberapa teknik penilaian 

dalam pelaksanaannya, yaitu :16 

a) Penilaian kinerja 

Penilaian kinerja merupakan bagian dari penilaian 

keterampilan dan penilaian kinerja merupakan bagian 

dari penilaian autentik. Karena merupakan bagian dari penilaian 

autentik, maka penilaian kinerja berusaha menilai secara 

sesungguhnya kemampuan siswanya. 

Dalam penilian autentik sebisa mungkin melibatkan 

partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek 

yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta 

para peserta didik menyebutkan unsur– unsur proyek / tugas yang 

akan mereka gunakan untuk menetukan kriteria penyelesaiannya. 

Berikut ini cara merekam hasil penilaian berbasis kinerja. 1. 

Daftar cek (checklist) 2. Catatan anekdot / narasi 

(anecdotal/narrative record) 3. Skla penilaian (rating scale) 4. 

Memori atau ingatan ( memori approach). 

b) Penilaian proyek 

                                                            
 16 Elaian B. Johnson, Contextual Teaching and Learning, (Bandung : MLC 2008), Cet. Ke 

VI, hal. 289-299. 
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Penilaian proyek (project assessment) merupakan kegiatan 

penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta 

didik menurut periode / waktu tertentu. Penyelesaian tugas 

dimaksud berupa investigasi yang dikukan oleh peserta didik, 

mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, 

pengolahan, analisis, dan penyajian data. 

c) Penilaian portofolio 

Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan 

artefek yang menunjukan kemajuan dan dihargai sebagai hasil 

kerja dari dunia nyata. Penilaiana portofolio bisa berangkat dari 

hasil kerja peserta didik secara perorangan atau diproduksi secra 

berkelompok, memerlukan refleksi peserta didik, dan dievaluasi 

berdasar beberapa dimensi.  

Penilaian portofolio dilakuan dengan mengguankan 

langkah-langkah seperti berikut : a) Guru menjelaskan secara 

ringkas esensi penilaian portofolio. b) Guru atau guru bersama 

peserta didik menetukan jenis portofolio yang akan dibuat. c) 

Peserta didik baik sendiri maupun berkelompok, mandiri atau 

dibawah bimbingan guru menyusun portofolio pembelajaran. d) 

Guru menghimpun dan menyimpan portofolio peserta didik pada 

tempat yang sesuai, disertai tanggal pengumpulannya. e) Guru 

menilai portofolio peserta didik denagn kriteria tertentu. f) Jika 

memungkinkan guru beserta peserta didik membahas bersama 
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dokumen portofolio yang dihasilkan. g) Guru memberi umpan 

balik kepada peserta didik atas hasil penilaian portofolio. 

d) Penilaian tertulis 

Tes tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut peserta 

didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, 

menerapkan, menganalisis, mensistesis, mengevaluasi atas materi 

yang sudah dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian sebisa 

mungkin bersifat komprehensif, sehingga mampu 

menggambarkan aspek sikap, pengetahuan dan ketrampilan 

peserta didik.  

2. Macam-macam alat yang dapat digunakan untuk menilai peserta didik 

antara lain :  

a) Proyek, penugasan atau laporan, ini diguankan untuk pendalaman 

dari pengetahuan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

b) Hasil tes tulis, ini biasanya dikukan untuk mengukur aspek 

pengetahuan. 

c) Portofolio (kumpulan karya peserta didik) selama satu bulan atau 

satu semester bahkan satu tahun. Ini termasuk produk atau hasil 

kerja siswa. 

d) Pekerjaan rumah. 

e) Kuis, pemberian pertanyaan bagi peserta didik. 

f) Karya peserta didik 

g) Presentasi atau penampilan peserta didik di kelas. 
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h) Demonstrasi. 

i) Laporan. 

3. Penilaian Kinerja 

Dalam penilian autentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi 

peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan 

dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik 

menyebutkan unsur-unsur proyek / tugas yang akan mereka gunakan 

untuk menentukan kriteria penyelesaiannya.  

Kata kinerja berkaitan erat dengan kata kerja. Kinerja bisa 

diartikan sebagai keefektifan dalam bekerja. Jika merujuk pada 

keefektifan, artinya kinerja merupakan cara-cara yang ditempuh untuk 

mendapatkan hasil yang memuaskan dari pekerjaannya. Cara-cara 

yang ditempuh siswa dalam mengerjakan sesuatu inilah yang harus 

dinilai. Pada bahasan selanjutnya cara-cara ini disebut sebagai aspek. 

Sebagai contoh penilaian kinerja yaitu bernyanyi. Siswa ketika 

bernyanyi, meskipun diberi teori penyanyian yang sama, cara mereka 

menunjukkan kemampuannya tentu berbeda-beda. Ada yang 

bernyanyi dengan menggunakan lafal yang tepat, menggunakan 

ekspresi yang tepat, menggunakan nada yang tepat, namun ada juga 

yang tidak tepat. Lafal, ekspresi, dan nada ini adalah contoh aspek 

yang harus dinilai dalam penilaian kinerja. 

Penilaian kinerja, instrumennya dapat ditempuh dalam lima 

teknik. Teknik tersebut adalah sebagai berikut : 
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a) Ceklis (checklist) atau daftar cek. Ceklis digunakan untuk 

mengetahui muncul atau tidaknya keterampilan tertentu dari 

kinerja yang dinilai. Ceklis berisi tabel muncul - tidak muncul 

yang harus diberi centang oleh guru sebagai pengamat. 

b) Catatan anekdot / rekaman narasi (anecdotal/narative records). 

Catatan anekdot berisikan narasi dari keterampilan siswa selama 

bekerja. Dari catatan tersebut guru akan mengetahui seberapa 

terampil siswanya melakukan tindakan. 

c) Skala penilaian (rating scale). Skala penilaian merupakan penilain 

kinerja yang berusaha merekam keterampilan siswa dalam bekerja 

ke bentuk angka-angka (numerik). Misalnya: 4 = baik sekali, 3 = 

baik, 2 = cukup, 1 = kurang. 

d) Memori atau ingatan (memory approach). Memori atau ingatan 

dilakukan dengan cara mengingat-ingat kinerja siswa selama 

bekerja. Guru tidak merekamnya dalam bentuk tulisan. Meskipun 

teknik ini sangat tidak akurat, namun tetap saja mampu 

memberikan informasi mengenai keterampilan siswa. 

e) Rubrik. Rubrik merupakan alat pengukuran kinerja yang 

mempunyai skala atau point. Skala atau poin tersebut memiliki 

indikator yang tetap dan jelas sebagai kriteria penilaian. Rubrik 

biasanya menggunakan skor 1-4. 
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Pada pelaksanaannya, penilaian kinerja selaku penilaian 

autentik memerlukan pertimbangan-pertimbangan khusus. 

Pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut. 

a) Langkah-langkah yang digunakan oleh siswa dalam bekerja 

harusmenunjukkan jenis kompetensi tertentu. 

b) Aspek yang dinilai harus tepat dan lengkap. 

c) Mempertimbangkan kemampuan-kemampuan khusus yang 

diperlukan oleh oleh siswa dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran. 

d) Berfokus kepada kinerja yang akan dinilai. 

e) Urutan dari kemampuan atau keterampilan peserta didik yang 

akan diamati. 

4. Pendidikan Agama Islam 

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, mengayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama 

Islam yang telah diyakininya sebagai suatu pandangan hidupnya demi 

keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akherat.17 

Sedangkan menurut Kurikulum 2013 sebagaimana yang 

ditegaskan oleh pemerintah melalui menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan pada beberapa forum dan kesempatan sosialisasi 

                                                            
 17 Zakiah Daradjat,dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 86. 
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Kurikulum 2013, desain Kurikulum 2013 secara filosofis dirancang 

untuk menghasilkan peserta didik yang berkepribadian muslim yang 

tangguh keimanannya kepada Allah SWT, mampu menjalankan 

syariat Islam secara Istiqomah, mampu bersikap dan berperilaku 

dengan akhlak mulia dalam kehidupan yang harmoni demi mencapai 

kesejahteraan dan kebahagiaan hakiki di dunia dan di akherat.18 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan ( field research ). 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang suatu keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, 

individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. 19  Menurut kelompok 

penelitiannya, penelitian ini berjenis kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk menerangkan fenomena atau suatu peristiwa yang terjadi.Data dalam 

penelitian dinyatakan secar verbal dengan kualifikasi yang bersifat teoritis. 

Data tersebut digunakan sebagai bukti dalam menganalisis masalah yang 

dikemukakan secara rasional dengan mempergunakan pola pikir tertentu 

menurut hukum logika.20 

                                                            
 18 Permendikbud No.69 Tahun 2013 Tentang Kompetensi Dasar dan Struktur Kurikulum 

SMA-MA 
 19 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 

hal. 46. 
 20 Suwadi,dkk, Panduan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2012), hal.26-27. 



21 
 

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengamati dan 

menganalisis kreatifitas guru PAI dalam menerapkanteknik penilaian autentik 

khususnya penilaian kinerja di pembelajaran PAI. 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

sosiologis, dimana penelitian bertujuan untuk mengetahui gejala, situasi serta 

relasi di antara guru dan murid dalam pembelajaran yang di dalamnya 

diterapakan penilaian autentik serta mencari hasil yang diperoleh setelah 

diterapkan. 

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah sumber utama dalam penelitian yang 

memiliki data mengenai variabel-variabel yang akan diteliti.21 Untuk itu yang 

dijadikan subyek peneliti adalah: 

a. Guru PAI 

b. Siswa Kelas XI 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis memakai beberapa 

metode, yaitu: 

a. Metode Observasi 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

penyelidik melakukan pengamatan secara langsung ( tanpa alat ) terhadap 

                                                            
 21  Sukandarrudi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula, 

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hal. 69. 
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gejala-gajala subyek yang diteliti.22 Disini peneliti terjun langsung untuk 

mengamati proses belajar mengajar di kelas dalam kaitannya dengan 

kreatifitas guru dalam penerapan penilaian autentik di SMA N 1 Bantul, 

tapi peneliti bertindak hanya sebagai pengamat saja tanpa terlibat dalam 

proses belajar mengajarnya. 

b. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang berupa 

pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi 

dan ide dengan bertanya jawab secara lisan sehingga dibangun makna 

dalam suatu topik tertentu.23Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 

subyek penelitian dilakukan secara santai dan bebas terpimpin. Artinya 

wawancara dilakukan dalam situasi yang santai, dan peneliti 

menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun 

juga tidak menutup kemungkinan jika disela-sela wawancara muncul 

pertanyaan baru secara kondisional. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh berbagai data yang dibutuhkan peneliti, seperti misalnya: 

gambaran umum sekolah, penerapan penilaian autentik penilaian 

kinerja,kreatifitas guru, hasil belajar siswa, serta hal-hal lain yang masih 

berkaitan dengan tema penelitian. 

c. Metode Dokumentasi 

                                                            
 22 Mardalis, Metode Penelitian “Suatu Pendekatan Proposal”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 

hal.74. 
 23  Andi Prastowo,Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 

(Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2011) hal. 212. 
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Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 

dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger,agenda, dan lain-lain. 24  Data yang telah terkumpul kemudian 

dipilih dan disesuaikan dengan tema yang ditiliti. Data dari hasil 

dokumentasi ini juga digunakan untuk melengkapi data dari hasil 

wawancara dan observasi yang dilakukan sebelumnya. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. 25  Disini peneliti menggunakan 

analisis diskriptif,yaitu hasil penelitian gambarkan dengan kata- kata atau 

kalimat. Analisis data sendiri terdiri dari tiga alur, yaitu: 

a. Reduksi Data 

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

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

membuang yang tidak perlu.26Reduksi data ini membantu penulis untuk 

lebih fokus pada hal-hal yamg berkaitan dengan tema saja, memberikan 

gambaran yang jelas terhadap obyek penelitian, dan membantu untuk 

proses pengumpulan data selanjutnya. 

                                                            
 24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendidikan Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hal. 231. 
 25  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan R&D, 

(Bandung; Alfabeta, 2009), hal.334. 
 26Ibid,hal.338. 
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b. Penyajian Data 

Alur selanjutnya dalam analisis data yaitu penyajian data. Melalui 

penyajian data ini maka data akan terorganisir, tersusun atau sistematis 

dalam pola hubungan sehingga akan mudah dipahami.27 Penyajian data 

ini dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 28  Dalam 

penelitian ini data yang disajikan berupa seluruh informasi yang berkaitan 

dengan kreatifitas guru PAI dalam menerapkan penilaian autentik di SMA 

1 Bantul. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan suatu penggambaran yang utuh 

terhadap hasil penelitian yang didasarkan pada obyek penelitian. Proses 

penarikan kesimpulan didasarkan pada gabungan informasi yang tersusun 

dalam satu bentuk yang padu pada gabungan informasi tersebut. Makna-

makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, 

dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Peneliti dapat 

melihat apa yang diteliti dan menemukan kesimpulan yang benar 

mengenai obyak penelitiannya.29 

 

G. Sistematika Pembahasan 

                                                            
 27 Ibid, hal.341 
 28 Mattew B. Males, dan A. Michael Hiberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Press, 

1993), hal. 16. 
 29Ibid, hal. 16-19 
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Secara garis besar untuk memberikan gambaran pembahasan secara 

menyeluruh dan sistematis dalam skripsi ini, penyusun membaginya menjadi 

empat bab dengan sebelumnya diawali oleh bagian formalitas, yang terdiri dari: 

halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, 

abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran. Adapun 

untuk bab dalam skripsi ini sistematikanya sebagai berikut: 

Bab I; Pendahuluan, memuat latar belakang masalah penelitian, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II; Pengenalan latar penelitian, yaitu berisikan tentang gambaran 

umum lokasi penelitian, diantaranya letak goegrafis, sejarah berdirinya dan 

perkembangannya, visi-misi, tujuan sekolah, kurikulum, struktur oragnisasi, 

kondisi fisik sekolah, keadaan sarana dan prasarana sekolah. Informasi tersebut 

penting guna mengemukakan kreatifitas guru dalam menerapkan teknik penilaian 

autentik di SMA N 1 Bantul. 

Bab III; Berisi penjelasan dan inti penelitian dan pembahasannya. Pada 

bagian ini difokuskan pada pemaparan data dan analisis kritis mengenai kretifitas 

guru PAI dalam menerapkan teknik penilaian autentik kurikulum 2013 di SMA 

N1 Bantul. 

Bab IV; Merupakan bab terakhir atau penutup yang berisikan tentang 

kesimpulan dari penelitian ini diikiti denagn beberapa pesan, saran-saran dan 

penutup. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1) Berdasarkan pada apa yang diamati oleh peneliti pada saat melakukan 

observasi di dalam kelas, penilaian kinerja sudah diterapkan. Pada observasi 

pertama misalnya, guru meminta setoran hafalan hadist dari siswa, dalam 

penilaiannya guru menggunakan daftar cek ( check list ). Di dalamnya 

terdapat indikator-indikator penilaian yang dapat diisi denagn tanda ceklis 

(centang) apabila siswa yang bersangkutan sudah menguasai indikator yang 

ingin dicapai. Pada skala penilaian didalamnya diberikan dua atau lebih 

kategori penilaian. Penilaian kinerja yang menggunakan skala penilaian 

memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan 

kompetensi tertentu, karena pemberian nilai dapat dilakukan sesuai kulitas 

setiap tahap bukan hanya dilakukan atau tidak dilakukan. 

2) Kendala yang masih sering muncul yaitu waktu yang dibutuhkan relatif lama 

untuk menilai satu orang siswa saja. Dalam menilai guru harus menguji siswa 

dengan satu per satu aspek yang ingin diketahui. Penilaian seringkali 

dilakukan per siswa dan harus menilai setiap aspek yang ingin diketahui. 

Oleh karena setiap siswa yang butuh waktu lama, maka tidak jarang waktu / 

jam pelajaran jadi banyak yang terbuang, karena biasanya siswa yang tidak 

sedang diuji akan diam saja menuggu giliran, bahkan berbicara sendiri 

dengan teman. Hal ini tentu saja tidak efektif. Untuk mengatasinya guru 
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biasanya langsung memberi tugas tambahan kepada siswa, agar bisa 

dikerjakan saat sambil menunggu giliran untuk dinilai. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang diberikan berkaitan dengan penelitian yang 

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

1. Saran untuk guru Pendidikan Agama Islam : 

a. Senantiasa meningkatkan penggunaan media pembelajaran, misalnya : 

laptop, proyektor 

b. Senantiasa menggunakan teknik penilaian yang beragam dalam 

pelaksanaan pembelajaran agar hasil yang dicapai sesuai keinginan dan 

lebih meningkatkan minat belajar siswa. 

2. Saran untuk siswa : 

a. Senantiasa meningkatkan semangat belajar dan berlomba-lomba dalam 

prestasi. 

b. Senantiasa meningkatkan perhatian apabila guru sedang memberikan 

materi. 

 

A. Kata Penutup 

Sebagai penutup skripsi ini penulis memanjatkan rasa syukur yang 

sebesar-besarnya atas rahmat yang diberikan Allah SWT sehingga penulis 

mampu menyelesaikan skripsi ini. 
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Tidak ada manusia yang sempurna, begitu juga dengan penulisan skripsi 

ini. Terdapat banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun secara teori. 

Oleh karena itu penulis menyampaikan maaf atas kekurangan tersebut. 

Akhir kata semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

terkait dan memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Bantul 
Kelas : XI 
Semester : 1 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 
Topik  :Perilaku Taat, Kompetisi Dalam Kebaikan dan Etos Kerja 
Materi Pokok  : QS An-Nisa’ :59, Q.S. Al-Maidah (5) : 48; dan Q.S. At-Taubah (9) : 105 
Alokasi Waktu : 4 X 3 Jam Pelajaran  
Jumlah Pertemuan : 4 x Pertemuan 
 

A. Kompetensi Inti : 

 (K1) : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya  
 (K2) : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro- aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

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

(K4) :Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 
B. Kompetensi Dasar 

3.1 Menganalisis QS An-Nisa’ : 59, Q.S. Al-Maidah (5) : 48; dan Q.S. At-Taubah (9) : 105, serta 
hadits tentang taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. 

4.1Membaca Q.S. An-Nisa (4) : 59; Q.S. Al-Maidah (5) : 48; Q.S. At Taubah (9) : 105 sesuai 
dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. 

4.2 Mendemonstrasikan hafalan Q.S. An-Nisa (4) : 59; Q.S. Al-Maidah (5) : 48; Q.S. At-Taubah 
(9) : 105 dengan lancar 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi  

3.1 Mampu menganalisis QS An-Nisa’ : 59, Q.S. Al-Maidah (5) : 48;dan Q.S. At-Taubah (9) : 
105, serta hadits tentang taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. 

4.1 Mampu membaca Q.S. An-Nisa (4) : 59; Q.S. Al-Maidah (5) : 48; Q.S. At Taubah (9) : 105 
sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. 

4.2 Mampu mendemonstrasikan hafalan Q.S. An-Nisa (4) : 59; Q.S. Al-Maidah (5) : 48; Q.S. At-
Taubah (9) : 105 dengan lancar 

 



D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran siswa dapat 

1. Menganalisis QS An-Nisa’ : 59, Q.S. Al-Maidah (5) : 48; dan Q.S. At-Taubah (9) : 105, serta 
hadits tentang taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. 

2.Membaca Q.S. An-Nisa (4) : 59; Q.S. Al-Maidah (5) : 48; Q.S. At Taubah (9) : 105 sesuai 
dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. 

3. Mendemonstrasikan hafalan Q.S. An-Nisa (4) : 59; Q.S. Al-Maidah (5) : 48; Q.S. At-Taubah 
(9) : 105 dengan lancar 

E. Materi Ajar 

 QS. An-Nisa’ : 59, Q.S. Al-Maidah (5) : 48; dan Q.S. At-Taubah (9) : 105, serta hadits tentang 
taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja 

 
F. Metode Pembelajaran 

Saintifik,Kooperatif, rool play,diskusi, ceramah 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi
waktu 

 
Pendahuluan 

 
 Memberikan salam 
 Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan 

untuk belajar 
 Menanyakan kehadiran siswa 
 Mempersilakan salah satu siswa memimpin doa 
 Tanya jawab materi sebelumnya  
 Menyampaikan tujuan pembelajaran melalui power point. 
 

 
10 menit 

 
Inti 

 Mengamati  
- Menyimak bacaan al-Qur’an QS An-Nisa’ : 59, QS. Al 

Maidah (5): 48;dan Q.S. At Taubah (9): 105 serta Hadits 
yang terkait secara individu maupun kelompok. 

 Menanya 
- Mengajukan pertanyaan tentang kaedah tajwid yang 

terdapat dalam QS An-Nisa’ : 59,, QS. Al Maidah (5): 
48;dan Q.S. At Taubah (9): 105 

- Mengajukan pertanyaan tentang makna mufrodat yang 
terdapat dalam QS An-Nisa’ : 59, QS. Al Maidah (5): 
48;dan Q.S. At Taubah (9): 105 serta hadits yang terkait 

 Eksperimen/Eksplor 
- Menganalisa kaedah tajwid yang terdapat QS An-Nisa’ : 

59, QS. Al Maidah (5): 48;dan Q.S. At Taubah (9): 105  
- Diskusi tentang makna mufrodat dan ijmali yang terdapat 

dalam QS An-Nisa’ : 59,QS. Al Maidah (5): 48, dan Q.S. At 
Taubah (9): 105 serta Hadits yang terkait  

 
70 menit 



Kegiatan Deskripsi 
Alokasi
waktu 

Diskusi tentang kandungan makna QS. Al Maidah (5): 
48;Q.S. Az-Zumar (39) : 39; dan Q.S. At Taubah (9): 105 
serta Hadits yang terkait  

 Assosiasi  
- Menyimpulkan kaedah tajwid yang terdapat pada QS An-

Nisa’ : 59, QS. Al Maidah (5): 48;dan Q.S. At Taubah (9): 
105  

- Menyimpulkan makna mufrodat dan ijmali yang terdapat 
dalam QS An-Nisa’ : 59, QS. Al Maidah (5): 48;dan Q.S. At 
Taubah (9): 105 serta Hadits yang terkait  

- Menyimpulkan kandungan makna QS An_Nisa’ : 59, QS. 
Al Maidah (5): 48; dan Q.S. At Taubah (9): 105 serta 
Hadits yang terkait. 

 Komunikasi 
- Menyajikan kaedah tajwid yang terdapat QS An-Nisa’ : 59, 

QS. Al Maidah (5): 48;dan Q.S. At Taubah (9): 105  
- Menyajikan makna mufrodat dan ijmali yang terdapat 

dalam QS An-Nisa’ : 59, QS. Al Maidah (5): 48;dan Q.S. At 
Taubah (9): 105 serta Hadits yang terkait 

- Menyajikan kandungan makna QS An-Nisa’ : 59, QS. Al 
Maidah (5): 48;dan Q.S. At Taubah (9): 105 serta Hadits 
yang terkait  

- Mendemonstrasikan bacaan tartil dan hafalan QS An-Nisa’ 
: 59, QS. Al Maidah (5): 48;dan Q.S. At Taubah (9): 105 
serta Hadits yang terkait  

 Refleksi 
Menampilkansikap kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras, 
dalam kehidupan sehari-hari sebagai refleksi dari pemahaman 
QS An-Nisa’ : 59, QS. Al Maidah (5): 48;dan Q.S. At Taubah 
(9): 105 serta Hadits yang terkait 

 
Penutup 

 
 Klarifikasi/kesimpulan siswa dibantu oleh guru 

menyimpulkan materi  
 Evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan 

pembelajaran 
 Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan 

pembelajaran 
 Mengucapkan salam 

 
10 menit 

 

 

 

 

 



H. Alat (Bahan) / Sumber Belajar: 

a.  Alat / Bahan :  Al Qur’an, Power point, Video, LCD, Laptop 

 

b. Sumber Belajar :  

 Buku PAI Kls X Kemdikbud 
 Al-Quran dan Al-Hadits 
 MGMP PAI SMA Kab. Bantul, Bahan Ajar Kelas XI, ADIB, Idea Press, YK, 2014 
 Kitab tafsir Al-Qur’an 
 Buku lain yang menunjang 
 Multimedia interaktif dan Internet 

 
 

I. Penilaian  

1. Prosedur : 
a. Penilaian proses belajar mengajar oleh guru 

b. Penilaian hasil belajar (tes lisan/ tertulis berbentuk Esay) 

2. Alat Penilaian (Soal terlampir) 

 

  Mengetahui :      Bantul, 1 Juli 2016 
  Kepala Sekolah  Guru Mata Pelajaran 
  
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UJI KOMPETENSI  
Aspek afektif 
Isilah pernyataan-pernyataan berikut sesuai dengan sikapmu yang sebenarnya 

dengan cara mencontreng ( √ ) pada kolom yang tersedia 
 

INTERNALISASI AKHLAK MULIA 

N
o Pernyataan 

setuj
u 

 tidak 
setuj
u 

tidak 
tahu alasan 

1 Memberikan kasih sayang, rasa …… …… ….. …… 

  

hormat dan bantuan kepada 
fakir miskin adalah kewajiban 
kita bersama.         

 2 Berlomba-lomba dalam berbuat …… …… ….. …… 

  
kebajikan merupakan perbuat-
an terpuji.         

 3 Muslim / muslimat yang sering …… …… ….. …… 

 
berbuat dosa besar termasuk 
orang yang menganiaya diri.      

4 Umat Islam yang perbuatan - …… …… ….. …… 

 

perbuatan baiknya sebanding 
dengan perbuatan jahatnya ia 
lebih dahulu akan ditempatkan 
di neraka.      

5 Umat Islam yang perbuatan- ….. …. …. ….. 

 

perbuatan baiknya lebih ba-
nyak dari perbuatan dosanya 
maka ia akan masuk surga.     

 

Lampiran 2 : Format Penilaian Proses bealajar 

FORMAT PENGAMATAN SIKAP 

No Nama Siswa 
Disiplin 

Tanggung 
jawab 

Peduli Kerja keras 

a b c a B c a b c A b c 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              



11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              

INDIKATOR KOMPETENSI INTI 1 DAN 2 

1. Disiplin 
a. Selalu hadir di kelas tepat waktu 
b. Mengerjakan LKS sesuai petunjuk dan tepat waktu 
c. Mentaati aturan main dalam kerja mandiri dan kelompok 

2. Tanggung jawab 
a. Berusaha menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh 
b. Bertanya kepada teman/guru bila menjumpai masalah 
c. Menyelesaikan permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya 
d. Partisipasi dalam kelompok 

3. Peduli 
a. Menjaga kebersihan kelas, membantu teman yang membutuhkan 
b. Menunjukkan rasa empati dan simpati untuk ikut menyelesaikan masalah  
c. Mampu memberikan ide/gagasan terhadap suatu masalah yang ada di sekitarnya 
d. Memberikan bantuan sesuai dengan kemampuannya 

4. Kerja keras 
a. Mengerjakan LKS dengan sungguh-sungguh 
b. Menunjukkan sikap pantang menyerah 
c. Berusaha menemukan solusi permasalahan yang diberikan 

PEDOMAN PENILAIAN: 
a. Penilaian dilakukan dengan cara membandingkan karakter siswa pada kondisi awal 

dengan pencapaian dalam waktu tertentu. 
b. Hasil yang dicapai selanjutnya dicatat, dianalisis dan diadakan tindak lanjut. 

. 

 Tugas 
- Melakukantelaahterhadapkaedah tajwid dan kandungan makna yang terdapat dalam QS 

An-Nisa’ : 59, QS. Al Maidah (5): 48;dan Q.S. At Taubah (9): 105 serta Hadits yang terkait  
 Observasi 
- Mengamati pelaksanaan diskusi dengan menggunakan lembar observasi yang memuat: 
- Isi diskusi (kaedah tajwid, makna mufrodat dan ijmali, dan kandungan makna ayat al-

Qur’an) 
kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras dalam kehidupan seha-hari sebagai implemantsi 
dari pemahaman QS An-Nisa’ : 59, QS. Al Maidah (5): 48;dan Q.S. At Taubah (9): 105 serta 
Hadits yang terkait  

 Portofolio 
- Membuatlaporantentangkaedah tajwid, makna mufrodat dan ijmali, serta kandungan makna 

QS An-Nisa’ : 59, QS. Al Maidah (5): 48;dan Q.S. At Taubah (9): 105 serta Hadits yang 
terkait  



 Tes 
- Teskemampuankognitifdenganbentuktessoal – soal pilihan ganda dan uraian 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

 
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 2 Bantul 
Kelas  : XI 
Semester  : 1 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 
Topik   :Iman  
Materi Pokok  : Iman kepada Kitab-kitab Allah swt 
Alokasi Waktu  : 3 X 3 Jam Pelajaran  
Jumlah Pertemuan : 3 x Pertemuan 
 

A. Kompetensi Inti : 

 (K1) : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya  
 (K2) : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro- aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

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

(K4):Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 
B. Kompetensi Dasar 

3.3 Memahami makna iman kepada Kitab-kitab Allah SWT. 
4.5 Berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada Kitab-kitab Suci Allah SWT 

 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi  

3.3 Memahami makna iman kepada Kitab-kitab Allah SWT. 
4.5 Berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada Kitab-kitab Suci Allah SWT 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran siswa dapat 

3.3 Memahami makna iman kepada Kitab-kitab Allah SWT. 
4.5 Berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada Kitab-kitab Suci Allah SWT 
 



E. Materi Ajar 
Iman kepada Kitab-kitab Allah SWT. 

 
 
F. Metode Pembelajaran 

Saintifik, kooperatif, rool play,diskusi, ceramah 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi
waktu 

Pendahuluan  Memberikan salam 
 Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk 

belajar 
 Menanyakan kehadiran siswa 
 Mempersilakan salah satu siswa memimpin doa 
 Tanya jawab materi sebelumnya  
 Menyampaikan tujuan pembelajaran melalui power point. 

 
10 menit 

 
Inti 

 Mengamati 
- Mencermati teks bacaan tentang ketentuan beriman kepada 

Kitab-kitab Allah SWTsecara individu maupun kelompok. 
 Menanya 
- Mengajukan pertanyaan, misalnya tentang makna beriman 

kepada Kitab-kitab Allah SWT?, hikmah apa yang diperoleh 
dari beriman kepada Kitab-kitab Allah SWT ?, bagaimana 
sikap kita terhadap keimanan kepada Kitab-kitab Allah SWT? 
Bagaimana cara mengimani Kitab-kitab Allah swt? 

 Eksperimen/Eksplore 
- Diskusi tentang makna bagaimana cara mengimani Kitab-kitab 

Allah SWT? dalam persfektif Islam, 
- Diskusi tentang cara beriman terhadap Kitab-kitab Allah SWT? 
- Menganalisa hikmah beriman kepada Kitab-kitab Allah SWT? 
 Assosiasi 
- Menyimpulkan makna beriman kepada Kitab-kitab Allah SWT? 
- Menyimpulkanhikmah beriman kepada Kitab-kitab Allah SWT? 
 Komunikasi 
- Menyajikan/melaporkan hasil diskusi tentang tentang makna 

beriman kepada Kitab-kitab Allah SWT?, serta hikmahnya. 
- Menanggapi hasil presentasi (melengkapi, mengkonformasi, 

dan menyanggah). 
- Membuat resume pembelajaran di bawah bimbingan guru. 
 Refleksi 
- Menampilkan sikap gemar membaca dan mengamalkan al-

Qur’an sebagai refleksi dari iman kepada Kitab-kitab Allah 
SWT? 

Menunjukkan sikap aklaqul karimah dan ketauladanan sebagai 
cerminan penghayatan terhadap iman kepada Kitab-kitab Allah 

 
70 menit 



Kegiatan Deskripsi 
Alokasi
waktu 

SWT? 
 
 
 
 

 
Penutup 

 
 Klarifikasi/kesimpulan siswa dibantu oleh guru menyimpulkan 

materi  
 Evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran 
 Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran 
 Mengucapkan salam 

 

 
10 menit 

 

H. Alat (Bahan) / Sumber Belajar: 

a.  Alat / Bahan: Al Qur’an 

Power point, Video, LCD, Laptop 

b. Sumber Belajar :  

 Buku PAI Kls XI Kemenag RI 

 Al-Quran dan Al-Hadits 
 MGMP PAI SMA Kab. Bantul, Bahan Ajar Kelas XI, ADIB, Idea Press, YK, 2014 
 Kitab tafsir Al-Qur’an 
 Buku lain yang menunjang 
 Multimedia interaktif dan Internet 

 
I. Penilaian  

1. Prosedur : 
a. Penilaian proses belajar mengajar oleh guru 

b. Penilaian hasil belajar (tes lisan/ tertulis berbentuk essay) 

2. Alat Penilaian (Soal terlampir) 

 

 Mengetahui :      Bantul, 1 Juli 2016 
 Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran 
  
 
 

  



 Lampira

Baca
adab

a. Q

 

 

 

 

 

b.  Q

 

 

 

 

c. Q

 

 

 

 

IMAN KE

IFTITAH 
Untuk me
1. Dudu
2. Mula
3. Perha
4. Haya
5. Akhir
 
A. Fung

Allah
peng
rasul-

lemba
ayat 

n 

alah ayat-aya
 dan sopan 

Q.S.Al Baqar

Q.S. Ar Ra’d

Q.S.Az Zuma

EPADA KITA

H  
eningkatkan
uklah dengan
ilah dengan 
atikanlah de

atilah pelajar
rilah pelajara

gsi Iman kep
Maksud i

 itu benar-be
ertian kitab-
-Nya melalu

RISALAH
aran kertas 
Al Quran di

at berikut de
santun mem

rah 1 – 5 

du : 28 - 29 

ar : 41 

AB - KITAB

 keimanan k
n tenang, kh
ta'awuz dan

engan saksa
ran ini dan a
an dengan m

pada Kitab-
iman kepada
enar firman 
-kitab Allah 

ui Malaikat Ji
H, Mushaf a
yang berjilid

ihapal dan d

engan tartil d
mbaca Al Qu

B ALLAH 

kepada kitab
husyuk, dan 
n basmalah!
ma penjelas
mbillah hikm

membaca do

-Kitab Allah
a kitab-kitab
Allah yang t
adalah kum

ibril dan men
adalah kump
d sebagaim
ditulis pada 

dan renungk
r’an. 

b-kitab Allah 
tawaduk! 

san dari guru
mahnya ke d
oa agar ilmu 

h 
b Allah adala
turunkan kep
mpulan wah
njadi pedom
pulan ayat-a
ana mushaf
pelepah-pe

 

kanlah makn

 

guru menyu

u agamamu!
dalam kehidu

yang dipero

ah kita harus
pada para ra

hyu Allah ya
man hidup ba
ayat Al Qura
f Al Quran s

elepah kurma

anya serta p

uruh siswany

! 
upanmu seh
oleh menjadi

s meyakini b
asul yang dip
ang diturunk
agi umatnya.
n yang berb
saat ini.Pad
a, daun, da

perhatikan 

ya untuk : 

ari-hari! 
i berkah! 

bahwa kitab-
pilih-Nya.Ad
kan kepada 
. 
bentuk lemb
a awalnya, 

an tulang. Pr

-kitab 
dapun 

para 

aran-
ayat-
roses 



penya
Khali

Nabi 
Nabi 
meru
dalam

 
Artiny

 

yang 
dalam

Artiny

manu
swt.d
deng
diriny
kitab 
1. S

d
se

 
A

 

m
m
aj
ju
sa
se
in

alinan dan p
fah Abu Bak

Ada emp
Musa a.s., Z
Isa a.s., d

pakan kitab
m firman Alla

ya: "Sesung
benar-b

Selain ki
diturunkan 

m firman Alla
 

ya: "(Yaitu) K

Pada po
usia untuk b
dan dilarang 
an tujuan a

ya sendiri, s
tersebut me

Sebagai Pedo
Allah 

an menyem
ebagaimana

 

Artinya: "Dan
meny

Apab
maka henda
mempelajari 

jaran terseb
uga akan ma
alat, zakat, 
eperti denga

ni disebut iba
 
 

 

pengumpula
kar As Siddik
pat macam k
Zabur yang 
dan Al Qur
b terakhir ya
ah. 

gguhnya Ka
benar meme

tab-kitab ter
kepada Na

ah swt. 

Kitab-kitab Ib

okoknya, isi 
bertauhid.Art

menyekutu
agar menjad
esama man

empunyai fu
oman Hidup
menciptaka

mbah kepada
a firman Alla

n Aku tidak
yembah-Ku.

bila manusia
aknya ia se
kitab suci (

but dalam ke
ampu memil
puasa, atau

an kegiatan 
adah gairu m

n lembaran 
k. 
kitab yang w
diturunkan k

ran diturunk
ang dijamin

ami-lah yang
eliharanya." 

rsebut Allah
abi Ibrahim 

brahim dan 

dari kitab-k
tinya, menye
kan-Nya. Al
i pedoman 

nusia, maup
ngsi sebaga

p Manusia da
an manusia 
a-Nya merup
h swt 

k menciptak
." (QS Az Za

a tidak ingin 
elalu berpeg
(Al Quran) d
ehidupan se
iki kontak ke

u haji (hal in
muamalah, 

mahdah). Fir

tersebut dila

wajib kita yak
kepada Nab
kan kepada
n oleh Allah

g menurunk
(QS Al Hijr: 

h juga menu
a.s. dan N

Musa." (QS 

kitab terseb
embah kepa
llah menuru
hidup manu
un dengan 

ai berikut. 
alam Berhub

dengan tuj
pakan kewa

kan jin dan
ariyat: 56) 

diliputi oleh
gang teguh
dan memed
ehari-hari. D
epada Allah,
ni disebut iba
pemanfaata

rman Allah s

akukan oleh

kni, yaitu Ta
i Daud a.s., 
 Nabi Muh

h keaslianny

kan Al Qura
9). 

urunkan suh
abi Musa a

Al A’la: 19).

ut memiliki 
ada Tuhan y
nkan kitab-k
usia dalam 
alam sekita

bungan deng
juan agar m

ajiban yang 

n manusia, 

h rasa hina 
h pada tali 
domaninya d
Dengan mem
, baik secara
adah mahda

an lingkunga
swt. 

h Zaid bin Sa

urat yang di
Injil yang di

hammad saw
ya sebagaim

an dan sesu

uf, yaitu lem
a.s. Hal ters

. 

kesamaan,
yang Maha 
kitab kepada
berhubunga

arnya.Oleh k

gan Allah 
manusia me
tidak bisa d

melainkan 

dan kemero
Allah, yai

dalam rangk
mpelajari Al 
a langsung, 
ah), maupun

an, atau kem

abit atas per

turunkan ke
iturunkan ke
w. Al Qura

mana dinyat

ungguhnya 

mbaran-lemb
sebut dinyat

 yaitu meng
Esa, yakni 
a para rasu
an dengan A
karena itu, k

nghambaka
ditawar-tawa

supaya me

osotan mart
tu dengan 
ka mengama
Quran, ma
misalnya m

n tidak langs
masyarakatan

rintah 

epada 
epada 
an ini 
takan 

 
 

Kami 

baran 
takan 

gajak 
Allah 
l-Nya 
Allah, 
kitab--

n diri 
ar lagi 

ereka 

tabat, 
cara 

alkan 
nusia 
elalui 
sung, 
n (hal 



 
A

 
2. S

d
te

A

 

d
a
se
se

 
 
A

 
3. S

a
m
m
d

 

Artinya: “Kata
yang
Ishaq
Isa s
mem
patu

Sebagai Pedo
Manu

engan cara
ersebut diter

 

 

Artinya: “Hai 
kera
adala

Pada
irinya send
khirnya men
etetes air. 
esungguhny

 

 

 

Artinya: "Wah
Nya 
Allah
mala
sesu

Sebagai Pedo
Allah 

gar saling 
mencemooh 
mulia adalah

alam firman
 

 

akanlah (ha
g diturunkan 
q, Ya'qub, d
serta apa y

mbeda-bedak
h kepada-Ny

oman Hidup
usia berkewa
a menjalank
rangkan dala

Nabi, peran
slah terhad
ah seburuk-

a zaman yan
iri, bahkan 

njadi sombo
Hal ini te

ya. Allah swt

hai orang-or
dan kepada

h turunkan s
aikat-Nya, k
ungguhnya o

oman Hidup
menciptaka
mengenal 
karena kes

h manusia 
-Nya. 

ai orang-oran
kepada kam

dan anak cu
yang diberik
kan seorang
ya.” (QS Al B

p Manusia da
ajiban untuk
kan perintah
am Al Quran

ngilah orang-
ap mereka. 
buruk tempa

ng serba sup
tidak sedik

ng, ingkar, d
erjadi karen
t.berfirman.

rang yang b
a kitab yang
sebelumnya
kitab-kitab-N
orang itu tela

p Manusia da
an manusia d
dan tolong-

sombongan 
yang paling

ng mukmin)
mi, dan apa 
ucunya, dan
kan kepada
g pun di an
Baqarah: 13

alam Berhub
k menjaga d
h Allah dan
n. 

- orang kafir
Tempat m

at kembali."(

per canggih 
kit yang m
dan tidak ma
na ia belu

beriman, teta
g Allah turun
a. Barang si
Nya, rasul-r
ah sesat seja

alam Berhub
dari suku ba
-menolong, 
mereka. D

g bertakwa 

), 'Kami beri
yang diturun

n apa yang 
a nabi-nabi 
ntara merek

36). 

bungan deng
irinya agar s
n menjauhi 

r dan orang-
mereka adala

(QS At Tahr

ini, banyak 
engingkari 
au mengaku
m meresap

aplah berim
nkan kepada
iapa yang k
rasul-Nya, d
auh jauhnya

bungan deng
angsa yang b

tidak salin
i hadapan A

kepada-Ny

riman kepad
nkan kepada
diberikan ke
dari Tuhan

ka dan kam

gan Dirinya 
selamat di d
 segala lar

-orang muna
ah Neraka j
im: 9). 

manusia ya
asal kejadi

ui bahwa dir
pi hakikat 

an kepada A
a Rasul-Nya 
kafir kepada
dan hari k

a." (QS An N

gan Sesama
berbeda-bed

ng bermusu
Allah, manu
ya.Sebagaim

da Allah dan
a Ibrahim, Is
epada Musa
nnya. Kami 
mi hanya tu

Sendiri 
dunia dan ak
rangan-Nya.

afik dan ber
jahanam da

ng lupa terh
iannya sehi
rinya berasa
keimanan 

Allah dan R
serta kitab 

a Allah, mala
kemudian, m
isa: 136). 

a Manusia 
da dengan tu
han dan B
usia yang p
mana dinyat

n apa 
smail, 
a dan 
tidak 

unduk 

khirat 
. Hal 

rsikap 
an itu 

hadap 
ingga 

al dari 
yang 

 
  

Rasul-
yang 

aikat-
maka 

ujuan 
Baling 
paling 
takan 



A

 

o
m
T
ya
se

4. S

m
m
m
m

 
A

 
D
a
se
Q
m
 

B. Dalil 

satu 
rasul-

 
Artiny

 

Artinya: "Hai 
seor
suku
mulia
kamu
Huju

Di du
rang lain. B

membutuhka
Tentu saja d
ang dibawa 
esamanya. 

Sebagai Pedo
Adan

memiliki fung
mengatur, me
mereka dicip
menjaga alam

 

Artinya: “Dan
seme

DISKUSI Kita
gar manusia
esama mak

Quran dalam
mengkajinya?

Naqli dan A
Iman kep

rukun iman
-Nya. Firma

 

 

 

 

ya: "Katakan
diturunk

manusia, se
rang peremp
u supaya ka
a di antara 
u.Sesunggu

urat: 13). 

unia ini, ma
Bentuk kerja
n adanya s

dalam hal in
oleh para ra

oman Hidup
ya kitab ya
si yang tak 
engelola, da
takan juga 

m dari kerus

n tiadalah K
esta alam.” 

ab suci yang
a dapat berh
khluk.Berdas
m kehidupan
? Uraikanlah

Aqli tentang
pada kitab A
n yang menj
n Allah. 

nlah (hai ora
kan kepada 

esungguhnya
puan dan m
amu saling k
kamu di sis

uhnya Allah 

anusia tidak 
a sama dala
aling penge

ni dibutuhkan
asul-Nya unt

p Manusia da
ang diturun
kalah pentin
an memanfa
untuk kesej
akan dan ha

Kami mengu
(QS Al Anbiy

g diturunkan
hubungan d
sarkan hal t
n Anda?Be
h jawabanny

g Fungsi Im
Allah adalah 

jadi fundam

ang-orang m
kami, dan 

a Kami men
menjadikan 
kenal-menge
si Allah ialah

Maha Men

mungkin h
am pergaula
ertian, saling
n adanya tu
tuk menjadi 

alam Berhub
nkan oleh A
ngnya, yaitu 
aatkan alam 
ahteraan m

arus menjag

utus kamu, m
ya: 107). 

n kepada pa
dengan Allah
tersebut, ap
rapa kalika

ya! 

man kepada 
kewajiban b

men seseora

mukmin), "Ka
apa yang d

nciptakan kam
kamu berba
enal. Sesun
h orang yan
ngetahui lag

hidup sendir
an tersebut 
g mengharga
untunan yan
pedoman h

bungan deng
Allah swt.ke
untuk menja
 atau lingku
anusia. Ole
a kelestari

melainkan u

ara rasul, kh
h, dirinya se
pakah Anda
h dalam se

kitab Allah
bagi setiap m
ang untuk b

ami beriman
diturunkan k

mu dari seo
angsa-bangs
ngguhnya or
ng paling be
gi Maha Me

rian, is past
(sering dis

ai, dan salin
ng berasal d
idup antara 

gan Alam 
epada para
adi pedoman
ungan karen
eh karena itu
iannya.Allah

untuk (menja

hususnya Al-
endiri, sesam
 telah mera
ehari Anda 

 
muslim dan m
beriman kep

n kepada Alla
kepada Ibra

rang laki-lak
sa dan bers
rang yang p
ertakwa di a
engenal." (Q

ti butuh ban
sebut muam
ng menghor
dari wahyu 
manusia de

 rasul-Nya 
n manusia d

na sesunggu
u, manusia 
h swt berfirm

adi) rahmat 

-Quran berf
ma manusia
asakan fung

membaca 

merupakan s
pada Allah r

ah dan apa 
ahim, lsmail,

ki dan 
suku-
paling 
antara 
QS Al 

ntuan 
malah) 

rmati. 
Allah 

engan 

juga 
dalam 
uhnya 
wajib 

man. 

 

t bagi 

ungsi 
, dan 

gsi Al 
atau 

salah 
rasul-

 
 

yang 
, dan 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Nama    : Anom Wulansari 

Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 22 November 1991 

Alamat    : Celan, Trimurti, Srandakan, Bnatul, Yogyakarta 

No Hp    : 085729987434 

Email    : wulansariaranka@gmail.com 

Nama Ayah   : Eko Musman 

Riwayat Pendidikan  : SD Muhammadiyah Bendo 

  SMP 1 Srandakan 

  SMA N 1 Bambanglipuro 

  UIN Sunan Kalkijaga Yogayakarta   

  


	HALAMAN JUDUL
	PERNYATAAN KEASLIAN
	PERNYATAAN BERJILBAB
	PERSUTUJUAN SKRIPSI
	PENGESAHAN
	MOTTO
	PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL DAN BAGAN
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	D. Kajian Pustaka
	E. Landasan Teori
	F. Metodologi Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB IV PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran
	C. Kata Penutup

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP

