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Abstrak 

Muhammad Syaiful Bahri Hidayat, 18204021005, Sistem Penilaian Pembelajaran 

Bahasa Arab Berbasis Integrated Project di SMP Islam Al Azhar Cairo 

Yogyakarta, Tesis Yogyakarta: Program Magister Pendidikan Bahasa Arab, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2020. 

Latar belakang penelitian ini untuk mengetahui penilaian pembelajaran 

bahasa Arab berbasis integrated project . Bahasa Arab merupakan salah satu 

pelajaran yang diajarkan berdampingan dengan mata pelajaran yang lain di 

sekolah. Oleh karena itu maka perlu melihat prespektif baru dalam penilaian 

pembelajaran dengan penilaian berbasis integrated project yang memadukan 

beberapa pelajaran sekaligus dalam satu konsep penilaian. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penilaian pembelajaran 

bahasa Arab berbasis integrated project mulai dari perencanaan penilaian, 

pelaksanaan penilaian hingga pelaporan hasil penilaian pembelajaran berbasis 

integrated project di SMP Islam Al Azhar Cairo Yogyakarta sehingga dapat 

dijadikan gambaran bagi para pendidik dalam menerapkan dan membuat inovasi 

yang baru dalam penilaian pembelajaran bahasa Arab. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif 

dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi, 

dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data dalam penelitian in mencangkup 

empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Sedangkan dalam pengecakan keabsahan datanya 

menggunakan metode triangulasi. 

Kesimpulan penelitian adalah 1) perencanaan penilaian dilakukan secara 

matang oleh guru mata pelajaran dengan penyusunan konsep kompetensi dasar 

yang terhubung dengan mata pelajaran yang lain, 2) pelaksanaan penilaian 

berbasis integrated project dilaksanakan dengan bimngan dan kontrol penuh dari 

guru mata pelajaran serta presentasi hasil project dilakukan penggalian 

pemahaman lebih dalam oleh guru mata pelajaran, 3) pengolahan hasil integrated 

project dilakukan secara objektif oleh guru mata pelajaran masing-masing dan 

pelaporan menggunakan rapor kuantitatif dan rapor deskriptif.  

Kata kunci: Penilaian Pembelajaran, Integrated Project 
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ض  ججٍغ

بىاء ٖلى  حٗلم اللٛت الٗغبُتهٓام ج٣ُُم  00482840881مدمض ق٠ُ البدغي هضاًت, 

ت إلاؾالمُت ألاػهاع ال٣اهغة بُمكغوٕ مخ٩امل في  ى٦ُا٦غجا, البدث, ًى٦ُا٦غجا مضعؾت الثاهٍى

ت وجأهُل املٗلمين   4848بجامٗت ؾىهان ٧لُجا٧ا إلاؾالمُت الح٩ىمُت  : ٧لُت الٗلىم التربٍى

ت ج٣ُُم حٗلم اللٛت الٗغبُت ٖلى أؾاؽ  لٛت . المكغوٕ مخ٩املزلُٟت هظا البدث هي مٗٞغ

ضعؾت . ولظل٪   في امل الٗغبُت هي إخضي املىاص التي حٗلم حىًبا إلى حىب م٘ املىاص ألازغي 

مكغوٕ من الًغوعي الىٓغ إلى وحهت حضًضة في ج٣ُُم الخٗلم م٘ ج٣ُُم ٖلى أؾاؽ 

 .ًجم٘ بين ٖضص الضعوؽ في مٟهىم ج٣ُُم مخ٩امل

التي  مكغوٕ مخ٩املؾاؽ وهضٝ هظا البدث هى ون٠ ج٣ُُم حٗلم اللٛت الٗغبُت ٖلى أ

غ هدُجت الخ٣ُُم الخٗلم ٖلى أؾاؽ  جتراوح من زُت الخ٣ُُم   وجىُٟظ الخ٣ُُم ختى ج٣ٍغ

ت بُىحُا٧اعجا بدُث ًم٨ن  مكغوٕ مخ٩امل في مضعؾت ألاػهغ ال٣اهغة إلاؾالمُت الثاهٍى

 اؾخسضم املٗلمين في جىُٟظ وزل٤ إلابخ٩اع الجضًضة في ج٣ُُم الخٗلم اللٛت الٗغبُت.

ؿخسضم املضزل ال٨ُٟي بك٩ل الىنُٟت. ومىهج حم٘  هظا البدث هى البدث املُضاوي َو

البُاهاث هى مالخٓت وم٣ابلت وزائ٤. وأؾلىب جدلُل البُاهاث ٌؿخسضم همىطج جدلُل 

ل البُاهاث, ٖغى البُاهاث  الخٟاٖلُت التي حكخمل أعبٗت م٩ىهاث هي حم٘ البُاهاث, جدٍى

 اهاث ٌؿخسضم مىهج الخثلُث. وحغ زالنت. وحغ نالخُت البُ

إٖضاص  مضعؽ املاصة من زال٫ هى زُُِ الخ٣ُُم  ( ال٣ائم ٖلى0 هي وهدُجت هظا البدث

مكغوٕ ( جىُٟظ الخ٣ُُم ٖلى أؾاؽ 4مٟهىم ال٨ٟاءاث ألاؾاؾُت املغجبُت باملىاص ألازغي   

ٖن  ج٣ضًم املكغوٕ م٘ بدث ما ٢ض ٞهم الُالبم٘ الخىحُه والخد٨م للمٗلم و  مخ٩امل

( ًخم جىُٟظ هخائج املكغوٕ املخ٩املت بك٩ل مىيىعي من ٢بل مٗلمي املىاص 3  صعاؾخه

غ الىنُٟت غ ال٨مُت وبُا٢اث الخ٣اٍع غ باؾخسضام بُا٢اث الخ٣اٍع  .الٟغصًت وإٖضاص الخ٣ٍغ

 خ٩امل, املكغوٕ املج٣ُُم الخٗلم : الكلمات الرئيسية
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Pedoman Transliterasi 

Transliterasi kalimat berbahasa Arab di Tesis ini berpedoman pada Surat 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis 

bedar sebagai berikut: 

1. Huruf Konsonan  

Konsonan 
Nama Transliterasi Nama 

Akhir Tengah Awal Tunggal 

 Alif ا ـا
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B/b Be ب بـ ـبـ ـب

 Ta T/t Te ث جـ ـخـ ـذ

 Ṡa Ṡ/ṡ ر زـ ـثـ ـث
Es (dengan titik 

di atas) 

ج حـ ـجـ ـج  Jim J/j Je 

ح خـ ـدـ ـذ  Ḥa Ḥ/ḥ 
Ha (dengan titik 

di bawah) 

ر زـ ـسـ ـش  Kha Kh/kh Ka dan ha 

 Dal D/d De ص ـض

 Żal Ż/ż ط ـظ
Zet (dengan titik 

di atas) 

 Ra R/r Er ع ـغ

 Zai Z/z Zet ػ ـؼ

ؽ ؾـ ـؿـ ــ  Sin S/s Es 

ف قـ ـكـ ـل  Syin Sy/sy Es dan ye 

 Ṣad Ṣ/ṣ Es (dengan titik م نـ ـهـ ـو

https://id.wikipedia.org/wiki/%D8%A7
https://id.wikipedia.org/wiki/%D8%A8
https://id.wikipedia.org/wiki/%D8%AA
https://id.wikipedia.org/wiki/%D8%AB
https://id.wikipedia.org/wiki/%D8%AC
https://id.wikipedia.org/wiki/%D8%AD
https://id.wikipedia.org/wiki/%D8%AE
https://id.wikipedia.org/wiki/%D8%AF
https://id.wikipedia.org/wiki/%D8%B0
https://id.wikipedia.org/wiki/%D8%B1
https://id.wikipedia.org/wiki/%D8%B2
https://id.wikipedia.org/wiki/%D8%B3
https://id.wikipedia.org/wiki/%D8%B4
https://id.wikipedia.org/wiki/%D8%B5
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di bawah) 

 Ḍad Ḍ/ḍ ى يـ ـًـ ـٌ
De (dengan titik 

di bawah) 

ٍ َـ ـُـ ـِ  Ṭa Ṭ/ṭ 
Te (dengan titik 

di bawah) 

ّ ْـ ـٓـ ـٔ  Ẓa Ẓ/ẓ 
Zet (dengan titik 

di bawah) 

ٕ ٖـ ـٗـ ـ٘  „Ain „__ 
Apostrof 

terbalik 

ٙ ٚـ ـٛـ ـٜ  Gain G/g Ge 

 Fa F/f Ef ٝ ٞـ ـٟـ ـ٠

١ ٢ـ ـ٣ـ ـ٤  Qof Q/q Qi 

٥ ٦ـ ـ٨ـ ـ٪  Kaf K/k Ka 

 Lam L/l El ٫ لـ ـلـ ـل

م مـ ـمـ ـم  Mim M/m Em 

 Nun N/n En ن هـ ـىـ ـن

 Wau W/w We و ـى

ه هـ ـهـ ـه  Ha H/h Ha 

ء  

Hamz

ah 
__‟ Apostrof 

ي ًـ ـُـ ـي  Ya Y/y Ye 

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

apostrof (‟). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tungal bahasa 

https://id.wikipedia.org/wiki/%D8%B6
https://id.wikipedia.org/wiki/%D8%B7
https://id.wikipedia.org/wiki/%D8%B8
https://id.wikipedia.org/wiki/%D8%B9
https://id.wikipedia.org/wiki/%D8%BA
https://id.wikipedia.org/wiki/%D9%81
https://id.wikipedia.org/wiki/%D9%82
https://id.wikipedia.org/wiki/%D9%83
https://id.wikipedia.org/wiki/%D9%84
https://id.wikipedia.org/wiki/%D9%85
https://id.wikipedia.org/wiki/%D9%86
https://id.wikipedia.org/wiki/%D9%88
https://id.wikipedia.org/wiki/%D9%87
https://id.wikipedia.org/wiki/%D8%A1
https://id.wikipedia.org/wiki/%D9%8A
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Monoftong&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Diftong
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Arab yang lambangnya berupa tanda diakritik atau harakat, transliterasinya 

sebagai berikut: 

Vokal Nama Trans. Nama 

  َ   Fatḥah A/a A 

  َ   Kasrah I/i I 

  َ   Ḍammah  U/u U 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Vokal rangkap Nama Trans. Nama 

ي
َ
  Fatḥah dan ya’ Ai/ai A dan Iـ

ى
َ
  fatḥah dan wau Au/au A dan uـ

Contoh 

 
َ

٠ ُْ َ
٦ Kaifa 

 Ḥaula َخْى٫َ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Vokal panjang Nama Trans. Nama 

ا
َ

َ  Fatḥah dan alif Ā a dan garis di atas 

https://id.wikipedia.org/wiki/Diakritik
https://id.wikipedia.org/wiki/Harakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Fat%E1%B8%A5ah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kasrah
https://id.wikipedia.org/wiki/%E1%B8%8Cammah
https://id.wikipedia.org/wiki/Maddah
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ي
َ

َ  Fatḥah dan alif maqṣūrah 

ي  َ  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

و  َ  Ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas 

Contoh 

 Māta َماَث 

 Ramā َعَمى

َل  ُْ
 ٢ Qīla 

ْىث   م  ًَ  Yamūtu 

4. Ta marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah (ة atau ـة) ada dua, yaitu: ta marbūṭah 

yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, 

transliterasinya adalah t sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat 

harkat sukun, transliterasinya adalah h. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan h.  

Contoh: 

ا٫  
َ
ٟ

ْ
َ

َ
 ألا

 
 Rauḍah al-aṭfāl َعْوَيت

 
 
ت

َ
ل اي 

َ
 الٟ

 
َىت ًْ

ض 
َ
 Al-madīnah alfāḍilah امل

 
 
َمت

ْ
٨  Al-ḥikmah الح 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Alif_maq%E1%B9%A3%C5%ABrah
https://id.wikipedia.org/wiki/Ta_marb%C5%AB%E1%B9%ADah


xix 
 

5. Syaddah 

Huruf konsonan yang memiliki tanda syaddah atau tasydid, yang 

dalam abjad Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (   ا ), dalam 

transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda). 

Contoh: 

َىا  Rabbanā       َعبَّ

َىا ُْ جَّ
َ
 Najjainā ه

 Al-Ḥaqq الَح٤  

 Al-Ḥajj الَحج  

َم  ِّ
 ٗ
 
 Nu‘‘ima و

و   ض  َٖ  ‘Aduww 

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (   ـ ي ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ī.  

Contoh: 

ي   ل 
َٖ  ‘Alī 

ي   َغب 
َٖ  ‘Arabī 

6. Kata sandang 

Kata sandang dalam abjad Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tasydid
https://id.wikipedia.org/wiki/Abjad_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Huruf_syamsiah
https://id.wikipedia.org/wiki/Huruf_qamariah
https://id.wikipedia.org/wiki/Huruf_qamariah
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ـ   ْم
َّ

 Al-Syamsu (bukan asy-syamsu) الك

 
 
ت

َ
َؼل

ْ
ل  Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah) الؼَّ

 
 
ت

َ
َؿٟ

ْ
ل
َ
 Al-Falsafah الٟ

ص  
َ

ال  Al-Bilād الب 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. Contoh: 

ْوَن  غ  م 
ْ
أ
َ
 Ta’murūna ج

ْىء    ’An-Nau الىَّ

ْيء  
َ

 Syai’un ش 

ْغث   م 
 
 Umirtu أ

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia 

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, 

istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan 

bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya 

kata 'Alquran' (dari al-Qur‟ān), 'Sunnah,' 'khusus,' dan 'umum.' Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka 

harus ditransliterasi secara utuh,  

Contoh: 

 Fī Ẓilāl al-Qur‟ān, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Alquran
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 Al-Sunnah qabl al-tadwīn, dan 

 Al-„Ibārāt bi „umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab. 

9. Lafẓ al-Jalālah 

Lafẓ al-jalālah (lafal kemuliaan) “Allah” (هللا) yang didahului partikel 

seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf 

ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah (hamzah wasal). 

Contoh: 

ن  للا   ًْ
اهلل  Dīnullāh ص   Billāh ب 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf t. Contoh: 

ْي َعْخَمت   ْم ف 
للا  ه   Hum fī rahmatillāh 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan yang Disempurnakan (EyD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk 

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik 

https://id.wikipedia.org/wiki/Allah
https://id.wikipedia.org/wiki/Wasal
https://id.wikipedia.org/wiki/Ejaan_yang_Disempurnakan


xxii 
 

ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (catatan kaki, 

daftar pustaka, catatan dalam kurung, dan daftar referensi).  

Contoh: 

 Wa mā Muammadun illā rasūl 

 Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

 Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

 Abū Naṣr al-Farābī 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam proses pembelajaran apapun sejatinya harus selalu terdapat 

serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, kegiatan proses belajar 

mengajar dan kemudian diakhiri dengan evaluasi. Perencanaan belajar 

mengajar yang dirancang oleh seorang pendidik tentunya mengacu pada 

suatu tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Dan 

untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari perencanaan 

pembelajaran tersebut maka dibutuhkan yang namanya evaluasi. 

Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa evaluasi merupakan 

bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran bahasa Arab. 

didalamnya terdapat penilaian dan pengukuran, yang mana pengukuran 

berkaitan dengan ukuran kuantitatif, sedangkan penilaian banyak terkait 

dengan kualitas.
1
 Penilaian sebenarnya merupakan hal yang sudah sangat 

populer dalam dunia pendidikan akan tetapi penggunaannya masih sering 

disalah artikan dalam praktik pendidikan saat ini.
2
 Penilaian merupakan 

sesuatu yang penting dalam rangkaian proses pembelajaran, karena 

penilaian dapat memberikan informasi tentang sejauh mana tujuan-tujuan 

yang telah dicapai dan dikuasai oleh peserta didik setelah menempuh 

pembelajaran.
3
 

                                                           
1
 Junda Miladya, Prosiding Konfererensi Nasional Bahasa Arab I, No.1 Tahun 2015 

2
 H Douglas Brown, Langguage Assessment, Principles and Classroom Practices (New 

York, Pearson Education: 2004) hlm 4 
3
 Nana Sudjana, Penilain Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009) hlm 297 
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Penilaian pembelajaran oleh satuan pendidikan bertujuan untuk 

menilai pencapaian hasil belajar peserta didik untuk semua mata pelajaran 

yang diajarkan. Semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan tentunya 

harus selalu diikuti dengan kegiatan penilaian.
4
 Oleh karena itu hendaknya 

penilaian pembelajaran oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan 

untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil pembelajaran. 

Berbagai penilaian dilakukan oleh para pendidik di satuan pendidikan 

mulai dari penilaian harian, penilaian tengah semester hingga penilaian 

akhir semester. 

Akan tetapi pada realitasnya, penilaian masih menjadi salah satu 

momok yang sangat menakutkan bagi para peserta didik di sekolah. 

Bagaimana tidak, dengan tanggungan segudang mata pelajaran 

menjadikan tambahan beban tersendiri bagi para peserta didik. Apalagi 

juga ditambah dengan pelaksaan penilaian tengah semester atau akhir 

semester yang pelaksanaannya hanya beberapa hari saja dengan 

pengambilan nilai seluruh mata pelajaran yang telah dipelajari selama 

pembelajaran di sekolah. Akhirnya minggu-minggu penilaian menjadikan 

peserta didik tidak tenang yang akan berdampak pada psikologi peserta 

didik. 

Standar penilaian pendidikan saat ini menyatakan bahwa penilaian 

hasil belajar peserta didik meliputi tiga aspek yaitu sikap, pengetahuan dan 

keterampilan.
5
 Hal ini berarti bahwa penilaian juga harus bisa 

                                                           
4
 Andi Nurwati, Penilaian Ranah Psikomotorik Siswa dalam Pembelajaran Bahasa, 

(Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 9 (2) Tahun 2014: 384-400), hlm 386 
5
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2016 
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mengakomodir kompetensi peserta didik yang berhubungan dengan 

keterampilan dan begitu juga sikap. Akan tetapi paradigma penilaian 

tradisional di satuan pendidikan masih banyak yang hanya berkutat pada 

penilaian kognitif saja yang diambil dari pengumpulan informasi nilai tes 

yang mana penilaian tes ini tidak mungkin bisa menaungi penilaian 

psikomotor dan afektif. Penilaian tes yang syarat akan pengetahuan yang 

teoritis menjadikan peserta didik banyak belajar hanya dengan sekedar 

menghafal pengetahuan itu saja sehingga berakibat pada pengetahuan 

jangka pendek yang akan hilang setelah proses penilaian itu selesai. 

Penilaian yang selama ini berjalan masih banyak yang hanya 

bertumpu pada peringkat dari peserta didik sehingga terkesan 

mengesampingkan peserta didik yang kurang mampu (lemah) dalam suatu 

pelajaran. Adanya peringkat dan klasifikasi cenderung mendorong pada 

kompetisi yang terlalu berlebihan. Padahal kemampuan masing-masing 

peserta didik berbeda satu dengan yang lainnya sehingga sangat tidak bijak 

jika peserta didik dituntut untuk dapat menguasai seluruh mata pelajaran 

yang diajarkan di sekolah. 

Dalam kegiatan belajar mengajar di Sekolah, pendidik dihadapkan 

dengan sejumlah karakteristik siswa yang beraneka ragam antara satu dan 

lainnya. Ada siswa yang mampu dengan mudah memahami mata pelajaran 

A akan tetapi kesulitan dalam mata pelajaran B, begitupun sebaliknya ada 

peserta didik yang dengan mudah memahami mata pelajaran B akan tetapi 

sangat kesulitan dalam mata pelajaran A dan seterusnya. Tentu hal ini 

merupakan tantangan tersendiri terhadap para peserta didik. 



4 
 

Selaian penilaian yang masih sangat didominasi oleh aspek 

kognitif, selama ini penilaian juga masih menjadi hal yang sangat rahasia 

untuk murid. Sehingga peserta didik hanya tahu hasil akhir dari penilaian 

dari guru tersebut tanpa mengetahui proses dari penilian tersebut. Padahal 

proses penilaian tersebut selayaknya juga diketahui oleh peserta didik agar 

peserta didik dapat memprediksi berapakah nilai yang akan diperoleh 

dengan kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu juga diperlukannya 

penilaian yang baik, yaitu penilaian yang melibatkan peserta didik aktif 

dan dalam penilaiannya juga memberikan pengalaman untuk 

memposisikan dirinya sebagai penilai agar tumbuh kesadaran untuk 

belajar dalam diri peserta didik itu sendiri. 

Persoalan selanjutnya adalah dari mata pelajaran bahasa Arab 

sendiri, selama ini bahasa Arab masih banyak yang beranggapan bahwa 

bahasa Arab adalah bahasa agama yang sakral sehingga muncul paradigma 

yang dikotomik antara ilmu agama dan ilmu lainnya.
6
 Dikotomi ilmu 

agama dan umum ini seolah-olah menjadi pandangan yang benar dalam 

masyarakat kita. Anggapan bahwa bahasa Arab banyak yang digunakan 

dalam ritual-ritual keagamaan menjadikannya sebagai bagian dari ilmu 

agama yang tidak lebih hanya sebagai ritual sholat, dzikir, berdoa, puasa, 

mengurus jenazah dan lain-lain. 

Sedangkan pandangan terhadap bahasa Arab, selama ini juga 

masih banyak yang beranggapan bahwa pembelajarannya sangat monolitik 

dan jauh dari ilmu pengetahuan (ilmu umum). Bahasa Arab selalu 

                                                           
6
 Suharto, The Paradigm of Theo-Antropo-Cosmocentrism: Reposition of the Cluster of 

Non-Islamic Studies, (Walisongo, 23 (2), 251-282), hlm 260. 
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dianggap sebagai bahasa yang kurang bisa menyesuaikan dengan ilmu 

umum yang sangat luwes dengan zaman. Sehingga harapannya dengan 

penilaian proyek terpadu antara bahasa Arab yang dianggap sebagai ilmu 

agama dan mata pelajaran lain dapat membuktikan bahwasannya bahasa 

Arab juga mampu mengikuti dan menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan 

dan zaman. 

Setiap lembaga pendidikan memiliki tipologi tersendiri dalam 

pelaksanaan penilaian pembelajaran. Peneliti nantinya dalam tulisan ini 

akan menganalisis dan menjelaskan sistem penilaian pembelajaran bahasa 

Arab yang berkembang di SMP Islam Al-Azhar Cairo Yogyakarta. 

Kurikulum yang diterapkan di sekolah ini memang berbeda dengan 

Sekolah Menengah pada umumnya. Sekolah ini pada dasarnya tetap 

memakai Kurikulum 2013 sebagai kurikulum utama walaupun memang 

memiliki kurikulum PAI dan bahasa Arab yang mengadopsi dari Ma’had 

setingkat SMP dari Al-Azhar Asy-Syarif Mesir sehingga mulai dari bahan 

ajar dan materinya pun untuk mata pelajaran agama dan bahasa Arab 

sesuai dengan sekolah-sekolah di Mesir. Walaupun demikian, sekolah ini 

berusaha untuk mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum 

secara terpadu (tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum). 

Pembelajaran integratif sebenarnya merupakan suatu model 

pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dalam satu atau dua 

mata pelajaran.
7
 Pengintegrasian ilmu antar mata pelajaran ini juga tampak 

dengan kebijakan sekolah yang melaksanan penilaian pembelajaran 

                                                           
7
 Permana J, Pembelajaran Terpadu, Edukasi, 2 (1), hlm 31 
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dengan berbasis proyek terpadu antar mata pelajaran. Penilaian berbasis 

Integrated Project ini diimplementasikan dalam penilaian tengah semester 

dan penilaian akhir semester.
8
 Senada dengan itu, penilaian memang 

harusnya tidak hanya mengakomodir aspek kognitif, psikomotor dan 

afektif saja. akan tetapi juga bisa mengakomodir metakognitif, behavioral 

dan developmental siswa.
9
 Diharapkan dengan model penilaian integratif 

ini mendukung pengembangan pengetahuan peserta didik. 

Pemilihan metode penilaian yang tepat akan sangat berpengaruh 

pada objektivitas dan validitas hasil penilaian. Sebaliknya kesalahan dalam 

memilih dan menerapkan metode penilaian juga berimbas pada informasi 

yang tidak valid mengenail hasil belajar peserta didik. Mengingat peran 

besar dari penilaian untuk kesuksesan pendidikan maka sudah seharusnya 

para guru juga perlu memperhatikan dan menimbang kembali seberapa 

efektif penilaian yang selama ini dilakukan kepada para pesera didik di 

lembaga pendidikan masing-masing. 

Untuk itu perlu adanya sebuah model penilaian yang tidak hanya 

menjadikan penilaian sebagai tolak ukur pembelajaran siswa saja akan 

tetapi perlu adanya sebuah penilaian yang bisa mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa dalam pembelajaran sekaligus memberikan 

pengalaman kepada peserta didik menjadi penilai bagi dirinya sendiri (self 

assessment) maupun menilai antar teman (peer assessment). 

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut maka perlunya 

melihat suatu prespektif penilaian baru secara mendetail dalam bahasa 

                                                           
8
 Nurfitriyani H, Wawancara Tanggal 24 Februari 2020 

9
 Hosnan M, Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 2: Kunci 

Sukses Implementasi Kurikulum 2013, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm 37 
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Arab yaitu penilaian pembelajaran bahasa Arab berbasis integrated project 

sebagai alternatif penilaian hasil pembelajaran bahasa Arab peserta didik 

mulai dari tahap perencanaan penilaian, pelaksanaan penilaiannya hingga 

tahap pelaporan penilaian tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, 

maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana konsep perencanaan penilaian bahasa Arab berbasis 

integrated project di SMP Islam Al-Azhar Cairo Yogyakarta? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan penilaian bahasa Arab berbasis 

integrated project di SMP Islam Al-Azhar Cairo Yogyakarta? 

3. Bagaimana pengolahan dan pelaporan penilaian bahasa Arab berbasis 

integrated project di SMP Islam Al-Azhar Cairo Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui perencanaan penilaian bahasa Arab berbasis 

integrated project di SMP Islam Al-Azhar Cairo Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penilaian bahasa Arab 

berbasis integrated project di SMP Islam Al-Azhar Cairo 

Yogyakarta. 

c. Untuk mengetahui pengolahan dan pelaporan penilaian bahasa 

Arab berbasis integrated project di SMP Islam Al-Azhar Cairo 

Yogyakarta. 

2. Kegunaan Penelitian 
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Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik yang 

bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis bagi pembaca: 

a. Secara Teoritik 

1) Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah 

sebagai salah satu kerangka teori tentang sistem penilaian 

berbasis integrated project di sebuah lembaga pendidikan. 

2) Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pendidikan serta kontribusi pemikiran 

untuk memperkaya khasanah keilmuan tentang bagaimana 

penilaian integrated project bahasa Arab secara khusus, dan 

pembelajaran lain pada umumnya. 

3) Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian pustaka dan 

untuk dicermati lebih lanjut. Sehingga menjadi suatu yang 

dapat dikembangkan oleh peneliti lain di kemudian hari. 

b. Secara Praktik 

1) Bagi Kepala Madrasah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa 

masukan dan pertimbangan serta dasar untuk memperbaiki 

kekurangan dalam sistem pembelajaran bahasa Arab di SMP 

Islam Al Azhar Cairo Yogyakarta. 

2) Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan 

pertimbangan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih 

efektif dan variatif baik di kelas ataupun di lingkungan sekolah 
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serta memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi para 

siswa khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab. 

3) Bagi lembaga-lembaga Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan inspirasi dan 

sumbangan pemikiran dalam sistem pembelajaran bahasa Arab 

secara umum. 

4) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

penulis sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di 

perguruan tinggi. 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian yang membahas tentang penilaian terutama dalam 

penilaian pembelajaran bahasa Arab belum terlalu banyak dilakukan, 

apalagi yang berkaitan dengan penilaian yang berupa integrated project 

baik itu di sekolah negeri ataupun swasta. Kajian pustaka ini merupakan 

suatu yang sangat penting dilakukan sebelum penulisan karya tulis ilmiah, 

kajian ini ditujukan untuk menghindari terjadinya peniruan, pengulangan, 

plagiasi atau pengulangan jenis penelitian dengan objek dan subjek yang 

sama serta untuk menunjukkan bahwa penelitian yang direncanakan dalam 

tesis ini merupakan suatu hal yang baru yang layak untuk diteliti, berbeda 

dengan penelitian lain dan memiliki nilai manfaat. 

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, ada 

beberapa penelitian yang menurut peneliti masih terkait dengan penelitian 

dalam tesis ini. Penelitian-penelitian tersebut antara lain : 
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Pertama, Jurnal Ilmiah karya Andi Wibowo dan Tety Nur 

Cholifah, berjudul “Model Penilaian Terintegrasi Pembelajaran Tematik 

dan Literasi di Sekolah Dasar”. Dalam penelitiannya mereka 

mengemukakan cara mengintegrasikan penilaian pembelajaran tematik 

dan literasi. Peneliti menggunakan studi literatur yang dianalisis dan 

diinterpretasikan dalam bentuk tulisan. Penelitian ini menjelaskan bahwa 

penilaian terintegrasi dimulai dari menganalisis indicator yang sesuai 

dalam mengembangkan soal. Penilaian integrasi ini dilaksanakan dengan 

menentukan tema, menganalisis kompetensi dasar dan indikator 

ketercapaian, membuat soal dan lembar jawab.
10

 Penelitian ini jelas sangat 

berbeda dengan penelitian yang akan ditulis noleh penulis, dalam 

penelitian Tesis ini yang difokuskan adalah penilaian terintegrasi dengan 

penilaian dengan instrument tes, sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti 

adalah penilaian terintegrasi yang berbasis proyek. 

Kedua, Tesis karya Adi Irfan Marjuqi, berjudul “Pembelajaran 

Integratif Pendidikan Agama Islam Dengan Sains di SMKN 3 Malang” 

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam tentang pembelajaran 

integratif antara mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Sains, 

penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang mana fokusnya 

adalah PAI untuk membentuk akhlak dalam etos kerja. Tesis ini juga 

menunjukkan bahwa Integrasi Pendidikan Agama Islam dan sains 

menumbuhkan keyakinan siswa dalam kebenaran ajaran Islam.
11

 

                                                           
10

 Andi Wibowo dan Tety Nur Cholifah, Model Penilaian Terintegrasi Pembelajaran 

Tematik dan Literasi di Sekolah Dasar, PPM Universitas Negeri Surabaya, 2019  
11

 Adi Irfan Marjuqi, Pembelajaran Integratif Pendidikan Agama Islam Dengan Sains di 

SMKN 3 Malang, Tesis. 
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Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan ditulis dalam 

tesis ini. Penelitian dari Irvan ini yang diteliti adalah pembelajaran 

integratif antar mata pelajaran meskipun sama-mengangkat tema integrasi 

akan tetapi fokus penelitian ini pada pembelajaran sedangkan yang akan 

ditulis oleh peneliti adalah penilaian integratif dengan penilaian proyek 

maka dapat disimpulkan akan sangat berbeda dengan penelitian yang akan 

datang. 

Ketiga, Jurnal Ilmiah karya Imam Makruf, berjudul “Manajemen 

Integrasi Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Berbasis Pesantren”. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus di 

Madrasah berbasis Pesantren. Penelitian yang subjeknya di MA Al 

Mukmin Ngruki lebih banyak membahas manajemen pembelajaran bahasa 

Arab yang terintegrasi antara pembelajaran di Madrasah dan di Pesantren 

sebagai tempat tinggal siswa Madrasah. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

untuk memebentuk siswa yang berkompetensi dalam bahasa Arab di 

Madrasah harus menjadikan Pesantren sebagai praktik lingkungan bahasa 

yang telah diajarkan di Madrasah.
12

 Penelitian ini juga sangatlah berbeda 

dengan Tesis yang akan ditulis, penelitian ini lebih pada pengembangan 

integrasi pembelajaran siswa di Madrasah dan Pesantren sama sekali tidak 

menjelaskan tentang integrated project lintas mata pelajaran seperti yang 

akan ditulis oleh peneliti pada tesis ini. 

Keempat, Jurnal Ilmiah karya Soesy Sri Wulandari, berjudul 

“Profil Pembelajaran Terpadu pada Mata Pelajaran IPA di Sekolah 

                                                           
12

 Imam Makruf, Manajemen Integrasi Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah 

Berbasis Pesantren, Jurnal Cendikia, Vol 2 (267-280) 
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Menengah Pertama”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

sesuain dengan fakta lapangan. Penelitian yang subjeknya pembelajaran 

IPA terpadu di SMP 3 Jember dan SMP 10 Jember. Penelitian ini juga 

menjelaskan bagaimana manyusun pembelajaran terpadu utamanya dalam 

mata pelajaran IPA di Sekolah Menengah Pertama
13

 Penelitian ini tentu 

sangatlah berbeda dengan Tesis yang akan ditulis, penelitian ini lebih pada 

perencanaan pembelajaran secara terpadu, penelitian ini juga fokus pada 

pelajaran IPA tentu ini akan sangat berbeda dengan penelitian yang akan 

ditulis oleh peneliti yang mana akan membahas tentang penilaian secara 

terintegrasi buakan pembelajrannya. Fokus penelitian ini juga pada arah 

mata pelajaran bahasa Arab. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang di dalamnya 

terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini berdasarkan pada hasil 

penelitian dan paparan data dalam pembahasan mengenai Penilaian Pembelajaran 

bahasa Arab berbasis integrated project di SMP Islam Al-Azhar Cairo 

Yogyakarta. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan fokus penelitian, temuan dalam penelitian dan analisis 

data serta diskusi hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Perencanaan penilaian berbasis integrated project di SMP Islam 

Al Azhar Cairo Yogyakarta dipersiapkan dengan baik, yaitu : a) 

perencanaan penilaian integrated project direncanakan secara matang oleh 

guru mata pelajaran yang tergabung dalam penilaian integrated project, b) 

konsep penilaian integrated project memadukan kompetensi dasar antar 

mata pelajaran dengan menghungkan KD dengan tema. 

2. Pada tahap pelaksanaan penilaian berbasis integrated project ada 

beberapa hal yang dilakukan oleh guru ataupun peserta didik yaitu: a) 

pengerjaan integrated project dilaksanakan dengan bimbingan dan kontrol 

dari guru mata pelajaran, b) presentasi hasil project siswa disertai dengan 

penggalian lebih dalam oleh pendidik terutama dalam pendalaman 

pemahaman terhadap kompetensi dasar siswa. 
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3. Pada pengolahan dan pelaporan hasil integrated project guru dan 

sekolah memberikan laporan hasil integrated project dengan 

memperhatikan: a) pemberian skor pada penilaian integrated project 

diberikan sesuai dengan instrument yang telah dibuat, b) Pengolahan nilai 

peserta didik dilakukan oleh guru masing-masing mata pelajaran, c) 

pelaporan hasil integrated project dapat dilaporkan pada wali murid 

dengan rapor kuantitatif dan juga deskriptif integrated project serta 

dokumentasi. 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan kepada berbagai 

pihak berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan penelitian ini adalah: 

1. Kepala Sekolah dan Guru SMP Islam Al Azhar Cairo 

Yogyakarta agar terus meningkatkan konsistensi dan inovasi dalam 

melaksanakan penilaian terhadap peserta didik. Selain itu terus 

mensupport segala kemampaun belajar peserta didik dengan segala 

kecenderungan dalam belajar agar semua peserta didik merasa senang 

dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah. 

2. Bagi pembaca hendaknya hasil penelitian ini dapat dijadikan 

pedoman dan rujukan sebagai kajian penilaian integrated project mulai 

dari perencanaan, proses hingga pengolahannya. Teruslah menggali dan 

menemukan gagasan-gagasan baru dalam bidang penilan khususnya dan 

bidang pendidikan umumnya yang dapat dijadikan tema penelitian di masa 

yang akan datang. 
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3. Bagi pengembang ilmu atau peneliti selanjutnya. Penelitian ini 

tentu jauh dari kesempurnaan, ada banyak kekurangan dan keterbatasan 

dari peneliti sendiri. Oleh karena itu peneliti berharap ada penelitian 

pengembangan dari penilaian integrated project ini sehingga menjadi lebih 

konprehensif. Mengingat penelitian ini hanya terfokus pada penilaian 

integrated project. 



Daftar Pustaka 

 

Abdul Munip, Penilaian Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan keguruan, 2017) 

Acep Hermawan, Konsep Dasar dan Model-model Pembelajaran Terpadu, Modul 

Satu 

Adi Irfan Marjuqi, Pembelajaran Integratif Pendidikan Agama Islam Dengan 

Sains di SMKN 3 Malang, Tesis. 

Ahmad. (2011) Classroom Assesment and Integrated-Learning Model on Social 

Science, (Jurnal Evaluasi Pendidikan, Vol 2 (2) 115-131) 

Andi Nurwati. 2015. Penilaian Ranah Psikomotorik Siswa dalam Pembelajaran 

Bahasa, (Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol 9 No 1 (384-

400) 

Andi Wibowo dan Tety Nur Cholifah. 2019. Model Penilaian Terintegrasi 

Pembelajaran Tematik dan Literasi di Sekolah Dasar, PPM Universitas 

Negeri Surabaya. 

Chaedar Alwasilah, Pengantar Penelitian Linguistik Terapan, (Jakarta: Pusat 

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005)  

Conn-Powers. 2006. M. Conn-Powers, A. F., Traub, E. K., & Hutter-Pishgahi, L, 

The universal design of early education: Moving forward for all children. 

Beyond the Journal: Young Children (164-184) 

Elis Ratnawulan, Evaluasi Pembelajaran, (Pustaka Setia, Bandung: 2015) 

Elizabeth M. Dalton. 2017. Journal University of Dalton: Journal of Media 

Literacy Education. Vol 29 No. 2 (65-81) 



H Douglas Brown, Langguage Assessment, Principles and Classroom Practices 

(New York, Pearson Education: 2004) 

Hosnan M, Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 2: 

Kunci Sukses Implementasi Kurikulum 2013, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2014) 

https://kbbi.web.id/sistem diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 pada pukul 20.20 

Imam Makruf.2017. Manajemen Integrasi Pembelajaran Bahasa Arab di 

Madrasah Berbasis Pesantren, Jurnal Cendikia, Vol 2 (267-280) 

Jimmy Trianto Utomo. 2015. Universal Design for Learning: Pengertian, 

Prinsip dan Penerapan, Seminar Nasional Teknologi Pendidikan. 

Jozef R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan 

Keunggulannya, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010) 

Junda Miladya, Prosiding Konfererensi Nasional Bahasa Arab I, No.1 Tahun 

2015 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) 

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007) 

Lindri Harmurni, Instrumen Penilaian dan Validasinya (Surabaya: Uwais 

Inspirasi Indonesia, 2019) 

Masnur Mushlih, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2007) 

Mimin Haryati, Model dan Teknik Penilaian pada Tingkat Satuan Pendidikan, 

(Jakarta: Gaung Persada Press, 2007) 

https://kbbi.web.id/sistem


Nana Sudjana, Penilain Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009) 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2016 

Permana J. 2015. Pembelajaran Terpadu, Jurnal Edukasi, 2 (1) 

Puwono, Dasar-dasar  Dokumentasi , (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009) 

Rianawati, Implementasi Nilai-Nilai Karakter Pada Mata Pelajaran (Pontianak: 

IAIN Pontianak Press, 2017) hlm 287 

Robin Fogarty, How to Integrated the Curricula, Third Edition (London: Sage 

Company, 2009) hlm 92 

Soesy Sri Wulandari, 2020. Profil Pembelajaran Terpadu pada Mata Pelajaran 

IPA di Sekolah Menengah Pertama. Jurnal Inovasi Pembelajaran, Vol 9 

No.1 (27-35) 

Standar Penilaian BNSP 

Sudaryono, Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) 

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods, (Bandung: Alfabeta, 

2013) 

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014) 

Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta:Bumi Aksara, 

2013) 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002) 

Suharto, The Paradigm of Theo-Antropo-Cosmocentrism: Reposition of the 

Cluster of Non-Islamic Studies, (Walisongo, 23 (2), 251-282) 



Sukiman, Pengembangan Sistem Evaluasi, (Yogyakarta: Insan Madani, 2012) 

Suyanto, Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan 

Kualitas Guru (Jakarta: Esesnsi Erlangga Group, 2015) 

Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif dan Kontekstual-

Konsep Landasan dan Implementesinya pada Kurikulum 2013, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014) 

Trianto, Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Prestasi 

Pustaka Publisher, 2007) 

Udin S Winataputra, Belajar dan Pembelajaran, (Dirjen Pembinaan Kelembagaan 

Agama Islam dan Universitas Terbuka, 1994)  

Ujang Sukandi, Pendidikan Holistik: Pendidikan Lintas Prespektif (Jakarta: 

Prenanda Media, 2012) 

Uyu Wahyuni, Evaluasi Pembelajaran Sekolah Dasar, (Bandung: UPI PRESS, 

2006) 

Yessy Nur Endah Sary, Buku Mata Ajar Evaluasi Pendidikan (Yogyakarta: 

Deepublish Publisher, 2018) 

Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur, (Bandung: PT 

Rosdakarya) 

Zaka Hadikusuma Ramadhan, 2017. Pengembangan Penelitian Autentik Berbasis 

Kurikulum 2013, Jurnal Unimed. 

 

 

 

 

 

 

 

 


	SURAT BEBAS PLAGIASI
	NOTA DINAS PEMBIMBING
	LEMBAR PENGESAHAN
	PERSEMBAHAN
	MOTTO
	DAFTAR ISI
	ABSTRAK BAHASA INDONESIA
	ABSTRAK BAHASA ARAB
	KATA PENGANTAR
	PEDOMAN TRANSLITERASI
	BAB IPENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	D. Kajian Pustaka

	BAB VPENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA



