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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : SMP Negeri 1 Cepiring 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas / Semester  : VIII / I 

Materi Pokok   : Memahami macam-macam Sujud 

Alokasi Waktu  : 1 x 3 JPL (3 JPL) 

 

A. Kompetensi Inti: 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

bertanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 

percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya yang terkait dengan fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

No. 

KD 

Kompetensi dasar No. 

Indikator 
Indikator 

1.5 Menerapkan ketentuan sujud 

syukur, sujud tilawah dan 

sujud 

syahwiberdasarkansyariat 

Islam 

1.5.1 Membiasakan sujud 

syukur, sujud tilawah dan 

sujud syahwi berdasar 

syariat Islam dalam 

kehidupan sehari-hari 

3.7 Memahami hikmah sujud 

syukur, sujud sahwi, dan 

sujud tilawah 

3.7.1 

 

3.7.2 

 

3.7.3 

 

Menjelaskan pengertian 

sujud syukur berdasar 

syariat Islam 

Menjelaskan pengertian 

sujud tilawah berdasar 

syariat Islam 
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Menjelaskan pengertian 

sujud sahwi berdasar 

syariat Islam 

  3.7.4 

 

3.7.5 

 

3.7.6 

Menjelaskan ketentuan dan 

cara sujud syukur berdasar 

syariat Islam 

Menjelaskan ketentuan dan 

cara sujud sahwi berdasar 

syariat Islam 

Menjelaskan ketentuan dan 

cara sujud tilawah berdasar 

syariat Islam 

4.7 Mempraktikkan sujud 

syukur, sujud sahwi,dan 

sujud tilawah 

 

4.7.1 Melaksanakan tata cara 

sujud syukur, sujud tilawah 

dan sujud syahwi berdasar 

syariat Islam 

  4.7.2 Mempraktekkan sujud 

syukur, sujud tilawah dan 

sujud syahwi berdasar 

syariat Islam 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah memperhatikan tayangantutorial macam-macam sujud dan melakukan 

penelusuran kepustakaan, peserta didik dapat : 

1. Menjelaskan pengertian 

sujud syukur berdasar syariat Islam 

2. Menjelaskan pengertian 

sujud sahwi berdasar syariat Islam 

3. Menjelaskan pengertian 

sujud tilawah berdasar syariat Islam 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah 

Sujud syukur adalah sujud sebagai ungkapan terima kasih kepada Alloh 

swt.atas karuniaNya; sujud sahwi adalah sujud dua kali setelah tasyahud 

akhir sebelum salam; sujud tilawah adalah sujud bacaan. 



 
 

 

Lampiran 1 

2. L

atar belakang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah 

Sujud syukur dilakukan karena mendapat anugerah atau ketika 

terhindar dari musibah; sujud sahwi dilakukan karena meninggalkan 

rukun sholat atau sunnat ab’adh karena lupa atau karena 

ragu/kekurangan/kelebihan bilangan rokaat;  sujud tilawah dilakukan 

apabila membaca atau mendengar ayat sajdah dibaca. 

3. D

asar hukum sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah 

 كان إذا جاءه أمر سرور أوبشر بو خر ساجدا شاكرا هلل
إذا شك أحدكم في صالتو فلم يدركم صلى ثالثا أم أربعا فاليطرح 

 الشك واليبن على مااستيقن ثم يسجد تين قبل أن يسلم
 إذاقرأ ابن أدم السجدة إعتزل الشيطان

4. P

eta konsep materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujud syukur, Sujud sahwi, Sujud tilawah 

Pengertian Latar belakang Dasar hukum 

Tata cara 

Hikmah 

Self Assesment??? 
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E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan : Saintifik 

2. Metode  : Kontekstual,  kooperatif 

3. Teknik  : Permodelan 

 

F. Media, Alat Dan Sumber Belajar 

1. Media 

a. Video Tutorial pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud 

tilawah 

b. Slide materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah 

 

 

2. Alat  

a. Laptop 

b. LCD Projector 

c. Speaker eksternal 

d. Internet  

 

3. Sumber Belajar  

a. Departemen Agama RI. 2005. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: 

Departemen Agama RI.  

b. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTs Kelas VIII/ 

Buku Siswa . Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

c. Website terkait materi sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah 

G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran  

1. Pendahuluan (20 menit) 

a. Membuka pembelajaran dengan dengan salam dan berdo’a bersama 

dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh khidmat. 

b. Membaca al Qur’an surah Ibrahim:7 dengan terjemahnya secara  

bersama-sama. 

c. Guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan memeriksa 

kehadiran, kerapihan pakaian, tempat duduk dan melakukan game 

kecil atau mengajak bernyanyi. 

d. Memberikan motivasi pentingnya melakukan amalan-amalan 

sunnah. 

e. Memberikan appersepsi berbagai kegiatan muslim: mengalami 

kesuksesan, terhindar dari musibah, ragu-ragu dalam menentukan 

bilangan rokaat sholat, menjumpai ayat-ayat bertanda khusus (tanda 

sajdah) 

f. Memberi informasi KI / K.D., indikator, dan tujuan pembelajaran. 
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g. Guru mengkondisikan peserta didik untuk duduk secara 

berkelompok beranggotakan 4 – 5 peserta. 

h. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan 

dalam pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (90 menit) 

a. Mengamati 

1. Peserta didik memperhatikan tayangan VCD tutorialsujud syukur, 

sujud sahwi, dan sujud tilawah secara  interaktif. 

2. Peserta didik membaca materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud 

tilawah yang ada di buku siswa. 

b. Menanya  

1. Melalui motivasi dari guru, peserta didik  mengajukan pertanyaan 

tentang hal- hal yang belum jelas dari hasil melihat tayangan dan 

membaca materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah 

2. Dialog mendalam secara klasikal untuk mengungkap latar belakang 

sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah serta bagaimana 

mempraktekkannya dengan dalam situasi sehari-hari berdasarkan 

hasil pengamatan dari  guru/tayangan audio visual. 

c. Eksplorasi (mencoba/mencari informasi) 

Melalui tayangan tutorial yang sudah diputar kembali, para Peserta 

didik melakukan kegiatan melafalkan bacaan yang dibaca ketika 

sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah sampai benar, secara 

individu, kelompok maupun klasikal. 

d. Mengasosiasi/menalar 

Peserta didik menginventarisir dan mendiskusikan latar 

belakang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. 

e. Mengkomunikasi 

1. Peserta didik yang dianggap paling benar dalam permodelannya, 

mempraktekkan kembali sekaligus memaparkan pengertiansujud 

syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. 

2. Peserta didik lain mengamati dan menanggapi terhadap permodelan 

yang sudah ditunjukkan sekaligus memberi masukan terhadap  

pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. 

3. Penutup (10 menit) 

a. Guru dan peserta didik melaksanakan refleksi dari kegiatan yang telah 

dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah 

selanjutnya. 

b. Melakukan penguatan materi pelajaran  hari ini. 

c. Merencanakan kegiatan tindak lanjut. 

d. Guru bersama-sama peserta didik menutup pelajaran dengan berdoa. 
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H. Penilaian 

1. Sikap Spiritual 

Tehnik penilaian  : non tes (penilaian diri) 

Bentuk penilaian : skala penilaian (rating scale) 

Instrumen penilaian : lembar penilaian diri 

 

LEMBAR PENILAIAN DIRI  

 

PETUNJUK 

1. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti 

2. Berilah tanda cek (√) sesuai dengan sesuai dengan kondisi dan keadaan  kalian 

sehari-hari 

 

Nama Peserta Didik : ……………………… 

 

Kelas

 :…………………………

. 

 

Materi Pokok

 :…………………………

. 

 

Tanggal

 :…………………………

. 

Keterangan : 

 4   =  selalu, apabila selalu 

melakukan sesuai 

pernyataan 

 3   =  sering, apabila sering 

melakukan sesuai 

pernyataan dan kadang-

kadang tidak melakukan 

 2  =  kadang-kadang, apabila 

kadang-kadang melakukan 

dan  sering tidak 

melakukan 

 1   =  tidak pernah, apabila 

tidak pernah melakukan 

 

SIKAP SPIRITUAL       

No Pernyataan 1 2 3 4 

1 Saya yakin bahwa nikmat yang saya terima pada hakekatnya 

adalah karunia dari Alloh swt.  

    

2 Saya mengucapkan rasa syukur atas segala karunia Tuhan     

3 Setelah menerima karunia, saya melakukan sujud syukur     

4 Setelah terhindar dari suatu musibah, saya melakukan sujud 

syukur 
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5 Saya membaca Al Qur’an setiap hari*     

6 Ketika membaca ayat sajdah, saya melakukan sujud tilawah     

7 Saya mengalami keraguan dalam bilangan rokaat sholat*     

8 Saya meninggalkan rukun sholat karena lupa*     

9 Ketika mengalami keraguan bilangan sholat / meninggalkan 

rukun sholat karena lupa, saya melakukan sujud sahwi 

    

Jumlah : ..........     
 

*) Jika butir ini tidak pernah dilakukan, maka butir 6 dan 9 tidak perlu dijawab. 

NILAI SPIRITUAL DIDAPAT DARI JUMLAH SKOR CHECK LIST DIBAGI 

JUMLAH BUTIR PERNYATAAN 

Keterangan: 

Pernyataan positif : 

 1 untuk sangat tidak setuju (STS),  

 2 untuk tidak setuju (TS), ,  

 3 untuk setuju (S),  

 4 untuk sangat setuju (SS).  

Pernyataan negatif : 

 1 untuk sangat setuju (SS),  

 2 untuk setuju (S),  

 3 untuk tidak setuju (TS),  

 4 untuk sangat tidak setuju (S). 

KONVERSI NILAI SIKAP SESUAI DENGAN PERMENDIKBUD NO. 81A 

TAHUN 2013 

PREDIKAT NILAI KOMPETENSI KONVERSI 

ANGKA SIKAP 

A 4 
SB 

A - 3,66 

B + 3,33 

B B 3 

B - 2,66 

C + 2,33 

C C 2 

C - 1,66 

D + 1,33 
K 

D 1 
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2. Pengetahuan 

Tehnik penilaian  : tes 

Bentuk penilaian : tes tulis 

Instrumen penilaian : soal uraian 

 

Instrumen Penilaian Tes Tertulis 

No 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaia

n 

Bentuk 

Instrume

n 

Instrumen 
Sko

r 

3.7.1 Menjelaskan 

pengertian 

sujud syukur 

berdasar 

syariat Islam 

Tes 

Tulis 

Uraian Jelaskan pengertian sujud syukur! 

 

Kunci Jawaban: 

Sujud tanda terima kasih kepada 

Allah swt atas karuniaNya, baik 

berupa keberuntungan maupun 

terhindar dari musibah. 

 

Tuliskan doa sujud syukur! 

 

Kunci jawaban : 

سجد وجهي للذي خلقو وشق سمعو 
 وبصره بحولو وقوتو

Sajada wajhiy lilladzii kholaqohu 

wa syaqqo sam’ahu wabashorohu 

bihawlihi wa quwwatihi 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

3.7.2

.  

Menjelaskan 

pengertian 

sujud tilawah 

berdasar syariat 

Islam 

Tes 

Tulis 

Uraian Jelaskan pengertian sujud sahwi! 

 

Kunci Jawaban: 

Sujud dua kali yang dilakukan 

setelah membaca tasyahud akhir 

sebelum salam disebabkan 

meninggalkan salah satu rukun 

sholat karena lupa atau ragu-ragu 

menentukan bilangan rokaat sholat.  

 

Tuliskan doa sujud syukur! 

Kunci jawaban : 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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 سبحان من ال ينام وال يسهو 
Sub-haana man-laa yanaamu walaa 

yas-hu (3x) 

3 Menjelaskan 

pengertian 

sujud sahwi 

berdasar syariat 

Islam 

Tes 

Tulis 

Uraian Jelaskan pengertian sujud tilawah! 

 

Kunci Jawaban: 

Sujud bacaan, yaitu sujud satu kali 

ketika seseorang membaca atau 

mendengar ayat sajdah dibacakan. 

 

Tuliskan doa sujud tilawah! 

 

Kunci jawaban : 

سجد وجهي للذي خلقو وشق سمعو 
 وبصره بحولو وقوتو

Sajada wajhiy lilladzii kholaqohu 

wa syaqqo sam’ahu wabashorohu 

bihawlihi wa quwwatihi 

 

Sebutkan rukun-rukun sujud 

tilawah diluar sholat! 

 

Kunci jawaban : 

Niat, takbiratul ihram, sujud dan 

memberi salam sesudah duduk 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 
   SKOR MAKSIMAL 100 
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3. Keterampilan 

Tehnik penilaian  : Praktek 

Bentuk penilaian : Unjuk kerja 

Instrumen penilaian : lembar penilaian unjuk kerja 

LEMBAR PENILAIAN UNJUK KERJA  

PETUNJUK 

1. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti 

2. Berilah tanda cek (√) sesuai dengan sesuai dengan kondisi dan keadaan  kalian 

sehari-hari 

 

Nama Peserta Didik : ……………………………… 

Kelas :………………………………. 

Materi Pokok :………………………………. 

Tanggal :………………………………. 

Keterangan : 

 4   =  SB 

 3   =  B 

 2    =  C 

 1   =  K 

       

No Butir penilaian 1 2 3 4 

1 Latar belakang melakukan sujud syukur     

2 Tata cara sujud syukur     

3 Bacaan sujud syukur     

4 Latar belakang melakukan sujud tilawah     

5 Tata cara sujud tilawah     

6 Bacaan sujud tilawah     

7 Latar belakang melakukan sujud sahwi     

8 Tata cara sujud sahwi     

9 Bacaan sujud sahwi     

10 Kesiapan perlengkapan praktek (menutup aurat, adab 

terhadap mushaf Al Qur’an) 

    

Jumlah : ..........     
 

Skor maksimal = (jumlah skor : jumlah butir penilaian) x 100 
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        Cepiring, 12 Juli 2017 

Kepala SMP N 1 Cepiring    Guru Mapel PAI 

 

 

 

 

Agus Suwanto, S.Pd, M.Pd    Elfiyatun Chasanah, S.Ag 

NIP. 196711021994121004    NIP. 197005122014062001 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

Hal-hal yang diobservasi: 

1. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran PAI. 

2. Pelaksanaan penilaian autentik yang dilakukan oleh guru PAI dalam 

proses pembelajaran di SMP N 1 Cepiring. 

3. Keadaan siswa dalam proses pembelajaran PAI. 

4. Antusias siswa yang tampak ketika sedang melaksanakan penilaian 

autentik. 

5. Keefektifan keadaan sekolah untuk proses pembelajaran. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Wawancara Waka. Kurikulum 

a. SMP N 1 Cepiring merupakan salah satu sekolah yang menerapkan 

kurikulum 2013, sekiranya apa yang menjadi pertimbangan bapak 

melanjutkan menggunakan kurikulum 2013 di sekolah ini? Tolong Ibu 

jelaskan! 

b. Dalam kurikulum 2013 mengukur hasil belajar siswa menggunakan 

penilaian autentik, bagaimana pendapat Ibu tentang penilaian autentik 

yang ada dalam kurikulum 2013? 

c. Apakah pada pelaksanaan penilaian autentik yang sudah diterapkan di 

SMP N 1 Cepiring khususnya mata pelajaran PAI sudah berjalan 

sesuai dengan harapan Ibu? 

d. Dalam buku guru terbitan kemendikbud guru dituntut untuk 

mengembangkan instrumen penilaian autentik, apakah bapak sudah 

memberikan pelatihan kepada guru PAI tentang cara-cara 

mengembangkan teknik penilaian autentik dalam kurikulum 2013? 

e. Adakah yang menjadi pedoman guru dalam mengembangkan penilaian 

autentik? Jika ada bagaimana bentuk pedomannya? 

f. Apakah Ibu sudah memfasilitasi media-media pembelajaran yang 

dibutuhkan dalam penilaian autentik? jika sudah bagaimana bentuk 

media yang digunakan? 

g. Apakah Ibu pernah melakukan kunjungan ke kelas-kelas untuk 

memantau pelaksanaan penilaian autentik yang dilakukan guru-guru 

PAI? 

h. Bagaimana solusi yang Ibu berikan terhadap guru yang memiliki 

masalah dalam melaksanakan teknik penilaian autentik? 

i. Faktor apa sajakah yang mendukung dalam 

perencanaan/pengembangan teknik dan instrumen penilaian autentik? 

j. Faktor apa sajakah yang mendukung dalam pelaksanaan penilaian 

autentik dalam kurikulum 2013? 
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k. Bagaimana pendapat Ibu melihat hasil tugas autentik siswa maupun 

hasil raport siswa dalam kurikulum 2013 khususnya mata peajaran PAI 

yang sudah berjalan di SMP N 1 Cepiring? 

l. Bagaimana Ibu melihat dampak penilaian autentik terkait dengan 

aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik bagi siswa? 

2. Wawancara guru PAI 

a. Apa yang Ibu ketahui tentang penilaian autentik? 

b. Apakah Ibu membuat berbagai jenis teknik dan instrumen yang digunakan 

pada mata pelajaran PAI? 

c. Bagaimana langkah-langkah Ibu dalam menyusun instrumen tes maupun 

non tes dalam penilaian autentik? 

d. Apa saja yang menjadi pedoman Ibu dalam merencanakan teknik penilaian 

autentik? 

e. Apakah Ibu melakukan penilaian aspek afektif pada siswa? 

f. Apakah Ibu melakukan penilaian aspek kognitif pada siswa? 

g. Apakah Ibu melakukan penilaian aspek psikomotorik pada siswa? 

h. Bagaimana strategi Ibu dalam melaksanakan penilaian autentik? 

i. Apakah Ibu melaporkan secara rinci hasil penilaian autentik yang telah 

dilakukan? 

j. Bagaimana pendapat Ibu melihat hasil penilaian autentik dari siswa? 

k. Apakah Ibu mengalami kesulitan ketika melaksanakan teknik penilaian 

autentik? 

l. Menurut Ibu bagaimana solusi yang diperlukan untuk mengatasi 

kesulitan/kendala tersebut? 

m. Menurut Ibu, apakah ada faktor pendukung dalam melaksanakan teknik 

penilaian autentik? 

3. Wawancara Siswa 

a. Ada beberapa penilaian yang dilakukan oleh guru PAI pada aspek kognitif 

seperti tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Coba ceritakan pengaruh yang 

kamu rasakan ketika guru PAI menilai aspek pengetahuanmu seperti itu? 
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b. Ada beberapa penilaian aspek afektif seperti penilaian observasi, 

penilaia diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Coba ceritakan 

pengaruh yang kamu rasakan ketika guru PAI menilai sikapmu seperti 

itu? 

c. Ada beberapa penilaian aspek psikomotorik seperti penilaian praktek, 

proyek, produk dan portofolio. Coba ceritakan pengaruh yang kamu 

rasakan ketika guru PAI menilai keterampilanmu seperti itu? 
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PEDOMAN STUDI DOKUMENTASI 

 

A. Dokumen-dokumen yang diminta ke TU 

1. Identitas SMP N 1 Cepiring 

2. Visi dan misi SMP N 1 Cepiring 

3. Struktur organisasi SMP N 1 Cepiring  

4. Keadaan guru dan keadaan siswa SMP N 1 Cepiring 

5. Sarana dan prasarana SMP N 1 Cepiring 

B. Dokumen-dokumen yang diminta dari Guru PAI 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PAI di SMP 

N 1 Cepiring 

2. Contoh hasil pekerjaan siswa dari beberapa teknik dan instrumen 

penilaian autentik 

3. Rekapitulasi hasil raport mata pelajaran PAI pada semester I/ Penilaian 

Tengah Semester I tahun pelajaran 2017/2018 
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CATATAN LAPANGAN TENTANG IMPLEMENTASI PENILAIAN 

AUTENTIK PADA KURIKULUM 2013 DALAM PEMBELAJARAN PAI DI 

SMP N 1 CEPIRING 

 

 

Topik  : Implementasi Penilaian Autentik pada Kurikulum 2013 dalam   

Pembelajaran PAI 

Hari/tanggal : Kamis/ 16- 30 November 2017 

Obyek  : Guru dan Siswa 

Tempat : Ruang kelas 8 

 

No. Indikator Catatan 

1 Pelaksanaan penilaian autentik Guru melaksanakan penilaian 

autentik 

 - Guru melakukan penilaian 

aspek afektif siswa 

Guru melakukan penilaian aspek 

afektif siswa di dalam kelas maupun 

di luar kelas 

 - Guru melakukan observasi 

terhadap siswa saat 

pembelajaran maupun diluar 

pembelajaran menggunakan 

format observasi yang berisi 

indikator perilaku yang diamati 

Guru melakukan observasi terhadap 

seluruh siswa saat pembelajaran 

dengan melihat tingkah laku dari 

masing-masing siswa 

 - Guru meminta siswa untuk 

melakukan penilaian diri dari 

lembar penilaian diri yang telah 

disiapkan oleh guru 

Guru melakukan penilaian diri 

setelah selesai pembelajaran 

 - Guru meminta siswa untuk 

melakukan penilaian antar 

Guru melakukan penilaian antar 

teman setelah pembelajaran 
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teman dari lembar penilaian 

antar peserta didik yang telah 

disiapkan guru 

 - Guru menulis jurnal yang berisi 

hasil pengamatan terhadap 

siswa baik di dalam maupun di 

luar kelas 

Guru menulis kejadian terkait siswa 

dalam jurnal baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas 

 - Guru melakukan penilaian 

aspek kognitif siswa 

Guru melakukan penilaian aspek 

kognitif siswa setelah pembelajaran 

 - Guru melakukan penilaian 

berupa tes tulis yang soal dan 

jawabannya tertulis 

Guru melakukan tes tertulis/ 

penilaian harian setelah materi 

selesai 

 - Guru melakukan tes lisan Guru bertanya secara lisan kepada 

siswa untuk mendalami materi yang 

sedang dipelajari 

 - Guru melakukan penilaian 

aspek psikomotorik siswa 

Guru melakukan penilaian aspek 

psikomotorik siswa yaitu melalui 

kegiatan diskusi antar kelompok 

 - Guru melakukan penilaian tes 

kinerja atau performance siswa 

yaitu dengan meminta siswa 

melakukan suatu tugas 

Guru melakukan penilaian atas 

masukan atau pertanyaan terkait 

materi yang sedang dipelajari 

 - Guru melakukan penilaian 

produk yaitu menilai 

kemampuan siswa dalam 

membuat suatu produk 

Guru  memberikan tugas kepada 

peserta didik untuk membuat pidato 

tentang kejadian yang ada di 

lingkungan sekitar mengenai nikmat 

yang diberikan oleh Allah Swt. 
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 - Guru melakukan penilaian 

proyek dengan menilai tugas 

berupa laporan yang 

mengandung investigasi dalam 

waktu tertentu 

Guru  memberikan tugas kepada 

peserta didik untuk melakukan 

pengamatan lingkungan tentang 

macam-macam sujud dan 

menyusunnya sebagai laporan 

 - Guru melakukan penilaian 

portofolio melalui sekumpulan 

karya siswa yang tersusun 

secara sitematis dalam kurun 

waktu tertentu 

Guru memberikan tugas kepada 

peserta didik untuk membuat kliping 

mengenai tata cara puasa dan zakat 

2 Dalam pembelajaran Guru 

mengembangkan  materi ajar selain 

yang ada dalam buku paket 

Guru mengembangkan materi ajar 

sesuai kemampuan yang dimiliki 

terlepas dari buku paket yang ada 

3 Guru menggunakan saintific 

approach dalam pembelajaran 

Guru menggunakan pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran 

 - Siswa antusias ketika sedang 

melaksanakan pembelajaran 

Siswa aktif saat pembelajaran 

berlangsung 

 - Keadaan sekolah yang efektif 

untuk proses pembelajaran 

Keadaan sekolah efektif untuk 

dilakukan proses pembelajaran 

 

Catatan: Saat proses pembelajaran 
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TRANSKIP HASIL WAWANCARA GURU PAI TENTANG IMPLEMENTASI 

PENILAIAN AUTENTIK PADA KURIKULUM 2013 DALAM 

PEMBELAJARAN PAI DI SMP N 1 CEPIRING 

 

Topik  : Implementasi Penilaian Autentik 

Hari/tanggal : Kamis/ 23 November 2017 

Obyek  : Ibu Elfiyatun Chasanah, S.Ag 

Tempat : Ruang Perpustakaan 

 

Peneliti : Apa yang Ibu ketahui tentang penilaian autentik? 

Responden : Penilaian autentik itu penilaian yang berbasis kegiatan siswa. 

penilaian tersebut meliputi penilaian kognitif(pengetahuan), 

penilaian psikomotorik(keterampilan), dan penilaian afektif atau 

sikap. Penilaiannya mulai dari awal pembelajaran, proses 

pembelajaran, sampai dengan akhir pembelajaran. Dalam hal ini 

berarti peserta didik dinilai secara menyeluruh. Dalam penilaian 

autentik ini guru hanya menjadi fasilitator, moderator, dan 

memberi gambaran materi yang akan dipelajari, untuk selajutnya 

kegiatan pembelajaran itu dipusatkan kepada siswa. Penilaian 

autentik dapat memberikan kesempatan yang luas kepada peserta 

didik untuk lebih mengeksplore apa yang sudah dimilikinya. 

Peneliti : Apakah Ibu membuat berbagai jenis teknik dan instrumen yang 

digunakan pada mata pelajaran PAI? 

Responden : Ya, biasanya menyesuaikan kegiatan proses pembelajaran yang 

berlangsung di masing-masing kelas. Karena gambaran dari materi 

yang akan dipelajari, sehingga apersepsi dari kegiatan 

pembelajaran peserta didik mencari dan mendeteksi materi yang 

akan dipelajari sehingga instrumen yang digunakan dalam penilain 

autentik tersebut saya sesuaikan dengan kondisi peserta didik. 

Peneliti : Bagaimana langkah-langkah Ibu dalam menyusun instrumen tes 

maupun non tes dalam penilaian autentik? 

Responden : sebelum dilakukan penilaian, saya memberikan gambaran terlebih 

dahulu kepada peserta didik sekitar 10 menit untuk menyampaikan 

materi, setelah itu saya menyusun instrumen soal-soal dalam aspek 

pengetahuan(kognitif), selain itu juga membuat jurnal yang berisi 

sikap-sikap siswa pada saat sebelum, saat pembelajaran 

berlangsung dan setelah selesai pembelajaran berlangsung. Ini 

termasuk penilaian aspek afektif (Sikap). Kalau penilaian 

psikomotorik bisa ketika mengadakan diskusi kelompok maupun 

presentasi di depan kelas. 

Peneliti : Apa saja yang menjadi pedoman Ibu dalam merencanakan teknik 

penilaian autentik? 
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Responden : Dari peraturan pemerintah di Permendikbud, buku paket siswa 

dan buku paket pegangan guru tentang pengamatan, penilaian diri, 

yaitu aspek afektif, aspek psikomotorik, dan aspek kognitif. 

Melakukan refleksi terhadap materi yang sudah dipelajari setelah 

pembelajaran selesai.  

Peneliti : Apakah Ibu melakukan penilaian aspek afektif pada siswa? 

Responden : Ya, aspek afektif/sikap itu kan ada observasi di kelas maupun di 

luar kelas, lalu ada penilaian diri yang dilakukan siswa, ada 

penilaian antar teman. Namun setiap kelas tidak sama dalam 

penilaiannya karena adanya keterbatasan dari saya jadi belum bisa 

saya terapkan secara menyeluruh. Langkah penilaian sikap 

terutama ketika pembelajaran itu saya melakukan pengamatan 

sehari-hari bagaimana tingkah laku siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Peneliti : Apakah Ibu melakukan penilaian aspek kognitif pada siswa? 

Responden : Ya, Aspek pengetahuan dapat dilakukan dengan tes tulis, lisan, 

dan pemberian tugas lain. Untuk menilai tingkat pemahaman siswa 

dalam mendalami materi yang diajarkan melalui penilaian harian, 

penilaian tugas, pekerjaan rumah, ujian tengah semester dan ujian 

akhir semester. 

Peneliti : Apakah Ibu melakukan penilaian aspek psikomotorik pada siswa? 

Responden : Untuk penilaian psikomotorik siswa ini saya menilai dari tes 

praktik, maupun tes performance yaitu ketika ada presentasi di 

depan kelas, dilihat dari bagaimana peserta didik dapat menanggapi 

atau menyanggah materi yang dipresentasikan, tes unjuk kerja 

misalnya tugas-tugas lain yang saya berikan. 

Peneliti : Bagaimana strategi Ibu dalam melaksanakan penilaian autentik? 

Responden : Selalu memberi arahan kepada siswa jika ada yang belum paham 

mengenai tugas-tugas yang diberikan, membagi waktu antara 

penyampaian materi dan pelaksanaan penilaian dengan melihat 

keaktifan siswa yaitu saat menanya, mengamati, mengasosiasi, 

mengumpulkan, dan menyimpulkan diselingi  penilaian aspek 

afektif siswa kemudian saat pembelajaran selesai dilakukan 

penilaian aspek kognif dan aspek psikomotorik. 

Peneliti : Apakah Ibu melaporkan secara rinci hasil penilaian autentik yang 

telah dilakukan? 

Responden : Kalau untuk pelaporan ya semua nilai mencakup nilai 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap spiritual dan sosial siswa itu 

ada semua. Jadi guru pun dalam melakukan penilaian autentik ini 

melakukan kreatifitasnya sendiri-sendiri. Antara guru satu dan 

yang lainnya kemungkinan berbeda. Nilai itulah yang selanjutnya 

akan digunakan untuk mengisi rapor siswa yang sudah berbasis 

kurikulum 2013 pada akhir semester. 

Peneliti : Apakah Ibu mengalami kesulitan ketika melaksanakan teknik 

penilaian autentik? 
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Responden : tidak ada kendala yang berarti, kendalanya yaitu waktu yang 

singkat untuk melakukan penilaian autentik yang sangat banyak. 

Guru harus menilai dengan detail seluruh siswa satu-persatu yang 

ada dalam beberapa kelas. Karena kan perilaku dan kemampuan 

siswa itu tidak sama. 

Peneliti  : Menurut Ibu, bagaimana solusi yang diperlukan untuk mengatasi 

kesulitan/kendala tersebut? 

Responden  : solusinya guru harus pintar-pintar dalam mengatur waktu yang 

ada untuk melakukan penilaian autentik.  

Peneliti : Menurut Ibu, apakah faktor pendukung dalam melaksanakan 

penilaian autentik? 

Responden : Fasilitas yang memadai yang disediakan oleh sekolah bisa 

menjadi faktor pendukungnya.  
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TRANSKIP HASIL WAWANCARA WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG 

KURIKULUM TENTANG IMPLEMENTASI PENILAIAN AUTENTIK PADA  

KURIKULUM 2013 DALAM PEMBELAJARAN PAI DI SMP N 1 CEPIRING 

 

 

Topik  : Implementasi Penilaian Autentik 

Hari/tanggal : Jum’at/ 24 November 2017 

Obyek  : Budi Sulistyowati, S.Sos 

Tempat : Ruang Perpustakaan 

 

Peneliti : SMP N 1 Cepiring merupakan salah satu sekolah yang 

menerapkan kurikulum 2013, apa yang menjadi pertimbangan 

SMP N 1 Cepiring untuk melanjutkan menggunakan kurikulum 

2013? 

Responden : kurikulum 2013 tersebut mengubah maindset dari pembelajaran 

yang lama tujuannya yaitu agar peserta didik memiliki kreatifitas, 

memiliki inovasi dan itu bisa diwujudkan ketika sekolah 

menggunakan kurikulum 2013. Contoh pada perubahannya yaitu, 

pembelajaran yang awalnya terpusat pada guru, sekarang mejadi 

berpusat pada siswa. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, 

tetapi sumber belajar siswa dapat didapat dari mana saja, siapapun 

adalah guru dan dimanapun adalah kelas bagi peserta didik. 

Kemudian pada penilaian, siswa dinilai dalam aspek afektif, 

kognitif, dan aspek psikomotorik. Selain itu, dalam pembelajaran 

tidak hanya di kelas saja, pembelajaran dapat didapat di luar kelas 

maupun lingkungan sekitar sehingga peserta didik mendapatkan 

pengalaman dengan sistem belajar kontekstual ini.  

Peneliti : Dalam Kurikulum 2013 mengukur hasil belajar siswa 

menggunakan penilaian autentik, bagaimana pendapat Ibu tentang 

penilaian autentik yang ada dalam kurikulum 2013? 

Responden : Menilai siswa dari mulai penilaian kognitif, psikomotorik dan 

afektif. Jadi dalam proses penilaian dan pembelajaran itu kegiatan 

yang tidak terpisahkan. Ini artinya penilaian dan proses 

pembelajaran selalu berjalan bersama. Ketika proses pembelajaran 

berlangsung itupun proses penilaian juga sudah berlangsung. 

Peneliti : Apakah pada pelaksanaan penilaian autentik yang sudah 

diterapkan SMP N 1 Cepiring khususnya mata pelajaran PAI sudah 

berjalan sesuai dengan harapan? 

Responden : Sudah sesuai dengan harapan karena dalam pembelajaran PAI 

sangat berperan dalam menilai perilaku siswa pada saat 

pembelajaran sesuai dengan sikap spiritual dan sosial yang ada di 
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dalamnya. Jadi guru dalam menilai bisa menggunakan observasi, 

penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal, tes tertulis, portofolio, 

penilaian kinerja dan sebagainya itu diserahkan kepada guru yang 

menerapkannya.  

Peneliti : Dalam buku guru terbitan kemendikbud guru dituntut untuk 

mengembangkan instrumen penilaian autentik, apakah Ibu sudah 

memberikan pelatihan kepada guru PAI tentang cara-cara 

mengembangkan teknik penilaian autentik dalam kurikulum 2013? 

Responden : Ya, tentu sudah melakukan pelatihan. Sekolah sudah beberapa 

kali melakukan pelatihan dengan mengundang narasumber yaitu 

dari LPMP dengan tema pelaksanaan kurikulum 2013 yang di 

dalamnya termasuk penilaian autentik. Kemudian yang kedua 

mengadakan pelatihan juga dengan mengundang ahli penilaian 

yaitu tentang penilaian autentik. Serta melakukan bimbingan teknis 

terhadap guru-guru yang ada. 

Peneliti : Adakah yang menjadi pedoman guru dalam mengembangkan 

penilaian autentik? Jika ada bagaimana bentuk pedomannya? 

Responden : Pedomannya mengacu pada Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016. 

Peneliti : Apakah Ibu sudah memfasilitasi media-media pembelajaran yang 

dibutuhkan dalam penilaian autentik? jika sudah bagaimana bentuk 

media yang digunakan? 

Responden : Sudah, untuk penilaian autentik maupun pembelajarannya dalam 

kurikulum 2013, meskipun tidak semuanya terpenuhi. Misalnya 

sudah tersedianya Lcd, ataupun sudah mengadakan pembelajaran 

di luar kelas. Selain itu, bapak ibu guru juga mengembangkan 

sendiri media yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

Peneliti : Apakah Ibu pernah melakukan kunjungan ke kelas-kelas untuk 

memantau pelaksanaan penilaian autentik yang dilakukan guru-

guru PAI? 

Responden : Ya, yaitu ada kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala 

sekolah, guru, teman sejawat, siswa dan orangtua. Melakukan 

wawancara kepada guru dan siswa sebelum pembelajaran dimulai.  

Peneliti : Bagaimana solusi yang Ibu berikan terhadap guru yang memiliki 

masalah dalam melaksanakan teknik penilaian autentik? 

Responden : melakukan sharing atas masalah-masalah yang ada dan biasanya 

diberikan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Mendiskusikan 

bersama supaya dapat diambil cara terbaik, agar tujuannya dapat 

tercapai dengan baik pula.  

Peneliti : Faktor apa sajakah yang mendukung dalam 

perencanaan/pengembangan teknik dan instrumen penilaian 

autentik? 
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TRANSKIP HASIL WAWANCARA SISWA TENTANG IMPLEMENTASI 

PENILAIAN AUTENTIK PADA KURIKULUM 2013 DALAM 

PEMBELAJARAN PAI DI SMP N 1 CEPIRING 

 

Topik  : Implementasi Penilaian Autentik 

Hari/tanggal : Kamis/ 23 November 2017 

Obyek  : Shinta Nabila 

Tempat : Ruang Perpustakaan 

 

Peneliti : Ada beberapa penilaian yang dilakukan oleh guru PAI pada aspek 

kognitif seperti tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Coba ceritakan 

pengaruh yang kamu rasakan ketika guru PAI menilai aspek 

pengetahuanmu seperti itu? 

Responden : Pengaruhnya, pembelajaran lebih menjadi optimal dan efektif, 

ketika setelah pelajaran langsung diberi soal maupun tugas. Saya 

menjadi lebih paham mendalam terhadap materi yang baru 

dipelajari. 

Peneliti : Ada beberapa penilaian aspek afektif seperti penilaian observasi, 

penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Coba ceritakan 

pengaruh yang kamu rasakan ketika guru PAI menilai sikapmu 

seperti itu? 

Responden : Menjadi lebih menjaga bagaimana sikap yang seharusnya 

dilakukan, selain itu saya jadi dapat mengintropeksi diri melalui 

penilaian antar teman yang dilakukan.  

Peneliti : Ada beberapa penilaian aspek psikomotorik seperti penilaian 

praktek, proyek, produk dan portofolio. Coba ceritakan pengaruh 

yang kamu rasakan ketika guru PAI menilai keterampilanmu 

seperti itu? 

Responden  : Ketika mendapat tugas kelompok maka akan melatih sikap saling 

bekerjasama antar kelompok, sedangkan untuk penugasan individu 

dapat menjadikan saya lebih disiplin terhadap suatu tugas yang 

diberikan dan memberi tanggung jawab untuk menyelesaikannya 

dengan tepat waktu.  
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TRANSKIP HASIL WAWANCARA SISWA TENTANG IMPLEMENTASI 

PENILAIAN AUTENTIK PADA  KURIKULUM 2013 DALAM 

PEMBELAJARAN PAI DI SMP N 1 CEPIRING 

 

Topik  : Implementasi Penilaian Autentik 

Hari/tanggal : Kamis/ 23 November 2017 

Obyek  : Irham Wildan Zakaria 

Tempat : Ruang Perpustakaan 

 

Peneliti : Ada beberapa penilaian yang dilakukan oleh guru PAI pada aspek 

kognitif seperti tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Coba ceritakan 

pengaruh yang kamu rasakan ketika guru PAI menilai aspek 

pengetahuanmu seperti itu? 

Responden : Dapat lebih paham dengan materi dengan penilaian aspek kognitif 

tersebut. Menjadi lebih tahu sejauh mana tingkat kemandirian dan 

pemahaman melalui tes yang dilakukan. 

Peneliti : Ada beberapa penilaian aspek afektif seperti penilaian observasi, 

penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Coba ceritakan 

pengaruh yang kamu rasakan ketika guru PAI menilai sikapmu 

seperti itu? 

Responden : Lebih dapat menilai tentang diri sendiri secara jujur dan 

memahmi kekurangan yang ada pada diri sendiri, dengan adanya 

penilaian ini, saya termotivasi untuk semangat belajar dalam hal 

apapun.  

Peneliti : Ada beberapa penilaian aspek psikomotorik seperti penilaian 

praktek, proyek, produk dan portofolio. Coba ceritakan pengaruh 

yang kamu rasakan ketika guru PAI menilai keterampilanmu 

seperti itu? 

Responden  : Pengaruh dapat lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan 

tugas, karena ada tambahan nilai ketika siswa dapat menyelesaikan 

tepat waktu.  
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Foto-foto aktivitas kegiatan belajar mengajar 

 

Keterangan: 

Peserta didik sedang melakukan presentasi kelompok secara bergantian 
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Keterangan: 

Peserta didik memberikan pertanyaan yang belum dipahami kepada kelompok 

yang sedang presentasi 
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Keterangan: 

Peserta didik menanggapi pertanyaan yang diberikan peserta didik lain dan 

menjelaskannya 
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Keterangan: 

Peserta didik mengisi lembar penilaian dalam ranah afektif, yaitu penilaian diri 
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Keterangan: 

Peserta didik mengisi lembar penilaian antar teman dalam penilaian ranah afektif 
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Keterangan: 

Peserta didik mengerjakan soal tertulis yag diberikan oleh guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Lampiran 8 

 

Keterangan: 

Guru Memberikan materi saat pembelajaran berlangsung 
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Keterangan: 

Peneliti saat melakukan wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam di 

SMP 1 Cepiring 
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Keterangan: 

Peneliti saat memberikan arahan dalam proses penelitian 
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Keterangan: 

Peneliti melakukan wawancara dengan peserta didik 
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Keterangan: 

Peneliti melakukan wawancara dengan peserta didik 
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Contoh Hasil Penilaian Autentik 
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