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Lampiran 1 

 HASIL OBSERVASI AWAL 

1. Waktu dan Tempat Observasi 

Observasi ini dilakukan di SMAN 5 Kota Kendari. Adapun waktu 

observasi dilakukan pada hari Rabu tanggal  25 Oktober 2017  mulai pukul 09.25 

-11.30 p.m atau 2 jam pelajaran. 

2.  Siswa dan Guru yang Diobservasi 

Adapun siswa yang diobservasi adalah siswa-siswi kelas  X IPS 5 

Semester Ganjil 2017/2018 yang berjumlah 36 siswa yang terdiri dari 18 siswa 

perempuan dan 18 siswi laki-laki. Sedangkan guru yang diobservasi adalah 

Ibu Humaerah, selaku guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam pada kelas tersebut. 

3. Hasil Observasi 

Adapun hasil observasi yaitu sewaktu peneliti mengamati guru mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam membawakan sebuah materi hanya 

menggunakan model pembelajaran konvesional seperti ceramah, diskusi dan 

pemberian tugas, berdasarkan hal itu kebanyakan siswanya memilih untuk 

bermain-main, tidak memperhatikan apa yang  disampaikan, mereka malah sibuk 

mengobrol sendiri, dan ada pula yang lebih memilih tidur-tiduran kalau hanya di 

beri tugas. Kondisi ini menyebabkan kurangnya aktivitas para siswa dalam 

mempelajari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan menimbulkan hasil 

belajar para siswa tersebut tidak memuaskan. 

 Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan pada hari Rabu 

tanggal 25 Oktober 2017 diketahui bahwa hasil belajar siswa kelas X IPS 5 

SMAN 5 Kota Kendari tergolong rendah dengan melihat hasil belajar siswa yang 

hanya mencapai rata-rata 68,55 dengan kata lain berada dibawah ketuntasan 
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minimal 7,5. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan guru terhadap model-

model dan strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, sehingga perlunya 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran 

cooperative script 
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Lampiran 2 

WAWANCARA AWAL 

Wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Kamis tanggal 26  Oktober 

2017 dengan seorang siswa yang bernama  Nasrul kelas X IPS 5 SMAN 5 Kota 

Kendari.  

Peneliti : Assalamualaikum de’ 

Siswi       : Wa’alaikumussalam 

Peneliti : Apa kamu menyukai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam? Jika 

kamu menyukai, kemukakan alasanmu, dan jika tidak kemukakan pula 

alasanmu 

Siswi :Saya tidak terlalu menyukai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, 

karna membosankan. 

Peneliti : Lalu bagaimana dengan teman sekelasmu yang lain?Apakah mereka 

menyukai  Pendidikan Agama Islam? kemukakan alasannya! 

Siswi     : Semua teman-temanku kurang menyukai dengan mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam karena model pembelajaran yang digunakan 

guru tidak menyenangkan, membosankan dan bahkan kebanyakan 

teman-teman memilih untuk bermain-main, tidak memperhatikan apa 

yang  disampaikan oleh guru, mereka malah sibuk mengobrol sendiri, 

dan ada pula yang lebih memilih tidur-tiduran kalau hanya di kasi 

tugas. 

Peneliti : Model pembelajaran apa yang digunakan oleh guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dalam mengajar di kelasmu? 

Siswi : Model pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut adalah 

model ceramah, diskusi dan pemberian tugas. 
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Peneliti : Apakah setiap guru tersebut mengajar menggunakan model ceramah, 

diskusi, dan pemberian tugas tersebut? 

Siswi : Iya, setiap kali masuk pelajaran Pendidikan Agama Islam hanya 

model ceramah, diskusi dan pemberian tugas yang digunakan guru 

tersebut. 

Peneliti : Apakah pembelajaran cooperative script siswa di bentuk secara 

berpasangan dan setiap pasangan dibagikan bahan bacaan untuk 

dipertanggungjawabkan ada yang berperan sebagai pembicara dan ada 

yang berperan sebagai  pendengar, sudah diterapkan misalkan dalam 

mata pelajaran lain? 

Siswi : Belum pernah diterapkan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam maupun pada mata pelajaran yang lain.  

Peneliti : Lalu, mengapa kalian terus mengikuti pelajaran Pendidikan Agama 

Islam padahal model yang digunakan guru tersebut bersifat menoton 

atau hanya berpusat pada guru? 

Siswi : Kami mengikuti mata palajaran Pendidikan Agama Islam hanya 

sebagai menjalankan kewajiban kami sebagai siswa yakni hadir tepat 

waktu di mata pelajaran tersebut, mengerjakan tugas dan mendapatkan 

nilai. 

Peneliti : oh ok de, terima kasih atas informasinya. Nanti kita lanjutkan lagi di 

lain waktu. Assalamualaikum 

Siswi : Iya kak, sama-sama. Wa’alaykumussalam. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

sebagian besar siswa dan siswi kurang tertarik pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam, karena pada saat guru membawakan sebuah materi hanya 

menggunakan model pembelajaran konvesional seperti ceramah, diskusi dan 
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pemberian tugas dan kebanyakan siswanya memilih untuk bermain-main, tidak 

memperhatikan apa yang  disampaikan, mereka malah sibuk mengobrol sendiri, 

dan ada pula yang lebih memilih tidur-tiduran kalau hanya di beri tugas. Kondisi 

ini menyebabkan kurangnya aktivitas para siswa dalam mempelajari mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan menimbulkan hasil belajar para siswa 

tersebut tidak memuaskan. 

Oleh karena itu, melihat kondisi demikian perlunya penelitian di sekolah 

SMAN 5 Kota Kendari dengan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

melalui model pembelajaran copoperative script. Cooperative Script adalah salah 

satu model pembelajaran yang dapat membantu siswa lebih aktif, kreatif dan 

bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran cooperative 

script siswa di bentuk secara berpasangan dan setiap pasangan dibagikan bahan 

bacaan untuk dipertanggungjawabkan ada yang berperan sebagai pembicara dan 

ada yang berperan sebagai  pendengar. Sehingga dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar Pendidikan Agama Islam. 
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Lampiran 3  

                                     Daftar Nilai Ulangan Semester Genap  

 

No Nama Siswa 
Nilai hasil 

belajar 
Keterangan 

1 Afni Sulistiani 64 Tidak Tuntas 

2 Ahmad Askar Aftarani R 78 Tuntas 

3 Al Fany Dwi Zahra 50 Tidak Tuntas 

4 Aura Nirwanda Putri Handayani 60 Tidak Tuntas 

5 Chintya Putri Adiwijaya 50 Tidak Tuntas 

6 Delfiyana 76 Tuntas 

7 Egi Septiola 53 Tidak Tuntas 

8 Eka Sartika Wati 64 Tidak Tuntas 

9 Ersal Teguh Saputra  50 Tidak Tuntas 

10 Fajar Syadiq 75 Tuntas 

11 Fikri Haikal 75 Tuntas 

12 Glaudiah Natasya Larasati Sukarman 50 Tidak Tuntas 

13 Hajrah Oktaviani H.W 64 Tidak Tuntas 

14 Hesti  62 Tidak Tuntas 

15 Intan Indahyani 78 Tuntas 

16 Jean Ardiyansah  75 Tuntas 

17 Muh. Gufron Samsuhi 75 Tuntas 

18 Muh. Iksan El Hakim 60 Tidak Tuntas 

19 Muh. Iqbal Ramadhan  77 Tuntas 

20 Muh Sultan Agung 72 Tidak Tuntas 

21 Muh. Nasrul Saputra. AS 96 Tuntas 

22 Muhammad Aidil 75 Tuntas 

23 Muhammad Rinal 65 Tidak Tuntas 

24 Muhammad Akhdan Akbar Yazid  60 Tidak Tuntas 

25 Mulyono 75 Tuntas 

26 Okki Setiadi 60 Tidak Tuntas 

27 Pra Tri 75 Tuntas 

28 Rahmansyah 75 Tuntas 

29 Rahmawati 75 Tuntas 

30 Rezky Fahmi Rahmatia Khunsing  70 Tidak Tuntas 

31 San Jani Siregar  79 Tuntas 

32 Shofiyyah Ummu Humairah 95 Tuntas 

33 Sri Regi Cahyani 50 Tidak Tuntas 

34 Winarwati 81 Tuntas 

35 Windy Rosali 64 Tidak Tuntas 

36 Jusriyanti 65 Tidak Tuntas 

Jumlah nilai  2468  

Nilai rata-rata 68,55  

Presentase Ketuntasan Klasikal 52,77%  
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Lampiran 4     Daftar Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus 1 
 

No Aspek yang diamati Pertemuan  

CATATAN 
Pertama Kedua 

1 A.  Pendahuluan Ya tdk  Ya Tdk  

1. Guru mengawali 

pembelajaran dengan 

ucapan salam dan doa 

  √  √       

2. Guru mengabsensi 

siswa            
  √          √            

3. Guru mengkondisikan 

kelas 

   √ √       

4. Guru menanyakan 

kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

   √     √      

5. Guru menjelaskan 

manfaat belajar 

    √      √      

6. Guru memberikan 

motivasi kepada siswa 

   √    √   

7. Guru menyampaikan 

topik materi dan tujuan 

pembelajaran. 

  √  √       

8. Guru melaksanakan 

proses pembelajaran 
√      √   

2 B. Kegiatan Inti  

1. Guru menjelaskan 

materi pelajaran 
  √  √      

2. Guru menjelaskan  

model pembelajaran 

cooperative script 

  √  √       

3. Guru  meminta siswa 

berkelompok secara 

berpasangan 

  √      √      

 

 

4. Guru menetapkan siapa 

yang pertama berperan 

sebagai pendengar dan 

pembaca 

 √       √      

5. Guru membagikan 

materi kepada siswa  
  √  √       

6. Guru meminta kepada 

siswa untuk membaca 

atau memahami materi 

yang telah dibagikan 

  √  √       

7. Guru  mengarahkan  

kepada siswa untuk 

membuat ide-ide 

pokok atau ringkasan 

pada materi yang telah 

dibagikan 

    

√ 

 √       

8. Guru  mengarahkan 

siswa untuk memahami 
    

√ 

 √       
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ide-ide pokok atau 

ringkasan materi yang 

telah  

9. di buat 

10. Guru mengarahkan 

siswa untuk menyimak 

ide-ide pokok atau 

ringkasan materi yang 

sedang dibacakan. 

    

√ 

 √       

11. Guru mengarahkan siswa 

untuk mengoreksi ide-ide 

pokok atau ringkasan pada 

materi  yang sedang 

dibacakan 

    

√  

  √         

12. Guru  mengarahkan 

siswa untuk bergantian 

peran 

  √      √   

 13.   Guru  mengarahkan 

siswa secara acak 

menyampaikan hasil 

dari wawancara dengan 

pasangannya 

√  √   

3 C. Penutup 

1. Guru memberikan 

penguatan kepada siswa 

terhadap materi yang 

diajarkan 

  √           √  

2. Guru memberikan 

klasifikasi dan kesimpulan 

pada materi yang telah 

diajarkan dengan singkat 

          √     

3. Guru membagikan soal 

sebagai evaluasi materi yang 

diajarkan 

      √         

√ 

      

4. Guru memberikan arahan 

dan menyampaikan materi 

yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 

  √           √  

5. Guru memberi motivasi 

belajar dan pesan-pesan 

moral kepada siswa 

    √      √  

6. Guru menutup pelajaran 

dengan membaca hamdalah 

dan memberi salam 

  √      √   

 Skor perolehan 19    21  

 Skor maksimal 26   26  

 Persentase klasikal 73,07%   76,92%   

  Persentase ketercapaian               

siklus 1 

              77,65%  
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Lampiran 5 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA KEGIATAN  
PEMBELAJARAN  

 
Pertemuan Pertama 
Nama Sekolah           : SMAN 5 Kota Kendari 
Mata Pelajaran           : Pendidikan Agama Islam 
Materi                        :Semangat Menuntut Ilmu 
Kelas              : X IPS 5 
Waktu              : (2 x 40) 
Siklus/Pertemuan        : I / I 
 
 

 

NO 

 

NAMA 

KEGIATAN PENDAHULUAN 

AKTIVITAS BELAJAR 

SISWA 

KEGIATAN INTI AKTIVITAS BELAJAR SISWA KEGIATAN PENUTUP 

AKTIVITAS BELAJAR 

SISWA 

JMLAH 

SKOR 
NILAI 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7   

1 Afni 
Sulistiani 

√  √   √ √ √ √   √  √     √ √ √  √   √ √ 
18 66,66 

2 Ahmad 
Askar 
Aftarani R 

√ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √     √ √ √ √ √   √  
20 74,07 

3 Al Fany 
Dwi Zahra 

 √    √ √ √   √   √     √ √ √  √   √ √ 
14 51,85 

4 AuraNirwa
nda Putri H 

 √ √   √  √ √      √ √   √  √     √  
12 44,44 

5 Chintya 
Putri 
Adiwijaya 

 √     √ √      √  √ √  √  √  √    √ 
11 40,74 
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6 Delfiyana 
√ √  √    √ √      √  √   √  √ √ √   √ √ 

15 55,55 

7 Egi Septiola 
√ √    √  √ √       √   √  √  √    √ 

17 62,92 

8 
EkaSartika 
Wati 

√ √  √  √ √  √  √   √  √    √ √  √   √ √   
16 59,25 

9 
Ersal Teguh 
Saputra  

 √ √   √  √   √   √      √ √  √   √ √ 
17 62,96 

10 
Fajar 
Syadiq 

√  √    √ √ √      √ √   √  √ √ √   √  
16 59,25 

11 Fikri Haikal 
√  √ √  √ √    √   √      √ √  √   √ √ 

13 48,14 

12 

Glaudiah 
Natasya L. 
S 

√ √    √  √ √      √ √   √  √     √  
12 44,44 

13 

Hajrah 
Oktaviani 
H.W 

√ √  √  √  √   √   √      √ √  √   √ √ 
15 55,55 

14 Hesti  
√ √    √   √  √    √ √   √  √     √  

12 44,44 

15 
Intan 
Indahyani 

√ √  √  √  √   √   √      √ √ √ √   √ √ 
14 51,85 

16 
Jean 
Ardiyansah  

√  √ √  √  √ √    √  √    √  √ √ √   √ √ 
17 62,96 

17 

Muh. 
Gufron 
Samsuhi 

 √  √  √     √  √ √      √ √  √   √ √ 
13 48,14 

18 
Muh. Iksan 
El Hakim 

√ √  √    √   √   √      √   √   √ √ 
12 44,44 

19 
Muh. Iqbal 
Ramadhan  

√ √  √  √ √ √ √    √  √    √ √ √ √    √ √ 
18 66,66 
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20 
Muh Sultan 

Agung 

 √ √   √  √ √    √  √ √  √ √  √     √  
 

     √    √ √ √ √ √   √ √ 
15 55,55 

21 

Muh. 
Nasrul 
Saputra. AS 

√ √  √  √ √ √ √   √ √ √   √  √ √ √  √   √ √ 
19 70,37 

22 
Muhammad 
Aidil 

√ √    √  √     √  √    √  √  √   √ √ 
13 48,14 

23 
Muhammad 
Rinal 

√  √ √  √ √ √ √   √ √ √  √   √ √ √  √   √ √ 
20 74,07 

24 

Muhammad 
Akhdan 
Akbar 
Yazid  

√ √ √   √  √    √ √ √  √    √ √  √    √ 
15 55,55 

25 Mulyono 
 √    √ √  √   √  √  √ √  √ √ √  √    √ 

14 51,85 

26 
Okki 
Setiadi 

 √    √  √ √    √      √  √     √  
11 40,74 

27 Pra Tri 
 √ √   √ √      √  √    √  √     √  

11 40,74 

28 
Rahmansya
h 

√  √    √ √    √     √   √ √  √   √   √ 
13 48,14 

29 Rahmawati 
 √     √  √      √    √  √     √  

10 37,07 

30 

Rezky 
Fahmi 
Rahmatia   

√ √ √    √ √     √ √       √     √ √   
12 44,44 

31 
San Jani 
Siregar  

√  √   √  √    √   √  √   √ √ √ √   √   √   
12 44,44 

32 

Shofiyyah 
Ummu 
Humairah 

√ √ √ √  √ √ √ √  √  √ √  √ √  √  √ √   √ √ √ 
21 70,37 
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33 
SriRegi 
Cahyani 

√  √   √  √   √  √ √  √     √ √   √ √ √   
14 48,14 

34 Winarwati 
√ √ √    √    √   √       √ √    √ √   

14 51,85 

35 
Windy 
Rosali 

√  √   √ √ √ √       √   √  √ √    √ √ 
15 55,55 

36 Jusriyanti 
√  √    √ √ √    √  √ √   √  √ √    √ √ 

14 48,14 

JUMLAH 174 250 131 555 1855,11 

RATA-RATA 60,41 57,87 51,98 15,41 57,09 
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Lampiran  5.1 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA KEGIATAN  
PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 
 
Nama Sekolah             : SMAN 5 Kota Kendari 
Mata Pelajaran               : Pendidikan Agama Islam 
Materi                        :Semangat Menuntut Ilmu 
Kelas                   : X IPS 5 
Waktu                   : (2 x 40) 
Siklus/Pertemuan      : I / I1 
 
 

 

NO 

 

NAMA 

KEGIATAN PENDAHULUAN 

AKTIVITAS BELAJAR 

SISWA 

KEGIATAN INTI AKTIVITAS BELAJAR SISWA KEGIATAN PENUTUP 

AKTIVITAS BELAJAR 

SISWA 

JMLAH 

SKOR 
NILAI 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Afni 
Sulistiani 

√ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √  √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 23 85,18 

2 Ahmad 
Askar 
Aftarani R 

√  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 22 81,48 

3 Al Fany 
Dwi Zahra 

√ √  √ √ √ √ √   √  √ √  √    √ √  √ √ √ √ √ 20 74,07 

4 AuraNirwa
nda Putri H 

 √ √  √ √  √ √ √  √ √  √ √  √ √ √ √ √  √ √ √  19 70,07 

5 Chintya 
Putri 
Adiwijaya 

 √ √ √  √ √ √  √ √  √ √  √  √ √  √  √ √ √  √ 19 70,07 
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6 Delfiyana √ √  √    √ √ √ √  √ √ √  √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ 20 74,44 
7 Egi Septiola √ √    √  √ √    √   √   √  √  √  √  √ 18 66,66 

8 
EkaSartika 
Wati 

√ √  √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √   √    20 74,07 

9 
Ersal Teguh 
Saputra  

 √ √   √  √   √  √ √  √  √  √ √  √ √ √ √ √ 17 62,96 

10 
Fajar 
Syadiq 

√  √    √ √ √    √  √ √  √ √  √   √  √  17 62,96 

11 Fikri Haikal √  √ √  √ √  √  √   √  √  √  √ √  √   √ √ 19 70,37 

12 

Glaudiah 
Natasya L. 
S 

√ √  √  √  √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √  √ √ √  19 70,37 

13 

Hajrah 
Oktaviani 
H.W 

√ √  √  √  √ √ √ √  √ √  √  √  √ √  √   √ √ 17 62,96 

14 Hesti  √ √ √   √   √  √  √  √ √  √ √  √   √ √ √ √ 17 62,96 

15 
Intan 
Indahyani 

√ √  √  √  √ √  √   √  √ √ √ √ √ √  √   √ √ 17 62,96 

16 
Jean 
Ardiyansah  

 √  √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √  √ √  √ √ √ √ √ √  20 74,07 

17 

Muh. 
Gufron 
Samsuhi 

√ √ √ √  √ √ √ √  √  √ √  √  √  √ √  √   √ √ 18 66,66 

18 
Muh. Iksan 
El Hakim 

 √  √ √ √ √ √   √   √  √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ 21 77,77 

19 
Muh. Iqbal 
Ramadhan  

√ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  21 77,77 

20 
Muh Sultan 
Agung 

√ √ √ √  √ √ √ √    √  √ √  √ √  √     √  
√ 

√ √ √ √  √ √  √ √  √     √  18 66,66 

21 

Muh. 
Nasrul 
Saputra. AS 

√  √ √  √ √ √ √   √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 22 81,48 
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22 
Muhammad 
Aidil 

√ √ √ √  √  √  √ √ √ √  √ √  √ √  √   √ √ √  16 52,28 

23 
Muhammad 
Rinal 

√ √ √ √  √ √ √ √   √ √ √  √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ 21 77,77 

24 

Muhammad 
Akhdan 
Akbar 
Yazid  

√ √ √ √  √  √ √   √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √  √ 18 66,66 

25 Mulyono √ √ √ √  √ √  √   √  √  √ √ √ √ √ √  √    √ 17 62,92 

26 
Okki 
Setiadi 

√ √ √   √  √ √  √  √ √ √ √  √ √  √ √  √ √ √  19 70,37 

27 Pra Tri √ √ √ √  √ √  √    √  √ √  √ √ √ √  √   √  18 66,66 

28 
Rahmansya
h 

√  √ √  √ √ √  √ √ √   √  √ √  √   √  √ √   √ 18 66,66 

29 Rahmawati √ √ √ √   √  √  √ √ √  √ √  √ √  √   √ √ √  15 55,55 

30 

Rezky 
Fahmi 
Rahmatia   

√ √ √ √  √ √ √ V √  √ √ √  √  √   √   √ √ √ √   18 66,66 

31 
San Jani 
Siregar  

√ √ √ √  √ √ √ √   √ √ √ √  √   √ √    √ √   √   18 66,66 

32 

Shofiyyah 
Ummu 
Humairah 

√ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √   √  √ √ √ √ 22 81,48 

33 
SriRegi 
Cahyani 

√ √ √ √  √ √ √   √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   19 70,37 

34 Winarwati √ √ √ √ √  √  √  √ √ √ √ √   √ √ √ √   √ √ √ √   21 77,77 

35 
Windy 
Rosali 

√ √ √ √  √ √ √ √    √   √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ 18 66,66 

36 Jusriyanti √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √  √ √  √   √ √ √  21 77,77 

JUMLAH 189 269 161 603 203,385 
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RATA-RATA 65,62 62,26 63,88 16,75 63,68 

 
Keterangan : 
 
0 = tidak terlaksana (tidak), Apabila siswa tidak melaksanakan indikator yang diamati. 
1 = terlaksana (ya), apabila siswa melaksanakan indikator yang diamati. 
 

A. KEGIATAN PENDAHULUAN AKTIVITAS  BELAJAR SISWA 
1. Siswa menjawab salam dari guru dan membaca doa sebelum belajar 
2. Siswa mendengarkan namanya          
3. Siswa siap dalam mengikuti pelajaran 
4. Siswa mampu menjawab pertanyaan apresiasi dari guru 
5. Siswa mendengarkan motivasi dari guru 
6. Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari 
7. Siswa mendengarkan/ memperhatikan penjelasan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
8. Siswa melaksanakan proses pembelajaran 

 
B. KEGIATAN INTI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 
1. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan serius 
2. Siswa melaksanakan arahan guru tentang model pembelajaran cooperative script 
3. Siswa membentuk kelompok secara berpasangan 
4. Siswa membaca materi yang telah dibagikan oleh guru 
5. Siswa membuat ide-ide poko atau ringkasan dari materi yang telah dibagikan oleh guru 
6. Siswa membacakan ringkasan materinya  
7. Siswa memahami ide-ide pokok atau ringkasannya  
8. Siswa menyimak ide-ide pokok atau ringkasan materi pasangannya 
9. Siswa mengoreksi ide-ide pokok atau ringkasan pasangannya  
10. Siswa membantu psangannya mengingat ide-ide pokok atau ringkasan materi 
11. Siswa bergantian peran sebagai pembaca dan pendengar 
12. siswa secara acak/bergiliran menyampaikan hasil dari wawancara dengan pasangannya 
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C. KEGIATAN PENUTUP BELAJAR SISWA 
1. Siswa mendengarkan penguatan tentang materi yang diajarkan guru 
2. Siswa menyimpulkan materi yang diajarkan oleh guru 
3. Siswa mengambil soal sebagai evaluasi materi yang diajarkan guru 
4. Siswa menjawab lembar soal yang diberikan guru 
5. Siswa menyetor lembar jawaban kepada guru 
6. Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari selanjutnya 

 
 
RUMUS YANG DIGUNAKAN  

 

1. Skor Aktivitas Belajar Siswa 

 

 
 

2. Persentase Nilai Keaktifan Siswa 
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Lampiran 6 

 

                                 Daftar Hasil Tes Belajar Siswa Siklus 1 

 

No Nama Siswa 
Nilai hasil 

belajar 
Keterangan 

1 Afni Sulistiani 69 Tidak Tuntas 

2 Ahmad Askar Aftarani R 76 Tuntas 

3 Al Fany Dwi Zahra 76 Tuntas 

4 Aura Nirwanda Putri Handayani 78 Tuntas 

5 Chintya Putri Adiwijaya 50 Tidak Tuntas 

6 Delfiyana 70 Tidak Tuntas 

7 Egi Septiola 63 Tidak Tuntas 

8 Eka Sartika Wati 76 Tuntas 

9 Ersal Teguh Saputra  76 Tuntas 

10 Fajar Syadiq 75 Tuntas 

11 Fikri Haikal 78 Tuntas 

12 Glaudiah Natasya Larasati Sukarman 55 Tidak Tuntas 

13 Hajrah Oktaviani H.W 75 Tuntas 

14 Hesti  
63 Tidak Tuntas 

15 Intan Indahyani 80 Tuntas 

16 Jean Ardiyansah  75 Tuntas 

17 Muh. Gufron Samsuhi 75 Tuntas 

18 Muh. Iksan El Hakim 74 Tidak Tuntas 

19 Muh. Iqbal Ramadhan  75 Tuntas 

20 Muh Sultan Agung 75 Tuntas 

21 Muh. Nasrul Saputra. AS 97 Tuntas 

22 Muhammad Aidil 75 Tuntas 

23 Muhammad Rinal 60 Tidak Tuntas 

24 Muhammad Akhdan Akbar Yazid  75 Tuntas 

25 Mulyono 75 Tuntas 

26 Okki Setiadi 50 Tidak Tuntas 

27 Pra Tri 75 Tuntas 

28 Rahmansyah 78 Tuntas 

29 Rahmawati 75 Tidak Tuntas 

30 Rezky Fahmi Rahmatia Khunsing  73 Tidak Tuntas 

31 San Jani Siregar  75 Tuntas 

32 Shofiyyah Ummu Humairah 95 Tuntas 

33 Sri Regi Cahyani 56 Tidak Tuntas 

34 Winarwati 76 Tuntas 

35 Windy Rosali 75 Tuntas 

36 Jusriyanti 50 Tidak Tuntas 

Jumlah nilai  2601  

Nilai rata-rata 72,22  

Presentase Ketuntasan Klasikal 63,88%  
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SILABUS 

Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam  dan Budi Pekerti 

Kelas/ Semester : X (sepuluh)/ I (satu) 

Kompetensi Inti (K1) : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya  

Kompetensi Inti (K2) : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif 

dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia..  

Kompetensi Inti (K3) : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

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

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

Kompetensi Inti (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. 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2.3 Menunjukkan perilaku kontrol diri 

(mujahadah an-nafs), prasangka 

baik (husnuzzhan), dan 

persaudaraan (ukhuwah) sebagai 

implementasi dari pemahaman 

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

Hujurat (49): 12 dan 10 serta 

hadits terkait 

1. Perilaku 

kontrol diri 

prasangka 

baik, dan 

persaudaraan  

 Mengamati: 

Menyimak bacaan, mengidentifikasi 

hukum bacaan (tajwid), dan 

mencermati kandungan  Q.S. Al-

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

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

serta hadits terkait. 

 Menanya: 

Menanyakan cara membaca hukum 

tajwid, asbabun nuzul, dan isi 

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

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

Al-Hujurat (49) : 10, serta hadits 

terkait.  

 Tugas: 

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

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

Al-Hujurat (49):10 serta hadits 

terkait. 

 Observasi  

- Mengidentifikasi bacaan tajwid 

- Mengamati perilaku kontrol 

diri (mujahadah an-nafs), 

prasangka baik (husnuzhan), 

dan persaudaraan (ukhuwah)  

dalam kehidupan sehari-hari) 

melalui lembar pengamatan 

 Portofolio 

9x45 

menit 
 Al-Quran 

dan Al-

Hadits 

 Buku Facil 

AL Islamic 

Education 

and Moral 

Values 1  

 Buku tajwid 

 Kitab tafsir 

Al-Qur’an 

 Buku lain 

yang 

menunjang 

3.1 Menganalisis  Q.S. Al-Anfal (8) : 

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

QS Al-Hujurat (49) : 10; serta 

hadits tentang kontrol diri 

(mujahadah an-nafs), prasangka 

baik (husnuzzhan), dan 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

persaudaraan (ukhuwah)  Mengumpulkan data/eksplorasi 

Mendiskusikan cara membaca sesuai 

dengan tajwid,  menganalisis 

asbabun nuzul/wurud dan kandungan 

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

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

(49):10  serta hadits terkait. 

 Mengasosiasi 
Membuat kesimpulan dari 

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

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

Al-Hujurat (49):10  serta hadits 

terkait. 

 Mengkomunikasikan: 

Mendemonstrasikan bacaan 

(hafalan), menyampaikan hasil 

diskusi tentang  Q.S. Al-Anfal (8): 

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

serta hadits terkait secara individu 

maupun kelompok 

Melaporkan hasil obervasi 

 Tes tulis 

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

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

Al-Hujurat (49):10  dan memberi 

tanda untuk hukum bacaan 

tajwidnya. 

 Tes lisan 

Membaca dan menghafal Q.S. Al-

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

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

(49):10  serta hadits terkait 

 

3. 6 Memahami manfaat dan hikmah 

kontrol diri (mujahadah an-nafs), 

prasangka baik (husnuzzhan) dan 

persaudaraan (ukhuwah), dan 

menerapkannya dalam kehidupan 

4.1  Membaca Q.S. Al-Anfal (8) : 72); 

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

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

dengan kaidah tajwid dan 

makhrajul huruf. 

4.2 Mendemonstrasikan hafalan Q.S. 

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

(49) : 12; QS Al-Hujurat (49) : 10, 

dengan lancar. 

2.6 Menunjukkan sikap keluhuran 

budi, kokoh pendirian, pemberi 

rasa aman, tawakkal dan perilaku 

adil sebagai implementasi dari 

pemahaman Asmaul Husna (al-

Kariim, al-Mu’min, al-Wakiil, al-

Matiin, al-Jaami’, al-‘Adl, dan al-

Akhiir) 

2. Memahami 

Asmaul 

Husna 

 Mengamati: 

- Mencermati bacaan teks tentang 

Asmaul Husna (al-Kariim, al-

Mu’min, al-Wakiil, al-Matiin, al-

Jaami’, al-‘Adl, dan al-Akhiir) 

- Meyimak penjelasan materi di atas 

melalui tayangan vidio atau media 

lainnya. 

 Menanya (memberi stimulus agar 

 Tugas: 

- Membiasakan  berperilaku 

keluhuran budi, kokoh pendirian, 

pemberi rasa aman, tawakal dan 

perilaku adil melalui lembar 

pengamatan di sekolah. 

 

 Observasi  

- Siswa melakukan  pengamatan 

9x45 

menit 
 Buku Facil 

AL Islamic 

Education 

and Moral 

Values 1  

 Buku lain 

yang 

menunjang 

 Kisah 
3.4 Memahami makna Asmaul Husna: 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(al-Kariim, al-Mu’min, al-Wakiil, 

al-Matiin, al-Jaami’, al-‘Adl, dan 

al-Akhiir) 

siswa bertanya) : 

- Mengapa Allah memiliki nama yang 

begitu banyak? 

- Apa yang harus dilakukan oleh 

manusia terkait nama-nama Allah 

yang indah itu?  

 Mengumpulkan data/eksplorasi 

- Siswa mendiskusikan makna dan 

contoh perilaku keluhuran budi, 

kokoh pendirian, pemberi rasa aman, 

tawakal dan perilaku adil sebagai 

implementasi dari pemahaman 

makna Asmaul Husna (al-Kariim, al-

Mu’min, al-Wakiil, al-Matiin, al-

Jaami’, al-‘Adl, dan al-Akhiir) 

- Guru mengamati perilaku keluhuran 

budi, kokoh pendirian, pemberi rasa 

aman, tawakal dan perilaku adil 

melalui lembar pengamatan di 

sekolah. 

- Guru berkolaborasi dengan orangtua 

untuk mengamati perilaku keluhuran 

budi, kokoh pendirian, pemberi rasa 

aman, tawakal dan perilaku adil di 

rumah. 

 Mengasosiasi 
Membuat kesimpulan materi di atas. 

 Mengkomunikasikan: 

Mempresentasikan /menyampaikan 

hasil diskusi tentang materi di atas. 

terhadap perilaku keluhuran budi, 

kokoh pendirian, pemberi rasa 

aman, tawakal dan perilaku adil 

melalui lembar pengamatan di 

sekolah di lingkungan sekolah, 

rumah maupun masyarakat. 

 

 Portofolio 

Melaporkan hasil obervasi 

lapangan  

 

 Tes tulis 

 

teladan 

 

4.3 Berperilaku yang mencontohkan 

keluhuran budi, kokoh pendirian, 

pemberi rasa aman, tawakal dan 

perilaku adil sebagai implementasi 

dari pemahaman makna Asmaul 

Husna (al-Kariim, al-Mu’min, al-

Wakiil, al-Matiin, al-Jaami’, al-

‘Adl, dan al-Akhiir) 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2.1 Menunjukkan perilaku jujur dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai 

implemantasi dari pemahaman 

Q.S. Al-Maidah (5): 8, Q.S. At-

Taubah (9): 119 dan hadits terkait 

3. Perilaku 

jujur. 
 Mengamati: 

- Mencermati bacaan teks tentang 

perilaku jujur (hal. 43 Buku Advance 

Learning Islamic Education and 

Moral Values 1 for Grade X) 

- Meyimak penjelasan materi di atas 

melalui tayangan vidio atau media 

lainnya 

 Menanya (memberi stimulus agar 

siswa bertanya) : 

- Apa yang dimaksud dengan perilaku 

jujur? 

- Mengapa kita harus membiasakan 

jujur dalam kehidupan sehari-hari? 

- Bagaimana cara membiasakan 

perilaku jujur dalam kehidupan 

sehari-hari.  

 Mengumpulkan data: 

- Guru mengamati perilaku jujur, 

melalui lembar pengamatan di 

sekolah. 

- Guru berkolaborasi dengan orangtua 

untuk mengamati perilaku juju  di 

rumah 

 Mengasosiasi 
- Membuat kesimpulan dari materi 

tentang perilaku jujur 

 Mengkomunikasikan: 

- Mempresentasikan/menyampaikan 

hasil diskusi kelompok tentang 

 Tugas:  

Membiasakan  berperilaku jujur. 

 

 Observasi  

Siswa melakukan  pengamatan 

terhadap perilaku jujur baik di 

lingkungan sekolah, rumah 

maupun masyarakat. 

 

 Portofolio 

Melaporkan hasil obervasi 

lapangan  

 

 Penilaian guru 

- Guru n memberikan penilaian 

sebagai rangsangan untuk 

membiasakan berperilaku jujur 

- Guru berkolaborasi dengan 

oragtua siswa perihal perilaku 

siswa di rumah 

Tidak 

dibatasi 

waktu 

(satu 

semester) 

 Buku Facil 

AL Islamic 

Education 

and Moral 

Values 1  

 Lembar 

pengamatan 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

materi perilaku jujur. 

1.2  Berpegang teguh kepada Al-

Qur’an, Hadits dan Ijtihad sebagai 

sumber hukum Islam 

4. Sumber 

Hukum Islam 
 Mengamati: 

- Mencermati bacaan teks tentang 

kedudukan Al-Quran, Hadits, dan 

Ijtihad sebagai sumber hukum Islam 

- Meyimak penjelasan materi tersebut 

di atas melalui tayangan vidio atau 

media lainnya. 

 Menanya (memberi stimulus agar 

siswa bertanya) : 

- Mengapa  Al-Quran, Hadits, dan 

Ijtihad sebagai sumber hukum Islam 

? 

- Apa yang anda pahami tenang Al-

Quran, Hadits, dan Ijtihad ?  

 Mengumpulkan data/eksplorasi 

- Siswa mendiskusikan makna Al-

Quran, Hadits, dan Ijtihad sebagai 

sumber hukum Islam 

- Guru mengamati perilaku berpegang 

 Tugas: 

- Membiasakan  perilaku berpegang 

teguh kepada Al-Qur’an, Hadits 

dan Ijtihad  melalui lembar 

pengamatan di sekolah. 

 

 Observasi  

- Siswa melakukan  pengamatan 

terhadap perilaku berpegang 

teguh kepada Al-Qur’an, Hadits 

dan Ijtihad di lingkungan sekolah, 

rumah maupun masyarakat. 

 

 

 Portofolio 

Melaporkan hasil obervasi 

lapangan  

 

9x45 

menit 
 Buku Facil 

AL Islamic 

Education 

and Moral 

Values 1  

 Buku lain 

yang 

menunjang 

 Kisah 

teladan 

 

1.3  Meyakini kebenaran hukum Islam 

3.7  Memahami kedudukan Al-Quran, 

Hadits, dan Ijtihad sebagai 

sumber hukum Islam 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

teguh kepada Al-Quran, Hadits, dan 

Ijtihad sebagai sumber hukum Islam 

- Guru berkolaborasi dengan orangtua 

untuk mengamati perilaku berpegang 

teguh kepada Al-Quran, Hadits, dan 

Ijtihad di rumah. 

 Mengasosiasi 
Membuat kesimpulan materi di atas. 

 Mengkomunikasikan: 

Mempresentasikan /menyampaikan 

hasil diskusi tentang materi di atas. 

 Tes tulis 

 

2.7 Menunjukkan sikap tangguh dan 

semangat menegakkan kebenaran 

sebagai implementasi dari 

pemahaman strategi dakwah 

Rasulullah saw. di Mekah  

5. Sejarah 

Dakwah 

Rasulullah 

saw. di 

Mekah  

 Mengamati: 

- Mencermati bacaan teks tentang 

substansi dan strategi dakwah 

Rasullullah  SAW   

- Meyimak penjelasan materi tersebut 

di atas melalui tayangan vidio atau 

media lainnya. 

 Menanya (memberi stimulus agar 

siswa bertanya) : 

- Apa substansi dakwah Rasulullah di 

Mekah? 

- Apa strategi dakwah Rasulullah di 

Mekah? 

 Mengumpulkan data/eksplorasi 

- Siswa mendiskusikan substansi dan 

strategi dakwah Rasullullah  SAW di 

Mekah. 

- Guru mengamati perilaku tangguh 

dan semangat menegakkan 

 Tugas: 

- Membiasakan  perilaku tangguh 

dan semangat menegakkan 

kebenaran dalam kehidupan 

sehari-hari melalui lembar 

pengamatan di sekolah. 

 

 Observasi  

- Siswa melakukan  pengamatan 

terhadap perilaku tanggunh dan 

semangat menegakkan kebenaran 

dalam kehidupan sehari-hari di 

lingkungan sekolah, rumah 

maupun masyarakat. 

 

 Portofolio 

Melaporkan hasil obervasi 

lapangan  

 

9x45 

menit 
 Buku Facil 

AL Islamic 

Education 

and Moral 

Values 1  

 Buku lain 

yang 

menunjang 

 Kisah 

teladan 

  

3.9 Memahami substansi dan strategi 

dakwah Rasullullah  saw .  

4.5 Mendeskripsikan substansi dan 

strategi dakwah Rasullullah  saw .  
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

 

kebenaran dalam kehidupan sehari-

hari. 

- Guru berkolaborasi dengan orangtua 

untuk mengamati perilaku tangguh 

dan semangat menegakkan 

kebenaran dalam kehidupan sehari-

hari di rumah. 

 Mengasosiasi 
Membuat kesimpulan materi tentang 

dakwah Rasulullah saw. pada 

periode Mekah 

 Mengkomunikasikan: 

Mempresentasikan /menyampaikan 

hasil diskusi tentang materi di atas. 

 Tes tulis 

 

2.4  Menunjukkan perilaku 

menghindarkan diri dari 

pergaulan bebas dan perbuatan 

zina sebagai implementasi dari 

pemahaman Q.S. Al-Isra’ (17): 

32, dan Q.S. An-Nur (24):  2, 

serta hadits terkait 

1. Menghindari 

pergaulan 

bebas dan 

perbuatan 

zina . 

 Mengamati: 

Menyimak bacaan, mengidentifikasi 

hukum bacaan (tajwid), dan 

mencermati kandungan  Q.S. Al-

Isra’ (17): 32, dan Q.S. An-Nur (24):  

2, serta hadits terkait  

 Menanya: 

Menanyakan cara membaca hukum 

tajwid, asbabun nuzul, dan isi 

kandungan Q.S. Al-Isra’ (17): 32, 

dan Q.S. An-Nur (24):  2, serta 

hadits terkait  

 Mengumpulkan data/eksplorasi 

Mendiskusikan cara membaca sesuai 

dengan tajwid,  menganalisis 

 Tugas: 

Menghafal Q.S. Al-Isra’ (17): 32, 

dan Q.S. An-Nur (24):  2, serta 

hadits terkait  

 Observasi  

- Mengidentifikasi bacaan tajwid 

- Mengamati perilaku 

menghindarkan diri dari 

pergaulan bebas dan perbuatan 

zina dalam kehidupan sehari-

hari 

 Portofolio 

Melaporkan hasil obervasi 

 Tes tulis 

Menyalin Q.S. Al-Isra’ (17): 32, 

12x45 

menit 
 Al-Quran 

dan Al-

Hadits 

 Buku Facil 

AL Islamic 

Education 

and Moral 

Values 1  

 Buku tajwid 

 Kitab tafsir 

Al-Qur’an 

 Buku lain 

yang 

menunjang 

 Kisah 

3.2 Menganalisis  Q.S. Al-Isra’ (17) : 

32, dan Q.S. An-Nur (24) : 2, serta 

hadits tentang larangan pergaulan 

bebas dan perbuatan zina.  

4.1 Membaca Q.S. Al-Isra’ (17) : 32, 

dan Q.S. An-Nur (24) : 2 sesuai 

dengan kaidah tajwid dan 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

makhrajul huruf. asbabun nuzul/wurud dan kandungan 

Q.S. Al-Isra’ (17): 32, dan Q.S. An-

Nur (24):  2, serta hadits terkait  

 Mengasosiasi 
Membuat kesimpulan dari 

kandungan Q.S. Al-Isra’ (17): 32, 

dan Q.S. An-Nur (24):  2, serta 

hadits terkait  

 Mengkomunikasikan: 

Mendemonstrasikan bacaan 

(hafalan), menyampaikan hasil 

diskusi tentang  Q.S. Al-Isra’ (17): 

32, dan Q.S. An-Nur (24):  2, serta 

hadits terkait secara individu maupun 

kelompok 

dan Q.S. An-Nur (24):  2, serta 

hadits terkait dan memberi tanda 

untuk hukum bacaan tajwidnya. 

 Tes lisan 

Membaca dan menghafal Q.S. Al-

Isra’ (17): 32, dan Q.S. An-Nur 

(24):  2, serta hadits terkait 

teladan 

4.2 Mendemonstrasikan hafalan Q.S. 

Al-Isra’ (17) : 32, dan Q.S. An-Nur 

(24) : 2 dengan lancar. 
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SILABUS 
Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam  dan Budi Pekerti 

Kelas/ Semester : X (sepuluh)/  II (dua) 

Kompetensi Inti (K1) : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya  

Kompetensi Inti (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.  

Kompetensi Inti (K3)  :Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan   

`        wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraappn, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang            

        kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

Kompetensi Inti (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. 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2-5  Menunjukkan sikap 

semangat menuntut 

ilmu dan 

menyampaikannya 

kepada sesama 

sebagai implementasi 

dari pemahaman Q.S. 

At-Taubah (9): 122 

dan hadits terkait 

1. Semangat 

menuntut 

ilmu  

 Mengamati: 

- Mencermati bacaan teks 

tentang  

Q.S. At-Taubah (9) : 122 dan 

hadits terkait tentang 

semangat menuntut ilmu, 

menerapkan dan 

menyampaikan nya kepada 

sesama  

 Tugas: 

- Membiasakan  perilaku 

semangat menuntut 

ilmu, menerapkan dan 

menyampaikannya 

kepada sesama sebagai 

implementasi 

pemahaman kandungan  

Q.S. at-Taubah (9) : 122 

9x45 

menit 
 Buku 

Facil AL 

Islamic 

Educatio

n and 

Moral 

Values 1  

 Buku 

lain yang 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3.3  Memahami Q.S. At-

Taubah (9) : 122 dan 

hadits terkait tentang 

semangat menuntut 

ilmu, menerapkan dan 

menyampaikan nya 

kepada sesama 

- Meyimak penjelasan materi 

di atas melalui tayangan 

vidio atau media lainnya. 

 Menanya (memberi stimulus 

agar siswa bertanya) : 

- Mengapa  harus menuntut 

ilmu? 

- Bagaimana cara 

menyampaikan ilmu kepada 

sesama?  

 Mengumpulkan 

data/eksplorasi 

- Siswa mendiskusikan makna 

dan contoh semangat 

menuntut ilmu, menerapkan 

dan menyampaikannya 

kepada sesama sebagai 

implementasi pemahaman 

kandungan  Q.S. at-Taubah 

(9) : 122 dan hadits terkait. 

- Guru mengamati perilaku  

contoh semangat menuntut 

ilmu, menerapkan dan 

menyaampaikannya kepada 

sesama melalui lembar 

pengamatan di sekolah. 

- Guru berkolaborasi dengan 

orangtua untuk mengamati 

perilaku semangat menuntut 

ilmu, menerapkan dan 

dan hadits terkait  

melalui lembar 

pengamatan di sekolah. 

 

 Observasi  

- Siswa melakukan  

pengamatan terhadap 

perilaku semangat 

menuntut ilmu, 

menerapkan dan 

menyampaikannya 

kepada sesama sebagai 

implementasi 

pemahaman kandungan  

Q.S. at-Taubah (9) : 122 

dan hadits terkait 

melalui lembar 

pengamatan di 

lingkungan sekolah, 

rumah maupun 

masyarakat. 

 

 Portofolio 

Melaporkan hasil 

obervasi lapangan  

 

 Tes tulis 

 

menunja

ng 

 Kisah 

teladan 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

menyaampaikannya kepada 

sesama di rumah. 

 

 Mengasosiasi 
Membuat kesimpulan materi 

di atas. 

 Mengkomunikasikan: 

Mempresentasikan 

/menyampaikan hasil diskusi 

tentang materi di atas. 

1.1 Menghayati nilai-nilai 

keimanan kepada 

Malaikat-malaikat 

Allah Swt.  

2. Iman 

kepada 

Malaikat 

 Mengamati: 

- Mencermati bacaan teks 

tentang  

makna dan contoh perilaku 

beriman kepada malaikat-

malaikat Allah SWT  

- Meyimak penjelasan materi 

di atas melalui tayangan 

vidio atau media lainnya. 

 Menanya (memberi stimulus 

agar siswa bertanya) : 

- Mengapa  kita harus beriman  

kepada malaikat? 

- Apa yang harus dilakukan 

oleh orang yang beriman 

kepada malaikat?  

 Mengumpulkan 

data/eksplorasi 

- Siswa mendiskusikan makna 

 Tugas: 

- Membiasakan  perilaku 

menghayati nilai-nilai 

keimanan kepada 

Malaikat-malaikat Allah 

SWT  melalui lembar 

pengamatan di sekolah. 

 

 Observasi  

- Siswa melakukan  

pengamatan terhadap 

perilaku menghayati 

nilai-nilai keimanan 

kepada Malaikat-

malaikat Allah SWT  

melalui lembar 

pengamatan di 

lingkungan sekolah, 

rumah maupun 

masyarakat. 

9x45 

menit 
 Buku 

Facil AL 

Islamic 

Educatio

n and 

Moral 

Values 1  

 Buku 

lain yang 

menunja

ng 

 Kisah 

teladan 

 

3.5  Memahami makna 

beriman kepada 

malaikat-malaikat 

Allah Swt. 

4.4  Berperilaku yang 

mencerminkan 

kesadaran beriman 

kepada Malaikat-

malaikat Allah Swt. 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

dan contoh perilaku  beriman 

kepada Malaikat. 

- Guru mengamati perilaku  

beriman kepada Malaikat 

melalui lembar pengamatan 

di sekolah. 

- Guru berkolaborasi dengan 

orangtua untuk mengamati 

perilaku  beriman kepada 

Malaikat di rumah. 

 Mengasosiasi 
Membuat kesimpulan materi 

tentang iman kepada 

malaikat. 

 Mengkomunikasikan: 

Mempresentasikan 

/menyampaikan hasil diskusi 

tentang materi iman kepada 

malaikat. 

 

 

 Portofolio 

Melaporkan hasil 

obervasi lapangan  

 

 Tes tulis 

 

2.2 Menunjukkan perilaku 

hormat dan patuh 

kepada orangtua dan 

guru sebagai 

implementasi dari 

pemahaman Q.S. Al-

Isra (17): 23 dan hadits 

terkait 

3. Perilaku 

hormat 

dan patuh 

kepada 

orangtua 

serta guru 

 Mengamati: 

- Guru memberikan tugas 

kepada siswa untuk 

mengamati diri sendiri dan 

teman sejawat tentang 

perilaku patuh kepada 

orangtua dan guru dan dicatat 

dalam lembaran tugas. 

 Menanya: 

- Apa yang dimaksud dengan 

 Tugas:  

Membiasakan  

berperilaku jujur, patuh 

kepada orangtua dan 

guru. 

 

 Observasi  

Siswa melakukan  

pengamatan terhadap 

perilaku jujur, patuh 

Tidak 

dibatasi 

waktu 

(satu 

semeste

r) 

 Buku 

Facil AL 

Islamic 

Educatio

n and 

Moral 

Values 1  
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
adab kepada orangtua dan 

guru? 

- Mengapa kita harus hormat 

dan patuh kepada orangtua 

dan guru? 

- Bagaimana contoh perilaku 

hormat dan patuh kepada 

orangutan dan guru 

 

 Mengumpulkan data: 

- Guru mengamati perilaku 

patuh kepada orangtua dan 

guru melalui lembar 

pengamatan di sekolah. 

- Guru berkolaborasi dengan 

orangtua untuk mengamati 

perilaku patuh kepada 

orangtua dan guru di rumah. 

 Mengasosiasi 
Membuat kesimpulan materi 

tentang hormat dan patuh 

terhadap guru. 

 Mengkomunikasikan: 

Mempresentasikan 

/menyampaikan hasil diskusi 

tentang materi hormat dan 

patuh terhadap guru. 

 

kepada orangtua dan 

guru baik di lingkungan 

sekolah, rumah maupun 

masyarakat. 

 

 Portofolio 

Melaporkan hasil 

obervasi lapangan  

 

 Penilaian guru 

- Guru n memberikan 

penilaian sebagai 

rangsangan untuk 

membiasakan 

berperilaku jujur, patuh 

kepada orangtua dan 

guru. 

- Guru berkolaborasi 

dengan oragtua siswa 

perihal perilaku siswa di 

rumah 

1.4  Berpakaian  sesuai 
4. Adab 

berpaka
 Mengamati : 

Guru memberikan tugas 

 Tugas:  

Membiasakan  

Tidak 

dibatasi 
 Buku 

Facil AL 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

dengan syari’at Islam 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

ian kepada siswa untuk 

mengamati diri sendiri dan 

teman sejawat tentang 

perilaku berpakaian sesuai 

dengan syari’at Islam dalam 

kehidupan sehari-hari  

 Menanya: 

- Apa yang dimaksud dengan 

adab berpakaian? 

- Bagaimanakah pakaian yang 

sesuai dengan syariat? 

- Bagaimana cara 

membiasakan berpaian yang 

sesuai syariat? 

 Mengumpulkan data: 

- Guru mengamati perilaku 

berpakaian sesuai dengan 

syari’at Islam dalam 

kehidupan sehari-hari 

melalui lembar pengamatan 

di sekolah. 

- Guru berkolaborasi dengan 

orangtua untuk mengamati 

perilaku berpakaian sesuai 

dengan syari’at Islam dalam 

kehidupan sehari-hari di 

rumah. 

 Mengasosiasi 
Membuat kesimpulan materi 

tentang adab berpakaian. 

berperilaku sesuai 

dengan tuntunan syariat 

Islam. 

 

 Observasi  

Siswa melakukan  

pengamatan terhadap 

perilaku berpakaian 

sesuai dengan syari’at 

Islam dalam kehidupan 

sehari-hari baik di 

lingkungan sekolah, 

rumah maupun 

masyarakat. 

 

 Portofolio 

Melaporkan hasil 

obervasi lapangan  

 

 Penilaian guru 

- Guru memberikan 

penilaian sebagai 

rangsangan untuk 

membiasakan 

berpakaian sesuai 

dengan syari’at Islam 

dalam kehidupan sehari-

hari 

- Guru berkolaborasi 

dengan oragtua siswa 

waktu 

(satu 

semeste

r) 

Islamic 

Educatio

n and 

Moral 

Values 1  
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Mengkomunikasikan: 

Mempresentasikan 

/menyampaikan hasil diskusi 

tentang materi adab 

berpakaian 

 

perihal perilaku siswa 

tersebut di rumah 

3.8 Memahami  

pengelolaan  wakaf  

5. Pengelo

laan  

wakaf 

 Mengamati: 

- Mencermati bacaan teks 

tentang  

pengertian, ketentuan dan 

hal-hal yang berkaitan 

dengan pengelolaan wakaf.  

- Meyimak penjelasan materi 

di atas melalui tayangan 

vidio atau media lainnya. 

 Menanya (memberi stimulus 

agar siswa bertanya) : 

- Mengapa waqaf harus 

dikelola? 

- Bagaimana cara mengelola 

wakaf?  

 Mengumpulkan 

data/eksplorasi 

- Siswa mendiskusikan makna 

dan ketentuan wakaf serta 

pengeloalaannya. 

 Mengasosiasi 
Membuat kesimpulan materi 

ketentuan wakaf serta 

pengeloalaannya 

 Tugas: 

Membuat kesimpulan 

tentang pengertian, 

ketentuan dan hal-hal 

yang berkaitan dengan 

pengelolaan wakaf.  

 

 Observasi  

- Siswa melakukan  

pengamatan terhadap 

pengelolaan waqaf di 

masyarakat. 

 

 Portofolio 

Melaporkan hasil 

obervasi lapangan  

 

 Tes tulis 

 

6x45 

menit 
 Buku 

Facil AL 

Islamic 

Educatio

n and 

Moral 

Values 1  

 Buku 

lain yang 

menunja

ng 

 Badan 

Pengelol

a Waqaf 

 VCD 

tentang 

penjelasa

n waqaf 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Mengkomunikasikan: 

Mempresentasikan 

/menyampaikan hasil diskusi 

tentang materi ketentuan 

wakaf serta pengeloalaannya 

. 

2.8 Menunjukkan sikap 

semangat ukhuwah 

sebagai implementasi 

dari pemahaman 

strategi dakwah 

Rasulullah saw di 

Madinah 

6. Sejarah 

Dakwah 

Rasulull

ah Saw 

di  

Madina

h 

 Mengamati: 

- Mencermati bacaan teks 

tentang substansi dan strategi 

dakwah Rasullullah  SAW di 

Madinah 

- Meyimak penjelasan materi 

tersebut di atas melalui 

tayangan vidio atau media 

lainnya. 

 Menanya (memberi stimulus 

agar siswa bertanya) : 

- Apa substansi dakwah 

Rasulullah di Madinah? 

- Apa strategi dakwah 

Rasulullah di Madinah? 

 Mengumpulkan 

data/eksplorasi 

- Siswa mendiskusikan 

substansi dan strategi dakwah 

Rasullullah  SAW di Mdinah. 

- Guru mengamati perilaku 

semangat ukhuwah sebagai 

implementasi dari 

pemahaman strategi dakwah 

 Tugas: 

- Membiasakan  perilaku 

semangat ukhuwah 

sebagai implementasi 

dari pemahaman strategi 

dakwah Rasulullah 

SAW di Madinah dalam 

kehidupan sehari-hari 

melalui lembar 

pengamatan di sekolah. 

 

 Observasi  

- Siswa melakukan  

pengamatan terhadap 

perilaku semangat 

ukhuwah sebagai 

implementasi dari 

pemahaman strategi 

dakwah Rasulullah 

SAW di Madinah dalam 

kehidupan sehari-hari di 

lingkungan sekolah, 

rumah maupun 

masyarakat. 

9x45 

menit 
 Buku 

Facil AL 

Islamic 

Educatio

n and 

Moral 

Values 1  

 Buku 

lain yang 

menunja

ng 

 Kisah 

teladan 

 

3.9 Memahami substansi 

dan strategi dakwah 

Rasullullah  saw   

4.5 Mendeskripsikan 

substansi dan strategi 

dakwah Rasullullah  

saw   
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Rasulullah SAW di Madinah 

kebenaran dalam kehidupan 

sehari-hari. 

- Guru berkolaborasi dengan 

orangtua untuk mengamati 

perilaku semangat ukhuwah 

sebagai implementasi dari 

pemahaman strategi dakwah 

Rasulullah SAW di Madinah 

dalam kehidupan sehari-hari 

di rumah. 

 Mengasosiasi 
Membuat kesimpulan materi 

di atas. 

 Mengkomunikasikan: 

Mempresentasikan 

/menyampaikan hasil diskusi 

tentang materi di atas. 

 

 Portofolio 

Melaporkan hasil 

obervasi lapangan  

 

 Tes tulis 
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Lampiran 8 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah  : SMAN 5 Kota Kendari 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / Semester :  X IPS 5 / Genap 

Materi Pokok  : Semangat Menuntut Ilmu 

Alokasi Waktu   : (2 X 40) 

Pertemuan/siklus : Ke-1/ 1 

A. Kompetensi Inti (KI) 

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

b. KI-2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, rensponsif dan pro-

aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

c. KI-3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

d. KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar  

  2.5  Menunjukkan sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada 

sesama 
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  3.7  sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. At-Taubah (9): 122 dan hadits 

terkait 

Memahami Q.S. At-Taubah (9) : 122 dan hadits terkait tentang semangat menuntut 

ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama 

C. Indikator Pembelajaran 

1.  Mampu menjelaskan pengertian Ilmu 

2.  Hukum Menuntut Ilmu  

3.  Kedudukan Bagi Orang yang menuntut llmu  

4. Makna dari kandungan QS. At-Taubah (9) : 122 dan hadist terkait tentang 

semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah melakukan pengamatan, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasi diharapkan:  

1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian Ilmu 

2. Peserta didik dapat menjelaskan hukum menuntut ilmu 

3. Peserta didik dapat menjelaskan Kedudukan Bagi Orang yang menuntut llmu 

4. Peserta didik dapat menjelaskan Makna dari kandungan  QS. At-Taubah (9) : 

122 

5. Peserta didik dapat mendemontrasikan hadits tentang menuntut ilmu 

E. Materi Pokok Pembelajaran 

 Semangat Menuntut Ilmu 

1. Pengertian Semangat Menuntut Ilmu  

Kata ilmu dalam bahasa Indonesia berasal dari kata al-‘ilmu dalam bahasa Arab. 

Secara bahasa (etimologi) kata al-‘ilmu adalah bentuk masdar atau kata sifat dari kata 

`alima - ya`lamu- `ilman. Dijelaskan bahwa lawan kata dari al-‘ilmu adalah al-jahl 

(bodoh/tidak tahu). Sehingga jika dikatakan  alimtu asy-syai’a berarti “saya 

mengetahui sesuatu”.   

Sementara secara istilah (terminologi) ilmu berarti pemahaman tentang hakikat 

sesuatu. Ia juga merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang diketahui dari dzat 

(esensi), sifat dan makna sebagaimana adanya. Dalam kitab Tafsir Aisar at-Tafaasir 

dijelaskan bahwa: 
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Artinya : “Ilmu itu adalah jalan menuju rasa takut kepada Allah, barang siapa 

yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak mempunyai rasa takut pada-Nya.  

Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya hanyalah 

ulama” 

2. Hukum Menuntut Ilmu 

Istilah ilmu mencakup seluruh pengetahuan yang tidak diketahui manusia, baik 

yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak bermanfaat, 

haram, dan berdosa bagi orang yang mempelajarinya, baik sukses maupun gagal. 

Adapun ilmu yang bermanfaat, maka wajib dituntut dan dipelajari. Hukum menuntut 

ilmu-ilmu wajib itu terbagi atas dua bagian, yaitu farḍu kifayah dan fardu ‘ain. 

a. Farḍu Kifayah 

Hukum  menuntut  ilmu  farḍu  kifayah  berlaku  untuk  ilmu-ilmu yang harus ada di 

kalangan umat Islam sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir. Seperti 

ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falaq, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. 

b. Fardu ‘Ain 

Hukum mencari ilmu menjadi far«u ‘ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh 

setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal 

Allah Swt. dengan segala sifat-Nya, ilmu tentang tatacara beribadah, dan sebagainya. 

 

3.  Kedudukan Orang Yang Menuntut Ilmu 

a. Diberikan Kemudahan Masuk Surga 

Nabi Bersabda:“ Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan 

memudahkan baginya jalan ke surga “ ( HR. MUSLIM ) 

b. Terbebas dari Kebinasaan. 

Rasullah bersabda: “ Jadilah kamu orang yang pandai ( Mengajar Ilmu), atau 

pelajar ( Orang yang Menuntut Ilmu ), atau pendengar ( Ilmu ) atau Pencinta Ilmu, 

dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima ( orang yang tidak mau 

mengajarkan ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan ilmu, tidak mau 

mencintai ilmu), maka kamu akan menjadi orang binasa”. 

c. Dijauhkan dari pemimpin yang Bodoh 
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Nabi Bersabda yang artinya: “Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu ( 

Pengetahuan ) dengan mencabutnya dari hamba-Nya, akan tetapi Ia akan mencabut 

ilmu tersebut dengan cara mencabut ( nyawa ) para ulama, sehingga apabila tidak 

ada ulama, maka orang-orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, 

apabila mereka ditanya kemudian memberi fatwa( nasihat) tanpa ilmu pengetahuan 

maka mereka akan sesat dan menyesatkan.” ( HR. BUKHARI ) 

d. Diangkat derajatnya oleh Allah 

Ada dua kelompok manusia yang dijanjikan oleh Allah akan diangkat derajatnya. 

Kedua kelompok manusia itu adalah : orang yang beriman dan orang-orang berilmu 

pengetahuan. Firman Allah.... 

Terjemahannya:“ Allah Akan mengangkat ( derajat ) orang-orang yang beriman 

diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat ”( QS. 

MUJADAALAH/58;11 ) 

e. Memperoleh kebahagian dunia akhirat 

Nabi Muhammad saw. Bersabda : “ Barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, 

maka wajiblah ia memiliki ilmunya, dan barang siapa yang menginginkan 

kebahagiaan akhirat, maka wajiblah ia memiliki ilmunya, dan barang siapa yang 

menginginkan kebahagiaan keduanya, maka wajiblah ia memiliki ilmu keduanya 

pula“( HR. BUKHARI dan MUSLIM ).  

4. Ayat Tentang Semangat Menunutut Ilmu 

 

Terjemahannya: “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya 

pergi  (ke  medan  perang).  Mengapa  sebagian  dari  setiap golongan  di antara 

mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk 

memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka 

dapat menjaga dirinya.” 
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Kandungan Ayat 

Dalam ayat tersebut, Allah Swt. menerangkan bahwa tidak perlu semua orang 

mukmin berangkat ke medan perang, apabila peperangan itu dapat dilakukan oleh 

sebagian kaum muslimin saja. Tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat, 

sebagian berangkat ke medan perang, dan sebagian  lagi  tekun  menuntut  ilmu  dan  

mendalami  ilmu-ilmu  agama Islam supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan 

secara merata, dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif serta 

bermanfaat serta kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. 

Orang-orang yang berjuang di bidang pengetahuan, oleh agama Islam 

disamakan nilainya dengan orang-orang yang berjuang di medan perang. Dalam hal 

ini Rasulullah saw. telah bersabda yang artinya, “Dari Anas bin Malik berkata, 

Rasulullah saw. bersabda, ‘Di akhirat nanti tinta ulama ditimbang dengan darah 

para syuhada. Ternyata yang lebih berat adalah tinta ulama dibandingkan dengan 

darah syuhada”. (H.R. Ibnu Najar) 

5. Hadits Tentang Semangat Menunutut Ilmu 

Banyak hadits yang menjelaskan perintah kewajiban menuntut ilmu diantaranya 

hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah   

ثَنَا ثَنَا ََعَّار   ْبن   ِهَشام   َحدَّ لَْيَمانَ  بْن   َحْفص   َحدَّ ثَنَا س  ْنِظي   ْبن   َكِثي   َحدَّ دِ  َعنْ  ش ِ َحمَّ ول   قَاَل: قَالَ  َماِل   ْبنِ  َأنَِس  َعنْ  ِسِيينَ  بْنِ  م  ِ  َرس   َصّلَّ  اّللَّ

ُِ  عََّل  فَرِيَضة   الِْعّلِْ  َطلَب   َوَسّلََّ  عَلَْيهِ  اّللَّ   ْسِّل   ك  ِ  َأْهِلِ  غَْيِ  ِعْندَ  الِْعّلِْ  َوَواِضع   م  َهَب.  َواللُّْؤل ؤَ  الَْجْوَهرَ  الَْخنَاِزيرِ  ََك َقُلِ  َواذلَّ

Terjemahannya : 

 (IBNUMAJAH-220): Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, 

telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Sulaiman berkata, telah menceritakan 

kepada kami Katsir bin Syinzhir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia 

berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menuntut ilmu adalah 

kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada pada 

ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi." 
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Kandungan Ayat : 

Dari hadits tersebut diatas mengandung pengertian, bahwa mencari ilmu itu 

wajib bagi setiap muslim, kewajiban itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, 

anak-anak maupun orang dewasa dan tidak ada alasan untuk malas mencari ilmu. 

Ilmu yang wajib diketahui oleh settiap muslim adalah ilmu-ilmu yang berkaitan 

dengan tata cara peribadatan kepada Allah SWT. Sedangkan ibadah tanpa ilmu akan 

mengakibatkan kesalahan-kesalahan dan ibadah yang salah tidak akan dapat diterima 

oleh Allah. Sedangkan orang yang mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak 

mengetahui atau tidak paham maka akan sia-sia. Maksudnya, ilmu itu harus 

disampaikan sesuai dengan taraf berfikir si penerima ilmu, memberikan ilmu secara 

tidak tepat diibaratkan mengalungkan perhiasan pada babi, meskipun babi diberikan 

perhiasan kalung emas maka babi tetap kotor dan menjijikkan. 

F. Media, alat dan sumber belajar 

 Alat/Bahan : Laptop, spidol, papan tulis 

 Sumber Belajar : Buku Pendidikan Agama Islam (Kemendikbud), serta buku-

buku yang relevan dan internet 

G. Model Pembelajaran 

 Pendekatan : Scientific 

 Model  : Ceramah, tanja jawab, Cooperative Script dan evaluasi. 

H. Langkah-Langkah pembelajaran 

 Kegiatan Pendahuluan  

      Orientasi  

 Mengucapkan salam, berdo’a,  mengabsen dan  mengkondisikan kelas. 

     Apersepsi 

 Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan materi minggu lalu yang diketahui peserta didik. 

      Motivasi 

 Peserta didik diberi penjelasan  tentang  manfaat mempelajari Semangat 

menuntut ilmu 

      Pemberian Acuan 

 Guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran 
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 Peserta didik menyimak mekanisme pelaksanaan pembelajaran. 

 Kegiatan inti  

Mengamati  

 Guru menunjukkan gambar beberapa contoh sikap semangat menuntut 

ilmu melalui power point 

 Siswa mengamati dan menyimak gambar yang telah ditampilkan pada 

power point contoh sikap semangat menuntut ilmu 

 Guru menjelaskan secara singkat tentang gambar salah satu contoh sikap 

semangat menuntut ilmu 

 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang gambar yang merupakan 

salah satu contoh sikap semangat menuntut ilmu 

Menanya 

 Guru bertanya kepada siswa dari contoh-contoh sikap semangat 

menuntut ilmu tersebut yang mana yang sudah kalian terapkan dalam 

menuntut ilmu 

 Melalui stimulus guru, siswa menannyakan hal-hal yang telah dijelaskan 

oleh guru 

 Siswa mengungkapkan pendapatnya mengenai gambar yang telah 

ditunjukkan oleh gru 

Mengeksplorasi 

 Guru mengarahkan siswa mencari pasangan untuk berdiskusi  

 Siswa berkumpul bersama pasangan masing-masing 

 Guru memberi bahan ajar kepada siswa untuk dipelajari terlebih dahulu 

atau membaca buku pengangan mengenai materi semangat menuntut ilmu 

dan menjelaskan secara singkat dan mengaitkan dalam kehidupan sehari-

hari 

 Siswa membaca, memahami, mempelajari bahan ajar atau buku paket 

yang telah dibagikan 

 Guru membimbing siswa untuk membuat ringkasan mengenai materi atau 

ide-ide pokok yang telah mereka baca  

Mengasosiasi 

 Guru mengarahkan siswa untuk mencari perbedaan dan persamaan antara 

perilaku semangat menuntut ilmu tokoh-tokoh teladan terdahulu dengan 

tokoh-tokoh teladan sekarang. 
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 Siswa mencari perbedaan dan persamaan antara perilaku semangat 

menuntut ilmu tokoh-tokoh teladan terdahulu dengan tokoh-tokoh teladan 

sekarang. 

 Guru mengarahkan siswa untuk menganalisis kandungan surah At-

Taubah Ayat 122 dan bagaimana penerapanya dikehidupan sehari-hari  

 Siswa menganalisis kandungan surah At-Taubah Ayat 122, dengan 

melihat fenomena yang ada pada kehidupan sehari-hari 

Mengkomunikasikan 

 Guru meminta siswa secara bergantian untuk menguraikan hasil 

ringkasan materi kepada pasanganya  

 Siswa menguraikan hasil ringkasan materi kepada pasanganya 

 Guru menghimbau siswa untuk saling mengoreksi dan melengkapi hasil 

rangkuman pasangannya  

 Siswa yang menjadi pendengar ketika memperhatikan temannya 

menerangkan sambil mengoreksi ringkasan pasangannya  

 Guru mempersilahkan siswa untuk mempersentasikan hasil diskusinya 

dengan pasangan masing-masing didepan kelas 

 Beberapa pasangan siswa mempersentasikan hasil diskusinya 

 Siswa memperhatikan presentasi yang dilakukan temannya, jika ada 

pendapat yang berbeda siswa diberi kesempatan untuk menyanggah 

pendapat teman yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya  

e. Kegiatan Penutup 

a. Guru memberikan penguatan terhadap materi yang di paparkan dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan. 

b. Guru bersama siswa memberikan klasifikasi dan kesimpulan pada materi 

yang telah diajarkan. 

c. Guru membagikan soal sebagai evaluasi materi yang diajarkan 

d. Peserta didik mendengarkan arahan guru untuk materi pada pertemuan 

berikutnya. 

e. Guru menutup pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk sama-

sama membaca hamdalah, dan memberi salam. 

E. Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian dilakukan menggunakan penilaian otentik yang meliputi penilaian sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. Format penilaian sebagai berikut 

a. Prosedur dan Pedoman Penilaian 

1. Prosedur Penilaian  
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No Aspek yang Di nilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 

1 Pengetahuan Pengamatan Saat presentase 

2 Sikap 

 Observasi 

Pengamatan Selama 

pembelajaran 

3 Keterampilan Pengamatan  

 

2. Pedoman penilaian 

Format Penilaian Pengamatan ( Observasi)  

Mata  Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / Semester  :  X IPS 5/Genap 

Materi  Pokok  : Semangat Menuntut Ilmu 

NO Nama Siswa L/P Aspek yang diamati 

Keaktifan Kerjasama Disiplin 

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

1               

36               

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria: 

4  = Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = Sering, apabila sering melakukan dan kadang-kadang tidak melakukan sesuai 

pernyataan 

2 = Kadang, apabila sering tidak melakukan dan kadang melakukan sesuai pernyataan 

1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan sesuai pernyataan 

Petunjuk pemberian skor: Pemberian nilai akhir menggunakan skala 1-4 

   ∑ Skor perolehan 

Nilai =   X  4 

                  Skor Maksimal 

Apabila nilai yang diperoleh : 
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 3,66 – 4,00 = Sangat baik 

 2,66 – 3,65 = Baik 

 1,33 – 2,65 = Cukup 

 ≤     – 1,32 = Kurang 

3. Aspek Pengetahuan (KI. 3) 

 Soal evaluasi materi pelajaran 

Jawablah Pertanyaan Berikut Dengan Jujur/Mandiri 

1.  Tuliskan pengertian menuntut  Ilmu. 

2. Bagaimana hukum menuntut ilmu? 

3. Bagaiman Kedudukan Bagi Orang yang menuntut llmu? 

4. Tuliskan Makna dari kandungan  QS. At-Taubah (122)   

5. Apa maksud  hadits tentang menuntut ilmu yang anda ketahui 

Kunci Jawaban: 

1. Ilmu adalah isim masdar dari ‘alima yang berarti mengetahui, mengenal, 

merasakan, dan menyakini. Secara istilah, ilmu ialah dihasilkannya gambaran atau 

bentuk sesuatu dalam akal 

2. Hukum menuntut ilmu-ilmu wajib itu terbagi atas dua bagian, yaitu farḍu kifayah 

dan fardu ‘ain. 

a. Farḍu Kifayah 

Hukum  menuntut  ilmu  farḍu  kifayah  berlaku  untuk  ilmu-ilmu yang harus 

ada di kalangan umat Islam sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan 

kafir. Seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falaq, ilmu eksakta, serta 

ilmu-ilmu lainnya. 

b.  Fardu ‘Ain 

Hukum mencari ilmu menjadi far«u ‘ain jika ilmu itu tidak boleh 

ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan 

kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Swt. dengan segala sifat-Nya, ilmu 

tentang tatacara beribadah, dan sebagainya.. 

3. Kedudukan Bagi Orang yang menuntut llmu  

a. Diberikan Kemudahan Masuk Surga 

b.  Terbebas dari Kebinasaan 

c. Dijauhkan dari pemimpin yang bodoh 
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4. memberikan pemahaman kepada kita bahwa sebagai orang beriman; semangat, 

tenaga dan pikiran tidak dibenarkan hanya untuk usaha memenuhi kepuasan nyata 

seperti perang. Akan tetapi semangat, tenaga dan pikiran juga untuk usaha menuntut 

ilmu terutama pengetahuan agama untuk kemanfaatan diri sendiri dan orang lain. 

Ilmu merupakan penuntun manusia memahami ayat-ayat Allah baik Qauliyah 

maupun Kauniyah sehingga mampu mamaknai hakekat hidup dan akhirnya 

memperoleh keselamatan dunia dan akhirat 

5. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 

Artinya  : "Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah saw, bersabda: Mencari ilmu 

itu wajib bagi setiap muslim, memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya 

seperti orang yang mengalungi babi dengan permata, mutiara, atau emas" HR.Ibnu 

Majah 

Dari hadits tersebut diatas mengandung pengertian, bahwa mencari ilmu itu wajib 

bagi setiap muslim, kewajiban itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, anak-

anak maupun orang dewasa dan tidak ada alasan untuk malas mencari ilmu. Ilmu 

yang wajib diketahui oleh setiap muslim adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tata 

cara peribadatan kepada Allah SWT. Sedangkan ibadah tanpa ilmu akan 

mengakibatkan kesalahan-kesalahan dan ibadah yang salah tidak akan dapat diterima 

oleh Allah. Sedangkan orang yang mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak 

mengetahui atau tidak paham maka akan sia-sia. Maksudnya, ilmu itu harus 

disampaikan sesuai dengan taraf berfikir si penerima ilmu, memberikan ilmu secara 

tidak tepat diibaratkan mengalungkan perhiasan pada babi, meskipun babi diberikan 

perhiasan kalung emas maka babi tetap kotor dan menjijikkan. 
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 Rubrik Penilaian Esay 

No. Soal Skor 

1 10 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

Dst Skor 

Skor maksimal = 10 x 10 = 100 

Nilai : Jumlah Skor yang diperoleh (uraian) x 100 

                Jumlah Skor Maksimal 
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Lampiran 8.1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah  : SMAN 5 Kota Kendari 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / Semester :  X IPS 5 / Genap 

Materi Pokok  : Semangat Menuntut Ilmu 

Alokasi Waktu   : (2 X 40) 

Pertemuan/siklus : 2 / 1  

A. Kompetensi Inti (KI) 

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

b. KI-2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, 

rensponsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 

atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

c. KI-3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

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

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
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secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar  

   2.5  Menunjukkan sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya 

kepada sesama 

  3.7  sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. At-Taubah (9): 122 dan hadits 

terkait 

Memahami Q.S. At-Taubah (9) : 122 dan hadits terkait tentang semangat 

menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Mampu mengidentifikasi adab-adab dalam menuntut ilmu 

2. Mampu mengidentifikasi hikmah dan manfaat menuntut ilmu 

D. Tujuan Pembelajaran 

  Setelah melakukan pengamatan, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi 

dan mengkomunikasi diharapkan:  

6. Peserta didik dapat mengidentifikasi adab-adab dalam menuntut ilmu  

7. Peserta didik dapat menunjukkan hikmah dan manfaat menuntut ilmu 

E. Materi Pokok Pembelajaran 

 Adab dalam Menuntut Ilmu 

Agar proses belajar berjalan dengan baik sehingga kita mampu  

mendapatkan ilmu yang bermamfaat dan mampu mengantarkan kita menjadi 

orang yang sukses didunia dan selamat diakhirat kelak, ada beberapa hal yang 

harus kita perhatikan antara lain:                                 : 

a. Meluruskan Niat 

     Ketulusan niat bagi orang yang menuntut ilmu akan mengantarkan 

seseorang berhasil dan sukses dalam menjalani kehidupannya nanti, karena segala 
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sesuatu yang bernilai ibadah itu tergantung dari niat dan tujuannya. Adapun niat 

dan tujuan yang seharusnya dimiliki para penuntut ilmu dalam proses menuntut 

ilmu adalah : 

1. Melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulullah saw. 

2. Memerangi kebodohan agar tidak dibodohi oleh orang lain 

3. Mempersiapkan masa depan yang lebih cerah dan terarah 

4. Membekali kehidupan akhirat agar bisa selamat dan khusnul khatimah 

b. Hormat dan Santun terhadap Guru 

      Memiliki rasa hormat dan bersikap santun terhadap guru adalah prilaku 

yang harus dimiliki dalam menuntut ilmu. Guru adalah orang yang memberikan 

kita ilmu, yang dengan ilmu itu kita akan menjadi orang mulia baik didunia 

maupun diakhirat. Dan salah satu cara untuk memuliakan guru adalah bersikap 

hormat dan santun kepadanya sebagai cerimanan sikap kerendahan hati. Sebagai 

mana sabda Rasulullah. 

Terjemahannya : 

      "Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan serta rendah 

hatilah pada orang yang kamu belajar darinya". HR.At-Tabrani. 

c. Mengawali dan Mengakhiri dengan Do'a 

      Untuk mengawali sesuatu yang baik termasuk dalam hal ini menuntut ilmu 

maka kita harus berdoa'a minimal dengan membaca basmalah dan mengahiri 

dengan hamdalah.  

 Hikmah dan Manfaat Menuntut Ilmu (Agama) Adalah:  

1. Berada di jalan Allah 
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“Barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, berarti dia berada 

di jalan Allah hingga pulang” (HR Turmudzi) 

2. Mendapatkan pahala yang mengalir terus menerus 

“Jika anak adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecualai 3 

hal, yaitu shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang selalu 

mendoakan orang tuanya.”(HR Muslim)  

3. Agar tidak terlaknat  

“Dunia dan seisinya terlaknat, kecuali yang memanfaatkannya demi 

kepentingan dzikrullah dan yang serupa dengan itu, para ulama dan orang-orang 

yang menuntut ilmu” (HR Turmudzi) 

4. Ditinggikan derajatnya  

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. 

5. Dimudahkan jalan menuju surga  

“Barang siapa menempuh jalan untuk menentut ilmu agama, pasti Allah 

membuat mudah baginya jalan menuju surga” (HR Muslim)  

Karena itu, dengan menuntut ilmu semoga kita menjadi orang baik, tetap 

berada di jalan Allah, memiliki pahala yang terus mengalir meskipun 

sepeninggal kita, tidak terlaknat, ditinggikan derajatnya dan dimudahkan Allah 

menuju surga. Amin 

F. Media, alat dan sumber belajar 

 Alat/Bahan : Laptop, spidol, papan tulis 

 Sumber Belajar : buku Pendidikan Agama Islam (Kemendikbud), serta 

buku-buku yang relevan dan internet 

G. Model Pembelajaran 

 Pendekatan : Scientific 
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 Model  : Ceramah, tanja jawab, Cooperative Script dan evaluasi. 

 

 

H. Langkah-Langkah pembelajaran 

 Kegiatan Pendahuluan  

      Orientasi 

 Mengucapkan salam, berdo’a,  mengabsen dan  mengkondisikan 

kelas. 

     Apersepsi 

 Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan materi minggu lalu yang diketahui peserta 

didik. 

      Motivasi 

 Peserta didik diberi penjelasan  tentang  manfaat mempelajari 

Semangat menuntut ilmu 

      Pemberian Acuan 

 Guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran 

 Peserta didik menyimak mekanisme pelaksanaan pembelajaran. 

 Kegiatan inti  

Mengamati  

 Guru menunjukkan beberapa contoh adab-adab dalam menuntut ilmu 

melalui power point 

 Siswa mengamati dan menyimak contoh adab-adab dalam menuntut 

ilmu  

 Guru menjelaskan secara singkat tentang contoh adab-adab dalam 
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menuntut ilmu  

 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang contoh adab-adab 

dalam menuntut ilmu  

Menanya 

 Guru bertanya kepada siswa dari contoh-contoh adab-adab dalam 

menuntut ilmu tersebut yang mana yang sudah kalian terapkan ketika 

dalam menuntut ilmu 

 Guru bertanya kepada siswa “ dari contoh sikap semangat menuntut 

ilmu tersebut coba kalian tanyakan kepada teman sebangku, adab-

adab menuntut ilmu yang mana yang sudah ia terapkan dalam 

menuntut ilmu kemudian sampaikan jawaban temanmu tersebut pada 

ibu secara singkat. 

 Siswa kemudian bertanya kepada teman sebangkunya tentang adab-

adab yang mana yang sudah ia terapkan dalam kehidupannya. 

Mengeksplorasi 

 Guru mengarahkan siswa mencari pasangan untuk berdiskusi  

 Siswa berkumpul bersama pasangan masing-masing 

 Guru memberi bahan ajar kepada siswa untuk dipelajari terlebih 

dahulu atau membaca buku pengangan mengenai materi semangat 

menuntut ilmu dan menjelaskan secara singkat dan mengaitkan dalam 

kehidupan sehari-hari 

 Siswa membaca, memahami, mempelajari bahan ajar atau buku paket 

yang telah dibagikan 

 Guru membimbing siswa untuk membuat ringkasan mengenai materi 

atau ide-ide pokok yang telah mereka baca  

Mengasosiasi 
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 Guru mengarahkan siswa untuk mencari perbedaan dan persamaan 

antara adab-adab dalam menuntut ilmu zaman sekarang dengan 

zaman Rasulullah SAW 

 Siswa mencari perbedaan dan persamaan antara adab-adab dalam 

menuntut ilmu zaman sekarang dengan zaman Rasulullah SAW 

 Guru mengarahkan siswa untuk menganalisis hikmah dan manfaat 

dalam menuntut ilmu dan bagaimana keterkaitannya dikehidupan 

sehari-hari  

Mengkomunikasikan 

 Guru meminta siswa secara bergantian untuk menguraikan hasil 

ringkasan materi kepada pasanganya  

 Siswa menguraikan hasil ringkasan materi kepada pasanganya 

 Guru menghimbau siswa untuk saling mengoreksi dan melengkapi 

hasil ringkasan atau ide-ide pokok pasangannya  

 Siswa yang menjadi pendengar ketika memperhatikan temannya 

menerangkan sambil mengoreksi ringkasan pasangannya  

 Guru mempersilahkan siswa untuk memprsentasikan hasil 

diskusinya dengan pasangan masing-masing didepan kelas 

 Beberapa pasangan siswa mempersentasikan hasil diskusinya 

 Siswa memperhatikan presentasi yang dilakukan temannya, jika ada 

pendapat yang berbeda siswa diberi kesempatan untuk menyanggah 

pendapat teman yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya  

 Kegiatan Penutup 

f. Guru memberikan penguatan terhadap materi yang di paparkan dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan. 
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g. Guru bersama siswa memberikan klasifikasi dan kesimpulan pada 

materi yang telah diajarkan. 

h. Guru membagikan soal sebagai evaluasi materi yang diajarkan 

i. Peserta didik mendengarkan arahan guru untuk materi pada pertemuan 

berikutnya. 

j. Guru menutup pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk 

sama-sama membaca hamdalah, dan memberi salam. 

I. Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian dilakukan menggunakan penilaian otentik yang meliputi penilaian 

sikap, pengetahuan dan keterampilan. Format penilaian sebagai berikut: 

b. Prosedur dan Pedoman Penilaian 

 Prosedur Penilaian  

No Aspek yang Di nilai Teknik 

Penilaian 

Waktu Penilaian 

1 Pengetahuan Pengamatan Saat presentase 

2 Sikap 

 Observasi 

Pengamatan Selama 

pembelajaran 

3 Keterampilan Pengamatan  

 

b. Pedoman penilaian 

Format Penilaian Pengamatan ( Observasi)  

Mata  Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / Semester  :  X Ips Genap 

Materi  Pokok  : Semangat Menuntut Ilmu 

Hari/tanggal  : 
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NO Nama Siswa L/P Aspek yang diamati 

Keaktifan Kerjasama Disiplin 

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

1               

2               

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria: 

4  = Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = Sering, apabila sering melakukan dan kadang-kadang tidak melakukan sesuai 

pernyataan 

2 = Kadang, apabila sering tidak melakukan dan kadang melakukan sesuai 

pernyataan 

1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan sesuai pernyataan 

Petunjuk pemberian skor: Pemberian nilai akhir menggunakan skala 1-4 

   ∑ Skor perolehan 

Nilai =   X  4 

                  Skor Maksimal 

Apabila nilai yang diperoleh : 

 3,66 – 4,00 = Sangat baik 

 2,66 – 3,65 = Baik 

 1,33 – 2,65 = Cukup 

 ≤     – 1,32 = Kurang 

c. Aspek Pengetahuan (KI. 3) 

 Soal evaluasi materi pelajaran 

Jawablah Pertanyaan Berikut Dengan Jujur/Mandiri 

1. Tuliskan adab-adab dalam menuntut ilmu  

2. Apa saja  hikmah dan manfaat menuntut ilmu? 
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Kunci Jawaban: 

1. Adapun Adab-adab dalam menuntut ilmu yaitu: 

a. Meluruskan Niat 

d. Hormat dan Santun terhadap Guru 

e. Mengawali dan Mengakhiri dengan Do'a 

2. Adapun hikmah dan Manfaat Menuntut Ilmu (Agama) yaitu :  

a.  Berada di jalan Allah 

b. Mendapatkan pahala yang mengalir terus meneru  

c.  Agar tidak terlaknat  

d. Ditinggikan derajatnya  

e. Dimudahkan jalan menuju surga  

 Rubrik Penilaian Esay 

No. Soal Skor 

1 10 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

Dst Skor 

Skor maksimal = 10 x 10 = 100 

Nilai : Jumlah Skor yang diperoleh (uraian) x 100 

                Jumlah Skor Maksimal 
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Lampiran 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Petunjuk: 

1. LKS ini membantu anda untuk memahami materi semangat dalam menuntut ilmu. 

Jadi, kerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh sesuai petunjuk. 

2. Tunjukkan kemampuan anda sebaik mungkin karena hasil jawaban anda akan diberi 

nilai. 

3. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

Soal  

1. Tuliskan pengertian menuntut  Ilmu. 

2. Bagaimana hukum menuntut ilmu? 

3. Bagaiman Kedudukan Bagi Orang yang menuntut llmu? 

4. Tuliskan Makna dari kandungan  QS. At-Taubah (122)   

5. Apa maksud  hadits tentang menuntut ilmu yang anda ketahui 

 

رُُكْم َمْن تَ َعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ   َخي ْ
(orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar dan mengajarkannya 

kepada orang lain) (HR. Al-Bukhari). 

 

SELAMAT BEKERJA 

 

 

 

Ll      LEMBAR KERJA SISWA 

       Sekolah      : SMAN 5 Kota Kendari 

Mata Pelajaran     : Pendidikan Agama Islam 

      Kelas/ semester    : X IPS 5 / genap 

 Waktu      :  

 Nama Siswa     : 

 Materi pokok     : Semangat Menuntut Ilmu 

 Siklus/Pertemuan : 1/2 
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Lampiran 9.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Petunjuk: 

4. LKS ini membantu anda untuk memahami materi semangat dalam menuntut ilmu. 

Jadi, kerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh sesuai petunjuk. 

5. Tunjukkan kemampuan anda sebaik mungkin karena hasil jawaban anda akan diberi 

nilai. 

6. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

Soal  

1. Tuliskan adab-adab dalam menuntut ilmu  

2. Apa saja  hikmah dan manfaat menuntut ilmu? 

3. Tuliskan adab-adab dalam menuntut ilmu yang sudah anda terapkan  

4. Apakah sudah ada hikmah dalam menuntut ilmu yang anda dapatkan? 

5. Tuliskan doa sebelum dan sesudah menuntut ilmu atau belajar yang anda ketahui! 

 

رُُكْم َمْن تَ َعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ   َخي ْ
(orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar dan mengajarkannya 

kepada orang lain) (HR. Al-Bukhari). 

 

 

SELAMAT BEKERJA  

 

 

Ll      LEMBAR KERJA SISWA 

       Sekolah      : SMAN 5 Kota Kendari 

Mata Pelajaran     : Pendidikan Agama Islam 

      Kelas/ semester    : X IPS 5/genap 

 Waktu      :  

 Nama Siswa     : 

 Materi pokok     : Semangat Menuntut Ilmu 

 Siklus/Pertemuan : 1/2 
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KISI-KISI SOAL SIKLUS 1 

MATERI SEMANGAT MENUNTUT ILMU 

NO MATERI SOAL 

A Pengertian semangat menuntut 

ilmu  

 

 Peserta didik dapat menjelaskan 

pengertian menuntut  Ilmu 

 Peserta didik dapat menjelaskan hukum 

menuntut ilmu 

 Peserta didik dapat menjelaskan 

Kedudukan Bagi Orang yang menuntut 

llmu 

 Peserta didik dapat menjelaskan Makna 

dari kandungan  QS. At-Taubah (9) : 

122 

 Peserta didik dapat menjelaskan Makna 

hadits tentang menuntut ilmu 

 

B Semangat menuntut ilmu  
8. Peserta didik dapat mengidentifikasi 

adab-adab dalam menuntut ilmu  

9. Peserta didik dapat menunjukkan 

hikmah dan manfaat menuntut ilmu 
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Lampiran 10   

SOAL EVALUASI SIKLUS 1 

 

Mata Pelajaran   : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/ Semester : X IPS/ genap 

Materi Pokok     : Semangat Menuntut Ilmu 

Nama siswa       : 

A. Kerjakan soal di bawah ini dengan baik dan benar dan pilihlah jawaban antara a, b, 

c, d  dan e yang menurut anda benar! 

1.  Hukum menuntut ilmu bagi seorang muslim adalah …... 

a. Wajib                                          c.  sunnah  e. makruh 

b. Mubah         d. Haram 

2. Dalam kehidupan sehari-hari setiap menusia mutlak membutuhkan ilmu dalam 

mengarungi hidup menuju kebaikan, bahkan  ketidakbaikan. Hal  ini menunjukkan 

bahwa fungsi ilmu dalam hidup adalah … . 

a. Pembuka  jalan            c. Petunjuk jalan       e. Peneduh jalan   

b. Perintang jalan             d. Peretas jalan     

3. Ilmu menjadikan manusia memperoleh tempat yang mulia, sesuai kehendak  Allah 

dalam penciptaan bahwa ilmu merupakan.... 

a. pembeda manusia dengan manusia lain     

b. pembeda manusia dengan Allah 

c. pembeda manusia dengan  makhluk lain   

d. pembeda orang baik dan orang jahat 

e. pembeda orang kaya dan orang miskin 

4. Dalam Islam di tekankan bahwa tujuan atau niat seseorang mencari ilmu harus benar. 

Berikut yang bukan tujuan atau niat mencari ilmu adalah … . 

a. Mencari ridla Allah 

b. Menghilangkan kebodohan 

c. Mampu berargumen di hadapan guru 
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d. Memperoleh kehidupan layak sesuai keinginan 

e. Menghidupkan  agama Islam 

5. Tuntunan ulama dalam memilih ilmu adalah mendahulukan ilmu yang paling baik dan  

yang setiap waktu diperlukan, yaitu ilmu . 

a. Fiqih atau hokum           c. Akhlak atau etika       e. Al Qur’an 

b. Tarikh atau sejarah        d. Aqidah atau tauhid 

6. Dalam menuntut ilmu keberadaan guru mutlak dibutuhkan, sikap murid kepada guru 

harus menghormati. Maksud menghormati adalah … . 

a. Setiap bertemu guru harus hormat seperti hormat bendera 

b. Tidak menyinggung atau menyakiti hati guru 

c. Berjalan membungkuk dan bersimpuh di hadapan guru 

d. Tidak membicarakan sama sekali tentang guru 

e. Memenuhi dan melakukan setiap permintaan guru 

7. Kunci utama seseorang dalam mencari ilmu adalah … . 

a. Orang tua                      c.  Biaya Sarana                 e.  Prasarana 

b. Kesungguhan                d.  Kekuatan 

8. Berkaitan dengan ilmu, dalam Al Qur’an Allah memberi penghargaan besar kepada 

orang yang beriman dan berilmu. Bentuk penghargaan tersebut adalah  … 

a. Mempermudah usahanya        

b. Memperpanjang umurnya  

c. Mengangkat derajatnya 

d. Meluaskan rizkinya 

e. Melapangkan jalannya 

9. Rasulullah saw bersabda dalam hadits bahwa beliau di utus Allah untuk memperbaiki 

budaya masyarakat jahiliyah arab saat itu. Perbaikan budaya tersebut berkaitan 

dengan ilmu…  

a. Aqidah                               c.  Akhlak                       e.  Fiqih  

b.  Tarikh                                d.  Adat 
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10.  Orang yang sedang menuntut ilmu mendapat tempat luar bisa dan di muliakan Allah 

swt. Salah satu kemulyaan tersebut adalah … . 

a. Orang yang sedang menuntu ilmu haram di goda setan 

b. Orang yang sedang menuntu ilmu tidak harus wudhu 

c. Orang yang sedang menuntu ilmu jika sakit Allah langsung menyembuhkan 

d. Orang yang sedang menuntu ilmu jika berkata bohong tidak dosa 

e. Orang yang sedang menuntu ilmu jika mati dihukumi mati syahid 

11. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 1) Dapat berkarya 2) Bebas dari 

penderitaan 3) Dijamin masuk surga 4) Ibadah lebih sempurna 5) Dapat berprestasi 6) 

Menjadi orang kaya raya 

Dari pernyataan-pernyataan di atas, yang menunjukkan manfaat menuntut ilmu di 

tunjukan pada nomor ... 

a. 1), 2), dan 3)  c.  2), 3), dan 4)   e.  4), 5), dan 6) 

b. 1), 4), dan 5)  d.  3), 4), dan 5) 

12. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut 

1) Kemudahan menguasai hak orang lain 

2) Kemudahan mendapat pekerjaan 

3) Kemudahan menuju surga 

4) Kemudahan melakukan penipuan 

5) Kemudahan bergaul 

Dari pernyataan-pernyataan di atas, yang menunjukan kemudahan bagi para pencari 

ilmu ditunjukan pada nomor …… 

a. 1), 3), dan 5)  c. 3), 4), dan 5)   e. 1), 2), dan 3) 

b. 2), 4), dan 5)  d. 2), 3), dan 5) 

َا فََعلَْيهِ  ِب  لِْعّلِْ  ( رى لبخا رواه )  .13    َمنْ  أ َرا الُّ  دَ  نَْيا فََعلَْيهِ  ِب  لِْعّلِْ  َمنْ  أ َرا الُّ  ْال   ِخَرةِ  فََعلَْيهِ  ِب  لِْعّلِْ  َمنْ  أ َرا الُّ  ُه 

Barang siapa menginginkan kebagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, maka kuncinya 

adalah..... 

a. Harta   c. Ilmu    e. Agama  

b. Tahta   d. Amal 
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بن  ) .14 ْسِلَمة  (رواه الرب عبد ا  ْسِّل   َوم  ُِ   م      َطلَب     الِْعّلِْ   فَرِيَْضة  عَٰل    ك 

hadis diatas adalah perintah untuk...   

a.  Bekerja keras    c.  Menuntut ilmu   e.  larangan sombong  

b. Berbakti kepada orang tua   d.  Beriman dan beramal sholeh 

15.  Pernyataan perintah untuk menuntut ilmu meskipun sampai ke negeri cina, terbukti pada 

hadis. Yaitu pada kata... 

a  َْوا الِْعّْل ْيِ   .c   ا  ْطل ب  ْسِّل  .e   َولَوْ  ِبلِصُ ُ م  ِ  عََّل ك 

b.   ْسِّل ُ عََّل م  ِ  عَلَْيِه َوَسّلَّ  .d     ك 

16. Setiap orang yang beragama Islam atau yang disebut muslim, baik laki-laki maupun 

perempuan diwajibkan untuk mencari ilmu.  Kata yang tepat pada arti  hadis yang 

bergaris bawah  adalah … 

a.    اْلِعْلم ْينِ   .c    اُ ْطلُبُْوا  ل وْ  باِلصِّ ْينِ  .e    و  ل ْو باِلصِّ  و 

b.  ل ى ُمْسلِم لَّمْ  .d    ُكلِّ ع  س  ل ْيهِ   و   ع 

17. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan hadis tentang menuntut ilmu adalah.... 

a. Menuntut ilmu hanya cukup di sekolahan saja 

b. Menuntut ilmu berarti menegakkan agama  

c. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya 

d. Menuntut ilmu tidak kenal batas usia 

e. a,b,c dan d benar 

ْسِلَمة  .18 ْسِّل   َوم  ُِ   م   ..Lafal yang tepat untuk melengkapi hadis tersebut adalah   َطلَب     الِْعّلِْ .......   عَٰل  ك 

a.  َة فَرِيْض      c.  ِْي ُ عََّل  .e    َولَْو ِبلِصُ ِ  ك 

b.   ْسِّل ُ عََّل  م  ِ ك      d.  ِِمَن الَْمهْد 

19. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan .... 

a. Beramal   c. Bertaqwa   e. bersabar 

b. Berilmu    d. Bertawakal 

20. Supaya ilmu yang kita peroleh atau yang kita miliki itu bermanfaat, maka wajib 

untuk menghormati... 

a. Gurunya   c. Pemimpinnya  e. anaknya 
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b. Orang tuanya  d. Rajanya 

B. Lingkarilah jawaban B jika benar dan S jika salah! 

21. Hukum menuntut ilmu itu wajib terbagi menjadi 2 bagian fardu kifayah dan fardu ain. 

Salah, Benar  

22. Menunjukkan sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama 

sebagian implementasi merupakan pemahaman dari Q.S At-Taubah (9):122. Salah, 

Benar 

23. Ilmu yang bukan dalam fardu kifayah adalah ilmu kedokteran Salah, Benar 

24. Salah satu keutamaan orang yang menuntut ilmu yaitu dapat mendapatkan uang yang 

banyak. Salah, Benar 

25. Ilmu ibarat cahaya yang menyinari dalam kegelapan tanpa ilmu seseorang akan 

memiliki cahaya kehidupan. Salah, Benar 

C. Jawablah pertanyaan- pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

26. Tuliskan pengertian menuntut  ilmu. 

27. Bagaimana hukum menuntut ilmu? 

28. Bagaiman kedudukan bagi orang yang menuntut llmu? 

29. Tuliskan makna dari kandungan  QS. At-Taubah ayat 122  

30. Tuliskan hadis tentang menuntut ilmu yang anda ketahui  
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Lampiran 11 

 

JAWABAN EVALUASI SIKLUS 1 

 

Mata pelajaran   : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/ Semester : X IPS 5/ genap 

Materi Pokok     : Semangat Menuntut Ilmu 

Nama siswa       :  

 

A. Pilihan Ganda 

 

1. A   6. E   11. C   16. A   

2.  B    7. A   12. D   17. E   

3. C   8. D    13.  C   18. D   

4. C   9. C   14.  C   19. C   

5. D   10. E    15.  A   20. A  

   

 

B. Soal tes benar salah  

 

21. Benar 

22. Benar  

23. Salah 

24. Salah 

25. Salah  

 

C. Essai  

 

26. Ilmu adalah isim masdar dari ‘alima yang berarti mengetahui, mengenal, merasakan, dan 

menyakini. Secara istilah, ilmu ialah dihasilkannya gambaran atau bentuk sesuatu dalam 

akal 

27. Hukum menuntut ilmu-ilmu wajib itu terbagi atas dua bagian, yaitu farḍu kifayah 

dan fardu ‘ain. 

b. Farḍu Kifayah 
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Hukum  menuntut  ilmu  farḍu  kifayah  berlaku  untuk  ilmu-ilmu yang 

harus ada di kalangan umat Islam sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai 

golongan kafir. Seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falaq, ilmu 

eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. 

. b.   Fardu ‘Ain 

Hukum mencari ilmu menjadi far«u ‘ain jika ilmu itu tidak boleh 

ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan 

kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Swt. dengan segala sifat-Nya, ilmu 

tentang tatacara beribadah, dan sebagainya 

28. Kedudukan Bagi Orang yang menuntut llmu  

a. Diberikan Kemudahan Masuk Surga 

b.  Terbebas dari Kebinasaan 

c. Dijauhkan dari pemimpin yang bodoh 

29. memberikan pemahaman kepada kita bahwa sebagai orang beriman; semangat, 

tenaga dan pikiran tidak dibenarkan hanya untuk usaha memenuhi kepuasan nyata 

seperti perang. Akan tetapi semangat, tenaga dan pikiran juga untuk usaha 

menuntut ilmu terutama pengetahuan agama untuk kemanfaatan diri sendiri dan 

orang lain. Ilmu merupakan penuntun manusia memahami ayat-ayat Allah baik 

Qauliyah maupun Kauniyah sehingga mampu mamaknai hakekat hidup dan 

akhirnya memperoleh keselamatan dunia dan akhirat 

30. hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah   

 

الِعْلِم ِعْنَد  َقلَ َقالَ َرُسْول هللا صلى هللا عليه وسلـم  َطلَُب اْلِعْلم َفْرْيَضًة َعلى ُكلّ ُمْسلٍِم ووِضًع  .13
َهبَ َغْيُرأْهلِِه َكُمقِلِِّد اْلَخَنا ِزيْ   ِر ْلَجْوَهَرولَلْؤلَُؤ َوالذَّ

Terjemahannya :  

"Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah saw, bersabda: Mencari ilmu itu 

wajib bagi setiap muslim, memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya seperti 

orang yang mengalungi babi dengan permata, mutiara, atau emas" HR.Ibnu Majah 
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Lampiran 12                                  BAHAN AJAR 

SEMANGAT MENUNTUT ILMU 

 

A. Pengertian Semangat Menuntut Ilmu  

Kata ilmu dalam bahasa Indonesia berasal dari kata al-‘ilmu dalam bahasa Arab. 

Secara bahasa (etimologi) kata al-‘ilmu adalah bentuk masdar atau kata sifat dari kata `alima 

– ya`lamu- `ilman. Dijelaskan bahwa lawan kata dari al-‘ilmu adalah al-jahl (bodoh/tidak 

tahu). Sehingga jika dikatakan  alimtu asy-syai’a berarti “saya mengetahui sesuatu”.   

Sementara secara istilah (terminologi) ilmu berarti pemahaman tentang hakikat 

sesuatu. Ia juga merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang diketahui dari dzat (esensi), 

sifat dan makna sebagaimana adanya. Dalam kitab Tafsir Aisar at-Tafaasir dijelaskan bahwa: 

            Artinya : “Ilmu itu adalah jalan menuju rasa takut kepada Allah, barang siapa yang tidak 

mengenal Allah, maka dia tidak mempunyai rasa takut pada-Nya.  Sesungguhnya yang takut 

kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama” 

B. Hukum Menuntut Ilmu 

Istilah ilmu mencakup seluruh pengetahuan yang tidak diketahui manusia, baik yang 

bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak bermanfaat, haram, dan 

berdosa bagi orang yang mempelajarinya, baik sukses maupun gagal. Adapun ilmu yang 

bermanfaat, maka wajib dituntut dan dipelajari. Hukum menuntut ilmu-ilmu wajib itu terbagi 

atas dua bagian, yaitu farḍu kifayah dan fardu ‘ain. 

a. Farḍu Kifayah 

Hukum  menuntut  ilmu  farḍu  kifayah  berlaku  untuk  ilmu-ilmu yang harus ada di 

kalangan umat Islam sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir. Seperti ilmu 

kedokteran, perindustrian, ilmu falaq, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. 

b. Fardu ‘Ain 

Hukum mencari ilmu menjadi far«u ‘ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap 

muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Swt. 

dengan segala sifat-Nya, ilmu tentang tatacara beribadah, dan sebagainya. 

C. Kedudukan Orang Yang Menuntut Ilmu 

1. Diberikan Kemudahan Masuk Surga 

Nabi Bersabda:“ Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan 

baginya jalan ke surga “ ( HR. MUSLIM ) 

2. Terbebas dari Kebinasaan. 

Rasullah bersabda: “ Jadilah kamu orang yang pandai ( Mengajar Ilmu), atau 

pelajar ( Orang yang Menuntut Ilmu ), atau pendengar ( Ilmu ) atau Pencinta Ilmu, dan 
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janganlah kamu menjadi orang yang kelima ( orang yang tidak mau mengajarkan ilmu, tidak 

mau belajar, tidak mau mendengarkan ilmu, tidak mau mencintai ilmu), maka kamu akan 

menjadi orang binasa”. 

3. Dijauhkan dari pemimpin yang Bodoh 

Nabi Bersabda yang artinya: “Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu ( 

Pengetahuan ) dengan mencabutnya dari hamba-Nya, akan tetapi Ia akan mencabut ilmu 

tersebut dengan cara mencabut ( nyawa ) para ulama, sehingga apabila tidak ada ulama, 

maka orang-orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, apabila mereka 

ditanya kemudian memberi fatwa( nasihat) tanpa ilmu pengetahuan maka mereka akan sesat 

dan menyesatkan.” ( HR. BUKHARI ) 

4. Diangkat derajatnya oleh Allah 

Ada dua kelompok manusia yang dijanjikan oleh Allah akan diangkat derajatnya. 

Kedua kelompok manusia itu adalah : orang yang beriman dan orang-orang berilmu 

pengetahuan. Firman Allah.... 

Terjemahannya:“ Allah Akan mengangkat ( derajat ) orang-orang yang beriman diantara 

kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat ......”( QS. 

MUJADAALAH/58;11 ) 

5. Memperoleh kebahagian dunia akhirat 

Nabi Muhammad saw. Bersabda : “ Barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka 

wajiblah ia memiliki ilmunya, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, 

maka wajiblah ia memiliki ilmunya, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan 

keduanya, maka wajiblah ia memiliki ilmu keduanya pula “ ( HR. BUKHARI dan MUSLIM 

).  

 

 

D. Kunci Sukses Menuntut Ilmu 

1. Perilaku Hormat dan Patuh Kepada Orang Tua 

Orang tua telah banyak berjasa kepada anaknya. Islam telah mewajibkan para orang tua 

untuk mendidik anaknya dan juga kewajiban-kewajiban yang lain. Setiap anak wajib 

membalas kebaikan orang tua mereka dengan patuh dan menghormati mereka senantiasa 

mendo’akan mereka. Diantara cara untuk hormat dan patuh terhadap orang tua adalah : 

a. Menjawab dan mendatangi ketika dipanggil orang tua 

Ketika orang tua memanggil anaknya, tentu ada maksud dan tujuannya. Oleh karena itu, 

apabila orangtua memanggil anaknya, maka seorang anak harus segera datang. Jangan sekali-kali 

hanya menjawab dari kejauhan. Itu akan membuat mereka jengkel dan marah 

b. Berbicara dengan lemah lembut dan bahasa yang santun 
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Sebagai wujud kesantunan, ketika seorang anak berbicara kepada orang tuanya hendaknya 

menggunakan bahasa yang lemah lembut. Hindari bahasa yang kasar atau bahasa gaul yang biasa 

kita utarakan kepada teman sebaya kita. Allah sangat melarang kita untuk berbicara keras dan nada 

membentak kepada Orang tua. 

c. Ikut membantu orang tua 

Anak yang baik akan membantu orang tua ketika mereka sibuk dan membutuhkan 

pertolongan. Seorang anak harus pandai mengerti dengan cara membantu sesuai dengan 

kemampuan.jangan sesekali kita merasa masa bodoh dengan kerepotan orang tua kita.  

d. Tidak memotong pembicaraan orang tua 

Ketika orang tua sedang berbicara, baik kepada anaknya maupun kepada orang lain, 

seseorang anak harus mendengarkan terlebih dahulu sampai selesai. Tidak boleh seorang anak 

memotong pembicaraan orang tua. Bila seorang anak ingin menanggapi pembicaraan orang tua, 

maka ia harus menunggu sampai pembicaraan tersebut selesai. 

2.  Perilaku Hormat dan Patuh Kepada Guru 

Banyak sekali jasa seorang guru kepada muridnya. Oleh karena itu seorang murid 

wajib menghormati dan mematuhi gurunya. Banyak cara untuk menghormati dan mematuhi 

guru antara lain : 

 

 

 

a. Menegur dan Mengucapkan Salam 

Sebagai murid biasakan jika berjumpa dengan guru jangan bersikap acuh, masa bodoh, 

menghindar, bahkan lari dari pandangan guru. Seorang guru sangat berjasa terhadap kehidupan 

murid dan kita harus menghargainya. 

b. Berbicara dengan Bahasa yang Santun 

Guru bukanlah orang yang gila hormat. Akan tetapi menghormati dan mematuhi seorang 

guru adalah kewajiban seorang murid. Apabila berbicara dengan seorang guru, hendaklah seorang 

murid menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Tunjukkan sikap rendah hati dihadapan seorang 

guru. 

c. Bersilaturahmi 

Menjaga silaturahmi dengan seorang guru merupakan perilaku yang sangat terhormat. 

Bersilaturahmi dengan seorang guru akan memberikan tambahan ilmu dan pengalaman sehingga 

menambah bekal dan keberkahan hidup. Sempatkan dalam waktu-waktu tertentu, seperti Idul Fitri 

untuk bersilaturahmi dengan guru. 

d. Mendo’akan guru. 
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Mendo’akan ibu dan bapak guru menjadi bagian dari bentuk menghormati jasa-jasa 

seorang guru. Do’akanlah agar semua guru kita diberikan kesehatan, umur yang berkah, dan 

mendapatkan pahala dari iman dan amal kebaikan. 

E. Ayat Tentang Semangat Menunutut Ilmu 

 

 

Terjemahannya: “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi  (ke  medan  

perang).  Mengapa  sebagian  dari  setiap golongan  di antara mereka tidak pergi untuk 

memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya 

apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.” 

 Kandungan Ayat 

Dalam ayat tersebut, Allah Swt. menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin 

berangkat ke medan perang, apabila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum 

muslimin saja. Tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat, sebagian berangkat ke 

medan perang, dan sebagian  lagi  tekun  menuntut  ilmu  dan  mendalami  ilmu-ilmu  agama 

Islam supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata, dan dakwah dapat 

dilakukan dengan cara yang lebih efektif serta bermanfaat serta kecerdasan umat Islam dapat 

ditingkatkan. 

Orang-orang yang berjuang di bidang pengetahuan, oleh agama Islam disamakan 

nilainya dengan orang-orang yang berjuang di medan perang. Dalam hal ini Rasulullah saw. 

telah bersabda yang artinya, “Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah saw. bersabda, ‘Di 

akhirat nanti tinta ulama ditimbang dengan darah para syuhada. Ternyata yang lebih berat 

adalah tinta ulama dibandingkan dengan darah syuhada”. (H.R. Ibnu Najar) 

Tugas umat Islam adalah untuk mempelajari agamanya, serta meng- amalkannya 

dengan baik, kemudian menyampaikan pengetahuan agama itu kepada yang belum 

mengetahuinya. Tugas-tugas tersebut merupakan tugas umat dan tugas setiap pribadi muslim 

sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan masing-masing, karena Rasulullah saw. telah 

bersabda; 

 

Terjemahannya: “Dari ‘Abdullah bin Amru, sesungguhnya Nabi saw. bersabda; “Sampaikanlah 

olehmu (apa-apa yang telah kamu peroleh) dariku walaupun hanya satu ayat al-Qur’an”. 

(H.R. Bukhari) 

Apabila umat Islam telah memahami ajaran-ajaran agamanya, dan telah mengerti 

hukum halal dan haram, serta perintah dan larangan agama, tentulah mereka akan lebih 
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dapat menjaga diri dari kesesatan dan kemaksiatan. Selain itu, dapat melaksanakan perintah 

agama dengan baik dan dapat menjauhi larangan-Nya. Dengan demikian, umat Islam 

menjadi umat yang baik, sejahtera di dunia dan di akhirat. 

Oleh karena ayat ini telah menetapkan bahwa fungsi ilmu tersebut adalah untuk 

mencerdaskan umat, maka tidaklah dapat dibenarkan apabila ada orang-orang Islam yang 

menuntut ilmu pengetahuannya hanya untuk mengejar pangkat dan kedudukan atau 

keuntungan pribadi saja,. Apalagi untuk menggunakan ilmu pengetahuan sebagai 

kebanggaan dan kesombongan diri terhadap golongan yang belum menerima pengetahuan 

F. Hadits Tentang Semangat Menunutut Ilmu 

Banyak hadits yang menjelaskan perintah kewajiban menuntut ilmu diantaranya hadits 

yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah  

   

ِلِه  ِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: طََلُب اْلِعْلِم َفرِيَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم، َووَ َعْن أََنِس بْ  ْْ ِْْ َأ ََ  ََ ُُ اْلِعْلِم ِعْْ ِِ ا
بَ  َْ َر َواللُّْؤُلَؤ َوالذَّ َِ اْْلََْازِيِر اْلَْْوَْ  )رواه ابن ماجه( َكُمَقلِّ

Terjemahannya :  

"Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah saw, bersabda: Mencari ilmu itu wajib bagi setiap 

muslim, memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya seperti orang yang mengalungi babi 

dengan permata, mutiara, atauemas" HR.IbnuMajah 

 Dari hadits tersebut diatas mengandung pengertian, bahwa mencari ilmu itu wajib 

bagi setiap muslim, kewajiban itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, anak-anak 

maupun orang dewasa dan tidak ada alasan untuk malas mencari ilmu. Ilmu yang wajib 

diketahui oleh settiap muslim adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tata cara peribadatan 

kepada Allah SWT. 

 Sedangkan ibadah tanpa ilmu akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan dan ibadah 

yang salah tidak akan dapat diterima oleh Allah. Sedangkan orang yang mengajarkan ilmu 

kepada orang yang tidak mengetahui atau tidak paham maka akan sia-sia. Maksudnya, ilmu 

itu harus disampaikan sesuai dengan taraf berfikir si penerima ilmu, memberikan ilmu secara 

tidak tepat diibaratkan mengalungkan perhiasan pada babi, meskipun babi diberikan perhiasan 

kalung emas maka babi tetap kotor dan menjijikkan 

G. Beberapa Hikmah Menuntut Ilmu (Agama) Lainnya Adalah:  

1.  Berada di jalan Allah 

Barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, berarti dia berada di jalan Allah 

hingga pulang” (HR Turmudzi 

2.  Mendapatkan pahala yang mengalir terus menerus 

Jika anak adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecualai 3 hal, yaitu 

shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang selalu mendoakan orang 

tuanya.”(HR Muslim)  
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3. Agar tidak terlaknat 

“Dunia dan seisinya terlaknat, kecuali yang memanfaatkannya demi kepentingan 

dzikrullah dan yang serupa dengan itu, para ulama dan orang-orang yang menuntut ilmu” 

(HR Turmudzi) 

4.  Ditinggikan derajatnya 

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 

5.  Dimudahkan jalan menuju surga 

“Barang siapa menempuh jalan untuk menentut ilmu agama, pasti Allah membuat mudah 

baginya jalan menuju surga” (HR Muslim) 

Karena itu, dengan menuntut ilmu semoga kita menjadi orang baik, tetap berada di 

jalan Allah, memiliki pahala yang terus mengalir meskipun sepeninggal kita, tidak terlaknat, 

ditinggikan derajatnya dan dimudahkan Allah menuju surga. Amin 

H. Adab Menuntut Ilmu Sesuai Tuntunan Rasulullah SAW 

Seorang thalabul ilmi (penuntut ilmu) harus memperhatikan 3 adab dalam menuntut 

ilmu. Ketiga adab tersebut adalah, adab kepada Allah ta'ala, adab terhadap guru dan adab 

kepada diri sendiri. Berikut perinciannya. 

 Adab Murid kepada Allah subhanahu wa ta'ala 

Adab menuntut ilmu yang paling utama bagi seorang pelajar adalah ikhlas. Dia harus 

memiliki niat mencari ilmu murni mengharap ridha dan pahala dari Allah ta'ala, bukan malah 

ingin dipuji sebagai orang alim, ustadz dan lain sebagainya Jika dalam menuntut ilmu 

diniatkan sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah, maka kegiatan belajar tersebut bisa 

bernilai ibadah kepada Allah. Namun sebaliknya  jika dalam menuntut ilmu hanya 

mengharapkan gelar demi mencari kedudukan dunia atau jabatan, maka dia pun tidak akan 

mendapat pahala 

Rasulullah shalallahu alaihi wassalam telah bersabda, "Barangsiapa yang menuntut 

ilmu syari yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia 

tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan 

mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat." (HR. Ahmad) 

Tetapi berbeda dengan orang yang menuntut ilmu dan diniatkan untuk mendapat 

gelar, tapi gelar tersebut digunakan sebagai sarana agar bisa memberikan manfaat kepada 
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orang-orang, seperti agar bisa mengisi pengajian atau yang lainnya, maka hal seperti itu bagus 

karena ini adalah niat yang benar 

a) Takut kepada Allah ta'ala 

Semakin ia mengenal Allah maka harusnya dia semakin dekat kepada Allah, dengan 

demikian akan semakin besar pula rasa takutnya kepada Allah. Diantara golongan yang takut 

kepada Allah adalah para ulama. Allah telah berfirman, YANG Artinya ”Sesungguhnya di 

antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya hanyalah para Ulama." (QS Surat Fathir: 

28). Mengapa seorang pelajar harus takut kepada Allah? Karena thalabul ilmi adalah orang 

yang memiliki ilmu tentang Islam dan mereka mengamalkannya, jadi merekalah orang-orang 

yang paling mengenal Allah. 

Orang yang memiliki ilmu tentang agama Allah akan paham benar kebesaran Allah, 

keperkasaanNya serta paham benar pedih dan ngerinya adzab Allah. Sebaliknya, orang-orang 

yang berbuat maksiat, maka mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Karena 

kurangnya ilmu mereka terhadap agama Allah dan kurang mengenalNya. Maka sangat 

disayangkan jika ada penghafal al-Quran namun akhlak serta adabnya jauh dari isi al-Quran. 

Naudzubillah 

b) Tidak menentang hukum Allah dan RasulNya 

Sebagai orang beriman kita dilarang menentang hukum Allah dan RasulNya atau 

mendahului apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan RasulNya 

Allah berfirman dalam (Qs. al Hujurat 1), yang intinya adalah kita dilarang mengatakan sesuatu 

atau menetapkan hukum yang menyelisihi al Quran dan Sunnah, seperti masalah penghalalan 

sesuatu, pengharaman sesuatu, penetapan syariat, dan sebagainya. Perkara-perkara tersebut 

haram hukumnya dan seorang pelajar dilarang untuk melakukannya 

c) Selalu berdoa kepada Allah ta'ala 

Salah satu adab menuntut ilmu dalam Islam yang harus diamalkan oleh murid adalah 

selalu berdoa kepada Allah. Hendaknya setiap pelajar senantiasa memohon ilmu yang 

bermanfaat kepada Allah dan memohon pertolongan kepadaNya dalam mencari ilmu serta 

selalu merasa butuh kepadaNya. Inilah yang dicontohkan Rasulullah shalallahu alaihi 

wassalam di mana beliau senantiasa berdoa kepada Allah memohon ilmu yang bermanfaat: 
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"Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadaMu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan 

amalan yang diterima."  (HR. Ibnu Majah/shahih) 

Biasanya di Kuttab al-Fatih, doa-doa seperti itu selalu dibaca di setiap apel (ikrar) dan 

setiap ditutup pelajaran. Ajarkan anak kita berdoa, karena itu sebagian dari adab murid 

kepada Allah. 

 Adab Murid kepada Guru 

a) Murid Harus Menghormati Gurunya 

Guru adalah orang yang paling berjasa dalam penyebaran ilmu, apalagi jika yang 

disebarkan adalah ilmu agama Islam. Bahkan kata nabi, guru adalah pewarisnya, sebab 

Rasulullah shalallahu alaihi wassalam tidak mewariskan harta atau yang lainnya, kecuali 

ilmu. Jadi seorang pelajar sangat dianjurkan sekali menghormati gurunya dan itu salah satu 

adab murid saat menuntut ilmu. Perlu diketahui bahwa semua pengajar ilmu agama Islam, 

baik guru iqra' sampai para ulama besar, mereka semua itu ada dalam pesan Rasulullah 

shalallahu alaihi wassalam, beliau bersabda, "Tidak termasuk umatku orang yang tidak 

menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta yang tidak mengerti hak 

ulama." (HR. Ahmad) Subhanallah, sungguh mulia akhlak dan adab mereka, sehingga 

tidaklah heran jika mereka menjadi ulama besar dari umat ini. Sungguh keberkahan ilmu 

mereka buah dari akhlak mulia terhadap gurunya dan pengamalannya terhadap adab menuntut 

ilmu 

b) Adab Pelajar kepada Dirinya Sendiri 

Dalam mencari ilmu diperlukan kesungguhan. Seorang pelajar tidak boleh bermalas-

malasan, sehingga dari sini terbentuklah adab santri kepada dirinya sendiri. Rasulullah 

shallallahu alaihi wa sallam barsabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang: 

yaitu (1) orang yang rakus terhdap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya dan (2) orang 

yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." (HR. Al-Baihaqi) 

c) Menjauhi dosa salah satu adab menuntut ilmu 

Adab seorang pelajar adalah senantiasa menjauhi dosa dan maksiat. Sebab seseorang akan terhalang 

dari ilmu yang bermanfaat dikarenakan banyak melakukan dosa dan maksiat. Selain itu, dosa dapat 

mendatangkan siksa Allah. Ilmu adalah cahaya yang menyinari hati seseorang, adapun maksiat 

merupakan pemadam cahaya tersebut. Oleh karena itu, seorang yang bergelimang dengan maksiat 

akan kehilangan cahaya dari ilmunya. 

Diceritakan pada suatu hari Imam Syafii pernah merasakan hafalannya sedikit berkurang dari 

hari-hari biasanya. Kemudian ia mengeluhkan hal tersebut kepada gurunya, Waqi'. Imam Syafii 

berkata, "Aku mengeluhkan kepada Waqi' akan buruknya hafalanku. Maka dia membimbingku untuk 
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meninggalkan maksiat. Dia berkata, 'Ketahuilah ilmu adalah keutamaan. Dan keutamaan Allah tidak 

akan diberikan kepada ahli maksiat." 

d) Tidak sombong dan tidak malu dalam menuntut Ilmu agama Islam 

Di antara adab seorang pelajar saat menuntut ilmu di kelas adalah tidak sombong dan 

tidak malu dalam menanyakan ilmu. Sebab kedua hal itu dapat menghalangi semangat 

mencari ilmu. Mujahid berkata, "Orang yang malu dan 

sombongtidakakanmaumempelajariilmu. Orang yang malu dan tidak mau tahu hukum Islam 

maka ini merupakan kesalahan besar, bahkan bisa berbahaya.  

Sedangkan sombong adalah penghalang seseorang mendapatkan ilmu. Karena hakikat 

sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Rasulullah shalallahu 

alaihi wassalam bersabda, "Tidak akan masuk surga seseorang yang terdapat dalam hatinya 

sifat sombong meskipun hanya sebesar biji sawi." (HR. Muslim) 

e) Bercita-cita yang tinggi 

 Setiap pelajar harus memiliki tujuan dan cita-cita yang tinggi. Ini adalah perkara penting bagi 

para pelajar dalam menuntut ilmu. Cita-cita yang tinggi akan menjadikan kita tetap sabar menghadapi 

masa-masa sulit. Sebaliknya orang yang bercita-cita rendah akan menjadi penakut,pengecut dan 

mudah menyerah. Di antara tujuan mencari ilmu adalah untuk memperbaiki diri, mensyukuri nikmat 

Allah berupa akal untuk belajar dan memahami ilmu, menegakkan agama Islam dengan cara 

mengamalkan perintah dan larangannya, melaksanakan hukum-hukumnya dan menyebarkannya. 

Rasulullah shalallahu alaihi wassalam bersabda, "Jika engkau meminta surga, mintalah surga 

Firdaus, karena Firdaus adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi." (HR. Bukhari) 

f) Menuntut ilmu harus bersabar 

     Dalam mencari Ilmu kita harus sabar, tidak terputus di tengah jalan dan merasa bosan. Sebab, 

mencari ilmu itu membutuhkan kesungguhan dan usaha yang terus-menerus. Inilah yang disampaikan 

oleh ayah Yahya bin Abi Katsir, ketika ia berkata, "Ilmu itu tidaklah didapat dengan jasad yang 

santai." 

g) Mengamalkan ilmu adalah adab menuntut ilmu paling utama 

Hari ini banyak pelajar yang belajar agama hanya untuk menambah wawasan, tapi mereka 

enggan mengamalkannya. Padahal seharusnya ilmu dipelajari untuk meningkatkan amalan. Karena 

amalan itu adalah buah dari ilmu. Ibnu Mas'ud berkata, "Siapa yang belajar ilmu (agama) lantas ia 

tidak mengamalkannya, maka hanya kesombongan pada dirinya yang terus bertambah. 
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Lampiran 4.1 

Daftar hasil observasi aktivitas guru  siklus II 

No Aspek yang diamati Pertemuan  

CATATAN 
Pertama Kedua 

1 A.  Pendahuluan Ya tdk  Ya Tdk  

1. Guru mengawali 

pembelajaran dengan ucapan 

salam dan doa 

  √  √       

2. Guru mengabsensi siswa              √    √                    

3. Guru mengkondisikan kelas    √       √     

4. Guru menanyakan kesiapan 

siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 

√    √    

5. Guru menjelaskan manfaat 

belajar 

√      √      

6. Guru memberikan motivasi 

kepada siswa 

 √   √      

7. Guru menyampaikan topik 

materi dan tujuan 

pembelajaran. 

  √  √       

8. Guru melaksanakan proses 

pembelajaran 

   √  √       

2 Kegiatan Inti  

1. Guru menjelaskan materi 

pelajaran 

  √  √      

2. Guru menjelaskan  model 

pembelajaran cooperative 

script 

  √  √       

3. Guru  meminta siswa 

berkelompok secara 

berpasangan 

  √  √       

4. Guru menetapkan siapa 

yang pertama berperan 

sebagai pendengar dan 

pembaca 

  √  √      

 

 

5. Guru membagikan materi 

kepada siswa 

  √  √      

6. Guru meminta kepada siswa 

untuk membaca atau 

memahami materi yang 

telah dibagikan 

  √  √       

7. Guru  mengarahkan  kepada 

siswa untuk membuat 

ringkasan pada materi 

  √  √       

8. Guru  mengarahkan siswa   √  √       
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memahami ide-ide pokok 

atau ringkasan materi yang 

telah di buat 

9. Guru mengarahkan siswa 

untuk menyimak ide-ide 

pokok atau ringkasan materi 

yang sedang dibacakan 

  √  √       

10. Guru mengarahkan siswa 

untuk mengoreksi ide-ide 

pokok atau ringkasan materi  

yang sedang dibacakan 

  √  √       

11. Guru  mengarahkan siswa 

untuk bergantian peran 

   √   √      

12.  Guru  mengarahkan siswa 

secara acak menyampaikan 

hasil dari wawancara dengan 

pasangannya 

  √     √    

3 Penutup 

1. Guru memberikan 

penguatan kepada siswa 

terhadap materi yang 

diajarkan 

  √      √   

2. Guru memberikan 

klasifikasi dan kesimpulan 

pada materi yang telah 

diajarkan dengan singkat 

   √    √     

3. Guru membagikan soal 

sebagai evaluasi materi yang 

diajarkan 

  √       √     

4. Guru memberikan arahan 

dan menyampaikan materi 

yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 

   √      √     

5. Guru memberi motivasi 

belajar dan pesan-pesan 

moral kepada siswa 

√     √   

6. Guru menutup pelajaran 

dengan membaca hamdalah 

dan memberi salam 

   √     √   

 Skor perolehan 22    23  

 Skor maksimal 26    26  

 Persentase 84,61% 88,46%  

         Persentase ketercapaian               

siklus 1I 

              85,42%  
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Lampiran 5.2 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA KEGIATAN  
PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 
 
Nama Sekolah           : SMAN 5 Kota Kendari 
Mata Pelajaran           : Pendidikan Agama Islam 
Materi                       :Beriman kepada Malaikat Allah SWT 
 Kelas            : X IPS 5 
Waktu            : (2 x 40) 
Siklus/Pertemuan      : I1 / I 

 
 

 

NO 

 

NAMA 

KEGIATAN PENDAHULUAN 

AKTIVITAS BELAJAR 

SISWA 

KEGIATAN INTI AKTIVITAS BELAJAR SISWA KEGIATAN PENUTUP 

AKTIVITAS BELAJAR 

SISWA 

JMLAH 

SKOR 
NILAI 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Afni 
Sulistiani 

√  √ √ √ √ √  √ √  √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 23 85,18 

2 Ahmad 
Askar 
Aftarani R 

√  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 22 81,48 

3 Al Fany 
Dwi Zahra 

√   √ √ √ √ √   √  √ √  √  √  √ √  √ √ √ √ √ 20 74,07 

4 AuraNirwa
nda Putri H 

  √  √ √  √ √ √  √ √  √ √  √ √ √ √ √  √ √ √  19 70,07 

5 Chintya 
Putri 
Adiwijaya 

  √ √  √ √ √  √ √  √ √  √ √ √ √  √  √ √ √  √ 19 70,07 

6 Delfiyana √   √    √ √ √ √  √ √ √  √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ 20 74,44 
7 Egi Septiola √     √  √ √    √   √   √  √  √  √  √ 18 66,66 

8 
EkaSartika 
Wati 

√   √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √   √    20 74,07 

9 Ersal Teguh   √   √  √   √  √ √  √  √  √ √  √ √ √ √ √ 17 62,96 
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Saputra  

10 
Fajar 
Syadiq 

√  √    √ √ √    √  √ √  √ √  √   √  √  17 62,96 

11 Fikri Haikal √  √ √  √ √  √  √   √  √  √  √ √  √   √ √ 19 70,37 

12 

Glaudiah 
Natasya L. 
S 

√   √  √  √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √  √ √ √  19 70,37 

13 

Hajrah 
Oktaviani 
H.W 

√   √  √  √ √ √ √  √ √  √  √  √ √  √   √ √ 17 62,96 

14 Hesti  √  √   √   √  √  √  √ √  √ √  √   √ √ √ √ 17 62,96 

15 
Intan 
Indahyani 

√   √  √  √ √  √   √  √ √ √ √ √ √  √   √ √ 17 62,96 

16 
Jean 
Ardiyansah  

   √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √  √ √  √ √ √ √ √ √  20 74,07 

17 

Muh. 
Gufron 
Samsuhi 

√  √ √  √ √ √ √  √  √ √  √  √  √ √  √   √ √ 18 66,66 

18 
Muh. Iksan 
El Hakim 

   √ √ √ √ √   √   √  √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ 21 77,77 

19 
Muh. Iqbal 
Ramadhan  

√  √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  21 77,77 

20 
Muh Sultan 
Agung 

√  √ √  √ √ √ √    √  √ √  √ √  √     √  
√ 

√ √ √ √  √ √ √ √ √  √     √  18 66,66 

21 

Muh. 
Nasrul 
Saputra. AS 

√  √ √  √ √ √ √   √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 22 81,48 

22 
Muhammad 
Aidil 

√  √ √  √  √  √ √ √ √  √ √  √ √  √   √ √ √  16 52,28 

23 
Muhammad 
Rinal 

√  √ √  √ √ √ √   √ √ √  √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ 21 77,77 

24 

Muhammad 
Akhdan 
Akbar 
Yazid  

√  √ √  √  √ √   √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √  √ 18 66,66 

25 Mulyono √  √ √  √ √  √   √  √  √ √ √ √ √ √  √    √ 17 62,92 
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26 
Okki 
Setiadi 

√  √   √  √ √  √  √ √ √ √  √ √  √ √  √ √ √  19 70,37 

27 Pra Tri √  √ √  √ √  √    √  √ √  √ √ √ √  √   √  18 66,66 

28 
Rahmansya
h 

√  √ √  √ √ √  √ √ √   √  √ √  √   √  √ √   √ 18 66,66 

29 Rahmawati √  √ √   √  √  √ √ √  √ √  √ √  √   √ √ √  15 55,55 

30 

Rezky 
Fahmi 
Rahmatia   

√  √ √  √ √ √ V √  √ √ √  √ √ √   √   √ √ √ √   18 66,66 

31 
San Jani 
Siregar  

√  √ √  √ √ √ √   √ √ √ √  √   √ √    √ √   √   18 66,66 

32 

Shofiyyah 
Ummu 
Humairah 

√  √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √   √  √ √ √ √ 22 81,48 

33 
SriRegi 
Cahyani 

√  √ √  √ √ √   √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   19 70,37 

34 Winarwati √  √ √ √  √  √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √   √ √ √ √   21 77,77 

35 
Windy 
Rosali 

√  √ √  √ √ √ √ √   √   √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ 22 81,48 

36 Jusriyanti √  √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √  √ √  √   √ √ √  21 77,77 
JUMLAH 

 
231 346 193 770 302,781 

RATA-RATA 80,20 80,09 76,58 21,38 79,21 
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Lampiran 5.3 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA KEGIATAN  
PEMBELAJARAN  

 
Pertemuan Pertama 
Nama Sekolah               : SMAN 5 Kota Kendari 
Mata Pelajaran              : Pendidikan Agama Islam 
Materi                            :Beriman Kepada Malaikat Allah 
Kelas               : X IPS 5 
Waktu               : (2 x 40) 
Siklus/Pertemuan           : I1 / 1I 
 
 

NO NAMA KEGIATAN PENDAHULUAN 

AKTIVITAS BELAJAR 

SISWA 

KEGIATAN INTI AKTIVITAS BELAJAR SISWA KEGIATAN PENUTUP 

AKTIVITAS BELAJAR 

SISWA 

JMLAH 

SKOR 

NILAI 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Afni 
Sulistiani 

√ √ √  √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 24 88,88 

2 Ahmad 
Askar 
Aftarani R 

 √ √ √ √ 
 
 

√ √  √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √  22 81,48 

3 Al Fany 
Dwi Zahra 

√ √  √ √ √ √ √  √ √  √ √  √  √  √ √  √ √ √ √ √ 20 74,07 

4 AuraNirwa
nda Putri H 

√ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ 20 74,07 

5 Chintya 
Putri 
Adiwijaya 

√ √   √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √  √ 17 62,92 

6 Delfiyana √ √ √ √  √  √ √ √ √ √  √ √  √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ 21 77,77 
7 Egi Septiola √  √   √  √ √    √   √   √  √ √ √ √ √  √ 19 70.37 

8 
EkaSartika 
Wati 

√ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   23 85,18 

9 
Ersal Teguh 
Saputra  

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 20 74,07 
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10 
Fajar 
Syadiq 

√ √ √  √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ 19 70,37 

11 Fikri Haikal √ √ √ √  √ √  √  √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ 21 77,77 

12 

Glaudiah 
Natasya L. 
S 

√ √  √  √  √ √ √ √  √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 18 66,66 

13 

Hajrah 
Oktaviani 
H.W 

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ 21 77,77 

14 Hesti  √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √  √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ 19 70,37 

15 
Intan 
Indahyani 

√ √  √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ 22 81,48 

16 
Jean 
Ardiyansah  

√  √ √  √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ 19 70,37 

17 

Muh. 
Gufron 
Samsuhi 

√ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ 19 70,37 

18 
Muh. Iksan 
El Hakim 

√ √  √  √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 20 74,07 

19 
Muh. Iqbal 
Ramadhan  

√ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √  √ √  √ √  √ √ √ √ √ √  21 77,77 

20 
Muh Sultan 
Agung 

√ √ √ √  √ √ √ √    √  √ √  √ √  √     √  
√ 

√ √ √ √  √  √ √ √  √ √ √ √ √ √  20 74.07 

21 

Muh. 
Nasrul 
Saputra. AS 

√ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ 23 85,18 

22 
Muhammad 
Aidil 

√ √ √ √  √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  16 52,28 

23 
Muhammad 
Rinal 

√ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ 21 77,77 

24 

Muhammad 
Akhdan 
Akbar 
Yazid  

√ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 20 74,07 

25 Mulyono √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ 22 81,84 
26 Okki √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √  √  √ √ √ √  20 74,07 
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Setiadi 
27 Pra Tri √  √ √ √ √ √  √  √  √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 19 70,37 

28 
Rahmansya
h 

√  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √   √ 22 81,48 

29 Rahmawati  √ √ √ √  √  √  √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √  20 74,07 

30 

Rezky 
Fahmi 
Rahmatia   

√  √ √  √ √ √ V √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   21 77,77 

31 
San Jani 
Siregar  

√  √ √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √   22 81,48 

32 

Shofiyyah 
Ummu 
Humairah 

√  √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ 23 85,18 

33 
SriRegi 
Cahyani 

√ √ √ √  √ √ √   √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   21 77,77 

34 Winarwati  √ √ √ √  √  √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √   22 81,48 

35 
Windy 
Rosali 

√ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √   √ √ 22 81,84 

36 Jusriyanti √ √ √ √  √ √ √ √  √  √ √ √ √  √ √ √ √     √  20 74,07 

JUMLAH 236 335   384 216 836 26259 

RATA-RATA 81,94 80,55 85,71 21,88 86,00 

 
 
Keterangan : 
 
0 = tidak terlaksana (tidak), Apabila siswa tidak melaksanakan indikator yang diamati. 
1 = terlaksana (ya), apabila siswa melaksanakan indikator yang diamati. 
 

D. KEGIATAN PENDAHULUAN AKTIVITAS  BELAJAR SISWA 
9. Siswa menjawab salam dari guru dan membaca doa sebelum belajar 
10. Siswa mendengarkan namanya          
11. Siswa siap dalam mengikuti pelajaran 
12. Siswa mampu menjawab pertanyaan apresiasi dari guru 
13. Siswa mendengarkan motivasi dari guru 
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14. Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari 
15. Siswa mendengarkan/ memperhatikan penjelasan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
16. Siswa melaksanakan proses pembelajaran 

 
E. KEGIATAN INTI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 
13. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan serius 
14. Siswa melaksanakan arahan guru tentang model pembelajaran cooperative script 
15. Siswa membentuk kelompok secara berpasangan 
16. Siswa membaca materi yang telah dibagikan oleh guru 
17. Siswa membuat ide-ide poko atau ringkasan dari materi yang telah dibagikan oleh guru 
18. Siswa membacakan ringkasan materinya  
19. Siswa memahami ide-ide pokok atau ringkasannya  
20. Siswa menyimak ide-ide pokok atau ringkasan materi pasangannya 
21. Siswa mengoreksi ide-ide pokok atau ringkasan pasangannya  
22. Siswa membantu psangannya mengingat ide-ide pokok atau ringkasan materi 
23. Siswa bergantian peran sebagai pembaca dan pendengar 
24. siswa secara acak/bergiliran menyampaikan hasil dari wawancara dengan pasangannya 

 
F. KEGIATAN PENUTUP BELAJAR SISWA 

7. Siswa mendengarkan penguatan tentang materi yang diajarkan guru 
8. Siswa menyimpulkan materi yang diajarkan oleh guru 
9. Siswa mengambil soal sebagai evaluasi materi yang diajarkan guru 
10. Siswa menjawab lembar soal yang diberikan guru 
11. Siswa menyetor lembar jawaban kepada guru 
12. Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari selanjutnya 

 
 
RUMUS YANG DIGUNAKAN  

 

3. Skor Aktivitas Belajar Siswa 

 

 
 

4. Persentase Nilai Keaktifan Siswa 
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Lampiran 6.1 

 

 Daftar Hasil Tes Belajar Siswa Siklus II 

 

No Nama Siswa 
Nilai hasil 

belajar 
Keterangan 

1 Afni Sulistiani 89 Tuntas 

2 Ahmad Askar Aftarani R 88 Tuntas 

3 Al Fany Dwi Zahra 85 Tuntas 

4 Aura Nirwanda Putri Handayani 87 Tuntas 

5 Chintya Putri Adiwijaya 78 Tuntas 

6 Delfiyana 79 Tuntas 

7 Egi Septiola 74 Tidak Tuntas 

8 Eka Sartika Wati 82 Tuntas 

9 Ersal Teguh Saputra  86 Tuntas 

10 Fajar Syadiq 80 Tuntas 

11 Fikri Haikal 92 Tuntas 

12 Glaudiah Natasya Larasati Sukarman 69 Tidak Tuntas 

13 Hajrah Oktaviani H.W 83 Tuntas 

14 Hesti  
70 Tidak Tuntas 

15 Intan Indahyani 85 Tuntas 

16 Jean Ardiyansah  81 Tuntas 

17 Muh. Gufron Samsuhi 85 Tuntas 

18 Muh. Iksan El Hakim 86 Tuntas 

19 Muh. Iqbal Ramadhan  84 Tuntas 

20 Muh Sultan Agung 80 Tuntas 

21 Muh. Nasrul Saputra. AS 98 Tuntas 

22 Muhammad Aidil 87 Tuntas 

23 Muhammad Rinal 82 Tuntas 

24 Muhammad Akhdan Akbar Yazid  83 Tuntas 

25 Mulyono 81 Tuntas 

26 Okki Setiadi 73 Tidak Tuntas 

27 Pra Tri 80 Tuntas 

28 Rahmansyah 91 Tuntas 

29 Rahmawati 79 Tuntas 

30 Rezky Fahmi Rahmatia Khunsing  81 Tuntas 

31 San Jani Siregar  73 Tidak Tuntas 

32 Shofiyyah Ummu Humairah 96 Tuntas 

33 Sri Regi Cahyani 74 Tidak Tuntas 

34 Winarwati 85 Tuntas 

35 Windy Rosali 88 Tuntas 

36 Jusriyanti 78 Tuntas 

Jumlah nilai  2852  

Nilai rata-rata 79,23  

Presentase Ketuntasan Klasikal 83,33%  
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Lampiran 8.2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah  : SMAN 5 Kota Kendari 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / Semester :  X IPS 5 / Genap 

Materi Pokok  : Beriman Kepada Malaikat Allah 

Alokasi Waktu   : (2 X 40) 

Pertemuan/siklus : Ke 1/ 2 

  

A. Kompetensi Inti (KI) 

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

g. KI-2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, rensponsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

h. KI-3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
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i. KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 

secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah 

keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar  

. 1.4    Meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Swt. 

     2.4.    Menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab, sebagai implementasi 

beriman   kepada malaikat-malaikat Allah Swt. 

  3.4    Menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Swt. 

  4.4    Menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Swt. dengan 

perilaku teliti, disiplin, dan waspada 

C. Indikator Pembelajaran 

1. menjelaskan iman kepada malaikat Allah SWT 

2. menjelaskan ayat-ayat tentang iman kepada malaikat Allah SWT  

3. menyebutkan  nama-nama malaikat dan tugasnya 

D. Tujuan Pembelajaran 

  Setelah melakukan pengamatan, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasi diharapkan:  

1. Siswa dapat menjelaskan iman kepada malaikat Allah SWT 

2. Siswa dapat menjelaskan ayat-ayat tentang iman kepada malaikat Allah SWT  

3. Siswa dapat menyebutkan  nama-nama malaikat dan tugasnya 
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E. Materi Pokok Pembelajaran 

 Pengertian iman kepada malaikat 

Iman dari segi etimologi iman artinya percaya / yakin dan membenarkan. Iman 

berasal dari kata amana-yu’minu imanan. secara terminologi memiliki arti meyakini di dalam 

hati, mengucapkan dengan lisan (lidah) dan mengaplikasikan dalam perbuatan sehari-hari. 

Malaikat kata malaikat adalah jamak dari kata malakun yang artinya utusan / 

menyampaikan sesuatu. Menurut terminologi malaikat adalah makhluk  gaib yang diciptakan 

dari nur, sebagai utusan Allah swt, yang taat, patuh dan tidak pernah membangkang terhadap 

perintah Allah swt. 

Jadi iman kepada Malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah swt, 

menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan seluruh 

perintahnya.  

 Nama-nama Malaikat dan Tugas-tugasnya 

Ada banyak jumlah malaikat yang Allah ciptakan, akan tetapi yang wajib kita ketahui 

dan imani hanya 10 yakni: 

1) Jibril  : Menyampaikan wahyu kepada nabi dan Rasul 

2) Mikail  : Membagi rezki 

3) Israfil  : Meniup trompet sangkakala 

4) Israil  : Mencabut nyawa  

5) Rakib  : Mencatat amal baik  

6) Atid  : Mencatat amal buruk 

7) Munkar  : Menanya manusia di alam kubur 

8) Nakir  : Menyiksa manusia di alam kubur 



172 
 

  

 

9) Malik  : Penjaga pintu neraka 

10) Ridwan  : Penjaga pintu surga 

 Hukum dan dasar hukum beriman kepada malaikat 

 Hukumnya: fardu ‘ain (wajib bagi setiap orang) 

 Dasarhukumnya terdapat pada QS. Al-Baqarah:285 dan  

 

Artinya: “Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya 

(AlQurān) dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semua 

beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitabkitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. 

(Mereka berkata), “Kami tidak membedabedakan seorang pun dari rasul-rasul-

Nya.” Dan mereka berkata, “Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya, 

Tuhan kami, dan kepada-Mutempat (kami) kembali.” Al- Baqarah/2: 285. 

 QS. An-Nisa:136 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada Allah Swt. 

dan Rasul-Nya (Muhammad saw.) dan kepada Kitab (al-Qurān) yang diturunkan 

kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkansebelumnya.Barangsiapa ingkar 

kepada Allah Swt.,malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan 

hari kemudian, maka sungguh,orang itu telah tersesat sangat jauh”  

 Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari  dan Muslim 



173 
 

  

 

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa pada suatu hari 

Rasulullah saw. muncul di tengah orang banyak, lalu beliau didatangi oleh 

seorang laki-laki. Orang itu bertanya, ‘Wahai Rasulullah saw., apakah iman 

itu?’ Beliau menjawab, ‘Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah 

Swt., malaikat-malaikat-Nya, kitab-Nya, pertemuan dengan-Nya, rasul-

rasul-Nya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti...” (H.R. Bukhari dan 

Muslim) 

 HR. Muslim 

 

Dari Aisyah berkata: Rasulullah saw. bersabda, “para Malaikat 

diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala dan Adam 

diciptakan dari apa yang disifatkan kepada kalian.” (HR. Muslim) 

Malaikat makhluk Allah swt, yang diciptakan dari Nur / Cahaya dan memilki 

sayap, sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memilki 

ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari Al-Qur’an dan hadits , patutlah kita 

meragukannya.  

 Contoh meneladani sifat taat malaikat kepada Allah SWT  

Dengan senantiasa menghadirkan dan meneladani sifat-sifat malaikat dalam 

kehidupan, maka kita akan, bertindak seperti berikut; 

1. Berkata dan berbuat jujur karena di mana dan ke mana pun malaikat pasti mengawasi 

kita. 
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2. Patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah Swt. dan peraturan yang dibuat oleh 

pemerintah. 

3. Melaksanakan tugas yang diembankan kepada kita dengan penuh tanggungjawab 

keikhlasan. 

4. Bertindak hati-hati serta penuh perhitungan dalam perkataan dan perbuatan. 

5. Perilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri teladan bagi lingkungannya. 

6. Selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. 

7. Tidak bersikap sombong (riya’) dalam berbuat kebaikan. 

Hadirkanlah malaikat dalam kehidupanmu, yakinkan pada dirimu bahwa semua 

perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Allah Swt. dan kelak akan mendapat 

balasannya. Kamu pasti akan hidup bahagia di dunia dan akhirat.  

 Hikmah Beriman Kepada Malaikat 

1. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. 

2. Senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan sebab segala apa yang 

dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Swt. 

3. Menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh pancaindra. 

4. Menambah rasya syukur kepada Allah Swt. karena melalui malaikat malaikat-Nya, 

manusia memperoleh banyak karunia. 

5. Menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang 

lain ketika melakukannya. 

6. Menumbuhkan cinta kepada amal saleh karena malaikat selalu siap mencatat amal 

manusia. 
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7. Semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat 

Allah Swt. tanpa usaha dan kerja keras. 

F. Media, alat dan sumber belajar 

 Alat/Bahan : Laptop, spidol, papan tulis 

 Sumber Belajar : buku Pendidikan Agama Islam (Kemendikbud), serta buku-buku 

yang relevan dan internet 

G. Model Pembelajaran 

 Pendekatan : Scientific 

 Model  : Ceramah, tanja jawab, Cooperative Script dan evaluasi. 

H. Langkah-Langkah pembelajaran 

 Kegiatan Pendahuluan  

      Orientasi 

 Mengucapkan salam, berdo’a,  mengabsen dan  mengkondisikan kelas. 

     Apersepsi 

 Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan materi minggu lalu yang diketahui peserta didik. 

      Motivasi 

 Peserta didik diberi penjelasan  tentang  manfaat mempelajari beriman kepada 

Malaikat Allah 

      Pemberian Acuan 

 Guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran 

 Peserta didik menyimak mekanisme pelaksanaan pembelajaran. 
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 Kegiatan inti  

Mengamati  

 Guru menunjukkan beberapa contoh cici-ciri orang yang beriman kepada 

Malaikat Allah melalui power point 

 Siswa mengamati dan menyimak contoh cici-ciri orang yang beriman kepada 

Malaikat Allah   

 Guru menjelaskan secara singkat tentang contoh cici-ciri orang yang beriman 

kepada Malaikat Allah   

 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang contoh cici-ciri orang yang 

beriman kepada Malaikat Allah   

Menanya 

 Guru memformulasikan kepada siswa untuk bertanya kepada teman 

sebangkunya tentang ciri-ciri orang yang beriman kepada Malaikat yang mana 

yang ia sudah lihat dilingkungan sekitarnya. 

 Siswa kemudian bertanya kepada teman sebangkunya tentang ciri-ciri orang 

yang beriman kepada Malaikat yang mana yang pernah ia temukan dilingkungan 

sekitarnya 

 Melalui stimulus guru,siswa menanyakan hal-hal yang telah dijelaskan oleh guru  

 Siswa mengungkapkan pendapat atau komentar atas penjelasan guru  

Mengeksplorasi 

 Guru mengarahkan siswa mencari pasangan untuk berdiskusi  

 Siswa berkumpul bersama pasangan masing-masing 
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 Guru memberi bahan ajar kepada siswa untuk dipelajari terlebih dahulu atau 

membaca buku pengangan mengenai materi beriman kepada Malaikat Allah dan 

menjelaskan secara singkat dan mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari 

 Siswa membaca, memahami, mempelajari bahan ajar atau buku paket yang telah 

dibagikan 

 Guru membimbing siswa untuk membuat ringkasan mengenai materi atau ide-

ide pokok yang telah mereka baca  

Mengasosiasi 

 Guru mengarahkan siswa untuk menganalisis kandungan surah Al-Baqarah ayat 

285 bagaimana keterkaitannya dikehidupan sehari-hari  

 Siswa menganalisis kandungan surah Al-Baqarah ayat 285, dengan melihat 

fenomena yang ada pada kehidupan sehari-hari 

Mengkomunikasikan 

 Guru meminta siswa secara bergantian untuk menguraikan hasil ringkasan 

materi kepada pasanganya  

 Siswa menguraikan hasil ringkasan materi kepada pasanganya 

 Guru menghimbau siswa untuk saling mengoreksi dan melengkapi hasil 

rangkuman pasangannya  

 Siswa yang menjadi pendengar ketika memperhatikan temannya menerangkan 

sambil mengoreksi ringkasan pasangannya  

 Guru mempersilahkan siswa untuk mempersentasikan hasil diskusinya dengan 

pasangan masing-masing didepan kelas 

 Beberapa pasangan siswa mempersentasikan hasil diskusinya 
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 Kegiatan Penutup 

k. Guru memberikan penguatan terhadap materi yang di paparkan dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan. 

l. Guru bersama siswa memberikan klasifikasi dan kesimpulan pada materi yang 

telah diajarkan. 

m. Guru membagikan soal sebagai evaluasi materi yang diajarkan 

n. Peserta didik mendengarkan arahan guru untuk materi pada pertemuan 

berikutnya. 

o. Guru menutup pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk sama-sama 

membaca hamdalah, dan memberi salam. 

I. Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian dilakukan menggunakan penilaian otentik yang meliputi penilaian sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. Format penilaian sebagai berikut: 

c. Prosedur dan Pedoman Penilaian 

 Prosedur Penilaian  

No Aspek yang Di nilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 

1 Pengetahuan Pengamatan Saat presentase 

2 Sikap 

 Observasi 

Pengamatan Selama 

pembelajaran 

3 Keterampilan Pengamatan  
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 Pedoman penilaian 

Format Penilaian Pengamatan ( Observasi)  

Mata  Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / Semester  :  X IPS 5/Genap 

Materi  Pokok  : Beriman Kepada Malaikat Allah 

Hari/tanggal  : 

NO Nama Siswa L/P Aspek yang diamati 

Keaktifan Kerjasama Disiplin 

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

1               

2               

36               

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria: 

4  = Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = Sering, apabila sering melakukan dan kadang-kadang tidak melakukan sesuai pernyataan 

2 = Kadang, apabila sering tidak melakukan dan kadang melakukan sesuai pernyataan 

1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan sesuai pernyataan 

Petunjuk pemberian skor: Pemberian nilai akhir menggunakan skala 1-4 

   ∑ Skor perolehan 

Nilai =   X  4 

                  Skor Maksimal 

Apabila nilai yang diperoleh : 
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 3,66 – 4,00 = Sangat baik 

 2,66 – 3,65 = Baik 

 1,33 – 2,65 = Cukup 

 ≤     – 1,32 = Kurang 

b. Aspek Pengetahuan (KI. 3) 

 Soal evaluasi materi pelajaran 

Jawablah Pertanyaan Berikut Dengan Jujur/Mandiri 

1. Tuliskan pengertian iman kepada Malaikat Allah! 

2. Tuliskan nama-nama malaikat beserta tugasnya masing-masing! 

3. Tulislah dalil  yang berkaitan tentang iman Malaikat disertai dengan artinya! 

Kunci Jawaban: 

1. iman kepada Malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah swt, 

menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan seluruh 

perintahnya.  

2. Nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya; 

 Jibril  : Menyampaikan wahyu kepada nabi dan Rasul 

 Mikail  : Membagi rezki 

 Israfil  : Meniup trompet sangkakala 

 Israil  : Mencabut nyawa  

 Rakib  : Mencatat amal baik  

 Atid  : Mencatat amal buruk 

 Munkar  : Menanya manusia di alam kubur 

 Nakir  : Menyiksa manusia di alam kubur 

 Malik  : Penjaga pintu neraka 

 Ridwan  : Penjaga pintu surga 

3. Dalil yang berkaitan iman kepada malaikat 

Artinya: “Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang diturunkan 

kepadanya (AlQurān) dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. 

Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitabkitab-Nya dan rasul-

rasul-Nya. (Mereka berkata), “Kami tidak membedabedakan seorang pun dari rasul-
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rasul-Nya.” Dan mereka berkata, “Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya, 

Tuhan kami, dan kepada-Mutempat (kami) kembali.” Al- Baqarah/2: 285 

 Rubrik Penilaian Esay 

No. Soal Skor 

1 10 

2 10 

3 10 

Dst Skor 

Skor maksimal = 10 x 10 = 100 

Nilai : Jumlah Skor yang diperoleh (uraian) x 100 

                Jumlah Skor Maksimal 
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Lampiran 8.3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah  : SMAN 5 Kota Kendari 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / Semester :  X IPS 5/ Genap 

Materi Pokok  : Beriman Kepada Malaikat Allah 

Alokasi Waktu   : (2 X 40) 

Pertemuan/siklus : Ke-2/ 2 

  

A. Kompetensi Inti (KI) 

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

k. KI-2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, rensponsif dan pro-

aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

l. KI-3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

m. KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar  

1.4.   Meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Swt. 

    2.4.    Menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab, sebagai 

implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Swt. 
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3.4    Menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Swt. 

4.4    Menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Swt. 

dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Menjelaskan  fungsi iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari 

2. Menjelaskan perbedaan malaikat, jin, dan manusia 

3. Menunjukkan contoh meneladani sifat taat beriman kepada malaikat Allah 

4. Menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat Allah 

D. Tujuan Pembelajaran 

  Setelah melakukan pengamatan, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasi diharapkan:  

1. Siswa dapat menjelaskan  fungsi beriman kepada malaikat dalam kehidupan 

sehari-hari 

2. Siswa dapat menjelaskan perbedaan malaikat, jin, dan manusia 

3. Siswa dapat menunjukkan contoh meneladani sifat taat beriman kepada malaikat 

Allah 

4. Siswa dapat menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat Allah 

E. Materi Pokok Pembelajaran 

 Contoh meneladani sifat taat malaikat kepada Allah SWT  

Dengan senantiasa menghadirkan dan meneladani sifat-sifat malaikat dalam 

kehidupan, maka kita akan, bertindak seperti berikut; 

8. Berkata dan berbuat jujur karena di mana dan ke mana pun malaikat pasti 

mengawasi kita. 

9. Patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah Swt. dan peraturan yang dibuat 

oleh pemerintah. 

10. Melaksanakan tugas yang diembankan kepada kita dengan penuh 

tanggungjawab keikhlasan. 

11. Bertindak hati-hati serta penuh perhitungan dalam perkataan dan perbuatan. 

12. Perilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri teladan bagi lingkungannya. 

13. Selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. 

14. Tidak bersikap sombong (riya’) dalam berbuat kebaikan. 
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Hadirkanlah malaikat dalam kehidupanmu, yakinkan pada dirimu bahwa 

semua perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Allah Swt. dan kelak akan 

mendapat balasannya. Kamu pasti akan hidup bahagia di dunia dan akhirat.  

 

 Hikmah Beriman Kepada Malaikat 

8. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. 

9. Senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan sebab segala apa yang 

dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Swt. 

10. Menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh 

pancaindra. 

11. Menambah rasya syukur kepada Allah Swt. karena melalui malaikat malaikat-

Nya, manusia memperoleh banyak karunia. 

12. Menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh 

orang lain ketika melakukannya. 

13. Menumbuhkan cinta kepada amal saleh karena malaikat selalu siap mencatat 

amal manusia. 

14. Semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh 

malaikat Allah Swt. tanpa usaha dan kerja keras. 

F. Media, alat dan sumber belajar 

 Alat/Bahan : Laptop, spidol, papan tulis 

 Sumber Belajar : buku Pendidikan Agama Islam (Kemendikbud), serta buku-

buku yang relevan dan internet 

G. Model Pembelajaran 

 Pendekatan : Scientific 

 Model  : Ceramah, tanja jawab, Cooperative Script dan evaluasi. 

 

 

 

H. Langkah-Langkah pembelajaran 

 Kegiatan Pendahuluan  

      Orientasi 

 Mengucapkan salam, berdo’a,  mengabsen dan  mengkondisikan kelas. 

     Apersepsi 

 Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan materi minggu lalu yang diketahui peserta didik. 



185 
 

  

 

      Motivasi 

 Peserta didik diberi penjelasan  tentang  manfaat mempelajari beriman 

kepada Malaikat Allah 

      Pemberian Acuan 

 Guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran 

 Peserta didik menyimak mekanisme pelaksanaan pembelajaran. 

 Kegiatan inti  

Mengamati  

 Guru menunjukkan beberapa contoh fungsi beriman kepada Malaikat Allah 

melalui peragaan guru itu sendiri 

 Siswa mengamati dan menyimak beberapa contoh fungsi beriman kepada 

Malaikat Allah yang diperagaan guru itu sendiri 

 Guru menjelaskan secara singkat tentang contoh fungsi beriman kepada 

Malaikat Allah 

 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang contoh fungsi beriman kepada 

Malaikat Allah 

Menanya 

 Guru memformulasikan kepada siswa untuk bertanya kepada teman 

sebangkunya tentang bagaiman fungsi beriman kepada Malaikat dilingkungan 

sehari-hari 

 Siswa kemudian bertanya kepada teman sebangkunya tentang bagaiman 

fungsi beriman kepada Malaikat dilingkungan sehari-hari  

 Melalui stimulus guru,siswa menanyakan hal-hal yang telah dijelaskan oleh 

guru  

 Siswa mengungkapkan pendapat atau komentar atas penjelasan guru  

Mengeksplorasi 

 Guru mengarahkan siswa mencari pasangan untuk berdiskusi  

 Siswa berkumpul bersama pasangan masing-masing 

 Guru memberi bahan ajar kepada siswa untuk dipelajari terlebih dahulu atau 

membaca buku pengangan mengenai materi beriman kepada Malaikat Allah 

dan menjelaskan secara singkat dan mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari 

 Siswa membaca, memahami, mempelajari bahan ajar atau buku paket yang 
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telah dibagikan 

 Guru membimbing siswa untuk membuat ringkasan mengenai materi atau 

ide-ide pokok yang telah mereka baca  

Mengasosiasi 

 Guru mengarahkan kepada siswa untuk mencari perbedaan antara orang-

orang yang meneladani sifat taat kepada Malaikat Allah dikehidupan sehari-

hari 

  siswa untuk mencari perbedaan antara orang-orang yang meneladani sifat 

taat kepada Malaikat Allah dikehidupan sehari-hari 

 Guru mengarahkan siswa untuk menganalisis apakah hikmah dan manfaat 

beriman kepada Malaikat sudah dirasakan pada dirinya. 

Mengkomunikasikan 

 Guru meminta siswa secara bergantian untuk menguraikan hasil ringkasan 

materi kepada pasanganya  

 Siswa menguraikan hasil ringkasan materi kepada pasanganya 

 Guru menghimbau siswa untuk saling mengoreksi dan melengkapi hasil 

rangkuman pasangannya  

 Siswa yang menjadi pendengar ketika memperhatikan temannya 

menerangkan sambil mengoreksi ringkasan pasangannya  

 Guru mempersilahkan siswa untuk mempersentasikan hasil diskusinya 

dengan pasangan masing-masing didepan kelas 

 Beberapa pasangan siswa mempersentasikan hasil diskusinya 

 Kegiatan Penutup 

p. Guru memberikan penguatan terhadap materi yang di paparkan dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan. 

q. Guru bersama siswa memberikan klasifikasi dan kesimpulan pada materi 

yang telah diajarkan. 

r. Guru membagikan soal sebagai evaluasi materi yang diajarkan 

s. Peserta didik mendengarkan arahan guru untuk materi pada pertemuan 

berikutnya. 

t. Guru menutup pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk sama-

sama membaca hamdalah, dan memberi salam. 

I. Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian dilakukan menggunakan penilaian otentik yang meliputi penilaian sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. Format penilaian sebagai berikut: 
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d. Prosedur dan Pedoman Penilaian 

 Prosedur Penilaian  

No Aspek yang Di nilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 

1 Pengetahuan Pengamatan Saat presentase 

2 Sikap 

 Observasi 

Pengamatan Selama 

pembelajaran 

3 Keterampilan Pengamatan  

 

 Pedoman penilaian 

Format Penilaian Pengamatan ( Observasi)  

Mata  Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / Semester  :  X IPS 5 /Genap 

Materi  Pokok  : Beriman Kepada Malaikat Allah 

Hari/tanggal  : 

NO Nama Siswa L/P Aspek yang diamati 

Keaktifan Kerjasama Disiplin 

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

1               

2               

3               

36               

 

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria: 

4  = Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = Sering, apabila sering melakukan dan kadang-kadang tidak melakukan sesuai 

pernyataan 

2 = Kadang, apabila sering tidak melakukan dan kadang melakukan sesuai pernyataan 

1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan sesuai pernyataan 

Petunjuk pemberian skor: Pemberian nilai akhir menggunakan skala 1-4 



188 
 

  

 

   ∑ Skor perolehan 

Nilai =   X  4 

                  Skor Maksimal 

Apabila nilai yang diperoleh : 

 3,66 – 4,00 = Sangat baik 

 2,66 – 3,65 = Baik 

 1,33 – 2,65 = Cukup 

 ≤     – 1,32 = Kurang 

 

b. Aspek Pengetahuan (KI. 3) 

 Soal evaluasi materi pelajaran 

Jawablah Pertanyaan Berikut Dengan Jujur/Mandiri 

4. Kemukakan contoh meneladani sifat-sifat Malaikat  

5. Tuliskan hikmah beriman kepada Malaikat Allah 

Kunci Jawaban: 

4. Contoh-contoh meneladani sifat malaikat dalam kehidupan sehari-hari, antara 

lain; 

 Berkata dan berbuat jujur karena di mana dan ke mana pun malaikat pasti 

mengawasi kita. 

 Patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah Swt. dan peraturan yang 

dibuat oleh pemerintah. 

 Melaksanakan tugas yang diembankan kepada kita dengan penuh 

tanggungjawab keikhlasan. 

 Bertindak hati-hati serta penuh perhitungan dalam perkataan dan 

perbuatan. 

 Perilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri teladan bagi 

lingkungannya. 

 Selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. 

 Tidak bersikap sombong (riya’) dalam berbuat kebaikan. 

Hadirkanlah malaikat dalam kehidupanmu, yakinkan pada dirimu 

bahwa semua perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Allah Swt. dan kelak 

akan mendapat balasannya. Kamu pasti akan hidup bahagia di dunia dan 

akhirat. 

5. Hikmah Beriman Kepada Malaikat 
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 Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. 

 Senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan sebab segala apa 

yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Swt. 

 Menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh 

pancaindra. 

 Menambah rasya syukur kepada Allah Swt. karena melalui malaikat 

malaikat-Nya, manusia memperoleh banyak karunia. 

 Menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat 

oleh orang lain ketika melakukannya. 

 Menumbuhkan cinta kepada amal saleh karena malaikat selalu siap 

mencatat amal manusia. 

 Semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan 

oleh malaikat Allah Swt. tanpa usaha dan kerja keras. 

 Rubrik Penilaian Esay 

No. Soal Skor 

1 10 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

Dst Skor 

Skor maksimal = 10 x 10 = 100 

Nilai : Jumlah Skor yang diperoleh (uraian) x 100 

                Jumlah Skor Maksimal 
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Lampiran 9.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Petunjuk: 

7. LKS ini membantu anda untuk memahami materi semangat dalam menuntut ilmu. 

Jadi, kerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh sesuai petunjuk. 

8. Tunjukkan kemampuan anda sebaik mungkin karena hasil jawaban anda akan diberi 

nilai. 

9. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

 

Soal  
6. Tuliskan pengertian beriman kepada Malaikat Allah! 

7. Tuliskan nama-nama malaikat beserta tugasnya masing-masing! 

8. Tulislah dalil  yang berkaitan tentang iman Malaikat disertai dengan artinya! 

9. Tulislah hadis yang berkaitan tentang iman Malaikat disertai dengan artinya! 

10. Mengapa hanya 10 Malaikat yang wajib di Imani?/////////// 

 

 

رُُكْم َمْن تَ َعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ   َخي ْ
(orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar dan mengajarkannya 

kepada orang lain) (HR. Al-Bukhari). 

 

SELAMAT BEKERJA 
 

 

 
 
 

Ll      LEMBAR KERJA SISWA 

       Sekolah      : SMAN 5 Kota Kendari 

Mata Pelajaran     : Pendidikan Agama Islam 

      Kelas/ semester    : X IPS 5 / genap 

 Waktu      :  

 Nama Siswa     : 

 Materi pokok     : Beriman Kepada Malaikat Allah 

 

 Siklus/Pertemuan : 2/1 
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Lampiran 9.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Petunjuk: 

10. LKS ini membantu anda untuk memahami materi semangat dalam menuntut ilmu. 

Jadi, kerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh sesuai petunjuk. 

11. Tunjukkan kemampuan anda sebaik mungkin karena hasil jawaban anda akan diberi 

nilai. 

12. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

 

Soal  
 

11. Kemukakan contoh meneladani sifat-sifat Malaikat  

12. Tuliskan hikmah beriman kepada Malaikat Allah 

13. Apa perbedaan antara orang yang beriman dan tidak beriman kepada Malaikat ? 

14. Jelaskan urgensi iman kepada Malaikat?  

15. Jelaskan perbedaan sifat antara malaikat dan manusia! 

 

 

 

 

رُُكْم َمْن تَ َعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ   َخي ْ
(orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar dan mengajarkannya 

kepada orang lain) (HR. Al-Bukhari). 

 

SELAMAT BEKERJA 

Ll      LEMBAR KERJA SISWA 

       Sekolah      : SMAN 5 Kota Kendari 

Mata Pelajaran     : Pendidikan Agama Islam 

      Kelas/ semester    : X IPS 5 / genap 

 Waktu      :  

 Nama Siswa     : 

 Materi pokok     :Beriman kepada Malaikat Allah 

 Siklus/Pertemuan : 2/2 
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KISI-KISI SOAL SIKLUS 11 

BERIMAN KEPADA MALAIKAT ALLAH SWT 

 

NO MATERI SOAL 

A Penegrtian beriman kepada 

malaikat Allah 

 

 

 Menjelaskan Pengertian beriman 

kepada Malaikat Allah 

 Menyebutkan Dasar hukum beriman 

kepada Malaiakat Allah 

 Menjelaskan Nama-nama malaikat dan 

tugasnya  

 Menjelaskan hikmah-hikmah beriman 

kepada Malaikat Allah 

B Beriman kepada malaikat Allah 

 

 Siswa dapat menjelaskan  fungsi 

beriman kepada Malaikat dalam 

kehidupan sehari-hari 

 Siswa dapat menjelaskan perbedaan 

malaikat, jin, dan manusia 

 Siswa dapat menunjukkan contoh 

meneladani sifat taat beriman kepada 

malaikat Allah 

 Siswa dapat menjelaskan hikmah 

beriman kepada malaikat Allah 
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Lampiran 10.1   

SOAL EVALUASI SIKLUS II 

Mata pelajaran   : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/ Semester : X IPS 5/ genap 

Materi Pokok     : Beriman Kepada Malaikat Allah 

Nama siswa       : 

D. Kerjakan soal di bawah ini dengan baik dan benar dan pilihlah jawaban antara a, b, c, 

d  dan e yang menurut anda benar! 

1. hukum beriman kepada malaikat adalah… 

 a. Fardhu A`In                    c. Haram                     e. a dan b benar 

 b. Makruh                          d. Sunnah 

2. Rukun iman yang kedua adalah..... 

 a. Allah    c.  Rasul   e. Hari Akhir 

 b. Kitab    d.  Malaikat 

3. Salah satu sifat Malaikat diantaranya adalah..... 

a. Memahami aturan Allah 

b. Mengikuti ajaran Allah 

c. Selalu mentaati perintah Allah 

d. Selalu berbarengan dengan kehendak Allah 

e. Selalu meyakini kehendak Allah 

4. Perintah Allah untuk meyakini keberadaan Malaikat yang gaib terdapat pada Al-Qur’an 

Surat... 

a. Al-Baqarah ayat 3             c. Al-Baqarah ayat 5        e. Al-Baqarah ayat 7 

b. Al-Baqarah ayat 4   d.  Al-Anbiya: 19-20 

5. Tugas Malaikat menurut surah Al-Infithar ayat 10 adalah..... 

a. Mendata manusia 

b. Mengevaluasi amal manusia 

c. Mengamati manusia 

d. Mengawasi manusia 

e. Menghampiri manusia 
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6. Pelajaran yang dapat diambil dari iman pada Malaikat untuk kehidupan sehari-hari 

adalah..... 

a. Kekuatan untuk bekerja 

b. Kehati hatian dalam bersikap dan bertindak 

c. Rikuh atau canggung dalam penampilan 

d. Pesimis dalam berusaha 

e. Ragu dalam menentukan pilihan 

7. Malaikat yang diberi tugas untuk mencatat amal baik manusia adalah.... 

a. Rakiq    c. Atid     e. Malik 

b. Ridwan    d. Jibril 

8. Malaikat yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu adalah.... 

a. Rakib     c. Atid     e. Mikail 

b. Ridwan    d.Jibril 

9. Jumlah malaikat yang dikenal melalui Al-qu’ran dan hadits adalah.... 

a. 25     c. 100    e. 12 

b. 10      d. 5 

10. Malaikat yang mendapat gelar Ruhul Kudus atau Ruhul Amin adalah Malaikat ...... 

a. Izrail    c. Malik    e. Ismail 

b. Israfil    d. Jibril 

11. yang di maksud tentara tuhanmu,pada surah al mudatsir ayat 31 adalah… 

 a. Nabi                                    c. Rosul                        e. Iblis 

 b. Malaikat                             d. Manusia    

12. salah satu  fungsi malaikat adalah… 

a. Selalu Berzikir                   c. Membantu Umat Islam   e. a dan c benar 

 b. Menjauhi Maksiat              d. Berbuat Amal  Baik 

  

 

13. Surah yang berisi tugas malaikat mikail adalah… 

 a. Al-Qodar:23                       c. Qoff:18                                   e. Ar-Rohman:103 

 b. Al-Baqoroh:2                    d. Al-Baqoroh:298 

14. Malaikat yang bertugas mencatak amal buruk adalah… 

 a. Jibril                                   c. Izroil                                        e. Atid 

 b. Nakir                                  d. Isrofil 
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15. Tugas malaikat yang sudah berakhir setelah wafatnya nabi Muhammad SAW, adalah… 

 a. Jibril                                 c. Isroil                                 e. Atid 

 b. Nakir                                d. Isrofil 

E. Lingkarilah jawaban B jika benar dan S jika salah! 

16. Dalil  yang berkaitan tentang beriman kepada Malaikat terdapat dalam (QS. Al-Anbiya: 

19-20) ayat. Salah, Benar 

17. Salah satu tanda beriman kepada Malaikat Allah yaitu Percaya akan adanya perkara-

perkara yang ghoib. Salah, Benar 

18.  Berkata dan berbuat jujur karena di mana dan ke mana pun malaikat pasti mengawasi 

kita, pernyataaan tersebut termasuk salah satu sifat meneladani beriman kepada malaikat 

Allah. Salah, Benar 

19. Beriman kepada malaikat Allah SWT. Hukumnya: fardu ‘ain (wajib bagi setiap orang) 

Salah, Benar 

20. Malaikat Mikail tugasnya Menyampaikan wahyu kepada nabi dan Rasul Salah, Benar 

 

F. Kerjakan soal esai berikut ini dengan jawaban singkat dan tepat! 

21. Jelaskan urgensi iman kepada Malaikat?  

22. Jelaskan perbedaan sifat antara malaikat dan manusia! 

23. Jelaskan perbedaan malaikat, jin, dan setan atau iblis 

24. Tulislah terjemah hadis tentang asal penciptaan malaikat 

25. Menurut pendapatmu, apa hikmah diciptakannya malaikat bagi kepentingan manusia?  
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Lampiran 11.1 

 

JAWABAN EVALUASI SIKLUS II 

 

Mata pelajaran   : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/ Semester : X IPS genap 

Materi Pokok     : Beriman Kepada Malaikat 

Nama siswa       : 

D. Pilihan Ganda 

 

6. A  6. B  11.  B 

7. D  7. A   12.  A 

8. E   8. D  13.  E 

9.  D 9. 10  14.  E 

10.  D 10. A  15.  A 

 

E. Soal tes benar salah  

 

16. Benar 

17. Benar  

18. Benar 

19. Benar  

20. Salah  

 

F. Esay 

16. Urgensi iman kepada Malaikat ialah : 

a. Bahwa iman kepada malaikat adalah satu rukun dari rukun-rukun iman yang enam. 

Tidak sempurna iman seseorang kecuali beriman kepada semua rukun-rukunnya  

b. Iman kepada Malaikat memperluas pandangan kita terhadap peraturan yang telah 

ditetapkan oleh Allah di alam ini. 
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17. Jelaskan perbedaan sifat antara malaikat dan manusia! 

Jawaban:  

a. Malaikat itu gaib, sedangkan manusia bariz 

b. Malaikat adalah makhluk mulia dan terpuji sedangkan manusia ada yang mula ada 

pula yang hina 

c. Malaikat tidak angkuh dan tidak sombong, sedangkan manusia ada yang tidak angkuh 

dan tidak sombong tetapi ada pula yang angkuh dan sombong 

d. Malaikat bertugas menurunkan wahyu, membagi rezeki, menjaga neraka, menjaga 

surga, dan mengurus urusan yang berhubungan dengan manusia. Sementara tugas 

manusia adalah beribadah kepada Allah langsung dan menjadi khalifah di bumi, tidak 

mengurus urusan malaikat. 

e. Malaikat dapat berubah wujud menjadi manusia dan sebagainya, sedangkan manusia 

tidak bisa berubah wujud. 

f. Malaikat senantiasa taat kepada Allah swt., sedangkan manusia ada yang taat ada pula 

yang ingkar. 

g. Malaikat senantiasa memuji (bertasbih) nama Allah swt. siang dan malam tiada henti, 

sedangkan manusia tidak selamanya melakukan ketaatan kepada Allah, bahkan ada yang 

ingkar. 

18.  Jelaskan perbedaan malaikat, jin, dan setan atau iblis! 

Jawaban: 

Malaikat 

a. Diciptakan dari cahaya 

b. Selalu patuh terhadap perintah Allah swt. 

c. Tidak sombong terhadap penciptaan manusia 

d. Selalu mengingatkan tentang kebaikan 

Jin 

a. Diciptakan dari api yang menyala 

b. Ada yang patuh terhadap perintah Allah swt., ada yang membangkang 

Setan atau Iblis 

a. Diciptakan dari api yang menyala 

b. Tidak patuh terhadap perintah Allah swt. 
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c. Sombong terhadap penciptaan manusia. 

d. Selalu membisikan tentang kemaksiatan kepada manusi 

19. Tulislah terjemah hadis tentang asal penciptaan malaikat! 

Jawaban: malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, sedangkan 

Adam dari apa yang telah diterangkan kepada kamu semua (H.R. Muslim) 

20.  Menurut pendapatmu, apa hikmah diciptakannya malaikat bagi kepentingan manusia? 

Jelaskan! 

Allah swt. menciptakan malaikat dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. 

Mereka selalu patuh dan taat akan perintah-Nya, karena sudah menjadi tanggung jawab 

sebagai makhluk Allah, kita juga harus bersikap tanggung jawab terhadap apa yang 

dibebankan kepada kita. 

Sikap tanggung jawab ini harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai 

seorang pelajar kita harus tanggung jawab dalam belajar, mengerjakan tugas, agar kita 

menjadi pribadi yang amanah (dipercaya)  
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Lampiran 12.1 

BAHAN AJAR 

IMAN KEPADA MALAIKAT ALLAH SWT 

A. Pengertian Iman Kepada Malaikat Allah Swt. 

Malaikat adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang bersifat gaib, yang 

diciptakan dari nur (cahaya), mereka selalu taat, tunduk, patuh kepada Allah, tidak 

pernah ingkar janji dan tidak membutuhkan makan dan minum. Malaikat 

menghabiskan waktu siang dan malam untuk mengabdi hanya untuk kepada Allah 

SWT. Malaikat diciptakan oleh Allah SWT memiliki tujuan dan tugas tertentu. 

Malaikat ini merupakan makhluk gaib yang memiliki sifat dan ciri-ciri berbeda 

dengan manusia. Malaikat adalah makhluk yang tidak berwujud, tidak dapat 

disentuh, dilihat dan didengar. 

Iman kepada Malaikat Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa 

Allah SWT telah menciptakan Malaikat sebagai makhluk gaib yang telah diutus 

untuk melaksanakan segalah perintah-Nya. Manusia yang mengimaninya akan 

selalu berhati-hati dan menjaga dirinya dalam berkata-kata dan berbuat sesuatu 

dalam kehidupan sehari-hari. 

B. Dalil Tentang Beriman Kepada Malaikat Allah SWT 

 

Terjemahamanya :  

Dan kepunyaan-Nyalah segala yang di langit dan di bumi. dan malaikat- 

malaikat yang di sisi-Nya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk 

menyembah-Nya dan tiada (pula) merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam 

dan siang tiada henti-hentinya.’  (QS. Al-Anbiya: 19-20). 

C. Perbedaan Antara Malaikat, Manusia dan Syetan  

Malaikat Manusia  Syetan 

Senantiasa taat kepada Allah Ada yang taat dan ada yang 

tidak 

Tidak taat dan membangkang 

kepada Allah 
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Berbuat kebajikan, beribadah 

kepada Allah 

Ada yang beribadah dan 

beriman, ada juga yang kufur 

Kufur, mengajak berbuat dosa 

dan melanggar perintah Allah 

Diciptakan dari Nur (cahaya) Diciptakan dari tanah Diciptakan dari api 

Tidak memiliki nafsu / 

keinginan 

Memiliki nafsu yang baik dan 

buruk 

Memiliki nafsu yang buruk 

D. Nama-nama Malaikat beserta tugas-tugasnya 

 Jumlah malaikat sangat banyak, hanya Allah yang mengetahui jumlahnya. 

Sedangkan malaikat yang wajib kita seperti yang diterangkan dalam Al-Qur’an 

dan Hadits ada sepuluh, yaitu : 

1. Jibril, bertugas menyampaikan wahyu kepada para Nabi dan Rasul. 

2. Mikail, bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluq. 

3. Israfil, bertugas meniup sangkakala (terompet) atas perintah Allah. 

4. Izrail, bertugas mencabut nyawa makhluq Allah. 

5. Munkar, bertugas menanyakan dan memeriksa amal manusia di alam kubur. 

6. Nakir, bertugas menanyakan dan memeriksa amal manusia di alam kubur. 

7. Raqib, bertugas mencatat semua amal perbuatan manusia yang baik. 

8. Atid, bertugas mencatat semua amal perbuatan manusia yang buruk. 

9. Malik, bertugas menjaga neraka. 

10. Ridwan, bertugas menjaga surga. 

E. Fungsi Iman Kepada Malaikat 

1. Malaikat adalah makhluk Allah SWT yang patuh dan taat, hal ini 

mendorong manusia untuk senantiasa dapat mendekatkan diri dan disipiln 

dalam beribadah kepada Allah SWT. 
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2. Salah satu tugas malaikat adalah mengawasi segala tingkah laku manusia, 

hal ini mendorong manusia untuk senantiasa bersikap hati-hati dalam 

kehidupan. 

3. Adanya malaikat penunggu surga dan neraka, mendorong manusia untuk 

senantiasa meningkatkan amal ibadah kepada Allah SWT serta berusaha 

menjauhi segala larangan Allah SWT. 

F. Perilaku Yang Mencerminkan Beriman Kepada Malaikat Allah SWT 

1. Senantiasa beramal soleh dan selalu taat kepada Allah. 

2. Bekerja keras dan yakin bahwa akan mendapatkan perlindungan dari 

Allah. 

3. Memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah SWT 

seperti ketaatan para malaikat. 

4. Memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah SWT akan 

memeberi ilmu melalui Malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui 

Malaikat Mikail 

5. Memotivasi kita untuk selalu beramal saleh karena bekal itulah yang kita 

bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah 

SWT  

6. Bertindak hati-hati dalam berperilaku keseharian 

7. Memiliki kepedulian social dalam hidup dengan masyarakat sekitarnya. 

G. Hikmah Beriman Kepada Malaikat Allah 

15. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. 

16. Senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan sebab segala apa 

yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Swt. 

17. Menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh 

pancaindra. 
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18. Menambah rasya syukur kepada Allah Swt. karena melalui malaikat 

malaikat-Nya, manusia memperoleh banyak karunia. 

19. Menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat 

oleh orang lain ketika melakukannya. 

20. Menumbuhkan cinta kepada amal saleh karena malaikat selalu siap 

mencatat amal manusia. 
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    DOKUMENTASI 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mempelajari  dan membuat ringkasan  pada materi  masing 

masing yang telah di dapatkan 

Guru membagikan materi kepada setiap 

siswa siswa 

Masing masing pasangan bergantian menjadi pendengar dan pembaca 
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Siswa Secara Berpasangan Bergantian Mendiskusiakan Materi Yang 

Didapatkan 
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                                    Pada Saat Pemberian Tes Setiap Siklus 
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