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Lampiran 1

Tabel 7 Data Kepalah Sekolah dan Guru SDN 2 Laonti

N

O

NAMA/ NIP L/P PANGKAT

GOL./RUANG

JABATAN STATUS GURU

pns./Gtt *)  Guru

MP…..

1
AMIRUDIN,S.Pd

196802091990041 001
L

PEMBINA

IV/a

KEPALA

SEKOLAH
PNS

2 WARIS,S.Ag

196902012005011 006 L

PEMBINA

IV/a

GURU

AGAMA
PNS

3 WAHIDA,S.IP,M.Pd

19700607 199004 2 001 P

PENATA MUDA

TK.I  III/b
GURU KELAS PNS

4 HARTATI,S.Pd.SD

19690320 200701 2 019

L PENATA  MUDA

III/a
GURU KELAS PNS

5 ANWAR,S.Pd.SD

19820524 201406 1 001

P PENGATUR

MUDA II/a
GURU KELAS PNS

6 ASHAR,S.Pd.SD

19800807 201410 1 001

P PEMBINA

IV/a
GURU KELAS PNS

7 SARMILA,S.Pd.SD

4846754658300002

P PEMBINA

IV/a
GURUPENJAS GTT

8 DAHLAN,S.Pd

4942750654200001

L PENATA MUDA

TK.I  III/b
GURU KELAS GTT

Sumber: Data Guru SDN 2 Laonti Tahun Ajaran 2017/2018
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Lampiran 2

Tabel 8 Data Jumlah Siswa SDN 2 Laonti

NO TINGKATAN /KELAS JUMLAH SISWA

1 Kelas 6 17

2 Kelas 5 11

3 Kelas 4 13

4 Kelas 3 17

5 Kelas 2 19

6 Kelas 1 8

Jumlah 85

Sumber: Data Jumlah Siswa SDN 2 Laonti Tahun Ajaran 2017/2018
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Lampiran 4
SILABUS  PEMBELAJARAN

Sekolah : SDN 2 LAONTI
Kelas : 1V
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Semester : 2
Standar Kompetensi (Aqidah) : 7. Beriman kepada malaikat Allah

Kompetensi Dasar
Materi

Pokok/Pembahasan
Kegiatan

Pembelajaran
Indikator Pencapaian

Kompetensi

Penilaian
Alokasi
waktu Sumber Belajar

Teknik Bentuk
Instrumen

Contoh
Instrumen

7.1 Makna
Beriman
Kepada
Malaikat
Allah

Malaikat Allah 1. Siswa
mengemukakan
pendapat tentang
makna malaikat
dan kejadian
malaikat melalui
forum diskusi dan
Tanya jawab
dengan teman-
temannya

1.   Menjelaskan makna
beriman kepada
malaikat

Tes
tertulis

Essay Sebutkan
beberapa makna
beriman kepada
malaikat ALlah?

2 × 35
menit

1. Tulisan
makna
beriman
kepada
malaikat
Allah

2. Buku
Pendidikan
Agama Islam
Jilid 4  bab 7

3.  Buku-buku
lain yang
relevan

4.  Alquran
(Juz Amma)

5.  Pengalaman
guru

6.  Lingkungan
sekitar

2.   Menjelaskan perilaku
yang mencerminkan
keimanan kepada
malaikat Allah

Tes
tertulis

Essay Berikan salah
satu contoh sikap
yang
mencerminkan
keimanan kepada
malaikat Allah?
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7.2 Mengenal
Malaikat
Allah dan
tugas-
tugasnya

7.3 Menerima
keberadaan
Malaikat
Allah

Malaikat Allah

Malaikat Allah

1.   Siswa
menyebutkan
jumlah  malaikat,
menyebutkan
nama-nama
malaikat dan
selanjutnya
menghafal nama-
nama malaikat
secara klasikal,
kelompok dan
individu

1.   Siswa
mendengarkan
dan memahami
penjelasan guru
tentang
keberadaan
malaikat Allah
secara klasikal,
kelompok dan
individu

1.   Menyebutkan jumlah
malaikat

Tes
tertulis

Jawaban
singkat

Berapakah
jumlah malaikat
yang wajib
diketahui?

2 × 35
menit

2 × 35
menit

1. Tulisan
nama-nama
malaikat dan
tugas-
tugasnya

2. Buku
Pendidikan
Agama Islam
Jilid 4  bab 7

3.  Buku-buku
lain yang
relevan

4.  Alquran
(Juz Amma)

5.  Pengalaman
guru

6. Lingkungan
guru

1. Buku
Pendidikan
Agama Islam
Jilid 4  bab 7

2.  Buku-buku
lain yang
releven

3.  Alquran
(Juz Amma)

4.  Pengalaman
guru

5.  Lingkungan
sekitar

2.  Menghafal nama-nama
malaikat

1. Mayakini keberadaan
malaikat Allah

Tes lisan

Tes
tertulis

Hafalan

Jawaban
singkat

Hafalkan 10
nama-nama
malaikat!

Bagaimana cara
agar kita dapat
menerima
keberadaan
malaikat ?
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7.4 Perilaku yang
mencerminka
n keimanan
kepada
malaikat
Allah

Malaikat Allah 1. Siswa
medengarkan
penjelasan guru
tentang gambar yang
ditampilkan oleh
secara klasikal,
kelompok dan
individu

1. Memahami makna
keimanan kepada
malaikat Allah

2. Mengetahui perilaku
yang mencerminkan
keimanan kepada
malaikat Allah

3. Meneladani perilaku
yang mencerminkan
keimanan kepada
malaikat Allah

Tes lisan

Tes
tertulis

Tes lisan

Pelafalan

Pilihan
ganda

Pelafalan

1. Apa yang
dimaksud
dengan
keimanan
kepada
malaikat Allah?

2. Salah satu
perilaku yang
mencerminkan
keimanan
kepada
malaikat Allah
adalah…

a. Suka
bersedekah

b. Suka
berbohong

c. Mencelakakn
teman

d. Mengambil
milik orang
lain

3. Perilaku apa
saja yang
mencerminkan
keimanan
malaikat Allah
?

2 x 35 menit 1. Tulisan
perilaku
yang
menerminka
n keimanan
kepada
malaikat
Allah

2. Buku
Pendidikan
Agama Islam
Jilid 4  bab 7

3.  Buku-buku
lain yang
relevan

4.  Alquran
(Juz Amma)

5.  Pengalaman
guru

6.  Lingkungan
guru

Karakter siswa yang diharapkan  : Dapat dipercaya ( Trustworthines) , Rasa hormat dan perhatian ( respect ) , Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility )
Berani ( courage ), Ketulusan (Honesty ),  Integritas ( integrity ) , Peduli ( caring ) dan Jujur ( fairnes ),
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SILABUS  PEMBELAJARAN

Sekolah : SDN 2 LAONTI
Kelas : 1V
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Semester : 2
Standar Kompetensi (Akhlak) : 8. Membiasakan perilaku terpuji

Kompetensi
Dasar

Materi
Pokok/Pembahasan

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Penilaian
Alokasi
waktu Sumber Belajar

Teknik Bentuk
Instrumen

Contoh Instrumen

8.1 Memiliki
sikap gemar
membaca

8.2 Memiliki
sikap
pantang
menyerah

Gemar membaca

Pantang menyerah

1.   Siswa melalui
forum diskusi
kelompok
mengemukakan
pendapatnya
tentang
pengalaman
membaca buku

1. Siswa melalui
forum diskusi
kelompok
mengemukakan
pendapatnya
tentang pantang
menyerah dan
manfaatnya

1. Memahami sikap
gemar membaca.

2. Mengetahui
manfaat gemar
membaca dalam
kehidupan
sehari-hari.

1.Memahami sikap
pantang menyerah

2.Meneladani sikap
patang menyerah
dalam kehidupan
sehari-hari

Tes lisan

Tes
tertulis

Tes lisan

Pelafalan

Essay

Jawaban
singkat

Sebutkan 3
manfaat gemar
membaca !

1.Apa yang dimaksud
dengan sikap
pantang menyerah ?

2. Sebutkan 2 contoh
sikap pantang
menyerah !

2 × 35
menit

1. Buku Pendidikan
Agama Islam Jilid
5  bab 8

2.  Poster / gambar
3.  Alquran
4.  Pengalaman guru
5.  Lingkungan

sekitar

1.  Buku Pendidikan
Agama Islam Jilid
5  bab 8

2.  Kaset/CD
tentang orang
yang pantang
menyerah

3.  Alquran
4.  Pengalaman guru
5. Lingkungan

sekitar
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8.3 Memiliki sikap
rendah hati

Rendah hati 1. Siswa melalui
forum diskusi
kelompok
mengemukakan
pendapatnya
tentang orang
yang randah hati

2. Siswa
memberikan
contoh sikap
rendah hati
dengan bantuan
dari guru

3. Siswa membuat
cerita
berdasarkan
gambar yang
ditampilkan
tentang sikap
rendah hati

1. Memahami sikap
rendah hati

2. Mencontohan sikap
rendah hati terhadap
sesame

3. Menanamkan sikap
rendah hati dalam
kehidupan sehari-
hari.

Non tes

Tes
tertulis

Tes Tulis

Jawaban
singkat

Teks

Teks

1. Apa yang dimaksud
dengan rendah hati
?

2. Bagaimana cara
agar menanamkan
sikap rendah hati ?

3. Sebutkan contoh
sikap rendah hati
dalam kehidupan
sehari-hari !

2 x 35
menit

1.  Buku Pendidikan
Agama Islam Jilid
5  bab 8

2.  Kaset/CD
tentang orang
yang rendah hati

3.  Alquran
4.  Pengalaman guru
5. Lingkungan

sekitar

8.4 Memiliki
perilaku hemat

Hemat 1. Siswa
mendengarkan
dan memahami
penjelasan guru
tentang  arti
hemat dan
manfaatnya
secara klasikal,
kelompok dan
individu

1. Memahami
perilaku hemat

2. Membiasakan
berperilaku hemat
dalam
menggunakan suatu
hal tertentu.

3. Menanamkan sikap
hemat dalam
kehidupan sehari-
hari

Tes
terulis

Tes Lisan

Tes
tertulis

Teks

Pelafalan

Teks

1. Apa yang dimaksud
dengan arti hemat ?

2. Mengapa dalam
menggunakan
sesutau harus
pandai berhemat ?

3. Bagaimana cara
menghemat air
yang benar ?

2 x 35
menit

1. Buku Pendidikan
Agama Islam Jilid
5  bab 8

2.  Kaset/CD
tentang orang
yang pandi
berhemat

3.  Alquran
4.  Pengalaman guru
5. Lingkungan

sekitar
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Lampiran 5

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

( RPP )

Sekolah : SDN 2 LAONTI

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Kelas/Semester : IV/II

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan )

Siklus :   I

Pertemuan ke :   I

A. Standar Kompetensi

7. Beriman kepada malaikat Allah

B. Kompetensi Dasar

7.4 Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah.

C. Indikator

 Memahami makna keimanan kepada malaikat Allah.

 Mengetahui perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah.

 Meneladani perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah.

D. TujuanPembelajaran

 Siswa mampu menjelaskan makna keimanan kepada malaikat Allah

 Siswa mampu mengetahui perilaku yang mencerminkan keimanan kepada

malaikat Allah.

 Siswa dapat meneladani perilaku yang mencerminkan keimanan kepada

malaikat Allah.
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E. Materi Pokok

 Malaikat Allah

F. Metode Pembelajaran

 Ceramah

 Tanya jawab

 Index Card Match (mencari pasangan)

G. Langkah-Langkah Pembelajaran

TAHAPAN
KEGIATAN

RINCIAN KEGIATAN ALOKASI WAKTU

Kegiatan awal

 Guru mengawali
pembelajaran dengan
ucapan salam lalu
berdoa

 Guru mengabsensi
siswa

 Guru menanyakan
kesiapan siswa dalam
mengikuti pelajaran

 Guru menyampaikan
topik/materi yang akan
dipelajari

 Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran

15 menit

 Guru menjelaskan
materi yang akan
diajarakan, yaitu
tentang perilaku yang
mencerminkan
keimanan kepada
malaikat Allah.

 Guru melakukan Tanya
jawab kepada siswa

 Guru menjelaskan
kembali tentang
perilaku yang
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Kegiatan Inti

mencerminkan
keimanan kepada
malaikat Allah dengan
memberikan contoh
dalam kehidupan
sehari-hari.

 Guru menampilkan
media gambar tentang
perilaku yang
mencerminkan
keimanan kepada
malaikat Allah

 Setelah guru
menjelaskan materi
dengan tuntas , guru
mengevaluasi
pembelajaran dengan
cara :

 Guru membagikan
potongan kertas yang
didalamnya terdapat
soal dan jawaban setiap
masing-masing
potongan kertas.

 Guru meminta siswa
untuk mengambil
potongan kertas itu  ,
satu kertas 1 org siswa

 Setelah kegiatan itu
selesai, guru meminta
siswa untuk membuka
kertas yang di
perolehnya ,

 Setelah itu guru
meminta siswa untuk
mencari pasangannya ,
misalnya yang
mendapat soal maka
siswa tersebut mencari
jawabannya , begitupun
sebaliknya jika siswa
mendapat jawaban

45 Menit
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makan ia hurus mencari
soal yang sesuai
dengan jawabanya ,
kemudian

 setelah menemukan
jawabannya guru
meminta siswa untuk
duduk secara
berpasangan

 kemudian guru
meminta siswa untuk
membacakan soal dan
jawaban yang diperoleh
di depan kelas.

 Setelah selesai guru
melakakukan
penguatan jawaban
serta apresiasi
Dengan menanyakan
perasaan siswa.

Kegiatan Penutup

 Guru memberikan soal
tes kepada siswa

 Guru memeriksa
lembar jawaban siswa

 Guru memberikan
penjelasan betapa
pentingnya mengimani
atau mempercayai
malaikat Allah.

 Guru memberikan
pesan moral kepada
siswa

 Guru
menginformasikan
materi yang akan
dipelajari pertemuan
selanjutnya

 Guru mengakhiri
pembejaran dengan
ucapan hamdalah
secara bersama sama

 Istrahat/ berdoa pulang.

10 menit
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H. Alat Dan Sumber Bahan

 Sumber : Buku PAI kelas IV

Buku yang relevan

I. Jenis Penilaian

 Tes tertulis

 Lisan

J. Kriteria Penilaian

Indikator

Pencapaian

Teknik

Penilaian

Bentuk

Instrumen
Contoh Instrumen

Siswa dapat

memahami makna

keimanan kepada

malaikat Allah

Siswa dapat

mengetahui perilaku

yang mencerminkan

keimanan kepada

malaikat Allah

Siswa dapat

meneladani perilaku

yang mencerminkan

keimanan kepada

malaikat Allah

Teknik

tertulis

Teknik

tertulis

Teknik lisan

Teks

Pilihan ganda

Tanya jawab

1. Apa yang dimaksud

keimanan kepada

malaikat Allah ?

2. Salah satu perilaku
yang mencerminkan
keimanan kepada
malaikat Allah
adalah…

a.Suka  bersedekah
b.Suka berbohong
c.Mencelakakan teman
d.Mengambil milik

orang lain
3. Perilaku apa saja yang

mencerminkan

keimanan kepada

malaikat Allah ?
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Amati dan cermati gambar berikut !

Penjelasan tadi adalah gambaran tentang beberapa perilaku yang mencerminkan keimanan kepada

malaikat Allah. Berikut ini juga penjelasan yang menguatkan tentang perilaku-perilaku tersebut.

1. Suka Bersedekah

Suka bersedekah (peduli untuk menolong sesama). Nabi Muhammad bersabda, “Tidak ada satu hari

pun, pada saat para hamba bangun di waktu pagi, kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata,

Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Yang lain mengatakan, Ya Allah, berilah kebangkrutan

kepada orang yang kikir.” (HR. Imam Bukhari dan Muslim).

2. Menjalankan Perintah-perintah Allah dan Meninggalkan Larangan-larangan-Nya

Gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan larangan-Nya. Misalnya,

berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama. Selain itu mengunjungi orang

yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga, dan sebagainya. Semua amal perbuatan

kita akan dicatat oleh Malaikat Raqib dan Atid. Sebagaimana Allah berfirman,

       
Artinya:” tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat
Pengawas yang selalu hadir”. (Q.S Qaf/50:18)

Berikut adalah Perilaku pergaulan sehari-hari yang mencerminkan keimanan kepada malaikat-

malaikat Allah, adalah:

a. Gemar bersedekah untuk menolong sesama ;

b. Gemar berkunjung kepada kerabat dan orang-orang yang beriman; dan

c. Gemar menjalankan perintah-perintah Allah lainnya, serta meninggalkan larangan-larangan-Nya.

Materi Ajar
Siklus I

Pertemuan ke-I

PERILAKU YANG MENCERMINKAN KEIMANAN
KEPADA MALAIKAT ALLLAH

Nah… Ini
penting

diketahui
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Lampiran 7

LEMBAR KEGIATAN SISWA SIKLUS I

Pertemuan pertama

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Kelas/Semester : IV/2
Materi Pokok : Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat

Allah
Kurikulum Acuan : KTSP
Bentuk / Jumlah Soal : Pilihan Ganda / 10 Soal

Petunjuk:
 LKS ini membantu Anda untuk lebih memahami materi Pendidikan

Agama Islam.
 Tunjukkan kemampuan Anda sebaik mungkin bahwa Anda bisa

menyelasikan LKS ini dengan baik dan benar.
 Bacalah dengan teliti dan pahamilah apa maksud dari pertanyaan

tersebut.
 Hasil pekerjaan Anda akan diberi nilai sesuai dengan kemampuan yang

dimiliki.

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang benar !

1. Malaikat tercipta dari….

a. Tanah liat c. Nur (cahaya)

b. Api d. Air

2. Malaikat adalah makhluk Allah gaib. Gaib artinya….

a. Terlihat c. Bayangan

b. Tidak terlihat d. Terang

3. Malaikat yang wajib kita imani berjumlah….

a. 7 c. 10

b. 9 d. 8

4. Berikut ini adalah perbuatan yang mencerminkan orang yang menjalankan

perintah-perintah Allah kecuali….

a. Berbakti kepada kedua orang tua

Nama :
Kelas :
Hari/Tanggal :
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b. Suka mencuri miliki orang lain

c. Suka bersedekah

d. Menjenguk orang yang sakit

5. Semua amal perbuatan kita  akan dicatat oleh malaikat sebagaimana Allah

berfirman dalam Qur’an surah….

a. Q.S Al-Baqarah /2:17 c. Q.S An-Nisa /4:25

b. Q.S Qaf /50:18 d. Q.S An-Nas /114:2

6. Malaikat Raqib dan Atiq bertugas sebagai….

a. Mencabut nyawa c. Penjaga pintu surga

b. Memberi rezeki d. Mencatat perbuatan baik dan buruk

7. Salah satu sifat khusus malaikat adalah….

a. Taat kepada Allah c. Taat kepada manusia

b. Suka makan d. Selalu berkuasa

8. Ani selalu memberikan bantuan kepada temannya yang sedang kesusahan.

Perbuatan Ani tersebut termasuk perbuatan….

a. Serakah c. Baik

b. Kikir d. Buruk

9. Malaikat yang betugas membagikan rezeki adalah adalah….

a. Malaikat Mikail

b. Malaikat Israfil

c. Malaikat Ridwan

d. Malaikat Jibril

10. Orang yang gemar bersedekah akan didoakan oleh ….

a. Manusia

b. Tetangganya

c. Malaikat

d. Para Nabi
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Kunci Jawaban

1. C 6. D

2. B 7. A

3. C 8. C

4. B 9. B

5. B 10. C
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Lampiran 8
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN

PEMBELAJARAN PADA SIKLUS I MELALUI
METODE PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Pertemuan Pertama
Nama sekolah : SDN 2 LAONTI
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Materi : Perilaku Yang Mencerminkan Keimanan Kepada Malaikat
Kelas : IV (Empat)
Siklus ke :  I (Satu)

N
o

Aspek yang diamati Terlaksana/skor

1
.

A. Pendahuluan 1 2 3 4
1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan

salam dan berdoa
√

2. Guru mengabsensi √
3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti

pembelajaran
√

4. Guru melakukan apersepsi √
5. Guru memberikan motivasi kepada siswa √
6. Guru menyampaikan topik materi dan tujuan

pembelajaran
√

2
.

B. Kegiatan inti
1. Guru menjelaskan materi pembelajaran

√
2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa √

3. Guru menjelaskan kembali materi yang diajarkan
dengan tuntas

√

4. Guru mengevaluasi kembali materi √
5. Guru menerapkan skenario metode pembelajaran

Indeks Card Match sesuai dengan langkah-
langkahnya seperti :
a. Guru menyiapkan potongan kertas sebanyak

jumlah siswa

√

b. Guru mengocok/mencampuradukan potongan
kertas tersebut

√

c. Guru meminta siswa untuk mengambil
potongan kertas yang telah disediakan oleh
guru (1 potong kertas 1 siswa)

√

d. Guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap
siswa harus mencari pasangannya berdasarkan
jawaban atau soal yang diperoleh dari

√
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potongan kertas yang diperoleh

e. Setelah siswa memperoleh pasangannya guru
meminta siswa untuk duduk berdekatan
dengan pasangannya

√

f. Guru meminta siswa untuk membacakan soal
dan jawaban yang diperoleh di depan kelas

√

6. Guru memberikan klasifikasi dan kesimpulan pada
materi yang telah diajarkan

√

7. Guru menguasai kelas √
3
.

C. Penutup
1. Guru meminta siswa untuk menyetor LKS yang

diberikan oleh guru.
√

2. Guru memeriksa jawaban siswa √
3. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari

pada pertemuan berikutnya
√

4. Guru memberi motivasi belajar dan pesan-pesan
moral kepada siswa

√

Jumlah skor 75
Skor maksimal 88
Persentase % 85,22%

Keterangan :
1 =  Kurang baik ; 2 =  Cukup baik ; 3 = Baik ; 4 =  Sangat baik
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Lampiran 9
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWASELAMA KEGIATAN

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS I MELALUI
METODE PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Pertemuan pertama
Nama sekolah : SDN 2 LAONTI
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Materi : Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat
Kelas : IV (Empat)
Siklus ke : I

No Aspek yang Diamati Skor
A Kegiatan pembuka 1 2 3 4
1. Siswa menjawab salam dari guru √
2. Siswa siap dalam mengikuti pelajaran √
3. Siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi dari

guru
√

4. Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan oleh
guru

√

5. Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari √

6. Mendengarkan/memperhatikan penjelasan
kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai

√

B Kegiatan Inti
1 Siswa memperhatikan penjelasan guru √

2 Siswa menjawab pertanyaan dari guru √

3 Siswa bertanya kepada guru √
4 Antusias siswa dalam mengikuti kegiatan

pembelajaran
√

5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta arahan dari guru √
6 Siswa aktif bekerjasama dengan teman √
7 Siswa bertanya apabila menemui kesulitan dalam

memahami pelajaran
√

8 Siswa aktif dalam mengambil potongan kertas yang
telah disediakan oleh guru

√

9 Siswa aktif mencari pasangan dalam Metode Index
Card Match

√

10 Siswa saling berinteraksi positif dengan
pasangannya
Ada interaksi positif antara guru dan siswa dalam

√
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pembelajaran

11 Siswa membacakan kartu indeksnya pada masing
masing pasangan

√

12 Siswa termotivasi dalam mengikuti proses
pembelajaran

√

C Kegiatan Penutup

1 Siswa menjawab lembar soal yang diberikan guru √

2 Siswa menyetor lembar jawaban kepada guru √
3 Siswa dan guru sama-sama menutup pelajaran √
Jumlah skor 71
Skor maksimal 84
Persentase % 84,52%

Keterangan :
1 =  Kurang baik ; 2 =  Cukup baik ; 3 = Baik ; 4 =  Sangat baik
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Lampiran 10

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

( RPP )

Sekolah : SDN 2 LAONTI

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Kelas/Semester : IV/II

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan )

Siklus :   I

Pertemuan ke :   II

A. Standar Kompetensi

8. Membiasakan perilaku terpuji.

B. Kompetensi Dasar

8.1 Memiliki sikap gemar membaca.

8.2 Memiliki sikap pantang menyerah.

C. Indikator

 Memahami sikap gemar membaca.

 Mengetahui manfaat gemar membaca dalam kehidupan sehari-hari.

 Memahami sikap pantang menyerah.

 Meneladani sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari.

D. TujuanPembelajaran

 Siswa dapat memahami sikap gemar membaca.

 Siswa dapat mengetahui manfaat gemar membaca dalam kehidupan sehari-

hari.

 Siswa dapat memahami sikap pantang menyerah.
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 Siswa dapat meneladani sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari

E. Materi Pokok

 Gemar membaca.

 Pantang menyerah

F. Metode Pembelajaran

 Ceramah

 Tanya jawab

 Index Card Match (mencari pasangan)

G. Langkah-Langkah Pembelajaran

TAHAPAN
KEGIATAN

RINCIAN KEGIATAN ALOKASI WAKTU

Kegiatan awal

 Guru mengawali
pembelajaran dengan
ucapan salam lalu
berdoa

 Guru mengabsensi
siswa

 Guru menanyakan
kesiapan siswa dalam
mengikuti pelajaran

 Guru menyampaikan
topik/materi yang akan
dipelajari

 Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran

15 menit

 Guru menjelaskan
materi yang akan
diajarakan yaitu
tentang sikap gemar
membaca dan sikap
pantang menyerah.

 Guru menanyakan
kepada siswa tentang
sikap gemar membaca
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Kegiatan Inti

 Guru memberikan
contoh dalam
kehidupan sehari-hari
tentang sikap gemar
membaca serta
manfaatnya.

 Selanjutnya guru
menayakan kepada
siswa tentang sikap
pantang menyerah
serta contohnya.

 Guru menampilkan
media gambar terkait
dengan sikap pantang
menyerah

 Guru melakukan Tanya
jawab kepada siswa

 Setelah guru
menjelaskan materi
dengan tuntas , guru
mengevaluasi
pembelajaran dengan
cara :

 Guru membagikan
potongan kertas yang
didalamnya terdapat
soal dan jawaban
setiap masing-masing
potongan kertas.

 Guru meminta siswa
untuk mengambil
potongan kertas itu  ,
satu kertas 1 org siswa

 Setelah kegiatan itu
selesai, guru meminta
siswa untuk membuka
kertas yang di
perolehnya ,

 Setelah itu guru
meminta siswa untuk
mencari pasangannya ,
misalnya yang

45 Menit
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mendapat soal maka
siswa tersebut mencari
jawabannya ,
begitupun sebaliknya
jika siswa mendapat
jawaban makan ia
harus mencari soal
yang sesuai dengan
jawabanya , kemudian

 setelah menemukan
jawabannya guru
meminta siswa untuk
duduk secara
berpasangan

 kemudian guru
meminta siswa untuk
membacakan soal dan
jawaban yang
diperoleh di depan
kelas.

 Setelah selesai guru
melakakukan
penguatan jawaban
serta apresiasi
Dengan menanyakan
perasaan siswa.

Kegiatan Penutup

 Guru memberikan soal
tes kepada siswa

 Guru memeriksa
lembar jawaban siswa

 Guru memberikan
penjelasan betapa
pentingnya meneladani
sikap gemar membaca
dan sikap pantang
menyerah

 Guru memberikan
pesan moral kepada
siswa

 Guru mengakhiri
pembejaran dengan
ucapan hamdalah
secara bersama sama

10 menit



120

 Istrahat/ berdoa
pulang.

H. Alat Dan Sumber Bahan

 Sumber : Buku PAI kelas IV

Buku yang relevan

I. Penilaian

 Tes tertulis

 Lisan

J. Kriteria Penilaian

Indikator

Pencapaian

Teknik

Penilaian

Bentuk

Instrumen
Contoh Instrumen

 siswa dapat

mengetahui manfaat

gemar membaca

dalam kehidupan

sehari-hari

 siswa dapat

memahami sikap

pantang menyerah

Siswa dapat

meneladani sikap

pantang menyerah

dalam kehidupan

sehari-hari

Teknik

tulisan

Teknik lisan

Teknik

tulisan

Teks

Tanya jawab

Teks

1. Sebutkan 3 manfaat

gemar membaca ?

2. Apa yang dimaksud

dengan sikap

pantang menyerah ?

3. Sebutkan 2 contoh

sikap pantang

menyerah ?
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A. Gemar Membaca

Bagimanakah cara kita menjadi pandai ? kita pergi kesekolah untuk belajar dan mendapatkan

ilmu pengetahuan. Dengan membaca, kamu akan mendapatkan berbagai macam ilmu, yaitu ilmu

agama dan ilmu pengetahuan.

Membaca merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara

melihat dan mengucapkan serta memahami isi dari apa yang di baca. Gemar membaca artinya suka

membaca. Ada pun manfaat gemar membaca antara lain:

1. Menjadikan kita pintar

2. Menambah pengetahuan dan informasi

3. Memperbanyak ide

B. Pantang Menyerah

Anak-anak, pernahkah kamu bayangkan, jika harus berangkat sekolah dengan menyeberangi

sungai melalui jembatan yang hanya berdiri dari beberapa titian bambu? Pernahkah kamu berputus

asa ketika mengerjakan tugas sekolah yang sulit?  Anak yang semangat tidak cepat berputus asa dan

gampang menyerah ketika menemui kesulitan. Mudah menyerah menjadikan kalian tidak sabar.

Pantang menyerah adalah sikap yang tidak mudah putus asa atau tidak mudah patah semangat

dalam menghadapi berbagai rintangan, selalu bekerja keras untuk mewujudkan tujuan, meganggap

rintangan/hambatan selalu ada dalam setiap kegiatan yang harus dihadapi. Mereka yang pantang

menyerah sebelum mencapai tujuan, mereka adalah orang-orang yang gagal dan tidak pernah

sukses.

Bukti sikap pantang menyerah antara lain:

1. Tetap semangat mengerjakan tugas sekolah

2. Suka bekerja, tidak boleh berdiam diri.

Manfaat sikap pantang menyerah antar lain:

1. Memberi semangat dalam berusaha

2. Mencapai keberhasilan usaha

3. Menghilangkan keputusasaan

Materi Ajar
Siklus I

Pertemuan ke-2

GEMAR MEMBACA DAN PANTANG MENYERAH

Nah… Ini
penting

diketahui
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Nah… Ini
penting

diketahui

Lampiran 11
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Lampiran 12:

Tes Siklus I Setelah Menggunakan Metode Pembelajaran Index Card Match

Nama :

Kelas :

Hari/ tanggal :

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang benar !

1. Malaikat tercipta dari….

a. Tanah c. Nur

b. Api d. Air

2. Perilaku pergaulan sehari-hari yang mencerminkan keimanan kepada

malaikat Allah kecuali….

a. Gemar menolong sesama

b. Gemar berkunjung kepada kerabat

c. Gemar menjalankan perintah-perintah Allah

d. Gemar berbuat kesalahan

3. Salah satu perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat

adalah….

a. Suka berbohong

b. Gemar bersedekah

c. Tidak menjalankan perintah-perintah Allah

d. Mencelakakan teman

4. Berikut ini manfaat gemar membaca kecuali….

a. Menjadikan kita pintar

b. Menambah pengetahuan dan informasi

c. Memperbanyak ide

d. Membuat kita jadi bodoh

5. Kunci utama untuk menuntut ilmu adalah….

a. Gemar bersedekah c. Sering membantu

b. Gemar membaca d. Berdiam diri
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6. Setiap muslim/muslimah harus memiliki sikap pantang menyerah. Sikap

pantang menyerah merupaka cerminan dari….

a. Kegagalan c. Kesabaran

b. Kebersamaan d. Kekayaan

7. Pantang menyerah artinya….

a. Banyak bersedekah c. Tidak mudah putus asa

b. Tidak suka belajar d. Suka menolong

8. Salah satu bukti sikap pantang menyerah adalah….

a. Tetap semangat mengerjakan tugas sekolah

b. Suka bermalas-malasan

c. Mudah putus asa

d. Suka berdiam diri

9. Sikap orang yang pantang menyerah akan selalu….

a. Berusaha c. Sering mengeluh

b. Berdiam diri d. Mudah menyerah

10. Salah satu manfaat sikap pantang menyerah adalah….

a. Mencapai kegagalan

b. Hambatan selalu ada

c. Mencapai keberhasilan usaha

d. Selalu berputus asa

Kunci jawaban

1. C 6. C

2. D 7. C

3. B 8. A

4. D 9. C

5. B 10. C
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Lampiran 13

Analisis Nilai Siswa Pada Hasil Belajar Tes Siklus I Setelah Menggunakan Metode
Pembelajaran Index Card Mach

N
o

Nama siswa
Nomor soal / skor perolehan Jm

lh
Niai Ket.Pilihan ganda

1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10

1
Ahmad Nur
Paisal

- 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 90 T

2 Akhifa Naila
Rahmadani

- 10 10 10 10 10 10 - - 10 70 70 T

3 Cesyha
Amalia
Mustafa

- 10 10 10 10 10 10 - - 10 70 70 T

4 Fadila - 10 10 10 10 10 - 10 - 10 70 70 T
5 Idul Angga

Saputra
- 10 10 10 - 10 10 10 10 - 70 70 T

6 Jeki 10 10 - 10 10 - 10 10 - - 60 60 BT
7 Jelita - 10 10 10 - 10 10 10 - - 60 60 BT
8 La Ode

Abdulah
Mudzaki

10 10 10 - - 10 10 10 10 10 80 80 T

9 Liodis 10 10 10 - - 10 10 - - - 50 50 BT
10 Muh. Fahri 10 10 10 10 - - - 10 10 - 60 60 BT
11 Muh.

Fachrul
Fahreza

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 T

12 Nurul
Khazanah

10 - - 10 10 10 10 10 - 10 70 70 T

13 Rajab 10 10 - - 10 - 10 10 - - 50 50 BT

Jumlah 900 8

Rata-rata 69,23

Presentase ketuntasan 61,53%

Keterangan : No 1 dengan nilai bobot = 10 No 6 dengan nilai bobot = 10

No 2 dengan nilai bobot = 10 No 7 dengan nilai bobot = 10

No 3 dengan nilai bobot = 10 No 8 dengan nilai bobot = 10

No 4 dengan nilai bobot = 10 No 9 dengan nilai bobot = 10

No 5 dengan nilai bobot = 10 No 10 dengan nilai bobot = 10

Rata-rata = Jumlah semua nilai
Jumlah siswa

Rata-rata= 900
13

Rata-rata = 69,23
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Lampiran 14

Tabel: Data Hasil Belajar Siswa Siklus I pada Siswa Kelas IV SDN 2 Laonti

No Nama siswa Jenis
Kelamin

Nilai Keterangan

1. Ahmad Nur Paisal L 90 Tuntas
2. Akhifa Naila Rahmadani P 70 Tuntas
3. Cesyha Amalia Mustafa P 70 Tuntas
4. Fadila P 70 Tuntas
5. Idul Angga Saputra L 70 Tuntas
6. Jeki L 60 Tidak tuntas
7. Jelita P 60 Tidak tuntas
8. La Ode Abdulah Mudzaki L 80 Tuntas
9. Liodis L 50 Tidak tuntas
10. Muh. Fahri L 60 Tidak tuntas
11 Muh. Fachrul Fahreza L 100 Tuntas
12 Nurul Khazanah P 70 Tuntas
13 Rajab L 50 Tidak tuntas

Jumlah 900 8
Rata-rata 69,23
Persentase ketuntasan 61,53%
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Lampiran 15
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN

PEMBELAJARAN PADA SIKLUS I MELALUI
METODE PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Pertemuan kedua
Nama sekolah : SDN 2 LAONTI
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Materi : Sikap gemar membaca dan pantang menyerah
Kelas : IV (Empat)
Siklus ke :  I (Satu)

N
o

Aspek yang diamati Terlaksana/skor

1
.

A. Pendahuluan 1 2 3 4
1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan

salam dan berdoa
√

2. Guru mengabsensi √
3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti

pembelajaran
√

4. Guru melakukan apersepsi √
5. Guru memberikan motivasi kepada siswa √
6. Guru menyampaikan topik materi dan tujuan

pembelajaran
√

2
.

B. Kegiatan inti
1. Guru menjelaskan materi pembelajaran

√
2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa √

3. Guru menjelaskan kembali materi yang diajarkan
dengan tuntas

√

4. Guru mengevaluasi kembali materi √
5. Guru menerapkan skenario metode pembelajaran

Indeks Card Match sesuai dengan langkah-
langkahnya seperti :
a. Guru menyiapkan potongan kertas sebanyak

jumlah siswa

√

b. Guru mengocok/mencampuradukan potongan
kertas tersebut

√

c. Guru meminta siswa untuk mengambil
potongan kertas yang telah disediakan oleh
guru (1 potong kertas 1 siswa)

√

d. Guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap
siswa harus mencari pasangannya berdasarkan
jawaban atau soal yang diperoleh dari

√
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potongan kertas yang diperoleh

e. Setelah siswa memperoleh pasangannya guru
meminta siswa untuk duduk berdekatan
dengan pasangannya

√

f. Guru meminta siswa untuk membacakan soal
dan jawaban yang diperoleh di depan kelas

√

6. Guru memberikan klasifikasi dan kesimpulan pada
materi yang telah diajarkan

√

7. Guru menguasai kelas √
3
.

C. Penutup
1. Guru meminta siswa untuk menyetor LKS yang

diberikan oleh guru.
√

2. Guru memeriksa jawaban siswa √
3. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari

pada pertemuan berikutnya
√

4. Guru memberi motivasi belajar dan pesan-pesan
moral kepada siswa

√

Jumlah skor 79
Skor maksimal 88
Persentase % 89,77%

Keterangan :
1 =  Kurang baik ; 2 =  Cukup baik ; 3 = Baik ; 4 =  Sangat baik
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Lampiran 16
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWASELAMA KEGIATAN

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS I MELALUI
METODE PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Pertemuan Kedua
Nama sekolah : SDN 2 LAONTI
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Materi : Gemar membaca dan pantang menyerah
Kelas : IV (Empat)
Siklus ke : I

No Aspek yang Diamati Skor
A Kegiatan pembuka 1 2 3 4
1. Siswa menjawab salam dari guru √
2. Siswa siap dalam mengikuti pelajaran √
3. Siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi dari

guru
√

4. Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan oleh
guru

√

5. Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari √

6. Mendengarkan/memperhatikan penjelasan
kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai

√

B Kegiatan Inti
1 Siswa memperhatikan penjelasan guru √

2 Siswa menjawab pertanyaan dari guru √

3 Siswa bertanya kepada guru √
4 Antusias siswa dalam mengikuti kegiatan

pembelajaran
√

5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta arahan dari guru √
6 Siswa aktif bekerjasama dengan teman √
7 Siswa bertanya apabila menemui kesulitan dalam

memahami pelajaran
√

8 Siswa aktif dalam mengambil potongan kertas yang
telah disediakan oleh guru

√

9 Siswa aktif mencari pasangan dalam Metode Index
Card Match

√

10 Siswa saling berinteraksi positif dengan
pasangannya
Ada interaksi positif antara guru dan siswa dalam

√
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pembelajaran

11 Siswa membacakan kartu indeksnya pada masing
masing pasangan

√

12 Siswa termotivasi dalam mengikuti proses
pembelajaran

√

C Kegiatan Penutup

1 Siswa menjawab lembar soal yang diberikan guru √

2 Siswa menyetor lembar jawaban kepada guru √
3 Siswa dan guru sama-sama menutup pelajaran √
Jumlah skor 75
Skor maksimal 84
Persentase % 89,28%

Keterangan :
1 =  Kurang baik ; 2 =  Cukup baik ; 3 = Baik ; 4 =  Sangat baik



131

Lampiran 17
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

( RPP )

Sekolah : SDN 2 LAONTI

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Kelas/Semester : IV/II

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan )

Siklus :   II

Pertemuan ke :   I

A. Standar Kompetensi

8. Membiasakan perilaku terpuji

B. Kompetensi Dasar

8.3 Memiliki sikap rendah hati

C. Indikator

 Memahami sikap rendah hati.

 Mencontohkan sikap rendah hati terhadap sesama.

 Menanamkan sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari

D. TujuanPembelajaran

 Siswa mampu memahami sikap rendah hati.

 Siswa dapat mencontohkan sikap rendah hati terhadap sesama.

 Siswa dapat menanamkan sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari.

E. Materi Pokok

 Rendah hati.
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F. Metode Pembelajaran

 Ceramah

 Tanya jawab

 Index Card Match (mencari pasangan)

G. Langkah-Langkah Pembelajaran

TAHAPAN
KEGIATAN

RINCIAN KEGIATAN ALOKASI WAKTU

Kegiatan awal

 Guru mengawali
pembelajaran dengan
ucapan salam lalu
berdoa

 Guru mengabsensi
siswa

 Guru menanyakan
kesiapan siswa
Guru menanyakan
kesiapan siswa dalam
mengikuti pelajaran

 Guru menyampaikan
topik/materi yang akan
dipelajari

 Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran

15 menit

 Guru melakukan tanya
jawab kepada siswa
tentang maksud sikap
rendah hati.

 Guru menjelaskan
dengan memberikan
penguatan tentang
sikap rendah hati serta
memberikan contoh
dalam kehidupan
sehari-hari

 Guru menampilkan
gambar tentang sikap
rendah hati dalam
kehidupan sehari-hari.

 Kemudian guru
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Kegiatan Inti menyuruh beberapa
siswa untuk
menjelaskan gambar
yang telah ditampilkan.

 Guru menjelaskan
kembali gambar yang
telah ditampilkan serta
memberikan
pemahaman bahwa
sikap rendah hati
termasuk perbuatan
baik yang perlu
dicontoh.

 Setelah guru
menjelaskan materi
dengan tuntas , guru
mengevaluasi
pembelajaran dengan
cara :

 Guru membagikan
potongan kertas yang
didalamnya terdapat
soal dan jawaban
setiap masing-masing
potongan kertas.

 Guru meminta siswa
untuk mengambil
potongan kertas itu  ,
satu kertas 1 org siswa

 Setelah kegiatan itu
selesai, guru meminta
siswa untuk membuka
kertas yang di
perolehnya ,

 Setelah itu guru
meminta siswa untuk
mencari pasangannya ,
misalnya yang
mendapat soal maka
siswa tersebut mencari
jawabannya ,
begitupun sebaliknya

45 Menit
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jika siswa mendapat
jawaban makan ia
harus mencari soal
yang sesuai dengan
jawabanya , kemudian

 setelah menemukan
jawabannya guru
meminta siswa untuk
duduk secara
berpasangan

 kemudian guru
meminta siswa untuk
membacakan soal dan
jawaban yang
diperoleh di depan
kelas.

 Setelah selesai guru
melakakukan
penguatan jawaban
serta apresiasi
Dengan menanyakan
perasaan siswa.

Kegiatan Penutup

 Guru memberikan soal
tes kepada siswa

 Guru memeriksa
lembar jawaban siswa

 Guru memberikan
penjelasan betapa
pentingnya
menanamkan sikap
rendah hati dalam
kehidupan sehari-hari.

 Guru memberikan
pesan motivasi kepada
siswa

 Guru mengakhiri
pembejaran dengan
ucapan hamdalah
secara bersama sama

 Istrahat/ berdoa
pulang.

10 menit
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H. Alat Dan Sumber Bahan

 Sumber : Buku PAI kelas IV

Buku yang relevan

I. Penilaian

 Tes tertulis

 Lisan

J. Kriteria Penilaian

Indikator

Pencapaian

Teknik

Penilaian

Bentuk

Instrumen
Contoh Instrumen

 Siswa dapat

memahami sikap

rendah hati

 siswa dapat

mencontohkan sikap

rendah hati terhadap

sesama

Siswa dapat

menanamkan sikap

rendah hati dalam

kehidupan sehari-hari

Teknik

tertulis

Teknik lisan

Teknik lisan

Teks

Pelafalan

Jawaban singkat

 Apa yang dimaksud

dengan rendah hati ?

 Bagaimana cara agar

menanamkan sikap

rendah hati ?

 Sebutkan contoh

sikap rendah hati

dalam kehidupan

sehari-hari !
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A. Pengertian Rendah Hati

Rendah hati adalah sikap merendahkan diri di hadapan Allah dan sopan santun terhadap sesama.

Orang yang memiliki sikap rendah hati tidak akan meremehkan orang lain dan tidak akan bersikap

sombong walaupun dirinya orang yang mampu dan kuat selain itu dia juga rajin beribadah. Manusia

yang sadar akan hakikat kejadian dirinya tidak akan pernah mempunyai alasan untuk merasa lebih baik

antara yang satu dengan yang lainnya.

Sebagaimana firman Allah di dalam firman Al-Furqon, ayat 63,

                  
Artinya: dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas

bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata

(yang mengandung) keselamatan.

Makna kandungan ayat di atas, Allah memerintahkan umatnya untuk merendahkan hati terhadap

sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Rasulullah Saw juga

menjelaskan bahwa orang yang rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Sabda

Rasulullah saw artinya:

“Sesunguhnya Rasulullah saw bersabda, barang siapa yang merendahkan diri dihadapan Allah,

maka Allah akan mengangkat derajatnya pada tempat yang tinggi. Dan barang siapa yang takabur

kepada Allah, maka Allah akan menghinakannya sampai ke tempat yang serendah-rendahnya.” (HR.

Ahmad)

Contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut.

1. Menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain.

2. Menghargai orang lain dan tidak suka menghina.

3. Tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta.

4. Suka menolong dan memberi kepada orang lain.

5. Tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman.

6. Bersikap tenang dan sederhana.

Orang yang memiliki sikap rendah hati selalu berusaha menjadi pribadi yang bisa menerima orang
lain, tidak sombong, atau terlalu memperlihatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki.

Materi Ajar
Siklus II

Petemuan ke-1

RENDAH HATI

Nah… Ini
penting

diketahui
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Lampiran 19

LEMBAR KEGIATAN SISWA SIKLUS II

Pertemuan pertama

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Kelas/Semester : IV/2
Materi Pokok : Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat

Allah
Kurikulum Acuan : KTSP
Bentuk / Jumlah Soal : Pilihan Ganda / 10 Soal

Petunjuk:
 LKS ini membantu Anda untuk lebih memahami materi Pendidikan

Agama Islam.
 Tunjukkan kemampuan Anda sebaik mungkin bahwa Anda bisa

menyelasikan LKS ini dengan baik dan benar.
 Bacalah dengan teliti dan pahamilah apa maksud dari pertanyaan

tersebut.
 Hasil pekerjaan Anda akan diberi nilai sesuai dengan kemampuan yang

dimiliki.

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang benar !

1. Merendahkan diri di hadapan Allah dan sopan santun terhadap sesama

adalah pengertian dari ….

a. Sikap rendah hati c. Sikap dengki

b. Sikap sombong d. Sikap mencelah

2. Salah satu perbuatan orang yang mempunyai sikap rendah hati adalah….

a. Memamerkan kekayaan

b. Meremehkan orang lain

c. Tidak akan bersikap sombong

d. Suka menghina orang lain

3. Sesungguhnya Rasulullah bersabda,.. dan barang siapa yang takabur

kepada Allah, maka Allah akan menghinakannya sampai ketempat

yang….

Nama :
Kelas :
Hari/Tanggal :
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a. Terpuji c. Setinggi-tingginya

b. Sebaik-baiknya d. serendah-rendahnya

4. Ayat yang menerangkan tentang perintah untuk merendahkan hati

terhadap sesama  adalah….

a. Q.S. Al-Furqon c. Q.S. An-Nisa

b. Q.S. Al-Maidah d. Q.S. Al-Baqarah

5. Orang yang memiliki sikap rendah hati akan selalu berusaha menjadi

pribadi yang bisa….

a. Menang sendiri c. Menerima orang lain

b. Berbuat sesuka hati d. Berdiam diri

6. Orang yang memiliki sikap rendah hati akan diangkat….oleh Allah SWT

a. Kekayaannya c. Amalannya

b. Derajatnya d. Penyakitnya

7. Tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman termasuk contoh

sikap….

a. Adu domba c. Sombong

b. Riya d. Rendah hati

8. Allah memerintahkan umatnya untuk merendahkan hati terhadap sesama

dengan cara mengucapkan kata-kata yang….

a. Buruk dan tidak sopan

b. Mengandung perbuatan dosa

c. Menyakiti orang lain

d. Baik dan lemah lembut

9. Salah satu contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari

kecuali….

a. Tidak memamerkan kepintaran

b. Menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu

c. Selalu meghina orang lain

d. Suka menolong dan member

10. Ciri-ciri orang yang memiliki sikap rendah hati, selain tidak bersikap

sombong dan tidak meremehkan orang lain maka dia juga akan….



140

a. Rajin beribadah

b. Berbuat sesuka hati

c. Bersikap curang

d. Selalu berkata bohong

Kunci Jawaban

1. A 6. B

2. C 7. D

3. D 8. D

4. A 9. C

5. C 10. A
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Lampiran 20
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN

PEMBELAJARAN PADA SIKLUS II MELALUI
METODE PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Pertemuan Pertama
Nama sekolah : SDN 2 LAONTI
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Materi : Sikap Rendah Hati
Kelas : IV (Empat)
Siklus ke : II (Dua)

N
o

Aspek yang diamati Terlaksana/skor

1
.

A. Pendahuluan 1 2 3 4
1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan

salam dan berdoa
√

2. Guru mengabsensi √
3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti

pembelajaran
√

4. Guru melakukan apersepsi √
5. Guru memberikan motivasi kepada siswa √
6. Guru menyampaikan topik materi dan tujuan

pembelajaran
√

2
.

B. Kegiatan inti
1. Guru menjelaskan materi pembelajaran √

2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa √

3. Guru menjelaskan kembali materi yang diajarkan
dengan tuntas

√

4. Guru mengevaluasi kembali materi √
5. Guru menerapkan skenario metode pembelajaran

Indeks Card Match sesuai dengan langkah-
langkahnya seperti :
a. Guru menyiapkan potongan kertas sebanyak

jumlah siswa

√

b. Guru mengocok/mencampuradukan potongan
kertas tersebut

√

c. Guru meminta siswa untuk mengambil
potongan kertas yang telah disediakan oleh
guru (1 potong kertas 1 siswa)

√

d. Guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap
siswa harus mencari pasangannya berdasarkan
jawaban atau soal yang diperoleh dari

√
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potongan kertas yang diperoleh

e. Setelah siswa memperoleh pasangannya guru
meminta siswa untuk duduk berdekatan
dengan pasangannya

√

f. Guru meminta siswa untuk membacakan soal
dan jawaban yang diperoleh di depan kelas

√

6. Guru memberikan klasifikasi dan kesimpulan pada
materi yang telah diajarkan

√

7. Guru menguasai kelas √
3
.

C. Penutup
1. Guru meminta siswa untuk menyetor LKS yang

diberikan oleh guru.
√

2. Guru memeriksa jawaban siswa √
3. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari

pada pertemuan berikutnya
√

4. Guru memberi motivasi belajar dan pesan-pesan
moral kepada siswa

√

Jumlah skor 83
Skor maksimal 88
Persentase % 94,31%

Keterangan :
1 =  Kurang baik ; 2 =  Cukup baik ; 3 = Baik ; 4 =  Sangat baik
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Lampiran 21
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWASELAMA KEGIATAN

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS II MELALUI
METODE PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Pertemuan pertama
Nama sekolah : SDN 2 LAONTI
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Materi : Sikap rendah hati
Kelas : IV (Empat)
Siklus ke : II

No Aspek yang Diamati Skor
A Kegiatan pembuka 1 2 3 4
1. Siswa menjawab salam dari guru √
2. Siswa siap dalam mengikuti pelajaran √
3. Siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi dari

guru
√

4. Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan oleh
guru

√

5. Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari √

6. Mendengarkan/memperhatikan penjelasan
kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai

√

B Kegiatan Inti
1 Siswa memperhatikan penjelasan guru √

2 Siswa menjawab pertanyaan dari guru √

3 Siswa bertanya kepada guru √
4 Antusias siswa dalam mengikuti kegiatan

pembelajaran
√

5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta arahan dari guru √
6 Siswa aktif bekerjasama dengan teman √
7 Siswa bertanya apabila menemui kesulitan dalam

memahami pelajaran
√

8 Siswa aktif dalam mengambil potongan kertas yang
telah disediakan oleh guru

√

9 Siswa aktif mencari pasangan dalam Metode Index
Card Match

√

10 Siswa saling berinteraksi positif dengan
pasangannya
Ada interaksi positif antara guru dan siswa dalam

√
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pembelajaran

11 Siswa membacakan kartu indeksnya pada masing
masing pasangan

√

12 Siswa termotivasi dalam mengikuti proses
pembelajaran

√

C Kegiatan Penutup

1 Siswa menjawab lembar soal yang diberikan guru √

2 Siswa menyetor lembar jawaban kepada guru √
3 Siswa dan guru sama-sama menutup pelajaran √
Jumlah skor 79
Skor maksimal 84
Persentase % 94,04%

Keterangan :
1 =  Kurang baik ; 2 =  Cukup baik ; 3 = Baik ; 4 =  Sangat baik
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Lampiran 22
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

( RPP )

Sekolah : SDN 2 LAONTI

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Kelas/Semester : IV/II

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan )

Siklus :   II

Pertemuan ke :   II

A. Standar Kompetensi

8. Membiasakan perilaku terpuji

B. Kompetensi Dasar

8.4 Memiliki perilaku hemat

C. Indikator

 Memahami perilaku hemat.

 Membiasakan berperilaku hemat dalam menggunakan sesuatu.

 Menanamkan perilaku hemat dalam kehidupan sehari-hari.

D. TujuanPembelajaran

 Siswa mampu memahami perilaku hemat.

 Siswa dapat membiasakan berperilaku hemat dalam menggunakan sesuatu.

 Siswa dapat menanamkan perilaku hemat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Materi Pokok

 Hemat.
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F. Metode Pembelajaran

 Ceramah

 Tanya jawab

 Index Card Match (mencari pasangan)

G. Langkah-Langkah Pembelajaran

TAHAPAN
KEGIATAN

RINCIAN KEGIATAN ALOKASI WAKTU

Kegiatan awal

 Guru mengawali
pembelajaran dengan
ucapan salam lalu
berdoa

 Guru mengabsensi
siswa

 Guru menanyakan
kesiapan siswa
Guru menanyakan
kesiapan siswa dalam
mengikuti pelajaran

 Guru menyampaikan
topik/materi yang akan
dipelajari

 Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran

15 menit

 Guru melakukan tanya
jawab kepada siswa
tentang maksud
perilaku hemat.

 Guru memberikan
penjelaskan tentang
perilaku hemat serta
memberikan contoh
dalam kehidupan
sehari-hari

 Guru menjelaskan
pentingnya berperilaku
hemat dan larangan
berperilaku boros.

 Kemudian guru
menuliskan lafal ayat



147

Kegiatan Inti Al-Qur’an yang
berkaitan dengan
larangan berperilaku
boros (Q.S Al-Isra,
17:27).

 Selanjutnya guru
bersama-sama siswa
membacakan lafal
surah Al-Isra ayat 27.

 Guru menjelaskan isi
kandungan dari surah
Al-Isra ayat 27 serta
memberikan penguatan
kepada siswa
pentingnya perilaku
hemat.

 Setelah guru
menjelaskan materi
dengan tuntas , guru
mengevaluasi
pembelajaran dengan
cara :

 Guru membagikan
potongan kertas yang
di dalamnya terdapat
soal dan jawaban
setiap masing-masing
potongan kertas.

 Guru meminta siswa
untuk mengambil
potongan kertas itu  ,
satu kertas 1 org siswa

 Setelah kegiatan itu
selesai, guru meminta
siswa untuk membuka
kertas yang di
perolehnya ,

 Setelah itu guru
meminta siswa untuk
mencari pasangannya ,
misalnya yang
mendapat soal maka

45 Menit
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siswa tersebut mencari
jawabannya ,
begitupun sebaliknya
jika siswa mendapat
jawaban makan ia
harus mencari soal
yang sesuai dengan
jawabanya , kemudian

 setelah menemukan
jawabannya guru
meminta siswa untuk
duduk secara
berpasangan

 kemudian guru
meminta siswa untuk
membacakan soal dan
jawaban yang
diperoleh di depan
kelas.

 Setelah selesai guru
melakakukan
penguatan jawaban
serta apresiasi
Dengan menanyakan
perasaan siswa.

Kegiatan Penutup

 Guru memberikan soal
tes kepada siswa

 Guru memeriksa
lembar jawaban siswa

 Guru memberikan
penjelasan betapa
pentingnya
menanamkan perilaku
hemat dalam
kehidupan sehari-hari.

 Guru memberikan
pesan motivasi kepada
siswa

 Guru mengakhiri
pembejaran dengan
ucapan hamdalah
secara bersama sama

10 menit
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 Istrahat/ berdoa
pulang.

H. Alat Dan Sumber Bahan

 Sumber : Buku PAI kelas IV

Buku yang relevan

I. Penilaian

 Tes tertulis

 Lisan

J. Kriteria Penilaian

Indikator

Pencapaian

Teknik

Penilaian

Bentuk

Instrumen
Contoh Instrumen

 Siswa dapat

memahami perilaku

hemat

 siswa dapat

membiasakan

perilaku hemat dalam

menggunakan

sesuatu hal tertentu

Siswa dapat

menanamkan

perilaku hemat dalam

kehidupan sehari-hari

Teknik

tertulis

Teknik lisan

Teknik lisan

Teks

Pelafalan

Jawaban singkat

 Apa yang dimaksud

dengan perilaku

hemat ?

 Mengapa

menggunakan

sesuatu harus pandai

berhemat ?

 Bagaimana cara

menghemat air yang

benar ?
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A. Pengertian Hemat

Hemat adalah hati-hati dalam menggunakan uang, barang, dan lain sebagainya

sehingga tidak menimbulkan pemborosan. Lawan kata hemat adalah boros, boros

memiliki arti melebih-lebihkan atau berlebihan dalam menggunakan sesuatu, seperti

uang, barang dan lain sebagainya. Boros menjadi perbuatan buruk yang tidak patut

untuk dicontoh.

Allah SWT berfirman :

                
Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan

dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S Al-Isra (17):27).
Orang yang merasa hemat akan memakai uang hanya seperlunya saja, sesuai

dengan kebutuhannya. Tidak hanya menggunakan uang saja untuk berhemat, orang yang

hemat juga pandai dalam menggunakan barang dan juga waktu. Orang yang seperti ini

akan belajar bagaimana caranya agar bisa hemat tanpa membuang-buang yang lebih

termasuk ke dalam sia-sia.

B. Manfaat hidup hemat

Berikut adalah manfaat hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari
1. Bisa lebih menahan diri
2. Rajin menabung
3. Terhindar dari stress
4. Terhindar dari pemborosan
5. Melatih sikap disiplin
6. Hidup lebih bahagia

Anak-anak, air adalah karunia Allah yang sangat berguna. Kita dapat
menggunakan air untuk mandi, wudu dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus hemat
dan tidak boros (mubazir) menggunakannya. Cara menghemat air adalah :

1. Menutup kran air sesudah menggunakannya
2. Mengambil air secukupnya dari gayung

Selain air, kita juga harus menghemat uang jajan. Anak yang hemat tidak
mengahbiskan uang jajannya setiap pergi sekolah, tetapi menabung sebagian uangnya di
tabungan.

Bahan Ajar
Siklus 2

Petemuan ke-2

HEMAT

Nah… Ini
penting

diketahui
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Lampiran 24

Tes Siklus 2 Setelah Menggunakan Metode Pembelajaran Index Card Match

Nama :

Kelas :

Hari tanggal :

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang benar !

1. Sikap merendahkan diri di hadapan Allah dan sopan santun terhadap

sesama adalah….

a. Sikap sombong c. Sikap iri hati

b. Sikap rendah hati d. Sikap dendam

2. Salah satu perbutan orang yang mempunyai sikap rendah hati adalah….

a. Memamerkan kekayaan

b. Meremehkan orang lain

c. Suka menghina orang lain

d. Tidak akan bersikap sombong

3. Allah memerintahkan umatnya untuk merendahkan hati terhadap sesama

dengan cara mengucapkan kata-kata yang….

a. Buruk dan tidak sopan

b. Mengandung perbuatan dosa

c. Menyakiti orang lain

d. Baik dan lemah lembut

4. Salah satu contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari

kecuali….

a. Selalu meghina orang lain

b. Tidak memamerkan kepintaran

c. Menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu

d. Suka menolong dan memberi

5. Rina menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu

dengan orang lain. Perbuatan tersebut termasuk sikap….
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a. Orang sombong

b. Tercelah

c. Rendah hati

d. Dengki

6. Hati-hati dalam menggunakan uang, barang, dan lain sebagainya sehingga

tidak menimbulkan pemborosan. Hal tersebut termasuk perilaku….

a. Hemat c. Boros

b. Berlebihan d. Merugikan

7. Lawan kata dari hemat adalah….

a. Mahal c. Boros

b. Susah d. Sempit

8. Melebih-lebihkan atau berlebihan dalam menggunakan sesuatu, seperti

uang, barang dan lain sebagainya adalah arti dari….

a. Cerdas c. Pintar

b. Boros d. Orang pelit

9. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara….

a. Muslim c. Manusia

b. Malaikat d. Syaitan

10. Berikut ini adalah manfaat hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari

kecuali….

a. Malas menabung c. Melatih sikap disiplin

b. Hidup lebih bahagia d. Terhindar dari pemborosan

Kunci Jawaban

1. B 6. C

2. D 7. C

3. D 8. B

4. A 9. D

5. C 10. A
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Lampiran 25

Analisis Nilai Siswa Pada Hasil Belajar Tes Siklus II Setelah Menggunakan Metode
Pembelajaran Index Card Match

N
o Nama siswa

Nomor soal / skor perolehan Jm
lh Niai Ket.Pilihan ganda

1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10

1
Ahmad Nur
Paisal

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 T

2 Akhifa Naila
Rahmadani

10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 90 90 T

3 Cesyha
Amalia
Mustafa

10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 90 90 T

4 Fadila 10 - 10 10 10 10 10 10 - 10 80 80 T
5 Idul Angga

Saputra
10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 90 90 T

6 Jeki 10 10 10 10 - - 10 - 10 10 70 70 T
7 Jelita 10 10 10 10 - - 10 - 10 10 70 70 T
8 La Ode

Abdulah
Mudzaki

10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 90 90 T

9 Liodis 10 10 - - - - 10 10 10 10 60 60 BT
10 Muh. Fahri 10 10 10 10 - - - 10 10 - 60 60 BT
11 Muh.

Fachrul
Fahreza

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 T

12 Nurul
Khazanah

10 10 10 10 10 - - 10 10 10 80 80 T

13 Rajab 10 10 10 10 10 - 10 - 10 10 80 80 T

Jumlah 1060 11

Rata-rata 81,53

Presentase ketuntasan 84,61%

Keterangan : No 1 dengan nilai bobot = 10 No 6 dengan nilai bobot = 10

No 2 dengan nilai bobot = 10 No 7 dengan nilai bobot = 10

No 3 dengan nilai bobot = 10 No 8 dengan nilai bobot = 10

No 4 dengan nilai bobot = 10 No 9 dengan nilai bobot = 10

No 5 dengan nilai bobot = 10 No 10 dengan nilai bobot = 10

Rata-rata = Jumlah semua nilai
Jumlah siswa

Rata-rata= 1060
13

Rata-rata = 81,53
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Lampiran 26

Tabel : Data Hasil Belajar Siswa Siklus II pada Siswa Kelas IV SDN 2 Laonti

No Nama siswa
Jenis

Kelamin Nilai Keterangan

1. Ahmad Nur Paisal L 100 Tuntas
2. Akhifa Naila Rahmadani P 90 Tuntas
3. Cesyha Amalia Mustafa P 90 Tuntas
4. Fadila P 80 Tuntas
5. Idul Angga Saputra L 90 Tuntas
6. Jeki L 70 Tuntas
7. Jelita P 70 Tuntas
8. La Ode Abdulah Mudzaki L 90 Tuntas
9. Liodis L 60 Tidak tuntas
10. Muh. Fahri L 60 Tidak tuntas
11 Muh. Fachrul Fahreza L 100 Tuntas
12 Nurul Khazanah P 80 Tuntas
13 Rajab L 80 Tuntas

Jumlah 1060 11
Rata-rata 81,53
Persentase ketuntasan 84,61%
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Lampiran 27
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN

PEMBELAJARAN PADA SIKLUS II MELALUI
METODE PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Pertemuan Kedua
Nama sekolah : SDN 2 LAONTI
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Materi : Perilaku hemat
Kelas : IV (Empat)
Siklus ke : II (Dua)

N
o

Aspek yang diamati Terlaksana/skor

1
.

A. Pendahuluan 1 2 3 4
1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan

salam dan berdoa
√

2. Guru mengabsensi √
3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti

pembelajaran
√

4. Guru melakukan apersepsi √
5. Guru memberikan motivasi kepada siswa √
6. Guru menyampaikan topik materi dan tujuan

pembelajaran
√

2
.

B. Kegiatan inti
1. Guru menjelaskan materi pembelajaran √

2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa √

3. Guru menjelaskan kembali materi yang diajarkan
dengan tuntas

√

4. Guru mengevaluasi kembali materi √
5. Guru menerapkan skenario metode pembelajaran

Indeks Card Match sesuai dengan langkah-
langkahnya seperti :
a. Guru menyiapkan potongan kertas sebanyak

jumlah siswa

√

b. Guru mengocok/mencampuradukan potongan
kertas tersebut

√

c. Guru meminta siswa untuk mengambil
potongan kertas yang telah disediakan oleh
guru (1 potong kertas 1 siswa)

√

d. Guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap
siswa harus mencari pasangannya berdasarkan
jawaban atau soal yang diperoleh dari

√
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potongan kertas yang diperoleh

e. Setelah siswa memperoleh pasangannya guru
meminta siswa untuk duduk berdekatan
dengan pasangannya

√

f. Guru meminta siswa untuk membacakan soal
dan jawaban yang diperoleh di depan kelas

√

6. Guru memberikan klasifikasi dan kesimpulan pada
materi yang telah diajarkan

√

7. Guru menguasai kelas √
3
.

C. Penutup
1. Guru meminta siswa untuk menyetor LKS yang

diberikan oleh guru.
√

2. Guru memeriksa jawaban siswa √
3. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari

pada pertemuan berikutnya
√

4. Guru memberi motivasi belajar dan pesan-pesan
moral kepada siswa

√

Jumlah skor 86
Skor maksimal 88
Persentase % 97,72%

Keterangan :
1 =  Kurang baik ; 2 =  Cukup baik ; 3 = Baik ; 4 =  Sangat baik
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Lampiran 28
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWASELAMA KEGIATAN

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS II MELALUI
METODE PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Pertemuan kedua
Nama sekolah : SDN 2 LAONTI
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Materi : Perilaku Hemat
Kelas : IV (Empat)
Siklus ke : II

No Aspek yang Diamati Skor
A Kegiatan pembuka 1 2 3 4
1. Siswa menjawab salam dari guru √
2. Siswa siap dalam mengikuti pelajaran √
3. Siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi dari

guru
√

4. Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan oleh
guru

√

5. Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari √

6. Mendengarkan/memperhatikan penjelasan
kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai

√

B Kegiatan Inti √
1 Siswa memperhatikan penjelasan guru √

2 Siswa menjawab pertanyaan dari guru √

3 Siswa bertanya kepada guru √
4 Antusias siswa dalam mengikuti kegiatan

pembelajaran
√

5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta arahan dari guru √
6 Siswa aktif bekerjasama dengan teman √
7 Siswa bertanya apabila menemui kesulitan dalam

memahami pelajaran
√

8 Siswa aktif dalam mengambil potongan kertas yang
telah disediakan oleh guru

√

9 Siswa aktif mencari pasangan dalam Metode Index
Card Match

√

10 Siswa saling berinteraksi positif dengan
pasangannya
Ada interaksi positif antara guru dan siswa dalam

√
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pembelajaran

11 Siswa membacakan kartu indeksnya pada masing
masing pasangan

√

12 Siswa termotivasi dalam mengikuti proses
pembelajaran

√

C Kegiatan Penutup

1 Siswa menjawab lembar soal yang diberikan guru √

2 Siswa menyetor lembar jawaban kepada guru √
3 Siswa dan guru sama-sama menutup pelajaran √
Jumlah skor 82
Skor maksimal 84
Persentase % 97,61%

Keterangan :
1 =  Kurang baik ; 2 =  Cukup baik ; 3 = Baik ; 4 =  Sangat baik
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LAMPIRAN 29:

Media Potongan Kartu yang Diberikan Kepada Siswa pada Siklus I
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Media Potongan Kartu yang Diberikan Kepada Siswa pada Siklus II
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Lampiran 30

Pertanyaan Dan Jawaban Yang Terdapat Di Dalam Kartu Index Pada
Metode Pembelajaran Index Card Match

Siklus I

Pertemuan pertama

1. Apa yang dimaksud dengan malaikat ?

- Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Swt. Dari nur

atau cahaya.

2. Mengapa malaikat disebut sebagai makhluk gaib ?

- Karena malaikat tidak dapat dilihat dengan indera manusia

3. Dari apakah malaikat diciptakan Allah ?

- Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya

4. Salah satu perilaku pergaulan sehari-hari yang mencerminkan keimanan

kepada malaikat Allah adalah…. ?

- Gemar bersedekah untuk menolong sesama

5. Apa tugas dari malaikat Jibril….?

- Bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul

6. Sebutkan 3 perbuatan yang mencerminkan orang yang menjalankan

perintah-perintah Allah!

- Perbuatan yang mencerminkan orang yang menjalankan perintah-

perintah Allah yaitu:

1) Berbakti kepada kedua orang tua

2) Menghormati guru

3) Mengunjungi orang yang sakit dan mendoaknnya

7. Malaikat yang mencatat perbuatan baik dan buruk manusia adalah….?

- Malaikat Raqib dan Atiq
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Pertanyaan Dan Jawaban Yang Terdapat Di Dalam Kartu Index Pada
Metode Pembelajaran Index Card Match

Siklus 1

Pertemuan kedua

1. Apa yang dimaksud dengan membaca….?

- Membaca adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan

informasi dengan cara melihat dan mengucapkan serta memahami isi

dari apa yang di baca.

2. Sebutkan 3 manfaat gemar membaca !

Manfaat gemar membaca yaitu:

1. Menjadikan kita pintar

2. Menambah pengetahuan dan informasi

3. Memperbanyak ide

3. Apa yang dimaksud dengan pantang menyerah….?

- Pantang menyerah adalah sikap yang tidak mudah putus asa atau tidak

mudah patah semangat dalam menghadapi berbagai rintangan.

4. Sebutkan bukti sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari !

1. Tetap semangat mengerjakan tugas sekolah

2. Suka bekerja, tidak boleh berdiam diri

5. Arti dari pantang menyerah adalah….?

- Tidak mudah putus asa

6. Salah satu sikap pantang menyerah….?

- Selalu berusaha untuk mewujudkan tujuan

7. Sebutkan 2 manfaat sikap pantang menyerah !

1. Memberi semangat dalam berusaha

2. Mencapai keberhasilan usaha
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Pertanyaan Dan Jawaban Yang Terdapat Di Dalam Kartu Index Pada
Metode Pembelajaran Index Card Match

Siklus 2
Pertemuan Pertama

1. Apa yang dimaksud dengan rendah hati.... ?

- Rendah hati adalah sikap merendahkan diri di hadapan Allah dan

sopan santun terhadap sesama.

2. Balasan apa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang takabur ….?

- Balasan bagi orang-orang yang takabur adalah Allah akan

menghinakannya sampai ketempat yang serendah-rendahnya.

3. Sebutkan 3 ciri-ciri orang yang memiliki sikap rendah hati ….?

Ciri-ciri orang yang memiliki sikap rendah hati yaitu:

1. Tidak akan meremehkan orang lain

2. Tidak akan bersikap sombong walaupun dirinya orang yang mampu dan

kuat

3. Selalu rajin beribadah

4. Apa isi kandungan dari firman Allah surah Al-Furqaan ayat 63….?

- Isi kandungan dari firman Allah surah Al-Furqaan ayat 63 adalah, Allah

memerintahkan umatnya untuk merendahkan hati terhadap sesama dengan

cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut.

5. Salah satu sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari adalah….?

- Menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan

orang lain.

6. Sebutkan 3 contoh sikap rendah hati !

- Contoh sikap rendah hati yaitu:

1. Menghargai orang lain dan tidak suka menghina

2. Suka menolong dan memberi kepada orang lain

3. Tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman

7. Mengapa Allah memerintahkan kepada kita untuk merendahkan diri
terhadap sesama….?

- Karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang merendahkan
diri
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Pertanyaan Dan Jawaban Yang Terdapat Di Dalam Kartu Index Pada
Metode Pembelajaran Index Card Match

Siklus 2

Pertemuan Kedua

1. Apa yang dimaksud dengan hemat.... ?

- Hemat adalah hati-hati dalam menggunakan uang, barang, dan lain

sebagainya sehingga tidak menimbulkan pemborosan

2. Apa arti dari kata boros….?

- boros memiliki arti melebih-lebihkan atau berlebihan dalam

menggunakan sesuatu, seperti uang, barang dan lain sebagainya.

3. Sebutkan 3 manfaat hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari…!

- Manfaat hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari adalah :

1. Terhindar dari pemborosan

2. Bisa lebih menahan diri

3. Hidup lebih bahagia

4. Bagaimana cara menghemat air yang benar….?

- Cara menghemat air adalah menutup kran sesudah menggunakannya

dan mengambil air secukupnya dari gayung

5. Salah satu contoh anak yang hamat adalah…..?

- Anak yang hemat tidak mengahbiskan uang jajannya setiap pergi

sekolah, tetapi menabung sebagian uangnya di tabungan.

6. Mengapa Allah membeci orang yang boros….?

- Karena orang yang boros adalah saudara-saudara syaitan dan sayitan itu

sangat ingkar kepada tuhannya.

7. Mengapa perbuatan boros tidak patut untuk dicontoh….?

- Karena boros merupakan perbuatan yang suka melebih-lebihkan atau

berlebihan dalam menggunakan sesuatu.
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Lampiran 31

Tabel: Data Perolehan Nilai Siswa Hasil Belajar PAI Kelas 4 SDN 2 Laonti
dari Siklus Ke SIklus

No Nama siswa Skor awal Siklus I Siklus II Keterangan
1 Ahmad Nur Paisal 75 90 100 Meningkat
2 Akhifa Naila Rahmadani 65 70 90 Meningkat
3 Cesyha Amalia Mustafa 70 70 90 Meningkat
4 Fadila 73 70 80 Meningkat
5 Idul Angga Saputra 64 70 90 Meningkat
6 Jeki 65 60 70 Meningkat
6 Jelita 70 60 70 Meningkat
8 La Ode Abdulah Mudzaki 75 80 90 Meningkat
9. Liodis 54 50 60 Meningkat
10 Muh. Fahri 50 60 60 Tetap
11 Muh. Fachrul Fahreza 77 100 100 Tetap
12 Nurul Khazanah 60 70 80 Meningkat
13 Rajab 62 50 80 Meningkat

Jumlah 860 900 1060
Rata-rata 66,15 69,23 81,53
Berhasil 6 8 11
Belum berhasil 7 5 2
Ketuntaan secara klasikal 46,15% 61,53% 84,61%
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3. Guru menjelaskan materi tentang Sikap Rendah Hati

2. Guru mengabsen siswa

1. Guru membuka pelajaran

Lampiran 32
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4. Siswa menjelaskan gambar yang ditampilkan. Siklus I

5. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang Sikap Rendah Hati. Siklus II

6. Siswa mengambil kartu yang telah diacak
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8. Guru memberikan pemahaman kepada siswa tentang Metode Index Card Match

9. Siswa mencari pasangan kartu yang diperoleh

10. Siswa yang telah mendapatkan pasangan kartunya kemudian duduk secara berpasangan
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12. Siswa membacakan kartu yang diperoleh di depan Kelas

13. Siswa menyelesaikan LKS

14. Guru memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tes
evaluasi
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15. Siswa Mengumpulkan Tes Evaluasi

16. Guru bersama-sama siswa memberikan kesimpulan materi yang telah dipelajari

17. Kolaborator mengamati dan mengisi lembar aktivitas mengajar guru dan aktivitas siswa
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18. Kepala SDN 2 Laonti memeriksa kesesuaian antara Silabus dengan RPP

19. Foto Bersama Siswa Kelas 4 SDN 2 Laonti
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