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Lampiran 1 

Data Nama-nama Guru di SMKN 6 Kendari 

No Nama NIP PNS 
NON 

PNS 

1 Drs. Muh. Yusuf, M.Pd 19620505 1989031 021    

2 Sarah Rade, S.Pd 19631225 198902 2007    

3 Ibrahim, S.Pd., M.Pd 19720921 2005021 001    

4 Olivia Muliani K, S.Pd 19620222 2006042 002    

5 Muh. Ramli, S.Pd., M.Pd 19730523 2005021 002    

6 Mariyono, S.Ag 19710310 200501 002    

7 Laode Samijan, S.Pd 19721231 2008041 001    

8 Ruhasidah, S.Pd 19721111 2007012 017    

9 Isra Maslyana, S.Pd 19820522 2008041 001    

10 Mansyur, S.Pd., M.Pd 19780113 2008011 011    

11 Firawati Asrul, S.Si., M.Si 19810221 2010012 013    

12 LD. Juni, S.Pd  
 

  

13 Arnata, S.Pd     

14 Andi Satriani, S.Pd     

15 LD. Samijan, S.Pd     

16 Kasman, S.Pd, M.Pd     

17 Syaifuddin. SE     

18 Harlan, S.Si     

19 Nursia, S.Pd     

20 Nurlela, S.Pd., M.Pd     

21 La Rais, S.Pd     

22 Niken Hendrawati, S.Pd     

23 Anis Nurhayati, S.Pd     

24 Anang Wijaya, S.Pd     

25 Arif Nurhidayat, S.Pd     



 

 

26 Atik Sri, S.Pd     

27 Astuti, S.Pd     

28 Daharu, S.Pd     

29 Suswanti, S.Pd     

30 Hamidah, S.Pd     

31 Ni Made Galih, S.Pd     

32 Afifah Bari, S.Pd     

33 Sudarni, S.Pd     

34 Niswati, S.Pd     
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Lampiran 2 

 

Data Perolehan Nilai Ulangan Harian Siswa Kelas X KIMIA Semester 

Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 

 

No Nama KKM 
Nilai 

Ulangan 
Catatan Guru 

1  ACN 75 75 Tuntas 

2  AF 75 75 Tuntas 

3  AAD 75 50 Tidak Tuntas 

4  DK 75 60 Tidak Tuntas 

5  DWS 75 75 Tuntas 

6  EC 75 50 Tidak Tuntas 

7   EDA 75 68 Tidak Tuntas 

8   FA 75 70 Tuntas 

9  F 75  60 Tidak Tuntas 

10  MNS 75 50 Tidak Tuntas 

11  MPB 75 70 Tuntas 

12  RPP 75 85 Tuntas 

 13  SDA 75 60 Tidak Tuntas 

14  SSS 75 65 Tidak Tuntas 

15   SNF 75 75 Tuntas 

16  TA 75  60 Tidak Tuntas 

17  TCP 75  60 Tidak Tuntas 

18  MM 75 75 Tuntas 

Jumlah  1183  

Rata-rata  65,72  

Ketuntatasn secara klasikal    13,91 %  

Sumber Data:  Buku nilai pegangan guru Kelas X Kimia SMKN 6 Kendari, yang 

bernama Nurlela S. Pd., M. Pd. I 
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Lampiran 4 

SILABUS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  DAN BUDI PEKERTI 

SIKLUS II 

SATUAN PENDIDIKAN : SMKN 6 KENDARI 

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  DAN BUDI PEKERTI   

KELAS   : X (SEPULUH) 

SEMESTER    : II (GENAP) 
 

KOMPETENSI INTI 

 

 

KI 1 : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga,teman guru dan tetangganya 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhlu ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, 

dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia 



 

 

 

 

No 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

1 

 

3.9    Memahami 

pengelolaan  

wakaf. 

 

4.7.1 Menyajikan  

dalil tentang 

ketentuan 

waqaf. 

 

4.7.2 Menyajikan 

pengelolaan 

wakaf. 

 

 

Pengelolaan  

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  

 Mengapa waqaf 

haarus dikelola? 

Sikap  

 Mengamati 

pelaksanaan 

diskusi dengan 

menggunakan 

lembar observasi 

yang memuat isi 

diskusi dan sikap 

saat diskusi. 

 Mengamati 

pengelolaan wakaf. 

 Membuat paparan 

dan menganalisis 

tentang 

2x45 

Menit 

Pelajaran 

 Buku PAI 

Kls X 

Kemdikbud 

 Al-Quran 

dan Al-

Hadits 

 Kitab tafsir 

Al-Qur’an 

 Buku lain 

yang 

menunjang 

 Multimedia 

interaktif 

dan Internet 



 

 

 Bagaimana cara 

mengelola wakaf? 

 

Mengumpulkan 

Informasi 

 Peserta didik 

mendiskusikan makna 

dan ketentuan wakaf 

serta pengeloalaannya. 

 

Menalar/Mengasosiasi 

 Membuat kesimpulan 

materi pengelolaan  

wakaf. 

 

Mengkomunikasikan 

 Mempresentasikan 

/menyampaikan hasil 

pengelolaan  

wakaf.  

 

Pengetahuan 

 Tes kemampuan 

kognitif dengan 

menjawab soal-

soal pilihan ganda 

dan uraian tentang  

ketentuan dan 

pengelolaan  

wakaf.  

 Tes lisan 

Memaparkan hasil 

pengamatan 

tentang 

pengelolaan  

wakaf. 

 Keterampilan  

 



 

 

diskusi tentang materi 

pengelolaan  wakaf. 

Mengumpulkan 

data (gambar, 

berita, artikel 

tentang 

pengelolaan  

wakaf). 
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Lampiran 4 

SILABUS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  DAN BUDI PEKERTI 

SIKLUS II 

SATUAN PENDIDIKAN : SMKN 6 KENDARI 

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  DAN BUDI PEKERTI   

KELAS   : X (SEPULUH) 

SEMESTER    : II (GENAP) 
 

KOMPETENSI INTI 

 

 

KI 1 : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga,teman guru dan tetangganya 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhlu ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, 

dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia 



 

 

 

 

No 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

1 

 

3.9    Memahami 

pengelolaan  

wakaf. 

 

4.7.1 Menyajikan  

dalil tentang 

ketentuan 

waqaf. 

 

4.7.2 Menyajikan 

pengelolaan 

wakaf. 

 

 

Pengelolaan  

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  

 Mengapa waqaf 

haarus dikelola? 

Sikap  

 Mengamati 

pelaksanaan 

diskusi dengan 

menggunakan 

lembar observasi 

yang memuat isi 

diskusi dan sikap 

saat diskusi. 

 Mengamati 

pengelolaan wakaf. 

 Membuat paparan 

dan menganalisis 

tentang 

2x45 

Menit 

Pelajaran 

 Buku PAI 

Kls X 

Kemdikbud 

 Al-Quran 

dan Al-

Hadits 

 Kitab tafsir 

Al-Qur’an 

 Buku lain 

yang 

menunjang 

 Multimedia 

interaktif 

dan Internet 



 

 

 Bagaimana cara 

mengelola wakaf? 

 

Mengumpulkan 

Informasi 

 Peserta didik 

mendiskusikan makna 

dan ketentuan wakaf 

serta pengeloalaannya. 

 

Menalar/Mengasosiasi 

 Membuat kesimpulan 

materi pengelolaan  

wakaf. 

 

Mengkomunikasikan 

 Mempresentasikan 

/menyampaikan hasil 

pengelolaan  

wakaf.  

 

Pengetahuan 

 Tes kemampuan 

kognitif dengan 

menjawab soal-

soal pilihan ganda 

dan uraian tentang  

ketentuan dan 

pengelolaan  

wakaf.  

 Tes lisan 

Memaparkan hasil 

pengamatan 

tentang 

pengelolaan  

wakaf. 

 Keterampilan  

 



 

 

diskusi tentang materi 

pengelolaan  wakaf. 

Mengumpulkan 

data (gambar, 

berita, artikel 

tentang 

pengelolaan  

wakaf). 
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Lampiran 5 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP K13) 

SIKLUS I PERTEMUAN PERTAMA 

 

Sekolah  : SMKN 6 Kendari 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Materi Pokok :   Hormat dan Patuh Pada Orang Tua dan Guru 

Kelas/Semester : X/II (genap) 

Alokasi Waktu   :  2 X 45 menit  

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI-1 Menerima dan menjalankan ajaran  agama yang dianutnya. 

KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 

keluarga,  teman, guru, dan tetangganya 

KI-3 Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara  

mengamati, menanya dan  mencoba berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang   dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya,dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di 

sekolah dan tempat bermain 

KI-4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.  

 

B. Kompetensi Dasar 

1.1 Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai 

kewajiban agama 

C. Indikator  Kompetensi  

a. Menjelaskan pengertian sikap hormat dan patuh pada orang tua dan guru 

b. Menyampaikan ayat atau hadits tentang hormat dan patuh pada orang tua 

dan guru 

c. Menyebutkan cici-ciri hormat dan patuh pada orang tua dan guru 

d. Mempraktekkan contoh durhaka kepada orang tua dan guru  

D. Tujuan Pembelajaran 

a. Siswa dapat menjelaskan pengertian sikap hormat dan patuh pada 

orang tua dan guru 

b. Siswa dapat menyampaikan ayat atau hadits tentang hormat dan patuh 

pada orang tua dan guru 



 

 

c. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri hormat dan patuh pada orang tua 

dan guru 

d. Siswa dapat mempraktekkan contoh durhaka kepada orang tua dan 

guru 

E. Materi Pembelajaran 

 Hormat dan patuh pada orang tua dan guru  

F. Metode /Strategi Pembelajaran: 

 Metode : 

1. Ceramah  

2. Demonstrasi 

 Strategi : Modelling The Way 

G. Langkah- langkah pembelajaran 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

Pendahulua

n 

Dalam kegiatan awal guru : 

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 

 Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian serta 

kesiapan peserta didik.  

 Guru melakukan apersepsi  

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai 

 Guru memotivasi siswa 

 Guru Memperkenalkan model pembelajaran modelling 

the way serta menjelaskan langkah-langkah model 

modelling the way 

 

10 menit 

 

 

 

 

 Mengamati  

- Peserta didik mengamati penjelasan guru tentang hormat 

dan patuh kepada orangtua dan guru melalui media 

power point 

- Peserta didik mengamati dalil terkait hormat dan patuh 

kepada orangtua dan guru melalui media power point 

 

 

 

 



 

 

Kegiatan 

Inti 

- Peserta didik mengamati video tentang perilaku akhlak 

tercela melalui media power point 

 Menanya  

- Peserta didik menanya hal-hal yang terkait dengan 

materi hormat dan patuh pada orangtua dan guru 

 Mengeksplorasi  

- Peserta didik mencari/menemukan masalah yang ada di 

lingkungan sekitar terkait tentang durhaka kepada 

orangtua 

- Peserta didik aktif mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan model Modelling The Way  dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

 Guru menjelaskan  materi pelajaran tentang sikap 

hormat dan patuh pada orang tua dan guru setelah itu 

guru membagikan skenario serta menampilkan video 

tentang perilaku akhlak tercela yang dikembangkan 

oleh guru (10 menit) 

 Guru membagi kelompok sebanyak 3 kelompok. 

Setiap kelompok terdiri dari 6 siswa (5 menit)  

 Setelah berbentuk kelompok, guru memberikan tugas 

kepada setiap kelompok agar menciptakan skenario 

drama yang sebelumnya guru membagikan teks 

drama dan meminta kepada siswa untuk 

memperhatikan terkait dengan video yang 

ditampilkan oleh guru (10 menit) 

 Guru memberikan kesempatan kepada tiap-tiap 

kelompok untuk menampilkan hasil skenario yang 

telah dibuat, secara bergiliran (24 menit) 

 Setelah semuanya menampilkan drama, masing-

masing kelompok memberikan masukan pada 

70  menit 



 

 

kelompok tersebut (12 menit) 

 Guru memberikan penjelasan secukupnya untuk 

mengklasifikasi (5 menit) 

 Mengkomunikasikan 

- Peserta didik menyimpulkan kembali materi yang 

telah ia terima/ketahui secara bersama-sama. 

Penutup  
 Guru memberikan evaluasi  

 Guru  bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran 

 Guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdala 

dan mengucapkan salam  

10 menit 

 

H. Media Dan Sumber Belajar 

Sumber Belajar  : Al-Qur’an dan terjemahannya, Departemen Agama RI 

Tahun 2006, buku pendidikan agama islam dan budi 

pekerti (kemendikbud), serta buku-buku yang 

relevan,Internet Akses 

     Media             : Laptop, spidol, papan tulis, infocus, power point, video 

pembelajaran 

 

I. Penilaian 

  Penilaian berbasis kelas tentang materi yang mencakup RPP ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut: 

1. Jenis  : Perbuatan dan Tulis  

2. Bentuk : Produk  

3. Prosedur Penilaian  :  

 

No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 

1 Sikap  Non Tes (Pengamatan) Proses KBM 



 

 

2  Pengetahuan  Tes  Setelah KBM 

3 Keterampilan  Non Tes (Produk) Di luar KBM 

       Tes  

No. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar Soal  

1.  
Menjelaskan pengertian sikap hormat dan 

patuh pada orang tua dan guru 

Butir soal nomor 1 

2.  Menyampaikan ayat atau hadits tentang 

hormat dan patuh pada orang tua dan guru 
Butir soal  nomor  2 

3.  
Menyebutkan cici-ciri hormat dan patuh 

pada orang tua dan guru 

    Butir soal nomor 3 
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Lampiran 6 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP K13) 

SIKLUS I PERTEMUAN KEDUA 

 

Sekolah  : SMKN 6 Kendari 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Materi Pokok :   Hormat dan Patuh Pada Orang Tua dan Guru 

Kelas/Semester : X/II (genap) 

Alokasi Waktu   :  2 X 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI-1 Menerima dan menjalankan ajaran  agama yang dianutnya. 

KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 

keluarga,  teman, guru, dan tetangganya 

KI-3 Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara  

mengamati, menanya dan  mencoba berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang   dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya,dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di 

sekolah dan tempat bermain 

KI-4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.  

B. Kompetensi Dasar 

1.1 Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orangtua dan guru sebagai 

kewajiban agama 

C. Indikator  Kompetensi  

a. Menjelaskan mana yang lebih utama antara orang tua dan guru 

b. Menyebutkan keuntungan bersikap hormat dan patuh pada orang tua dan 

guru 

c. Menyebutkan kerugian bersikap hormat dan patuh pada orang tua dan 

guruMenerapkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru 

D. Tujuan Pembelajaran 

a. Siswa dapat menjelaskan mana yang lebih utama antara orang tua dan 

guru 



 

 

b. Siswa dapat menyebutkan keuntungan bersikap hormat dan patuh pada 

orang tua dan guru 

c. Siswa dapat menyebutkan kerugian bersikap hormat dan patuh pada 

orang tua dan guru 

d. Siswa dapat menerapkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru 

 

E. Materi Pembelajaran 

 Hormat dan patuh pada orang tua dan guru 

F. Metode /Model Pembelajaran: 

 Metode : 

1. Ceramah  

2. Demonstrasi 

 Strategi : Modelling The Way 

G. Langkah- langkah pembelajaran 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan 
Dalam kegiatan awal guru : 

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 

 Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian serta 

kesiapan peserta didik.  

 Guru melakukan apersepsi  

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai 

 Guru memotivasi siswa 

 

7 menit 

 

 

 

 Mengamati  

- Peserta didik mengamati penjelasan guru tentang 

hormat dan patuh kepada orangtua dan guru melalui 

media power point 

- Peserta didik mengamati keuntungan bersikap  

 

 

 



 

 

 

Kegiatan Inti 

hormat dan patuh kepada orangtua dan guru melalui 

media power point 

 Menanya  

- Peserta didik menanya hal-hal yang terkait dengan 

materi hormat dan patuh pada orangtua dan guru 

 Mengeksplorasi  

- Peserta didik mencari/menemukan masalah yang ada 

di lingkungan sekitar terkait tentang hormat dan patuh 

kepada orangtua 

- Peserta didik aktif mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan model Modelling The Way  dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

 Guru menjelaskan  materi pelajaran tentang sikap 

hormat dan patuh pada orang tua dan guru (5 

menit) 

 Guru membagi kelompok sebanyak 3 kelompok. 

Setiap kelompok terdiri dari 6 siswa (5 menit) 

 Setelah berbentuk kelompok, guru memberikan 

tugas kepada setiap kelompok agar menciptakan 

skenario drama (10 menit) 

 Guru memberikan kesempatan kepada tiap-tiap 

kelompok untuk menampilkan hasil skenario yang 

telah dibuat, secara bergiliran (24 menit)  

 Setelah semuanya telah menampilkan drama, 

masing-masing kelompok memberikan masukan 

pada kelompok tersebut (12 menit) 

 Guru memberikan penjelasan secukupnya untuk 

mengklasifikasi (5 menit) 

 Mengkomunikasikan 

- Peserta didik menyimpulkan kembali materi yang 

 

73 menit 



 

 

telah ia terima/ketahui secara bersama-sama. 

Penutup   Guru memberikan evaluasi  

 Guru  bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran 

 Guru menutup pembelajaran dengan membaca 

hamdala dan mengucapkan salam 

10 menit 

  

J. Media Dan Sumber Belajar 

Sumber Belajar  : Al-Qur’an dan terjemahannya, Departemen Agama RI 

Tahun 2006, buku pendidikan agama islam dan budi 

pekerti (kemendikbud), serta buku-buku yang 

relevan,Internet Akses 

 Media                   : Laptop, spidol, papan tulis, infocus, power point, 

video pembelajaran 

K. Penilaian 

Penilaian berbasis kelas tentang materi yang mencakup RPP ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut: 

1.Jenis  : Perbuatan dan Tulis  

2. Bentuk : Produk  

3. Prosedur Penilaian  :  

 

No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 

1 Sikap  Non Tes (Pengamatan) Proses KBM 

2  Pengetahuan  Tes  Setelah KBM 

3 Keterampilan  Non Tes (Produk) Di luar KBM 

 

 

 

 

 



 

 

 

        Tes        

No. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar Soal  

4.  
Menjelaskan mana yang lebih utama antara  

orang tua dan guru 

Butir soal nomor 1 

5.  Menyebutkan keuntungan bersikap hormat 

dan patuh pada orang tua dan guru 

 Butir soal  nomor  2 

6.  Menyebutkan kerugian bersikap hormat 

dan patuh pada orang tua dan guru 

  Butir soal nomor 3 
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Lampiran 7 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP K13) 

SIKLUS II PERTEMUAN PERTAMA 

 

Sekolah  : SMKN 6 Kendari 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Materi Pokok :   Pengelolaan Wakaf 

Kelas/Semester : X/II (genap) 

Alokasi Waktu   :  2 X 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI-1 Menerima dan menjalankan ajaran  agama yang dianutnya. 

KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga,  

teman, guru, dan tetangganya 

KI-3 Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara  

mengamati, menanya dan  mencoba berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang   dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya,dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat 

bermain 

KI-4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.  

B. Kompetensi Dasar 

1.1 Pengelolaan  wakaf  

C. Indikator  Kompetensi  

a. Menerangkan pengertian wakaf 

b. Menjelaskan tujuan wakaf 

c.Membedakan syarat dan rukun wakaf  

D. Tujuan Pembelajaran 

a. Siswa dapat mengetahui pengertian wakaf 

b. Siswa dapat mengetahui tujuan wakaf 

c. Siswa dapat membedakan syarat dan rukun wakaf 

E. Materi Pembelajaran 
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 Pengelolaan wakaf 

F. Metode /Model Pembelajaran: 

 Metode : 

1. Ceramah  

2. Demonstrasi 

 Strategi : Modelling The Way 

G. Langkah-langkah pembelajaran 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan 
Dalam kegiatan awal guru : 

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 

 Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian serta 

kesiapan peserta didik.  

 Guru melakukan apersepsi dengan bertanya tentang 

materi sebelumnya  

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai 

  

 

7 menit 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

 Mengamati  

- Peserta didik mengamati penjelasan guru tentang 

pengelolaan wakaf melalui media power point 

- Peserta didik mengamati pengertian wakaf melalui 

media power point 

 Menanya  

- Peserta didik menanya hal-hal yang terkait materi 

pengelolaan wakaf  

 Mengeksplorasi  

- Peserta didik mencari/menemukan masalah yang ada 

di lingkungan sekitar terkait tentang pengelolaan 

 

 

 

 

73  menit 
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wakaf 

- Peserta didik aktif mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan model Modelling The Way  dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

 Guru menjelaskan  materi pelajaran tentang 

pengelolaan wakaf setelah itu guru menampilkan 

video tentang pengelolaan wakaf (10 menit) 

 Guru membagi kelompok sebanyak 3 kelompok. 

Setiap kelompok terdiri dari 6 siswa (5 menit) 

 Setelah berbentuk kelompok guru memberikan 

tugas kepada setiap kelompok agar menciptakan 

skenario drama (10 menit) 

 Guru memberikan kesempatan kepada tiap-tiap 

kelompok untuk menampilkan hasil skenario yang 

telah dibuat, secara bergiliran (24 menit) 

 Setelah semuanya telah menampilkan drama, 

masing-masing kelompok memberikan masukan 

pada kelompok tersebut  (12 menit) 

 Guru memberikan penjelasan secukupnya untuk 

mengklasifikasi. (5 menit) 

 Mengkomunikasikan 

- Peserta didik menyimpulkan kembali materi yang 

telah ia terima/ketahui secara bersama-sama. 

Penutup  
 Guru memberikan evaluasi  

 Guru  bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran 

 Guru menutup pembelajaran dengan membaca 

hamdala dan mengucapkan salam  

10 menit 
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H. Media Dan Sumber Belajar 

Sumber Belajar  : Al-Qur’an dan terjemahannya, Departemen Agama RI 

Tahun 2006, buku pendidikan agama islam dan budi 

pekerti (kemendikbud), serta buku-buku yang 

relevan,Internet Akses 

            Media                : Laptop, spidol, papan tulis, infocus, power point, video 

pembelajaran 

I. Penilaian 

Penilaian berbasis kelas tentang materi yang mencakup RPP ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut: 

1. Jenis  : Perbuatan dan Tulis  

2. Bentuk : Produk  

3. Prosedur Penilaian  :  

 

No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 

1 Sikap  Non Tes (Pengamatan) Proses KBM 

2  Pengetahuan  Tes  Setelah KBM 

3 Keterampilan  Non Tes (Produk) Di luar KBM 
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Tes  

No. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar Soal  

1. 
Mengidentifikasi pengelolaan wakaf Butir soal nomor 1 

2. Menerangkan pengertian wakaf 
 Butir soal  nomor  2 

3. Membedakan syarat dan rukun wakaf 
 Butir soal nomor 3 
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Lampiran 8 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP K13) 

SIKLUS II PERTEMUAN KEDUA 

 

Sekolah  : SMKN 6 Kendari 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Materi Pokok :   Pengelolaan Wakaf 

Kelas/Semester : X/II (genap) 

Alokasi Waktu   :  2 X 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI-1 Menerima dan menjalankan ajaran  agama yang dianutnya. 

KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga,  

teman, guru, dan tetangganya 

KI-3 Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara  

mengamati, menanya dan  mencoba berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang   dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya,dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat 

bermain 

KI-4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.  

B. Kompetensi Dasar 

1.1 Pengelolaan wakaf  

C. Indikator  Kompetensi  

a. Menjelaskan fungsi dan manfaat wakaf 

b. Menyebutkan macam-macam benda yang diwakafkan 

c. Menerapkan cara-cara wakaf yang benar 

D. Tujuan Pembelajaran 

a. Siswa dapat menjelaskan fungsi dan manfaat wakaf 

b. Siswa dapat menyebutkan macam-macam benda yang diwakafkan 

c. Siswa dapat menerapkan cara-cara wakaf yang benar 
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E. Materi Pembelajaran 

 Pengelolaan wakaf 

F. Metode /Model Pembelajaran: 

 Metode : 

1. Ceramah  

2. Demonstrasi 

 Strategi : Modelling The Way 

G. Langkah- langkah pembelajaran 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan 
Dalam kegiatan awal guru : 

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 

 Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian serta 

kesiapan peserta didik.  

 Guru melakukan apersepsi dengan bertanya tentang 

materi sebelumnya  

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai 

 

7 menit 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

 Mengamati  

- Peserta didik mengamati penjelasan guru tentang 

fungsi dan manfaat wakaf  melalui media power point 

- Peserta didik mengamati macam-macam wakaf yang 

benar melalui media power point 

 Menanya  

- Peserta didik menanya hal-hal yang terkait materi 

pengelolaan wakaf  

 Mengeksplorasi  

- Peserta didik mencari/menemukan masalah yang ada 

di lingkungan sekitar terkait tentang pengelolaan 

 

 

 

 

73  menit 
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wakaf 

- Peserta didik aktif mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan model Modelling The Way  dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

 Guru menjelaskan  materi pelajaran tentang 

pengelolaan wakaf setelah itu guru menampilkan 

video tentang pengelolaan wakaf (10 menit) 

 Guru membagi kelompok sebanyak 3 kelompok. 

Setiap kelompok terdiri dari 6 siswa (5 menit) 

 Setelah berbentuk kelompok guru memberikan 

tugas kepada setiap kelompok agar menciptakan 

skenario drama (10 menit) 

 Guru memberikan kesempatan kepada tiap-tiap 

kelompok untuk menampilkan hasil skenario yang 

telah dibuat, secara bergiliran (24 menit)  

 Setelah semuanya telah menampilkan drama, 

masing-masing kelompok memberikan masukan 

pada kelompok tersebut  (12 menit) 

 Guru memberikan penjelasan secukupnya untuk 

mengklasifikasi (5 menit) 

 Mengkomunikasikan 

- Peserta didik menyimpulkan kembali materi yang 

telah ia terima/ketahui secara bersama-sama. 

Penutup  
 Guru memberikan evaluasi  

 Guru  bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran 

 Guru menutup pembelajaran dengan membaca 

hamdala dan mengucapkan salam  

10 menit 
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H. Media Dan Sumber Belajar 

Sumber Belajar  : Al-Qur’an dan terjemahannya, Departemen Agama RI 

Tahun 2006, buku pendidikan agama islam dan budi 

pekerti (kemendikbud), serta buku-buku yang 

relevan,Internet Akses 

 Media                   : Laptop, spidol, papan tulis, infocus, power point, video 

pembelajaran 

I. Penilaian 

Penilaian berbasis kelas tentang materi yang mencakup RPP ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut: 

1. Jenis  : Perbuatan dan Tulis  

2. Bentuk : Produk  

3. Prosedur Penilaian  :  

 

No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 

1 Sikap  Non Tes (Pengamatan) Proses KBM 

2  Pengetahuan  Tes  Setelah KBM 

3 Keterampilan  Non Tes (Produk) Di luar KBM 

Tes  

No. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar Soal  

1. 
Menjelaskan fungsi dan manfaat wakaf Butir soal nomor 1 

2.  Menyebutkan macam-macam benda yang 

diwakafkan 
 Butir soal  nomor  2 

3.  Cara-cara wakaf yang benar 
    Butir soal nomor 3 
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Lampiran  9 

 Materi siklus I 

 

 

HORMAT DAN PATUH PADA ORANG TUA DAN GURU 

 

 

A. Pergertian Hormat Dan Patuh Kepada Orang Tua Dan Guru 

1. Pengertian Hormat dan Patuh kepada Orang Tua 

Orang tua adalah bapak dan ibu yang mengandung, mengasuh, mendidik, dan 

memenuhi kebutuhan hingga dewasa yang telah membesarkan kita. Sehingga kita 

perlu berbakti kepada keduanya (birrul wallidain). 

Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di dalam 

al-Qur’ān yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan 

menghormati orang tua. Selain menyeru untuk beribadah kepada Allah Swt. Semata 

dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun, al-Qur’ān juga menegaskan kepada 

umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya. Sebagai muslim yang baik, 

tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita baik ibu 

maupun ayah. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk 

berbakti dan taat kepada ibu-bapak. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah 

sikap dan perbuatan yang terpuji. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Allah Swt. 

Memerintahkan kepada umat manusia untuk menghormati orang tua. 
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2. Pengertian Hormat dan Patuh kepada Guru 

Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan 

dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Walau 

bagaimana tingginya pangkat atau kedudukan seseorang, dia adalah bekas seorang 

pelajar yang tetap berhutang budi kepada gurunya yang pernah mendidik pada masa 

dahulu. Guru adalah orang yang mengetahui ilmu (‘ālim/ulamā), dialah orang yang 

takut kepada Allah Swt. 

 

B . Dalil  Hormat Dan Patuh Kepada Orang Tua Dan Guru 

Al-Qur’an Surat Al-Isra’ (17) ayat 23-24. 

ا يَْبلَُغنَّ ِعْنَدَك الِْكبََر أََحُدهُ  ِِاَلهَُما َاََل تَُُْل لَ َوقََضى َربَُّك أََّلَّ تَْعبُُدوا إَِّلَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا إِمَّ هَُما أُفٍّ َوََّل َما أَْو 

ِريًما َِ  تَْنهَْرهَُما َوقُْل لَهَُما قَْوًَّل 

Artinya: 

“ Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 

selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan 

sebaik-baiknya. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau kedua-

duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali 

janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan 

janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 

perkataan yang mulia.” 

Al-Qur’an Surat Al-Isra’ [17] ayat : 24 

َما َربَّيَانِي َصِغيًرا َِ ْحَمِة َوقُْل َربِّ اْرَحْمهَُما  لِّ ِمَن الرَّ  .َواْخفِْض لَهَُما َجنَاَح الذُّ

Artinya: 

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 

kesayangan dan ucapkanlah, ‘Wahai Tuhanku, kasihilah mereka 

keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil’. 
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Kandungan Surat Al-Isra’ (17) ayat 23-24: 

Surat Al-Isra ayat 23-24 memiliki kandungan mengenai pendidikan berkarakter. 

Definisi dari karakter adalah satu kesatuan yang membedakan satu dengan yang lain 

atau dengan kata lain karakter adalah kekuatan moral yang memiliki sinonim berupa 

moral, budipekerti, adab, sopan santun dan akhlak. Akhlak dan adab sumbernya 

adalah wahyu yakni berupa Al-Qur’an dan Sunah. Sedangkan budi pekerti, moral, 

dan sopan santun sumbernya adalah filsafat. Kembali kepada pengertian dari Surah 

Al-Isra ayat 23 disebutkan bahwa yang pertama Allah memerintahkan kepada hamba-

hambanya untuk menyembah Dia semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Yang kedua, 

kita harus berbakti kepada orang tua. Lalu pada ayat 24 disebutkan bahwa anak 

hendaknya mendoakan kedua orang tuanya. Ulama menegaskan bahwa doa kepada 

kedua orang tua yang dianjurkan adalah bagi yang muslim, baik yang masih hidup 

atau telah meninggal. Sedangkan bila ayah atau ibu yang tidak beragama Islam telah 

meninggal, maka terlarang bagi anak untuk mendoakannya. Dari penjelasan di atas 

sangat jelas bahwa ketika kita menghargai dan menyayangi orang tua kita dengan 

baik maka akan menumbuhkan akhlak serta moral yang baik pula bagi anak 

sedangkan jikalau kita acuh maka akan timbuh akhlak dan moral yang tidak baik. 

Dengan kata lain, hal ini sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter. Antara 

orangtua sebagai pendidik dan anak. Segala sesuatu yang diajarkan dengan baik pada 

mulanya akan menanamkan karakter yang baik pula pada anak. Untuk itu berbakti 

kepada orang tua merupakan suatu cara yang harus dilakukan. 

 

C. Cici-ciri Hormat dan Patuh Pada Orang Tua dan Guru  

1. Ciri-ciri Hormat dan Patuh kepada Orang Tua 

1. Selalu mengucapkan salam ketika mereka ada atau mencium tangannya. 

2. Selalu bertutur kata yang sopan dan halus kepadanya. 

3. Tidak mendurhakainya. 

4. Patuh pada perintahnya. 

5. Selalu bisa menghargai apapun usaha yg telah di lakukannya. 
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2. Ciri-ciri Hormat dan Patuh kepada Guru 

1. Tidak menghina kepada guru. 

2. Mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat.  

3. Memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pelajaran. 

4. Ber t an ya  k ep ad a  gu r u  ap ab i l a  ad a  s es u a t u  yan g  b e l um 

d im en ge r t i  d en gan  sikap sopan. 

5. Menggunakan bahasa yang baik pada saat berbica ra dengan 

guru. 

D.  Keuntungan Bersikap Hormat dan Patuh Pada Orang Tua 

1. Keuntungan Hormat dan Patuh kepada Orang Tua 

1. Merupakan amal saleh yang disenangi oleh Allah Swt dan pahalanya 

sama dengan jihad fi sabilillah. 

2. Pahalanya sederajat dengan haji dan umroh. 

3. Mengantarkan pelakunya ke surga Na'im. 

4. Dapat menambah umur, melapangkan rezeki, serta menjadi penyebab 

datangnya berkah harta. Allah pun membalas orang yang menghormati 

orang tua nya dengan kecerdasan yang diberikan kepada keturunannya, 

serta menganugerahkan kesucian, hidayah dan taufik sehingga anak-

anaknya akan tumbuh dalam rasa kecintaan kepada orang tua. 

5. Merupakan sarana dan kesempatan yang membawa kita masuk surga. 

6. Menghilangkan kesusahan, mendatangkan kemudahan dan berbagai 

urusan, serta memberikan jaminan keselamatan. 

7. Mengantarkan pelakunya menuju keridhaan Allah. 

2. Keuntungan Hormat dan Patuh kepada Guru 

1. Ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. 

2. Akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. 

3. Ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. 

4. Akan selalu didoakan oleh guru. 
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5. Akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang 

lebih dari Allah Swt. 

6. Seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu 

merupakan anugerah Allah Swt. Akan memberikan anugerah-Nya kepada 

orang-orang yang dikehendaki-Nya. 

E. Kerugian Bersikap tidak Hormat dan Patuh Pada Orang Tua  

1. Kerugian Bersikap tidak Hormat dan Patuh kepada Orang Tua 

1. Tidak disukai oleh orang lain. 

2. Mendapatkan dosa. 

3. Tidak mendapatkan pahala dari yang maha kuasa. 

4. Kehidupan sehari-hari bermasalah / tidak damai. 

5. Tidak dipandang baik, karena memiliki sifat yg tidak baik pula. 

6. Tidak mendapatkan ridha dari Allah Swt. 

2. Kerugian Bersikap tidak Hormat dan Patuh kepada Guru 

1. Tidak diangkat derajatnya oleh Allah Swt. 

2. Dipandang jelek oleh orang lain. 

3. Memiliki attitude yang buruk. 

4. Mendapatkan dosa. 

5. Dijauhi oleh beberapa kalangan, karena dianggap memberikan pengaruh 

negatif. 
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Lampiran 10 

Materi siklus II 

 

PENGELOLAAN WAKAF 

 

 

A. Pengertian Wakaf 

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu Waqafa berarti menahan atau 

berhenti atau berdiam di tempat atau tetap berdiri. Wakaf dalam Kamus Istilah Fiqih 

adalah memindahkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan yang memberi 

manfaat bagi masyarakat. 

Wakaf menurut hukum Islam dapat juga berarti menyerahkan suatu hak milik 

yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) baik berupa 

perorangan maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau 

manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syari’at Islam. 

 

B. Tujuan Wakaf 

Wakaf adalah berdasarkan ketentuan agama dengan tujuan taqarrub kepada Allah 

Swt untuk mendapatkan kebaikan dan ridha-Nya. Mewakafkan harta benda jauh lebih 

utama dan lebih besar pahalanya daripada bersedekah biasa, karena sifatnya kekal dan 
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manfaatnya pun lebih besar. Pahalanya akan terus mengalir kepada wakifnya 

meskipun dia telah meninggal. 

Tujuan wakaf berdasarkan hadits yang berasal dari Ibnu Umar ra. dapat dipahami 

ada dua macam yakni: 

1. Untuk mencari keridhaan Allah SWT 

2. Untuk kepentingan masyarakat 

3. Rukun dan Syarat Wakaf 

C. Syarat Wakaf 

1. Orang yang berwakaf hendaklah mukallaf  (tidak syah wakafnya anak-

anak). 

2. Harta yang diwakafkan hendaklah tahan lama, dapat diambil manfaatnya, 

milik sendiri dan tidak dibatasi waktu. 

3. Tujuan wakaf, hendaklah  semata-mata karena beribadah kepada Allah 

Swt, dan   bukan  untuk maksiat. 

4. Sighat (ijab qobul) harus jelas dan mengandung kata-kata wakaf. 

5. Orang yang diserahi wakaf hendaklah dapat dipercaya. 

Rukun Wakaf  

1. Wakif (orang yang berwakaf), yaitu orang atau badan hukum yang 

mewakafkan benda miliknya. 

2. Mauquf ‘alaih (orang yang menerima wakaf), yaitu kelompok atau badan 

hukum  yang diserahi tugas memelihara dan mengurus benda wakaf.  

3. Mauquf (harta yang diwakafkan), yaitu benda  yang bergerak/ tidak  

bergerak  yang memilki daya tahan lama dan bernilai seperti  tanah, mobil 

dan lain-lain. 

4. Sighat (ikrar serah terima wakaf), yaitu pernyataan kehendak dari wakif 

untuk mewakafkan benda miliknya. 
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D. Fungsi Wakaf 

Fungsi wakaf adalah mewujudkan suatu potensi dan manfaat ekonomis harta 

benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 

Manfaat wakaf merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan harta di jalan 

Allah Swt. Apabila harta wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan, baik bidang 

keagamaan maupun perekonomian, maka manfaatnya sangat terasa untuk 

kepentingan umum, tidak terbatas untuk keluarga atau kerabat terdekat. 

E. Macam-macam Wakaf 

1. Wakaf Ahli (keluarga atau khusus) 

Macam-macam wakaf salah satunya adalah wakaf Ahli. Wakaf ahli merupakan 

wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seseorang atau lebih dari satu, baik 

keluarga wakif atau bukan, misalnya mewakafkan buku untuk anaknya yang mampu 

mempergunakannya, kemudian diteruskan kepada cucu-cucunya. Macam wakaf ini 

dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk 

dalam pernyataan wakaf. 

2. Wakaf Umum 

Macam-macam wakaf salah satunya wakaf umum. Wakaf umum ialah wakaf 

yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan pada 

orang-orang tertentu. Wakaf umum ini sejalan juga dengan amalan wakaf yang 

menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir sampai wakif itu meninggal dunia. 

Apabila harta wakaf masih ada tetap diambil manfaatnya sehingga wakaf itu dapat 

dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk 

menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial, pendidikan, 

kebudayaan, ekonomi serta keagamaan. Adapun Jenis barang/benda yang boleh di 

wakafkan adalah barang yang dapat di ambil manfaatnya dan tidak merusak dzatnya, 

misalnya : 

a. Sebidang Tanah. 

b. Bangunan Masjid, Madrasah, Jembatan dan lain-lain. 

c. Pepohonan yang dapat di ambil manfaatnya/hasilnya. 
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Lampiran 11 

Lembar Observasi Aktivitas Guru Pada Mata Pelajaran 

 Pendidikan Agama Islam Menggunakan  

Pembelajaran Modelling The Way  

Siklus I  

 

Nama Sekolah :   SMKN 6 Kendari               

Nama Pengamat :   Nurlela, S. Pd., M. Pd. I               

Alokasi waktu :   2 x 45 menit      

Mata Pelajaran :   Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester   :   X/II (genap) 

Materi :   Hormat dan Patuh pada Orang Tua dan Guru                   

Petunjuk pengisian: 

Isi lembar observer sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√) 

pada kolom skor yang sesuai 

 

No Aktivitas guru Ya Tidak Catatan 

I Kegiatan awal    

1.  Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam 
   

 

2 Guru menyapa, memeriksa kehadiran, 

kerapian, serta kesiapan peserta didik  
   

 

3 Guru melakukan apersepsi     

4 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran     

5  Guru memotivasi siswa     

6 Guru memperkenalkan model pembelajaran 

Modelling The Way 
  

  

II Kegiatan inti    

1 Guru menjelaskan materi pembelajaran yaitu 

hormat dan patuh pada orang tua dan guru 
  

  

2 Guru menampilkan video pembelajaran   
  

3  
Guru melakukan tanya jawab kepada siswa    
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4 Guru membagi kelompok sebanyak 3 

kelompok, setiap kelompok terdiri dari 6 siswa  
  

  

5 Guru memberikan tugas kepada setiap 

kelompok agar menciptakan skenario drama  
  

  

6 Guru memberikan kesempatan kepada tiap-tiap 

kelompok untuk menampilkan hasil skenario 

yang telah dibuat, secara bergiliran 

  

  

7 Guru memberi kesempatan kepada tiap 

kelompok yang telah menampilkan drama agar 

memberi masukan pada kelompok tersebut 

  

  

8 Guru memberikan penjelasan secukupnya 

untuk mengklasifikasi 
  

  

III Kegiatan akhir    

1 Guru mengadakan evaluasi   
  

2 Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pelajaran  
  

  

3 Guru menutup pembelajaran dengan membaca 

hamdala dan mengucapkan salam 
  

  

 Jumlah Skor 15 2  

Presentase pelaksanaan Pembelajaran : 

Jumlah Skor Perolehan x 100% 

17 

Keterangan : 

 

0 = tidak terlaksana (tidak), Apabila siswa tidak melaksanakan indikator yang  

diamati. 

1 = terlaksana (ya), apabila siswa melaksanakan indikator yang diamati. 
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Lampiran 12 

 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa Pada Mata Pelajaran 

 Pendidikan Agama Islam Menggunakan  

Pembelajaran Modelling The Way  

Siklus I  

 

Nama Sekolah :   SMKN 6 Kendari               

Nama Pengamat :   Nurlela, S. Pd., M. Pd. I               

Alokasi waktu :   2 x 45 menit      

Mata Pelajaran :   Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester   :   X/II (genap) 

Materi :   Hormat dan Patuh pada Orang Tua dan Guru                   

Petunjuk pengisian: 

Isi lembar observer sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√) 

pada kolom skor yang sesuai 

 

No Aktivitas siswa Ya Tidak Catatan 

I Kegiatan awal    

1.  Siswa menjawab salam dan sapaan dari guru     

2 Siswa mendengarkan saat guru sedang 

mengabsen 
   

 

3 Siswa mendengarkan dan memperhatikan  guru  

menyampaikan tujuan pembelajaran 
   

 

4 Siswa menanggapi apersepsi     

5 Siswa mendengarkan motivasi dari guru     

6 Siswa memperhatikan saat guru menjelaskan 

langkah-langkah modelling the way 
  

  

II Kegiatan inti    

1 Siswa memperhatikan saat guru menjelaskan 

materi hormat dan patuh pada orang tua dan 

guru 

  

  

2 Siswa menanggapi video yang telah di 

tayangkan 
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3  Siswa menjawab umpan balik dari guru dan 

bertanya tentang materi yang belum dipahami 
   

 

4 Siswa membagi kelompok sebanyak 3 

kelompok, setiap kelompok terdiri dari 6 siswa  
  

  

5 Siswa membagi tugas kepada masing-masing  

kelompok agar menciptakan skenario drama  
  

  

6 Siswa memberikan kesempatan kepada tiap-

tiap kelompok untuk menampilkan hasil 

skenario yang telah dibuat, secara bergiliran 

  

  

7 Siswa memberi kesempatan kepada tiap 

kelompok yang telah menampilkan drama agar 

memberi masukan pada kelompok tersebut 

  

  

III Kegiatan akhir    

1 Siswa menjawab soal evaluasi dari guru     

2 Siswa menyimpulkan materi pelajaran dengan 

bimbingan guru 
 

   

3 Siswa membaca hamdala (doa) dan menjawab 

salam dari guru saat pembelajaran selesai 
  

  

 Jumlah Skor 13     3  

                                     Presentase pelaksanaan Pembelajaran : 

Jumlah Skor Perolehan x 100% 

16 

Keterangan : 

 

0 = tidak terlaksana (tidak), Apabila siswa tidak melaksanakan indikator yang 

diamati. 

1 = terlaksana (ya), apabila siswa melaksanakan indikator yang diamati. 
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Lampiran 13 

 

Lembar Observasi Aktivitas Guru Pada Mata Pelajaran 

 Pendidikan Agama Islam Menggunakan  

Pembelajaran Modelling The Way  

Siklus II  

 

Nama Sekolah :   SMKN 6 Kendari               

Nama Pengamat :   Nurlela, S. Pd., M. Pd. I               

Alokasi waktu :   2 x 45 menit      

Mata Pelajaran :   Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester   :   X/II (genap) 

Materi :   Pengelolaan Wakaf                

Petunjuk pengisian: 

Isi lembar observer sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√) 

pada kolom skor yang sesuai 

 

No Aktivitas guru Ya Tidak Catatan 

I Kegiatan awal    

1.  Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam 
  

  

2 Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian, 

serta kesiapan peserta didik  
  

  

3 Guru melakukan apersepsi     

4 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran     

II Kegiatan inti    

1 Guru menjelaskan materi pembelajaran yaitu 

pengelolaan wakaf 
  

  

2 Guru menampilkan video pembelajaran   
  

3  
Guru melakukan tanya jawab kepada siswa    

 

4 Guru membagi kelompok sebanyak 6 kelompok, 

setiap kelompok terdiri dari 3 siswa  
  

  

5 Guru memberikan tugas kepada setiap kelompok 

agar menciptakan skenario drama  
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6 Guru memberikan kesempatan kepada tiap-tiap 

kelompok untuk menampilkan hasil skenario 

yang telah dibuat, secara bergiliran 

  

  

7 Guru memberi kesempatan kepada tiap 

kelompok yang telah menampilkan drama agar 

memberi masukan pada kelompok tersebut 

  

  

8 Guru memberikan penjelasan secukupnya untuk 

mengklasifikasi 
  

  

III Kegiatan akhir    

1 Guru mengadakan evaluasi    
 

2 Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pelajaran  
   

 

3 Guru menutup pembelajaran dengan membaca 

hamdala dan mengucapkan salam 
   

 

 Jumlah Skor 15  
 

Presentase pelaksanaan Pembelajaran : 

Jumlah Skor Perolehan x 100% 

15 

Keterangan : 

 

0 = tidak terlaksana (tidak), Apabila siswa tidak melaksanakan indikator yang 

diamati. 

1 = terlaksana (ya), apabila siswa melaksanakan indikator yang diamati. 
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Lampiran 14 

 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa Pada Mata Pelajaran 

 Pendidikan Agama Islam Menggunakan  

Pembelajaran Modelling The Way  

Siklus II  

Nama Sekolah :   SMKN 6 Kendari               

Nama Pengamat :   Nurlela, S. Pd., M. Pd. I               

Alokasi waktu :   2 x 45 menit      

Mata Pelajaran :   Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester   :   X/II (genap) 

Materi :   Pengelolaan Wakaf                   

Petunjuk pengisian: 

Isi lembar observer sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√) 

pada kolom skor yang sesuai 

 

No Aktivitas siswa Ya Tidak Catatan 

I Kegiatan awal    

1.  Siswa menjawab salam dan sapaan dari guru     

2 Siswa mendengarkan saat guru sedang 

mengabsen 
  

  

3 Siswa mendengarkan dan memperhatikan  guru  

menyampaikan tujuan pembelajaran 
  

  

4 Siswa menanggapi apersepsi     

II Kegiatan inti    

1 Siswa memperhatikan saat guru menjelaskan 

materi pengelolaan wakaf 
  

  

2.  Siswa menjawab umpan balik dari guru dan 

bertanya tentang materi yang belum dipahami 
   

 

3 Siswa membagi kelompok sebanyak 6 

kelompok, setiap kelompok terdiri dari 3 siswa  
  

  

4 Siswa membagi tugas kepada masing-masing  

kelompok agar menciptakan skenario drama  
  

  

5 Siswa memberikan kesempatan kepada tiap-

tiap kelompok untuk menampilkan hasil 
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skenario yang telah dibuat, secara bergiliran 

6 Siswa memberi kesempatan kepada tiap 

kelompok yang telah menampilkan drama agar 

memberi masukan pada kelompok tersebut 

  

  

III Kegiatan akhir    

1 Siswa menjawab soal evaluasi dari guru    
 

2 Siswa menyimpulkan materi pelajaran dengan 

bimbingan guru 
   

 

3 Siswa membaca hamdala (doa) dan menjawab 

salam dari guru saat pembelajaran selesai 
   

 

 Jumlah Skor 13   

       Presentase pelaksanaan Pembelajaran : 

Jumlah Skor Perolehan x 100% 

13 

Keterangan : 

 

0 = tidak terlaksana (tidak), Apabila siswa tidak melaksanakan indikator yang 

diamati. 

1 = terlaksana (ya), apabila siswa melaksanakan indikator yang diamati. 

 

 

 

                                               



134 

 

 

Lampiran 15 

 

TES EVALUASI SIKLUS I 

 

Nama   :                      

Kelas/Semester :             

Waktu   : 45 Menit   

 

A. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang tepat! 

 

1. Jelaskan pengertian hormat dan patuh pada orangtua dan guru ? (10 

bobot) 

2. Tuliskan dalil atau hadis tentang hormat dan patuh pada orangtua dan 

guru beserta artinya ? (25 bobot) 

3. Sebutkan ciri-ciri hormat dan patuh pada orangtua dan guru ! (10 bobot) 

4. Mengapa kita diwajibkan untuk menghormati orangtua ? (30  bobot) 

5. Jelaskan Mengapa kita diwajibkan untuk berbakti kepada orangtua ?  (30 

bobot) 

TES EVALUASI SIKLUS II 

 

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang tepat! 

 

1. Jelaskan pengertian wakaf ? (10 bobot) 

2. Tulis dan Jelaskan dasar dan hukum wakaf ? (30 bobot) 

3. Sebutkan rukun-rukun wakaf ! (15 bobot) 

4. Jelaskan bentuk-bentuk harta wakaf, dan berikan contohnya ! (30  bobot) 

5. Tuliskan tata cara perwakafan ! (15 bobot)
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Lampiran 16 

 

SOAL DAN KUNCI JAWABAN TES EVALUASI SIKLUS I 

 

C. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang tepat! 

 

1. Jelaskan pengertian hormat dan patuh pada orangtua dan guru ? (10 bobot) 

2. Tuliskan dalil tentang hormat dan patuh pada orangtua dan guru beserta 

artinya ? (25 bobot) 

3. Sebutkan ciri-ciri hormat dan patuh pada orangtua dan guru ! (10 bobot) 

4. Mengapa kita diwajibkan untuk menghormati orangtua ? (30  bobot) 

5. Jelaskan Mengapa kita diwajibkan untuk berbakti kepada orangtua ?  (30 

bobot) 

 

B. Kunci Jawaban 

 

1. Pengertian Hormat dan Patuh kepada Orang Tua 

Orang tua adalah bapak dan ibu yang mengandung, mengasuh, mendidik, dan 

memenuhi kebutuhan hingga dewasa yang telah membesarkan kita. Sehingga kita 

perlu berbakti kepada keduanya. 

Pengertian Hormat dan Patuh kepada Guru 

Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan dan 

mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Walau bagaimana 

tingginya pangkat atau kedudukan seseorang, dia adalah bekas seorang pelajar yang 

tetap berhutang budi kepada gurunya yang pernah mendidik pada masa dahulu. Guru 

adalah orang yang mengetahui ilmu (‘ālim/ulamā), dialah orang yang takut kepada 

Allah Swt. 

2. Dalil  Hormat Dan Patuh Kepada Orang Tua Dan Guru 

Al-Qur’an Surat Al-Isra’ (17) ayat 23. 
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ا يَْبلَُغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبََر  ِِاَلهَُما َاََل تَُُْل لَهَُما أُفٍّ َوََّل َوقََضى َربَُّك أََّلَّ تَْعبُُدوا إَِّلَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا إِمَّ أََحُدهَُما أَْو 

ِريًما َِ  تَْنهَْرهَُما َوقُْل لَهَُما قَْوًَّل 

Artinya: 

“ Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 

selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan 

sebaik-baiknya. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau kedua-

duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali 

janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan 

janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 

perkataan yang mulia.” 

3. Cici-ciri Hormat dan Patuh Pada Orang Tua dan Guru  

Ciri-ciri Hormat dan Patuh kepada Orang Tua 

1. Selalu mengucapkan salam ketika mereka ada atau mencium tangannya. 

2. Selalu bertutur kata yang sopan dan halus kepadanya. 

      3. Tidak mendurhakainya. 

4. Patuh pada perintahnya. 

5. Selalu bisa menghargai apapun usaha yg telah di lakukannya. 

Ciri-ciri Hormat dan Patuh kepada Guru 

1. Tidak menghina kepada guru. 

2. Mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat.  

3. Memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pelajaran. 

4 .  Ber t an ya  k ep ada  gu r u  apab i l a  ad a  s es u a tu  yan g  b e l u m 

d im en ge r t i  d en gan  sikap sopan. 

5. Menggunakan bahasa yang baik pada saat berbicara dengan guru.  
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4. Karena Menghormati orang tua itu sangat ditekankan dalam Islam. Banyak 

ayat di dalam al-Qur’ān yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat 

baik dan menghormati orang tua. Selain menyeru untuk beribadah kepada Allah Swt. 

Semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun, al-Qur’ān juga menegaskan 

kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya. Sebagai muslim yang 

baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita baik ibu 

maupun ayah.  

 

5. Karena Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk 

berbakti dan taat kepada ibu-bapak. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah 

sikap dan perbuatan yang terpuji. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Allah Swt. 

Memerintahkan kepada umat manusia untuk menghormati orang tua. 
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Lampiran 17 

 

SOAL DAN KUNCI JAWABAN TES EVALUASI SIKLUS II 

 

A. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Jelaskan pengertian wakaf ? (10 bobot) 

2. Tulis dan Jelaskan dasar dan hukum wakaf ? (30 bobot) 

3. Sebutkan rukun-rukun wakaf ! (15 bobot) 

4. Jelaskan bentuk-bentuk harta wakaf, dan berikan contohnya ! (30  bobot) 

5. Tuliskan tata cara perwakafan ! (15 bobot) 

B. Kunci Jawaban 

 

1. Wakaf berasal dari bahasa arab "َََوقَف" yang berarti menahan (al-habs) dan 

mencegah (al-man’u). Maksudnya adalah menahan untuk tidak di jual, 

tidak dihadiahkan dan tidak di wariskan. 

2. Hukum waqaf adalah sunnah. Dasar hokum Q.S. Ali’Imran 92 

 

 

 

Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang 

kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka 

Sesungguhnya Allah mengetahuinya. 

3. Rukun-rukun waqaf yaitu: 

1. Orang yang berwaqaf(al-waqif) 

2. Benda yang diwaqafkan (al-mauquf) 
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3. Orang yang menerima manfaat waqaf (al-mauquf’alaihi) atau 

sekelompok orang badan hukum disertai tugas mengurus dan 

memelihara barang waqaf (nazir). 

4. Lafadz atau ikrar waqaf (sigat). 

4. Bentuk-bentuk harta waqaf ada dua yaitu: 

1. Waqaf benda tidak bergerak, yaitu: 

a. Hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku 

b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. 

c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. 

d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

2. Waqaf benda bergerak, yaitu: 

a. Waqaf uang yang dilakukan lembaga keuangan syari’ah yang 

ditunjuk oleh mentri agama. 

b. Logam mulia, yaitu logam dan batu mulya yang sifatnya 

memiliki jangka panjang. 

c. Surat berharga, 

d. Kendaraan, dll. 

5. Tata cara perwakafan yaitu: 

a. Perorangan atau badan hukum yang mewaqafkan tanah hak 

miliknya diharuskan datang sendiri dihadapan penjabat 

Pembuat Akta Ikrar Waqaf (PPAIW) untuk melaksanakan 

ikrar waqaf. 

b. Calon waqif sebelum mengikrarkan waqaf, terlebih dahulu 

harus menyerahkan surat-surat (sertifikat, surat keterangan, 

dll.) 

c. PPAIW meneliti surat dan syarat-syarat untuk pelepasan hak 

benda waqaf. 
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d. Dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, waqif mengikrarkan 

dengan jelas, tegas dan dalam bentuk tertulis. 

e. PPAIW segera membuat ikrar waqaf dan mencatat dalam 

daftar akta ikrar waqaf dan menyimpannya bersama aktanya 

dengan baik.    

 



141 

 

 

Lampiran 18 

 

Naskah Drama Perilaku Akhlak Tercela 

Siklus I 

 

Penokohan: 

Nurwahyuni amdar sebagai ibu guru 

Nurfitriani amdar sebagai siswi yang antagonis 

Ina karinanti sebagai siswi yang antagonis 

Jumina sebagai siswi yang protagonis 

Nursaleha sebagai ibu dari jumina 

 

Singkat cerita ini yang menggambarkan tentang perilaku akhlak tercela, pada 

suatu hari tepatnya disekolah menengah atas ada beberapa siswa yang karakternya 

berbeda, ada yang teladan dan adapula seorang murid yang tidak mau mendengar, 

malas, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya mereka sangat menyesal dengan 

perbuatannya sendiri. Simak alur ceritanya berikut ini. 

Ibu guru: baik anak-anak berhubung waktu telah habis maka pembelajaran pada siang 

hari ini ibu rasa pertemuan kita cukup sampai disini, kemudian minggu depan ibu 

mengadakan ulangan harian, adik-adik disini harus belajar tentang Hormat dan Patuh 

pada Orang Tua dan Guru terdapat di BAB 8. 

Murid: iya buu. (menjawab dengan serentak) 

Ibu guru: baik anak-anak kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan ucapan Hamdalah 

Murid: alhamdulillahi rabbil alamin 

Ibu guru: assalamu alaikum wr wb 

Murid: walaikum salam wr wb 

Muridpun menghampiri ibu guru bersalaman dan bergegas pulang. 

Pada malam hari ada seorang siswi yang bernama jumina anak teladan dikelas 

X Agama ia selalu giat belajar ketika ulangan harian akan dilaksanakan  pada minggu 

berikutnya, pada malam itu jumina sedang membaca buku Pendidikan Agama Islam, 

tiba-tiba sang ibu menghampiri jumina 
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Ibu jumina: ya Allah nak dari tadi ibu perhatikan kamu belajar trus, emang belajar 

apa kah ? 

Jumina: belajar Agama bu mau ulangan  

Ibu jumina: oooh mau ulangan kah ? 

Jumina: iyee buu 

Ibu jumina: makan mi dulu sinimi, nanti kamu sakit 

Jumina: sedikit lagi buu 

Ibu jumina: sinimi sinimi sinimi, sebentar pi lagi  kamu belajar nanti kamu sakit nak. 

Akhirnya mereka pun bergegas menuju ke ruang makan... 

Seminggu kemudian, tibalah saatnya ulangan harian dan ada seorang siswi 

yang selalu tepat datang di sekolah yaitu siswi yang bernama jumina, dan pada 

beberapa menit kemudian ibu guru pun datang ke kelas. 

Ibu guru: assalamu alaikum wr wb 

Jumina: walaikum salam wr wb 

Ibu guru: mana teman-teman yang lain ? 

Jumina: tidak tahu buu, belum ada yang datang dari tadi saya lihat 

Beberapa menit kemudian siswa lainnya pun datang dengan keadaan tergesa-

gesa.... 

Fitri dan ina: assalamu alaikum wr wb (dalam keadaan tidak sopan) 

Ibu guru dan murid: walaikum salam wr wb  

Mereka pun duduk dengan rapi karena sudah mengetahui bahwa hari ini 

ulangan harian, ibu guru pun berkata berhubung semuanya sudah datang maka hari 

ini kita akan melaksanakan ulangan harian dimohon kepada seluruh siswa untuk 

mengumpulkan  hp, tas, serta buku pelajaran diatas meja ibu. 

Murid: iya bu (menjawab dengan serentak) 

Ibu guru: ibu mohon kepada siswa agar tempat duduknya jangan ada yang berdekatan 
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Murid  pun mengubah tempat duduknya, serta ibu guru  membagikan soal 

ulangan harian kepada siswa tersebut. 

Fitri: bu langsung dijawab disini bu ? 

Ibu guru: iya langsung dijawab 

Pada saat ulangan berlangsung, ada salah satu murid bernama ina meminta 

jawaban kepada temannya yang bernama fitri, akan tetapi fitri juga tidak mengetahui 

soal yang diberikan oleh guru, kemudian mereka berdua kompak untuk menyontek 

jawaban jumina. 

Ibu guru pun melihat mereka gelisah dan menegur keduanya. 

Ibu guru: kenapa ina dan fitri kenapa gelisah sekali ? 

Ina dan fitri: tidak ji bu (jawab fitri dan ina) 

Karena mereka sudah ditegur oleh guru maka mereka berinisiatif untuk 

mengambil cara agar melihat konsep yang sudah mereka buat sebelumnya. Dan 

mereka pun nekat melihat konsepan yang sudah dirancang sebelumnya. 

Beberapa jam kemudian waktu telah habis. 

Ibu guru: oke karena waktunya telah habis maka jawaban dikumpul didepan sekarang 

(beliau menyampaikan dengan tegas) 

Murid: iya bu (menjawab dengan serentak) 

Setelah mereka mengumpulkan jawaban mereka pun kembali ke tempat 

duduk sebagaimana biasanya. 

Ibu guru: mudah-mudahan jawaban yang kalian tulis pada lembar soal ini hasilnya 

baik, dan hasil ulangan harian kalian insyaAllah besok ibu tempel dimading sekolah. 

Murid: iya bu 

Ibu guru: ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ibu pun mengucapkan salam 

kepada murid 

Murid: walaikum salam wr wb 

Guru dan murid bergegas untuk pulang.. 



144 

 

 

Keesokan harinya, pengumuman nilai ulangan harian telah ditempel dimading 

sekolah, dan yang pertama melihat pengumuman tersebut ialah siswi yang bernama 

jumina, pada saat itu ia sangat sedih melihat hasil nilai yang ia dapatkan karena ia 

berfikir bahwa murid yang sangat aktif dalam proses pembelajaran serta selalu 

disiplin waktu. Tiba-tiba fitri dan ina pun menghampiri mading dan melihat nilai 

mereka sangat baik ina dan fitri sangat gembira dengan hasil nilai ulangan yang 

mereka peroleh. 

Beberapa jam kemudian jumina dipanggil keruangan ibu, jumina pun 

langsung menuju ke ruangan ibu 

Jumina: assalamu alaikum wr wb 

Ibu guru: walaikum salam wr wb, silahkan duduk (jumina pun duduk) 

Ibu guru: begini nak, ibu panggil kamu kesini karena ibu sangat heran dengan hasil 

nilai ulangan harianmu kemarin karena ibu melihat kamu anak yang sangat aktif 

dalam proses pembelajaran, Ada apa dengan mu ? kenapa nilaimu lebih rendah 

daripada teman-teman mu yang lain  

Jumina: sebetulnya bu saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan 

nilai yang tinggi tetapi kenapa nilai saya yang paling rendah dibanding teman-teman 

yang lain, karena buu, sebenarnya mereka mempunyai kisi-kisi jawaban untuk 

menyontek makanya nilai mereka tinggi daripada saya bu. 

Ibu guru: oke karena kamu orangnya tidak pernah bermasalah dengan sekolah maka 

ibu percaya dengan perkataan mu tadi. Jadi ibu minta tolong panggilkan ina dan fitri 

keruangan ibu sekarang juga. 

Jumina: iya bu. Kalo begitu saya pamit dulu ya bu, assalamu alaikum wr wb 

Ibu guru: walaikum salam wr wb  

Jumina pun keluar tak lama kemudian ina dan fitri datang keruangan guru 

Ina dan fitri: assalamu alaikum wr wb (sopan) 

Ibu guru: walaikum salam wr wb, silahkan duduk (ina dan fitri pun duduk) 

Ibu guru: ibu memanggil kalian disini ada yang ingin ibu bicarakan mengenai 

ulangan harian pekan lalu, kalian jujur saja ya (sambil berbicara dengan tegas) ibu 
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lebih suka orang jujur. Jadi ibu minta kejujuran kalian. Apakah kalian mengerjakan 

ulangan harian kemarin jujur atau tidak ?  

Dengan rasa takut ina dan fitri pun menjawab 

Ina dan fitri: iya bu jujur  

Ibu guru: kalian sudah mengatakan jujur tetapi kalian sudah mengetahui perbuatan 

berbohong itu pasti ada ?  

Ina dan fitri: dosanya bu guru 

Ibu guru: kalian sudah tahu sendiri, jadi ibu percaya pada kalian karena kalian sudah 

mengatakan jujur tetapi kalau kalian berbohong maka kalian tahu sendiri pasti ada 

balasannya dari Allah tentang apa yang telah kalian perbuat. 

Ina dan fitri menjawab dengan rasa takut   

Ina dan fitri: sebenarnya, sebenarnya, sebenarnya kami berduaaa buuu (sambil 

menghayal  perbuatan mereka pada pekan lalu) 

Pada saat itu ina dan fitri menceritakan hal yang sesungguhnya terjadi pada 

pekan lalu, pada saat besoknya ulangan kami berdua tidak belajar malah bermain hp, 

bersenang-senang dan ketika fitri sadar bahwa besok mereka akan ulangan harian 

maka ina pun menjawab langsung menjawab sembari berkata gampang lah kan ada 

jumina tempat nyontek nya kita ohh iyaa benar juga ide kamu fitri pun senang dengan 

jawaban ina. (karena ina dan fitri siswa yang malas) 

Setelah mereka sudah menjelaskan kepada ibu apa yang terjadi pada pekan 

lalu ina dan fitri berkata  

Ina dan fitri: maafkan kami bu (dengan raut wajah merasa bersalah) 

Ina: kami sangat menyesal buu (menangis) 

Ibu guru: oke, yang penting kalian sudah mau jujur, disini ibu mau melihat kejujuran 

kalian, ibu harap kalian tidak mengulangi perbuatan ini lagi (nasehat ibu guru kepada 

ina dan fitri), sekarang kalian bisa keluar 

Ina dan fitri pun bersalaman dan keluar dari ruangan ibu gurunya.  
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Lampiran 19 

Naskah Drama Perwakafan 

Siklus II 

 

Penokohan: 

Wakif (ina karinanti) 

Nadzir (nurwahyuni amdar) 

PPAIW (dian ahdianti) 

Notaris dan saksi (jumina) 

BPN ( nurfitriani amdar) 

 

Terdapat sebuah keluarga yang ingin mewakafkan tanahnya. Tanah itu 

merupakan hak milik dari Ibu Maisuna. Kemudian wakif meminta salah seorang 

tokoh di wilayahnya untuk menjadi nadzir, yaitu Ibu Rizky. 

 

Wakif  :Ass.. niat kedatangan saya kemarin untuk mewakafkan tanah saya 

untuk yayasan yang anda kelola. 

Nadzir :Alhamdulillah.. semoga niat baik Ibu dijadikan rahmat oleh Allah. 

Kalau begitu, besok mari kita sama-sama ke KUA. 

Wakif :Baiklah, besok sekitar jam 10 siang. Kalau begitu saya permisi 

dulu.Wass.. 

Nadzir  :wass..  

 

(Wakif menemui seorang pemuka agama untuk menjadi saksi) 

 

Wakif :Saya datang kemarin untuk meminta tolong, Ibu menjadi saksi untuk 

perwakafan yang saya lakukan. Kebetulan ini saya akan mewakafkan 

tanah milik saya. 

Saksi  :Iya, saya bersedia.  

Wakif  :Kalau begitu besok sekitar jam 10 siang akan pergi ke KUA. 

 

(WakifdanNadzirdatangke KUA) 

 

PPAIW :Assalamualaikum, Pak. Ada yang bias saya bantu? 

Wakif :Waalaikumsalam. Begini Pak, saya bermaksud untuk mewakafkan 

sebagian dari tanah saya. Kedatangan saya untuk mengurus akta 
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wakaf, datang bersama selaku pihak yang saya percayai untuk 

mengelola tanah yang saya wakafkan dan selaku saksi. 

PPAIW :Ibu sudah membawa persyaratannya? 

Wakif  :Maaf, Pak. Saya ini belum tahu menahu mengenai persyaratan    

wakaf. 

PPAIW :Persyaratannya meliputi fotocopy kartu keluarga, fotokopi KTP serta 

fotocopy sertifikat. Sertifikat ini harus memang benar-benar milik 

anda sendiri, tidak boleh terjadi persengketaan. Jadi, kalau masih ada 

persengketaan mohon diselesaikan. 

Wakif :Tanah itu sudah benar-benar hak milik saya sendiri. Dan saya ikhlas 

berniat mewakafkannya. 

PPAIW :Allham.. Untuk nadzir persyaratannya meliputi Fotocopy KTP dan 

surat kuasa. 

Nadzir  :Baik, Pak. Saya akan segera melengkapinya. 

Wakif  :Kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Wass..  

PPAIW :Wass. 

 

(Keesokan harinya Wakif dan Nadzir pergi ke KUA lagi) 

 

Wakif :Ass..ini persyaratannya. Mohon diperiksa. (Nadzir juga menyerahkan 

persyaratannya) 

PPAIW :Iya, ini sudah lengkap. Saya kan buatkan akta ikrar wakafnya. 

 

(Setelah akta ikrar wakaf jadi, Wakif dan Nadzir mengucapkan ikrar wakaf) 

(Setelah ikrar, PPAIW pergike BPN untuk mengurus sertifikat tanah wakaf) 

 

PPAIW :Ass.. 

BPN  :Wass.. Silahkan duduk, ada yang bias saya bantu? 

PPAIW :Maksud  dari kedatangan saya kemarin tuk mengurus sertifikat tanah 

wakaf milik Ibu Maisuna. Ini berkas-berkasnya. 

BPN  :Baik, Pak, saya akan segera mengurusnya. 

PPAIW :Kalau begitu saya permisi dahulu. 

 

(BPN meminta notaris untuk mengurus tanah wakaf) 

 

BPN :Tolong ukur tanah milik Ibu Maisuna di Jl. .......................... Dan 

laporkan hasilnya kepada saya. 
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Notaris :Baik, Pak. Akan segera saya kerjakan. 

 

(Notaris mengukur tanah wakaf) 

(Setelah Notaris membuat surat keterangan, kemudian melaporkannya kepada BPN) 

 

Notaris :Ini surat keterangannya, Pak. 

BPN  :Iya, taruh di meja saya. 

(BPN mengurus sertifikat tanah wakaf) 

(Setelah jadi, PPAIW dating ke BPN untuk mengambil, dan kemudian menghubungi 

Wakif dan nadzir) 

 

PPAIW :Saya ingin mengambil sertifikat tanah yang beberapa bulan yang lalu 

saya ajukan. 

BPN  :Atas nama siapa? 

PPAIW :Ibu Maisuna.  

BPN  :Saya cari kan terlebih dahulu. 

BPN  :Ini suratnya, Pak. 

PPAIW :Iya. 

 

(PPAIW menelfon wakif dan nadzir, kemudian wakif dan nadzar datang untuk serah 

terima sertifikat tanah) 

 

PPAIW :Ini sertifikatnya sudah jadi. 

Wakif :Iya, terimakasih atas bantuannya. Dan sertifikat ini saya serahkan 

kepada Bu Ayun, semoga bermanfaat. Dan mohon dikelola dengan 

baik. 

Nadzir :Terimakasih atas wakafnya, dan Insyaallah saya akan mengelola 

tanah tersebut dengan baik. 
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Lampiran 20 

Tabel Pra Siklus Hasil Belajar 

No Nama Nilai Hasil Belajar Catatan Guru 

1 ACN 50 Tidak Tuntas 

2 AF 60 Tidak Tuntas 

3 AAD 75 Tuntas 

4 DK 60 Tidak Tuntas 

5 DWS 75 Tuntas 

6 EC 85 Tuntas 

7 EDA 68 Tidak Tuntas 

8 FA 75 Tuntas 

9 F 60 Tidak Tuntas 

10 MNS 77 Tuntas 

11 MPB 60 Tidak Tuntas 

12 RPP 76 Tuntas 

 13 SDA 60 Tidak Tuntas 

14 SSS 65 Tidak Tuntas 

15 SNF 60 Tidak Tuntas 

16 TA 60 Tidak Tuntas 

17 TCP 78 Tuntas 

18 MM 75 Tuntas 

Jumlah 1219  

Rata-rata 67,72  

Ketuntatasn secara klasikal   44,44%  
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Lampiran 21 

Tabel Tes Hasil Belajar Siklus 1 

No Nama Nilai Hasil Belajar Catatan Guru 

1 ACN 75 Tuntas 

2 AF 60 Tidak Tuntas 

3 AAD 75 Tuntas 

4 DK 78 Tuntas 

5 DWS 76 Tuntas 

6 EC 85 Tuntas 

7 EDA 68 Tidak Tuntas 

8 FA 78 Tuntas 

9 F 67 Tidak Tuntas 

10 MNS 76 Tuntas 

11 MPB 60 Tidak Tuntas 

12 RPP 85 Tuntas 

 13 SDA 77 Tuntas 

14 SSS 75 Tuntas 

15 SNF 60 Tidak Tuntas 

16 TA 60 Tidak Tuntas 

17 TCP 75 Tuntas 

18 MM 75 Tuntas 

Jumlah 1305  

Rata-rata 72,05  

Ketuntatasn secara klasikal   66,66%  
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Lampiran 22 

Tabel Tes Hasil Belajar Siklus II 

No Nama Nilai Hasil Belajar Catatan Guru 

1  ACN 85 Tuntas 

2  AF 90 Tuntas 

3  AAD 95 Tuntas 

4  DK 85 Tuntas 

5  DWS 90 Tuntas 

6  EC 100 Tuntas 

7   EDA 87 Tuntas 

8   FA 90 Tuntas 

9  F  70 Tidak Tuntas 

10  MNS 79 Tuntas 

11  MPB 70 Tidak Tuntas 

12  RPP 85 Tuntas 

 13  SDA 89 Tuntas 

14  SSS 87 Tuntas 

15   SNF 95 Tuntas 

16  TA  85 Tuntas 

17  TCP 95 Tuntas 

18  MM 88 Tuntas 

Jumlah 1565  

Rata-rata 86,94  

Ketuntatasn secara klasikal   88,88%  
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Lampiran 23 

Tabel Peningkatan Nilai Hasil Belajar 

No Nama 

Nilai Hasil Belajar Siswa Keterangan 

Pra 

Siklus 

Siklus 

I 

Siklus 

II  

1 ACN 50 75 85 
 

2 AF 60 60 90 
 

3 AAD 75 75 95 
 

4 DK 60 78 85 
 

5 DWS 75 76 90 
 

6 EC 85 85 100 
 

7 EDA 68 68 87 
 

8 FA 75 78 90 
 

9 F 60  67  70 
 

10 MNS 77 76 79 
 

11 MPB 60 60 70 
 

12 RPP 76 85 85 
 

 13 SDA 60 77 89 
 

14 SSS 65 75 87 
 

15 SNF 60 60 95 
 

16 TA 60  60  85 
 

17 TCP 78 75 95 
 

18 MM 75 75 88 
 

Jumlah 1219 1305 1565  

Rata-rata 67,72 72,05 86,94  

Ketuntatasn secara klasikal 44,44% 66,66% 88,88%  
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Lampiran 24 

Dokumentasi Proses Belajar Mengajar Kelas X Kimia 

Siklus I 

 

Gambar 1. Guru Membuka Pelajaran 

 

 

Gambar 2. Guru Menjelaskan Tujuan Pembelajaran 
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Gambar 3. Guru Mengapersepsi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Siswa menjawab pertanyaan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Guru Menjelaskan Langkah-Langkah Metode Modelling The Way 
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Gambar 6. Siswa Menonton Video Pembelajaran Yang Telah Guru Siapkan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Guru Meminta Siswa Untuk Menanggapi Video Pembelajaran           

Yang Telah Ditonton 

                 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Siswa Mengomentari Video Yang Mereka Tonton 
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Gambar 9. Guru Membagikan Naskah Drama Kepada Siswa 

 

Gambar 10. Siswa Membentuk Kelompok Dan Membuat Naskah Drama 

 

Gambar 11. Siswa Menampilkan Hasil Dramanya 
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Gambar 12. Kelompok Lain Mengomentari Penampilan Kelompok Yang  

Tampil 

 

 
Gambar 13. Guru Dan Siswa Menyimpulkan Pembelajaran 

         
mmmmmGambar 14. Guru Dan Siswa Menutup Pembelajaran Berdoa 
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Dokumentasi Proses Belajar Mengajar Kelas X Kimia 

Siklus II 

 

Gambar 1. Guru Membuka Pelajaran 

 

Gambar 2. Guru Menjelaskan Tujuan Pembelajaran 
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Gambar 3. Siswa Menonton Video Pembelajaran Yang Telah Guru Siapkan 

Gambar 4. Siswa Menanggapi Video Yang Mereka Tonton 
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Gambar  5. Guru Membagikan Naskah Drama Kepada Siswa 

Gambar 6. Siswa Membuat Naskah Drama 
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Gambar 7. Siswa Menampilkan Hasil Dramanya 
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Gambar 8. Guru Dan Siswa Menutup Pembelajaran 

Gambar  9. Bersama Siswa-Siswi Kelas X KIMIA Smkn 6 Kendari
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