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Lampiran 1.1

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS I MELALUI

MODEL PEMBELAJARAN EVERYONE IS A TEACHER HERE

Pertemuan Pertama

Nama Sekolah    : MAN 1 Buton Selatan

Mata Pelajaran : Akidah Akhlak

Materi : Menghindari Perbuatan Syirik

Kelas : X IPA

Siklus ke : I (satu)

No Aspek yang diamati Terlaksana

1 A. Pendahuluan Ya Tidak

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam dan doa 

2. Guru mengabsensi 

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti
pembelajaran



4. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

5. Guru menyampaikan topik materi dan tujuan pembelajaran. 

2 B. Kegiatan Inti

1. Guru menjelaskan materi pelajaran 

2. Guru menyampaikan model pelajaran yang akandigunakan 

3. Guru menerapkan skenario model pembelajaran Everyone is
a teacher here sesuai langkah- langkah seperti :
a. Guru membagikartu index kepada setiap peserta didik,

kemu dia nmeminta peserta didik untuk menulis sebuah
pertanyaan tentang materi pelajaran yang sedang
dipelajari di kelas



b. Guru mengumpulkan kartu, kemudian dikocok dan
dibagikan satu kartu pada setiap siswa, kemudian Guru
meminta siswa membaca diam-diam pertanyaan atau
topic pada kartu dan pikirkan satu jawaban



c. Guru memanggil sukarelawan yang akan membaca
dengan keras kartu yang mereka dapat dan memberi
respons
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d. Setelah diberi respons, guru meminta yang lain di dalam
kelas untuk menambahkan apa yang telah disumbang
sukarelawan

e. Guru memanggil sukarelawan selanjutnya





3 C. Penutup

1. Guru memberikan tes tertulis kepada siswa 

2. Guru memerikasa jawaban siswa

3. Guru mentimpulkan materi yang telah dipelajari





4. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada
pertemuan berikutnya



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



Keterangan :

0=jika aspek yang diamati tidak terlaksana

1=jika aspek yang diamati terlaksana

Kendari, 28 April 2018

Pengamat Peneliti

Dra. Rahma Muzdalifah
NIP. 196812312005012039 Nim. 14010101039
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Lampiran 1.2

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS I MELALUI

MODEL PEMBELAJARAN EVERYONE IS A TEACHER HERE

Pertemuan Kedua

Nama Sekolah    : MAN 1 Buton Selatan

Mata Pelajaran : Akidah Akhlak

Materi : Asmaul Husna

Kelas : X IPA

Siklus ke : I (satu)

No Aspek yang diamati Terlaksana

1 A. Pendahuluan Ya Tidak

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam dan doa 

2. Guru mengabsensi 

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti
pembelajaran



4. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

5. Guru menyampaikan topik materi dan tujuan pembelajaran. 

2 B. Kegiatan Inti

1. Guru menjelaskan materi pelajaran 

2. Guru menyampaikan model pelajaran yang akandigunakan 

3. Guru menerapkan skenario model pembelajaran Everyone is
a teacher here sesuai langkah- langkah seperti :
a. Guru membagikartu index kepada setiap peserta didik,

kemu dia nmeminta peserta didik untuk menulis sebuah
pertanyaan tentang materi pelajaran yang sedang
dipelajari di kelas



b. Guru mengumpulkan kartu, kemudian dikocok dan
dibagikan satu kartu pada setiap siswa, kemudian Guru
meminta siswa membaca diam-diam pertanyaan atau
topic pada kartu dan pikirkan satu jawaban



c. Guru memanggil sukarelawan yang akan membaca
dengan keras kartu yang mereka dapat dan memberi
respons
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d. Setelah diberi respons, guru meminta yang lain di dalam
kelas untuk menambahkan apa yang telah disumbang
sukarelawan

e. Guru memanggil sukarelawan selanjutnya





3 C. Penutup

1. Guru memberikan tes tertulis kepada siswa 

2. Guru memerikasa jawaban siswa

3. Guru mentimpulkan materi yang telah dipelajari





4. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada
pertemuan berikutnya



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



Keterangan :

0=jika aspek yang diamati tidak terlaksana

1=jika aspek yang diamati terlaksana

Pengamat

Dra. Rahma
NIP. 196812312005012039

Kendari, 30 April 2018
Peneliti

Muzdalifah
Nim. 14010101039
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Lampiran 1.3

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS I MELALUI

MODEL PEMBELAJARAN EVERYONE IS A TEACHER HERE

Pertemuan Pertama

Nama Sekolah    : MAN 1 Buton Selatan

Mata Pelajaran : Akidah Akhlak

Materi : Akhlak Terpuji (Husnudzan dan Raja’)

Kelas : X IPA

Siklus ke : II (dua)

No Aspek yang diamati Terlaksana

1 A. Pendahuluan Ya Tidak

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam dan doa 

2. Guru mengabsensi 

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti
pembelajaran



4. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

5. Guru menyampaikan topik materi dan tujuan pembelajaran. 

2 B. Kegiatan Inti

1. Guru menjelaskan materi pelajaran 

2. Guru menyampaikan model pelajaran yang akandigunakan 

3. Guru menerapkan skenario model pembelajaran Everyone is
a teacher here sesuai langkah- langkah seperti :
a. Guru membagikartu index kepada setiap peserta didik,

kemu dia nmeminta peserta didik untuk menulis sebuah
pertanyaan tentang materi pelajaran yang sedang
dipelajari di kelas



b. Guru mengumpulkan kartu, kemudian dikocok dan
dibagikan satu kartu pada setiap siswa, kemudian Guru
meminta siswa membaca diam-diam pertanyaan atau
topic pada kartu dan pikirkan satu jawaban



c. Guru memanggil sukarelawan yang akan membaca
dengan keras kartu yang mereka dapat dan memberi
respons
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d. Setelah diberi respons, guru meminta yang lain di dalam
kelas untuk menambahkan apa yang telah disumbang
sukarelawan

e. Guru memanggil sukarelawan selanjutnya





3 C. Penutup

1. Guru memberikan tes tertulis kepada siswa 

2. Guru memerikasa jawaban siswa

3. Guru mentimpulkan materi yang telah dipelajari 



4. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada
pertemuan berikutnya



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



Keterangan :

0=jika aspek yang diamati tidak terlaksana

1=jika aspek yang diamati terlaksana

Kendari, 4 Mei 2018

Pengamat Peneliti

Dra. Rahma Muzdalifah
NIP. 196812312005012039 Nim. 14010101039
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Lampiran 1.4

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS I MELALUI

MODEL PEMBELAJARAN EVERYONE IS A TEACHER HERE

Pertemuan Kedua

Nama Sekolah    : MAN 1 Buton Selatan

Mata Pelajaran : Akidah Akhlak

Materi : Akhlak Terpuji (Taubat)

Kelas : X IPA

Siklus ke : II (dua)

No Aspek yang diamati Terlaksana

1 A. Pendahuluan Ya Tidak

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam dan doa 

2. Guru mengabsensi 

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti
pembelajaran



4. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

5. Guru menyampaikan topik materi dan tujuan pembelajaran. 

2 B. Kegiatan Inti

1. Guru menjelaskan materi pelajaran 

2. Guru menyampaikan model pelajaran yang akandigunakan 

3. Guru menerapkan skenario model pembelajaran Everyone is
a teacher here sesuai langkah- langkah seperti :
a. Guru membagikartu index kepada setiap peserta didik,

kemu dia nmeminta peserta didik untuk menulis sebuah
pertanyaan tentang materi pelajaran yang sedang
dipelajari di kelas



b. Guru mengumpulkan kartu, kemudian dikocok dan
dibagikan satu kartu pada setiap siswa, kemudian Guru
meminta siswa membaca diam-diam pertanyaan atau
topic pada kartu dan pikirkan satu jawaban



c. Guru memanggil sukarelawan yang akan membaca
dengan keras kartu yang mereka dapat dan memberi
respons
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d. Setelah diberi respons, guru meminta yang lain di dalam
kelas untuk menambahkan apa yang telah disumbang
sukarelawan

e. Guru memanggil sukarelawan selanjutnya





3 C. Penutup

1. Guru memberikan tes tertulis kepada siswa 

2. Guru memerikasa jawaban siswa

3. Guru mentimpulkan materi yang telah dipelajari





4. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada
pertemuan berikutnya



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



Keterangan :

0=jika aspek yang diamati tidak terlaksana

1=jika aspek yang diamati terlaksana

Kendari, 5 Mei 2018

Pengamat Peneliti

Dra. Rahma Muzdalifah
NIP. 196812312005012039 Nim. 14010101039
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Lampiran 2.1

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA KEGIATAN

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS I MELALUI

MODEL PEMBELAJARAN EVERYONE IS A TEACHER HERE

Pertemuan Pertama

Nama Sekolah    : MAN BUTON SELATAN

Mata Pelajaran  : Akidah Akhlak

Materi : Menghindari Perbuatan Syirik

Kelas : X

Siklus ke : I (satu)

No Aspek yang diamati Terlaksana

1 A. Pendahuluan Ya Tidak

1. Siswa menjawab salam dari guru √

2. Siswa siap dalam mengikuti pelajaran √

3. Siswa mendengarkan motivasi dari guru √

4. Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari √

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

√

2 B. Kegiatan Inti

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan serius √

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 dalam menerimakartu index dari guru √

7. Siswa membacadiam-diampertanyaanatau topic
padakartudanpikirkansatujawaban

√

8. Siswa membacadengankeraskartu yang
merekadapatdanmemberirespons

√

9. Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran

√

3 C. Penutup
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1. Siswa menjawab lembar soal yang diberikan guru √

2. Siswa menyetor lembar jawaban kepada guru
3. Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari pada

pertemuan berikutnya

√

√

4. Siswa dan guru sama- sama menutup pelajaran √

Keterangan :

0 = jika aspek yang diamati tidak terlaksana

1 = jika aspek yang diamati terlaksana

Pengamat

Dra. Rahma

NIP. 196812312005012039

Kendari, 28 April 2018
Peneliti

Muzdalifah
Nim. 14010101039
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Lampiran 2.2

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA KEGIATAN

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS I MELALUI

MODEL PEMBELAJARAN EVERYONE IS A TEACHER HERE

Pertemuan Kedua

Nama Sekolah    : MAN BUTON SELATAN

Mata Pelajaran  : Akidah Akhlak

Materi : Indahnya AsmaulHusna

Kelas : X

Siklus ke : I (satu)

No Aspek yang diamati Terlaksana

1 A. Pendahuluan Ya Tidak

1. Siswa menjawab salam dari guru √

2. Siswa siap dalam mengikuti pelajaran √

3. Siswa mendengarkan motivasi dari guru √

4. Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari √

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

√

2 B. Kegiatan Inti

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan serius √

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 dalam menerimakartu index dari guru √

7. Siswa membacadiam-diampertanyaanatau topic
padakartudanpikirkansatujawaban

√

8. Siswa membacadengankeraskartu yang
merekadapatdanmemberirespons

√

9. Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran

√

3 C. Penutup
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1. Siswa menjawab lembar soal yang diberikan guru √

2. Siswa menyetor lembar jawaban kepada guru
3. Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari pada

pertemuan berikutnya

√

√

4. Siswa dan guru sama- sama menutup pelajaran √

Keterangan :

0 = jika aspek yang diamati tidak terlaksana

1 = jika aspek yang diamati terlaksana

Pengamat

Dra. Rahma

NIP. 196812312005012039

Kendari, 30 April 2018
Peneliti

Muzdalifah
Nim. 14010101039
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Lampiran 2.3

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA KEGIATAN

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS I MELALUI

MODEL PEMBELAJARAN EVERYONE IS A TEACHER HERE

Pertemuan Pertama

Nama Sekolah    : MAN 1 BUTON SELATAN

Mata Pelajaran  : Akidah Akhlak

Materi : Akhlak Terpuji (Husnudzan dan Raja’)

Kelas : X

Siklus ke : II (dua)

No Aspek yang diamati Terlaksana

1 A. Pendahuluan Ya Tidak

1. Siswa menjawab salam dari guru √

2. Siswa siap dalam mengikuti pelajaran √

3. Siswa mendengarkan motivasi dari guru √

4. Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari √

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

√

2 B. Kegiatan Inti

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan serius √

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 dalam menerimakartu index dari guru √

7. Siswa membaca diam-diam pertanyaanatau topic pada
kartu dan pikirkan satu jawaban

√

8. Siswa membaca dengan keras kartu yang mereka dapat
dan member respons

√

9. Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran

√

3 C. Penutup
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1. Siswa menjawab lembar soal yang diberikan guru √

2. Siswa menyetor lembar jawaban kepada guru
3. Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari pada

pertemuan berikutnya

√

√

4. Siswa dan guru sama- sama menutup pelajaran √

Keterangan :

0 = jika aspek yang diamati tidak terlaksana

1 = jika aspek yang diamati terlaksana

Pengamat

Dra. Rahma

NIP. 196812312005012039

Kendari, 4 Mei 2018
Peneliti

Muzdalifah
Nim. 14010101039
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Lampiran 2.4

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA KEGIATAN

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS I MELALUI

MODEL PEMBELAJARAN EVERYONE IS A TEACHER HERE

Pertemuan Kedua

Nama Sekolah    : MAN 1 BUTON SELATAN

Mata Pelajaran  : Akidah Akhlak

Materi : Akhlak Terpuji (Taubat)

Kelas : X

Siklus ke : II (dua)

No Aspek yang diamati Terlaksana

1 A. Pendahuluan Ya Tidak

1. Siswa menjawab salam dari guru √

2. Siswa siap dalam mengikuti pelajaran √

3. Siswa mendengarkan motivasi dari guru √

4. Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari √

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

√

2 B. Kegiatan Inti

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan serius √

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 dalam menerimakartu index dari guru √

7. Siswa membaca diam-diam pertanyaan atau topic pada
kartu dan pikirkan satu jawaban

√

8. Siswa membaca dengan keras kartu yang mereka dapat
dan member respons

√

9. Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran

√

3 C. Penutup
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1. Siswa menjawab lembar soal yang diberikan guru √

2. Siswa menyetor lembar jawaban kepada guru
3. Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari pada

pertemuan berikutnya

√

√

4. Siswa dan guru sama- sama menutup pelajaran √

Keterangan :

0 = jika aspek yang diamati tidak terlaksana

1 = jika aspek yang diamati terlaksana

Pengamat

Dra. Rahma

NIP. 196812312005012039

Kendari, 5 Mei 2018
Peneliti

Muzdalifah
Nim. 14010101039
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Lampiran 3.1

Silabus Pembelajaran
Madrasah Aliyah

Kelas X
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Kompetensi Dasar Indikator Esensi Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

3.1. Menganalisis
perbuatan syirik
dan macam-
macam dan cara
menghindarinya.

4,1. Menyajikan contoh
praktik-praktik
perbuatan syirik di
masyarakat

3.1.1.Siswa dapat
menjelaskan
pengertian
syirik

3.1.2.Siswa  dapat
menyebutkan
contoh
peilaku syirik

3.1.3.Siswa dapat
menyimpulkan
bahaya
perbuatan syirik

3.1.4.Siswa dapat
mejelaskan
cara
menghindari
perbuatan
syirik

4.1.1 Siswa dapat
menyajikan
contoh praktik-
praktik
perbuatan syirik

a. Pengertian
Syirik

b. Contoh
Perilaku
Perbuatan
Syirik

c. Bahaya
Perbuatan
Syirik

d. Cara
Menghin-dari
Perbuatan
Syirik

Mengamati
 Mengamati gambar

yang berhubungan
dengan perbuatan syirik

 Siswa menyimak
pengantar dari guru
mengenai perbuatan
syirik

Menanya
 Memberi komentar

atau Menanya
terhadap gambar yang
diamati.

 Guru mempersilahkan
siswa lain untuk
menanggapai
pertanyaan temannya

 Guru memberi
tanggapan atas
pertanyaan dan
tanggapan dari
siswa.

Tugas:
Mengumpulkan

bahan /
informasi dari
berbagai sumber
tentang
perbuatan syirik
Diskusi

kelompok
membahas hasil
temuannya
tentang perbuatan
syirik
Mempresentasikan

laporan hasil
diskusi tentang
perbuatan syirik

Observasi
Menilai
keaktifan siswa
dalam mengikuti
proses
pembelajaran
didalam kelas atau
saat mengerjakan
tugas.

2
TM (45 x

24)

Buku
Pedoman
Guru Mapel
Akidah
Akhlak MA,
Kemenag RI,
2014
Buku

Pegangan
Siswa Mapel
Mapel
Akidah
Akhlak MA,
Kemenag RI,
2014
Al-Qur’an
dan
terjamahanya
Buku

penunjang
lainnya yang
relevan
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Kompetensi Dasar Indikator Esensi Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

Mengeksplorasi
 Menentukan sumber

informasi berkaitan
dengan perbuatan syirik

 Mengumpulkan
informasi dari berbagai
sumber termasuk media
cetak dan elektronik
tentang perbuatan syirik

Mengasosiasikan
 Mencari hubungan antara

beberapa perbuatan yang
termasuk kategori syirik

 Menganalisis hasil
temuannya berkaitan
dengan perbuatan syirik

Mengkomunikasikan
 Mempresentasikan

kesimpulan berdasarkan
hasil temuan dari sumber
belajar

 Menyampaikan hasil
belajar atau hasil temuan
tentang perbuatan syirik’

Portofolio,
Menilai hasil
pekerjaan individu
maupun kelompok
tentang perbuatan
syirik

Tes Tulis/Lisan
Menilai proses dan
hasil belajar secara
individu tentang
perbuatan syirik

Media cetak
dan
elektronik
sesuai materi

Lingkungan
sekitar yang
mendukung

SILABUS
Mata pelajaran  : Akidah Akhlak
Kelas/semester  : X/Genap

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi
Waktu

Sumber Belajar

1.1. Menunjukkan
Menghayati
nilai-nilai yang

1 Menjelaskan
pengertian asmaul
husna

 Indahnya
asmaul
husna

Mengamati
 Mengamati gambar

atau video tentang

 Buku
Pedoman
Guru Mapel
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terkandung
dalam 10 Asmaul
husna: al-
Karim, al-
Mu’min, al-
Wakil, al-Matin,
al-Jami‘, al-‘Adl,
an-Nafi’, al-
Basith, al-hafiz
dan al-akhir.

2.2 Membiasakan diri untuk
meneladani sifat
Asmaul husna: al-
Karim, al-Mu’min,
al-Wakil, al-Matin,
al-Jami‘, al-‘Adl, an-
Nafi’, al-Basith, al-
hafiz dan al-akhir.

3.2,Menganalisismakna 10
Asmwul husna: al-
Karim, al-Mu’min,
al-Wakil, al-Matin,
al-Jami‘, al-‘Adl, an-
Nafi’, al-Basith, al-
hafiz dan al-akhir.

4.2.Menghafalkan lafal-lafal
Asmaul husna

2 Menyebutkan jumlah
asmaul husna

3 Siswa dapat
menjelaskan makna
dari 10 Asmwul
ousnw: al- Karim, al-
Mu’min, al-Wakil, al-
Matin, al-Jami‘, al-
‘Adl, an-Nafi’, al-
Basith, al-hafiz dan
al-akhir.

4 Melafalkan dan
menghafal asmaul
husna

5 Mmengemukakan
keutamaan nilai-nilai
dari 10 Asmaul
husna: al- Karim, al-
Mu’min, al-Wakil, al-
Matin, al-Jami‘, al-
‘Adl, an-Nafi’, al-
Basith, al-hafiz dan
al-akhir.

sesuatu yang
berkaitan dengan
Adab dalam Islam.
(adab mengundang
dan memenuhi
undangan)

 Mengamati
berbagai berbagai
kejadian yang
berkaitan dengan
Adab dalam Islam.
(adab mengundang
dan memenuhi
undangan)

 Mendengar,
melihat,dan
menyimpulkan
berbagai kejadian
yang berkaitan
dengan Adab dalam
Islam. (adab
mengundang dan
memenuhi
undangan)dalam
kehidupan sehari-
hari.

Menanya xMenanyakan
pengertian Adab dalam
Islam. (adab mengundang
dan memenuhi undangan)
xMenanyakan hikmah
Adab dalam Islam. (adab
mengundang dan
memenuhi undangan)
xMenanyakan contoh
Adab dalam Islam. (adab
mengundang dan
memenuhi undangan)
Mengumpulkan data
xMenentukan sumber
data akurat yang ada di
lingkungannya berkaitan

Akhak MA
 Buku

Pegangan
Siswa Mapel
AkhakMA
xAl-Qur’an
dan
Terjamahan
ya

 Buku
Penunjang
Lainnya
Yang Sesuai

 Media cetak
dan
elektronik
sesuai
materi
pembelajara
n

 Lingkungan
sekitar yang
mendukung
proses
pembelajara
n
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dengan Adab dalam
Islam. (adab mengundang
dan memenuhi undangan)
xMengumpulkan data dari
berbagai sumber termasuk
media cetak dan
elektronik tentang Adab
dalam Islam. (adab
mengundang dan
memenuhi undangan)
Mengasosiasikan
xMencari hubungan Adab
dalam Islam. (adab
mengundang dan
memenuhi undangan)
dengan kegiatan sehari-
hari. xMenyampaikan
hasil temuan  tentang
berbagai hal yang
berkaitan dengan Adab
dalam Islam. (adab
mengundang dan
memenuhi undangan)
Mengomunikasikan
xMempresentasikan
berbagai hal yang
berkaitan dengan Adab
dalam Islam. (adab
mengundang dan
memenuhi
undangan)berdasarkan
hasil temuannya di
lapangan. Tugas
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Dasar Indikator Esensi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

3.3. Memahami
pengertian dan
pentingnya
memiliki akhlak
husnuzzan, raja‘,
dan tobat

4.3  Melafalkan doa-
doa tobat dariAl-
Qur’an dan hadis

3.3.1 Siswa  dapat
menjelaskan
pengertian
husnuzzan

3.3.2 Siswa dapat
mendiskripsikan
bentuk-bentuk
husnuzzan

3.3.3 Siswa dapat
menjelaskan
keutamaan
husnuzzan

3.3.4 Siswa dapat
menjelaskan
pengertian raja‘

3.3.5. Siswa dapat
mendiskripsikan
ciri-ciri sifat raja‘

3.3.6. Siswa dapat
menyebutkan cara
membiaskan sifat
raja‘,

3.3.7.Siswadapatdapat
menyimpulkan
keutamaan raja‘

3.3.8. Siswa  dapat
menjelaskan
pengertianTobat

3.3.9. Siswa dapat
mengemukakan
dasar tobat

3.3.10. Siswa dapat
menyebutkan
syarat tobat

a. Husnuzzan
b. Raja‘
c.Tobat

Mengamati
Membaca ayat yang

berkaitan dengan sifat
husnuzzan, raja‘, dan
tobat

Menyimak terjemahan
dari ayat ayat tersebut

Memperhatikan
kandungan yang terdapat
dalam ayat-ayat tersebut

Menanya
 Siswa menanyakan

mengenai kandungan
ayat-ayat tersebut

 Siswa lainnya memberi
tanggapan atas
pertanyaan yang muncul

 Guru memberi apresiasi
atau tanggapan terhadap
pertanyaan yang muncul
serta terhadap tanggapan
dari siswa lainnya

Mengeksplorasi
Menentukan sumber

informasi berkaitan
dengan akhlak terpuji

Mengumpulkan data dari
berbagai sumber
termasuk media cetak
dan elektronik tentang
akhlak husnuzzan, raja‘,
dan tobat

Tugas:
Mengumpulkan

informasi dari
berbagai sumber
tentang akhlak
terpuji
Diskusi kelompok

membahas hasil
wawancara tentang
akhlak husnuzzan,
raja‘, dan tobat
Mempresentasikan

hasil diskusi di
depan kelas

Observasi
Menilai keaktifan
siswa dalam
mengikuti proses
pembelajaran didalam
kelas atau saat
mengerjakan tugas.

Portofolio, Menilai
hasil pekerjaan
individu maupun
kelompok tentang
wawancara tokoh
tentang akhlak
husnuzzan, raja‘, dan
tobat

2
TM

(45x4)

Buku
Pedoman
Guru Mapel
Akidah
Akhlak MA,
Kemenag RI,
2014
Buku

Pegangan
Siswa Mapel
Mapel
Akidah
Akhlak MA,
Kemenag RI,
2014
Al-Qur’an

dan
Terjamahanya
Buku

penunjang
lainnyayang
relevan
Media cetak

dan
elektronik
sesuai materi
Lingkungan

sekitar yang
mendukung
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Kompetensi Dasar Indikator Esensi Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

3.3.11. Siswa dapat
menyimpulkan
hikmah tobat

4.3.1.Siswa dapat
melafalkan doa-
doa tobat

Mengasosiasikan
 Merumuskan materi

yang didapatkan
dalam telaah literature
mengenai akhlak
mahmudah

 Menganalisis hasil
temuannya berkaitan
dengan akhlak
husnuzzan, raja‘, dan
tobat

Mengkomunikasikan
Mempresentasikan

kesimpulan berdasarkan
hasil temuan dari sumber
belajar

 Menyampaikan hasil
belajar atau hasil
temuan  tentang akhlak
husnuzzan, raja‘, dan
tobat

TesTulis/Lisan
Menilai proses dan
hasil belajar secara
individu tentang
akhlak husnuzzan,
raja‘, dan tobat
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Lampiran 4.1

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah : MAN 1 BUTON SELATAN
Mata Pembelajaran : Akidah Akhlak
Materi Pokok : menghindari perbuatan syirik
Kelas/Semester : X/Genap
AlokasiWaktu : 2x35 Menit

A. Kompentensi Inti (KI)
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong

royong, kerja sama, toleran, damai)santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural
pada bidang kajian yang positif sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dariyang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

B. KompetensiDasar
1.1.Menunjukkan sikap penolakan terhadap perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-hari
2.1.Menghindari perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-hari
3.1.Menganalisis perbuatan syirikdan macam-macam dan cara menghindarinya
4.1.Menyajikan contoh praktik-praktik perbuatan syirik di masyarakat

C. IndikatorPembelajaran
1 Menjelaskan pengertian syirik
2 Menyebutkan dalil yang melarang perbuatan syirik
3 Menjelaskan macam-macam perbuatan syirik
4 Mengemukakan contoh perbuatan syirik yang sering muncul dimasyarakat
5 Mengemukakan bahaya-bahaya dari perbuatan syirik
6 Menjelaskan cara menghindari dari perbuatan syirik

D. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan,
peserta didik mampu:
1. menjelaskan pengertian syirik,
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2. menyebutkan dalil yang melarang perbuatan syirik,
3. menjelaskan macam-macamperbuatan syirik,
4. mengemukakan contoh perbuatan syirik yang sering muncul di masyarakat dan

bahayanya serta menjelaskan cara menghindari dari perbuatan syirik

E. MateriPokokPembelajaran

1. Pengertian Syirik

Secara bahasa syirik berasal dari Bahasa Arab as-syirku yang artinya (1)

ta’addudulaalihati (kemusyrikan), (2) al-musyariku(sekutu, peserta), an-nashibu(bagian), dan

asy-syirkatu wasysyarikatu (persekutuan, perseroan).

Secara istilah syirik adalah perbuatan, anggapan atau itikad menyekutukan Allah Swt.

dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Swt. Orang yang

menyekutukan Allah disebut musyrik. Syirik merupakan dosa besar yang tidak terampuni,

seperti difirmankanoleh Allah Swt.dalam surah an- nisaayat 48:

                                 


Artinya :

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala

dosa yang selaindari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang

mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur’an yang memberikan penegasan tentang larangan berbuat

syirik atau penjelasan tentang kemustahilan bahwa Allah itu memiliki sekutu atau sama dengan

makhluk. Penjelasan agar tetap teguh dalam mengakui keesaan Allah Swt. Seperti dalam surah

Luqman [31] ayat 32:
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Artinya :

Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di

daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Dan tidak ada yang

mengingkari ayat- ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.

2. Macam-Macam Syirik

Syirik terbagi menjadi dua macam, yakni syirk akbar (syirik besar) atau disebut juga dengan

syirk jali (syirik nyata) dan syirk asghar (syirik kecil) ataudisebut juga dengan

Syirk khafi (syirik samar-samar).

a. Syirik Akbar

Disebut syirik akbar atau syirk jail jika:

 melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada tuhan-tuhan lain selain Allah

Swt. dan tuhan-tuhan itu dijadikannya sebagai tandingan di samping Allah Swt.

 menganggap ada sesembahan selain Allah Swt.

 menganggap Tuhan mempunyai anak atau segala perbuatan yang mengingkari

kemahakuasaan Allah Swt.

Oleh karena itu mereka disebut musyrik sehingga perlu dimurnikan ketauhidannya.

b. Syirik Asghar

Syirik asghar (syirk khafi) ialah perbuatan yang secara tersirat mengandung pengakuan ada

yang kuasa di samping Allah Swt. Misalnya, pernyataan seseorang: “Jika seandainya saya tidak

ditolong oleh dokter itu, saya pasti akan mati.” Pernyataan seperti ini menyiratkan

seakan-akan ada pengakuan bahwa ada sesuatu yang berkuasa selain Allah Swt. Seorang

mukmin yang baik dalam peristiwa seperti tersebut di atas akan berkata: “seandainya tidak ada

pertolongan Allah melalui dokter itu, saya pasti akan mati.”

Dalam salah satu hadis Nabi yang terdapat pada Musnad Ahmad bin Hanbal dikatakan

bahwa salah satu contoh (syirk khafi) ialah seseorang yang dalam mengerjakan suatu perbuatan

ada maksud untuk dipuji oleh orang lain (riya’).
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3. Contoh Perilaku Orang yang Berbuat Syirik

Perilaku orang yang berbuat syirik sangat banyak dicontohkan, baik di dalam Al-Qur’an

maupun kisah-kisah dalam sejarah Islam. Contoh-contoh seperti itu dimaksudkan agar bisa

dijadikan pelajaran oleh orang lain agar tidak melakukan hal yang serupa dan benar-benar

mengerti bahwa perilaku syirik itu adalah sesuatu yang tercela dan sangat dilaknat oleh Allah

Swt.

Berikut ini adalah sepenggal kisah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw, tentang

pengaruh al-Qur’an di kalangan kaum musyrikin Arab. Seperti diketahui bahwa al-Qur’an adalah

wahyu Allah yang memiliki ketinggian dan kedalaman makna. Kehebatanisi al-Qur’an dan

kekhasan metodenya mampu menarik manusia untuk mengerti seruannya dan sekaligus

mengimaninya.

Kejadian itu ternyata berpengaruh dan menarik hati (penasaran) ketua-ketua musyrikin saat

itu untuk secara sembunyi-sembunyi pergi malam-malam mendengarkan bacaan Rasulullah di

rumah beliau, padahal mereka sudah saling larang untuk datang dan saling berjanji untuk tidak

mendengarkan bacaan al-Qur’an. Tetapi secara sembunyi-sembunyi waktu malam mereka keluar

diam-diam agar tidak diketahui. Mereka itu adalah Abu Jahl, Abu Sufyan, dan Akhnas bin

Syuraiz. Masing-masing datang dari arah berlainan ke dekat rumah Rasulullah, kemudian

mendengarkan bacaan beliau di tempat yang tidak bisa dilihat

Oleh kedua temannya yang lain. Apabila mereka bertemu di jalan waktu pulang, mereka saling

mencela, lalu mereka pun saling berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan itu agar tidak

diketahui oleh orang lain, karena kalau ada yang tahu, bisa-bisa orang itu mengikuti jejak

mereka.

4. Bahaya Perbuatan Syirik

Akibat negarif perbuatan syirik antara lain:

 Amalan saleh yang sudah dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat syirik akan lenyap

dan sia-sia.

 Orang-orang musyrik benar-benar melakukan kezaliman yang besar.

 Akan masuk ke dalam neraka jahannam. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an surah al-

Bayyinah ayat 6:
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Artinya;

Sesungguhnya orang-orang yang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik

(akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-

buruk makhluk.

5. Cara Menghindari Perbuatan Syirik

Di antara perilaku atau hal-hal yang bisa dilakukan agar seseorang terhindar dari perbuatan

syirik adalah sebagai berikut:

a. Selalu menegakkan shalat, karena dengan melakukan salat yang benar akan terhindar dari

perbuatan keji dan munkar.

b. Selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah, karena dengan begitu akan

selalu diberikan jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi.

c. Selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik itu adalah dosa yang

paling besar di antara dosa-dosa yang ada dan tidak akan diampuni oleh Allah Swt. Jika

kita selalu berada di dalam kesadaran bahwa syirik itu akan menyeret pelakunya ke

neraka, maka kita akan berusaha menghindari perbuatan syirik tersebut.

d. Selalu mengingat Allah di manapun berada. Dengan selalu mengingat Allah hati akan

tenang dan selalu berada dalam suasana kontak batin dengan sang Khaliq. Ibadah

merupakan salah satu komponen paling mendasar dalam membangun kedekatan dengan

Tuhan. Semakin banyak melakukan ibadah semakin terbuka kesempatan untuk bisa dekat

dengan Tuhan.

F. BahandanAlat
Al-Qur’an, buku guru dan LKS

G. MetodePembelajaran

1) Pendekatan : kooperatif learning

2) Model : Everyone Is A Teacher Here

3) Metode : Diskusi, Tanya Jawab, dan demonstrasi

H.Proses Pembelajaran

a. Kegiatanpendahuluan (10 menit)

 Mengucapkan salam, berdo’a dan mengabsen
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 Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang hal-hal yang
berkaitan dengan materi “menghindari perbuatan syirik” yang diketahui
peserta didik.

 Guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran
b. Kegiatan Inti (45 menit)

 Guru menjelaskan materi pelajaran
 Siswa menyimak pengantar dari guru mengenai model pembelajaran yang

akan digunakan
 Guru membagi kartu indeks kepada setisp peserta didik, kemudian meminta

peserta didik untuk menulis sebuah pertanyaan yang tentang materi pelajaran
yang sedang dipelajari di kelas

 Guru mengumpulkan kartu, kemudian dikocok dan dibagikan satu kartu pada
setiap siswa.

 Guru meminta siswa membaca diam-diam pertanyaan atau topik pada kartu
dan pikirkan satu jawaban.

 Guru memanggil sukarelawan yang akan membaca dengan keras kartu yang
mereka dapat dan memberi respons.

 Setelah diberi respons, guru meminta siswa yang lain di dalam kelas untuk
menambahkan apa yang telah disumbang sukarelawan.

 Lanjutkan selama masih ada sukarelawan.
c. Kegiatan Penutup (15 menit)

 Penguatan materi : Guru memberikan penguatan secara umum terkait dengan
proses pembelajaran dan hasil diskusi.

 Guru melakukan evaluasi/penilaian, secara individu (kuis) melalui tes
 Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah dan do’a kafaratul

majlis dan mengucapkan salam.

I. Penilaian Hasil Belajar
Penilaian dilakukan menggunakan penilaian otentik yang meliputi penilaian sikap,

pengetahuan dan keterampilan. Format penilaian sebagaiberikut:
a. Prosedur dan Pedoman Penilaian

1. ProsedurPenilaian
No Aspek yang Di nilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian
1 Pengetahuan Pengamatan Saat presentase

2 Sikap
 Observasi

Pengamatan Selama
pembelajaran

3 Keterampilan Pengamatan

1. Pedoman penilaian
Format Penilaian Pengamatan ( Observasi)

Mata  Pelajaran : Akidah Akhlak
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Kelas / Semester :  X IPA/Genap
MateriPokok : Menghindari Perbuatan Syirik
Hari/tanggal :
NO Nama Siswa L/P Aspek yang diamati

Keaktifan Kerjasama Disiplin

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

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria:

4  =Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
3 = Sering, apabila sering melakukan dan kadang-kadang tidak melakukan sesuai pernyataan
2 = Kadang, apabila sering tidak melakukan dan kadang melakukan sesuai pernyataan
1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan sesuai pernyataan

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

∑ Skor perolehan
Nilai = X  4
Skor Maksimal

Apabila nilai yang diperoleh :
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 3,66 – 4,00 = Sangat baik
 2,66 – 3,65 = Baik
 1,33 – 2,65 = Cukup
 ≤ – 1,32 = Kurang

b. Aspek Pengetahuan (KI. 3)

No SOAL KUNCI JAWABAN
1 Tuliskan dan jelaskan

pengertian syirik secara
bahasa dan secara istilah?

Pengertian syirik :

a. Secara bahasa syirik berasal dari Bahasa Arab
as-syirku yang artinya (1) ta’addudul aalihati
(kemusyrikan), (2) al-musyariku (sekutu,
peserta), an-nashibu (bagian), dan asy-syirkatu
wasysyarikatu (persekutuan, perseroan).

a. Secara istilah syirik adalah perbuatan,
anggapan atau itikad menyekutukan Allah Swt.
dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha
kuasa di samping Allah Swt.

2. Tuliskan dan jelaskan macam-
macam perbuatan syirik?

Macam-macamsyirikantara lain:
c. Syirik Akbar  Disebut syirik akbar atau syirk

jali jika :
 melakukan perbuatan yang jelas-jelas

menganggap ada tuhan-tuhan lain selain
Allah Swt. dan tuhan-tuhan itu dijadikannya
sebagai tandingan di samping Allah Swt.

 menganggap ada sesembahan selain Allah
Swt.

 menganggap Tuhan mempunyai anak atau
segala perbuatan yang mengingkari
kemahakuasaan Allah Swt

d. Syirik asghar (syirk khafi) ialah perbuatan yang
secara tersirat mengandung pengakuan ada yang
kuasa di samping Allah Swt

3 Tuliskan salah satu contoh
prilaku orang yang berbuat
syirik?

Adapun  contoh tentang prilaku syirik yakni seperti
mempercayai dukun dari dulu sampai sekarang ,
masyarakat yang menyembah patung pada masa nabi
nuh as , nabi musa a.s , dll

4 Jelaskanbahayadari orang
yang berbuatsyirik!

Adapunbahayadari rang yang berbuatsyirikyaitu:
 Amalan saleh yang sudah dikerjakan oleh

orang-orang yang berbuat syirik akan lenyap
dan sia-sia.

 Orang-orang musyrik benar-benar melakukan
kezaliman yang besar.
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 Akan masuk ke dalam neraka jahannam

 Rubrik Penilaian Esay

No. Soal Skor
1 10
2 10
3 10
4 10

Skormaksimal = 10 x 10 = 100

Nilai :JumlahSkor yang diperoleh (uraian) x 100
JumlahSkorMaksimal

Guru Mata Pelajaran
Akidah Akhlak

Dra. Rahma
NIP. 196812312005012039

Kendari,  28 April  2018
Peneliti

Muzdalifah
Nim. 14010101039

Mengetahui,
Kepala Sekolah MAN 1 Buton
Selatan

Drs. Zainudin Rahma, M.M
NIP. 19661231 199203 1 029
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Lampiran 4.2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah : MAN 1 BUTON SELATAN

Mata Pembelajaran : Akidah Akhlak

Materi Pokok : Indahnya Asamaul Husna

Kelas/Semester : X/Genap

Alokasi Waktu : 1x35 Menit

A. Kompentensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktifdan

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural

pada bidang kajian yang positif sesuai dengan bakat dan minatnya untuk

memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar

1.1.Menunjukkan Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam 10 Asmwul husna: al-

Karim, al-Mu’min, al-Wakil, al-Matin, al-Jami‘, al-‘Adl, an-Nafi’, al-Basith, al-hafiz

dan al-akhir.
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2.2 Membiasakan diri untuk meneladani sifat Asmaul husna: al- Karim, al-Mu’min, al-

Wakil, al-Matin, al-Jami‘, al-‘Adl, an-Nafi’, al-Basith, al-hafiz dan al-akhir.

3.2,Menganalisismakna 10 Asmwul husna: al- Karim, al-Mu’min, al-Wakil, al-Matin, al-

Jami‘, al-‘Adl, an-Nafi’, al-Basith, al-hafiz dan al-akhir.

4.2.Menghafalkan lafal-lafal Asmaul husna

C. Indikator Pembelajaran

1 Menjelaskan pengertian asmaul husna

2 Menyebutkan jumlah asmaul husna

3 Siswa dapat menjelaskan makna  dari 10 Asmwul ousnw: al- Karim, al-Mu’min, al-

Wakil, al-Matin, al-Jami‘, al-‘Adl, an-Nafi’, al-Basith, al-hafiz dan al-akhir.

4 Melafalkan dan menghafal asmaul husna

5 Mmengemukakan keutamaan nilai-nilai dari 10 Asmaul husna: al- Karim, al-Mu’min,

al-Wakil, al-Matin, al-Jami‘, al-‘Adl, an-Nafi’, al-Basith, al-hafiz dan al-akhir.

D. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan,

peserta didik mampu:

1. menjelaskan pengertian asmaul hunsa,

2. menyebutkan jumlah asmaul husna,

3. menjelaskan makna dari 10 Asmwul ousnw: al- Karim, al-Mu’min, al-Wakil, al-

Matin, al-Jami‘, al-‘Adl, an-Nafi’, al-Basith, al-hafiz dan al-akhir.

4. melafalkan dan menghafal asmaul husna dan mengemukakan keutamaan nilai- nilai

dari 10 Asmwul ousnw: al- Karim, al-Mu’min, al-Wakil, al-Matin, al-Jami‘, al-‘Adl,

an-Nafi’, al-Basith, al-hafiz dan al-akhir.

E. Materi Pokok Pembelajaran

A. Arti dan Makna Asmaul Husna

Setiap nama Allah SWT pasti mengandung wasiat yang berkaitan dengan nama dan

keluhuran Allah SWT melalui wahyu-Nya yang disampaikan oleh para rasul-Nya Allah

memberitahukan kepada makhluk-Nya tentang nama-nama-Nya. Nama-nama Allah itu disebut

dalam al-Qur’an dan al-asma’al husna yang artinya nama-nama yang baik.
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Asma artinya nama dan husna artinya lebih baik. Jadi nama-nama Allah itu adalah nama-

nama yang paling baik dan sempurna sedikitpun tidak ada kekurangannya. Al-asma’ul husna

dalam al-Qur’an terdapat dalam 4 ayat

B. Mengkaji 10 Asma’ul Husna

Dengan menghafal dan mengetahui nama-nama Allah, kita dapat mengetahui dan memahami

sifat-sifatAllah. Berikut 10 Asmaul Husna:

1) Al-Karim

Al-Karim artinya Maha Mulia. Allah adalah dzat yang Maha sempirna dengan

kemuliaan-Nya. Dia terbebas dari perbuatan negative dari makhluk-makhluk-Nya

Karena perbuatan negatif makhluk sama sekali tidak akan mempengaruhi dan

mengurangi kemuliaan Allah Swt. Hal ini terdapat dalam Q.S. al-Mu’minun:116

                 

116.  Maka Maha Tinggi Allah, raja yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan

(yang mempunyai) 'Arsy yang mulia.

Dengan memahami dan menghayati makna asmaul husna Al-Karim, maka

seharusnya kita memiliki budi pekerti yang luhur  sehingga ia akan hidup dalam derajat

yang mulia, baik di sisi  Allah maupun di sisi manusia. Kita juga harus berusaha

menghindari akhlak yang tercela yang membuat kita menjadi hina baik di hadapan Allah

Swt. maupun di hadapan sesama.

2) Al-Mu’min

Al-Mukmin artinya Yang Maha Memberi Keamanan. Allah Swt. adalah satu-

satunya dzat yang menjadi sumber rasa aman dan keamanan. Mukmin yang sejadi adalah

mukmin yang mengharap keamanan dari Allah Swt. Tidak meminta keamanan dan

perlindungan dari yang selain Allah Swt. Menurut Imam Al-Ghazali mengartikan Al

Mu’min dikembalikannya rasa aman dan keamanan, ditutupnya segala jalan yang

menimbulkan rasa takut. Rasa aman akan tergambar pada saat seorang manusia

mengalami ketakutan.
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23.  Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, raja, yang Maha suci, yang Maha

Sejahtera, yang Mengaruniakan Keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa,

yang Maha Kuasa, yang memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang

mereka persekutukan. (QS. Al-Hasyr:23)

Dengan memahami dan menghayati makna asmaul husna Al-Mu’min seharusnya

kita meneladani sifat  Allah tersebut, yaitu satu sama lainnya saling memberi rasa aman

dan keamanan sehingga terciptalah suasana yang nyaman. Demikian pula kita harus

menghindari dari melakukan hal-hal yang dapat membuat orang lain merasa takut atau

mengusik ketenangan orang lain.

3) Al-wakil

Al-Wakil berarti Yang Maha Mewakili. Dialah wakil yang mutlak. Dialah yang

mengurusi segala sesuatu yang menjadi urusan hambanya. Disamping itu Dia juga

menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia. Hanya  Allah yang

dapat memudahkan makhlukNya dari kesusahan yang dihadapi hamba-Nya.

                        

48.  Dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir dan orang- orang munafik itu,

janganlah kamu hiraukan gangguan mereka dan bertawakkallah kepada Allah. dan

cukuplah Allah sebagai Pelindung. (QS. Al-Ahzab:48)

Dengan memahami dan menghayati makna asmaul husna  Al-Wakil, maka kita akan

sadar bahwa hanya  Allah tempat menggantungkan diri kepada  Allah. Sebab selain

Allah tiada yang dapat mencukupi segala kekurangan. Kita juga akan saling menjaga

terhadap sesama, tidak suka mengganggu ketenangan orang lain aplagi mengancam

keselamatan orang serta suka menteror orang lain.
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4) Al-Matin

Al-Matin berarti Yang Maha Kokoh.  Allah adalah dzat yang mempunyai kekuatan

yang sempurna. Kekuatan-Nya terbebas dari kelemahan. KekuatanNya yang kokoh tidak

bisa digoyahkan oleh perbuatan makhluk-Nya. Kekuatan-Nya berdiri sendiri dan tiada

yang membantu dalam kekuatan.

         

58.  Sesungguhnya Allah dialah Maha pemberi rezki yang mempunyai kekuatan lagi

sangat kokoh. (QS. Adz-Dzaariyat:58)

Dengan memahami dan menghayati makna asmaul husna Al-Matin, maka kita akan

sadar jika meminta pertolongan meminta hanya pada Allah Swt. saja. Tidak akan

meminta kepada yang lain. Karena hanya  Allah yang memiliki kekuatan yang sempurna.

Kita juga akan terhindar dari sikap sombong, karena kita sadar bahwa kemampuan kita

terbatas, jauh dari sifat sempurna.

5) Al-Jami’

Al-Jami’ berarti Yang Maha Mengumpulkan. Allah Swt. adalah Dzat yang

menghimpun manusia pada hari kiamat kelak.  Allah pula yang mengumpulkan bagian-

bagian tubuh manusia yang berserakan, lalu dibangkitkan kembali dari alam kubur. Tidak

ada seorang hamba yang lepas dari himpunan-Nya, baik mereka yang ada di pemakaman

maupun mereka yang mati secara tidak wajar seperti mati tenggelam, di makan binatang

buas dan lain sebagainya. Semua akan dihimpun oleh  Allah mulai dari manusia yang

pertama sampai manusia yang terakhir nanti.

                         

26.  Katakanlah: "Allah-lah yang menghidupkan kamu Kemudian mematikan kamu,

setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya; akan

tetapi kebanyakan manusia tidak Mengetahui. (QS. Al-Jatsiyah:26)
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Dengan memahami dan menghayati makna asmaul husna Al-Jami’’, maka akan

membuat kita sadar bahwa kita suatu saat akan mati dan suatu saat akan dikumpulkan di

sebuah tempat yang bernama padang makhsyar, menunggu pennetuan nasib di akhirat

apa akan bertempat di surga atau neraka. Dengan demikian kita akan hati-hati dalam

bertindak dan berbuat karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban.

6) Al-‘Adlu

Al-‘Adlu berarti adil. Maksudnya, Allah Swt. adalah dzat yang maha adil. Keadilan

Allah Swt. terhadap makhluk-Nya meliputi segala hal, baik yang menyangkut urusan

keduniaan maupun urusan akhirat. Allah Swt. memberi rezeki kepada setiap makhluk

asalkan mau berusaha. Demikian pula dalam hal ibadah, Allah Swt. tidak pernah

membedakan cara ibadah antara hamba yang satu dengan hamba yang lain. Semua sama,

kaya dan miskin mempunyai kewajiban ibadah yang sama. Allah Swt. ber¿rman dalam

ayat berikut ini.

                             

       

90.  Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi

kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan

permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

(QS. An-Nahl:90)

Dengan memahami dan menghayati makna asmaul husna Al-‘Adlu kita senantiasa

bersikap husnuzzan (positif thinking) kepada Allah terhadap semua ketentuan  Allah.

Kita akan senantiasa bersyukur kepada  Allah atas ketentuan  Allah yang adil yang kita

terima. Disamping itu kita juga harus meneladani sikap ini dengan menerapkan sikap adil

terhadap sesama.

7) An-Nafi

An-Nafi berarti Pemberi Manfaat  Allah Swt. telah menciptakan manusia sebagai

makhluk-Nya yang paling baik dan sempurna serta telah memberikan karunia yang

membuat manusia menjadi makhluk yang unggul di antara makhluk yang lain. Karunia

tertinggi yang diberikan  Allah  yaitu akal, kalbu, ¿trah, dan iman. Kasih sayang  Allah
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Swt. Tidak henti-hentinya diberikan kepada manusia, seperti kebaikan yang telah

diciptakan-Nya. Jika seorang mengamati alam semesta ciptaan  Allah Swt. maka semua

ada manfaatnya bagi manusia. Tidak ada yang sia-sia dalam ciptaan  Allah Swt.

                       

    

49.  Katakanlah: "Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak (pula)

kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah". tiap-tiap umat

mempunyai ajal[696]. apabila Telah datang ajal mereka, Maka mereka tidak dapat

mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukan(nya). (QS.

Yunus:49)

Dengan memahami dan menghayati makna asmaul husna An-Na¿’ maka kita

bersyukur kepada Allah Swt. yang telah memberi banyak nikmat yang membawa banyak

manfaat bagi kita dan orang-orang sekitar kita. Di samping itu kita akan berusaha

menjadi orang yang bermanfaat bagi diri, agama, keluarga, umat, masyarakat bangsa dan

negara.

8) Al-Basith

Al-Basit adalah nama  Allah yang menyertai bahkan tak terpisahkan dengan nama

sebelumnya, yaitu Al-Qaabidh. Jika Al-Qaabidh bermakna menyempitkan, maka Al-

BƗsith berarti sebaliknya, Maha Melapangkan. Kata Al-Basith sendiri berasal dari ba-sa-

tha yang berarti keterhamparan, kemudian dikembangkan menjadi “memperluas” atau

”melapangkan”.

                            

27.  Dan Jikalau Allah melapangkan rezki kepada hamba-hamba-Nya tentulah

mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang
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dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya dia Maha mengetahui (keadaan) hamba-

hamba-Nya lagi Maha Melihat. (QS. Asy-Syura:27)

Ayat di atas mengandung pesan yang tegas, bahwa terhadap distribusi rizki yang

tidak merata itu jangan disikapi dengan su’uzzan, berburuk sangka seolah-olah  Allah

tidak adil kepada hamba-hamba- Nya. Pesan itu menjadi semakin terang setelah  Allah

menutup ayat di atas dengan menyatakan bahwa Dia Maha Mengetahui dan Maha

Melihat.

Dengan memahami dan menghayati makna asmaul husna Al-BƗsit maka kita

seharusnya bersyukur kepada Allah karena Alah Swt telah melapangkan rezeki kepada

kita dengan berbagai nikmat yang kita tidak akan sanggup menghitungnya. Disamping itu

seharusnya memiliki sikap kerja keras di dalam mencari anugerah Allah serta bersabar

jika suatu saat mengalami sedikit hambatan di dalam mencari rezeki.

9) Al-Hafiz

Allah Yang Maha Memelihara, tiada tuhan melainkan Dia, Yang Hidup kekal lagi

terus-menerus mengurus (makhluk-Nya).

                       

                       

                      

255.  Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia yang hidup kekal

lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur.

Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi

Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di

belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa

yang dikehendaki-Nya. Kursi. Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa

berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. Al-

Baqarah:255)
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Ayat di atas menegaskan bahwa Allah Swt. sangat sibuk mengurus semua

makhluk-Nya hingga Dia tidak pernah mengantuk maupun tertidur. Bayangkan jika

sedetik saja benda-benda angkasa lepas dari pengawasan-Nya lalu beredar di luar garis

orbitnya, apa yang terjadi? Bumi, bulan, matahari, planet, galaksi, supergalaksi, super-

supergalaksi saling berbenturan, bertabrakan, dan hancur berkeping-keping. Hanya

karena Dia Al-HƗ¿dz, Yang Maha Pemelihara semua berjalan pada garis edarnya.

Dengan memahami dan menghayati makna asmaul husna Al-Hafidz maka kita

akan sangat bersyukur kepada Allah Swt. yang telah memelihara dan menjaga kita dalam

segala aspek kehidupan. Di samping itu kita akan semakin sadar bahwa hanya Allah

sajalah yang bisa menjaga kita. Yang lain tidak mampu menjaga dan menjamin

keselamatan kita. Sehingga kita akan berlindung hanya kepada Allah saja.

10) Al-akhir

Al-Akhir berarti yang Maha Akhir. Allah Swt. adalah Dzat Yang Maha Akhir

(kekal). Akhir bagi  Allah tidak ada ujung dan tanpa batas. Setelah semua makhluk

musnah, Allah Swt. akan tetap ada dan tidak akan mengalami kemusnahan. Berbeda

dengan makhluk-Nya yang akan mengalami kepunahan dan kemusnahan. Setiap makhluk

akan mengalami akhir baik. Makhluk hidup akan berakhir dengan kematian. Sedangkan

benda mati akan mengalami kepunahan seperti lapuk yang kemudian hancur lebur.

                 

3.  Dialah yang Awal dan yang akhir yang Zhahir dan yang Bathin[1452]; dan dia Maha

mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Hadiid:3)

Dengan memahami dan menghayati makna asmaul husna Al-Akhir maka kita

menjadi sadar bahwa  Allah saja yang akan kekal sementara hidup kita akan berakhir.

Berangkat dari kesadaran tersebut, maka kita tidak akan lupa diri dan terlena dengan

kehidupan dunia yang sementara ini. Kita juga giat mempersiapkan diri dengan bekal

ibadah yang akan kita bawa ke alam akhirat.

F. Bahan dan Alat
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Al-Qur’an, buku guru dan LKS

G. Metode Pembelajaran

1) Pendekatan : kooperatif learning

2) Model : Everyone Is A Teacher Here

3) Metode : Diskusi, Tanya Jawab, dan demonstrasi

H. Proses Pembelajaran

a. Kegiatan pendahuluan (15 menit)

 Mengucapkan salam, berdo’a dan mengabsen

 Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang hal-hal yang

berkaitan dengan materi asmaul husna yang diketahui peserta didik.

 Guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran

b. Kegiatan Inti (45 menit)

 Guru menjelaskan materi pelajaran

 Siswa menyimak pengantar dari guru mengenai model pembelajaran yang

akan digunakan

 Guru membagi kartu indeks kepada setiap peserta didik, kemudian meminta

peserta didik untuk menulis sebuah pertanyaan yang tentang materi pelajaran

yang sedang dipelajari di kelas

 Guru mengumpulkan kartu, kemudian dikocok dan dibagikan satu kartu pada

setiap siswa.

 Guru meminta siswa membaca diam-diam pertanyaan atau topik pada kartu

dan pikirkan satu jawaban.

 Guru memanggil sukarelawan yang akan membaca dengan keras kartu yang

mereka dapat dan memberi respons.

 Setelah diberi respons, guru meminta siswa yang lain di dalam kelas untuk

menambahkan apa yang telah disumbang sukarelawan.

 Lanjutkan selama masih ada sukarelawan.
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c. Kegiatan Penutup (15 menit)

 Penguatan materi : Guru memberikan penguatan secara umum terkait dengan

proses pembelajaran dan hasil diskusi.

 Guru melakukan evaluasi/penilaian, secara individu (kuis) melalui tes

 Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah dan do’a kafaratul

majlis dan mengucapkan salam.

I. Penilaian Hasil Belajar

Penilaian dilakukan menggunakan penilaian otentik yang meliputi penilaian sikap,

pengetahuan dan keterampilan. Format penilaian sebagai berikut:

a. Prosedur dan Pedoman Penilaian

 Prosedur Penilaian

No Aspek yang Di nilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian

1 Pengetahuan Pengamatan Saat presentase

2 Sikap

 Observasi

Pengamatan Selama

pembelajaran

3 Keterampilan Pengamatan

 Pedoman penilaian

Format Penilaian Pengamatan ( Observasi)

Mata  Pelajaran : Al-Quran Hadis

Kelas / Semester :  X IPA/Genap

Materi  Pokok : Indahnya Asmaul Husna

Hari/tanggal :

NO Nama Siswa L/P Aspek yang diamati

Keaktifan Kerjasama Disiplin

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

1

2
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria:

4  = Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan

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

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

1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan sesuai pernyataan

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

Nilai = X  4

Skor Maksimal

Apabila nilai yang diperoleh :

 3,66 – 4,00 = Sangat baik

 2,66 – 3,65 = Baik

 1,33 – 2,65 = Cukup

 ≤ – 1,32 = Kurang

b. Aspek Pengetahuan (KI. 3)

No. SOAL KUNCI JAWABAN

1 Jelaskan bahwa Allah memiliki asmaul

husna al-Karim!

Al-Karim artinya Maha Mulia. Allah

adalah dzat yang Maha sempirna dengan

kemuliaan-Nya. Dia terbebas dari

perbuatan negative dari makhluk-

makhluk-Nya  Karena perbuatan negatif

makhluk sama sekali tidak akan

mempengaruhi dan mengurangi

kemuliaan Allah Swt

2 Sikap apa yang harus kita miliki

sehubungan dengan asmaul husna al-

Mukmin?

Al-Mukmin artinya Yang Maha Memberi

Keamanan. Allah Swt. adalah satu-

satunya dzat yang menjadi sumber rasa

aman dan keamanan. Mukmin yang

sejadi adalah mukmin yang mengharap

keamanan dari Allah Swt. Tidak meminta

keamanan dan perlindungan dari yang

selain Allah Swt.

3 Jelaskan bahwa Allah memiliki asmaul Al-Wakil berarti Yang Maha Mewakili.

Dialah wakil yang mutlak. Dialah yang
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husna al-Wakil ! mengurusi segala sesuatu yang menjadi

urusan hambanya. Disamping itu Dia

juga menyediakan segala sesuatu yang

dibutuhkan oleh umat manusia.

4 Sikap apa yang harus kita miliki

sehubungan dengan asmaul husna al-

Matin ?

Dengan memahami dan menghayati

makna asmaul husna Al-Matin, maka kita

akan sadar jika meminta pertolongan

meminta hanya pada Allah Swt. saja.

Tidak akan meminta kepada yang lain.

Karena hanya  Allah yang memiliki

kekuatan yang sempurna. Kita juga akan

terhindar dari sikap sombong, karena kita

sadar bahwa kemampuan kita terbatas,

jauh dari sifat sempurna.

5 Sikap apa yang harus kita miliki

sehubungan dengan asmaul husna al-

Adlu ?

Dengan memahami dan menghayati

makna asmaul husna Al-‘Adlu kita

senantiasa bersikap husnuzzan (positif

thinking) kepada Allah terhadap semua

ketentuan  Allah. Kita akan senantiasa

bersyukur kepada  Allah atas ketentuan

Allah yang adil yang kita terima.

Disamping itu kita juga harus meneladani

sikap ini dengan menerapkan sikap adil

terhadap sesama.

 Rubrik Penilaian Esay

No. Soal Skor

1 10

2 10

3 10
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4 10

Skor maksimal = 10 x 10 = 100

Nilai : Jumlah Skor yang diperoleh (uraian) x 100

Jumlah Skor Maksimal

Guru Mata Pelajaran

Akidah Akhlak

Dra. Rahma

NIP. 196812312005012039

Kendari,  28 April  2018

Peneliti

Muzdalifah

Nim. 14010101039

Mengetahui,

Kepala Sekolah MAN 1 Buton

Selatan

Drs. Zainudin Rahma, M.M

NIP. 19661231 199203 1 029
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Lampiran 4.3

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah : MAN 1 BUTON SELATAN
Mata Pembelajaran : AkidahAkhlak
Materi Pokok : Akhlak terpuji (husnudzan, raja’, dan taubat)
Kelas/Semester : X/Genap
AlokasiWaktu : 4x35 Menit

A. Kompentensi Inti (KI)
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong

royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian,serta menerapkan pengetahuan prosedural
pada bidang kajian yang positif sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

B. KompetensiDasar
1.3.  Menghayati perilaku husnuzzan, raja‘,  dan taubat
2.3.  Terbiasa berperilaku husnuzzan, raja‘,  dan taubat
3.3.  Memahami pengertian dan pentingnya memiliki akhlak husnuzzan,  raja‘,  dan

taubat
4.3.  Melafalkan doa-doa taubat dari Al-Qur’an dan hadis

C. IndikatorPembelajaran
1 Menjelaskan pengertian  husnuzh-zhan, ar Raja’  dan taubat
2 Menjelaskan ciri-ciri sifat  husnuzh-zhan, ar Raja’dantaubat
3 Menyebutkan syarat-syarat taubat
4 Melafalkan   dan menghafal do’a- do’a taubat dari Al Qur’an dan Al Hadits
5 Mengemukakan keutamaan dan manfaat dari husnuzh-zhan, ar Raja’  dan taubat

D. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan,
peserta didik mampu:
1. menjelaskan pengertian husnuzh-zhan, ar Raja’  dan taubat
2. menjelaskanciri-ciri sifat  husnuzh-zhan, ar Raja’, dan taubat
3. menyebutkan syarat-syarat taubat,
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4. melafalkan dan menghafal do’a-do’a taubat dari  Al Qur’an dan Al Hadits dan
5. mengemukakan keutamaan dan manfaat dari husnuzh-zhan, ar Raja’  dan taubat

E. MateriPokokPembelajaran
(Pertemuan 1)

A. Husnudzan

1 Pengertian

Ada dua istilah yang sering kita dengar, yaitu Husnudzan dan Su’udzan. Dzan itu sendiri

sering juga diartikan ragu, karena mengandung unsur keragu-raguan, ketidakpastian, bisa benar

bisa salah.  Prasangka itu bisa benar bisa salah.  Berprasangka baik disebut Husnudzan sedang

berprasangka jelek disebut Su’uzzan. Husnudzan berarti berbaik sangka atau kata lain tidak

cepat-cepat berburuk sangka sebelum perkaranya menjadi jelas. Dalam kehidupan sehari-hari

manusia akan berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu pergaulan. Hal itu disebabkan manusia

adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan suatu pergaulan yang harmonis perlu dipupuk

sikap berbaik sangka antara sesama manusia.

Sikap berbaik sangka meskipun sepintas lalu sepele, akan tetapi sering kita tidak

menyadarinya.

2 Bentuk-Bentuk Husnudzan

a) Husnudzan Kepada Allah Swt.

Sikap Husnudzan terhadap Allah Swt. hukumnya wajib dan akan sangat

mendukung proses pemantapan jiwa keimanan manusia, bahkan akan melahirkan

sikap tawadhu’ dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Swt.  Berbaik sangka

terhadap semua ketentuan Allah Swt. merupakan cerminan watak dan karakter

manusia sebagai hamba Allah Swt.

Seharusnya kita mampu melihat kebaikan-kebaikan Allah Swt. dalam segala hal,

rahmat-Nya kepada segenap makhluk-Nya, kasih sayang-Nya serta magh¿rah-Nya.

Ketika kita menghadapi kesulitan kita harus tetap yakin bahwa  Allah telah

menyediakan jalan keluar. Serta berkeyakinan  bahwa  Allah tidak bermaksud

menyulitkan kita.

              ...

6.  Allah tidak hendak menyulitkan kamu (QS. Al-Maaidah:6)

Sikap Husnudzan terhadap Allah Swt. akan menenteramkan jiwa serta

memantapkan keimanan manusia. Sikap itu akan melahirkan sikap tawaduk dan
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tawakal. Sikap Husnudzan terhadap sesama semua ketentuan Allah Swt. merupakan

cerminan watak dan karakter manusia sebagai hamba yang beriman.

Oleh karena itu, manusia harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam

hidupnya adalah takdir Allah Swt. Manusia harus yakin bahwa kehidupan ini mutlak

sepenuhnya di bawah kontrol Allah Swt. dengan demikian, sikap Husnudzan

terhadap Allah Swt. akan membawa ketenangan, kedamaian, dan ketentraman hidup

manusia.

                         
39.  Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah

diusahakannya, 40.  Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya).41.

Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna,

(QS. An-Najm:39-41)

b) Husnudzan Kepada Sesama

Kita tidak boleh terburu-terburu berperasangka jelek kepada orang lain sebelum

semuanya jelas. Apalagi dasarnya hanya omongan atau isue yang dihembuskan oleh

orang-orang yang suka mem¿tnah, mengadu domba dan menggunjing. Berburuk

sangka kepada orang lain akan mendatangkan ¿tnah dan kekejaman, maka di dalam

al-Qur’an diibaratkan bagaikan memakan daging saudaranya yang sudah mati.

c) Husnudzan Kepada Diri Sendiri

Husnudzan terhadap diri sendiri bisa berarti kita bahwa kita harus mempunyai

penilaian baik terhadap diri kita. Jika kita sadar bahwa kita memang belum baik,

maka kita berprangka baik baik diri kita bisa memperbaiki sikap kita. Husnudzan

terhadap diri sendiri juga bisa berwujud sikap percaya diri, kita percaya bahwa

kita bisa menjadi orang yang baik, menjadi manusia yang dapat meraih cita-cita.

Sikap Husnudzan terhadap diri sendiri ini sangat penting, karena tidak sedikit di

antara manusia, yang selalu berprasangka jelek pada sendiri, menyalahkan diri

sendiri, merasa tidak mampu, pesimistis, dan frustasi
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11.  Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki

merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik

dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan

lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela

dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan.

seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan

barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

(QS. Al-Hujurat:11)

3 Larangan Su’udzan

Sebaliknya kadang kala secara tidak sadar manusia berprasangka yang tidak baik

terhadap  Allah atau terhadap orang lain. Sikap Su’udzan adalah sikap tercela yang harus

dihilangkan dari jiwa manusia. Tidak diperbolehkan Su’udzan kepada siapa saja, apalagi

Su’udzan terhadap Allah Swt. Yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui, serta Maha

Bijaksana  terhadap hamba-hamba-Nya.

Beranikah manusia berburuk sangka terhadap yang Menciptakan, yakni terhadap

Allah Swt. yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, Maha Penyayang, Maha

Pengampun, Maha Kuasa, dan Maha Perkasa itu ? Hanya orang-orang yang tidak

memakai akal, hanya orang-orang yang aniaya, hanya orang-orang yang celaka, dan

orang-orang yang sangat merugi dalam kehidupan di dunia dan di akhirat sajalah yang

bertindak bodoh semacam itu.

4 Hikmah dan Keuatamaan Husnudzan

1) Husnudzan akan mendatangkan ketentraman lahir batin

2) Orang yang memiliki sikap Husnudzan pada Allah menunjukkan bahwa ia telah

memiliki jiwa yang takwa, sabar, tabah dan tawakkal

3) Orang yang memiliki sikap Husnudzan kepada Allah akan senantiasa dicintai

Allah karena ia senantiasa menerima terhadap apa saja yang telah dilimpahkan

kepadanya.

4) Orang yang memiliki sikap Husnudzan kepada sesama manusia akan senantiasa

dicintai oleh sesama, karena orang lain merasa tidak pernah dirugikan oleh

ulahnya

5) Sikap Husnudzan akan menjauhkan seseorang dari perbuatan keluh kesah, iri,

dengki, mem¿tnah, mengadu domba, dendam dan menggunjing.

5 Bahaya dari sikap Su’udzan
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1) Su’udzan akan menimbulkan pnederitaan batin bagi pelakunya. Ia akan

senantiasa gerlisah karena batinnya dipenuhi dengan tuduhan- tuduhan yang

tidak berdasar.

2) Su’udzan akan membuat seseorang jauh dari Allah, ia akan keluh kesah terus

menerus, dan menderita tekanan  batin.

3) Su’udzan akan menimbulkan retaknya hubungan dengan sesama, terlebih lagi

jika sasaran Su’udzan tersebut mengerti. Dan pada puncakknya Su’udzan bisa

menimbulkan ketegangan bahkan peperangan, karena masing-masing pihak

menaruh kecurigaan kepada pihak lainnya.

4) Su’uzzan akan menimbulkan dosa yang lain misalnya, iri, dengki, menuduh,

ghibah, adu domba, ¿tnah dan lain sebagainya.

5) Su’uzzan akan menimbulkan pelakunya dibenci oleh orang-orang sekitarnya, kita

akan dikucilkan dari masyarakat dan menjadi terisolir.

A. Raja’

a. Pengertian Raja’

Secara bahasa rajƗ’  berasal dari kata rajaa yarjuu rajƗ ajƗ’ an, yang berarti mengharap dan

pengharapan. Apabila dikatakan rajƗ’ahu maka artinya ammalahu: dia mengharapkannya. Jika

dirunut dari makna bahasa, maka asal makna rajƗ’ adalah menginginkan atau menantikan

sesuatu yang disenangi.  Menginginkan kebaikan yang ada di sisi  Allah berupa keutamaan,

ihsan dan kebaikan dunia akhirat. Raja’ adalah sikap mengharap rida, rahmat, dan

pertolongan Allah Swt. serta yakin hal itu dapat diraih.

Mengharap atau harapan menurut Al-Gazali adalah kegembiraan hati karena menanti

harapan yang kita senangi dan kita idam-idamkan. Harapan yang kita nantikan harus disertai

dengan ikhtiar, doa dan tawakkal. Harapan yang tidak disertai usaha dan doa dapat

menjadikan seseorang menghayal atau berangan-angan. Khayalan atau angan- angan kosong

disebut Gurur. Orang yang hanya berikhtiar tanpa doa maka sesungguhnya ia adalah orang

yang sombong, sedang orang yang hanya berdoa tanpa disertai dengan ikhtiar, ia adalah

orang yang pemalas. Setelah berikhtiar dan berdoa maka kita bertawakkal kepada Allah Swt.

Jika mengharap ridha, rahmat, serta pertolongan Allah Swt., kita harus memenuhi

ketentuan Allah Swt. jika kita tidak pernah melakukan salat ataupun ibadah-ibadah lainnya

jangan harap akan meraih ridha, rahmat, atau pertolongan Allah Swt. Sementara orang yang

sudah tidak punya harapa disebut orang yang putus asa, dan ini sangat berbahaya.
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Sayidina Ali bin Abi Thalib, r.a. berkata, ”Sesungguhnya orang alim yang benar ialah

yang tidak membuat orang-orang putus asa terhadap rahmat  Allah  dan tidak membuat orang

merasa aman dari hukuman Allah.”

Oleh karena itu, para ulama adalah pewaris para nabi. Ulama adalah dokter-dokter hati

yang memberikan nasihat yang mendatangkan harapan (raja’) bagi setiap orang sakit.

          ...

Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha .. (QS. Al-Bayyinah:8)

b. Ciri-ciri sifat raja’

1) Optimis

Optimis memungkinkan seseorang melewati setiap tahapan kehidupan dengan

lebih indah dan membuat suasana hati lebih terang. Rasa optimis dapat menghilangkan

penderitaan batin seseorang dan harapannya dapat timbul kembali. Tidak ada faktor yang

mampu mengurangi beban permasalahan dalam kehidupan ini, sebagaimana daya dan

kekuatan yang terkandung dalam rasa optimisme.

Rona kebahagiaan akan tampak diwajah orang yang optimis, tidak saja ketika ia

menikmati kepuasan hidup, juga sepanjang hidupnya baik dalam situasi positif maupun

negatif.

Dalam berusaha mencapai cita-cita tidak jarang kita menemui kesulitan,

hambatan, bahkan tantangan, namun satu yang perlu kita yakini bahwa Allah Swt. akan

memberikan jalan keluar dari kesulitan tersebut.

         

Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.Sesungguhnya sesudah

kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Al-Insyirah:5-6)

Rasa putus asa hamper selalu menghinggapi jiwa manusia. Kenyataan dalam

hidup ini, kadang mengharuskan seseorang berhadapan dengan kesulitan, kemelut,

frustasi, serta kegagalan. Namun, sebagai orang yang beriman dan bermental kuat, kita

harus mempunyai perlawanan untuk mengalahkan rasa frustasi, mengatasi kesulitan,

kemelut, gelisah dan kemudian bangkit dari kegagalan.
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2) Dinamis

Dinamis adalah sikap untuk terus berkembang, berpikr cerdas, penuh kreasi, dan

rajin beradaptasi dengan lingkungan. Orang yang dinamis tidak akan mudah merasa puas

dengan prestasi- prestasi yang ia peroleh, tetapi akan berusaha terus menerus untuk

meningkatkan kualitas diri.

Allah Swt. mengajarkan kepada kita apabila selesai menyelesaikan suatu urusan

atau tugas maka bergegaslah untuk merencanakan program-program berikutnya. Itulah

ajaran dinamis, seperti yang terkandung dalam QS. Al-Jumu’ah [62] : 10 berikut:

                             

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah

karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

3) Cara membiasakan sikap raja’

1. Selalu berpegang teguh kepada tali agama  Allah yaitu agama Islam,

2. Selalu berharap kepada Allah, agar selalu diberikan kesuksesan dalam  berbagai

macam usaha dan mendapat ridha dari-Nya,

3. Selalu merasa takut kepada ancaman dan siksaan  Allah di hari akhirat kelak,

4. Selalu cinta (mahabbah) kepada  Allah dalam beragam situasi dan keadaan.

5. Yakin bahwa rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik

4) Hikmah dan Keutamaan raja’

 Sikap raja’ merupakan sikap optimisme total, sebagaimana seorang pedagang

yang rela mempertaruhkan seluruh modal usahanya karena meyakini keuntungan

besar yang bakal segera diraihnya.

 Raja’  akan  menjadikan seseorang hidup tanpa kesedihan. Sebesar apapun

bahaya dan ancaman yang datang tidak mampu menghapus ‘senyum’ optimisme

dari wajahnya.

 Raja’ akan membuat seseorang berprasangka baik membuang jauh prasangka

buruk.

 Raja’ akan membuat seseorang mengharapkan rahmat  Allah dan tidak mudah

putus asa

 Raja’ akan membuat seseorang merasa tenang, aman, dan tidak merasa takut

pada siapapun
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 Raja’ dapat meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang telah diteriamnya

 Raja’dapat menghilangkan rasa hasud, dengki, dan sombong kepada orang lain.

(Pertemuan 2)

A. Taubat

1. Pengertian tobat

Kata taubat berasal dari kata taba yang darinya terbentuk antara lain kata taubat

(ΔΑϮΗ), pada mulanya berarti “kembali”. Taubat berarti memohon ampunan kepada

Allah Swt. Atas segala dosa dan kesalahan. Taubat merupakan bentuk pengakuan atas

segala kesalahan dan pernyataan menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan.

2. Dasar taubat

Banyak sekali ayat ayat al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad saw. yang memuat

kewajiban dan anjuran bertaubat, antara lain dalam QS. at-Tahrim [66] ayat 8; QS. al-

Baqarah [2] ayat 222; QS. al-Mu’minun [63] ayat 10–11; QS. an-NisƗ’[4] ayat 17-18 dan

QS. al-Ahzab[33] ayat 73

Manusia harus bertaubat karena perbuatan dosa yang dilakukan seseorang dapat

membawa akibat buruk bagi pelakunya. Beberapa kerugian yang diakibatkan oleh

perbuatan  dosa, antara lain:

 menjauhkan dari pertolongan Allah Swt. karena Allah Swt. hanya akan menolong

hamba-Nya yang taat (lihat QS. Hǌd [11] : 44);

 membuat hidup tidak berkah atau tidak berdaya guna dan tidak bermanfaat (lihat

QS. Al-A’rƗf [7] : 96),

 membuat rusak lingkungan hidup dan penderitaan (lihat QS. Ar-Rǌm [30] : 41),

dan

 membuat  hati  menjadi keras sehingga sulit untuk menerima kebenaran.

3. Syarat taubat

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang bertaubat agar taubatnya

diterima Allah Swt.  syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

 t aubat yang dilakukan seketika itu juga, yaitu setelah sadar bahwa ia telah

berbuat kesalahan.

 jika ada hak orang lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu, misalnya hutang,

maka harus diselesaikan
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 taubat  hendaknya  merupakan taubat nasuha, yaitu benar-benar menyesal atas

kesalahan yang diperbuat dan bertekad tidak akan mengulangi lagi.

 mengakui dan menyadari bahwa dirinya sangat membutuhkan mag¿rah atau

ampunan Allah Swt.

 mengganti kesalahan dengan kebaikan.

Disamping itu ada beberapa amal ibadah yang apabila dilakukan akan menghapus

atau melebur dosa kita, antara lain:

 wudhu;

 shalat fardu dan shalat jumat;

 sujud dalam salat;

 puasa ramadan;

 salat tarawih;

 ibadah haji dan umrah;

 tasbih, tahmid, takbir bakda salat;

 sabar dalam penderitaan;

 menziarahi dan mendoakan orang tua;

 sedekah.

4. Hikmah dan keutamaan taubat

 Orang yang bertaubat akan sadar bahwa ia tidak sempurna dan bisa berbuat

kesalahan, karena itu bisa menimbulkan sikap hati-hati dan tidak gegabah.

 Orang yang bertaubat tidak mudah melakukan kesalahan lagi, karena sudah

tertanam dalam hatinya penyesalan.

 Orang yang bertaubat hidupnya akan dipenuhi dengan optimisme yang besar

akan masa depan hidup yang akan dijalaninya.

 Orang  yang  bertaubat  memiliki  kesempatan  besar  untuk  mendapatkan surga

Allah Swt.

 Orang yang bertaubat akan mendapat rahmat dari Allah Swt.

 Orang yang bertaubat akan bersih jiwanya dari dosa dan sifat buruk

 Orang yang bertaubat akan terhindar dari azab Allah Swt.

5. Do’a taubat

1) Doa taubat Nabi Adam a.s.
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23.  Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami Telah menganiaya diri kami

sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada

kami, niscaya Pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi

(QS. Al-a’raaf:23)

2) Doa taubat Nabi Ibrahim as.

             
128.  …dan terimalah Taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha

Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah:128)

3) Doa taubat Nabi Yunus a.s.

           
87.  …tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, Sesungguhnya Aku

adalah termasuk orang-orang yang zalim." (QS. Al-Anbiya’:87)

4) Doa taubat untuk diri sendiri, orang tua, dan kaum muslimin.

                 
41.  Ya Tuhan kami, beri ampunlah Aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian

orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)".(QS. Ibrahim:41)

F. Bahan dan Alat
Al-Qur’an, buku guru dan LKS

G. MetodePembelajaran

1) Pendekatan : kooperatif learning

2) Model : Everyone Is A Teacher Here

3) Metode : Diskusi, Tanya Jawab, dan demonstrasi

H.Proses Pembelajaran

(Pertemuan 1)

a. Kegiatanpendahuluan (10 menit)
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 Mengucapkan salam, berdo’a dan mengabsen
 Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang hal-hal yang

berkaitan dengan materi “husnudzan dan raja’” yang diketahui peserta didik.
 Guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran

b. Kegiatan Inti (45 menit)
 Guru menjelaskan materi pelajaran
 Siswa menyimak pengantar dari guru mengenai model pembelajaran yang

akan digunakan
 Guru membagi kartu indeks kepada setisp peserta didik, kemudian meminta

peserta didik untuk menulis sebuah pertanyaan yang tentang materi pelajaran
yang sedang dipelajari di kelas

 Guru mengumpulkan kartu, kemudian dikocok dan dibagikan satu kartu pada
setiap siswa.

 Guru meminta siswa membaca diam-diam pertanyaan atau topik pada kartu
dan pikirkan satu jawaban.

 Guru memanggil sukarelawan yang akan membaca dengan keras kartu yang
mereka dapat dan memberi respons.

 Setelah diberi respons, guru meminta siswa yang lain di dalam kelas untuk
menambahkan apa yang telah disumbang sukarelawan.

 Lanjutkan selama masih ada sukarelawan.
c. Kegiatan Penutup (15 menit)

 Penguatan materi : Guru memberikan penguatan secara umum terkait dengan
proses pembelajaran dan hasil diskusi.

 Guru melakukan evaluasi/penilaian, secara individu (kuis) melalui tes
 Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah dan do’a kafaratul

majlis dan mengucapkan salam.
(Pertemuan 2)

a. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)
 Mengucapkan salam, berdo’a dan mengabsen
 Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang hal-hal yang

berkaitan dengan materi “taubat” yang diketahui peserta didik.
 Guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran

d. Kegiatan Inti (45 menit)
 Guru menjelaskan materi pelajaran
 Siswa menyimak pengantar dari guru mengenai model pembelajaran yang

akan digunakan
 Guru membagi kartu indeks kepada setisp peserta didik, kemudian meminta

peserta didik untuk menulis sebuah pertanyaan yang tentang materi pelajaran
yang sedang dipelajari di kelas

 Guru mengumpulkan kartu, kemudian dikocok dan dibagikan satu kartu pada
setiap siswa.

 Guru meminta siswa membaca diam-diam pertanyaan atau topik pada kartu
dan pikirkan satu jawaban.

 Guru memanggil sukarelawan yang akan membaca dengan keras kartu yang
mereka dapat dan memberi respons.
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 Setelah diberi respons, guru meminta siswa yang lain di dalam kelas untuk
menambahkan apa yang telah disumbang sukarelawan.

 Lanjutkan selama masih ada sukarelawan.
e. Kegiatan Penutup (15 menit)

 Penguatan materi : Guru memberikan penguatan secara umum terkait dengan
proses pembelajaran dan hasil diskusi.

 Guru melakukan evaluasi/penilaian, secara individu(kuis)melaluites
 Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah dan do’a kafaratul

majlis dan mengucapkan salam.

I. PedomanPenilaian

Penilaian dilakukan menggunakan penilaian otentik yang meliputi penilaian sikap,
pengetahuan dan keterampilan. Format penilaian sebagaiberikut:
a. ProsedurdanPedomanPenilaian

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

1 Pengetahuan Pengamatan Saat presentase

2 Sikap
 Observasi

Pengamatan Selama
pembelajaran

3 Keterampilan Pengamatan

1. Pedomanpenilaian
Format Penilaian Pengamatan ( Observasi)

Mata  Pelajaran : Akidah Akhlak
Kelas / Semester :  X IPA/Genap
MateriPokok :
Hari/tanggal :
NO Nama Siswa L/P Aspek yang diamati

Keaktifan Kerjasama Disiplin

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

1

2

3

4
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria:

4  =Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
3 = Sering, apabila sering melakukan dan kadang-kadang tidak melakukan sesuai pernyataan
2 = Kadang, apabila sering tidak melakukan dan kadang melakukan sesuai pernyataan
1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan sesuai pernyataan
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Petunjuk pemberian skor: Pemberian nilai akhi rmenggunakan skala 1-4

∑ Skor perolehan
Nilai = X  4
Skor Maksimal

Apabila nilai yang diperoleh :

 3,66 – 4,00 = Sangat baik
 2,66 – 3,65 = Baik
 1,33 – 2,65 = Cukup
 ≤ – 1,32 = Kurang

b. Aspek Pengetahuan (KI. 3)

No. SOAL KUNCI JAWABAN
1 Apa saja tanda-tanda orang yang

memiliki sikap Husnuzzan kepada
Allah?

selalu mendekatkan diri kepada Allah Swt.
Dan berbaik sangka terhadap semua
ketentuan Allah Swt.

2 Jelaskan 2 bahaya dari su’udzan! 6) Su’udzan akan menimbulkan
pnederitaan batin bagi pelakunya. Ia
akan senantiasa gerlisah karena batinnya
dipenuhi dengan tuduhan- tuduhan yang
tidak berdasar.

7) Su’udzan akan membuat seseorang jauh
dari Allah, ia akan keluh kesah terus
menerus, dan menderita tekanan  batin.

3 Tuliskandanjelaskan ciri-ciri sifat
Raja’?

B. Optimis
Optimisadalah orang yang
selaluberpengharapan (berpandangan)
baikdalammenghadapisegalahal

C. Dinamis
Dinamis adalah sikap untuk terus
berkembang, berpikr cerdas, penuh
kreasi, dan rajin beradaptasi dengan
lingkungan

4 Tuliskan syarat taubat kepada Allah! Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi
oleh orang yang bertaubat agar taubatnya
diterima Allah Swt.  syarat-syarat itu adalah
sebagai berikut:

 taubat yang dilakukan seketika itu juga,
yaitu setelah sadar bahwa ia telah
berbuat kesalahan.

 jika ada hak orang lain yang harus
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diselesaikan terlebih dahulu, misalnya
hutang, maka harus diselesaikan

 taubat  hendaknya  merupakan taubat
nasuha, yaitu benar-benar menyesal
atas kesalahan yang diperbuat dan
bertekad tidak akan mengulangi lagi.

 mengakui dan menyadari bahwa
dirinya sangat membutuhkan mag¿rah
atau ampunan Allah Swt.

 mengganti kesalahan dengan kebaikan.

5 Jelaskan hikmah raja’ dan taubat!  Orang yang bertaubat akan sadar bahwa
ia tidak sempurna dan bisa berbuat
kesalahan, karena itu bisa menimbulkan
sikap hati-hati dan tidak gegabah.

 Orang yang bertaubat tidak mudah
melakukan kesalahan lagi, karena sudah
tertanam dalam hatinya penyesalan.

 Orang yang bertaubat hidupnya akan
dipenuhi dengan optimisme yang besar
akan masa depan hidup yang akan
dijalaninya.

 Orang  yang  bertaubat  memiliki
kesempatan  besar  untuk  mendapatkan
surga Allah Swt.

 Orang yang bertaubat akan mendapat
rahmat dari Allah Swt.

 Orang yang bertaubat akan bersih
jiwanya dari dosa dan sifat buruk

 Orang yang bertaubat akan terhindar
dari azab Allah Swt.

 Rubrik Penilaian Esay

No. Soal Skor
1 10
2 10
3 10
4 10

Skormaksimal = 10 x 10 = 100

Nilai :JumlahSkor yang diperoleh (uraian) x 100
JumlahSkorMaksimal
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Guru Mata Pelajaran
Akidah Akhlak

Dra. Rahma
NIP. 196812312005012039

Kendari, 5 Mei 2018
Peneliti

Muzdalifah
Nim. 14010101039

Mengetahui,

Kepala Sekolah MAN 1 Buton
Selatan

Drs. Zainudin Rahma, M.M
NIP. 19661231 199203 1 029
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Lampiran 5.1

TES

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Jelaskan apa yang di maksud dengan:

a. Syirik

b. Asmaul Husna

2. Mengapa riya’ bisa dikategorikan sebagai syirik khafi atau syirik kecil ? tuliskan dan

Jelaskan!

3. Mengapa orang yang beriman harus menghindari perbuatan syirik? Tuliskan dan

jelaskan!

4. Tuliskan 10 asmaul husna beserta artinya

5. Jelaskaan makna dari asmaul husna berikut:

a. Al-Karim

b. Al-‘Adl

c. Al-Mukmin

d. Al-Wakil

e. Al-Akhir
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Lampiran 5.2

TES

Jawablah pertanyaan di baawah ini dengan benar!

1 Apa saja tanda-tanda orang yang memiliki sikap Husnuzzan kepada  Allah?

2 Mengapa kita harus menghindari sikap su’udzan?

3 Jelaskan ciri-ciri sifat Raja’!

4 Jelaskan syarat taubat kepada Allah!

5 Jelaskan hikmah raja’ dan taubat!
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Lampiran 6.1

ANALISIS ULANAGAN HARIAN

MATA PELAJARAN : AKIDAH AKHLAK
KELAS/SEMESTER : X IPA/GANJIL
TAHUN PELAJARAN: 2017/2018

KD
: 3.5. Menganalisis induk-induk akhlak tercelah (hubbud-dun-ya)

3.6. Memahami makna syukur,qana'ah
3.7. Memahami adab kepada orang tua dan guru

NO NAMA SISWA

NOMOR SOAL DAN
SKOR

SKOR NILAI
KETUNTASAN

BELAJAR
1 2 3
10 10 20 YA TIDAK

1 ADITYA WARMAN 10 10 5 64 TIDAK
2 DEWI FATRIYAH 5 10 15 30 75 YA
3 ELDA ENDRIYANI 10 10 5 25 62 TIDAK
4 ERNA 5 4 15 24 60 TIDAK
5 FENI 10 9 10 29 73 YA
6 INTAN NUR FAZRI 6 5 20 31 76 YA
7 ISMA 8 7 10 25 62 TIDAK
8 M. ARSAL 10 10 10 30 75 YA
9 MALNAWATI 8 9 16 33 82 YA

10 MUH. WAHYUDIN 4 10 10 24 60 TIDAK
11 MUH. ZULKIFLI 10 10 15 35 78 YA
12 MUTRAFIN 5 7 20 32 80 YA
13 NUR AZIZAH 10 10 4 24 60 TIDAK
14 NUR FADILA 8 10 12 30 75 YA
15 NUR FIATI 5 2 18 25 62 TIDAK
16 SARDILA SAHARUDIN 5 10 10 25 62 TIDAK
17 SITI HARJUNA 10 4 10 24 60 TIDAK
18 SRI RAHAYU 10 10 15 35 78 YA
19 SALMATIAH 6 5 20 31 76 YA
20 WIWIN 10 5 16 31 78 YA
21 WA IRMA 10 10 4 40 60 TIDAK
22 ROSNI 10 4 20 34 84 YA
23 YUSNITA 8 2 15 25 62 TIDAK

JUMLAH SKOR 183 178 294
JUMLAH SKOR MAKSIMUM 280 280 560
% KEGAGALAN 26,1 34,8 47,83
%KETERCAPAIAN 73,9 65,2 52,17

Biwinapada, 26  Agustus 2017
Mengetahui

Kepala MAN 1 Buton
Selatan

Drs. ZAINUDIN RAHMA Dra. Rahma
NIP.19661231 199203 1 029 NIP. 1968231 200501 2 039
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Lampiran 6.2

Tabel 4.1 Daftar Nilai Siswa Ulangan Harian semester Genap

No. Inisial Nilai Keterangan
1. Aw 64 Tidak Tuntas
2. D F 75 Tuntas
3. E E 62 Tidak Tuntas
4. Er 60 Tidak Tuntas
5. Fe 73 Tuntas
6. I N F 76 Tuntas
7. Is 62 TidakTuntas
8. M A 75 Tuntas
9. Ma 82 Tuntas
10. M W 60 Tidak Tuntas
11. M Z 78 Tuntas
12. Mu 80 Tuntas
13. N A 60 Tidak Tuntas
14. N H 75 Tuntas
15. N F 62 Tidak Tuntas
16. S S 62 Tidak Tuntas
17. S H 60 Tidak Tuntas
18. S R 78 Tuntas
19. Sa 76 Tuntas
20. Ro 78 Tuntas
21. W I 60 Tidak Tuntas
22. Wi 84 Tuntas
23. Yu. 62 Tidak Tuntas

Jumlah 1604
12 Tuntas

11 Tidak Tuntas
Rata-Rata 69.73
Persentase Tuntas 52,17 %
Persentase Tidak Tuntas 47,82 %
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Lampian 6.3

Tabel 4.1 Daftar Nilai Siklus I

No. Inisial Nilai Keterangan
1. Aw 76 Tuntas
2. D F 64 Tidak Tuntas
3. E E 60 Tidak Tuntas
4. Er 86 Tuntas
5. Fe 77 Tuntas
6. I N F 75 Tuntas
7. Is 60 Tidak Tuntas
8. M A 80 Tuntas
9. Ma 93 Tuntas
10. M W 64 Tidak Tuntas
11. M Z 80 Tuntas
12. Mu 95 Tuntas
13. N A 78 Tuntas
14. N H 80 Tuntas
15. N F 63 Tidak Tuntas
16. S S 82 Tuntas
17. S H 62 Tidak Tuntas
18. S R 63 Tidak Tuntas
19. Sa 76 Tuntas
20. Ro 78 Tuntas
21. W I 68 Tidak Tuntas
22. Wi 89 Tuntas
23. Yu. 77 Tuntas

Jumlah 1726
15 Tuntas

8 Tidak Tuntas
Rata-Rata 75,04
Persentase Tuntas 65,21 %
Persentase Tidak Tuntas 34,78 %
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Lampiran 6.4

Tabel 4.1 Daftar Nilai Siklus II

No. Inisial Nilai Keterangan
1. Aw 86 Tuntas
2. D F 83 Tuntas
3. E E 68 Tidak Tuntas
4. Er 77 Tuntas
5. Fe 82 Tuntas
6. I N F 80 Tuntas
7. Is 72 Tidak Tuntas
8. M A 76 Tuntas
9. Ma 84 Tuntas
10. M W 83 Tuntas
11. M Z 79 Tuntas
12. Mu 98 Tuntas
13. N A 79 Tuntas
14. N H 85 Tuntas
15. N F 82 Tuntas
16. S S 84 Tuntas
17. S H 75 Tuntas
18. S R 80 Tuntas
19. Sa 82 Tuntas
20. Ro 80 Tuntas
21. W I 80 Tuntas
22. Wi 90 Tuntas
23. Yu. 82 Tuntas

Jumlah 1867
21 Tuntas

2 Tidak Tuntas

Rata-rata 81.17
Persentase Tuntas 86,95 %
Persentase Tidak Tuntas 13,04 %
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LAMPIRAN 7.1

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I

1. Guru membagi kartu indeks kepada peserta didik, kemudian siswa menulis
pertanyaan

2. Siswa menulis pertanyaan tentang materi pelajaran
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3. Guru mengumpulkan kartu

4. Guru  mengocok kartu dan dibagikan kepada peserta didik
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5. Guru memanggil sukarelawan
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LAMPIRAN 7.2

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II

1. Guru membagi kartu indeks kepada peserta diidik

2. Siswa menulis pertanyaan
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3. Guru mengumpulkan kartu

4. Guru mengocok kartu
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5. Guru memanggil sukarelawan







[
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