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Lampiran 1 

ANALISIS REKAP HASIL NILAI PRA SIKLUS 

 NAMA SEKOLAH  :SMKN 2 KENDARI  

 MATA PELAJARAN  : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  

 KELAS/PROGRAM  : X TESHA 

 SEMESTER    : 1 ( SATU )  

TAHUN PELAJARAN : 2018/2019 

Nomor Nama Siswa L

/P 

NA Kriteria Ketuntasan 

Urut NIS Tuntas Tdk Tuntas 

1 201812001 Adhe Resky Muharram M L 82 Tuntas  

2 201812002 Akbar L 80 Tuntas  

3 201812003 Akbar Hidayat Mustafa L 70  Tdk Tuntas 

4 201812004 Akmal Ajid Alfauzi L 85 Tuntas  

5 201812005 Akriansa L 67  Tdk Tuntas 

6 201812006 Alif Hikmal Akbar L 75 Tuntas  

7 201812007 Dewa Krisma Ady Tegar S L 85 Tuntas  

8 201812009 Fiki Nawan Saputra L 70  Tdk Tuntas 

9 2018120010 Firman L 68  Tdk  Tuntas 

10 2018120011 Gilang Adhe L 65  Tdk  Tuntas 

11 2018120012 Haerul L 73  Tdk Tuntas 

12 2018120013 Hasrun L 78 Tuntas  

13 2018120014 Hervan L 68  Tdk Tuntas 

14 2018120015 Maulana Icksan Firmansyah. A L 70  Tdk Tuntas 

15 2018120016 Muh. Agung Pratama L 65  Tdk Tuntas 

16 2018120018 Muh. Fitrah L 73  Tdk Tuntas 

17 2018120019 Muh. Reza Nugraha L 82  Tuntas  

18 2018120020 Muhammad Risaldi L 70  Tdk Tuntas 

19 2018120021 Muhammad Alfiansyah.A L 85 Tuntas  

20 2018120023 Muslimin Saputra L 68  Tdk Tuntas 

21 2018120024 Muslimin. G L 78 Tuntas  

22 2018120025 Pretty Hatija P 73  Tdk Tuntas 

23 2018120027 Reynal Nur Wahyu. S L 65   Tdk Tuntas 

24 2018120028 Sadam L 68  Tdk Tuntas 

25 2018120029 Septian Darmawan L 83 Tuntas  

26  Widia Sebriani P 73  Tdk Tuntas 

Jumlah   1919 10 16 

Nilai Maksimal   85 38.4% 61.53% 

Nilai Minimal   65 

Nilai Rata-Rata   73.80 
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Lampiran 2 

SILABUS 
 

Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 2 KENDARI 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
Kelas   : X (Sepuluh) 
Semester  : 2/Genap 
Kompetensi Inti  : 

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

 KI-2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan 
pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 
bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

 KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah 

 KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 

KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK KEGIATAN PEMBELAJARAN 
1.1  Terbiasa membaca al-Qur’an dengan meyakini bahwa 

kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik 
(husnuzzan), dan persaudaraan (ukhuwah) adalah 
perintah agama.  

Meniti Hidup dengan 
Kemuliaan 

 

 Menyajikan model-model jenis cara membaca indah Q.S. 
al-Hujurāt/49:12 dan Q.S. al-Hujurāt /49:10 tentang kontrol 
diri (mujāhadah an-nafs), prasangka baik (husnużżhan), 
dan persaudaraan (ukhuwwah). 

 Menjelaskan makna isi Q.S. al-Hujurāt/49:12 dan Q.S. al-
Hujurāt /49:10 tentang kontrol diri (mujāhadah an-nafs), 
prasangka baik (husnużżhan), dan persaudaraan 
(ukhuwwah) dengan menggunakan IT. 

 Mendemonstrasikan hafalan Q.S. al-Hujurāt/49:12 dan 

2.1  Menunjukkan perilaku kontrol diri (mujahadah an-nafs), 
prasangka baik (husnuzzan), dan persaudaraan 
(ukhuwah) sebagai implementasi perintah Q.S. al- 
Hujurat/49: 10 dan 12 serta Hadis terkait.  

 

3.1  Menganalisis Q.S. al-Hujurat/49: 10 dan 12 serta Hadis 
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tentang kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik 
(husnuzzan), dan persaudaraan (ukhuwah).  

Q.S. al-Hujurāt /49:10 tentang kontrol diri (mujāhadah an-
nafs), prasangka baik (husnużżhan), dan persaudaraan 
(ukhuwwah)dengan menerapkan berbagai jenis nada 
bacaan secara baik dan lancar. 

 Memberikan tambahan bacaan ayat al-Qur’ān dan hadis-
hadis yang mendukung lainnya, tentang kontrol diri 
(mujāhadah an-nafs), prasangka baik (husnużżhan), dan 
persaudaraan (ukhuwwah). 

 Meneliti secara lebih mendalam pemahaman dan 
pembentukan perilaku berdasarkan Q.S. al-Hujurāt/49:12 
dan Q.S. al-Hujurāt /49:10 tentang kontrol diri (mujāhadah 
an-nafs), prasangka baik (husnużżhan), dan persaudaraan 
(ukhuwwah) dengan menggunakan IT yang dapat 
dilakukan peserta didik dengan tidak terikat oleh waktu 
tatap muka di dalam kelas, seperti: di perpustakaan, di luar 
kelas, di rumah, dll. 

4.1.1 Membaca Q.S. al-Hujurat/49: 10 dan 12, sesuai dengan 
kaidah tajwid dan makharijul huruf  

4.1.3 Menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan 
kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik 
(husnuzzan), dan persaudaraan (ukhuwah) sesuai 
dengan pesan Q.S. al-Hujurat/49: 10 dan 12, serta Hadis 
terkait.   

 

1.4  Meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Swt.  Malaikat Selalu Bersamaku  Meneliti secara lebih mendalam pemahaman Q.S. Al-
Baqārah/2:285 dan Q.S. an-Nisā’/4:136 tentang beriman 
kepada malaikat-malaikat Allah Swt., dengan 
menggunakan IT. 

 Menyajikan model-model jenis cara membaca indah Q.S. 
Al-Baqārah/2:285 dan Q.S. an-Nisā’/4:136 tentang beriman 
kepada malaikat-malaikat Allah Swt. 

 Membacakan sari tilawah Q.S. Al-Baqārah/2:285 dan Q.S. 
an-Nisā’/4:136 tentang iman kepada malaikat-malaikat 
 Allah Swt. dengan nada yang khidmad, menarik, dan 
indah. 

 Menjelaskan makna isi Q.S. Al-Baqārah/2:285 dan Q.S. 
an-Nisā’/4:136 tentang beriman kepada malaikat-malaikat 

2.4  Menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung 
jawab, sebagai implementasi beriman kepada malaikat-
malaikat Allah Swt.  

3.4  Menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat 
Allah Swt.  
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4.4  Menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-
malaikat Allah Swt. dengan perilaku teliti, disiplin, dan 
waspada.  

Allah Swt. dengan menggunakan IT. 

 Mendemonstrasikan hafalan Q.S. Al-Baqārah/2:285 dan 
Q.S. an-Nisā’/4:136 tentang beriman kepada malaikat-
malaikat Allah Swt. dengan menerapkan berbagai jenis 
nada bacaan secara lancar. 

 Memberikan tambahan bacaan ayat Al-Qur’ān dan Hadis-
hadis yang mendukung lainnya, tentang beriman kepada 
malaikat-malaikat Allah Swt. 

 Menjelaskan makna isi Q.S. Al-Baqārah/2:285 dan Q.S. 
an-Nisā’/4:136 perilaku beriman kepada malaikatdengan 
menggunakan IT. 

 Mendemonstrasikan hafalan Q.S. Al-Baqārah/2:285 dan 
Q.S. an-Nisā’/4:136 tentang beriman kepada malaikat 
dengan menerapkan berbagai jenis nada bacaan 
(nagham) secara baik dan lancar. 

 Meneliti secara lebih mendalam isi Q.S. Al-Baqārah/2:285 
dan Q.S. an- Nisā’/4:136 sebagai dasar dalam 
menerapkan beriman kepada malaikat, dengan 
menggunakan IT. 

 Menampilkan contoh perilaku berdasarkan Q.S. Al-
Baqārah/2:285 dan Q.S. an- Nisā’/4:136 sebagai dasar 
dalam menerapkan beriman kepada malaikatmelalui 
presentasi, demonstrasi dan bersimulasi. 

1.9 Meyakini bahwa haji, zakat dan wakaf adalah perintah 
Allah dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan 
masyarakat. 

Hikmah Ibadah Haji, Zakat 
dan Wakaf dalam 

Kehidupan 

 Menjelaskan pengertian ibadah haji, zakat, dan wakaf 

 Mengidentifikasi ketentuan yang berkaitan  dengan   
ibadah  haji, zakat, dan  wakaf  bagi kehidupan individu 
dan masyarakat. 

 Mengidentifikasi dalil terkait tentang ibadah  haji, zakat, 
dan wakaf dalam kehidupan. 

2.9 Menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari 
perintah haji, zakat, dan wakaf.  

3.9 Menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi 
individu dan masyarakat. 
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4.9 Menyimulasikan ibadah haji, zakat, dan wakaf  Menjelaskan hikmah serta manfaat dari perbuatan ibadah 
Haji, zakat dan Wakaf yang di implementasikan dalam 
kehidupan masyarakat. 

 Menelaah contoh perbuatan     yang mencerminkan 
hikmah ibadah Haji, zakat dan wakaf yang dapat  di 
refleksiakan dalam kehidupan individu dan masyarakat. 

1.11  Meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad saw di 
Madinah. 

Meneladani Perjuangan 
Dakwah Rasululah SAW. di 

Madinah 

 Menjelaskan awal  perjalanan Dakwah Nabi Muhammad 
SAW di Madinah. 

 Mengidentifikasi  substansi, dakwah Nabi Muhammad saw 
di Madinah. 

 Menganalisis strategi keberhasilan dakwah Nabi 
Muhammad saw di Madinah. 

 Mengidentifikasi  faktor-faktor keberhasilan dakwah Nabi 
Muhammad SAW di Madinah. 

 Menelaah contoh  sikap dan perbuatan   yang 
mencerminkan semangat perjuangan dakwah Nabi 
Muhammad SAW, untuk di refleksikan pada peristiwa saat 
ini. 

2.11  Menunjukkan sikap semangat ukhuwah dan kerukunan 
sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi di 
Madinah. 

3.11  Menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan 
dakwah Nabi Muhammad saw di Madinah. 

4.11  Menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi 
dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad saw di 
Madinah 

1.7 Meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan 
Rasul-Nya. 

Nikmatnya Mencari Ilmu 
dan Indahnya Berbagi 

Pengetahuan 

 Menjelaskan makna isi Q.S. at-Taubah/9:122 tentang 
nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi 
pengetahuan dengan menggunakan ICT. 

 Memberikan tambahan bacaan ayat al-Qur’ān dan hadis-
hadis yang mendukung lainnya, tentang gemar menuntut 
ilmu. 

 Mendemonstrasikan hafalan Q.S. at-Taubah/9:122 tentang 
nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi 
pengetahuan dengan menerapkan berbagai jenis nada 
bacaan secara baik dan lancar. 

 Meneliti secara lebih mendalam bentuk perilaku tentang 
Q.S. at-Taubah/9:122 sebagai dasar dalam menerapkan 

2.7 Memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi 
pemahaman Q.S. at-Taubah/9: 122 dan Hadis terkait. 

3.7 Menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan, dan 
menyampaikannya kepada sesama. 

4.7 Menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu, 
dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Q.S. 
at-Taubah/9: 122 Adan Hadis terkait. 
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nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi 
pengetahuan, dengan menggunakan IT (powerpoint, video, 
CD). 

 Memberikan contoh-contoh perilaku, berdasarkan 
tambahan bacaan ayat al-Qur’ān dan hadis-hadis yang 
mendukung lainnya, Q.S. at-Taubah/9:122, Q.S. al-
Mujadilah/ 58: 11 dan Q.S. al-Baqarah/ 2: 31-32 sebagai 
dasar dalam menerapkan nikmatnya mencari ilmu dan 
indahnya berbagi pengetahuan. 

1.2  Meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah 
dilarang agama. 

Menjaga Martabat Manusia 
dengan Menjauhi Pergaulan 
Bebas dan Perbuatan Zina 

 
 

 
 
 
 

 Meneliti secara lebih mendalam pemahaman Q.S. al-
Isrā’/17:32 dan Q.S. an- Nµr/24:2, tentang larangan 
pergaulan bebas dan perbuatan zina. 

 Menyajikan model-model jenis cara membaca indah 
tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, 
Q.S. al-Isrā’/17:32 dan Q.S. an-Nµr/24:2. 

 Membacakan sari tilawah tentang larangan pergaulan 
bebas dan perbuatan zinadengan nada yang khidmad, 
menarik dan indah, Q.S. al-Isrā’/17:32 dan Q.S. an-
Nµr/24:2. 

 Meneliti makna larangan pergaulan bebas dan perbuatan 
zinadengan menggunakan IT, Q.S. al-Isrā’/17:32 dan Q.S. 
an-Nµr/24:2. 

 Memberikan tambahan bacaan ayat Al-Qur’ān dan Hadis-
hadis yang mendukung lainnya, tentang memelihara diri 
dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. 

 

2.2  Menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan 
zina sebagai pengamalan Q.S. al-Isra’/17: 32, dan Q.S. 
an-Nur /24: 2, serta Hadis terkait. 

3.2  Menganalisis Q.S. al-Isra’/17: 32, dan Q.S. an-Nur/24 : 
2, serta Hadis tentang larangan pergaulan bebas dan 
perbuatan zina. 

4.2.1  Membaca Q.S. al-Isra’/17: 32, dan Q.S. an-Nur/24:2 
sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf.  

4.2.2  Mendemonstrasikan hafalan Q.S. al-Isra’/17: 32, dan 
Q.S. an-Nur/24:2 dengan fasihdan lancar.  

4.2.3  Menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan 
berbagai kekejian (fahisyah) yang ditimbulkannya dan 
perangai yang buruk (saa-a sabila) sesuai pesan Q.S. al-
Isra’/17: 32 dan Q.S. an-Nur/24:2. 
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Lampiran 3 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP K13) 

SIKLUS I PERTEMUAN PERTAMA  

 

Sekolah  : SMKN 2 Kendari 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Materi Pokok :  Hikmah Ibadah Haji, Zakat, dan Wakaf dalam 

Kehidupan  

Kelas/Semester : X/II (genap) 

Alokasi Waktu   :  3 X 45 menit  

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

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. 

KI3 : Memahami, menerapkan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

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

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 

untuk memecahkan masalah 

KI4 : Mengolah, menalar dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

disekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 

dengan kaidah keilmuan 
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.9 Meyakini bahwa haji, zakat dan 

wakaf adalah perintah Allah 

dapat memberi kemaslahatan 

bagi individu dan masyarakat. 

1.9.1 Mengimani bahwa haji, zakat 

dan wakaf adalah perintah 

Allah dapat memberi 

kemaslahatan bagi individu dan 

masyarakat. 

2.9 Menunjukkan kepedulian sosial 

sebagai hikmah dari perintah 

haji, zakat, dan wakaf. 

2.9.1 Menunjukkan sikap gemar 

berperilaku social yang baik, 

sebagai hikmah dari perintah 

haji, zakat, dan wakaf. 

2.9.2 Berakhlak mulia disiplin, jujur 

dan bertanggung jawab sebagai 

implementasi pemahaman 

kandungan surah di dalam Al-

quran, terkait hikmah perintah 

Ibadah haji, zakat dan wakaf. 

3.9 Menganalisis hikmah ibadah haji, 

zakat, dan wakaf bagi individu 

dan masyarakat. 

3.9.1 Menjelaskan pengertian ibadah 

haji, zakat, dan wakaf 

3.9.2 Mengidentifikasi makna dan 

ketentuan yang berkaitan  

dengan   ibadah  haji, zakat, 

dan  wakaf  bagi kehidupan 

individu dan masyarakat. 

3.9.3 Mengidentifikasi dalil terkait 

tentang ibadah  haji, zakat, dan 

wakaf dalam kehidupan. 

3.9.4 Menjelaskan hikmah serta 

manfaat dari perbuatan ibadah 

Haji, zakat dan Wakaf  dalam 
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kehidupan individu dan 

masyarakat. 

3.9.5 Menelaah contoh perbuatan     

yang mencerminkan hikmah 

ibadah Haji, zakat dan wakaf 

yang dapat di refleksikan 

dalam kehidupan individu dan 

masyarakat. 

4.9  Menyimulasikan ibadah haji, 

zakat, dan wakaf. 

4.9.1 Mampu menunjukkan sikap 

gemar berhaji, berzakat dan 

berwakaf. 

4.9.2 Mendemontrasikan bacaan Al-

Quran ataupun hadis-hadis 

yang terkait, tentang hikmah 

ibadah haji, zakat, dan wakaf 

dalam kehidupan. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik dapat menunjukkan sikap pengakuan, dan mengamalkan 

perilaku yang sesuai dengan ajaran islam dalam kehidupannya, sebagai 

implementasi dari Hikmah Ibadah Haji, Zakat Dan Wakaf, Melalui proses 

Identifikasi, Menjelaskan, Menelaah yang mengarah pada pembiasaan 

dirinya dalam kehidupan disekolah maupun kehidupan dalam masyarakat. 

Dengan menggunakan metode Mind mapping, diskusi, dan  ceramah. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Menjelaskan Pengertian ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan 

2. Menjelaskan makna dan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan 

haji, zakat dan wakaf 

 

E. Model, Metode /Strategi Pembelajaran: 
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Model : Discoveri learning 

Metode : Diskusi, Mind Mapping, Ceramah dan Tanya Jawab. 

F. Sumber Belajar 

 Al-Quran dan terjemahannya. 

 Buku teks siswa PAI dan Budi pekerti SMA Kelas X, Puskurbuk 

Kemdikbud.tahun 2017. 

 Kajian relevan lainnya. 

G. Langkah- langkah pembelajaran 

1. PERTEMUAN PERTAMA 

3.9.1 Mengidentifikasi pengertian ibadah haji, zakat, dan wakaf 

3.9.2 Mengidentifikasi makna dan  ketentuan yang berkaitan  dengan   

ibadah  haji, zakat, dan  wakaf  bagi kehidupan.. 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN 

Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan model 

Discovery Learning, dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan 
Dalam kegiatan awal guru : 

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam.serta berdoa bersama. Pembinaan Karakter 

 Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian serta 

kesiapan peserta didik.  

 Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan 

pelajaran sebelumnya. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai 

 Guru memotivasi siswa sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Literasi  

 Guru Memperkenalkan serta menjelaskan langkah-

langkah membuat Mind Mapping 
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Kegiatan Inti 

1. Stimulation (memberi stimulus) 

- Peserta didik mengamati penjelasan guru tentang 

materi yang berkaitan dengan ibadah Haji,zakat 

dan wakaf. (Literasi)  

2. Problem statement (mengidentifikasi masalah) 

- Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan 

muncul dari  penjelasan yang diceritakan. Pada 

kegiatan ini akan muncul pertanyaan-pertanyaan, 

- Peserta didik menanya hal-hal yang terkait dengan 

materi ibadah Haji,zakat, dan Wakaf dalam 

kehidupan. 

3. Data Collecting (mengumpulkan  data) 

Peserta didik aktif mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan metode Mind Mapping, dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

 Peserta didik dibagi menjadi 2-4 orang dalam  

kelompok, kemudian tiap-tiap kelompok 

bertanggung jawab untuk bekerjasama dengan 

kelompoknya mengolah data atau materi pokok 

yang diberikan. 

 Selanjutnya mengumpulkan diberbagai literatur 

yang relevan tentang pengertian ibadah haji, 

makna dan ketentuan yang terkait ibadah Haji, 

Zakat,dan Wakaf. 

 Materi tersebut dibuat dalam bentuk catatan 

Mind Mapping. 

 (Berfikir Kritis dan Kolaborasi) 

Guru memperhatikan kerja masing-masing kelompok 

serta memotivasi siswa agar terlibar aktif dalam diskusi. 
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4. Data procesing (mengolah data) 

- Menyelesaikan permasalahan dengan melalui 

diskusi kelompok.(mempresentasikan di depan 

kelas)bertanya dan saling memberi jawaban 

- Peserta didik menyimpulkan kembali materi yang 

telah ia terima/ketahui secara bersama-sama. 

(Komunikatif) 

5. Verivication (memverifikasi) 

Guru dan siswa memberikan penjelasan secukupnya 

untuk mengklasifikasi. (Komunikatif) 

Penutup  
 Guru  bersama siswa menyimpulkan materi 

pelajaran 

( Literasi) 

 Guru memberikan evaluasi  

 Menjelaskan kegiatan pembelajaran pertemuan 

selanjutnya 

 Guru menutup pembelajaran dengan membaca 

hamdala dan mengucapkan salam (Pembinaan 

Karakter) 

 

H. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar 

1. Media /alat 

a. Spidol berwarna, kertas gambar. 

b. Laptop 

2. Sumber Belajar 

a. Buku PAI Kelas X Kemdikbud 

b. Al-Qur’an dan Al- Hadist 

c. Multimedia interaktif dan internet 

d. Buku lain yang relevan 
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I. Penilaian Hasil belajar 

1. Teknik Penilaian Penilaian berbasis kelas tentang materi yang mencakup 

RPP ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut: 

KD pada KI 1 menggunakan observasi. 

KD pada KI 2 menggunakan observasi 

KD pada KI 3 menggunakan tes tulis  

KD pada KI 4 menggunakan unjuk kerja. 

2. Tes  

No. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar Soal  

1.  
Tuliskan dan jelaskan pengertian haji zakat 

dan wakaf? 

Butir soal nomor 1 

2.  
Tuliskan dan jelaskan ketentuan yang terkait 

Haji.Zakat dan Wakaf 

Butir soal  nomor  2 

3.  
Tuliskan, mengapa umat islam mengerjakan 

ibadah Haji, Zakat dan Wakaf? 

    Butir soal nomor 3 
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Lampiran 4 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP K13) 

SIKLUS I PERTEMUAN KEDUA 

 

Sekolah  : SMKN 2 Kendari 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Materi Pokok :   Hikmah Ibadah Haji, Zakat, dan Wakaf dalam 

Kehidupan 

Kelas/Semester : X/II (genap) 

Alokasi Waktu   :  3 X 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

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. 

KI3 : Memahami, menerapkan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

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

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 

untuk memecahkan masalah 

KI4 : Mengolah, menalar dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

disekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 

dengan kaidah keilmuan 

 



109 
 

 

B. Kompetensi Dasar 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.9 Meyakini bahwa haji, zakat dan 

wakaf adalah perintah Allah dapat 

memberi kemaslahatan bagi individu 

dan masyarakat. 

1.9.1 Mengimani bahwa haji, zakat 

dan wakaf adalah perintah 

Allah dapat memberi 

kemaslahatan bagi individu dan 

masyarakat. 

2.9 Menunjukkan kepedulian sosial 

sebagai hikmah dari perintah haji, 

zakat, dan wakaf. 

2.9.1 Menunjukkan kepedulian sosial 

sebagai hikmah dari perintah 

haji, zakat, dan wakaf. 

2.9.2 Berakhlak mulia, disiplin, jujur 

dan bertanggung jawab sebagai 

implementasi pemahaman 

kandungan di dalam Al-quran 

terkait hikmah Ibadah haji, 

zakat dan wakaf. 

3.9 Menganalisis hikmah ibadah haji, 

zakat, dan wakaf bagi individu dan 

masyarakat. 

3.9.1 Menjelaskan pengertian ibadah 

haji, zakat, dan wakaf 

3.9.2 Mengidentifikasi makna dan 

ketentuan yang berkaitan  

dengan   ibadah  haji, zakat, 

dan  wakaf  bagi kehidupan.. 

3.9.3 Mengidentifikasi dalil tentang 

ibadah  haji, zakat, dan wakaf 

dalam kehidupan. 

3.9.4 Menjelaskan hikmah serta 

manfaat dari perbuatan ibadah 

Haji,zakat dan Wakaf dalam 

kehidupan individu dan 

masyarakat. 
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3.9.5 Menelaah contoh perbuatan     

yang mencerminkan hikmah 

ibadah Haji, zakat dan wakaf 

yang dapat direfleksikan dalam 

kehidupan individu dan 

masyarakat. 

4.9  Menyimulasikan ibadah haji, 

zakat, dan wakaf 

4.9.1 Mampu menunjukkan sikap 

gemar berhaji, berzakat dan 

berwakaf. 

4.9.2 Mendemontrasikan bacaan Al-

Quran ataupun hadis-hadis 

yang terkait, tentang hikmah 

ibadah haji, zakat, dan wakaf 

dalam kehidupan 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

 Peserta didik dapat menunjukkan sikap pengakuan, dan mengamalkan 

perilaku yang sesuai dengan ajaran islam dalam kehidupannya, sebagai 

implementasi dari Hikmah Ibadah Haji, Zakat Dan Wakaf, Melalui proses 

Identifikasi, Menjelaskan, Menelaah yang mengarah pada pembiasaan 

dirinya dalam kehidupan disekolah maupun kehidupan dalam masyarakat. 

Dengan menggunakan metode Mind mapping., diskusi ,dan  ceramah 

D. Materi Pembelajaran 

1. Mengidentifikasi dalil tentang ibadah haji, zakat, dan wakaf. 

2. Menjelaskan hikmah serta manfaat dari perbuatan  ibadah Haji,zakat dan  

3. Menelaah contoh sikap sikap dan perbuatan yang mencerminkan hikmah 

ibadah Haji, zakat dan wakaf Wakaf yang dapat di reflaksikan dalam 

kehidupan individu dan masyarakat. 

E. Model, Metode /Strategi Pembelajaran: 
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Model : Discoveri learning 

Metode : Diskusi, Mind Mapping, Ceramah dan Tanya Jawab. 

F. Sumber Belajar 

 Al-Quran dan terjemahannya. 

 Buku teks siswa PAI dan Budi pekerti SMA Kelas X, Puskurbuk 

Kemdikbud. Tahun 2017 

 Kajian relevan lainnya. 

G. Langkah- langkah pembelajaran 

2. PERTEMUAN KEDUA 

3.9.3  Mengidentifikasi dalil tentang ibadah  haji, zakat, dan wakaf dalam 

kehidupan 

3.9.4  Menjelaskan hikmah serta manfaat dari perbuatan ibadah 

Haji,zakat dan Wakaf dalam kehidupan individu dan masyarakat. 

3.9.5  Menelaah contoh  perbuatan  yang  mencerminkan hikmah ibadah 

Haji, zakat dan wakaf yang dapat  direfleksikan dalam  kehidupan  

individu dan masyarakat. 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN 

Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan model 

Discovery Learning, dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan 
Dalam kegiatan awal guru : 

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam.serta berdoa bersama. Pembinaan Karakter 

 Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian 

serta kesiapan peserta didik.  

 Guru melakukan apersepsi dengan bertanya 
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tentang materi sebelumnya  

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai 

 Guru memotivasi siswa sesuai dengan manfaat 

pembelajaran. Literasi  

 Guru menjelaskan sistematika proses 

pembelajaran  

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

 

1. Stimulation (memberi stimulus) 

- Peserta didik mengamati penjelasan guru 

tentang materi yang berkaitan dengan ibadah 

Haji,zakat dan wakaf. (Literasi)  

2. Problem statement (mengidentifikasi masalah) 

- Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan 

muncul dari  penjelasan dan yang diceritakan. 

Pada kegiatan ini akan muncul pertanyaan-

pertanyaan, 

- Peserta didik menanya hal-hal yang terkait 

dengan materi ibadah Haji,zakat, dan Wakaf 

dalam kehidupan. 

3. Data Collecting (mengumpulkan  data) 

Peserta didik aktif mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan metode Mind mapping, 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 Peserta didik dibagi menjadi 2-4 peserta 

dalam 1 kelompok, kemudian tiap-tiap 

kelompok bertanggung jawab untuk 

bekerjasama dengan kelompoknya untuk  

mengolah data atau pokok materi yang telah 

diberikan guru. 
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 Selanjutnya mengumpulkan berbagai literatur 

yang relevan terkait tentang dalil, hikmah dan 

manfaat serta contoh sikap  perbuatan  yang  

mencerminkan hikmah ibadah Haji, zakat dan 

wakaf yang dapat  di refleksikan dalam 

kehidupan individu dan masyarakat. 

 Peserta didik membuatnya dalam bentuk metode 

Mind Mapping. 

1. (Berfikir Kritis dan Kolaborasi) 

2. Guru memperhatikan kerja masing-masing kelompok 

serta memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam 

diskusi. 

4. Data procesing (mengolah data) 

- Menyelesaikan permasalahan dengan melalui 

diskusi kelompok.( mempresentasikan di depan 

kelas) bertanya dan saling memberi jawaban. 

- Peserta didik menyimpulkan kembali materi 

yang telah ia terima/ketahui secara bersama-

sama.(Komunikatif) 

5. Verivication (memverifikasi) 

Guru dan Siswa memberikan penjelasan 

secukupnya untuk mengklarifikasi. (Komunikatif) 

Penutup  
 Guru  bersama siswa menyimpulkan materi 

pelajaran. ( Literasi) 

 Guru memberikan evaluasi  

 Menjelaskan kegiatan pembelajaran pertemuan 

selanjutnya 

 Guru menutup pembelajaran dengan membaca 

hamdala dan mengucapkan salam P. Karakter 
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H. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar 

1. Media /alat 

a. Pensil, Spidol berwarna, kertas gambar. 

b. Laptop 

2. Sumber Belajar 

a. Buku PAI Kelas X Kemdikbud 

b. Al-Qur’an dan Al- Hadist 

c. Multimedia interaktif dan internet 

d. Buku lain yang relevan 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian Penilaian berbasis kelas tentang materi yang mencakup 

RPP ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut: 

KD pada KI 1 menggunakan observasi  

KD pada KI 2 menggunakan observasi 

KD pada KI 3 menggunakan tes tulis  

KD pada KI 4 menggunakan unjuk kerja 

2. Tes  

No. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Dasar 

Soal  

1.  
Jelaskan isi kandungan dalil tentang 

hukum melaksanakan Ibadah haji,zakat 

dan wakaf yang anda ketahui? 

Butir soal nomor 4 

2.  
Jelaskan hikmah dilakukannya ibadah 

Haji, zakat dan wakaf, serta berikan 

contoh sikap baik anda yang 

mencerminkan dari implementasi 

ibadah tersebut yang dapat 

direfleksikan di persitiwa sekarang 

Butir soal  nomor 5  
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dalam kehidupan individu dan 

masyarakat? 
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Lampiran 5 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Pada Proses Pembelajaran 

Nama Sekolah :   SMKN 2 Kendari               

Nama Observer   :   Amri. S.Pd,i                   

Mata Pelajaran :   Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester   :   X  Teknik tenaga surya /II (genap) 

Materi :   Hikmah Ibadah Haji, Zakat, dan Wakaf  dalam Kehidupan. 

Siklus / Pertemuan: I / Pertama 

Petunjuk pengisian: 

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

pada kolom. 

No Aktivitas siswa Kriteria Penilaian 

  

Aspek Yang Dinilai 
Ya TDK 

K C B SB  

I Pendahuluan 

1.  Siswa menjawab salam serta berdoa bersama       

2 Siswa mendengarkan saat guru sedang mengabsen       

3 Siswa menanggapi apersepsi 
     

 

4 Siswa mendengarkan dan memperhatikan  guru  

menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran      
 

5 Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan guru       
 

6 Siswa mendengarkan langkah-langkah dan sistematika 

proses pembelajaran dengan metode Mind Mapping. 
     

 

II Kegiatan inti 

7 Siswa memperhatikan saat guru menjelaskan materi 

pembelajaran.    
   

8 Siswa mencatat penjelasan materi pelajaran     
  

9 Siswa menjawab umpan balik dari guru dan bertanya 

tentang materi     
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10 Siswa membagi kelompok dan setiap kelompok terdiri 

dari 2-4 siswa serta membagi tugas kepada masing-

masing  kelompok agar membuat Mind mapping dan 

mencari data dari sub pokok materi yang telah di 

berikan oleh guru. 

    
 

 

11 Siswa terlibat aktif dalam kelompoknya 
   

   

12 Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru saat 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas 

kelompoknya. 

  

 

  

  

13 Siswa aktif mempersentasekan hasil diskusi 

kelompoknya. 
   

   

14 Siswa memberi kesempatan kepada tiap kelompok agar 

memberi masukan ataupun pertanyaan pada kelompok 

tersebut.  

  

 

  

  

15 Siswa memberikan penjelasan untuk menjawab 

pertanyaan kelompok lain. 
  

 

  

  

16 Siswa memberi kesempatan kepada teman 

sekelompoknya untuk memberikan jawaban, tanggapan 

dari kelompok lain. Serta bersama-sama menyimpulkan 

hasil diskusi. 

  

 

  

  

III Kegiatan akhir 

17 Siswa menanyakan kembali hal-hal yang belum 

dipahami tentang materi pelajaran. 

  

  

   

18 Siswa menyimpulkan materi pelajaran dengan 

bimbingan guru 
  

 

  

  

19 Siswa menunjukkan sikap terbuka, sabar dan 

bersemangat hingga akhir pembelajaran. 
   

   

20 Siswa membaca hamdala (doa) dan menjawab salam 

dari guru saat pembelajaran selesai 
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Presentase Nilai Rata-rata 

      Jumlah Skor Perolehan x 100% 

Skor Maksimal(80) 

Keterangan : 

SB  = Sangat baik  skor : 4 

B = Baik   skor : 3 

C = Cukup  skor : 2 

K = Kurang  skor : 1 
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Petunjuk pemberian SKOR penilaian sikap atau respon peserta didik 

terhadap pembelajaran PAI : 

Pemberian akhir menggunakan konversi skala 100  Masing-masing indikator di 

isi dengan kriteria: 

Keterangan: 

SB = Sangat Baik, Jika tingkat partisipasi peserta didik terhadap aspek yang 

diamati 91%-100% atau menunjukkan sikap yang sangat positif 

B =  Baik, Jika tingkat partisipasi peserta didik terhadap aspek yang diamati 81%-

90% atau menunjukkan sikap yang positif. 

C = cukup. Jika tingkat partisipasi peserta didik terhadap aspek yang diamati 

71%-80% atau menunjukkan sikap yang cukup positif 

K= Kurang. Jika tingkat partisipasi peserta didik terhadap aspek yang diamati 

60%-70% atau menunjukkan sikap yang kurang positif. 

 

Catatan:  

1. Menentukan sikap sangat baik, baik, cukup, dan kurang positif adalah 

justifikasi guru secara rasional dan bertanggung jawab. 

2. Menentukan indikator keberhasilan nilai sikap atau respon peserta didik 

terhadap pembelajaran PAI, dalam hal ini yaitu 80 

 

Setelah data sikap peserta didik terhadap pembelajaran PAI di isi seperti di 

atas, maka guru (peneliti) mengolah dan menganlisisnya. 

Berikut langkah-langkah mengolah dan menganalisis data tersebut di atas. 

1. Menentukan skor untuk masing-masing kategori, yakni Sangat baik: 4 

Baik : 3. Cukup : 2. Kurang : 1 

2. Menjumlahkan skor perolehan untuk 20 aspek yang diamati, yakni: 

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

3. Menghitung nilai skor dengan rumus: 
Jumlah skor perolehan

Skor perolehan
 𝑥 100  

 
52

80
𝑥 100 = 65 

4. Menentukan kategori sikap dengan mengacu pada tiga kaegori yang telah 

ditetapkan, yakni SB= 91-100, B= 81-90, C= 71-80, K 60-70.  

Hal ini berarti kategori nilai sikap atau respon peserta didik terhadap 

pembelajaran PAI adalah (65%) Kurang. 

5. Menetukan kesimpulan terhadap hasil penelitian terhadap penilaian sikap 

peserta didik terhadap pembelajaran PAI dengan cara membandingkan 

nilai perolehan dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan 

sebelumnya (80).hal ini berarti nilai sikap atau respon peserta didik 

terhadap pembelajaran PAI belum berhasil atau belum tercapai 
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Lampiran 6 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Pada Proses Pembelajaran 

Nama Sekolah :   SMKN 2 Kendari               

Nama Observer   :   Amri. S.Pd,i                   

Mata Pelajaran :   Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester   :   X  Teknik tenaga surya /II (genap) 

Materi :   Hikmah Ibadah Haji, Zakat, dan Wakaf  dalam Kehidupan. 

Siklus / Pertemuan: I / Pertama 

Petunjuk pengisian: 

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

pada kolom. 

No Aktivitas siswa Kriteria Penilaian 

  

Aspek Yang Dinilai 
Ya TDK 

K C B SB  

I Pendahuluan 

1.  Siswa menjawab salam serta berdoa bersama       

2 Siswa mendengarkan saat guru sedang mengabsen       

3 Siswa menanggapi apersepsi      
 

4 Siswa mendengarkan dan memperhatikan  guru  

menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran      
 

5 Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan guru       
 

6 Siswa mendengarkan langkah-langkah dan sistematika 

proses pembelajaran dengan metode Mind Mapping. 
     

 

II Kegiatan inti 

7 Siswa memperhatikan saat guru menjelaskan materi 

pembelajaran.     
  

8 Siswa mencatat penjelasan materi pelajaran     
  

9 Siswa menjawab umpan balik dari guru dan bertanya 

tentang materi      
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10 Siswa membagi kelompok dan setiap kelompok terdiri 

dari 2-4 siswa serta membagi tugas kepada masing-

masing  kelompok agar membuat Mind mapping dan 

mencari data dari sub pokok materi yang telah di 

berikan oleh guru. 

     

 

11 Siswa terlibat aktif dalam kelompoknya 
    

  

12 Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru saat 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas 

kelompoknya. 

  

 

  

  

13 Siswa aktif mempersentasekan hasil diskusi 

kelompoknya. 
    

  

14 Siswa memberi kesempatan kepada tiap kelompok agar 

memberi masukan ataupun pertanyaan pada kelompok 

tersebut.  

  

 

  

  

15 Siswa memberikan penjelasan untuk menjawab 

pertanyaan kelompok lain. 
  

 

  

  

16 Siswa memberi kesempatan kepada teman 

sekelompoknya untuk memberikan jawaban, tanggapan 

dari kelompok lain. Serta bersama-sama menyimpulkan 

hasil diskusi. 

  

 

  

  

III Kegiatan akhir 

17 Siswa menanyakan kembali hal-hal yang belum 

dipahami tentang materi pelajaran. 

  

   
  

18 Siswa menyimpulkan materi pelajaran dengan 

bimbingan guru 
   

 

 

  

19 Siswa menunjukkan sikap terbuka, sabar dan 

bersemangat hingga akhir pembelajaran. 
    

  

20 Siswa membaca hamdala (doa) dan menjawab salam 

dari guru saat pembelajaran selesai 
  

 

  

  



122 

 

Presentase Nilai Rata-rata 

      Jumlah Skor Perolehan x 100% 

Skor Maksimal(80) 

Keterangan : 

SB  = Sangat baik  skor : 4 

B = Baik   skor : 3 

C = Cukup  skor : 2 

K = Kurang  skor : 1 
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Petunjuk pemberian SKOR penilaian sikap atau respon peserta didik 

terhadap pembelajaran PAI : 

Pemberian akhir menggunakan konversi skala 100  Masing-masing indikator di 

isi dengan kriteria: 

Keterangan: 

SB = Sangat Baik, Jika tingkat partisipasi peserta didik terhadap aspek yang 

diamati 91%-100% atau menunjukkan sikap yang sangat positif 

B =  Baik, Jika tingkat partisipasi peserta didik terhadap aspek yang diamati 81%-

90% atau menunjukkan sikap yang positif. 

C = cukup. Jika tingkat partisipasi peserta didik terhadap aspek yang diamati 

71%-80% atau menunjukkan sikap yang cukup positif 

K= Kurang. Jika tingkat partisipasi peserta didik terhadap aspek yang diamati 

60%-70% atau menunjukkan sikap yang kurang positif. 

 

Catatan:  

1. Menentukan sikap sangat baik, baik, cukup, dan kurang positif adalah 

justifikasi guru secara rasional dan bertanggung jawab. 

2. Menentukan indikator keberhasilan nilai sikap atau respon peserta didik 

terhadap pembelajaran PAI, dalam hal ini yaitu 80% 

 

Setelah data sikap peserta didik terhadap pembelajaran PAI di isi seperti di 

atas, maka guru (peneliti) mengolah dan menganlisisnya. 

Berikut langkah-langkah mengolah dan menganalisis data tersebut di atas. 

1. Menentukan skor untuk masing-masing kategori, yakni Sangat baik: 4 

Baik : 3. Cukup : 2. Kurang : 1 

2. Menjumlahkan skor perolehan untuk 20 aspek yang diamati, yakni: 

3,3,2,3,3,4,3,3,3,4,3,3,3,3,3,3,3,2,3,3 

3. Menghitung nilai skor dengan rumus: 
Jumlah skor perolehan

Skor perolehan
 𝑥 100  

 
60

80
𝑥 100 = 75 

4. Menentukan kategori sikap dengan mengacu pada tiga kaegori yang telah 

ditetapkan, yakni SB= 91-100, B= 81-90, C= 71-80, K 60-70.  

Hal ini berarti kategori nilai sikap atau respon peserta didik terhadap 

pembelajaran PAI adalah (75%) Cukup. 

5. Menetukan kesimpulan terhadap hasil penelitian terhadap penilaian sikap 

peserta didik terhadap pembelajaran PAI dengan cara membandingkan 

nilai perolehan dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan 

sebelumnya (80).hal ini berarti nilai sikap atau respon peserta didik 

terhadap pembelajaran PAI belum berhasil atau belum tercapai. 
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Lampiran 7 

Lembar Observasi Aktivitas Guru  

Pada Proses Pembelajaran 

 

Nama Sekolah :   SMKN 2 Kendari               

Nama Observer :   Amri, S.Pd.i                     

Mata Pelajaran :   Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester   :   X Teknik Tenaga Surya  / II (genap) 

Materi :   Hikmah Ibadah Haji, Zakat dan Wakaf dalam Kehidupan. 

Siklus/ Pertemuan: I/ Pertama 

Petunjuk pengisian: 

Isi lembar observer sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang 

(√) pada kolom. 

No Aktivitas guru Penilaian 

 

 

 

Aspek Yang dinilai 

Ya TDK 

K C B SB  

I Pendahuluan  

1.  Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

serta berdoa bersama. 
     

 

2 Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian, serta 

kesiapan peserta didik  
     

 

3 Guru melakukan apersepsi 
     

 

4 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran      
 

5  Guru memotivasi siswa sesuai tujuan pembelajaran.      
 

6 Guru menjelaskan sistematika dan metode 

pembelajaran Mind Mapping 
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II Kegiatan inti  

7 Guru memberikan stimulus dengan menjelaskan materi 

pembelajaran pertemuan hari ini. 
  

 

  

  

8  Guru melakukan tanya jawab kepada siswa      
 

9 Guru membagi kelompok, setiap kelompok terdiri dari 

2-4 siswa  
   

   

10 Guru memberikan sub pokok pembahasan kepada 

setiap kelompok dan membuatnya  dengan metode 

Mind Mapping. 

  

 

  

  

11 Guru memantau serta membimbing siswa untuk aktif 

terlibat dalam diskusi. 
  

 

  

  

12 Guru memberikan kesempatan kepada tiap-tiap 

kelompok untuk menampilkan hasil diskusi yang telah 

dibuat dalam bentuk Mind Mapping, secara bergiliran 

  

 

  

  

13 Guru memberi kesempatan kepada tiap kelompok agar 

memberi masukan dan pertanyaan pada kelompok 

tersebut.. 

  

  
  

14 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menjawab pertanyaan tersebut. 
   

   

15 Guru memberikan penjelasan secukupnya untuk 

mengklarifikasi 
    

  

III Kegiatan akhir  

16 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya, hal yang masih kurang dipahami tentang 

materi pertemuan hari ini. 
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17 Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran.    
   

18 Guru menunjukkan sikap terbuka, sabar dan 

bersemangat. 
   

   

19 Guru menjelaskan pembelajaran selanjutnya.     
  

20 Guru menutup pembelajaran dengan membaca 

hamdalah dan mengucapkan salam 
    

  

 

Presentase Nilai Rata-rata 

      Jumlah Skor Perolehan x 100% 

Skor Maksimal(80) 

Keterangan skor perolehan : 

SB  = Sangat baik  skor : 4 

B = Baik   skor : 3 

C = Cukup  skor : 2 

K = Kurang  skor : 1 
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Petunjuk pemberian SKOR penilaian sikap Guru (Peneliti) 

 terhadap pembelajaran PAI : 

Pemberian akhir menggunakan konversi skala 100  Masing-masing indikator di 

isi dengan kriteria: 

Keterangan: 

SB = Sangat Baik, Jika tingkat partisipasi Guru terhadap aspek yang diamati 91%-

100% atau menunjukkan sikap yang sangat positif 

B =  Baik, Jika tingkat partisipasi Guru terhadap aspek yang diamati 81%-90% 

atau menunjukkan sikap yang positif. 

C = cukup. Jika tingkat partisipasi Guru terhadap aspek yang diamati 71%-80% 

atau menunjukkan sikap yang cukup positif 

K= Kurang. Jika tingkat partisipasi Guru terhadap aspek yang diamati 60%-70% 

atau menunjukkan sikap yang kurang positif. 

 

Catatan:  

1. Menentukan sikap sangat baik, baik, cukup, dan kurang positif adalah 

justifikasi guru secara rasional dan bertanggung jawab. 

2. Menentukan indikator keberhasilan nilai sikap Guru terhadap 

pembelajaran PAI, dalam hal ini yaitu 80%. 

 

Setelah data sikap Guru (Peneliti)  terhadap pembelajaran PAI di isi seperti 

di atas, maka selanjutnya  mengolah dan menganlisisnya. 

Berikut langkah-langkah mengolah dan menganalisis data tersebut di atas. 

1. Menentukan skor untuk masing-masing kategori, yakni Sangat baik: 4 

Baik : 3. Cukup : 2. Kurang : 1 

2. Menjumlahkan skor perolehan untuk 20 aspek yang diamati, yakni: 

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

3. Menghitung nilai skor dengan rumus: 
Jumlah skor perolehan

Skor perolehan
 𝑥 100  

 
54

80
𝑥 100 = 67, 5 

4. Menentukan kategori sikap dengan mengacu pada tiga kaegori yang telah 

ditetapkan, yakni SB= 91-100, B= 81-90, C= 71-80, K 60-70.  

Hal ini berarti kategori nilai sikap atau respon peserta didik terhadap 

pembelajaran PAI adalah (67,5%) Kurang. 

5. Menetukan kesimpulan terhadap hasil penelitian terhadap penilaian sikap 

Guru (Peneliti) terhadap pembelajaran PAI dengan cara membandingkan 

nilai perolehan dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan 

sebelumnya (80).hal ini berarti nilai sikap Peneliti  terhadap pembelajaran 

PAI belum berhasil atau belum tercapai. 
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Lampiran 8 

Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Pada Proses Pembelajaran 

 

Nama Sekolah :   SMKN 2 Kendari              

Nama Observer :   Amri, S.Pd.i      

Mata Pelajaran :   Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester   :   X Teknik Tenaga Surya /II (genap) 

Materi :   Hikmah Ibadah Haji, Zakat dan Wakaf dalam Kehidupan. 

Siklus/ Pertemuan: I/ kedua 

Petunjuk pengisian: 

Isi lembar observer sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang 

(√) pada kolom. 

No Aktivitas guru Penilaian 

 

 

 

Aspek Yang dinilai 

Ya TDK 

K C B SB  

I Pendahuluan 

1.  Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam serta berdoa bersama 
     

 

2 Guru menyapa, memeriksa kehadiran, 

kerapian, serta kesiapan peserta didik  
     

 

3 Guru melakukan apersepsi      
 

4 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran      
 

5  Guru memotivasi siswa sesuai tujuan 

pembelajaran. 
     

 

6 Guru menjelaskan sistematika proses 

pembelajaran dengan Mind Mapping 
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II Kegiatan inti 

7 Guru memberikan stimulus dengan 

menjelaskan materi pembelajaran pertemuan 

hari ini. 

  

  
  

8  Guru melakukan tanya jawab kepada siswa      
 

9 Guru membagi kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 2-4 siswa  
  

 
  

 

10 Guru sub pokok materi pembahasan  kepada 

setiap kelompok dan membuatnya dengan 

metode Mind Mapping  

  

 

  

  

11 Guru memantau serta membimbing siswa 

untuk aktif terlibat dalam diskusi. 
    

  

12 Guru memberikan kesempatan kepada tiap-tiap 

kelompok untuk menampilkan hasil diskusi 

yang telah dibuat dalam bentuk Mind Mapping, 

secara bergiliran 

  

 

  

  

13 Guru memberi kesempatan kepada tiap 

kelompok agar memberi masukan dan 

pertanyaan pada kelompok tersebut. 

  

 

  

  

14 Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menjawab pertanyaan tersebut. 
    

  

15 Guru memberikan penjelasan secukupnya 

untuk mengklasifikasi 
  

 

  

  

III Kegiatan akhir 

16 Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pelajaran. 
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17 Guru menunjukkan sikap terbuka, sabar dan 

bersemangat. 
    

  

18 Guru mengadakan evaluasi     
  

19 Guru menjelaskan pembelajaran selanjutnya.     
  

20 Guru menutup pembelajaran dengan bersama- 

sama mengucapkan hamdalah,berdoa, dan 

mengucapkan salam 

  

  
  

 

Presentase Nilai Rata-rata 

      Jumlah Skor Perolehan x 100% 

Skor Maksimal(80) 

Keterangan skor perolehan : 

SB  = Sangat baik  skor : 4 

B = Baik   skor : 3 

C = Cukup  skor : 2 

K = Kurang  skor : 1 
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Petunjuk pemberian SKOR penilaian sikap Guru (Peneliti) 

 terhadap pembelajaran PAI : 

Pemberian akhir menggunakan konversi skala 100  Masing-masing indikator di 

isi dengan kriteria: 

Keterangan: 

SB = Sangat Baik, Jika tingkat partisipasi Guru (Peneliti) terhadap aspek yang 

diamati 91%-100% atau menunjukkan sikap yang sangat positif 

B =  Baik, Jika tingkat partisipasi Guru (Peneliti)  terhadap aspek yang diamati 

81%-90% atau menunjukkan sikap yang positif. 

C = cukup. Jika tingkat partisipasi Guru (Peneliti) terhadap aspek yang diamati 

71%-8%0 atau menunjukkan sikap yang cukup positif 

K= Kurang. Jika tingkat partisipasi Guru (Peneliti) terhadap aspek yang diamati 

60%-70% atau menunjukkan sikap yang kurang positif. 

 

Catatan:  

1. Menentukan sikap sangat baik, baik, cukup, dan kurang positif adalah 

justifikasi guru secara rasional dan bertanggung jawab. 

2. Menentukan indikator keberhasilan nilai sikap Guru (Peneliti)  terhadap 

pembelajaran PAI, dalam hal ini yaitu 80%. 

 

Setelah data sikap Guru (Peneliti)  terhadap pembelajaran PAI di isi seperti di 

atas, maka selanjutnya mengolah dan menganlisisnya. 

Berikut langkah-langkah mengolah dan menganalisis data tersebut di atas. 

1. Menentukan skor untuk masing-masing kategori, yakni Sangat baik: 4 

Baik : 3. Cukup : 2. Kurang : 1 

2. Menjumlahkan skor perolehan untuk 20 aspek yang diamati, yakni: 

3,4,2,4,3,4,3,2,4,3,3,3,3,3,3,2,3,3,3,3 

3. Menghitung nilai skor dengan rumus: 
Jumlah skor perolehan

Skor perolehan
 𝑥 100  

 
61

80
𝑥 100 = 76,25 

4. Menentukan kategori sikap dengan mengacu pada tiga kaegori yang telah 

ditetapkan, yakni SB= 91-100, B= 81-90, C= 71-80, K 60-70.  

Hal ini berarti kategori nilai sikap atau respon peserta didik terhadap 

pembelajaran PAI adalah (76,25%) Cukup 

5. Menetukan kesimpulan terhadap hasil penelitian terhadap penilaian sikap 

Guru (Peneliti) terhadap pembelajaran PAI dengan cara membandingkan 

nilai perolehan dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan 

sebelumnya (80).hal ini berarti nilai sikap Peneliti  terhadap pembelajaran 

PAI belum berhasil atau belum tercapai. 
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Lampiran 9 

TES EVALUASI SIKLUS I 

SOAL : 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Dan kerjakanlah sesuai 

dengan keyakinan anda. 

 

1. Jelaskan pengertian Ibadah Haji, Zakat Dan Wakaf? (10 bobot) 

2. Jelaskan isi kandungan tentang hukum melaksanakan ibadah haji zakat dan 

wakaf yang anda ketahui? (30 bobot) 

3. Jelaskan ketentuan tentang, rukun dan syarat melaksanakan  Ibadah Haji, 

Zakat dan wakaf ! (30 bobot) 

4. Mengapa umat islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji Zakat, dan 

wakaf ? (10  bobot) 

5. Jelaskan hikmah dilakukannya Ibadah haji, zakat dan wakaf, serta berikan 

contoh sikap baik anda dari pelaksanaan ibadah tersebut, yang dapat 

direfleksikan dalam kehidupan?  (20 bobot) 

KUNCI JAWABAN 

1. Pengertian ibadah haji,zakat dan wakaf 

a. Secara bahasa haji artinya menyengaja. Sedangkan menurut syara’ haji 

adalah sengaja mengunjungi Ka’bah, untuk melakukan beberapa amal 

ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. 

b. Pengertian Zakat  

Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, suci, dan berkah.Menurut istilah, 

zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu, menurut sifat-

sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. 

c. Wakaf 
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Menurut bahasa menahan, Sscara istilah adalah : Menahan harta milik 

pribadi yang diserahkan kepada  pihak lain untuk kepentingan umum dengan 

tujuan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta’ala. 

2. Haji: QS. Al Imran ayat 97: Dalam ayat ini Allah SWT mewajibkan kepada 

manusia untuk mengunjungi baitullah manakala mereka memiliki kemudahan 

untuk menunaikannya. Tetapi jika mereka tidak mau, maka itu adalah sikap 

kufur. Ayat ini menyatakan kewajiban haji secara umum kepada semua umat 

muslim. 

Zakat QS Al-Baqarah ayat 43: - Dalam ayat ini pembayaran zakat itu 

merupakan kewajiban, yang amal ibadah tidak akan bermanfaat kecuali 

menunaikannya dan dengan mengerjakan sholat. 

- Dalam ayat ini sholat merupakan hak Allah sekaligus bentuk ibadah 

kepadanya, sedangkan zakat merupakan salah satu perbuatan baik kepada 

sesama manusia dengan memberi manfaat kepadanya. 

Wakaf : QS Ali-Imran ayat 92 : - ayat ini menjelaskan tentang anjuran untuk 

menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapat pahala dan kebaikan. 

- Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mencapai tingkat 

kebaikan di sisi Alah, sebelum ia dengan ikhlas menafkahkan di jalan 

Allah harta yang dicintainya. 

3. Ketentuan tentang Ibadah Haji, zakat dan wakaf. 

Syarat Haji: Islam, Baligh, Berakal sehat, Merdeka, Mampu adanya 

kesanggupan baik fisik, materi, 

Rukun haji 

1) Ihram : Berniat mengerjakan ibadah haji..  

2) Wukuf : Hadir di padang Arafah tanggal 9 zulhijjah sampai terbit fajar 

tanggal 10 zulhijjah. 

3) Tawaf :Tawaf adalah mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali  

4) Sa'i:  adalah berlari-larian kecil dari bukit safa ke bukit Marwah 

5) Tahalul : Tahalul adalah mencukur sekurang-kurangnya tiga helai rambut. 

6) Tertib : Tertib yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu. 
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Syarat dan Rukun Zakat fitrah 

Syarat 

Muslim, masih mempunyai simpanan makanan, orang yang masih hidup 

sampai waktu terbenamnya matahari di akhir ramadhan. 

Rukun zakat : Niat, Orang yang mengeluarkan zakat, orang yang berhak 

menerima zakat,sesuatu  yang dizakati. 

Syarat dan Rukun Wakaf 

Syarat : Barang atau kekayaan harus dapat diambil manfaatnya, harta milik 

sendiri. Diwakafkan dengan tujuan yang baik. 

Rukun  wakaf  

a. Orang yang mewakafkan,  

b.  Harta yang diwakafkan, benda yang diam/tidak bergerak, seperti tanah, 

Benda / barang yang bisa dipindah/bergerak, seperti mobil, hewan, dan 

Wakaf  berupa uang. 

c. Pihak yang menerima wakaf. 

d. Ikhrar serah terima wakaf. 

 

4. Umat Islam melaksanakan Ibadah haji,Zakat dan Wakaf karena: 

Ibadah merupakan kewajiban manusia yang paling pokok. 

a) Ibadah Haji dilakukan karena hal tersebut merupkan salah satu bagian 

Rukun Islam setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa, yang harus ditepati 

bagi setiap muslim  yang mampu. 

b) Ibadah Zakat dilakukan karena bagian dari rukun Islam, dan menjadi salah 

satu unsur fungsi sosial dengan membagikan sebagian hartanya, oleh 

sebab itu hukumnya wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-

syarat tertentu. 

c) Wakaf dilakukan karena salah satu ibadah amaliah sunnah yang sangat 

besar manfaatnya.  

5. Hikmah dilakukannya Ibadah haji, zakat dan wakaf, serta contoh sikap baik 

dari pelaksanaan ibadah tersebut: 

a. Hikmah ibadah haji 
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   Ibadah haji mengahpas dosa-dosa, Semangat berkorban, Mengenal 

tempat-tempat bersejarah 

Contoh sikap baik dari hikmah melaksanakan ibadah haji : 

Senantiasa bersyukur kepada Allah, memberikan kesadaran tentang persamaan 

derajat, senantiasa menghormati dan menghargai orang lain 

b. Hikmah ibadah zakat 

Membersihkan jiwa dari penyakit hati, sombong, kikir dan serakah. 

Mendekatkan diri kepada Allah, menyuburkan harta, mempererat persaudraan 

satu sama lain. 

Contoh sikap baik dari hikmah melaksanakan iibadah zakat : 

Memelihara kerukunan hidup dengan menciptakan solidaritas sosial 

melalui zakat,  menjauhkan diri dari sikap kikir, sombong, dan senantiasa 

membayar zakat.. 

c. Hikmah ibadah wakaf 

Mendapatkan pahala dari benda yang diwakafkan,  

Membersihkan hati dari segala penyakit hati, mendapat kebahagiaan karena 

harta yang dimilikinta bermanfaat bagi orang lain. 

Banyak anggota masyarakat yang terbantu. 

Contoh sikap baik dari hikmah melaksanakan ibadah wakaf 

Membantu dengan apa yang kita miliki kepada orang-orang yang 

membutuhkan bantuan, menjaga amanat orang lain, saling tolong menolong 

dalam kehidupan serta saling menyayangi sesama manusa. 
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Lampiran 10 

Data Hasil Tes Evaluasi Siklus I 

No Nama siswa L

/P 

Hasil 

Belajar 

Kriteria ketuntasan 

Urut Nis Tuntas Tdk tuntas 

1 201812001 Adhe Resky Muharram M L 86 Tuntas  

2 201812002 Akbar L 83 Tuntas  

3 201812003 Akbar Hidayat Mustafa L 65  Tdk Tuntas 

4 201812004 Akmal Ajid Alfauzi L 88 Tuntas  

5 201812005 Akriansyah L 69  Tdk Tuntas 

6 201812006 Alif Hikmal Akbar L 78 Tuntas  

7 201812007 Dewa Krisma Ady Tegar S L 89 Tuntas  

8 201812009 Fiki Nawan Saputra L 73  Tdk Tuntas 

9 2018120010 Firman L 70  Tdk Tuntas 

10 2018120011 Gilang Adhe L 65  Tdk Tuntas 

11 2018120012 Haerul L 78 Tuntas  

12 2018120013 Hasrun L 85 Tuntas  

13 2018120014 Hervan L 77 Tuntas  

14 2018120015 Maulana Icksan F. A L 76 Tuntas  

15 2018120016 Muh. Agung Pratama L 65  Tdk Tuntas 

16 2018120018 Muh. Fitrah L 78 Tuntas  

17 2018120019 Muh. Reza Nugraha L 82 Tuntas  

18 2018120020 Muhammad Risaldi L 83 Tuntas  

19 2018120021 Muhammad Alfiansyah.A L 88 Tuntas  

20 2018120023 Muslimin Saputra L 70  Tdk Tuntas 

21 2018120024 Muslimin. G L 81 Tuntas  

22 2018120025 Pretty Hatija P 83 Tuntas  

23 2018120027 Reynal Nur Wahyu. S L 65  Tdk Tuntas 

24 2018120028 Sadam L 68  Tdk Tuntas 

25 2018120029 Septian Darmawan L 89 Tuntas  

26  Widia Sebriani P 77 Tuntas  

Jumlah   2011 17 9 

Rata-rata  77.34   

Ketuntasan belajar   65.38% 34.61% 

Sumber: Hasil Pengolahan Nilai Siklus I Siswa Kelas X Teknik Tenaga Surya 

SMKN 2 Kendari, 2019 
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Lampiran 11 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP K13) 

SIKLUS II PERTEMUAN PERTAMA 

 

Sekolah  : SMKN 2 Kendari 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Materi Pokok :   Meneladani Perjuangan Dakwah Rasululah SAW Di 

Madinah 

Kelas/Semester : X/II (genap) 

Alokasi Waktu   :  3 X 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

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. 

KI3 : Memahami, menerapkan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

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

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 

untuk memecahkan masalah 

KI4 : Mengolah, menalar dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

disekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 

dengan kaidah keilmuan 
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.11  Meyakini kebenaran dakwah 

Nabi Muhammad saw di 

Madinah. 

1.11.1   Mengimani  kebenaran dakwah 

Nabi Muhammad saw di 

Madinah. 

1.11.2 Menyakini bahwa perjuangan 

dakwah Rasullulah SAW di 

madinah adalah perintah Allah 

SWT. 

2.11  Menunjukkan sikap semangat 

ukhuwah dan kerukunan sebagai 

ibrah dari sejarah strategi 

dakwah Nabi di Madinah. 

2.11.1 Menunjukkan sikap semangat 

ukhuwah atau persaudaraan 

dalam kehidupan sebagai ibrah 

dari sejarah strategi dakwah 

Nabi di Madinah. 

2.11.2 Berperilaku tolong-menolong, 

disiplin, jujur dalam segala 

urusan sebagai implementasi 

dakwah Rasulullah SAW. 

3.11  Menganalisis substansi, strategi, 

dan keberhasilan dakwah Nabi 

Muhammad saw di Madinah. 

3.11.1  Menjelaskan secara singkat awal  

perjalanan Dakwah Nabi 

Muhammad SAW di Madinah. 

3.11.2 Mengidentifikasi substansi, 

dakwah Nabi Muhammad saw 

di Madinah. 

3.11.3 Menganalisis strategi dakwah 

Nabi Muhammad saw di 
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Madinah. 

 3.11.4   Mengidentifikasi  faktor-faktor 

keberhasilan dakwah Nabi 

Muhammad SAW di Madinah. 

3.11.5  Menelaah contoh  sikap dan 

perbuatan yang mencerminkan 

semangat perjuangan dakwah 

Nabi Muhammad SAW, untuk 

di refleksikan pada peristiwa 

saat ini. 

4.11  Menyajikan keterkaitan antara 

substansi dan strategi dengan 

keberhasilan dakwah Nabi 

Muhammad saw di Madinah 

4.11.1  Menyesuaikan hubungan antara 

substansi dan strategi dengan 

keberhasilan dakwah Nabi 

Muhammad saw di Madinah  

4.11.2  Mampu membiasakan diri untuk 

memiliki sikap ukhuwah atau 

persaudaraan dalam bertauhid, 

toleransi, ketaatan, dan 

kecintaan sebagai implementasi 

dakwah Rasullulah SAW. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

` Peserta didik dapat menunjukkan sikap pengakuan, dan mengamalkan 

perilaku yang sesuai dengan ajaran islam dalam kehidupannya, sebagai 

implementasi dari sikap menladani perjuangan Dakwah Rasullulah SAW di 

Madinah, Melalui proses Identifikasi, Menjelaskan, Menelaah, 

Menganalisis, yang mengarah pada pembiasaan dirinya dalam kehidupan 

disekolah maupun kehidupan dalam masyarakat. Dengan menggunakan 

metode Mind Mapping , diskusi, dan  ceramah. 
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D. Materi Pembelajaran 

1. Menjelaskan awal  perjalanan Dakwah Nabi Muhammad SAW di 

Madinah. 

2. Mengidentifikasi substansi, dakwah Nabi Muhammad saw di Madinah. 

E. Model, Metode /Strategi Pembelajaran: 

Model : Discovery Learning 

Metode : Diskusi, Mind Mapping, Ceramah dan Tanya Jawab. 

F. Sumber Belajar 

 Al-Quran dan terjemahannya. 

 Buku teks siswa PAI dan Budi pekerti SMA Kelas X, Puskurbuk 

Kemdikbud.tahun 2017. 

 Kajian relevan lainnya. 

G. Langkah-langkah pembelajaran 

1. PERTEMUAN PERTAMA 

3.11.1  Menjelaskan secara  singkat awal  perjalanan dakwah Nabi 

Muhammad SAW di Madinah. 

3.11.2 Mengidentifikasi  substansi dakwah Nabi Muhammad saw di 

Madinah. 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN 

Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan model 

Discovery Learning, dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan 
Dalam kegiatan awal guru : 

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam, serta berdoa bersama. Pembinaan 

Karakter 

 Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian 

serta kesiapan peserta didik. 
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 Guru melakukan apersepsi dengan bertanya 

tentang materi sebelumnya  

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai 

 Guru memotivasi siswa sesuai dengan manfaat 

pembelajaran. Literasi 

 Guru menjelaskan sistematika proses 

pembelajaran metode mind mapping. 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

1. Stimulation (memberi stimulus) 

- Peserta didik mengamati penjelasan guru 

tentang materi yang berkaitan dengan 

perjuangan Dakwah Rasullulah SAW di 

Madinah. (Literasi)  

2. Problem statement (mengidentifikasi masalah) 

- Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan 

muncul dari penjelasan yang diceritakan. Pada 

kegiatan ini akan muncul pertanyaan-

pertanyaan, 

- Peserta didik menanya hal-hal yang terkait 

dengan materi perjuangan Dakwah Rasullulah 

SAW di Madinah. 

3. Data Collecting (mengumpulkan  data) 

- Peserta didik aktif mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan metode Mind mapping, 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 Peserta didik dibagi menjadi 2-4 orang 

dalam kelompok  kemudian tiap-tiap 

kelompok bertanggung jawab untuk 

bekerjasama dengan kelompoknya 

mengolah data sub pokok materi yang 
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telah diberikan. 

 Selanjutnya mengumpulkan berbagai 

literatur yang relevan terkait tentang awal 

perjalanan Rasullulah SAW serta 

substansi dakwah Nabi di Madinah. 

 Materi tersebut dibuat dalam bentuk 

metode Mind Mapping. 

(Berfikir Kritis dan Kolaborasi) 

- Guru memperhatikan kerja masing-masing 

kelompok serta memotivasi siswa agar terlibat 

aktif dalam diskusi. 

4. Data procesing (mengolah data) 

- Menyelesaikan permasalahan dengan melalui 

diskusi kelompok, (mempresentasikan di depan 

kelas) bertanya dan memberikan jawaban. 

- Peserta didik menyimpulkan kembali materi 

yang telah ia terima/ketahui secara bersama-

sama. (Komunikatif) 

5. Verivication (memverikasi) 

Guru dan siswa memberikan penjelasan 

secukupnya untuk mengklarifikasi. 

(Komunikatif) 

Penutup  
 Guru  bersama siswa menyimpulkan materi 

pelajaran( Literasi) 

 Guru memberikan evaluasi  

 Menjelaskan kegiatan pembelajaran pertemuan 

selanjutnya 

 Guru menutup pembelajaran dengan membaca 

hamdala dan mengucapkan salam (P karakter) 
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H. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar 

1. Media /alat 

a. Pensil, Spidol berwarna, kertas gambar. 

b. Laptop 

2. Sumber Belajar 

a. Buku PAI Kelas X Kemdikbud 

b. Al-Qur’an dan Al- Hadist 

c. Multimedia interaktif dan internet 

d. Buku lain yang relevan 

 

I. Penilaian Hasil belajar 

1. Teknik Penilaian Penilaian berbasis kelas tentang materi yang mencakup 

RPP ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut: 

KD pada KI 1 menggunakan observasi   

KD pada KI 2 menggunakan observasi 

KD pada KI 3 menggunakan tes tulis  

KD pada KI 4 menggunakan unjuk kerja 

2. Tes  

No. Indikator Pencapaian 

Kompetensi Dasar 

Soal  

1.  
Jelaskan secara singkat awal 

perjalanan dakwah Nabi 

Muhammad SAW di 

Madinah? 

Butir soal nomor 1 

2.  
Tuliskan dan jelaskan 

substansi dakwah Rasullulah 

SAW di Madinah? 

Butir soal  nomor  2 

3.  
Tuliskan dan Jelaskan 

strategi dakwah nabi 

Butir soal nomor 3 
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Muhammad SAW di 

Madinah 
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Lampiran 12 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP K13) 

SIKLUS II PERTEMUAN KEDUA 

 

Sekolah  : SMKN 2 Kendari 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Materi Pokok :   Meneladani Perjuangan Dakwah Rasululah SAW Di 

Madinah 

Kelas/Semester : X/II (genap) 

Alokasi Waktu   :  3 X 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

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. 

KI3 : Memahami, menerapkan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

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

kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

KI4 : Mengolah, menalar dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

disekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 

dengan kaidah keilmuan 
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.11  Meyakini kebenaran dakwah 

Nabi Muhammad saw di 

Madinah. 

1.11.1   Mengimani  kebenaran dakwah 

Nabi Muhammad saw di 

Madinah. 

1.11.2 Menyakini bahwa perjuangan 

dakwah Rasullulah SAW di 

madinah adalah perintah Allah 

SWT. 

2.11  Menunjukkan sikap semangat 

ukhuwah dan kerukunan sebagai 

ibrah dari sejarah strategi 

dakwah Nabi di Madinah. 

2.11.1 Menunjukkan sikap semangat 

ukhuwah atau persaudaraan 

dalam kehidupan sebagai ibrah 

dari sejarah strategi dakwah Nabi 

di Madinah. 

2.11.2 Berperilaku tolong-menolong, 

disiplin, jujur dalam segala 

urusan sebagai implementasi 

dakwah Rasulullah SAW. 

3.11  Menganalisis substansi, strategi, 

dan keberhasilan dakwah Nabi 

Muhammad saw di Madinah. 

3.11.1 Menjelaskan awal  perjalanan 

dakwah Nabi Muhammad SAW 

di Madinah. 

3.11.2 Mengidentifikasi substansi, 

dakwah Nabi Muhammad saw di 

Madinah. 

3.11.3 Menganalisis strategi, dakwah 

Nabi Muhammad saw di 

Madinah. 
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 3.11.4   Mengidentifikasi  faktor-faktor 

keberhasilan dakwah Nabi 

Muhammad SAW di Madinah. 

3.11.5 Menelaah contoh  sikap dan 

perbuatan   yang mencerminkan 

semangat perjuangan dakwah 

Nabi Muhammad SAW, untuk 

di refleksikan pada peristiwa 

saat ini. 

4.11  Menyajikan keterkaitan antara 

substansi dan strategi dengan 

keberhasilan dakwah Nabi 

Muhammad saw di Madinah 

4.11.1  Menyesuaikan hubungan antara 

substansi dan strategi dengan 

keberhasilan dakwah Nabi 

Muhammad saw di Madinah  

4.11.2  Mampu membiasakan diri untuk 

memiliki sikap ukhuwah atau 

persaudaraan dalam bertauhid, 

toleransi, ketaatan, dan 

kecintaan sebagai implementasi 

dakwa Rasullulah SAW. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik dapat menunjukkan sikap pengakuan, dan mengamalkan 

perilaku yang sesuai dengan ajaran islam dalam kehidupannya, sebagai 

implementasi dari sikap meneladani perjuangan Dakwah Rasullulah SAW di 

Madinah, Melalui proses Identifikasi, Menjelaskan, Menelaah, 

Menganalisis, yang mengarah pada pembiasaan dirinya dalam kehidupan 

disekolah maupun kehidupan dalam masyarakat. Dengan menggunakan 

metode Mind Mapping , diskusi, dan  ceramah. 

D. Materi Pembelajaran 
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1. Strategi Dakwah Nabi Muhammad saw di Madinah. 

2. Faktor-faktor keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. 

3. Contoh  sikap dan perbuatan  yang mencerminkan semangat perjuangan 

dakwah Nabi Muhammad SAW untuk di refleksikan pada peristiwa saat 

ini. 

E. Model, Metode /Strategi Pembelajaran: 

Model : Discovery learning. 

Metode : Diskusi, Mind Mapping, Ceramah dan Tanya Jawab. 

F. Sumber Belajar 

 Al-Quran dan terjemahannya. 

 Buku teks siswa PAI dan Budi pekerti SMA Kelas X, Puskurbuk 

Kemdikbud.tahun2017. 

 Kajian relevan lainnya. 

G. Langkah-langkah pembelajaran 

1. PERTEMUAN KEDUA 

3.11.3   Menganalisis strategi, dakwah Nabi Muhammad saw di Madinah. 

3.11.4  Mengidentifikasi  faktor-faktor keberhasilan dakwah Nabi 

Muhammad SAW di Madinah. 

3.11.5   Menelaah contoh  sikap dan perbuatan yang mencerminkan 

semangat perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW, untuk di 

refleksikan pada peristiwa saat ini. 

KEGIATAN 
 

DESKRIPSI KEGIATAN 

Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan model 

Discovery Learning, dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan 
Dalam kegiatan awal guru : 

 Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam.serta berdoa bersama. 
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Pembinaan Karakter 

 Guru menyapa, memeriksa kehadiran, 

kerapian serta kesiapan peserta didik. 

 Guru melakukan apersepsi dengan bertanya 

tentang materi sebelumnya  

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai 

 Guru memotivasi siswa sesuai dengan 

manfaat pembelajaran. Literasi 

 Guru menjelaskan sistematika proses 

pembelajaran. 

Kegiatan Inti  
1. Stimulation (memberi stimulus) 

- Peserta didik mengamati penjelasan guru 

tentang materi yang berkaitan dengan 

meneladani perjuangan Dakwah Rasullulah 

SAW di Madinah. (Literasi)  

2. Problem statement (mengidentifikasi 

masalah) 

- Mengidentifikasi masalah-masalah yang 

akan muncul dari  penjelasan yang 

diceritakan. Pada kegiatan ini akan muncul 

pertanyaan-pertanyaan, 

- Peserta didik menanya hal-hal yang terkait 

dengan materi perjuangan Dakwah 

Rasullulah SAW di Madinah. 

3. Data Collecting (mengumpulkan  data) 

Peserta didik aktif mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan metode Mind mapping, 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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 Peserta didik dibagi menjadi 2-4 orang 

dalam sekelompok  kemudian tiap-tiap 

kelompok bertanggung jawab untuk 

bekerjasama dengan kelompoknya 

mengolah data sub pokok materi 

pembahasan  yang telah diberikan. 

 Selanjutnya mengumpulkan berbagai 

literatur yang relevan terkait tentang: 

Strategi serta faktor-faktor keberhasilan 

dakwah Nabi Muhammad SAW di 

Madinah, dan menjelaskan contoh  sikap 

dan perbuatan  yang mencerminkan 

semangat perjuangan dakwah Nabi 

Muhammad SAW untuk di refleksikan 

pada peristiwa saat ini. 

 Peserta Didik membuatnya dalam bentuk 

catatan Mind Mapping. 

(Berfikir Kritis dan Kolaborasi) 

Guru memperhatikan kerja masing-masing 

kelompok serta memotivasi siswa agar terlibar 

aktif dalam diskusi. 

4. Data procesing (mengolah data) 

 Menyelesaikan permasalahan dengan 

melalui diskusi kelompok, 

(mempresentasikan di depan kelas) 

bertanya dan saling memberi jawaban. 

 Peserta didik menyimpulkan kembali 

materi yang telah ia terima/ketahui secara 

bersama-sama.(Komunikatif) 



151 
 

5. Verivication (memverifikasi) 

Guru dan siswa memberikan penjelasan 

secukupnya untuk mengklarifikasi. 

(Komunikatif) 

Penutup  
 Guru  bersama siswa menyimpulkan materi 

pelajaran( Literasi) 

 Guru memberikan evaluasi  

 Menjelaskan kegiatan pembelajaran 

pertemuan selanjutnya 

 Guru menutup pembelajaran dengan 

membaca hamdalah dan mengucapkan 

salam (Pembinaan Karakter) 

 

H. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar 

1. Media /alat 

a. Pensil, Spidol berwarna, kertas gambar. 

b. Laptop 

2. Sumber Belajar 

a. Buku PAI Kelas X Kemdikbud 

b. Al-Qur’an dan Al- Hadist 

c. Multimedia interaktif dan internet 

d. Buku lain yang relevan 

I. Penilaian Hasil belajar 

1. Teknik Penilaian Penilaian berbasis kelas tentang materi yang mencakup 

RPP ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut: 

KD pada KI 1 menggunakan observasi  

KD pada KI 2 menggunakan observasi 

KD pada KI 3 menggunakan tes tulis  

KD pada KI 4 menggunakan unjuk kerja. 
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2. Tes  

No. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Dasar 

Soal  

1.  
Tuliskan dan jelaskan Faktor-faktor 

keberhasilan dakwah Rasullulah SAW 

di Madinah? 

Butir soal  nomor 4 

2.  
Tuliskan contoh sikap dan perbuatan 

baik anda yang meneladani semangat 

perjuangan dakwah Nabi Muhammad 

SAW di Madinah, untuk di refleksikan 

pada peristiwa saat ini! 

    Butir soal nomor 5 
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Lampiran 13 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Pada Proses Pembelajaran 

Nama Sekolah :   SMKN 2 Kendari               

Nama Observer   :   Amri, S.Pd.i                   

Mata Pelajaran :   Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester   :   X  Teknik tenaga surya /II (genap) 

Materi :   Meneladani Perjuangan Rasullulah SAW Di Madinah 

Siklus / Pertemuan: II / Pertama 

Petunjuk pengisian: 

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

pada kolom. 

No Aktivitas siswa Kriteria Penilaian 

  

Aspek Yang Dinilai 
Ya TDK 

K C B SB  

I Pendahuluan 

1.  Siswa menjawab salam serta berdoa bersama       

2 Siswa mendengarkan saat guru sedang mengabsen       

3 Siswa menanggapi apersepsi      
 

4 Siswa mendengarkan dan memperhatikan  guru  

menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran 
     

 

5 Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan guru      
  

6 Siswa mendengarkan langkah-langkah dan sistematika 

proses pembelajaran dengan metode Mind Mapping. 
     

 

II Kegiatan inti 

7 Siswa memperhatikan saat guru menjelaskan materi 

pembelajaran. 
    

  

8 Siswa mencatat penjelasan materi pelajaran   
  

  

9 Siswa menjawab umpan balik dari guru dan bertanya 

tentang materi  
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10 Siswa membagi kelompok dan setiap kelompok terdiri 

dari 2-4 siswa serta membagi tugas kepada masing-

masing  kelompok agar membuat Mind mapping dan 

mencari data dari sub pokok materi yang telah di 

berikan oleh guru. 

     

 

11 Siswa terlibat aktif dalam kelompoknya 
    

  

12 Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru saat 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas 

kelompoknya. 

  

  

  

 

13 Siswa aktif mempersentasekan hasil diskusi 

kelompoknya. 
    

  

14 Siswa memberi kesempatan kepada tiap kelompok agar 

memberi masukan ataupun pertanyaan pada kelompok 

tersebut.  

  

 

  

  

15 Siswa memberikan penjelasan untuk menjawab 

pertanyaan kelompok lain. 
    

  

16 Siswa memberi kesempatan kepada teman 

sekelompoknya untuk memberikan jawaban, tanggapan 

dari kelompok lain. Serta bersama-sama menyimpulkan 

hasil diskusi. 

   

   

III Kegiatan akhir 

17 Siswa menanyakan kembali hal-hal yang belum 

dipahami tentang materi pelajaran. 

  
  

  

18 Siswa menyimpulkan materi pelajaran dengan 

bimbingan guru 
  

 

  

  

19 Siswa menunjukkan sikap terbuka, sabar, dan 

bersemangat hingga akhir pembelajaran. 
   

   

20 Siswa membaca hamdala (doa) dan menjawab salam 

dari guru saat pembelajaran selesai 
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Presentase Nilai Rata-rata 

      Jumlah Skor Perolehan x 100% 

Skor Maksimal(80) 

Keterangan skor perolehan : 

SB  = Sangat baik  skor : 4 

B = Baik   skor : 3 

C = Cukup  skor : 2 

K = Kurang  skor : 1 
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Petunjuk pemberian SKOR penilaian sikap atau respon peserta didik 

terhadap pembelajaran PAI : 

Pemberian akhir menggunakan konversi skala 100  Masing-masing indikator di 

isi dengan kriteria: 

Keterangan: 

SB = Sangat Baik, Jika tingkat partisipasi peserta didik terhadap aspek yang 

diamati 91%-100% atau menunjukkan sikap yang sangat positif 

B =  Baik, Jika tingkat partisipasi peserta didik terhadap aspek yang diamati 81%-

90% atau menunjukkan sikap yang positif. 

C = cukup. Jika tingkat partisipasi peserta didik terhadap aspek yang diamati 

71%-80% atau menunjukkan sikap yang cukup positif 

K= Kurang. Jika tingkat partisipasi peserta didik terhadap aspek yang diamati 

60%-70 %atau menunjukkan sikap yang kurang positif. 

Catatan:  

1. Menentukan sikap sangat baik, baik, cukup, dan kurang positif adalah 

justifikasi guru secara rasional dan bertanggung jawab. 

Menentukan indikator keberhasilan nilai sikap atau respon peserta didik terhadap 

pembelajaran PAI, dalam hal ini yaitu 80%. 

 

Setelah data sikap peserta didik terhadap pembelajaran PAI di isi seperti di 

atas, maka guru (peneliti) mengolah dan menganlisisnya. 

Berikut langkah-langkah mengolah dan menganalisis data tersebut di atas. 

1. Menentukan skor untuk masing-masing kategori, yakni Sangat baik: 4 

Baik : 3. Cukup : 2. Kurang : 1 

2. Menjumlahkan skor perolehan untuk 20 aspek yang diamati, yakni: 

3,4,3,3,3,4,3,3,3,4,3,4,3,3,3,2,3,3,2,4 

3. Menghitung nilai skor dengan rumus: 
Jumlah skor perolehan

Skor perolehan
 𝑥 100  

 
63

80
𝑥 100 = 78,75 

4. Menentukan kategori sikap dengan mengacu pada tiga kaegori yang telah 

ditetapkan, yakni SB= 91-100, B= 81-90, C= 71-80, K 60-70.  

Hal ini berarti kategori nilai sikap atau respon peserta didik terhadap 

pembelajaran PAI adalah (78,75%) Cukup 

5. Menetukan kesimpulan terhadap hasil penelitian terhadap penilaian sikap 

peserta didik terhadap pembelajaran PAI dengan cara membandingkan 

nilai perolehan dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan 

sebelumnya (80).hal ini berarti nilai sikap atau respon peserta didik 

terhadap pembelajaran PAI belum berhasil atau belum tercapai. 
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Lampiran 14 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Pada Proses Pembelajaran 

Nama Sekolah :   SMKN 2 Kendari               

Nama Observer   :   Amri, S.Pd.i                  

Mata Pelajaran :   Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester   :   X  Teknik tenaga surya /II (genap) 

Materi :   Meneladani Perjuangan Rasullulah SAW Di Madinah 

Siklus / Pertemuan: II / kedua 

Petunjuk pengisian: 

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

pada kolom. 

No Aktivitas siswa Kriteria Penilaian 

  

Aspek Yang Dinilai 
Ya TDK 

K C B SB  

I Pendahuluan 

1.  Siswa menjawab salam serta berdoa bersama       

2 Siswa mendengarkan saat guru sedang mengabsen       

3 Siswa menanggapi apersepsi      
 

4 Siswa mendengarkan dan memperhatikan  guru  

menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran 
     

 

5 Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan guru       
 

6 Siswa mendengarkan langkah-langkah dan sistematika 

proses pembelajaran dengan metode Mind Mapping. 
     

 

II Kegiatan inti 

7 Siswa memperhatikan saat guru menjelaskan materi 

pembelajaran. 
    

  

8 Siswa mencatat penjelasan materi pelajaran   
  

  

9 Siswa menjawab umpan balik dari guru dan bertanya 

tentang materi  
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10 Siswa membagi kelompok dan setiap kelompok terdiri 

dari 2-4 siswa serta membagi tugas kepada masing-

masing  kelompok agar membuat Mind mapping dan 

mencari data dari sub pokok materi yang telah di 

berikan oleh guru. 

     

 

11 Siswa terlibat aktif dalam kelompoknya 
    

  

12 Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru saat 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas 

kelompoknya. 

  

  
  

13 Siswa aktif mempersentasekan hasil diskusi 

kelompoknya. 
    

  

14 Siswa memberi kesempatan kepada tiap kelompok agar 

memberi masukan ataupun pertanyaan pada kelompok 

tersebut.  

  

 

  

  

15 Siswa memberikan penjelasan untuk menjawab 

pertanyaan kelompok lain. 
    

  

16 Siswa memberi kesempatan kepada teman 

sekelompoknya untuk memberikan jawaban, tanggapan 

dari kelompok lain. Serta bersama-sama menyimpulkan 

hasil diskusi 

  

 

  

  

III Kegiatan akhir 

17 Siswa bersama-sama menyimpulkan materi pelajaran 

dengan bimbingan guru 

  
  

  

18 Siswa menunjukkan sikap terbuka, sabar dan 

bersemangat hingga akhir pembelajaran.  
    

  

19 Siswa menjawab soal evaluasi dari guru 
  

 
  

 

20 Siswa membaca hamdala (doa) dan menjawab salam 

dari guru saat pembelajaran selesai 
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Presentase Nilai Rata-rata 

      Jumlah Skor Perolehan x 100% 

Skor Maksimal(80) 

Keterangan skor perolehan : 

SB  = Sangat baik  skor : 4 

B = Baik   skor : 3 

C = Cukup  skor : 2 

K = Kurang  skor : 1 
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Petunjuk pemberian SKOR penilaian sikap atau respon peserta didik 

terhadap pembelajaran PAI : 

 

Pemberian akhir menggunakan konversi skala 100  Masing-masing indikator di 

isi dengan kriteria: 

Keterangan: 

SB = Sangat Baik, Jika tingkat partisipasi peserta didik terhadap aspek yang 

diamati 91%-100% atau menunjukkan sikap yang sangat positif 

B =  Baik, Jika tingkat partisipasi peserta didik terhadap aspek yang diamati 81%-

90% atau menunjukkan sikap yang positif. 

C = cukup. Jika tingkat partisipasi peserta didik terhadap aspek yang diamati 

71%-80% atau menunjukkan sikap yang cukup positif 

K= Kurang. Jika tingkat partisipasi peserta didik terhadap aspek yang diamati 

60%-70% atau menunjukkan sikap yang kurang positif. 

Catatan:  

1. Menentukan sikap sangat baik, baik, cukup, dan kurang positif adalah 

justifikasi guru secara rasional dan bertanggung jawab. 

2. Menentukan indikator keberhasilan nilai sikap atau respon peserta didik 

terhadap pembelajaran PAI, dalam hal ini yaitu 80%. 

 

Setelah data sikap peserta didik terhadap pembelajaran PAI di isi seperti di 

atas, maka guru (peneliti) mengolah dan menganlisisnya. 

Berikut langkah-langkah mengolah dan menganalisis data tersebut di atas. 

1. Menentukan skor untuk masing-masing kategori, yakni Sangat baik: 4 

Baik : 3. Cukup : 2. Kurang : 1 

2. Menjumlahkan skor perolehan untuk 20 aspek yang diamati, yakni: 

4,4,3,4,4,4,3,3,3,4,3,3,3,3,3,3,3,3,4,4 

3. Menghitung nilai skor dengan rumus: 
Jumlah skor perolehan

Skor perolehan
 𝑥 100  

 
68

80
𝑥 100 = 85 

4. Menentukan kategori sikap dengan mengacu pada tiga kategori yang telah 

ditetapkan, yakni SB= 91-100, B= 81-90, C= 71-80, K 60-70.  

Hal ini berarti kategori nilai sikap atau respon peserta didik terhadap 

pembelajaran PAI adalah (85%) Baik 

5. Menetukan kesimpulan terhadap hasil penelitian terhadap penilaian sikap 

peserta didik terhadap pembelajaran PAI dengan cara membandingkan 

nilai perolehan dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan 

sebelumnya (80).hal ini berarti nilai sikap atau respon peserta didik 

terhadap pembelajaran PAI berhasil atau sudah tercapai. 
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Lampiran 15 

Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Pada Proses Pembelajaran 

 

Nama Sekolah :   SMKN 2 Kendari              

Nama Observer :   Amri S.Pd.i                   

Mata Pelajaran :   Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester   :   X Teknik tenaga surya /II (genap) 

Materi :   Meneladani Perjuangan Rasullulah SAW di Madinah. 

Siklus/ Pertemuan: II/ Pertama 

Petunjuk pengisian: 

Isi lembar observer sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang 

(√) pada kolom. 

No Aktivitas guru Penilaian 

 

 

 

Aspek Yang dinilai 

Ya TDK 

K C B SB  

I Pendahuluan 

1.  Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam serta berdoa bersama 
     

 

2 Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian, 

serta kesiapan peserta didik  
     

 

3 Guru melakukan apersepsi      
 

4 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran      
 

5  Guru memotivasi siswa sesuai tujuan 

pembelajaran. 
     

 

6 Guru menjelaskan sistematika proses 

pembelajaran dengan Mind Mapping. 
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II Kegiatan inti 

7 Guru memberikan stimulus dengan menjelaskan 

materi pembelajaran pertemuan hari ini. 
    

  

8  Guru melakukan tanya jawab kepada siswa      
 

9 Guru membagi kelompok, setiap kelompok terdiri 

dari 2-4 siswa  
  

 
  

 

10 Guru memberikan sub pokok materi pembahasan  

kepada setiap kelompok dan membuatnya dengan 

metode Mind Mapping  

  

  

  

 

11 Guru memantau serta membimbing siswa untuk 

aktif terlibat dalam diskusi. 
    

  

12 Guru memberikan kesempatan kepada tiap-tiap 

kelompok untuk menampilkan hasil diskusi yang 

telah dibuat dalam bentuk Mind Mapping, secara 

bergiliran 

  

  

  

 

13 Guru memberi kesempatan kepada tiap kelompok 

agar memberi masukan dan pertanyaan pada 

kelompok tersebut. 

  

 

  

  

14 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menjawab pertanyaan tersebut. 
    

  

15 Guru memberikan penjelasan secukupnya untuk 

mengklarifikasi 
    

  

III Kegiatan akhir 

16 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya, hal yang masih kurang dipahami tentang 

materi pertemuan hari ini. 
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17 Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pelajaran. 
    

  

18 Guru menunjukkan sikap terbuka, sabar dan 

bersemangat. 
    

  

19 Guru menjelaskan pembelajaran selanjutnya.     
  

20 Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan hamdala, berdoa bersama, dan 

mengucapkan salam 

  

  
  

 

Presentase Nilai Rata-rata 

      Jumlah Skor Perolehan x 100% 

Skor Maksimal(80) 

Keterangan skor perolehan : 

SB  = Sangat baik  skor : 4 

B = Baik   skor : 3 

C = Cukup  skor : 2 

K = Kurang  skor : 1 
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Petunjuk pemberian SKOR penilaian sikap Guru (Peneliti) 

 terhadap pembelajaran PAI : 

Pemberian akhir menggunakan konversi skala 100  Masing-masing indikator di 

isi dengan kriteria: 

Keterangan: 

SB = Sangat Baik, Jika tingkat partisipasi Guru (Peneliti) terhadap aspek yang 

diamati 91%-100% atau menunjukkan sikap yang sangat positif 

B =  Baik, Jika tingkat partisipasi Guru (Peneliti)  terhadap aspek yang diamati 

81%-90% atau menunjukkan sikap yang positif. 

C = cukup. Jika tingkat partisipasi Guru (Peneliti) terhadap aspek yang diamati 

71%-80% atau menunjukkan sikap yang cukup positif 

K= Kurang. Jika tingkat partisipasi Guru (Peneliti) terhadap aspek yang diamati 

60%-70% atau menunjukkan sikap yang kurang positif. 

Catatan:  

1. Menentukan sikap sangat baik, baik, cukup, dan kurang positif adalah 

justifikasi guru secara rasional dan bertanggung jawab. 

2. Menentukan indikator keberhasilan nilai sikap Guru (Peneliti)  terhadap 

pembelajaran PAI, dalam hal ini yaitu 80%. 

 

Setelah data sikap Guru (Peneliti)  terhadap pembelajaran PAI di isi seperti 

di atas, maka selanjutnya mengolah dan menganlisisnya. 

Berikut langkah-langkah mengolah dan menganalisis data tersebut di atas. 

1. Menentukan skor untuk masing-masing kategori, yakni Sangat baik: 4 

Baik : 3. Cukup : 2. Kurang : 1 

2. Menjumlahkan skor perolehan untuk 20 aspek yang diamati, yakni: 

3,4,3,3,3,4,3,3,4,4,3,4,3,3,3,3,3,3,3,3 

3. Menghitung nilai skor dengan rumus: 
Jumlah skor perolehan

Skor perolehan
 𝑥 100  

 
65

80
𝑥 100 = 81,25 

4. Menentukan kategori sikap dengan mengacu pada tiga kaegori yang telah 

ditetapkan, yakni SB= 91-100, B= 81-90, C= 71-80, K 60-70.  

Hal ini berarti kategori nilai sikap atau respon peserta didik terhadap 

pembelajaran PAI adalah (81,25%) Baik 

5. Menetukan kesimpulan terhadap hasil penelitian terhadap penilaian sikap 

Guru (Peneliti) terhadap pembelajaran PAI dengan cara membandingkan 

nilai perolehan dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan 

sebelumnya (80).hal ini berarti nilai sikap Peneliti  terhadap pembelajaran 

PAI berhasil atau sudah tercapai. 
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Lampiran 16 

Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Pada Proses Pembelajaran 

 

Nama Sekolah :   SMKN 2 Kendari              

Nama Observer :   Amri, S.Pd.i                   

Mata Pelajaran :   Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester   :   X Teknik tenaga surya /II (genap) 

Materi :   Meneladani Perjuangan Rasullulah SAW di Madinah. 

Siklus/ Pertemuan: II/ kedua 

Petunjuk pengisian: 

Isi lembar observer sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang 

(√) pada kolom. 

No Aktivitas guru Penilaian 

 

 

 

Aspek Yang dinilai 

Ya TDK 

K C B SB  

I Pendahuluan 

1.  Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam serta berdoa bersama 
     

 

2 Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian, 

serta kesiapan peserta didik  
     

 

3 Guru melakukan apersepsi      
 

4 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran      
 

5  Guru memotivasi siswa sesuai tujuan 

pembelajaran. 
     

 

6 Guru menjelaskan sistematika proses 

pembelajaran dengan Mind Mapping 
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II Kegiatan inti 

7 Guru memberikan stimulus dengan 

menjelaskan materi pembelajaran pertemuan 

hari ini. 

  

 
  

 

8  Guru melakukan tanya jawab kepada siswa      
 

9 Guru membagi kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 2-4 siswa  
  

 
  

 

10 Guru memberikan sub pokok materi 

pembahasan  kepada setiap kelompok dan 

membuatnya dengan metode Mind Mapping  

  

  

  

 

11 Guru memantau serta membimbing siswa untuk 

aktif terlibat dalam diskusi. 
    

  

12 Guru memberikan kesempatan kepada tiap-tiap 

kelompok untuk menampilkan hasil diskusi 

yang telah dibuat dalam bentuk Mind Mapping, 

secara bergiliran 

  

  

  

 

13 Guru memberi kesempatan kepada tiap 

kelompok agar memberi masukan dan 

pertanyaan pada kelompok tersebut. 

  

 

  

  

14 Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menjawab pertanyaan tersebut. 
  

 
  

 

15 Guru memberikan penjelasan secukupnya 

untuk mengklarifikasi 
    

  

III Kegiatan akhir 

16 Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pelajaran. 
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17 Guru menunjukkan sikap terbuka, sabar dan 

bersemangat. 
    

  

18 Guru mengadakan evaluasi   
 
  

 

19 Guru menjelaskan pembelajaran selanjutnya.     
  

20 Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan hamdalan berdoa bersama, dan 

mengucapkan salam 

  

 
  

 

 

Presentase Nilai Rata-rata 

      Jumlah Skor Perolehan x 100% 

Skor Maksimal(80) 

Keterangan skor perolehan : 

SB  = Sangat baik  skor : 4 

B = Baik   skor : 3 

C = Cukup  skor : 2 

K = Kurang  skor : 1 
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Petunjuk pemberian SKOR penilaian sikap Guru (Peneliti) 

 terhadap pembelajaran PAI : 

Pemberian akhir menggunakan konversi skala 100  Masing-masing indikator di 

isi dengan kriteria: 

Keterangan: 

SB = Sangat Baik, Jika tingkat partisipasi Guru (Peneliti) terhadap aspek yang 

diamati 91%-100% atau menunjukkan sikap yang sangat positif 

B =  Baik, Jika tingkat partisipasi Guru (Peneliti)  terhadap aspek yang diamati 

81%-90% atau menunjukkan sikap yang positif. 

C = cukup. Jika tingkat partisipasi Guru (Peneliti) terhadap aspek yang diamati 

71%-80% atau menunjukkan sikap yang cukup positif 

K= Kurang. Jika tingkat partisipasi Guru (Peneliti) terhadap aspek yang diamati 

60%-70% atau menunjukkan sikap yang kurang positif. 

 

Catatan:  

1. Menentukan sikap sangat baik, baik, cukup, dan kurang positif adalah 

justifikasi guru secara rasional dan bertanggung jawab. 

2. Menentukan indikator keberhasilan nilai sikap Guru (Peneliti)  terhadap 

pembelajaran PAI, dalam hal ini yaitu 80%. 

Setelah data sikap Guru (Peneliti)  terhadap pembelajaran PAI di isi seperti 

di atas, maka selanjutnya mengolah dan menganlisisnya. 

Berikut langkah-langkah mengolah dan menganalisis data tersebut di atas. 

1. Menentukan skor untuk masing-masing kategori, yakni Sangat baik: 4 

Baik : 3. Cukup : 2. Kurang : 1 

2. Menjumlahkan skor perolehan untuk 20 aspek yang diamati, yakni: 

4,4,3,3,3,4,4,3,4,4,3,4,3,4,3,3,3,4,3,4 

3. Menghitung nilai skor dengan rumus: 
Jumlah skor perolehan

Skor perolehan
 𝑥 100  

 
70

80
𝑥 100 = 87,50 

4. Menentukan kategori sikap dengan mengacu pada tiga kaegori yang telah 

ditetapkan, yakni SB= 91-100, B= 81-90, C= 71-80, K 60-70.  

Hal ini berarti kategori nilai sikap atau respon peserta didik terhadap 

pembelajaran PAI adalah (87,50%)Baik 

5. Menetukan kesimpulan terhadap hasil penelitian terhadap penilaian sikap 

Guru (Peneliti) terhadap pembelajaran PAI dengan cara membandingkan 

nilai perolehan dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan 

sebelumnya (80).hal ini berarti nilai sikap Peneliti  terhadap pembelajaran 

PAI berhasil atau sudah tercapai. 
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Lampiran 17 

TES EVALUASI SISWA SIKLUS II 

A. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang tepat! 

 

1. Jelaskan mengapa nabi muhammad SAW hijrah ke madinah serta jelaskan 

secara singkat awal perjalanan Dakwah Nabi Muhammad SAW di 

Madinah?(25 bobot) 

2. Jelaskan substansi dakwah Nabi Muhammad saw di Madinah.? (20 bobot) 

3. Jelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad saw di Madinah?(20 bobot) 

4. Jelaskan  faktor-faktor keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di 

Madinah.(20 bobot) 

5. Tuliskan contoh sikap baik anda dalam meneladani semangat perjuangan 

dakwah Nabi Muhammmad SAW untuk direfleksikan pada peristiwa saat ini! 

(15 bobot) 

KUNCI JAWABAN 

1. Beberapa faktor yang mendorong Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam 

Hijrah ke Madinah antara lain seperti berikut. 

a) Karena penyiksaan dan penindasan kaum kafir Quraisy atas kaum 

muslimin,begitu beliau berdakwah secara terang-terangan. 

b) Adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwah 

sehingga dapat berdakwah lebih leluasa. 

c) Menyebarluaskan islam. 

Awal perjalanan Rasullulah Hijrah ke madinah yaitu: 
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a. Pada tahun 621 M, telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui 

Rasulullah saw. di Bukit Aqaba. Mereka berikrar memeluk agama Islam. 

b. Pada tahun berikutnya, 622 M datang lagi sebanyak 73 orang dari 

Madinah ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj yang pada 

awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, tetapi kemudian 

menjumpai Rasulullah saw. dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah.   

2. Substansi Dakwah Rasulullah SAW di Madinah 

a. Mendirikan pemerintahan dan masyarakat islam 

b. Menyebarluaskan islam ke seluruh penjuru dunia 

c. Menerapkan hukum-hukum islam secara kaffah 

d. Pengembangan daulah Islam 

e. Mengajarkan Pendidikan Politik, Ekonomi dan Sosial 

3. Strategi Dakwah Rasulullah SAW di Madinah 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjalankan dakwah dengan strategi: 

a. Berdakwah dimulai dari diri sendiri. 

b. Dakwah dengan membangun masjid, membangun ukhuwah Islamiyah,  

c.  Perjanjian antar kaum anshar dan kaum muhajirin 

d. Dakwah dengan membangun pola persudaraan. 

e. Dakwah dengan mengajarkan serta penerapan hukum islam dari segi 

politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan 

4. Faktor-faktor keberhasilan dakwah Rasulullah SAW di Madinah 

a. Nabi SAW mampu mengadakan perjanjian saling membantu antara kaum 

muslimin dan non-muslim. 
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b. Rasulllah berusaha keras menyatu padukan umat untuk mewujudkan 

masyarakat Islam di Madinah yang adil dan makmur 

c. Rasullulah berdakwah dengan sikap dan perilaku lemah lembut, tidak 

memaksa, mengedepankan perdamaian, selalu bermusyawarah dalam 

segala urusan. 

d. Mengajarkan Pendidikan Politik, Ekonomi dan Sosial 

5. Contoh sikap baik dalam meneladani semangat perjuangan dakwah Nabi 

Muhammmad SAW  

a. Mengikuti sikap rasullulah dalam Berdakwah seperti rendah hati,lemah 

lembut tidak kasar 

b. Saling menghargai satu sama lain 

c. Rajin beribadah, Tidak putus asa dalam berdakwah (butuh kegigihan dan 

kesabaran), mengingat besarnya hambatan dan tantangan yang dilalui. 

d. Pembinaan dan perlindungan masyarakat amat dibutuhkan dalam upaya 

membangun masyarakat madani. 

 

 

 

 

 

 



172 
 

Lampiran 18 

Data Hasil Tes Evaluasi Siklus II 

No Nama siswa L

/P 

Hasil 

belajar 

Kriteria ketuntasan 

Urut Nis Tuntas Tdk tuntas 

1 201812001 Adhe Resky Muharram M L 90 Tuntas  

2 201812002 Akbar L 86 Tuntas  

3 201812003 Akbar Hidayat Mustafa L 78 Tuntas  

4 201812004 Akmal Ajid Alfauzi 

 

L 
92 

Tuntas  

5 201812005 Akriansyah L 70  Tdk tuntas 

6 201812006 Alif Hikmal Akbar L 84 Tuntas  

7 201812007 Dewa Krisma Ady Tegar S L 92 Tuntas  

8 201812009 Fiki Nawan Saputra L 78 Tuntas  

9 2018120010 Firman L 77 Tuntas  

10 2018120011 Gilang Adhe L 68  Tdk tuntas 

11 2018120012 Haerul L 86 Tuntas  

12 2018120013 Hasrun L 89 Tuntas  

13 2018120014 Hervan L 85 Tuntas  

14 2018120015 Maulana Icksan F. A L 88 Tuntas  

15 2018120016 Muh. Agung Pratama L 70  Tdk tuntas 

16 2018120018 Muh. Fitrah L 86 Tuntas  

17 2018120019 Muh. Reza Nugraha L 88 Tuntas  

18 2018120020 Muhammad Risaldi L 86 Tuntas  

19 2018120021 Muhammad Alfiansyah.A L 92 Tuntas  

20 2018120023 Muslimin Saputra L 78 Tuntas  

21 2018120024 Muslimin. G L 87 Tuntas  

22 2018120025 Pretty Hatija P 87 Tuntas  

23 2018120027 Reynal Nur Wahyu. S L 68  Tdk tuntas 

24 2018120028 Sadam L 80 Tuntas  

25 2018120029 Septian Darmawan L 92 Tuntas  

26  Widia Sebriani P 82 Tuntas  

Jumlah  `` 2159 22 4 

Rata-rata  83.03   

Ketuntasan 

belajar 

  84.61% 15.38% 

Sumber : Hasil Pengelolaan Nilai Siklus II Siswa Kelas X Teknik Tenaga Surya 

SMKN 2 Kendari, 2019 
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Lampiran 19 

Tabel Peningkatan Nilai Hasil Belajar 

No Nama 

Nilai Hasil Belajar Siswa Keterangan 

Pra 

Siklus 

Siklus 

I 

Siklus 

II  

1 Adhe Resky Muharram M 82 86 90 
 

2 Akbar 80 83 86 
 

3 Akbar Hidayat Mustafa 70 65 78 
 

4 Akmal Ajid Alfauzi 85 88 92 
 

5 Akriansa 67 69 70 
 

6 Alif Hikmal Akbar 75 78 84 
 

7 Dewa Krisma Ady Tegar S 85 89 92 
 

8 Fiki Nawan Saputra 70 73 78 
 

9 Firman 68 70 77 
 

10 Gilang Adhe 65 65 68 
 

11 Haerul 73 78 86 
 

12 Hasrun 78 85 89 
 

 13 Hervan 68 77 85 
 

14 Maulana Icksan F. A 70 76 88 
 

15 Muh. Agung Pratama 65 65 70 
 

16 Muh. Fitrah 73 78 86 
 

17 Muh. Reza Nugraha 82 82 88 
 

18 Muhammad Risaldi 70 83 86 
 

9 Muhammad Alfiansyah.A 85 88 92 
 

20 Muslimin Saputra 68 70 78 
 

21 Muslimin. G 78 81 87 
 

22 Pretty Hatija 73 83 87 
 

23 Reynal Nur Wahyu. S 65 65 68 
 

24 Sadam 68 68 80 
 

25 Septian Darmawan 83 89 92 
 

26 Widia Sebriani 73 77 82 
 

Jumlah 1919 2011 2159  

Rata-rata 73.80 77.34 83.03  

Ketuntatasn secara klasikal 38.46% 65.38% 84.61%  
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Lampiran 20 

Beberapa Hasil catatan Peserta Didik dengan metode Mind Mapping 

 

 

 

 



Dokumentasi Proses Belajar Mengajar Kelas X Taknik Tenaga Surya 

Membuka pembelajaran    Berdoa bersama 

 

Absensi, Pemberian Motivasi, Apersepsi, menjelaskan tujuan pembelajaran, mengajukan 

pertanyaan, menjelaskan materi pembelajaran. 

 

Menjelaskan sistematika proses pembelajaran Mind Mapping 

 



Memantau kinerja Peserta Didik 

 

Siswa Mencatat dengan Mind Mapping 

 

 

 

 



Proses Ulangan Harian 

 

 

Proses Diskusi 

 

 



Siswa mengajukan Pertanyaan, bertanya dan saling memberikan informasi dan 

menyimpulkan materi 

 

Guru dan Teman Peneliti mengikuti proses pembelajaran 

 

Kegiatan Akhir 

Menanyakan hal yang masih kurang di pahami, pemberian motivasi, dan Berdoa bersama. 

 



Berfoto bersama Kelas X Teknik Tenaga Surya 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

(CURRICULUM VITAE) 

 

A. IDENTITAS DIRI 

 

1. Nama    : Hijrah Purnama 

2. TTL   : Kendari, 28 Agustus 1996 

3. Jenis Kelamin   : Perempuan 

4. Agama   : Islam 

5. Anak ke-  : 2 Dari 7 Bersaudara 

6. Alamat   : Jalan. Simbo No. 3 

  Kel. Watubangga. Kec. Baruga. Kota kendari 

7. Pekerjaan  : Freelance Salon Kecantikan 

  Operator Sekolah Paud/TK Nurul Ilmi 

8. No. HP  : 082344818296 

9. Email   : Hijrahpurnama18@gmail.com 

 

B. Data Keluarga 

1. Nama Orang Tua 

a. Ayah   : Sandiantoro 

b. Ibu    : Almh. Herlina 

     Sulaesih 

2. Nama Saudara   :Ilham Surahmat S.Ars 

  Dian Hasanah 

  Sayup Hermawan 

  Lilis Aulia 

  Ikhsan Sugiantoro 

  Irsyad Anugerah 

C. Riwayat Pendidikan 

1. SD Negeri 18 Baruga. Tahun 2007 

2. SMP Negeri 1 Ranomeeto, Kab Konawe Selatan. Tahun 2010 

3. SMK Negeri 3 Kendari. Tahun 2013 

 

Kendari, 08 Agustus 2019 

Penulis  
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