
 

107 
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

Lampiran 1 

NILAI HASIL ULANGAN HARIAN 

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

KELAS   : VIII A 

SEMETER   : Ganjil 

KKM    : 70 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 2 3 4 

1. Adi Pria Mitra 90 Tuntas 

2. Aini Sholikhatul M 93 Tuntas 

3. Al Irwan Dena 64 Tidak Tuntas 

4. Aziz 70 Tuntas 

5. Dodi Sardam 56          Tidak Tuntas 

6. Firmansyah 45 Tidak tuntas 

7. Ikra Rimbuata 60 Tidak Tuntas 

8. Jesika Puspita Sari 70 Tuntas 

9. Maikal 60 Tidak Tuntas 

10. Alghozali    Meinar Tri Buana 68 Tidak Tuntas 

11. Muh. Ferry Kurniawan 83 Tuntas 

12. Muh. Imam Syafi’i 60 Tidak Tuntas  

13. Noni Istiana 80 Tuntas 

14. Olivia Safitri 85 Tuntas 

15. Puput Rahmawati 60 Tidak Tuntas 

16. Putong Al-Januar 70 Tuntas 

17. Rahmat Tulla 67 Tidak Tuntas 

18. Revalina 75 Tuntas 

19 Selviana 70 Tuntas 

20. Cindi Arianti 77 Tuntas 

21. Tiara Rahmayanti 70 Tuntas 

22. Yusril Apriansyah 87 Tuntas 

23. Zulfanik Mut. K 90 Tuntas 

24. Intan Septia 64 Tidak Tuntas 

25. Rifli Febrianto 45 Tidak Tuntas 

26. Ipal 50 Tidak Tuntas 
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 Jumlah 1.809  

 Rata-rata 69.57  

 Presentase ketuntasan 53.84%  

 

      Ahuhu, 24 September 2018 

      Guru Mata Pelajaran 

 

 

DEDI HENDARTO, S.Pd.I 

 NIP. 197911042014021001   
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Lampiran 2 

SILABUS PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 1 Meluhu 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas/Semester : VIII/II 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Pendekatan  

Pembelajaran 

Instrumen 

Penilaian 

Aloka

si 

Wakt

u 

Sumber 

Belajar 

3.5Memahami 

hikmah shalat 

sunnah 

berjamaah dan 

munfarid 

Shalat 

Sunnah 

Berjama’ah 

dan 

Munfarid 

Mengamati 

• Menonton dan 

mencermati gambar 

atau tayangan yang 

terkait dengan tatacara 

shalat sunnah 

berjama’ah dan 

munfarid. 

• Mengamati secara 

langsung praktik 

pelaksanaan ibadah 

shalat jama’ah dan 

munfarid ke masjid 

terdekat. 

• Menyimak, 

mencermati, dan 

mereview penjelasan 

tentang tata cara shalat 

sunnah berjama’ah 

dan munfarid . 

• Membaca dan 

mencermati dalil naqli 

tentang tatacara shalat 

sunnah berjama’ah 

dan munfarid beserta 

artinya. 

 

Menanya 

• Mengajukanpertanyaa

ntentang hal-hal yang 

terkait denganibadah 

shalat jama’ah dan 

munfarid. 

• Mengajukan 

pertanyaan tentang 

Tugas 

• Mengumpulkan 

gambar/ berita/ 

artikel tentang 

shalat sunnah 

berjama’ah dan 

munfarid 

 

Observasi 

• Mengamati 

pelaksanaan 

diskusi 

dengan 

menggunakan 

lembar 

observasi 

yang memuat: 

▪ Isi diskusi 

tentang 

manfaat 

dan 

kendala 

pelaksanaa

n shalat 

sunnah 

berjama’ah 

dan 

munfarid. 

▪ Sikap yg 

ditunjukka

n siswa 

terkait 

dengan 

tanggung 

jawabnya 

4 x 3 

Jam 

Pelajar

an 

• Al Qur’an 

danterjema

hnyaDepag 

RI 

• BukuTeks 

PAI kelas 

VIII 

• Buku-

bukuPenun

jang PAI 

kelas VIII 

• CD/Video 

Pembelajar

an 

Interaktif 

 

4.6 Mempraktikk

an shalat 

sunnah 

berjamaah 

dan munfarid 
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tatacara shalat sunnah 

berjama’ah dan 

munfarid beserta 

artinya. 

• Mengajukan 

pertanyaan mengenai 

pentingnya ibadah 

sunnah yang 

dilakukan baik secara 

berjama’ah maupun 

munfarid. 

 

Eksperimen/explore 

• Menggali/mencari 

contoh-contoh tata 

cara pelaksanaan 

shalat sunnah 

berjama’ah dan 

munfarid dari berbagai 

media/literatur.  

• Mengumpulkan dan 

mengelompokkan 

macam-macam shalat 

sunnah yang 

dikerjakan secara 

berjama’ah maupun 

munfarid. 

• Mengumpulkan 

informasi dan data 

terkait orang-orang 

yang gemar 

melaksanakan ibadah 

shalat sunnah baik 

secara berjama’ah 

maupun munfarid. 

 

Asosiasi 

• Membuat skema 

hubungan dari contoh-

contoh nyata ibadah 

shalat sunnah 

berjama’ah maupun 

munfarid dengan 

kesuksesan orang-

orang yang senantiasa 

menjaganya. 

• Membuat skema 

hubungan dari antara 

terhadap 

pelaksanaa

n jalannya 

diskusi dan 

kerja 

kelompok. 

 

Portofolio 

• Membuat 

paparan bagan 

alur 

pelaksanaan 

shalat sunnah 

berjama’ah 

dan munfarid 

• Membuat 

paparan 

rumusan 

pemecahan 

masalah yang 

menjadi 

kendala 

pelaksanaan 

shalat sunnah 

berjama’ah 

dan munfarid. 

 

Tes 

• Tes 

kemampuan 

kognitif  

dengan bentuk 

tes  soal – soal 

pilihan ganda. 

• Tes 

kemampuan 

psikomotorik 

dengan unjuk 

kerja shalat 

sunnah 

berjama’ah 

dan munfarid 
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orang-orang yang 

melalaikan shalat 

sunnah baik 

berjama’ah maupun 

munfarid dengan 

dampak buruk yang 

ditimbulkannya. 

• Menganalisis tatacara 

pelaksaan ibadah 

shalat jama’ah dan 

munfarid pada suatu 

tempat, kemudian 

dibandingkan dengan 

sumber yang valid. 

 

Komunikasi 

• Mendemonstrasikan 

tatacara shalat sunnah 

berjama’ah dan 

munfarid. 

• Menyajikan tayangan 

tentang pelaksanaan 

shalat jama’ah dan 

munfarid melalui 

media interaktif. 

• Memaparkan 

kesimpulan hasil 

analisis dan 

penelaahan materi 

tentang shlat sunnah 

berjama’ah dan 

munfarid. 

3.7 Memahami 

hikmah 

sujud 

syukur, 

sujud 

sahwi, dan 

sujud 

tilawah 

Macam-

macam 

Sujud 

Mengamati 

• Menonton dan 

mencermati gambar 

atau tayangan yang 

terkait dengan tatacara 

pelaksanaan sujud 

syukur, sujud sahwi, 

dan sujud tilawah. 

• Mengamati secara 

langsung praktik 

tatacara pelaksanaan 

sujud syukur, sujud 

sahwi, dan sujud 

tilawah. 

• Mencermati, 

menyimak, dan 

Tugas 

• Mengumpulkan 

gambar/ berita/ 

artikel tentang 

tatacara 

pelaksanaan 

sujud syukur, 

sujud sahwi, 

dan sujud 

tilawah. 

 

Observasi 

• Mengamati 

pelaksanaan 

diskusi 

4 x 3 

Jam 

Pelajar

an  

• Al Qur’an 

danterjema

hnyaDepag 

RI 

• BukuTeks 

PAI kelas 

VIII 

• Buku-

bukuPenun

jang PAI 

kelas VIII 

• CD/Video 

Pembelajar

an 

Interaktif 

 

4.7     

Memprakti

kkan sujud 
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syukur, 

sujud 

sahwi, dan 

sujud 

tilawah 

membaca kembali 

penjelasan tentang 

tatacara pelaksanaan 

sujud syukur, sujud 

sahwi, dan sujud 

tilawah.. 

• Mencermati dan 

membaca dalil naqli 

mengenai sujud 

syukur, sujud sahwi, 

dan sujud tilawah. 

 

Menanya 

• Mengajukanpertanyaa

ntentang sujud syukur, 

sujud sahwi, dan sujud 

tilawah. 

• Mengajukan 

pertanyaan terkait 

dengan tatacara 

pelaksanaan sujud 

syukur, sujud sahwi, 

dan sujud tilawah. 

 

Eksperimen/explore 

• Menggali dan mencari 

informasi tentang 

tatacara pelaksanaan 

sujud syukur, sujud 

sahwi, dan sujud 

tilawah dari berbagai 

sumber.  

• Menganalisis dan 

mengumpulkan data-

data dan informasi 

tentang manfaat sujud 

syukur, sujud sahwi 

dan sujud tilawah. 

• Menganalisis dan 

mengumpulkan data-

data dan informasi 

tentang 

kendala/masalah yang 

dihadapi tentang 

tatacara pelaksanaan 

sujud syukur, sujud 

sahwi, dan sujud 

tilawah. 

dengan 

menggunakan 

lembar 

observasi 

yang memuat: 

▪ Isi diskusi 

tentang 

manfaat 

dan 

kendala 

pelaksanaa

n tatacara 

pelaksanaa

n sujud 

syukur, 

sujud 

sahwi, dan 

sujud 

tilawah. 

▪ Sikap yg 

ditunjukka

n siswa 

terkait 

dengan 

tanggung 

jawabnya 

terhadap 

pelaksanaa

n jalannya 

diskusi dan 

kerja 

kelompok. 

 

Portofolio 

• Membuat 

paparan bagan 

alur 

pelaksanaan 

tatacara 

pelaksanaan 

sujud syukur, 

sujud sahwi, 

dan sujud 

tilawah. 

• Membuat 

paparan 

rumusan 

pemecahan 

masalah yang 
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Asosiasi 

• Membuat skema 

gambar tentang 

tatacara pelaksanaan 

sujud syukur, sujud 

sahwi, dan sujud 

tilawah. 

• Merumuskan 

pemecahan masalah 

yang menjadi kendala 

pelaksanaan sujud 

syukur, sujud sahwi 

dan sujud tilawah. 

• Menyimpulkan 

hikmah dan manfaat 

pelaksanaan sujud 

syukur, sujud sahwi, 

dan sujud tilawah. 

 

Komunikasi 

• Memaparkan hasil 

analisis tentang 

kendala-kendala 

pelaksanaan sujud 

syukur, sujud sahwi, 

dan sujud tilawah. 

• Menyajikan 

kesimpulan 

solusi/jalan keluar atas 

kendala-kendala 

pelaksanaan sujud 

syukur, sujud sahwi, 

dan sujud tilawah. 

 

menjadi 

kendala 

pelaksanaan 

tatacara 

pelaksanaan 

sujud syukur, 

sujud sahwi, 

dan sujud 

tilawah.. 

 

Tes 

• Tes 

kemampuan 

kognitif  

dengan bentuk 

tes  soal – soal 

pilihan ganda. 

• Tes 

kemampuan 

psikomotorik 

dengan unjuk 

kerja tatacara 

pelaksanaan 

sujud syukur, 

sujud sahwi, 

dan sujud 

tilawah. 

 

3.8 Memahami 

Q.S. An-

Nisa (4): 36 

dan hadits 

terkait 

tentang 

perilaku 

hormat dan 

Perilaku 

Hormat dan 

Taat 

kepada 

Orangtua 

dan Guru 

Mengamati 

• Mengamati dan 

memberi komentar 

gambar atau tayangan 

yang terkait dengan 

menghargai orang tua 

dan guru. 

 

Menanya 

• Mengajukan 

Tugas 

• Mengumpulkan 

gambar/ berita/ 

artikel tentang 

Menghargai 

perilaku hormat 

dan taat kepada 

orang tua dan 

guru.  

 

4 x 3 

Jam 

Pelajar

an 

• Buku 

siswa 

Kemdikbu

d 

• Mushaf Al 

Qur’an 

• Gambar/ 

video/ 

multimedia 

interaktif 

• Internet 
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taat kepada 

orang tua 

dan guru  

pertanyaan tentang 

pentingnya 

menghargai orangtua 

dan guru atau 

pertanyaan lain yang 

relevan. 

 

Eksperimen/explore 

• Secara berkelompok 

mencari contoh-

contoh nyata perilaku 

hormat dan taat 

kepada orang tua dan 

guru sebagai 

implementasi dari 

pemahaman Q.S. An-

Nisa (4): 36 dan hadits 

terkait 

 

Asosiasi 

• Menganilis hubungan 

rumusan hubungan 

antara sikap 

menghormati orang 

tua dan guru dengan 

kemudahan yang 

didapat dalam 

kehidupan. 

 

Komunikasi 

• Memaparkan 

hubungan rumusan 

hubungan antara sikap 

menghormati orang 

tua dan guru dengan 

kemudahan yang 

didapat dalam 

kehidupan. 

• Menanggapi 

pertanyaan dan 

memperbaiki diagram 

atau laporan. 

• Menyusun 

kesimpulan. 

 

Observasi 

• Mengamati 

pelaksanaan 

diskusi 

dengan 

menggunakan 

lembar 

observasi 

yang memuat: 

▪ Isi diskusi 

(tentang 

contoh 

nyata sikap 

hormat 

kepada 

orangtua 

dan guru 

melalui 

berbagai 

sumber) 

▪ Sikap yg 

ditunjukka

n siswa 

terkait 

dengan 

tanggung 

jawabnya 

terhadap 

pelaksanaa

n jalannya 

diskusi dan 

kerja 

kelompok. 

 

Portofolio 

• Membuat 

paparan 

diagram 

hubungan 

rumusan 

hubungan 

antara sikap 

menghormati 

orang tua dan 

guru dengan 

kemudahan 

yang didapat 

dalam 

kehidupan. 

• Media 

cetak 

 

4.8 Menyajikan 

contoh 

perilaku 

hormat dan 

taat kepada 

orang tua dan 

guru sebagai 

implementasi 

dari 

pemahaman 

Q.S. An-Nisa 

(4): 36 dan 

hadits terkait 
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Tes 

• tes 

kemampuan 

kognitif  

dengan bentuk 

tes  soal – soal 

pilihan ganda 

 

3.9  Memahami 

hikmah 

penetapan 

makanan dan 

minuman 

yang halal 

dan haram 

berdasarkan 

Al-Quran 

dan Hadits 

Makanan 

dan 

minuman 

yang halal 

dan haram 

Mengamati 

• Membaca dan 

mencermati teks yang 

menyajikan materi 

tentang makanan dan 

minuman yang halal 

dan haram. 

• Menonton dan 

mencermati gambar 

atau tayangan yang 

terkait makanan dan 

minuman yang halal 

dan haram. 

• Menyimak dan 

membaca penjelasan 

mengenai makanan 

dan minuman yang 

halal dan haram. 

• Mencermati dan 

membaca dalil naqli 

tentang makanan dan 

minuman yang halal 

dan haram. 

 

Menanya 

• Mengajukanpertanyaa

n tentang makanan 

dan minuman yang 

halal dan haram. 

• Mengajukan 

pertanyaan tentang 

kriteria dan jenis 

makanan yang 

diharamkan. 

• Mengajukan 

pertanyaan tentang 

kriteria dan jenis 

minuman yang 

Tugas 

• Mengumpulkan 

gambar/ berita/ 

artikel tentang 

makanan dan 

minuman yang 

halal dan 

haram. 

 

Observasi 

• Mengamati 

pelaksanaan 

diskusi 

dengan 

menggunakan 

lembar 

observasi 

yang memuat  

• Isi diskusi 

(tentang 

hikmah 

makanan dan 

minuman 

yang halal dan 

haram dalam 

kehidupan) 

▪ Sikap yg 

ditunjukka

n siswa 

terkait 

dengan 

tanggung 

jawabnya 

terhadap 

pelaksanaa

n jalannya 

diskusi dan 

kerja 

4 x 3 

Jam 

Pelajar

an 

• Al Qur’an 

danterjema

hnyaDepag 

RI 

• BukuTeks 

PAI kelas 

VIII 

• Buku-

bukuPenun

jang PAI 

kelas VIII 

• CD/Video 

Pembelajar

an 

Interaktif 

 4.9  

Mengonsum

si makanan 

yang halal 

dan bergizi 

sesuai 

ketentuan 

syariat Islam 
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diharamkan. 

 

Eksperimen/explore 

• Membuat skema 

tentang jenis-jenis 

makanan yang 

diharamkan.  

• Membuat skema jenis-

jenis minuman yang 

diharamkan. 

• Merumuskan bahaya 

dari mengonsumsi 

makanan yang 

diharamkan. 

• Menganalisis dan 

merumuskan bahaya 

dari minuman yang 

diharamkan 

• Menganalisis dan 

merumuskan hikmah 

dibalik pengharaman 

makanan dan 

minuman. 

 

Asosiasi 

• Membuat skema 

hubungan antara 

makanan yang 

diharamkan dengan 

kegagalan hidup 

pelakunya. 

• Membuat skema 

hubungan antara 

minuman yang 

diharamkan dengan 

kegagalan hidup para 

pelakunya 

 

Komunikasi 

• Menunjukkan/memap

arkan hasil temuan 

dari bahaya 

mengonsumsi 

makanan yang 

diharamkan. 

• Menunjukkan/memap

arkan hasil temuan 

kelompok. 

 

Portofolio 

Membuat paparan 

diagram alur 

tentang jenis-jenis 

makanan dan 

minuman yang 

halal dan haram. 

 

Tes 

• tes 

kemampuan 

kognitif  

dengan bentuk 

tes  soal – soal 

pilihan ganda 
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dari bahaya 

mengonsumsi 

minuman yang 

diharamkan. 

• Menunjukkan/memap

arkan rumusan hikmah 

menghindari makanan 

dan minuman yang 

diharamkan. 

• Menyajikan hasil 

kesimpulan tentang 

materi makanan dan 

minuman yang halal 

dan haram. 

3.10  Memahami 

sejarah 

pertumbuh

an ilmu 

pengetahua

n sampai 

masa 

Umayah 

dan masa 

Abbasiyah 

Sejarah 

Pertumbuh

an Ilmu 

Pengetahua

n dari masa 

Umayah 

hingga 

masa 

Abbasiyah 

Mengamati 

• Membaca dan 

mencermati teks atau 

bacaan tentang sejarah 

pertumbuhan ilmu 

pengetahuan dari masa 

Umayah sampai 

Abbasiyah. 

• Menonton film atau 

tayangan yang terkait 

dengan sejarah 

pertumbuhan ilmu 

pengetahuan sampai 

masa Umayah dan 

masa Abbasiyah. 

• Menyimak dan 

membaca penjelasan 

mengenai sejarah 

sejarah pertumbuhan 

ilmu pengetahuan 

sampai masa Umayah 

dan masa Abbasiyah. 

 

Menanya 

• Mengajukanpertanyaa

n tentang sejarah 

pertumbuhan ilmu 

pengetahuan sampai 

masa Umayah dan 

masa Abbasiyah.. 

• Mengajukanpertanyaa

ntentangfaktor-

faktoryang 

mendukungterjadinya

Tugas 

• Mengumpulkan 

gambar/ berita/ 

artikel tentang 

sejarah 

pertumbuhan 

ilmu 

pengetahuan 

dari masa 

Umayah sampai 

Abbasiyah. 

 

Observasi 

• Mengamati 

pelaksanaan 

diskusi 

dengan 

menggunakan 

lembar 

observasi 

yang memuat: 

▪ Isi diskusi 

(tentang 

tokoh-

tokoh 

ilmuwan 

muslim 

masa 

Umaya dan 

tokoh-

tokoh 

ilmuwan 

muslim 

masa 

Abbasiyah.

5 x 3 

Jam 

Pelajar

an 

• Al Qur’an 

danterjema

hnyaDepag 

RI 

• BukuTeks 

PAI kelas 

VIII 

• Buku-

bukuPenun

jang PAI 

kelas VIII 

• CD/Video 

Pembelajar

an 

Interaktif 

• Peta 

Jazirah 

Arabia 

 

4.10 Merekonstr

uksi 

sejarah 

pertumbuh

an ilmu 

pengetahua

n sampai 

masa 

Umayah 

dan masa 

Abbasiyah 

untuk 

kehidupan 

sehari-hari 
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pertumbuhan ilmu 

pengetahuan sampai 

masa Umayah dan 

masa Abbasiyah. 

 

Eksperimen/explore 

• Mencari bukti-bukti 

sejarah pertumbuhan 

ilmu pengetahuan 

sampai masa Umayah. 

• Menggali bukti-bukti 

sejarah  

pertumbuhan ilmu 

pengetahuan sampai 

masa Abbasiyah. 

• Mengelompokkan 

tokoh-tokoh ilmuwan 

muslim masa 

Umayah. 

• Mengelompokkan 

tokoh-tokoh ilmuwan 

muslim masa 

Abbasiyah.  

 

Asosiasi 

• Membuat 

gambaran/deskripsi 

sejarah pertumbuhan 

ilmu pengetahuan 

masa Umayah. 

• Menganalisis 

hubungan antara 

pertumbuhan ilmu 

pengetahuan masa 

Umayah dengan 

Abbasiyah. 

• Membuat skema 

hubungan antara 

pertumbuhan ilmu 

pengetahuan masa 

Umayah dengan masa 

Abbasiyah. 

 

Komunikasi 

• Memaparkan bukti-

) 

▪ Sikap yg 

ditunjukka

n siswa 

terkait 

dengan  

▪ tanggung 

jawabnya 

terhadap 

pelaksanaa

n jalannya 

diskusi dan 

kerja 

kelompok. 

 

Portofolio 

• Membuat 

paparan hasil 

analisis tokoh-

tokoh 

ilmuwan 

muslim masa 

Umayah. 

• Membuat 

paparan  hasil 

analisis tokoh-

tokoh 

ilmuwan 

muslim masa 

Abbasiyah. 

 

Tes 

• tes 

kemampuan 

kognitif  

dengan bentuk 

tes  soal – soal 

pilihan ganda 
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bukti sejarah 

pertumbuhan ilmu 

pengetahuan masa 

Umayah. 

• Memaparkan bukti-

bukti sejarah 

pertumbuhan ilmu 

pengetahuan masa 

Abbasiyah. 

• Menyajikan 

kesimpulan hasil 

analisis hubungan 

pertumbuhan ilmu 

pengetahuan masa 

Umayah dengan masa 

Abbasiyah. 
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Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan :SMP Negeri 1 Meluhu 

Mata Pelajaran :Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas/Smester  :VIII/2 (Dua) 

Materi Pokok  : Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru 

Alokasi Waktu : 2 x 60 menit 

 

A. Kompotensi Inti 

KI.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya.. 

KI.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI.4 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat,) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang)sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

3.8 Memahami Q.S. An-Nisa (4): 36 dan hadits terkait tentang perilaku hormat dan 

taat kepada orang tua dan guru 

4.8 Menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai 

implementasi dari pemahaman Q.S. An-Nisa (4): 36 dan hadis terkait. 

 

http://kotoria.blogspot.co.uk/2013/12/rpp-ppkn-kelas-7-kurikulum-2013.html
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C. INDIKATOR PENCAPAIAN 

Siswa  mampu: 

 1. Mampu menjelaskan isi Q.S. An-Nisa (4): 36 

2. Mampu menjelaskan isi hadis-hadis yang terkait dengan hormat dan patuh 

kepada orang tua dan guru. 

3.  Mampu menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan 

patuh kepada orang tua dan guru. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pendekatan saintifik peserta didik mampu : 

1. Memahami isi Q.S. An-Nisa (4): 36. 

2. menjelaskan isi hadis-hadis yang terkait dengan hormat dan patuh kepada 

orang tua dan guru 

3. menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh 

kepada orang tua dan guru. 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Fakta: 

• Masih banyak yang belum menghormati dan berbakti kepada orang tua 

dan guru 

2. Konsep: 

• Menelaah dalil-dalil al-Qur’ān dan hadis tentang hormat dan patuh kepada 

orang tua dan guru. 

• Mengambil teladan dari kisah-kisah tentang hormat dan patuh kepada 

orang  

         tua dan guru. 

3. Prinsip 

• Makna menghormati dan berbakti orang tua sesuai dengan ajaran Islam 

yang benar, dan perilaku berbakti kepada orang tua 

• Makna menghormati dan berbakti kepada guru sesuai dengan ajaran 

Islam yang benar, dan perilaku berbakti kepada guru 

 

E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
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1. Pendekatan  : Saintifik 

2. Model  : Cooperatif  Learning 

3. Metode         : Diskusi  

 

F. MEDIA PEMBELAJARAN: 

1. Media   : Gambar,  Al Qur’an dan terjemahnya Depag RI,  

2. Sumber belajar :  

a. Al Qur’an dan terjemahnya Depag RI 

b. Buku Teks PAI kelas VIII 

c. Buku-buku Penunjang PAI kelas VIII 

 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pertemuan Pertama  

 

KEGIATAN 

 

 

DESKRIPSI KEGIATAN 

 

ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan a. Persiapan psikis dan fisik dengan 

membuka pelajaran.dengan mengucapkan 

salam dan berdoa bersama (menghayati 

ajaran agama) dilanjutkan dengan absensi. 

b. Menginformasikan tujuan yang akan 

dicapai selama pembelajaran (rasa ingin 

tahu) 

c. Memberikan penjelasan mengenai strategi 

pembelajaran yang hendak digunakan 

dalam proses pembelajaran, yakni Think 

Pair Share (Berfikir, Berpasangan (teman 

sebangku), dan Berbagi) 

d. Memberi motivasi siswa untuk aktif  

dalam proses pembelajaran dengan 

mengucapkan yel yel ( jika ditanya apa 

15 menit 
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kabar dunia ?, jawabannya “tetep asyik...” 

dan jika ditanya  “masih semangat?”, 

jawabannya “ Alhamdulillah, luar biasa, 

Allahu Akbar !” 

e. Menanyakan materi yang telah diajarkan 

pertemuan minggu lalu (Appersepsi).  

Inti Mengamati 

• Mengamati serta mencermati gambar yang 

menyajikan materi tentang perilaku hormat 

dan patuh kepada orangtua dan guru secara 

individu 

• Menyimak dan membaca penjelasan 

mengenai perilaku hormat dan patuh kepada 

orangtua dan guru secara individu. 

Menanya. 

• Mengajukan pertanyaan tentang perilaku 

hormat dan patuh kepada orangtua dan guru 

kepada teman sebangku berdasarkan gambar 

yang telah disediakan didepan kelas 

Eksperimen/explore 

• Peserta didik memberi komentar terhadap hasil 

pengamatannya pada tayangan tersebut. 

• Mengidentifikasi bentuk perilaku hormat dan 

patuh kepada orangtua dan guru.  

 

Asosiasi 

• Mendiskusikan dengan teman sebangku 

mengenai bentuk perilaku perilaku hormat 

dan patuh kepada orangtua dan guru dalam 

kehidupan sehari-hari baik di rumah, 

sekolah maupun masyarakat. Dalam 

90 menit 
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kegiatan diskusi guru dan siswa 

memperlihatkan sikap demokratis, kerja 

sama, serta sopan santun dalam 

menyampaikan pendapat dan tidak 

memaksakan kehendak pada orang lain 

(sikap). 

• Mendiskusikan hikmah perilaku hormat 

dan patuh kepada orangtua dan guru dalam 

kehidupan sehari-hari baik di rumah, 

sekolah maupun masyarakat 

Komunikasi 

• guru meminta masing-masing pasangan 

kelompok untuk menyajikan/melaporkan hasil 

diskusi tentang tentang makna perilaku hormat 

dan patuh kepada orangtua dan guru dalam 

kehidupan 

• Menanggapi hasil presentasi (melengkapi, 

mengkonfirmasi, dan menyanggah). 

 • Menyimpulkan  bentuk perilaku hormat dan 

patuh kepada orangtua dan guru dalam 

kehidupan  sehari-hari baik di rumah, sekolah 

maupun masyarakat 

• Menyimpulkan hikmah perilaku hormat dan 

patuh kepada orangtua dan guru dalam 

kehidupan sehari-hari baik di rumah, sekolah 

maupun masyarakat 

Penutup • Membuat kesimpulan dan melaksanakan 

refleksi serta penguatan terhadap hasil diskusi, 

sebagai bahan masukan untuk perbaikan 

langkah selanjutnya; 

• Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan 

memberikan tugas baik cara individu maupun 

15 menit 
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kelompok bagi peserta didik yang menguasai 

materi; 

• Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 

2. Pertemuan Kedua 

 

KEGIATAN 

 

 

DESKRIPSI KEGIATAN 

 

ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan a. Persiapan psikis dan fisik dengan 

membuka pelajaran.dengan mengucapkan 

salam dan berdoa bersama (menghayati 

ajaran agama) dilanjutkan dengan absensi. 

b. Menginformasikan tujuan yang akan 

dicapai selama pembelajaran (rasa ingin 

tahu) 

c. Memberikan penjelasan mengenai strategi 

pembelajaran yang hendak digunakan 

dalam proses pembelajaran, yakni Think 

Pair Share (Berfikir, Berpasangan (teman 

sebangku), dan Berbagi) 

d. Memberi motivasi siswa untuk aktif  

dalam proses pembelajaran dengan 

mengucapkan yel yel ( jika ditanya apa 

kabar dunia ?, jawabannya “tetep asyik...” 

dan jika ditanya  “masih semangat?”, 

jawabannya “ Alhamdulillah, luar biasa, 

Allahu Akbar !” 

e. Menanyakan materi yang telah diajarkan 

pertemuan minggu lalu (Appersepsi).  

15 menit 
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Inti Mengamati 

• menyimak bacaan Al-Quran Q.S. An-Nisa 

(4): 36 dan hadits terkait tentang perilaku 

hormat dan taat kepada orang tua dan guru 

secara individu maupun kelompok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Menanya 

• Peserta didik menjawab pertanyaan yang 

terdapat pada bacaan dan guru memberikan 

penilaian 

Mengumpulkan informasi/eksplorasi 

• Mengidentifikasi isi kandungan Q.S. An-

Nisa (4): 36 dan hadits terkait tentang 

perilaku hormat dan taat kepada orang tua 

dan guru secara individu atau kelompok 

Menalar/Mengasosiasi 

• Peserta didik mendiskusikan isi kandungan  

yang ada pada Q.S. An-Nisa (4): 36 dan 

hadits terkait, yang dapat diterapkan 

sebagai penghayatan dan pengamalan 

terhadap materi hormat dan patuh kepada 

orang tua dan guru dengan teman sebangku 

Mengkomunikasikan: 

• Setelah selesai mengerjakan tugasnya, guru 

meminta masing-masing perwakilan 

kelompok untuk menyajikan/melaporkan 

hasil diskusi tentang tentang isi kandungan 

Q.S. An-Nisa (4): 36 dan hadits terkait, 

• Menanggapi hasil presentasi (melengkapi, 

mengkonfirmasi, dan menyanggah). 

• Membuat resume pembelajaran di bawah 

90 menit 
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bimbingan guru. 

• Menerapkan bentuk perilaku hormat dan 

patuh kepada orangtua dan guru dalam 

kehidupan sehari-hari baik di rumah, 

sekolah maupun masyarakat 

 

Penutup • Membuat kesimpulan dan melaksanakan 

refleksi serta penguatan terhadap hasil 

diskusi, sebagai bahan masukan untuk 

perbaikan langkah selanjutnya; 

• Merencanakan kegiatan tindak lanjut 

dengan memberikan tugas baik cara 

individu maupun kelompok bagi peserta 

didik yang menguasai materi; 

• Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

15 menit 

 

 

H. Hasil Pembelajar 

a. Penilaian Proses : Pengamatan, tanya jawab dan kinerja siswa 

b. Penilaian Hasil : Tes tertulis 

c. Penilaian Efektif : Lembar pengamatan 

 

 

 

Mengetahui,      Meluhu, Desember 2018 

Guru Mata Pelajaran PAI    Peneliti  
 

 

 

 

DEDI HENDARTO, S.Pd.I    FITRIYANI 

NIP. 197911042014021001    NIM. 15010101023 

 



129 
 

 

Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Meluhu 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas/Smester  : VIII/2 ( Dua ) 

Materi Pokok  : Makanan dan minuman yang halal dan haram 

Alokasi Waktu : 2 x 60 menit 

 

A. Kompotensi Inti 

KI.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya.. 

KI.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI.4 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat,) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang)sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

1.7 Menerapkan ketentuan syariat Islam dalam mengonsumsi makanan yang halal 

dan bergizi 

2.7 Menghargai perilaku semangat menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan 

sebagai implementasi dari pemahaman 

3.9 Memahami hikmah penetapan makanan dan minuman yang halal dan haram 

http://kotoria.blogspot.co.uk/2013/12/rpp-ppkn-kelas-7-kurikulum-2013.html
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berdasarkan Al-Quran dan Hadits 

4.4 Mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi sesuai ketentuan syariat Islam 

 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN 

Siswa  mampu: 

1. Menjelaskan pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram 

2. Menjelaskan dasar hukum makanan dan minuman yang dihalalkan dan 

diharamkan berdasarkan Al-Quran dan Hadits 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pendekatan saintifik peserta didik mampu : 

4. Memahami pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram 

5. Menjelaskan dasar hukum makanan dan minuman yang dihalalkan dan 

diharamkan  

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Hikmah penetapan makanan dan minuman yang halal dan haram 

berdasarkan Al-Quran dan Hadits 

2. Makanan yang halal dan bergizi sesuai ketentuan syariat Islam 

 

F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 

a. Pendekatan  : Saintifik 

b. Model  : Cooperatif  Learning 

c. Metode         : Diskusi  

 

G. MEDIA PEMBELAJARAN: 

1. Media   : Al Qur’an dan terjemahnya Depag RI, Gambar 

2. Sumber belajar :  

a. Al Qur’an dan terjemahnya Depag RI 

b. Buku Teks PAI kelas VIII 

c. Buku-buku Penunjang PAI kelas VIII 
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H. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

KEGIATAN 

 

 

DESKRIPSI KEGIATAN 

 

ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan a. Persiapan psikis dan fisik dengan 

membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan berdoa 

bersama (menghayati ajaran agama) 

dilanjutkan dengan absensi. 

b. Menginformasikan tujuan yang akan 

dicapai selama pembelajaran (rasa 

ingin tahu) 

c. Memberikan penjelasan mengenai 

strategi pembelajaran yang hendak 

digunakan dalam proses 

pembelajaran, yakni Think Pair 

Share (Berfikir, Berpasangan (teman 

sebangku), dan Berbagi) 

d. Memberi motivasi siswa untuk aktif  

dalam proses pembelajaran dengan 

mengucapkan yel yel ( jika ditanya 

apa kabar dunia ?, jawabannya “tetep 

asyik...” dan jika ditanya  “masih 

semangat?”, jawabannya “ 

Alhamdulillah, luar biasa, Allahu 

Akbar !” 

e. Menanyakan materi yang telah 

diajarkan pertemuan minggu lalu 

(Appersepsi).  

15 menit 
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Inti Mengamati 

• Mengamati serta mencermati gambar 

yang menyajikan materi tentang 

makanan dan minuman yang halal dan 

haram secara individu. 

• Menyimak dan membaca penjelasan 

mengenai makanan dan minuman yang 

halal dan haram. 

• Mencermati dan membaca dalil naqli 

tentang makanan dan minuman yang 

halal dan haram. 

Menanya 

• Mengajukan pertanyaan tentang 

makanan dan minuman yang halal dan 

haram kepada teman sebangku 

• Mengajukan pertanyaan tentang 

kriteria dan jenis minuman dan 

makanan yang dihalalkan kepada 

teman sebangku. 

• Mengajukan pertanyaan tentang 

kriteria dan jenis makanan dan 

minuman yang diharamkan. 

Eksperimen/explore 

• Membuat skema tentang jenis-jenis 

makanan yang diharamkan. 

• Membuat skema jenis-jenis minuman 

yang diharamkan. 

Asosiasi 

• Membuat skema hubungan antara 

makanan yang diharamkan dengan 

90 menit 
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kegagalan hidup pelakunya. 

• Membuat skema hubungan antara 

minuman yang diharamkan dengan 

kegagalan hidup para pelakunya 

 

Komunikasi 

• Menunjukkan/memaparkan hasil 

diskusinya dengan teman sebangku 

mengenai apa yang dimaksud dengan 

makanan da minuman yang halal dan 

haram  

• Menunjukkan  dalil naqli tentang 

makanan dan minuman yang halal dan 

haram. 

• Menyajikan hasil kesimpulan tentang 

materi makanan dan minuman yang 

halal dan haram. 

Penutup a. Peserta didik dengan guru bersama-

sama menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

b. Melaksanakan test tulis. 

c. Memberikan tugas di rumah untuk 

membaca materi yang akan disajikan 

pada pertemuan berikutnya. 

d. Mengakhiri pembelajaran dengan 

mengajak peserta didik berdo’a 

sesuai keyakinan masing-masing. 

16 Menit 

 

I. Hasil Pembelajar 

d. Penilaian Proses : Pengamatan, tanya jawab dan kinerja siswa 

e. Penilaian Hasil : Tes tertulis 
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f. Penilaian Efektif : Lembar pengamatan 

 

Mengetahui,      Meluhu, Desember 2018 

Guru Mata Pelajaran PAI    Peneliti  

 

 

 

 

DEDI HENDARTO, S.Pd.I    FITRIYANI 

NIP. 197911042014021001    NIM. 15010101023 
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Lampiran 5 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Meluhu 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas/Smester  : VIII/2 ( Dua ) 

Materi Pokok  : Makanan dan minuman yang halal dan haram 

Alokasi Waktu : 2 x 60 menit 

 

A. Kompotensi Inti 

KI.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya.. 

KI.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI.4 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat,) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang)sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

1.7 Menerapkan ketentuan syariat Islam dalam mengonsumsi makanan yang 

halal dan bergizi 

2.7 Menghargai perilaku semangat menumbuh kembangkan ilmu 

pengetahuan sebagai implementasi dari pemahaman 

http://kotoria.blogspot.co.uk/2013/12/rpp-ppkn-kelas-7-kurikulum-2013.html
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3.9 Memahami hikmah penetapan makanan dan minuman yang halal dan 

haram berdasarkan Al-Quran dan Hadits 

4.4 Mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi sesuai ketentuan syariat 

Islam 

 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN 

Siswa  mampu: 

3. Mendeksripsikan manfaat makanan dan minuman yang dihalalkan 

4. Menjelaskan mudarat makanan dan minuman yang diharamkan 

5. Menunjukan sikap serta menerapkan ketentuan tentang makanan yang 

dihalalkan dan diaharamkan 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pendekatan saintifik peserta didik mampu : 

6. Mendeksripsikan manfaat makanan dan minuman yang dihalalkan 

7. Menjelaskan mudarat makanan dan minuman yang diharamkan 

8. Menerapkan ketentuan tentang makanan yang dihalalkan dan yang 

diaharamkan 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

3. Hikmah penetapan makanan dan minuman yang halal dan haram 

berdasarkan Al-Quran dan Hadits 

4. Makanan yang halal dan bergizi sesuai ketentuan syariat Islam 

 

F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 

a. Pendekatan  : Saintifik 

b. Model  : Cooperatif  Learning 

c. Metode         : Diskusi  

 

G. MEDIA PEMBELAJARAN: 

3. Media   : Gambar,  Al Qur’an dan terjemahnya Depag RI,  

4. Sumber belajar :  
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a. Al Qur’an dan terjemahnya Depag RI 

b. Buku Teks PAI kelas VIII 

c. Buku-buku Penunjang PAI kelas VIII 

 

H. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

KEGIATAN 

 

 

DESKRIPSI KEGIATAN 

 

ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan f. Persiapan psikis dan fisik dengan 

membuka pelajaran.dengan 

mengucapkan salam dan berdoa 

bersama (menghayati ajaran agama) 

dilanjutkan dengan absensi. 

g. Menginformasikan tujuan yang akan 

dicapai selama pembelajaran (rasa 

ingin tahu) 

h. Memberikan penjelasan mengenai 

strategi pembelajaran yang hendak 

digunakan dalam proses 

pembelajaran, yakni Think Pair 

Share (Berfikir, Berpasangan (teman 

sebangku), dan Berbagi) 

i. Memberi motivasi siswa untuk aktif  

dalam proses pembelajaran dengan 

mengucapkan yel yel ( jika ditanya 

apa kabar dunia ?, jawabannya “tetep 

asyik...” dan jika ditanya  “masih 

semangat?”, jawabannya “ 

Alhamdulillah, luar biasa, Allahu 

Akbar !” 

j. Menanyakan materi yang telah 

15 menit 
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diajarkan pertemuan minggu lalu 

(Appersepsi).  

Inti Mengamati 

• Mengamati serta mencermati gambar 

yang menyajikan materi tentang 

makanan dan minuman yang halal dan 

haram secara individu 

• Menyimak dan membaca penjelasan 

mengenai manfaat makanan dan 

minuman yang dihalalkan 

• Membaca penjelasan dampak negatif 

makanan dan minuman yang 

diharamkan 

Menanya 

• Mengajukan pertanyaan tentang 

makanan dan minuman yang halal dan 

haram kepada teman sebangku 

• Mengajukan pertanyaan tentang 

manfaat minuman dan makanan yang 

dihalalkan kepada teman sebangku. 

• Mengajukan pertanyaan tentang 

dampak negatif dari makanan dan 

minuman yang diharamkan. 

 

Eksperimen/explore 

• Merumuskan bahaya dari mengonsumsi 

makanan yang diharamkan. 

• Menganalisis dan merumuskan bahaya 

dari minuman yang diharamkan 

• Menganalisis dan merumuskan hikmah 

90 menit 
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dibalik pengharaman makanan dan 

minuman dan minuman yang halal dan 

haram. 

Asosiasi 

• Membuat skema hubungan antara 

makanan yang diharamkan dengan 

kegagalan hidup pelakunya. 

• Membuat skema hubungan antara 

minuman yang diharamkan dengan 

kegagalan hidup para pelakunya 

Komunikasi 

• Menunjukkan/memaparkan hasil 

temuan dari bahaya mengonsumsi 

makanan yang diharamkan. 

• Menunjukkan/memaparkan hasil 

temuan dari bahaya mengonsumsi 

minuman yang diharamkan. 

• Menunjukkan/memaparkan rumusan 

hikmah menghindari makanan dan 

minuman yang diharamkan. 

• Menyajikan hasil kesimpulan tentang 

materi makanan dan minuman yang 

halal dan haram. 

Penutup a. Peserta didik dengan guru bersama-

sama menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

b. Melaksanakan test tulis. 

c. Memberikan tugas di rumah untuk 

membaca materi yang akan disajikan 

pada pertemuan berikutnya. 

15 menit 
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d. Mengakhiri pembelajaran dengan 

mengajak peserta didik berdo’a 

sesuai keyakinan masing-masing. 

 

J. Hasil Pembelajar 

g. Penilaian Proses : Pengamatan, tanya jawab dan kinerja siswa 

h. Penilaian Hasil : Tes tertulis 

i. Penilaian Efektif : Lembar pengamatan 

 

Mengetahui,      Meluhu, Desember 2018 

Guru Mata Pelajaran PAI    Peneliti  

 

 

 

 

DEDI HENDARTO, S.Pd.I    FITRIYANI 

NIP. 197911042014021001    NIM. 15010101023 
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Lampiran 6  

Materi Siklus I 

HORMAT DAN PATUH PADA ORANG TUA DAN GURU 

A. Pergertian Hormat Dan Patuh Kepada Orang Tua Dan Guru 

1. Pengertian Hormat dan Patuh kepada Orang Tua Orang tua adalah 

bapak dan ibu yang mengandung, mengasuh, mendidik, dan memenuhi kebutuhan 

hingga dewasa yang telah membesarkan kita. Sehingga kita perlu berbakti kepada 

keduanya (birrul wallidain). 

Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di 

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

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

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

menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya. Sebagai 

muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang 

tua kita baik ibu maupun ayah. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita 

sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu-bapak. Taat dan berbakti kepada 

kedua orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji. Sebagaimana telah 

dijelaskan bahwa Allah Swt. Memerintahkan kepada umat manusia untuk 

menghormati orang tua. 

2. Pengertian Hormat dan Patuh kepada Guru 

 

Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu 

pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan 

dewasa. Walau bagaimana tingginya pangkat atau kedudukan seseorang, dia 

adalah bekas seorang pelajar yang tetap berhutang budi kepada gurunya yang 
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pernah mendidik pada masa dahulu. Guru adalah orang yang mengetahui ilmu 

(‘ālim/ulamā), dialah orang yang takut kepada Allah Swt. 

B . Dalil Hormat Dan Patuh Kepada Orang Tua Dan Guru 

 Kewajiban menghormati dan mematuhi kedua orang tua termaktub di 

dalam Al-Qur’an. Ada banyak ayat yang membahas tentang hal ini, diantaranya 

surah An-Nisa/4 ayat 36: 

                                      

                                        

                

36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat 

baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga 

yang dekat dan tetangga yang jauh[294], dan teman sejawat, Ibnu sabil[295] dan hamba sahayamu. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, 

 Dari ayat diatas dapat diktahui bahwa perintah berbuat baik kepada kedua 

orang tua merupakan perintah langsung dari Allah SWT, perintah berbuat baik 

kepada kedua orang tua diletakkan setelah perintah untuk menyembah Allah dan 

larangan syirik. Ini menjadi bukti bahwa kedua orang tua menempati kedudukan 

mulia dalam pandangan islam. Maka sebagai anak kita harus menghormati dan 

mematuhi nasihat dan perintah orang tua atau sebagai wujud bakti kita kepada 

keduanya. Baik itu orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. 

 Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban ibadah dari Allah 

SWT bagi hambanya, berbakti kepada orang tua bukanmerupakan balasan anak 
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kepada keduanya karena telah melahirkan, merawat, dan mendidik.hal ini 

dikarenakan jasa orang tua tidak mungkin bisa dibalas dengan balasab yang 

sepadan oleh seorang anak. Pada usianya yang sudah lanjut, tentu orang tua sangat 

membutuhkan perhatian dan kasih sayang kita. Dalam sebuah hadis riwayat 

muslim,Raulullah bersabda: 

“ Dia celakalah Dia Celaka Dia celaka” lalu beliau ditanya,: “siapakah yang 

celaka, ya Rasulullah?” jawab Rasulullah SAW: “barang siapa yang mendapati 

kedua orang tuanya (dalam usia lanjut), atau salah satu dari keduanya,tetapi dia 

tidak berusaha masuk surga (dengan berusaha berbakti kepadanya denga sebaik-

baiknya).” 

 Perilaku durhaka kepada orang tua (uququl walidain) merupakan dosa 

besar. Seseorang anak yang durhaka kepada orang tua akan sengsara hidupnya, 

baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kepatuhan kepada kedua orang tua 

merupakan bukti kepatuhan kepada Allah SWT. Dan kedurhakaan kepada orang 

tua merupakan kedurhakaan kepada Allah SWT. Ridha Allah SWT bergantung 

pada ridha orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka orang tua. 

Maksudnya, jika prag tua ridha kepada kita maka Allah SWT juga ridha, demikian 

pula sebaliknya jika orang tua murka kepada kita maka Allah SWT juga murka. 

 Cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua ketika masih hidup 

dapat dilakukan dengan cara: 

1) Mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah 

hati 
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Orang tua akan sangat bahagia jika anaknya mendengarkan nasihat-

nasihatnya untuk kemudian dilaksankan dalam kehidupan sehari-hari. Semua 

orang tua menghendaki anak-anaknya hidup lebih baik dari dirinya. Sangat tidak 

sopan dan termasuk perilaku tercela jika ada anak tidak menghiraukan perkataan 

dan nasihat dari orang tuanya. Saat oramg tua berbicara, jangan sekali-kali 

memotong pembicaraannya karena bisa menyakiti hatinya 

2) Membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan yang dapat meringankan beban 

orang tua 

Pekerjaan rumah selalu ada etiap hari.mulai dari mencuci piring, mencuci 

pakaian, membersihkan lantai, merapikan kamar dan lain sebagainya. Maka 

sebagai seorang anak yang berbakti kepda keduaorang tuanya ia akan bersedia 

demgan senang hati untuk membantu meringankan pekerjaan orang tuanya 

3) Senantiasa meminta restu orang tua 

Setiap aktivitas anak hendaknya mendapat restu dari oramg tua. Doa dan 

restu orang tua akan menjadi modal berharga dalam meraih kesuksesan. 

Jika orang tua sudah meninggal, maka cara menghormati dan 

mematuhinya adalah sebagai berikut: 

1) Menyambung tali silaturahim dengan kerabat dan sahabat orang tua. 

Seorang anak harus menjaga hubungan baik dengan keluarga dekat, 

kerabat serta sahabat dekat orang tua. Dengan menjaga tali silaturahim 

dengan mereka hakikatnya juga menjaga silaturahim dengan orang tua. 

2) Melanjutkan cita-cita orang tua. 
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Cita-cita mulia orang tua harus dilanjutkan oleh anak-anaknya. Misalnya, 

pembangunan masjid yang dirintis orang tua belum selesai, maka sebagai 

anak harus melanjutkan pembangunan masjid tersebut. 

3) Mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampun kepada Allah SWT 

Doa anak kepada orang tua akan menjadi ladang pahala yang tiada 

terputus baginya di alam kubur.  

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

1. Ciri-ciri Hormat dan Patuh kepada Orang Tua  

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

2. Selalu bertutur kata yang sopan dan halus kepadanya.  

3. Tidak mendurhakainya.  

4. Patuh pada perintahnya.  

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

2. Ciri-ciri Hormat dan Patuh kepada Guru  

1. Tidak menghina kepada guru.  

2. Mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat.  

3. Memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pelajaran.  

4. Bertanya kepada guru apabila ada sesuatu yang belum dimengerti 

dengan sikap sopan. 

5. Menggunakan bahasa yang baik pada saat berbicara dengan guru. 

D. Keuntungan Bersikap Hormat dan Patuh Pada Orang Tua 

Keuntungan Hormat dan Patuh kepada Orang Tua 

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

dengan jihad fi sabilillah. 
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2. Pahalanya sederajat dengan haji dan umroh. 

3. Mengantarkan pelakunya ke surga Na'im. 

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

datangnya berkah harta. Allah pun membalas orang yang menghormati orang tua 

nya dengan kecerdasan yang diberikan kepada keturunannya, serta 

menganugerahkan kesucian, hidayah dan taufik sehingga anak-anaknya akan 

tumbuh dalam rasa kecintaan kepada orang tua. 

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

6. Menghilangkan kesusahan, mendatangkan kemudahan dan berbagai urusan, 

serta memberikan jaminan keselamatan. 

7. Mengantarkan pelakunya menuju keridhaan Allah. 

Keuntungan Hormat dan Patuh kepada Guru 

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

2. Akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. 

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

4. Akan selalu didoakan oleh guru. 

E. Kerugian Bersikap tidak Hormat dan Patuh Pada Orang Tua 

Kerugian Bersikap tidak Hormat dan Patuh kepada Orang Tua 

1. Tidak disukai oleh orang lain. 

2. Mendapatkan dosa. 

3. Tidak mendapatkan pahala dari yang maha kuasa. 

4. Kehidupan sehari-hari bermasalah / tidak damai. 

5. Tidak dipandang baik, karena memiliki sifat yg tidak baik pula. 
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6. Tidak mendapatkan ridha dari Allah Swt. 

 Kerugian Bersikap tidak Hormat dan Patuh kepada Guru 

1. Tidak diangkat derajatnya oleh Allah Swt. 

2. Dipandang jelek oleh orang lain. 

3. Memiliki attitude yang buruk. 

4. Mendapatkan dosa. 

5. Dijauhi oleh beberapa kalangan, karena dianggap memberikan pengaruh negatif 
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Materi Siklus II 

Mengkonsumsi Makanan dan Minuman yang Halal dan Menjauhi yang 

Haram 

1. Makanan Halal 

Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan 

syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua 

syarat yaitu  

a. Halal, artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat islam 

b. Tayyib, artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi dan menyehatkan 

Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Q.S Al-Maidah/5 ayat 88: 

                                   

88. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 

rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya. 

 

 Makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak asal menyenangkan saja, 

tetapi harus halalan tayyiban. Adapun halalnya makanan dan minuuman meliputi 

tiga kriteria sebagai berikut: 

a. Halal dari segi wujudnya/zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk 

makanan yang diharamkan oleh Allah SWT. 

b. Halal dari segi cara mendapatkannya 

c. Halal dalam proses pengelolahannya. 

Adapun jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya adalah sebagai 

berikut: 
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1) Makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sesuai 

dengan hadis berikut: 

Artinya: “Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya adalah halal 

dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram, dan apa 

yang didiamkan 9tidak diterangkan), maka barang itu termasuk yang 

dimaafkan”. (H.R Ibnu Majah dan Tirmizi) 

2) Makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah dalam Q.S al-A’raf/7 ayat 157 

......                  ..........    

157. ......dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi 

mereka segala yang buruk bagi mereka........ 

 

3) Makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan 

kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan 

aqidah. Firman-Nya dalam Q.S al-baqarah/2 ayat 168: 

                                 

      

168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, 

dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu 

adalah musuh yang nyata bagimu. 
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2. Makanan Haram 

Makanan Haram adalah makanan yang dilarang dimakan menurut ketentuan 

syariat islam. 

Dikatakan haram apabila mengandung salah satu dari: 

1) Wujud/jenisnya haram, atau 

2) Cara mendapatkannya haram,atau 

3) Proses pengelolahannya haram. 

Jenis-jenis makanan haram menurut dalil Al-Qur’an adalah sebagai berikut: 

a. Semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Q.S Al-Maidah/5 

ayat 3, yaitu: 

 

                          

                           

                 ....... 

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[394], daging babi, (daging hewan) yang 

disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan 

diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya[395], dan (diharamkan 

bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak 

panah[396], (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.....” 

Dalam Q.S Al-Maidah/5 ayat 3 tersebut, makanan yang dinyatakan haram 

adalah: 
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1. Bangkai, 

2. Darah 

3. Daging babi, 

4. Daging hewan yang disembelih atas nama selai Allah SWT 

5. Hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, 

diterkam binatang buas, 

6. Hewan yang disembelih untuk berhala. 

b. Semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat/bahaya terhadap 

kesehatan badan, jiswa, akal, moral, dan akidah. Perhatikan Q.S al-A’raf/7 

ayat 33: 

                        

   ......     

33. Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak 

ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan 

yang benar..... 

 

c. Semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan (khobais). Firman Allah 

dalam Q.S al-A’raf/7 ayat 157 

d. Makanan yang didpatkan dengan cara batil. Perahatikan Q.S an-Nisa’/4 

ayat 29 berikut: 



152 
 

                        

                       

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan 

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu. 

 Ayat tersebut menegaskan bahwa makanan yang diperolah dengan cara 

batil (tidak benar) hukumnya haram, misalnya didapat dengan cara mencuri, 

menipu, memalak, korupsi, memeras dan sejenisnya. 

3. Minuman Halal 

Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan 

syariat islam. Semua jenis minuman yang ada dimuka bumi ini pada 

dsarnya halal hukumnya, kecuali terdapat dalil al-Qur’an atau hadis yang 

menyatakan keharamannya. 

Adapun jenis-jenis minuman yang halal adalah: 

a. Tidak memabukkan 

b. Tidak mendatangkan mudharat bagi manusia baik dari sego kesehatan 

badan, akal, jiwa maupun akidah, 

c. Tidak najis, 

d. Didapat dengan cara yang halal. 

 

4. Minuman Haram 
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Minuman haram adalah minuman yang dilarang menurut ketentuan syariat 

islam, dimana minuman tersebut lebih banyak mendpatangkan mudgarat dari pada 

manfaatnya. 

Berikut ini beberapa jenis minuman yang diharamkan: 

a. Minuman yang memabukkan (khamr) 

Sebagaimana hadis Rasulullah SAW: 

Yang artinya: dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: 

“setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan 

adalah haram” (H.R Abu Daud) 

 Berdasarkan hadis tersebut maka pengertian khamr itu mencakup 

segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa zat cair, maupun zat 

padat, baik dengan cara diminum, diamakan, dihisap,atau disuntikkan 

ke dalam tubuh. Misalnya ganja, narkotika, morfin, heroin, bir, arak, 

dan berbagai minuman beralkohol lainnya. 

b. Minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena 

najis.misalnya minuman yang berasal dari air kencing kucing. 

c. Minuman yang didapatkan dengan cara batil (tidak halal). Misalnya 

minuman yang didpatakan dengan cara merampok, merampas, dan 

memeras. 

5. Manfaat mengonsumsi Makanan dan Minuman yang Halal 

Seseorang yang membiasakan diri mengonsumsi makanan dan 

minuman yang halal akan memperoleh manfaat sebagai berikut: 
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a. Mendapatkan rida Allah karena telah menaati perintah-Nya dalam 

memilih jenis makanan dan minuman yang halal. 

b. Memiliki akhlaqul karimah karena setiap makanan dan minuman yang 

dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk 

beraktivitas dan beribadah. 

c. Terjaga kesehatannya kerana setiap makanan dan minuman yang 

dikonsumsi bergizi akan baik bagi kesehatan tubuh. 

6. Akibat Buruk dari Makanan dan Minuma yang Haram 

Mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram akan menimbulkan 

akibat buruk bagi diri sendiri, orang lain, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 

Di anyara akibat buruk tersebut adalah: 

a. Amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan 

oleh Allah SWT 

b. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa terutama minuman 

keras (khamr). Akibat buruk minuman khamr di antaranya seperti: 

1) menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis (gangguan jiwa), 

misalnya gangguan daya ingat,gangguan mental, kegagalan daya 

pikir. 

2) Menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat 

3) Menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya 

masa depan. 

c. Makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh, 

misalnya khamr dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik, 
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diantaranya tekanan darah tinggi, kanker, jantung, liver, sistem kekebalan 

tubuh meurun, serta merusak jaringan saraf otak. 

d. Menghalangi mengingat Allah SWT 
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 Lampiran 7 

SOAL EVALUASI 

 SIKLUS I 

Essay 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan baik dan benar! 

1. Jelaskan mengapa kita diwajibkan untuk mematuhi dan menghormati 

orang tua? (20 bobot) 

2. Tuliskan dalil atau hadis tentang hormat dan patuh pada orang tua dan 

guru! (30 bobot) 

3. Jelaskan bagaimana cara mengormati dan mematuhi orang saat masih 

hidup ? (15 bobot) 

4. Bagaimana sikap terbaikmu saat guru sedang menjelaskan materi pelajaran 

dikelas? (15 bobot) 

5. Jelaskan mengapa kita harus menghormati dan mematuhi guru? (20 bobot) 

 

SIKLUS II 

Essay 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan baik dan benar! 

1. Jelaskan pengertian makanan yang halal! ( 10 bobot) 

2. Jelaskan pengertian makanan yang haram! (10 bobot) 

3. Sebutkan dasar hukum perintah Allah untuk memakan makanan yang halal 

dan baik! (15 bobot) 

4. Sebutkan 3 ketentuan halal dan haramnya suatu makanan dan minuman! 

(25) 
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5. Sebutkan jenis-jenis makanan haram berdasarkan Q.S Al-Maidah/5 ayat 3! 

(15) 

6. Sebutkan manfaat mengkonsumsi makanan halal serta dampak negatif dari 

mengkonsumsi makanan/minuman haram! (25) 

 

KUNCI JAWABAN SIKLUS I DAN II 

SIKLUS I 

1. Karena berkat mereka berdualah (orang tua) kita dapat hidup didunia ini 

sehingga berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban ibadah dari 

Allah SWT bagi hamba-Nya dan bukan merupakan balasan anak kepada 

keduanya karena telah melahirkan, merawat, meyususui, dan mendidik. 

Hal ini dikarenakan jasa orang tua tidak mungkin bisa dibalas dengan 

balasan sepadan oleh seorang anak. 

2. Q.S an-Nisa/4 ayat 36: 

                                        

                             

           

36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat 

baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga 

yang dekat dan tetangga yang jauh[294], dan teman sejawat, Ibnu sabil[295] dan hamba sahayamu. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, 
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3. Cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua ketika masih hidup 

dapat dilakukan dengan cara: 

a. Mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah 

hati 

Orang tua akan sangat bahagia jika anaknya mendengarkan nasihat-

nasihatnya untuk kemudian dilaksankan dalam kehidupan sehari-hari. Semua 

orang tua menghendaki anak-anaknya hidup lebih baik dari dirinya. Sangat tidak 

sopan dan termasuk perilaku tercela jika ada anak tidak menghiraukan perkataan 

dan nasihat dari orang tuanya. Saat oramg tua berbicara, jangan sekali-kali 

memotong pembicaraannya karena bisa menyakiti hatinya 

b. Membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan yang dapat meringankan beban 

orang tua 

Pekerjaan rumah selalu ada etiap hari.mulai dari mencuci piring, mencuci 

pakaian, membersihkan lantai, merapikan kamar dan lain sebagainya. Maka 

sebagai seorang anak yang berbakti kepda keduaorang tuanya ia akan bersedia 

demgan senang hati untuk membantu meringankan pekerjaan orang tuanya 

c. Senantiasa meminta restu orang tua 

Setiap aktivitas anak hendaknya mendapat restu dari oramg tua. Doa dan 

restu orang tua akan menjadi modal berharga dalam meraih kesuksesan. 

4. Sikap terbaik seorang murid saat guru sedang menjelaskan materi 

pelajaran dikelas adalah duduk dengan tenang dan mendengarkan 

penjelasan materi pelajaran dari guru, memandang guru dengan rasa 

hormat, serta mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. 
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5. Karena guru berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita sejak usia 

dini. Berkat jasa guru kita bisa membaca, menghitung, serta menguasai 

berbagai ilmu pengetahuan. Mereka tak kenal lelah dalam mengajar dan 

mendidik murid-mudridnya. Tidak hanya itu guru juga menjadi teladan 

dalam menanamkan akhlak mulia bagi murid-muridnya, sehingga tanpa 

bimbingan dan didikannya kita tidak bisa membedakan antara yang benar 

dan salah, mana yang halal dan mana yang haram, berkat merekalah kita 

menjadi orang yang berilmu, oleh sebab itu kita memiliki kewajiban untuk 

hormat dan patuh kepada guru-guru kita. 

 

SIKLUS II 

1. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan 

syariat islam, bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus 

memenuhi dua syarat, yaitu: 

c. Halal, artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat islam 

d. Tayyib, artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi dan menyehatkan 

2. Makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dimakan menurut 

ketentuan syariat islam 

3. Terdapat dalam Q.S al-Maidah/5 ayat 88 

4. Ketentuan halal dan haranya makanan dan minuman: 

a. Halal 

Tiga hal mutlak harus dipenuhi: 

1) Wujudnya/jenisnya halal 
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2) Cara mendapatkannya halal 

3) Proses pengelolahannya halal 

b. Haram 

Dikatakan haram apabila mengandung slah satu dari: 

4) Wujud/jenisnya haram, atau 

5) Cara mendapatkannya haram,atau 

6) Proses pengelolahannya haram. 

5. Dalam Q.S Al-Maidah/5 ayat 3, makanan yang dinyatakan haram adalah: 

7. Bangkai, 

8. Darah 

9. Daging babi, 

10. Daging hewan yang disembelih atas nama selai Allah SWT 

11. Hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan 

lain, diterkam binatang buas, 

12. Hewan yang disembelih untuk berhala. 

13.  

6. Manfaat Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal adalah 

sebagai berikut: 

a. Mendapatkan rida Allah karena telah menaati perintah-Nya dalam 

memilih jenis makanan dan minuman yang halal. 

b. Memiliki akhlaqul karimah karena setiap makanan dan minuman yang 

dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk 

beraktivitas dan beribadah. 
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c. Terjaga kesehatannya kerana setiap makanan dan minuman yang 

dikonsumsi bergizi akan baik bagi kesehatan tubuh. 

Dampak buruk dari Makanan dan minuman yang haram 

Mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram akan menimbulkan 

akibat buruk bagi diri sendiri, orang lain, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 

Di anyara akibat buruk tersebut adalah: 

a. Amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan 

dikabulkan oleh Allah SWT 

b. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa terutama minuman 

keras (khamr). Akibat buruk minuman khamr di antaranya seperti: 

c. menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis (gangguan jiwa), 

misalnya gangguan daya ingat,gangguan mental, kegagalan daya pikir. 

d. Menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat 

e. Menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa 

depan. 

f. Makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan 

tubuh, misalnya khamr dapat menyebabkan berbagai macam penyakit 

fisik, diantaranya tekanan darah tinggi, kanker, jantung, liver, sistem 

kekebalan tubuh meurun, serta merusak jaringan saraf otak. 

g. Menghalangi mengingat Allah SWT. 
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No. Indikator
Terlaksana

Ya Tidak

1 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan do’a

2 Guru mengecek kehadiran, kerapian pakaian, dan

kebersihan kelas

3 Guru mengajak siswa untuk membaca Al-Qur’an

4 Guru melakukan apersepsi

5 Guru memotivasi siswa untuk lebih aktif dan semangat

dalam mengikuti pembelajaran

6 Guru menyampaikan materi pembelajaran

7 Guru menyampaikan tujuan Pembelajaran

8 Guru menjelaskan materi pembelajaran

9 Guru mempersilahkan siswa untuk menanyakan hal-hal

yang tidak dimengerti

10

Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran melalui

Strategi Think Pair Share dengan menggunakan media

gambar

11 Guru mengajukan pertanyaan atau masalah dalam

bentuk gambar yang berkaitan dengan materi pelajaran

12

Guru meminta siswa untuk berpasangan dengan teman

sebangkunya dan mendiskusikan apa yang telah mereka

peroleh selama 4 atau 5 menit.

13

Guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi dengan

Lampiran 8

LEMBAROBSERVASIAKTIVITASGURU SAATKEGIATANBELAJAR
MENGAJAR PENELITIAN TINDAKANKELAS

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Meluhu
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Kelas / Semester : VIIIA/ II ( Genap )
Materi : Hormat dan Patuh kepada Orang Tua dan Guru
Siklus ke- : 1
Pertemuan ke- : 1
Tanggal :
Petunjuk pengisian :

Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan

memberi tanda ( pada kolom yang disediakan !
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keseluruhan kelas mengenai permasalahan yang telah

didiskusikan.

14 Guru mengacak kelompok yang akan tampil

menyampaikan hasil diskusinya

15 Guru mempersilahkan siswa untuk melaporkan hasil

diskusinya di depan kelas

16 Guru mengarahkan siswa untuk memperhatikan

teman-temannya yang tampil melaporkan hasil diskusi

17 Guru mengarahkan siswa untuk bertanya dan memberikan

tanggapan terkait materi yang dipresentasikan

18 Guru memberi penguatan terhadap jawaban siswa

19 Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran

20 Guru memberikan evaluasi

21 Guru menutup pembelajaran dengan salam dan doa

Persentase nilai Rata-rata:

Pengamat Peneliti

DEDI HENDARTO, S.Pd.I FITRIYANI
NIP. 197911042014021001 NIM.15010101023
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No. Indikator
Terlaksana

Ya Tidak

1 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan do’a

2 Guru mengecek kehadiran, kerapian pakaian, dan

kebersihan kelas

3 Guru mengajak siswa untuk membaca Al-Qur’an

4 Guru melakukan apersepsi

5 Guru memotivasi siswa untuk lebih aktif dan

semangat dalam mengikuti pembelajaran

6 Guru menyampaikan materi pembelajaran

7 Guru menyampaikan tujuan Pembelajaran

8 Guru menjelaskan materi pembelajaran

9 Guru mempersilahkan siswa untuk menanyakan

hal-hal yang tidak dimengerti

10

Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran

melalui Strategi Think Pair Share dengan

menggunakan media gambar

11

Guru mengajukan pertanyaan atau masalah dalam

bentuk gambar yang berkaitan dengan materi

pelajaran

12

Guru meminta siswa untuk berpasangan dengan

teman sebangkunya dan mendiskusikan apa yang

telah mereka peroleh selama 4 atau 5 menit.

Guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi

Lampiran 9

LEMBAROBSERVASIAKTIVITASGURU SAATKEGIATANBELAJAR
MENGAJAR PENELITIAN TINDAKANKELAS

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Meluhu

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam

Kelas / Semester : VIIIA/ II ( Genap )

Materi : Hormat dan Patuh kepada Orang Tua dan Guru

Siklus ke- : 1

Pertemuan ke- : 2

Tanggal :

Petunjuk pengisian :

Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan

memberi tanda ( pada kolom yang disediakan !
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13 dengan keseluruhan kelas mengenai permasalahan

yang telah didiskusikan.

14 Guru mengacak kelompok yang akan tampil

menyampaikan hasil diskusinya

15 Guru mempersilahkan siswa untuk melaporkan hasil

diskusinya di depan kelas

16 Guru mengarahkan siswa untuk memperhatikan

teman-temannya yang tampil melaporkan hasil

diskusi

17 Guru mengarahkan siswa untuk bertanya dan

memberikan tanggapan terkait materi yang

dipresentasikan

18 Guru memberi penguatan terhadap jawaban siswa

19 Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran

20 Guru memberikan evaluasi

21 Guru menutup pembelajaran dengan salam dan doa

Persentase nilai Rata-rata:

Pengamat Peneliti

DEDI HENDARTO, S.Pd.I FITRIYANI
NIP. 197911042014021001 NIM.15010101023
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No. Indikator
Terlaksana

Ya Tidak

1 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan do’a

2 Guru mengecek kehadiran, kerapian pakaian, dan

kebersihan kelas

3 Guru mengajak siswa untuk membaca Al-Qur’an

4 Guru melakukan apersepsi

5 Guru memotivasi siswa untuk lebih aktif dan

semangat dalam mengikuti pembelajaran

6 Guru menyampaikan materi pembelajaran

7 Guru menyampaikan tujuan Pembelajaran

8 Guru menjelaskan materi pembelajaran

9 Guru mempersilahkan siswa untuk menanyakan

hal-hal yang tidak dimengerti

10

Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran

melalui Strategi Think Pair Share dengan

menggunakan media gambar

11

Guru mengajukan pertanyaan atau masalah dalam

bentuk gambar yang berkaitan dengan materi

pelajaran

12

Guru meminta siswa untuk berpasangan dengan

teman sebangkunya dan mendiskusikan apa yang

Lampiran 10

LEMBAROBSERVASIAKTIVITASGURU SAATKEGIATANBELAJAR
MENGAJAR PENELITIAN TINDAKANKELAS

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Meluhu

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam

Kelas / Semester : VIIIA/ II ( Genap )

Materi : Hormat dan Patuh kepada Orang Tua dan Guru

Siklus ke- : 2

Pertemuan ke- : 1

Tanggal :

Petunjuk pengisian :

Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan

memberi tanda ( pada kolom yang disediakan !
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telah mereka peroleh selama 4 atau 5 menit.

13 Guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi

dengan keseluruhan kelas mengenai permasalahan

yang telah didiskusikan.

14 Guru mengacak kelompok yang akan tampil

menyampaikan hasil diskusinya

15 Guru mempersilahkan siswa untuk melaporkan hasil

diskusinya di depan kelas

16 Guru mengarahkan siswa untuk memperhatikan

teman-temannya yang tampil melaporkan hasil

diskusi

17 Guru mengarahkan siswa untuk bertanya dan

memberikan tanggapan terkait materi yang

dipresentasikan

18 Guru memberi penguatan terhadap jawaban siswa

19 Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran

20 Guru memberikan evaluasi

21 Guru menutup pembelajaran dengan salam dan doa

Persentase Nilai Rata-rata :

Pengamat Peneliti

DEDI HENDARTO, S.Pd.I FITRIYANI
NIP. 197911042014021001 NIM.15010101023
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No. Indikator
Terlaksana

Ya Tidak

1 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan do’a

2 Guru mengecek kehadiran, kerapian pakaian, dan

kebersihan kelas

3 Guru mengajak siswa untuk membaca Al-Qur’an

4 Guru melakukan apersepsi

5 Guru memotivasi siswa untuk lebih aktif dan

semangat dalam mengikuti pembelajaran

6 Guru menyampaikan materi pembelajaran

7 Guru menyampaikan tujuan Pembelajaran

8 Guru menjelaskan materi pembelajaran

9 Guru mempersilahkan siswa untuk menanyakan

hal-hal yang tidak dimengerti

10

Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran

melalui Strategi Think Pair Share dengan

menggunakan media gambar

11

Guru mengajukan pertanyaan atau masalah dalam

bentuk gambar yang berkaitan dengan materi

pelajaran

12

Guru meminta siswa untuk berpasangan dengan

teman sebangkunya dan mendiskusikan apa yang

telah mereka peroleh selama 4 atau 5 menit.

Lampiran 11

LEMBAROBSERVASIAKTIVITASGURU SAATKEGIATANBELAJAR
MENGAJAR PENELITIAN TINDAKANKELAS

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Meluhu

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam

Kelas / Semester : VIIIA/ II ( Genap )

Materi : Hormat dan Patuh kepada Orang Tua dan Guru

Siklus ke- : 2

Pertemuan ke- : 2

Tanggal :

Petunjuk pengisian :

Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan

memberi tanda ( pada kolom yang disediakan !
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13 Guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi

dengan keseluruhan kelas mengenai permasalahan

yang telah didiskusikan.

14 Guru mengacak kelompok yang akan tampil

menyampaikan hasil diskusinya

15 Guru mempersilahkan siswa untuk melaporkan hasil

diskusinya di depan kelas

16 Guru mengarahkan siswa untuk memperhatikan

teman-temannya yang tampil melaporkan hasil

diskusi

17 Guru mengarahkan siswa untuk bertanya dan

memberikan tanggapan terkait materi yang

dipresentasikan

18 Guru memberi penguatan terhadap jawaban siswa

19 Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran

20 Guru memberikan evaluasi

21 Guru menutup pembelajaran dengan salam dan doa

Persentase Nilai Rata-rata :

Pengamat Peneliti

DEDI HENDARTO, S.Pd.I FITRIYANI
NIP. 197911042014021001 NIM.15010101023
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No. Indikator
Terlaksana

Ya Tidak

1 Siswa menyiapkan diri untuk belajar

2 Siswa membaca ayat Al-Quran sebelum belajar

3 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang
tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam
kegiatan pembelajaran

4 Siswa memperhatikan apersepsi yang disampaikan
oleh guru

5 Siswa mendengarkan motivasi yang disampaikan
oleh guru

6 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang
materi pembelajaran yang akan dibahas

7 Siswa menanyakan hal yang belum dimengerti

8 Siswa membentuk kelompok diskusi

Lampiran 12

LEMBAROBSERVASIAKTIVITASSISWASAATKEGIATANBELAJAR
MENGAJAR PENELITIAN TINDAKANKELAS

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Meluhu

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam

Kelas / Semester : VIII A / II ( Genap )

Materi : Hormat dan Patuh kepada Orang Tua dan Guru

Siklus ke- : 1

Pertemuan ke- : 1

Tanggal :

Petunjuk pengisian :

Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan
memberi tanda ( pada kolom yang disediakan !
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9 Siswa berdiskusi terkait materi yang telah diberikan
oleh guru

10 Siswa mencari jawaban dari buku referensi

11 Siswa saling menjalin kerjasama dan bertukar
pikiran

12 Siswa saling membagi tugas mengerjakan soal

13 Siswa membuat catatan hasil diskusi

14 Siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan
kelas

15 Masing-masing siswa saling bertanya

16 Siswa menjawab pertanyaan dari kelompok lain

17 Siswa mendengarkan pendapat dari kelompok lain

18 Siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah

diajarkan

19 Siswa mencatat tugas rumah yang diberikan oleh guru.

20 Siswa menutup pembelajaran dengan salam dan doa

Persentase Nilai Rata-rata :

Pengamat Peneliti

DEDI HENDARTO, S.Pd.I FITRIYANI

NIP. 197911042014021001 NIM.15010101023

Skor Maksimal
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No. Indikator
Terlaksana

Ya Tidak

1 Siswa menyiapkan diri untuk belajar

2 Siswa membaca ayat Al-Quran sebelum belajar

3 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan
pembelajaran yang akan dicapai dalam kegiatan
pembelajaran

4 Siswa memperhatikan apersepsi yang disampaikan
oleh guru

5 Siswa mendengarkan motivasi yang disampaikan oleh
guru

6 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang materi
pembelajaran yang akan dibahas

7 Siswa menanyakan hal yang belum dimengerti

Lampiran 13

LEMBAROBSERVASIAKTIVITASSISWASAATKEGIATANBELAJAR
MENGAJAR PENELITIAN TINDAKANKELAS

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Meluhu

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam

Kelas / Semester : VIII A / II ( Genap )

Materi : Hormat dan Patuh kepada Orang Tua dan Guru

Siklus ke- : 1

Pertemuan ke- : 2

Tanggal :

Petunjuk pengisian :

Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan
memberi tanda ( pada kolom yang disediakan !
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8 Siswa membentuk kelompok diskusi

9 Siswa berdiskusi terkait materi yang telah diberikan
oleh guru

10 Siswa mencari jawaban dari buku referensi

11 Siswa saling menjalin kerjasama dan bertukar pikiran

12 Siswa saling membagi tugas mengerjakan soal

13 Siswa membuat catatan hasil diskusi

14 Siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan
kelas

15 Masing-masing siswa saling bertanya

16 Siswa menjawab pertanyaan dari kelompok lain

17 Siswa mendengarkan pendapat dari kelompok lain

18 Siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah

diajarkan

19 Siswa mencatat tugas rumah yang diberikan oleh guru.

20 Siswa menutup pembelajaran dengan salam dan doa

Persentase Nilai Rata-rata :

Pengamat Peneliti

DEDI HENDARTO, S.Pd.I FITRIYANI

NIP. 197911042014021001 NIM. 15010101023

Skor Maksimal
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No. Indikator
Terlaksana

Ya Tidak

1 Siswa menyiapkan diri untuk belajar

2 Siswa membaca ayat Al-Quran sebelum belajar

3 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan
pembelajaran yang akan dicapai dalam kegiatan
pembelajaran

4 Siswa memperhatikan apersepsi yang disampaikan
oleh guru

5 Siswa mendengarkan motivasi yang disampaikan oleh
guru

6 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang materi
pembelajaran yang akan dibahas

7 Siswa menanyakan hal yang belum dimengerti

Lampiran 14

LEMBAROBSERVASIAKTIVITASSISWASAATKEGIATANBELAJAR
MENGAJAR PENELITIAN TINDAKANKELAS

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Meluhu

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam

Kelas / Semester : VIII A / II ( Genap )

Materi : Hormat dan Patuh kepada Orang Tua dan Guru

Siklus ke- : 2

Pertemuan ke- : 1

Tanggal :

Petunjuk pengisian :

Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan
memberi tanda ( pada kolom yang disediakan !
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8 Siswa membentuk kelompok diskusi

9 Siswa berdiskusi terkait materi yang telah diberikan
oleh guru

10 Siswa mencari jawaban dari buku referensi

11 Siswa saling menjalin kerjasama dan bertukar pikiran

12 Siswa saling membagi tugas mengerjakan soal

13 Siswa membuat catatan hasil diskusi

14 Siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan
kelas

15 Masing-masing siswa saling bertanya

16 Siswa menjawab pertanyaan dari kelompok lain

17 Siswa mendengarkan pendapat dari kelompok lain

18 Siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah

diajarkan

19 Siswa mencatat tugas rumah yang diberikan oleh guru.

20 Siswa menutup pembelajaran dengan salam dan doa

Persentase Nilai Rata-rata :

Pengamat Peneliti

DEDI HENDARTO, S.Pd.I FITRIYANI

NIP. 197911042014021001 NIM.15010101023

Skor Maksimal
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No. Indikator
Terlaksana

Ya Tidak

1 Siswa menyiapkan diri untuk belajar

2 Siswa membaca ayat Al-Quran sebelum belajar

3 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan
pembelajaran yang akan dicapai dalam kegiatan
pembelajaran

4 Siswa memperhatikan apersepsi yang disampaikan
oleh guru

5 Siswa mendengarkan motivasi yang disampaikan oleh
guru

6 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang materi
pembelajaran yang akan dibahas

7 Siswa menanyakan hal yang belum dimengerti

Lampiran 15

LEMBAROBSERVASIAKTIVITASSISWASAATKEGIATANBELAJAR
MENGAJAR PENELITIAN TINDAKANKELAS

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Meluhu

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam

Kelas / Semester : VIII A / II ( Genap )

Materi : Hormat dan Patuh kepada Orang Tua dan Guru

Siklus ke- : 2

Pertemuan ke- : 1

Tanggal :

Petunjuk pengisian :

Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan
memberi tanda ( pada kolom yang disediakan !
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8 Siswa membentuk kelompok diskusi

9 Siswa berdiskusi terkait materi yang telah diberikan
oleh guru

10 Siswa mencari jawaban dari buku referensi

11 Siswa saling menjalin kerjasama dan bertukar pikiran

12 Siswa saling membagi tugas mengerjakan soal

13 Siswa membuat catatan hasil diskusi

14 Siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan
kelas

15 Masing-masing siswa saling bertanya

16 Siswa menjawab pertanyaan dari kelompok lain

17 Siswa mendengarkan pendapat dari kelompok lain

18 Siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah

diajarkan

19 Siswa mencatat tugas rumah yang diberikan oleh guru.

20 Siswa menutup pembelajaran dengan salam dan doa

Persentase Nilai Rata-rata :

Pengamat Peneliti

DEDI HENDARTO, S.Pd.I FITRIYANI

NIP. 197911042014021001 NIM.15010101023

Skor Maksimal
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Lampiran 16 

DATA HASIL TES EVALUASI SIKLUS I 

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

KELAS   : VIII A 

SEMETER   : Ganjil 

KKM    : 70 
 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 2 3 4 

1. Adi Pria Mitra 100 Tuntas 

2. Aini Sholikhatul M 93 Tuntas 

3. Al Irwan Dena 70 Tuntas 

4. Aziz 75 Tuntas 

5. Dodi Sardam 56          Tidak Tuntas 

6. Firmansyah 45 Tidak tuntas 

7. Ikra Rimbuata 75 Tuntas 

8. Jesika Puspita Sari 70 Tuntas 

9. Maikal 75 Tuntas 

10. Alghozali    Meinar Tri Buana 90 Tuntas 

11. Muh. Ferry Kurniawan 83 Tuntas 

12. Muh. Imam Syafi’i 60 Tidak Tuntas  

13. Noni Istiana 93 Tuntas 

14. Olivia Safitri 87 Tuntas 

15. Puput Rahmawati 60 Tidak Tuntas 

16. Putong Al-Januar 80 Tuntas 

17. Rahmat Tulla 67 Tidak Tuntas 

18. Revalina 75 Tuntas 

19 Selviana 70 Tuntas 

20. Cindi Arianti 80 Tuntas 

21. Tiara Rahmayanti 70 Tuntas 

22. Yusril Apriansyah 87 Tuntas 
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23. Zulfanik Mut. K 95 Tuntas 

24. Intan Septia 70 Tuntas 

25. Rifli Febrianto 60 Tidak Tuntas 

26. Ipal 65 Tidak Tuntas 

 Jumlah 1.951  

 Rata-rata 75.03  

 Presentase ketuntasan 73.07%  
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Lampiran 17 

DATA HASIL EVALUASI SIKLUS II 

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

KELAS   : VIII A 

SEMETER   : Genap 

KKM    : 70 
 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 2 3 4 

1. Adi Pria Mitra 100 Tuntas 

2. Aini Sholikhatul M 100 Tuntas 

3. Al Irwan Dena 75 Tuntas 

4. Aziz 80 Tuntas 

5. Dodi Sardam 65          Tidak Tuntas 

6. Firmansyah 60 Tidak Tuntas 

7. Ikra Rimbuata 88 Tuntas 

8. Jesika Puspita Sari 75 Tuntas 

9. Maikal 85 Tuntas 

10. Alghozali   Meinar Tri Buana 97 Tuntas 

11. Muh. Ferry Kurniawan 95 Tuntas 

12. Muh. Imam Syafi’i 85 Tuntas 

13. Noni Istiana 95 Tuntas 

14. Olivia Safitri 95 Tuntas 

15. Puput Rahmawati 91 Tuntas 

16. Putong Al-Januar 85 Tuntas 

17. Rahmat Tulla 75 Tuntas 

18. Revalina 80 Tuntas 

19 Selviana 75 Tuntas 

20. Cindi Arianti 85 Tuntas 

21. Tiara Rahmayanti 85 Tuntas 

22. Yusril Apriansyah 75 Tuntas 

23. Zulfanik Mut. K 97 Tuntas 

24. Intan Septia 90 Tuntas 

25. Rifli Febrianto 75 Tuntas 

26. Ipal 65 Tidak Tuntas 

 Jumlah 2.168  

 Rata-rata 83.38  

 Presentase ketuntasan 88.46%  
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Lampiran 18 

Rekapitulsi Nilai Hasil Belajar Siswa 

 

No Nama Siswa Nilai Pra 

Siklus 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 

1. Adi Pria Mitra 90 100 100 Meningkat 

2. Aini Sholikhatul M 93 93 100 Meningkat 

3. Al Irwan Dena 64 70 75 Meningkat 

4. Aziz 70 75 80 Meningkat 

5. Dodi Sardam 56 56            65 Meningkat 

6. Firmansyah 45 45 60 Meningkat 

7. Ikra Rimbuata 60 75 88 Meningkat 

8. Jesika Puspita Sari 70 70 75 Meningkat 

9. Maikal 60 75 85 Meningkat 

10. Alghozali    Meinar Tri Buana 68 90 97 Meningkat 

11. Muh. Ferry Kurniawan 83 83 95 Meningkat 

12. Muh. Imam Syafi’i 60 60 85 Meningkat 

13. Noni Istiana 80 93 95 Meningkat 

14. Olivia Safitri 85 87 95 Meningkat 

15. Puput Rahmawati 60 60 91 Meningkat 

16. Putong Al-Januar 70 80 85 Meningkat 

17. Rahmat Tulla 67 69 75 Meningkat 

18. Revalina 75 75 80 Meningkat 

19 Selviana 70 70 75 Meningkat 

20. Cindi Arianti 77 80 85 Meningkat 

21. Tiara Rahmayanti 70 70 85 Meningkat 

22. Yusril Apriansyah 87 87 75 Meningkat 

23. Zulfanik Mut. K 90 95 97 Meningkat 

24. Intan Septia 64 70 90 Meningkat 

25. Rifli Febrianto 45 60 75 Meningkat 

26. Ipal 50 65 65 Meningkat 

 Jumlah 1.809 1.951 2.168  

 Rata-rata 69.57 75.03 83.38  

 Berhasil 14 19 23  

 Belum Berhasil 12 7 3  

 Ketuntasan Secara 

Klasikal 

53.84% 73.07% 88.46%  
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Lampiran 19 

Dokumentasi Proses Belajar Kelas VIIIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru Membuka Pelajaran       Guru Menjelaskan Tujuan Pembelajaran 
 

  

 

Guru Menjelaskan Langkah-Langkah 

Strategi Think Pair Share 
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Guru Sedang Menjelaskan Materi Pelajaran 
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Siswa sedang melakukan tahap Think (berfikir) berdasarkan gambar yang telah disediakan 

 

  

Siswa sedang melaksanakan Tahap 2 Pair (Berpasangan) 
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Siswa sedang melaksanakan tahap 3 Share (Berbagi) 

 

 

Guru mengkonfirmasi ulang mengenai pemaparan yang ditampilkan setiap kelompok 
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RIWAYAT HIDUP 

 

 Fitriyani lahir di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe pada 

tanggal 21 Juni1996 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari Ayahanda 

Abas Lega dan Ibunda Sartini. Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh: 

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN 1 Argamulya) pada tahun 2004 sampai 2009 

2. Sekolah Menengah Pertama (SMPN 4 Wawotobi) pada tahun 2010 

sampai 2012 

3. Sekolah Madrasah Aliyah (MAN 1 Konawe) pada tahun 2013 sampai 

2015 

4. Strata Satu (S1) pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FATIK) 

Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kendari pada tahun 2015 sampai 2019. 

 

 

Kendari, 27 Juni 2019. 

Pemohon,  

 

 

 

 

Fitriyani 

NIM. 15010101023 


	BAB I PITE.pdf (p.1-22)
	BAB II FIX.pdf (p.23-53)
	BAB III FIX.pdf (p.54-63)
	BAB IV FIX.pdf (p.64-114)
	BAB V FIX.pdf (p.115-116)
	DAFTAR PUSTAKA FIX.pdf (p.117-119)
	LAMPIRAN FIX.pdf (p.120-160)
	materi siklus ii 148.pdf (p.161-174)
	162.pdf (p.175-182)
	Lampiran 12, 170.pdf (p.183-190)
	Lampiran 16, 178-selesai.pdf (p.191-199)
	Surat izin.pdf (p.200-202)
	RIWAYAT HIDUP.pdf (p.203)

