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Lampiran 01. Nilai Pra Siklus
Tabel. 4.1 : Nilai Hasil Belajar Pra Siklus
No

Nama

P/L

Nilai

Keterangan
Tuntas

Tidak Tuntas



1

Alya Naomitha Anjani

P

80

2

Aufan Pramono

L

57

3

Darniati

P

71



4

Eka Lestari

P

77



5

Fini

P

60



6

Ld Irfan

L

54



7

Ld Muh. Akmal

L

57



8

Ld Rahmat

L

66



9

Lukman Rifai

L

68



10

Mirna Wati

P

60



11

Nurdin

L

63



12

Resli Dhia Rato

L

71

13

Saguman

L

54

14

Srisuwandi

P

77

15

Sardila

P

60



16

Sukin Irwandi

L

51



17

Ulan

P

86



18

Vita

P

74



19

Wanda Rosada

P

80



20

Yoni Rahma Yanti

P

60

Jumlah

1.326

Rata-Rata

66.3

Ketuntasan Klasikal

40%

Ketidaktuntasan Klasikal

60%

Keterangan : L = siswa laki-laki.








8

P = siswa perempuan.

12
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Lampiran 03
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
( SIKLUS I )
Sekolah

: SMP Negeri 3 Kambowa

Mata Pelajaran

: Pendidikan Agama Islam (PAI)

Kelas/Semester

: VIII/2

Alokasi Waktu

: 2 X 40

Tema

: Perilaku Tercela, Dendam Dan Munafik

Subtema

: Sikap Dendam

Pertemuan

: Pertama

A. Standar Kopetensi
1.1. Memahami Sikap dendam
B. Kompetensi Dasar
2.1. Menjelaskan pengertian dendam
2.2. Menjelaskan ciri-ciri sikap dendam
2.3. Menjelaskan akibat dari sikap dendam
C. Indikator Pencapaian Kopetensi
3.1. Mampu menjelaskan pengertian dendam
3.2. Mampu menjelaskan ciri-ciri sikap dendam
3.3. Mampu menjelaskan akibat dari sifat dendam
D. Tujuan Pembelajaran
Siswa diharapkan dapat untuk :
1. Menjelaskan pengertian dendam
2. Menjelaskan ciri-ciri sifat dendam
3. Menjelaskan akibat dari sifat dendam
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E. Materi Pokok
1. Perilaku tercela dendam dan munafik
2. Subpokok : Dendam
 Pengertian dendam
 Tanda-tanda sifat dendam
 Akibat sifat dendam

F. Model/Metode Pembelajaran
1. Model

: SSCS (Search, Solve, Create, Share)

2. Pendekatan

: Pemecahan Masalah (problem solving)

3. Metode

: Ceramah, diskusi, tanya jawab.

G. Langkah-Langkah Pembelajaran
TAHAPAN

KEGIATAN

Waktu

1. Guru memberikan salam dan memulai pembelajaran dengan
mengucapkan basmalah kemudian berdoa bersama.
2. Guru memeriksa kerapian serta kebersihan ruangan kelas.
3. Guru memberikan stimulus berupa motivasi/nasehat.
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai.
5. Guru memberikan appersepsi terkait dengan materi yang akan 15 menit
diajarkan
6. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran sesuai
dengan model pembelajaran SSCS (Search, Solve, Create dan
Share
Kegiatan Inti
Eksplorasi
1. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari
2. Guru menggali pengetahuan awal siswa dengan mengajukan
pertanyaan “apa yang mengakibatkan seseorang sehingga
memiliki sifat dendam”?
3. Guru membagi siswa kedalam kelompok kecil yang 50 menit
Search
beranggotakan 4-5 orang
4. Guru membagikan LKS pada setiap kelompok untuk
didiskusikan
5. Guru membimbing siswa dalam mengerjakan LKS
Pendahuluan

1. Guru membimbing siswa dalam berdiskusi
2. Guru membimbing siswa dalam merencanakan pemecahan
dari masalah yang diberikan dengan mengikuti langkah-
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Solve

Create

Share

langkah penyelesaian dalam LKS
3. Guru membimbing siswa menyelesaikan masalah dalam LKS
1. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat
kreativitas hasil laporan yang akan dipresentasikan di depan
kelas
2. Guru mengarahkan siswa untuk membuat laporan hasil
diskusi dengan ringkas dan bahasa yang sederhana
1. Guru membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil
diskusinya
2. Guru membimbing siswa untuk bertanya atau memberikan
pendapat terhadap hasil diskusi kelompok
3. Guru membimbing siswa membuat kesimpulan mengenai
solusi dari permasalahan yang diberikan dan materi yang
dipelajari
Elaborasi
1. Guru memberikan soal latihan untuk mengetahui sejauh mana
pemahaman siswa dengan mengajukan dua pertanyaan

Konfirmasi
1. Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan yang telah
diberikan
2. Guru membahas soal latihan yang telah dijawab oleh siswa
3. Guru membimbing siswa bersama-sama menarik kesimpulan
pembelajaran

Penutup

1. Guru mengingatkan kepada siswa tentang materi yang akan
dipelajari selanjutnya.
15 Menit
2. Guru memberikan nasehat/motivasi
3. Guru dan siswa bersama-sama menutup pembelajaran dengan
doa dan membaca hamdalah

H. Sumber Belajar
1. Buku PAI Kelas VIII
2. Al-Qur’an Dan Terjemahan
3. Buku-Buku Yang Relevan
4. Internet
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I. Media Dan Alat Pembelajaran
1. Papan Tulis Dan Spidol
2. Lembar Kerja Siswa
J. Penilaian
1. Teknik penilaian
 Tugas LKS
 Tes Tertulis
2. bentuk instrumen
 Tes Pilihan Ganda
 essay
Bubu Barat, 28 Januari 2019
Guru Mata Pelajaran

Mahasiswa Peneliti

Wa Ita Ahmad S.Pd.I

Marlena Saputra
NIM. 15010101084
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Lampiran 04.
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
( SIKLUS I )

Sekolah

: SMP Negeri 3 Kambowa

Mata Pelajaran

: Pendidikan Agama Islam (PAI)

Kelas/Semester

: VIII/2

Alokasi Waktu

: 2 X 40

Tema

: Perilaku Tercela, Dendam Dan Munafik

Subtema

:Sikap Dendam

Pertemuan

: Kedua

A. Standar Kopetensi
1.1 Memahami Perilaku Dendam
B. Kompetensi Dasar
2.1. Menjelaskan makna QS. Al- A’raf (7) :199 dan QS. An-Nur (24) : 22 serta
hadis terkait tentang sifat dendam
2.2. Menjelaskan cara menghindari sifat dendam
C. Indikator Pencapaian Kopetensi
3.1. Mendemostrasikan bacaan QS. Al- A’raf (7) :199 dan QS. An-Nur (24) :
22 serta hadis terkait tentang sifat dendam
3.2. Mampu menghafalkan QS. Al- A’raf (7) :199 dan QS. An-Nur (24) : 22
serta hadis terkait tentang sifat dendam
3.3. Mampu menerjemahkan QS. Al- A’raf (7) :199 dan QS. An-Nur (24) : 22
serta hadis terkait tentang sifat dendam
3.4. Mampu Menjelaskan cara menghindari sifat dendam
3.5. Mampu menerapkan cara menghindari sifat dendam dalam kehidupan
sehari-hari.
D. Tujuan Pembelajaran
Siswa diharapkan dapat untuk :
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1. Mendemostrasikan bacaan QS. Al- A’raf (7) :199 dan QS. An-Nur (24) : 22
serta hadis terkait tentang sifat dendam
2. Mampu menghafalkan QS. Al- A’raf (7) :199 dan QS. An-Nur (24) : 22
serta hadis terkait tentang sifat dendam
3. Mampu menerjemahkan QS. Al- A’raf (7) :199 dan QS. An-Nur (24) : 22
serta hadis terkait tentang sifat dendam
4. Mampu Menjelaskan cara menghindari sifat dendam
5. Mampu menerapkan cara menghindari sifat dendam dalam kehidupan
sehari-hari.
E. Materi Pokok
1. Perilaku tercela dendam dan munafik
2. Subpokok : Dendam
 Pandangan Islam Tentang Sifat Dendam
 Kandungan QS. An-Nur (24) : 22
 Cara Menghindari Sifat Dendam
F. Model/Metode Pembelajaran
1. Model

: SSCS (Search, Solve, Create, Share)

2. Pendekatan

: Pemecahan Masalah (problem solving)

3. Metode

: Ceramah, diskusi, tanya jawab.

G. Langkah-Langkah Pembelajaran

TAHAPAN

KEGIATAN

Waktu

1. Guru memberikan salam dan memulai pembelajaran dengan
mengucapkan basmalah kemudian berdoa bersama.
Pendahuluan
2. Guru memeriksa kerapian serta kebersihan ruangan kelas.
3. Guru memberikan stimulus berupa motivasi/nasehat.
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus
dicapai.
15 menit
5. Guru memberikan appersepsi terkait dengan materi yang
akan diajarkan
6. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran sesuai
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Kegiatan Inti
1.
2.
Search
3.
4.
5.

Solve

Create

Share

dengan model pembelajaran SSCS (Search, Solve, Create
dan Share
Eksplorasi
Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari
Guru menggali pengetahuan awal siswa dengan mengajukan
pertanyaan “mengapa islam melarang kita agar menjauhi
sifat dendam”?
Guru membagi siswa kedalam kelompok kecil yang
beranggotakan 4-5 orang
50 menit
Guru membagikan LKS pada setiap kelompok untuk
didiskusikan
Guru membimbing siswa dalam mengerjakan LKS

1. Guru membimbing siswa dalam berdiskusi
2. Guru membimbing siswa dalam merencanakan pemecahan
dari masalah yang diberikan dengan mengikuti langkahlangkah penyelesaian dalam LKS
3. Guru membimbing siswa menyelesaikan masalah atau
situasi yang diberikan
1. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat
kreativitas hasil laporan yang akan dipresentasikan di depan
kelas
2. Guru mengarahkan siswa untuk membuat laporan hasil
diskusi dengan ringkas dan bahasa yang sederhana
1. Guru membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil
diskusinya
2. Guru membimbing siswa untuk bertanya atau memberikan
pendapat terhadap hasil diskusi kelompok tersebut
3. Guru membimbing siswa membuat kesimpulan mengenai
solusi dari permasalahan yang diberikan dan materi yang
dipelajari
Elaborasi
1. Guru memberikan soal tes untuk mengetahui sejauh mana
pemahaman siswa terkait dengan materi yang telah
dipelajarinya yakni tentang sifat dendam.
Konfirmasi
1. Guru meminta siswa untuk menjawab soal tes yang telah
diberikan
1. Guru mengingatkan kepada siswa tentang materi yang akan
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Penutup

dipelajari selanjutnya.
15 Menit
2. Guru memberikan nasehat/motivasi
3. Guru dan siswa bersama-sama menutup pembelajaran
dengan doa dan membaca hamdalah

H. Sumber Belajar
1. Buku PAI Kelas VIII
2. Al-Qur’an Dan Terjemahan
3. Buku-Buku Yang Relevan
4. Internet
I. Media Dan Alat Pembelajaran
1. Papan Tulis Dan Spidol
2. Lembar Kerja Siswa
J. Penilaian
1. Teknik penilaian
 Tugas LKS
 Tes Tertulis
2. Bentuk Instrumen
 Tes Pilihan Ganda
 essay
Bubu Barat 4 Februari 2019
Guru Mata Pelajaran,

Mahasiswa Peneliti

Wa Ita Ahmad S.Pd.I

Marlena Saputra
NIM. 15010101084
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Lampiran 05
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
( SIKLUS 2 )

Sekolah

: SMP Negeri 3 Kambowa

Mata Pelajaran

: Pendidikan Agama Islam (PAI)

Kelas/Semester

: VIII/2

Alokasi Waktu

: 2 X 45

Tema

: Perilaku Tercela, Dendam Dan Munafik

Subtema

: Perilaku Munafik

Pertemuan

: Pertama

A. Standar Kopetensi
1.1. Memahami Perilaku Munafik
B. Kompetensi Dasar
2.1. Menjelaskan pengertian munafik
2.2. Menjelaskan ciri-ciri perilaku munafik
2.3. Menjelaskan akibat dari sifat munafik
C. Indikator pencapaian kopetensi
3.1. Mampu menjelaskan pengertian munafik
3.2. Mampu menjelaskan ciri-ciri perilaku munafik
3.3.Mampu mendemonstrasikan bacaan hadis tentang ciri-ciri perilaku munafik
3.4. Mampu menerjemahkan hadis tentang ciri-ciri perilaku munafik
3.3. Mampu menghafalkan hadis tentang ciri-ciri perilaku munafik
3.4. Mampu menjelaskan akibat dari sifat munafik
D. Tujuan Pembelajaran
Siswa diharapkan dapat untuk :
1. Menjelaskan pengertian munafik

123

2. Menjelaskan ciri-ciri perilaku munafik
3. Mendemonstrasikan bacaan hadis tentang ciri-ciri perilaku munafik
4. Menerjemahkan hadis tentang ciri-ciri perilaku munafik
5. Menghafalkan hadis tentang ciri-ciri perilaku munafik
6. Menjelaskan akibat dari sifat munafik
E. Materi Pokok
1. Perilaku Tercelah Dendam Dan Munafik
2. Subpokok : Perilaku Munafik
 Pengertian Munafik
 Ciri-Ciri Perilaku Munafik
 Akibat Dari Sifat Munafik
F. Model/Metode Pembelajaran
1. Model

: SSCS (Search, Solve, Create, Share)

2. Pendekatan

: Pemecahan Masalah (problem solving)

3. Metode

: Ceramah, diskusi, tanya jawab.

G. Langkah-Langkah Pembelajaran

TAHAPAN

KEGIATAN

Waktu

1. Guru memberikan salam dan memulai pembelajaran
dengan mengucapkan basmalah kemudian berdoa bersama.
Pendahuluan
2. Guru memeriksa kerapian serta kebersihan ruangan kelas.
3. Guru memberikan stimulus berupa motivasi/nasehat.
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus
dicapai.
15 menit
5. Guru memberikan appersepsi terkait dengan materi yang
akan diajarkan
6. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari
7. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran sesuai
dengan model pembelajaran SSCS (Search, Solve, Create
dan Share
Kegiatan Inti
Eksplorasi
1. Guru menggali pengetahuan awal siswa dengan
mengajukan pertanyaan “apa yang membuat seseorang
sehingga bisa berperilaku munafik”?
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Search

Solve

Create

Share

2. Guru membagi siswa kedalam kelompok kecil yang
beranggotakan 4-5 orang
3. Guru memberikan LKS untuk melakukan pengamatan dan 50 menit
penemuan
4. Guru
membimbing
siswa
untuk
melakukan
percobaan/penyelidikan untuk menguji hipotesis dan
memberikan
kebebasan
kepada
siswa
untuk
menganalisisnya
1. Guru membimbing siswa dalam berdiskusi
2. Guru membimbing siswa dalam merencanakan pemecahan
dari masalah yang diberikan dengan mengikuti langkahlangkah penyelesaian dalam LKS
3. Guru membimbing siswa menyelesaikan masalah atau
situasi yang diberikan
1. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
membuat kreativitas hasil laporan yang akan
dipresentasikan di depan kelas
2. Guru membimbing siswa dalam membuat produk yang
berkaitan dengan masalah atau situasi yang diberikan
dalam LKS
3. Guru membimbing siswa dalam membuat laporan
penyelesaian dengan sekreatif mungkin
1. Guru membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil
diskusinya
2. Guru membimbing siswa untuk bertanya atau memberikan
pendapat terhadap hasil diskusi kelompok tersebut
3. Guru membimbing siswa membuat kesimpulan mengenai
solusi dari permasalahan yang diberikan dan materi yang
dipelajari
Elaborasi
1. Guru memberikan soal latihan untuk mengetahui sejauh
mana pemahaman siswa
Konfirmasi
1. Guru meminta siswa untuk menjawab soal latihan yang
telah diberikan
2. Guru membahas soal latihan yang telah dijawab oleh siswa
3. Guru membimbing siswa bersama-sama menarik
kesimpulan pembelajaran
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Penutup

1. Guru mengingatkan kepada siswa tentang materi yang
akan dipelajari selanjutnya.
15 Menit
2. Guru memberikan nasehat/motivasi
3. Guru dan siswa bersama-sama menutup pembelajaran
dengan doa dan membaca hamdalah

H. Sumber Belajar
1. Buku PAI Kelas VIII
2. Al-Qur’an Dan Terjemahan
3. Buku-Buku Yang Relevan
4. Internet
I. Media Dan Alat Pembelajaran
1. Papan Tulis Dan Spidol
2. Lembar Kerja Siswa
J. Penilaian
1. Teknik penilaian
 Tugas LKS
 Tes Tertulis
2. bentuk instrumen
 Tes Pilihan Ganda
 essay
Bubu Barat, 11 Februari 2019
Guru Mata Pelajaran

Mahasiswa Peneliti

Wa Ita Ahmad S.Pd.I

Marlena Saputra
NIM. 15010101084
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Lampiran 06
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
( SIKLUS 2 )
Sekolah

: SMP Negeri 3 Kambowa

Mata Pelajaran

: Pendidikan Agama Islam (PAI)

Kelas/Semester

: VIII/2

Alokasi Waktu

: 2 X 45

Tema

: Perilaku Tercela, Dendam Dan Munafik

Subtema

: Perilaku Munafk

Pertemuan

: Kedua

A. Standar Kopetensi
1.1. Memahami perilaku munafik
B. Kompetensi Dasar
2.1. Menjelaskan makna yang terkandung dalam hadis rasulullah saw. tentang
ciri-ciri munafik
2.2. Menjelaskan cara menghindari sifat munafik
C. Indikator Pencapaian Kopetensi
3.1. Mampu menjelaskan makna yang terkandung dalam hadis rasulullah saw.
tentang ciri-ciri munafik
3.2. Mampu mendemonstrasikan bacaan hadis rasulullah saw. tentang ciri-ciri
munafik
3.3. Mampu menerjemahkan hadis rasulullah saw. tentang ciri-ciri munafik
3.4. Mampu menghafalkan hadis rasulullah saw. tentang ciri-ciri munafik
3.5. Mampu Menjelaskan cara menghindari sifat munafik
3.6. Mampu menerapkan cara menghindari sifat munafik
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D. Tujuan Pembelajaran
Siswa diharapkan dapat untuk :
1. Menjelaskan makna yang terkandung dalam hadis rasulullah saw. tentang
ciri-ciri munafik
2. Mendemonstrasikan bacaan hadis rasulullah saw. tentang ciri-ciri munafik
3. Menerjemahkan hadis rasulullah saw. tentang ciri-ciri munafik
4. Menghafalkan hadis rasulullah saw. tentang ciri-ciri munafik
5. Menjelaskan cara menghindari sifat munafik
6. Menerapkan cara menghindari sifat munafik dalam kehidupan sehari-hari
E. Materi Pokok
1. Perilaku Tercelah Dendam Dan Munafik
2. Subpokok : Perilaku Munafik
 Makna yang terkandung dalam hadis rasulullah saw. tentang ciri-ciri
munafik
 Cara Menghindari Sifat Munafik
F. Model/Metode Pembelajaran
1. Model

: SSCS (Search, Solve, Create, Share)

2. Pendekatan

: Pemecahan Masalah (problem solving)

3. Metode

: Ceramah, diskusi, tanya jawab

G. Langkah-Langkah Pembelajaran

TAHAPAN

Pendahuluan

KEGIATAN

Waktu

1. Guru memberikan salam dan memulai pembelajaran dengan
mengucapkan basmalah kemudian berdoa bersama.
2. Guru memeriksa kerapian serta kebersihan ruangan kelas.
3. Guru memberikan stimulus berupa motivasi/nasehat.
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai.
5. Guru memberikan appersepsi terkait dengan materi yang akan 15 menit
diajarkan
6. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari
7. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran sesuai
dengan model pembelajaran SSCS (Search, Solve, Create dan
Share
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Kegiatan Inti

Search

Solve

Create

Share

Eksplorasi
1. Guru menggali pengetahuan awal siswa dengan mengajukan
pertanyaan “sebutkan salah satu cara agar kita terhindar dari
sifat munafik”?
2. Guru membagi siswa kedalam kelompok kecil yang 50 menit
beranggotakan 4-5 orang
3. Guru memberikan LKS untuk melakukan pengamatan dan
penemuan
4. Guru
membimbing
siswa
untuk
melakukan
percobaan/penyelidikan untuk menguji hipotesis dan
memberikan kebebasan kepada siswa untuk menganalisisnya
1. Guru membimbing siswa dalam berdiskusi
2. Guru membimbing siswa dalam merencanakan pemecahan
dari masalah yang diberikan dengan mengikuti langkahlangkah penyelesaian dalam LKS
3. Guru membimbing siswa menyelesaikan masalah atau situasi
yang diberikan
1. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat
kreativitas hasil laporan yang akan dipresentasiakn di depan
kelas
2. Guru membimbing siswa dalam membuat produk yang
berkaitan dengan masalah atau situasi yang diberikan dalam
LKS
3. Guru membimbing siswa dalam membuat laporan
penyelesaian dengan sekreatif mungkin
1. Guru membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil
diskusinya
2. Guru membimbing siswa untuk bertanya atau memberikan
pendapat terhadap hasil diskusi kelompok tersebut
3. Guru membimbing siswa membuat kesimpulan mengenai
solusi dari permasalahan yang diberikan dan materi yang
dipelajari
Elaborasi
1. Guru memberikan soal latihan untuk mengetahui sejauh mana
pemahaman siswa
Konfirmasi
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2. Guru meminta siswa untuk menjawab soal latihan yang telah
diberikan
3. Guru membahas soal latihan yang telah dijawab oleh siswa
4. Guru membimbing siswa bersama-sama menarik kesimpulan
pembelajaran

Penutup

1. Guru mengingatkan kepada siswa tentang materi yang akan
dipelajari selanjutnya.
2. Guru memberikan nasehat/motivasi
3. Guru dan siswa bersama-sama menutup pembelajaran
dengan doa dan membaca hamdalah

H. Sumber Belajar
1. Buku PAI Kelas VIII
2. Al-Qur’an Dan Terjemahan
3. Buku-Buku Yang Relevan
4. Internet
I. Media Dan Alat Pembelajaran
1. Papan Tulis Dan Spidol
2. Lembar Kerja Siswa
J. Penilaian
1. Teknik penilaian
 Tugas LKS
 Tes Tertulis
2. bentuk instrumen
 Tes Pilihan Ganda
 essay
Bubu Barat, 18 Februari 2019
Guru Mata Pelajaran

Mahasiswa Peneliti

Wa Ita Ahmad S.Pd.I

Marlena Saputra
NIM. 15010101084

15
Menit
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Lampiran 08

LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

SIKLUS 1
( Pertemuan Pertama )
Kelompok: ............................................................
Nama
:
1. ....................................................
2. ....................................................
3. ....................................................
4. ....................................................
1.

Perhatikan permasalahan berikut ini :
a. Diskusikan bersama kelompokmu apa yang dimaksud dengan sifat
dendam, dan simpulkan berdasarkan pendapat kelompokmu apa itu
dendam?
b. Bagaimana ciri-ciri sikap dendam itu?
c. Apa dampak atau akibat dari sikap dendam itu?
d. Jika anda sudah memahami pengertian dendam, ciri-ciri sikap dendam dan
akibat dari sikap dendam, apa yang akan anda lakukan dalam kehidupan
sehari-hari anda?

2. Susunlah hipotesis (jawaban sementara) terhadap permasalahan di atas dalam
kelompokmu.
3. Untuk membuktikan kebenaran hipotesismu (dugaan sementara), lakukanlah
studi pustaka dan diskusi kelompok.
4. Susunlah hasil studi pustaka dan diskusi kelompokmu dalam buku catatan,
dengan menyimpulkan pengertian dendam, ciri-ciri sikap dendam, akibat dari
sikap dendam.
5. susunlah dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami serta mengkreasi
cara penyampaiannya.
6. Laporkanlah hasil kerjamu di depan kelas.
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Lampiran 09

LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

SIKLUS 1
( Pertemuan kedua )
Kelompok: ............................................................
Nama
:
1. ....................................................
2. ....................................................
3. ....................................................
4. ....................................................
1. Perhatikan permasalahan berikut ini:
a. Diskusikan bersama kelompokmu apa yang terkandung dalam Hadis nabi
saw. yang diriwatkan imam muslim yang berkaitan dengan sifat dendam ?
b. Apa pesan utama yang terkandung dalam Q.S. an-Nur/24: 22 dan Q.S. alAraf’/7: 199 ?
c. Bagaimana cara menghindari sikap dendam dalam kehidupan sehari-hari?
d. Manfaat apa yang kita peroleh jika kita menghindari sikap dendam?
2. Susunlah hipotesis (jawaban sementara) terhadap permasalahan di atas dalam
kelompokmu.
3. Untuk membuktikan kebenaran hipotesismu (dugaan sementara), lakukanlah
studi pustaka dan diskusi kelompok.
4. Susunlah hasil studi pustaka dan diskusi kelompokmu dalam buku catatan,
dengan menyimpulkan kandungan hadis nabi saw. terkait dengan dendam ,
pesan utama Q.S. an-Nur/24: 22 dan Q.S. al-Araf’/7: 199, cara menghindari
sikap dendam, upaya pencegahannya berdasarkan pandangan Islam, beserta
hikmah/manfaat menghindari perbuatan tersebut hingga tiba pada pentingnya
menghindari perilaku tercelah yaitu sikap dendam.
5. susunlah dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami serta mengkreasi
cara penyampaiannya.
6. Laporkanlah hasil kerjamu di depan kelas.

SELAMAT BEKERJA
SEMOGA SUKSES

135

Lampiran 10
Observasi Kegiatan Guru Pada Proses Pembelajaran Siklus 1
(Pertemuan Pertama)
Terlaksana
No
A

Aspek Yang Dinilai

Ya

Tidak

Pendahuluan
1. Guru memberikan salam dan
memulai
pembelajaran
dengan
mengucapkan
basmalah kemudian berdoa
bersama.
2. Guru mengabsensi siswa





3. Guru menyiapkan siswa
dalam
mengikuti
pembelajaran

B

Catatan

4. Guru
memberikan
motivasi/nasehat
kepada
siswa
dalam
mengikuti
pembelajaran
5. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang harus
dicapai.



6. Guru
menyampaikan
langkah-langkah
pembelajaran sesuai dengan
model pembelajaran SSCS
(Search, Solve, Create dan
Share)
7. Guru memberikan appersepsi
terkait dengan materi yang
akan diajarkan



Kegiatan Inti
1. Guru menjelaskan

secara



Guru memberikan salam dan
memulai
pembelajaran
dengan
mengucapkan
basmalah kemudian berdoa
bersama
Guru mengabsensi siswa
dengan memanggil namanya
satu persatu
 Guru tidak menyiapkan
langkah-langkah agar siswa
terlihat siap dalam mengikuti
pembelajaran
seperti
menyiapkan buku dan alat
tulis
Guru
memberikan
motivasi/nasehat
kepada
siswa
dalam
mengikuti
pembelajaran
Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang harus
dicapai.
Tetapi masih ada beberapa
siswa yang kelihatan bingung
dengan
langkah-langkah
pembelajarann
yang
disampiakan oleh guru
 Guru tidak memberikan
appersepsi terkait materi
yang akan dipelajari



Guru

menjelaskan

secara
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singkat materi yang akan
dipelajari
2. Guru melakukan tanya jawab
dengan siswa

Tahapan
Search

Solve

Create

Share

3. Guru
membagi
siswa
kedalam kelompok yang
beranggotakan 4 orang



1. Guru membagikan LKS pada
setiap kelompok
2. Guru membimbing siswa
dalam mengerjakan LKS



1. Guru membimbing siswa
dalam
berdiskusi
menyelesaikan LKS



2. Guru membantu siswa yang
kesulitan dalam mengerjakan
LKS
3. Guru memfasilitasi siswa
dalam memperoleh informasi
dan data dalam mengerjakan
LKS
4. Guru mengarahkan siswa
untuk memberikan solusi dari
permasalahan
yang
diselesaikan.







singkat materi yang akan
dipelajari
 Guru tidak melakukan tanya
jawab dengan siswa, karena
siswa
tidak
merespon
pertanyaan guru
Tetapi guru masih kurang
membimbing siswa dalam
membentuk
kelompok
sehingga menyita waktu
pembelajaran
dan
kelas
terlihat gaduh
Guru membagikan LKS pada
setiap kelompok
Tetapi guru masih kurang
memberikan
bimbingan
kepada
siswa
yang
mengerjakan LKS
Tetapi guru masih kurang
membimbing siswa dalam
berdiskusi
dan
menyelesaikan LKS
Guru membantu siswa yang
kesulitan dalam mengerjakan
LKS
Guru memfasilitasi siswa
dalam memperoleh informasi
dan data dalam mengerjakan
LKS
 Guru tidak mengarahkan
siswa untuk memberikan
solusi dari permasalahan
yang diselesaikan.
 Guru tidak mengarahkan
siswa
untuk
membuat
laporan yang lebih ringkas

1. Guru mengarahkan siswa
untuk membuat laporan yang
lebih ringkas terkait hasil
diskusi kelompoknya
1. Guru
meminta
kepada
masing-masing
kelompok
untuk
mempresentasikan
hasil diskusinya di depan
kelas



Guru
meminta
kepada
masing-masing
kelompok
untuk
mempresentasikan
hasil diskusinya di depan
kelas

2. Guru
memberikan
kesempatan siswa bertanya



Guru
memberikan
kesempatan siswa bertanya
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dan menjawab pertanyaan
baik kepada guru maupun
siswa
3. Guru memberikan penjelasan
tambahan terkait dengan
pertanyaan atau jawaban
siswa

C

Penutup
1. Guru membimbing siswa
bersama-sama
menarik
kesimpulan pembelajaran

dan menjawab pertanyaan
baik kepada guru maupun
siswa
 Tidak semua kelompok yang
guru berikan penjelasan
tambahan terkait dengan
pertanyaan atau jawaban dari
siswa karena siswa/kelompok
lain
sudah
menjawab
pertanyaan dengan tepat.


Tetapi hanya beberapa siswa
yang
berani
untuk
menyimpulkan pembelajaran

2. Guru menyampaikan materi
yang akan dipelajari pada
pertemuan selanjutnya



Guru menyampaikan materi
yang akan dipelajari pada
pertemuan selanjutnya

3. Guru
memberikan
nasehat/motivasi kepada siwa
4. Guru dan siswa bersamasama menutup pembelajaran
dengan doa dan salam



Guru
memberikan
nasehat/motivasi kepada siwa
Guru dan siswa bersamasamamenutup pembelajaran
dengan doa dan salam
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Keterangan :
0 = tidak terlaksana (tidak), apabila guru tidak melaksanakan indikator yang
diamati
1= terlaksana (ya), apabila guru melaksanakan indikator yang diamati
Presentase keterlaksanan
guru dalam pembelajaran

Jumlah skor perolehan X
Skor maksimal

18
24

X 100

= 75 %

kegiatan Presentase ketidakterlaksanan kegiatan
guru dalam pembelajaran

100

Jumlah skor perolehan X 100
Skor maksimal

6
24

X 100

= 25 %

Bubu Barat, 28 Januari 2019
Pengamat

Peneliti

Irman Arnadin

Marlena Saputra
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Lampiran 11
Observasi Kegiatan Guru Pada Proses Pembelajaran Siklus 1
(Pertemuan Kedua)
Aspek Yang Dinilai
No
A

Terlaksana
Ya

Catatan

Tidak

Pendahuluan
1. Guru memberikan salam
dan
memulai
pembelajaran
dengan
mengucapkan basmalah
kemudian
berdoa
bersama.
2. Guru mengabsensi siswa



Guru memberikan salam
dan
memulai
pembelajaran
dengan
mengucapkan basmalah
kemudian berdoa bersama



3. Guru menyiapkan siswa
dalam
mengikuti
pembelajaran



Tetapi
guru
hanya
menanyakan siswa yang
tidak hadir
Tetapi ada beberapa siswa
terlihat
belum
siap
mengikuti pembelajaran
karena belum menyiapkan
buku dan alat tulis
 Guru tidak memberikan
motivasi/nasehat kepada
siswa agar belajar dengan
baik dan serius dalam
mengikuti pembelajaran
Guru
menyampaikan
tujuan pembelajaran yang
harus dicapai
Tetapi hanya beberapa
siswa yang mengingat
materi
yang
telah
diajarkan sebelumnya

4. Guru
memberikan
motivasi/nasehat

5. Guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran
yang harus dicapai.
6. Guru
memberikan
appersepsi/refleksi
terkait dengan materi
yang akan diajarkan



7. Guru
menyampaikan
langkah-langkah
pembelajaran
sesuai
dengan
model
pembelajaran
SSCS
(Search, Solve, Create
dan Share)





Tetapi masih ada beberapa
siswa yang kelihatan
bingung dengan langkahlangkah
pembelajarann
yang disampiakan oleh
guru
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B

Tahapan
Search

Solve

Create

Kegiatan Inti
1. Guru menjelaskan secara
singkat materi yang akan
dipelajari
2. Guru melakukan tanya
jawab dengan siswa



3. Guru membagi siswa
kedalam kelompok yang
beranggotakan 4 orang



1. Guru membagikan LKS
pada setiap kelompok
2. Guru membimbing siswa
dalam mengerjakan LKS



1. Guru membimbing siswa
dalam
berdiskusi
mengerjakan LKS



2. Guru membantu siswa
yang
mengalami
kesulitan
dalam
mengerjakan LKS
3. Guru memfasilitasi siswa
dalam
memperoleh
informasi dan data dalam
mengerjakan LKS
4. Guru mengarahkan siswa
untuk memberikan solusi
dari permasalahan yang
diselesaikan.



1. Guru mengarahkan siswa
untuk membuat laporan
yang
lebih
ringkas
terkait hasil diskusi
kelompoknya







Guru menjelaskan secara
singkat materi yang akan
dipelajari
 Guru tidak melakukan
tanya jawab dengan siswa
karena
siswa tidak
merespon pertanyaan dari
guru
Tetapi guru masih kurang
membimbing siswa dalam
membentuk
kelompok
sehingga menyita waktu
pembelajaran dan kelas
terlihat gaduh
Guru membagikan LKS
pada setiap kelompok
Guru sudah terlihat baik
dalam membimbing siswa
mengerjakan LKS
Guru sudah terlihat baik
dalam membimbing siswa
berdiskusi
dalam
mengerjakan LKS
Guru membantu siswa
yang mengalami kesulitan
dalam mengerjakan LKS
Guru memfasilitasi siswa
dalam
memperoleh
informasi dan data dalam
mengerjakan LKS
Tetapi masih ada beberapa
kelompok
yang
kebingungan
dalam
memberikan solusi terkait
dengan masalah yang
diselesaikan
 Guru tidak mengarahkan
siswa untuk membuat
laporan yang lebih ringkas
terkait
hasil
diskusi
kelompoknya

141

Share

C



Tetapi masih ada beberapa
siswa
yang
kurang
percaya
diri
ketika
maju/tampil presentasi



Tetapi hanya beberapa
siswa
yang
berani
bertanya dan menjawab
pertanyaan baik itu dari
guru maupun siswa
 Tidak semua kelompok
yang
guru
berikan
penjelasan
tambahan
terkait dengan pertanyaan
atau jawaban dari siswa
karena
siswa/kelompok
lain sudah menjawab
pertanyaan dengan tepat.



Tetapi hanya beberapa
siswa
yang
berani
menyimpulkan
pembelajaran

2. Guru
menyampaikan
materi
yang
akan
dipelajari
pada
pertemuan selanjutnya



Guru
menyampaikan
materi
yang
akan
dipelajari
pada
pertemuan selanjutnya

3. Guru
memberikan
nasehat/motivasi kepada
siwa
4. Guru dan siswa bersamasama
menutup
pembelajaran
dengan
doa dan salam



Guru
memberikan
nasehat/motivasi kepada
siswa agar terus belajar
Guru dan siswa bersamasama
menutup
pembelajaran dengan doa
dan salam

1. Guru meminta kepada
masing-masing
kelompok
untuk
mempresentasikan hasil
diskusinya di depan
kelas
2. Guru
memberikan
kesempatan
siswa
bertanya dan menjawab
pertanyaan baik kepada
guru maupun siswa
3. Guru
memberikan
penjelasan
tambahan
terkait
dengan
pertanyaan atau jawaban
siswa

Penutup
1. Guru membimbing siswa
bersama-sama menarik
kesimpulan
pembelajaran



Keterangan :
0 = tidak terlaksana (tidak), apabila guru tidak melaksanakan indikator yang
diamati
1 = terlaksana (ya), apabila guru melaksanakan indikator yang diamati
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Presentase keterlaksanan
guru dalam pembelajaran
Jumlah skor perolehan X
Skor maksimal
20
24

X 100

= 83.33 %

kegiatan Presentase ketidakterlaksanan kegiatan
guru dalam pembelajaran
100

Jumlah skor perolehan X
Skor maksimal
4
24

100

X 100

= 16.67 %

Pengamat

Bubu Barat, 4 Februari 2019
Peneliti

Irman Arnadin

Marlena Saputra
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Lampiran 12
Observasi Kegiatan Siswa Pada Proses Pembelajaran Siklus 1
(Pertemuan Pertama)
Aspek Yang Dinilai
No
A

Terlaksana
Ya

Catatan

Tidak

Pendahuluan
1. Siswa menjawab salam
dan berdoa bersamasama sebelum memulai
pembelajaran
2. Siswa mendengarkan
guru mengabsensi

3. Siswa
siap
mengikuti
pembelajaran







dalam

4. Siswa mendengarkan
motivasi atau nasehat
yang disampaikan oleh
guru



5. Siswa mendengarkan
tujuan
pembelajaran
yang disampaikan oleh
guru



Siswa menjawab salam
dan berdoa bersamasama sebelum memulai
pembelajaran
Siswa mendengarkan
guru
mengabsensi
dengan
memanggil
nama
siswa
satu
persatu
Siswa belum terlihat
siap dalam mengikuti
pembelajaran
karena
guru tidak menyiapkan
siswa dalam mengikuti
pembelajaran
seperti
menyuruh
siswa
menyiapkan buku dan
alat tulis
Siswa mendengarkan
motivasi atau nasehat
yang disampaikan oleh
guru dalam mengikuti
pembelajaran
Siswa mendengarkan
tujuan
pembelajaran
yang disampaikan oleh
guru

144

6. Siswa mendengarkan
langkah-langkah
pembelajaran
yang
disampaikan oleh guru
sesuai dengan model
pembelajaran
SSCS
(Search, Solve, Create
dan Share)
7. Siswa
menanggapi
apersepsi
yang
disampaikan oleh guru

B

Tahapan
Search

Solve



Kegiatan Inti
1. Siswa melakukan tanya
jawab dengan guru

Tetapi
masih
ada
beberapa siswa yang
kelihatan
bingung
dengan
langkahlangkah pembelajarann
yang disampiakan oleh
guru


Siswa
tidak
menanggapi apersepsi
yang disampaikan oleh
guru



Siswa tidak melakukan
tanya jawab dengan
guru karena siswa
masih terlihat ragu
dalam bertanya
Tetapi masih menyita
waktu
pembelajaran
dan kelas terlihat gaduh

2. Siswa
membentuk
kelompok
sesuai
dengan arahan dari
guru
1. Siswa mengidentifikasi
masalah/LKS
yang
diberikan guru





Tetapi tidak semua
siswa mengidentifikasi
masalah/LKS
yang
diberikan guru

2. Siswa
melakukan
diskusi
bersama
anggota kelompoknya
sesuai dengan materi
yang diberikan
3. Siswa bertanya kepada
guru jika menemukan
kesulitan
dalam
berdiskusi



Tetapi
masih
ada
beberapa siswa yang
kurang aktif dalam
berdiskusi



Siswa bertanya kepada
guru jika menemukan
kesulitan
dalam
berdiskusi


1. Siswa merencanakan
penyelesaian LKS
2. Siswa bekerja sama
dalam menyelesaikan
LKS dengan berdiskusi
kelompok



Tetapi tidak semua
siswa
merencanakan
penyelesaian LKS
Tetapi
masih
ada
beberapa siswa yang
kurang bekerja sama
dan kurang aktif dalam
berdiskusi
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Create

Share

3. Siswa melakukan studi
pustaka
dalam
menyelesaikan LKS



1. Siswa
membuat
laporan
untuk
dipresentasikan
di
depan kelas
1. Siswa
mempresentasikan hasil
diskusinya
bersama
kelompok di depan
kelas
2. Kelompok
lain
diperbolehkan
untuk
bertanya
dan
memberikan pendapat
3. Siswa
menjawab
pertanyaan
dari
kelompok lain











4. Siswa
membuat
kesimpulan mengenai
solusi dari sebuah
permasalahan
dan
materi yang dipelajari
5. Siswa
menanyakan
kembali hal-hal yang
belum
dipahami
tentang
materi
pembelajaran
C

Penutup
1. Siswa mendengarkan
arahan dari guru untuk
membuat kesimpulan
2. Siswa memperhatikan
penjelasan guru tentang
materi pada pertemuan
berikutnya
3. Siswa mendengarkan
nasehat/motivasi yang
disampaikan oleh guru

Tetapi hanya beberapa
siswa yang melakaukan
studi pustaka dalam
menyelesaikan LKS
Tetapi tidak semua
siswa membuat laporan
untuk dipresentasikan
di depan kelas
Tetapi beberapa siswa
kurang percaya diri
ketika tampil presentasi
di depan kelas









Kelompok
lain
diperbolehkan
untuk
bertanya
dan
memberikan pendapat
Tetapi tidak semua
siswa
menjawab
pertanyaan
dari
kelompok lain
Tetapi tidak semua
kelompok
membuat
solusi dari sebuah
permasalahan
dan
materi yang dipelajari
Siswa
tidak
menanyakan kembali
hal-hal yang belum
dipahami
tentang
materi pembelajaran

Tetapi hanya beberapa
siswa yang berani
untuk menyimpulkan
pembelajaran
Siswa memperhatikan
penjelasan guru tentang
materi pada pertemuan
berikutnya
Siswa mendengarkan
nasehat/motivasi yang
disampaikan oleh guru
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4. siswa
bersama-sama
menutup pembelajaran
dengan doa dan salam



siswa
bersama-sama
menutup pembelajaran
dengan doa dan salam

Keterangan :
0 = tidak terlaksana (tidak), apabila siswa tidak melaksanakan indikator yang
diamati
1= terlaksana (ya), apabila siswa melaksanakan indikator yang diamati
Presentase keterlaksanan
siswa dalam pembelajaran
Jumlah skor perolehan X
Skor maksimal
19
25

X 100

= 76 %

kegiatan Presentase ketidakterlaksanan kegiatan
siswa dalam pembelajaran
100

Jumlah skor perolehan X 100
Skor maksimal
6
25

X 100

= 24 %

Bubu Barat, 28 Januari 2019
Pengamat

Peneliti

Wa Ita Ahmad, S.Pd.I

Marlena Saputra

147

Lampiran 12
Observasi Kegiatan Siswa Pada Proses Pembelajaran Siklus 1
(Pertemuan Kedua)
Aspek Yang Dinilai
No
A

Terlaksana
Ya

Catatan

Tidak

Pendahuluan
1. Siswa menjawab salam
dan berdoa bersamasama sebelum memulai
pembelajaran
2. Siswa
mendengarkan
guru mengabsensi



3. Siswa
siap
dalam
mengikuti pembelajaran



4. Siswa
mendengarkan
motivasi atau nasehat
yang disampaikan oleh
guru
5. Siswa
mendengarkan
tujuan
pembelajaran
yang disampaikan oleh
guru
6. Siswa
mendengarkan
langkah-langkah
pembelajaran
yang
disampaikan oleh guru
sesuai dengan model
pembelajaran
SSCS
(Search, Solve, Create
dan Share)









Siswa menjawab salam
dan berdoa bersamasama sebelum memulai
pembelajaran
Siswa mendengarkan
guru
mengabsensi
dengan
memanggil
nama
siswa
satu
persatu
Tetapi ada beberapa
Siswa terlihat belum
siap dalam mengikuti
pembelajaran
karena
belum
menyiapkan
buku dan alat tulis
Siswa
tidak
mendapatkan motivasi
atau nasehat
yang
disampaikan oleh guru
Siswa mendengarkan
tujuan
pembelajaran
yang disampaikan oleh
guru
Tetapi
masih
ada
beberapa siswa yang
kelihatan
bingung
dengan
langkahlangkah pembelajarann
yang disampiakan oleh
guru
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7. Siswa
menanggapi
apersepsi/refleksi yang
disampaikan oleh guru
B

Tahapan
Search

Solve

Create



Kegiatan Inti
1. Siswa melakukan tanya
jawab dengan guru

Siswa
menanggapi
apersepsi/refleksi yang
disampaikan oleh guru


Siswa tidak melakukan
tanya jawab dengan
guru karena siswa
masih terlihat ragu
dalam bertanya
Tetapi masih menyita
waktu
pembelajaran
dan kelas terlihat gaduh
Tetapi tidak semua
siswa mengidentifikasi
masalah/LKS
yang
diberikan guru

2. Siswa
membentuk
kelompok sesuai dengan
arahan dari guru
1. Siswa mengidentifikasi
masalah/LKS
yang
diberikan guru



2. Siswa melakukan diskusi
bersama
anggota
kelompoknya
sesuai
dengan materi yang
diberikan
3. Siswa bertanya kepada
guru jika menemukan
kesulitan
dalam
berdiskusi



Tetapi
masih
ada
beberapa siswa yang
kurang aktif dalam
berdiskusi



Siswa bertanya kepada
guru jika menemukan
kesulitan
dalam
berdiskusi

1. Siswa
merencanakan
penyelesaian LKS



2. Siswa bekerja sama
dalam
menyelesaikan
LKS dengan berdiskusi
kelompok



3. Siswa melakukan studi
pustaka
dalam
menyelesaikan LKS



1. Siswa membuat laporan
untuk dipresentasikan di
depan kelas



Tetapi belum semua
siswa
merencanakan
penyelesaian LKS
Tetapi
masih
ada
beberapa siswa yang
kurang bekerja sama
dan
aktif
dalam
berdiskusi
Tetapi hanya beberapa
siswa yang melakaukan
studi pustaka dalam
menyelesaikan LKS
Tetapi tidak semua
siswa membuat laporan
untuk dipresentasikan
di depan kelas
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Share

2. Siswa mempresentasikan
hasil diskusinya bersama
kelompok di depan kelas



Tetapi beberapa siswa
kurang percaya diri
ketika tampil presentasi
di depan kelas

3. Kelompok
lain
diperbolehkan
untuk
bertanya
dan
memberikan pendapat
4. Siswa
menjawab
pertanyaan
dari
kelompok lain



Kelompok
lain
diperbolehkan
untuk
bertanya
dan
memberikan pendapat
Tetapi tidak semua
siswa
menjawab
pertanyaan
dari
kelompok lain
Tetapi tidak semua
kelompok
membuat
solusi dari sebuah
permasalahan
dan
materi yang dipelajari
Siswa
tidak
menanyakan kembali
hal-hal yang belum
dipahami
tentang
materi pembelajaran





5. Siswa
membuat
kesimpulan
mengenai
solusi
dari
sebuah
permasalahan dan materi
yang dipelajari
6. Siswa
menanyakan
kembali hal-hal yang
belum dipahami tentang
materi pembelajaran
C

Penutup
1. Siswa
mendengarkan
arahan dari guru untuk
membuat kesimpulan
2. Siswa
memperhatikan
penjelasan guru tentang
materi pada pertemuan
berikutnya
3. Siswa
mendengarkan
nasehat/motivasi
yang
disampaikan oleh guru
4. siswa
bersama-sama
menutup pembelajaran
dengan doa dan salam










Tetapi hanya beberapa
siswa yang berani
untuk menyimpulkan
pembelajaran
Siswa memperhatikan
penjelasan guru tentang
materi pada pertemuan
berikutnya
Siswa mendengarkan
nasehat/motivasi yang
disampaikan oleh guru
siswa
bersama-sama
menutup pembelajaran
dengan doa dan salam

Keterangan :
0 = tidak terlaksana (tidak), apabila siswa tidak melaksanakan indikator yang
diamati
1 = terlaksana (ya), apabila siswa melaksanakan indikator yang diamati
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Presentase keterlaksanan
siswa dalam pembelajaran
Jumlah skor perolehan X
Skor maksimal
21
25

X 100

= 84 %

kegiatan Presentase ketidakterlaksanan kegiatan
siswa dalam pembelajaran
100

Jumlah skor perolehan X 100
Skor maksimal
4
25

X 100

= 16 %

Bubu Barat, 4 Februari 2019
Pengamat

Peneliti

Wa Ita Ahmad, S.Pd.I

Marlena Saputra
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Lampiran 14. Lembar Tes Evaluasi Dan Kunci Jawaban Siklus I
Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dan benar dengan memberikan
tanda silang (x) pada huruf a, b, c, dan d.
1. Rasa marah dalam diri seseorang yang sangat kuat dan disertai dengan
keinginan kuat untuk membalas atau menyakiti orang lain disebut....
a. Dengki
b. Iri
c. Dendam
d. Hasad
2. َص ُى
ّ ِ َط
ِ انش َجا ِل ِإنَي هللاِ اْل َ نَذُّ ْانخ
َ ا ٌَِّ أ ّ ْتغ
Salah satu perbuatan yang sangat dibenci menurut hadis tersebut adalah....
a. Berdusta
b. Berkianat
c. Iri
d. Dendam
3. Penyebab seseorang memiliki sifat dendam adalah karena adanya sifat....
a. Egois
b. Tidak mau memaafkan
c. Iri
d. Hasad
4. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri sifat dendam adalah....
a. Tidak senang melihat orang lain senang
b. Suka membuat fitnah
c. Selalu menutupi rahasia orang lain
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d. Suka membicarakan kejelekan orang lain
5. Akibat yang ditimbulkan dari sifat pendendam bagi dirinya sendiri adalah....
a. Kehidupan orang lain terasa kurang nyaman
b. Hidupnya tidak pernah merasa tenang
c. Kehidupan orang lain merasa terganngu
d. Hidup orang lain merasa tidak tenang
6. Orang yang memiliki sifat dendam biasanya disebabkan oleh....
a. Tidak mampu menahan marah
b. Sering dilukai
c. Memiliki banyak musuh
d. Mendapatkan ancaman dari orang lain
7. Akibat yang timbul dari sifat pendendam bagi orang lain adalah....
a. Hidupnya tidak pernah merasa tenang
b. Kehidupan tersiksa oleh perasaan sendiri
c. Mudah terserang penyakit tekanan darah tinggi dan jantung
d. Kehidupan orang lain terasa kurang nyaman
ْ ُِخ ِز ْانعَ ْف َو َو أْ ُي ْشت
8. ٍَْض َع ٍِ ْان َجا ِه ِهي
ْ ف َواَع ِْش
ِ اانعُ ْش
Ayat di atas mengajurkan kita untuk....
a. Menjadi manusia yang bersyukur
b. Menjadi manusia yang bertawakal
c. Menjadi manusia yang pemaaf
d. Menjadi manusia yang berightiar
9. Sifat dendam dapat kita hindari dengan cara....
a. Selalu berkata jujur
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b. Menjauhi pertengkaran
c. Menyambung tali silaturahmi
d. Memaafkan kesalahan dan berlapang dada
10. Di bawah ini yang bukan merupakan cara untuk menghindari sifat dendam
adalah....
a. Intropeksi diri
b. Menyimpan dendam
c. Melapangkan hati dan memaafkan orang lain
d. Menyambung tali silaturahmi

Soal Essay
1. Jelaskan pengertian sifat dendam ?
2. Sebutkan 4 ciri-ciri sifat dendam ?
3. Sebutkan akibat negatif dari sifat dendam ?
4. Sebutkan cara menghindari sifat dendam ?
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Rubrik Penilaian
I. Pilihan Ganda
a. Jika siswa menjawab satu soal benar maka skornya = 5
b. Jika siswa menjawab satu soal benar maka skornya = 0
c. Jika menjawab siswa semua benar maka skornya = 50
II. Essay
1. Ketentuan penilaian untuk soal pertama
a. Jika siswa menjawab benar maka skornya = 10
b. Jika siswa menjawab kurang tepat maka skornya = 5-9
c. Jika siswa menjawab namun salah maka skornya = 1-4
d. Jika siswa tidak menjawab sama sekali maka skornya = 0
2. Ketentuan penilaian untuk soal kedua
a. Jika siswa menjawab benar maka skornya = 10
b. Jika siswa menjawab kurang tepat maka skornya = 5-9
c. Jika siswa menjawab namun salah maka skornya = 1-4
d. Jika siswa tidak menjawab sama sekali maka skornya = 0
3. Ketentuan penilaian untuk soal pertama
a. Jika siswa menjawab benar maka skornya = 15
b. Jika siswa menjawab kurang tepat maka skornya = 5-14
c. Jika siswa menjawab namun salah maka skornya = 1-4
d. Jika siswa tidak menjawab sama sekali maka skornya = 0
4. Ketentuan penilaian untuk soal pertama
a. Jika siswa menjawab benar maka skornya = 15
b. Jika siswa menjawab kurang tepat maka skornya = 5-14
c. Jika siswa menjawab namun salah maka skornya = 1-4
d. Jika siswa tidak menjawab sama sekali maka skornya = 0
Skor Maksimal = I + II = 100
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I. Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda
1. C

6. B

2. D

7. D

3. B

8. C

4. C

9. D

5. B

10. B

II. Kunci Jawaban Soal Essay
1. Sifat dendam adalah rasa marah dalam diri seseorang yang sangat kuat dan
disertai dengan keinginan kuat untuk membalas atau menyakiti orang lain.
2. Ciri-ciri sifat dendam
a. Hidupnya selalu gelisah
b. Cepat emosi
c. Membatasi pergaulan
d. Merasa senang jika orang lain menderita
e. Selalu membalas kesalahan dan kejelekan orang lain
f. Suka menfitnah orang lain
g. Suka membuka rahasia orang lain
3. Akibat negatif dari sifat dendam
a. Hilangnya ketenangan jiwa
b. Kehidupan tersiksa oleh diri sendiri
c. Banyak dibenci orang
d. Putusnya tali silaturahmi
e. Menyesal dikemudian hari
4. Cara menghindari sifat dendam
a. Selalu mendekatkan diri pada allah swt.
b. Menjadi orang pemaaf
c. Tidak membicarakan kejelekan orang lain
d. Tidak mengfitnah orang lain
e. Mempererat tali silaturahmi
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Lampiran 16

LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

SIKLUS 2
( Pertemuan Pertama )
Kelompok: ............................................................
Nama
:
1. ....................................................
2. ....................................................
3. ....................................................
4. ....................................................

1. Perhatikan permasalahan berikut ini :
a. Diskusikan bersama kelompokmu apa yang dimaksud dengan sifat munafik, dan
simpulkan berdasarkan pendapat kelompokmu apa itu munafik?
b. bagaimana ciri-ciri sikap munafik itu?

c. apa dampak atau akibat dari sikap munafik itu?
d. Jika anda sudah memahami pengertian munafik, ciri-ciri sikap munafik dan akibat
dari sikap munafik, apa yang akan anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari anda?
2. Susunlah hipotesis (jawaban sementara) terhadap permasalahan di atas dalam
kelompokmu.
3. Untuk membuktikan kebenaran hipotesismu, lakukanlah studi pustaka dan diskusi
kelompok.
4. Susunlah hasil studi pustaka dan diskusi kelompokmu dalam kertas jawaban yang
diberikan, dengan menyimpulkan pengertian munafik, ciri-ciri sikap munafik, akibat dari

sikap munafik.
5. susunlah dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami serta mengkreasi cara
penyampaiannya.
6. Laporkanlah hasil kerjamu di depan kelas.
Keterangan :
Pelajari baik-baik materi di atas, apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti, ditanyakan.
Karena pada pertemuan berikutnya akan ada ujian tes tertulis yaitu tes (objektif) 10 nomor
dan essay 4 nomor.
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Lampiran 17

LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

SIKLUS 2
( Pertemuan kedua )

Kelompok: ............................................................
Nama
:
1. ....................................................
2. ....................................................
3. ....................................................
4. ....................................................

1. Perhatikan permasalahan berikut ini:
a. Diskusikan bersama kelompokmu apa yang terkandung dalam hadis nabi Saw tentang
ciri-ciri munafik.
b. Bagaimana cara menghindari sikap munafik dalam kehidupan sehari-hari ?
c. Manfaat apa yang kita peroleh jika kita menghindari sikap munafik?
2. Susunlah hipotesis (jawaban sementara) terhadap permasalahan di atas dalam kelompokmu.
3. Untuk membuktikan kebenaran hipotesismu, lakukanlah studi pustaka dan diskusi kelompok.
4. Susunlah hasil studi pustaka dan diskusi kelompokmu dalam kertas jawaban yang diberikan,
dengan menyimpulkan kandungan hadis nabi Saw tentang ciri-ciri munafik, cara menghindari
sikap munafik, upaya pencegahannya berdasarkan pandangan Islam, beserta hikmah/manfaat
menghindari perbuatan tersebut hingga tiba pada pentingnya menghindari perilaku tercelah
yaitu sikap munafik.
5. susunlah dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami serta mengkreasi cara
penyampaiannya.
6. Laporkanlah hasil kerjamu di depan kelas.
Keterangan :
Pelajari baik-baik materi di atas, apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti, ditanyakan.
Karena setelah pembelajaran ini akan ada ujian tes tertulis yaitu tes pilihan ganda dan
essay 10 Nomor.

SELAMAT BEKERJA
SEMOGA SUKSES
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Lampiran 18
Observasi Kegiatan Guru Pada Proses Pembelajaran Siklus II
(Pertemuan Pertama)

Aspek Yang Dinilai
No
A

Terlaksana
Ya

Catatan

Tidak

Pendahuluan
1. Guru memberikan salam
dan
memulai
pembelajaran
dengan
mengucapkan basmalah
kemudian
berdoa
bersama.
2. Guru mengabsensi siswa



Guru memberikan salam
dan
memulai
pembelajaran
dengan
mengucapkan basmalah
kemudian berdoa bersama.



3. Guru menyiapkan siswa
dalam
mengikuti
pembelajaran



Tetapi
guru
hanya
menanyakan siswa yang
tidak hadir
Guru menyiapkan siswa
dalam
mengikuti
pembelajaran
dengan
memerintahkan
kepada
siswa untuk menyiapkan
buku dan alat tulis
 Guru tidak meberikan
nasehat/motivasi kepada
siswa dalam mengikuti
pembelajaran
Guru
menyampaikan
tujuan pembelajaran yang
harus dicapai.
Tetapi masih ada beberapa
siswa
yang
kurang
antusias dalam menjawab
pertanyaan ketika guru
melakukan refleksi dan
apersepsi

4. Guru
meberikan
nasehat/motivasi kepada
siswa dalam mengikuti
pembelajaran
5. Guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran
yang harus dicapai.
6. Guru melakukan refleksi
dan appersepsi terkait
dengan materi yang akan
diajarkan
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7. Guru
menyampaikan
langkah-langkah
pembelajaran
sesuai
dengan
model
pembelajaran
SSCS
(Search, Solve, Create
dan Share)

B

Tahapan
Search

Solve

Kegiatan Inti
1. Guru menjelaskan secara
singkat materi yang akan
dipelajari
2. Guru melakukan tanya
jawab dengan siswa



Guru
menyampaikan
langkah-langkah
pembelajaran
sesuai
dengan
model
pembelajaran
SSCS
(Search, Solve, Create
Share) dan siswa sudah
mulai terbiasa serta tidak
terlihat kebingungan lagi



Guru menjelaskan secara
singkat materi yang akan
dipelajari
Tetapi hanya beberapa
siswa
yang
bertanya
kepada
guru
karena
terbatasi waktu
Guru membagi siswa
kedalam kelompok yang
beranggotakan 4 orang
dan siswa sudah mulai
terbiasa sehingga tidak
menyita
waktu
pembelajaran serta kelas
tidak kelihatan gaduh
Guru membagikan LKS
pada setiap kelompok
Guru membimbing siswa
dalam mengerjakan LKS
sudah terlihat baik



3. Guru membagi siswa
kedalam kelompok yang
beranggotakan 4 orang



1. Guru membagikan LKS
pada setiap kelompok
2. Guru membimbing siswa
dalam mengerjakan LKS



1. Guru membimbing siswa
dalam
berdiskusi
menyelesaikan LKS



2. Guru membantu siswa
yang
mengalami
kesulitan
dalam
mengerjakan LKS
3. Guru memfasilitasi siswa
dalam
memperoleh
informasi dan data dalam
mengerjakan LKS







Guru membimbing siswa
dalam
berdiskusi
menyelesaikan LKS telah
telihat dengan baik
Guru membantu siswa
yang mengalami kesulitan
dalam mengerjakan LKS
Guru memfasilitasi siswa
dalam
memperoleh
informasi dan data dalam
mengerjakan LKS
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 Guru tidak mengarahkan
siswa untuk memberikan
solusi dari permasalahan
yang diselesaikan.

4. Guru mengarahkan siswa
untuk memberikan solusi
dari permasalahan yang
diselesaikan.
Create

Share

C

1. Guru mengarahkan siswa
untuk membuat laporan
yang
lebih
ringkas
terkait hasil diskusi
kelompoknya



1. Guru
memerintahkan
kepada masing-masing
kelompok untuk
mempresentasikan hasil
diskusi kelompoknya.
2. Guru
memberikan
kesempatan
siswa
bertanya dan menjawab
pertanyaan baik kepada
guru maupun siswa



3. Guru
memberikan
penjelasan
tambahan
terkait
dengan
pertanyaan atau jawaban
siswa
Penutup
1. Guru membimbing siswa
bersama-sama menarik
kesimpulan
pembelajaran



guru
memberikan
penjelasan
tambahan
terkait dengan pertanyaan
atau
jawaban
dari
siswa/kelompok lain



2. Guru
menyampaikan
materi
yang
akan
dipelajari
pada
pertemuan selanjutnya



Tetapi antusias siswa
ingin
menyimpulkan
pembelajaran
masih
kurang,
karna
hanya
beberapa siswa
yang
berani
menyimpilkan
pembelajaran
Guru
menyampaikan
materi
yang
akan
dipelajari pada pertemuan
selanjutnya

3. Guru
memberikan
nasehat/motivasi kepada
siwa



Tetapi masih ada beberapa
kelompok yang tidak
membuat laporan lebih
ringkas
terkait
hasil
diskusinya karena masih
berpatokan
pada
penjelasan buku.
Siswa sudah mulai terlihat
percaya diri ketika maju
mempresentasikan hasil
diskusi kelompoknya di
depan kelas
Guru
memberikan
kesempatan
siswa
bertanya dan menjawab
pertanyaan baik kepada
guru maupun siswa

 Guru tidak memberikan
nasehat/motivasi kepada
siwa agar terus belajar

164



4. Guru dan siswa bersamasama
menutup
pembelajaran
dengan
doa dan salam

Guru dan siswa bersamasama
menutup
pembelajaran dengan doa
dan salam

Keterangan :
0 = tidak terlaksana (tidak), apabila guru tidak melaksanakan indikator yang
diamati
1= terlaksana (ya), apabila guru melaksanakan indikator yang diamati
Presentase keterlaksanan
guru dalam pembelajaran
Jumlah skor perolehan X
Skor maksimal

21
24

X 100

= 87.5 %

kegiatan Presentase ketidakterlaksanan kegiatan
guru dalam pembelajaran
100

Jumlah skor perolehan X
Skor maksimal

3
24

100

X 100

=12.5 %

Bubu Barat, 11 Februari 2019
Pengamat

Peneliti

Irman Arnadin

Marlena Saputra
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Lampiran 19
Observasi Kegiatan Guru Pada Proses Pembelajaran Siklus II
(Pertemuan Kedua)
Aspek Yang Dinilai
No
A

Terlaksana
Ya

Catatan

Tidak

Pendahuluan
1. Guru memberikan salam
dan
memulai
pembelajaran
dengan
mengucapkan basmalah
kemudian berdoa bersama.
2. Guru mengabsensi siswa



3. Guru menyiapkan siswa
dalam
mengikuti
pembelajaran



4. Guru
memberikan
motivasi/nasehat kepada
siswa dalam mengikuti
kegiatan pembelajaran



5. Guru
menyampaikan
tujuan pembelajaran yang
harus dicapai.
6. Guru memberikan refleksi
terkait dengan materi yang
akan diajarkan



7. Guru
menyampaikan
langkah-langkah
pembelajaran
sesuai
dengan
model
pembelajaran
SSCS
(Search, Solve, Create dan
Share)







Guru memberikan salam
dan
memulai
pembelajaran
dengan
mengucapkan basmalah
kemudian berdoa bersama.
Tetapi
guru
hanya
menanyakan siswa yang
tidak hadir
Guru menyiapkan siswa
dalam
mengikuti
pembelajaran
dengan
memerintahkan
siswa
untuk menyiapkan buku
dan alat tulis
Guru
memberikan
motivasi/nasehat
agar
siswa serius dan semangat
dalam
kegiatan
pembelajaran
Guru
menyampaikan
tujuan pembelajaran yang
harus dicapai
Tetapi masih ada beberapa
siswa kurang antusias
dalam
menjawab
pertanyaan ketika guru
melakukan refleksi
Guru
menyampaikan
langkah-langkah
pembelajaran
sesuai
dengan
model
pembelajaran
SSCS
(Search, Solve, Create
Share) dan siswa sudah
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mulai terbiasa serta tidak
kebingungan lagi denga
apa yang disampaikan
oleh guru
B

Tahapan

Kegiatan Inti
1. Guru menjelaskan secara
singkat materi yang akan
dipelajari
2. Guru melakukan tanya
jawab dengan siswa



3. Guru membagi siswa
kedalam kelompok yang
beranggotakan 4 orang



1. Guru membagikan LKS
pada setiap kelompok
2. Guru membimbing siswa
dalam mengerjakan LKS



4. Guru membimbing siswa
dalam
berdiskusi
menyelesaikan LKS



5. Guru membantu siswa
yang mengalami kesulitan
dalam mengerjakan LKS
6. Guru memfasilitasi siswa
dalam
memperoleh
informasi dan data dalam
mengerjakan LKS
7. Guru mengarahkan siswa
untuk memberikan solusi
dari permasalahan yang
diselesaikan.







Search

Solve



Guru menjelaskan secara
singkat materi yang akan
dipelajari
Tetapi hanya beberapa
siswa yang melakukan
tanya jawab dengan guru
karena
waktu
yang
terbatas
Guru membagi siswa
kedalam kelompok yang
beranggotakan 4 orang
dan siswa sudah mulai
terbiasa sehingga tidak
menyita
waktu
pembelajaran serta kelas
tidak kelihatan gaduh
Guru membagikan LKS
pada setiap kelompok
Guru membimbing siswa
dalam mengerjakan LKS
sudah terlihat baik
Guru membimbing siswa
dalam
berdiskusi
menyelesaikan LKS sudah
terlihat baik
Guru membantu siswa
yang mengalami kesulitan
dalam mengerjakan LKS
Guru memfasilitasi siswa
dalam
memperoleh
informasi dan data dalam
mengerjakan LKS
 Guru tidak mengarahkan
siswa untuk memberikan
solusi dari permasalahan
yang diselesaikan.
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Create

Share

C

1. Guru mengarahkan siswa
untuk membuat laporan
yang lebih ringkas terkait
hasil diskusi kelompoknya



1. Guru
memerintahkan
kepada
masing-masing
kelompok untuk
mempresentasikan hasil
diskusi kelompoknya.



2. Guru
memberikan
kesempatan
siswa
bertanya dan menjawab
pertanyaan baik kepada
guru maupun siswa
3. Guru
memberikan
penjelasan
tambahan
terkait dengan pertanyaan
atau jawaban siswa





Tetapi masih terdapat
kelompok yang belum
membuat laporan yang
lebih ringkas terkait hasil
diskusi kelompoknya
Guru
memerintahkan
kepada
masing-masing
kelompok untuk
mempresentasikan hasil
diskusi kelompoknya.
Guru
memberikan
kesempatan
siswa
bertanya dan menjawab
pertanyaan baik kepada
guru maupun siswa
guru
memberikan
penjelasan
tambahan
terkait dengan pertanyaan
atau
jawaban
dari
siswa/kelompok lain

Penutup
1. Guru membimbing siswa
bersama-sama
menarik
kesimpulan pembelajaran



2. Guru
menyampaikan
materi
yang
akan
dipelajari pada pertemuan
selanjutnya

3. Guru
memberikan
nasehat/motivasi kepada
siwa
4. Guru dan siswa bersamasama
menutup
pembelajaran dengan doa
dan salam




Tetapi
guru
hanya
memberikan
kesemptan
dua
siswa
untuk
menyimpulkan
pembelajaran
 Guru tidak menyampaikan
materi
yang
akan
dipelajari pada pertemuan
selanjutnya
karena
penelitian ini dihentikan
pada siklus ini
Guru
memberikan
nasehat/motivasi kepada
siwa
Guru dan siswa bersamasama
menutup
pembelajaran dengan doa
dan salam
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Keterangan :
0 = tidak terlaksana (tidak), apabila guru tidak melaksanakan indikator yang
diamati
1= terlaksana (ya), apabila guru melaksanakan indikator yang diamati
Presentase keterlaksanan
guru dalam pembelajaran
Jumlah skor perolehan X
Skor maksimal
22
24

X 100

= 91.67 %

kegiatan Presentase ketidakterlaksanan kegiatan
guru dalam pembelajaran
100

Jumlah skor perolehan X 100
Skor maksimal
2
24

X 100

= 83.3 %

Bubu Barat, 18 Februari 2019
Pengamat

Peneliti

Irman Arnadin

Marlena Saputra
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Lampiran 20
Observasi Kegiatan Siswa Pada Proses Pembelajaran Siklus II
(Pertemuan Pertema)
Aspek Yang Dinilai
No
A

Terlaksana
Ya

Catatan

Tidak

Pendahuluan
1. Siswa menjawab salam
dan berdoa bersama-sama
sebelum
memulai
pembelajaran
2. Siswa mendengarkan guru
mengabsensi



3. Siswa
siap
dalam
mengikuti pembelajaran



4. Siswa
mendengarkan
motivasi atau nasehat
yang disampaikan oleh
guru
5. Siswa
mendengarkan
tujuan pembelajaran yang
disampaikan oleh guru
6. Siswa
mendengarkan
langkah-langkah
pembelajaran
yang
disampaikan oleh guru
sesuai dengan model
pembelajaran
SSCS
(Search, Solve, Create dan
Share)









Siswa menjawab salam
dan berdoa bersamasama sebelum memulai
pembelajaran
Siswa mendengarkan
guru
mengabsensi
dengan
memanggil
nama
siswa
satu
persatu
Siswa terlihat siap
dalam
mengikuti
pembelajaran
karena
telah menyiapkan buku
dan alat tulis terlebih
dahulu
Siswa
tidak
mendapatkan motivasi
atau nasehat
yang
disampaikan oleh guru
Siswa mendengarkan
tujuan
pembelajaran
yang disampaikan oleh
guru
Siswa sudah mulai
terbiasa serta tidak
kebingungan
lagidengan
langkahlangkah pembelajaran
yang disampaikan guru
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7. Siswa
menanggapi
apersepsi/refleksi
yang
disampaikan oleh guru

B

Tahapan
Search

Solve

Kegiatan Inti
1. Siswa melakukan tanya
jawab dengan guru



Tetapi
masih
ada
beberapa siswa yang
kurang antusias dalam
menjawab pertanyaan
guru ketika melakukan
refleksi dan apersepsi



Tetapi hanya beberapa
siswa yang bertanya
kepada guru karena
terbatasi waktu
Siswa sudah mulai
terbiasa
dalam
membentuk kelompok
sehingga tidak menyita
waktu
pembelajaran
dan kelas tidak terlihat
gaduh
Tetapi
masih
ada
beberapa siswa yang
kurang memperhatikan
masalah/LKS
yang
diberikan guru
Siswa aktif dalam
berdiskusi
sudah
terlihat baik dalam
pembelajaran

2. Siswa
membentuk
kelompok sesuai dengan
arahan dari guru



1. Siswa
mengidentifikasi
masalah/LKS
yang
diberikan guru



2. Siswa melakukan diskusi
bersama
anggota
kelompoknya
sesuai
dengan
materi
yang
diberikan
3. Siswa bertanya kepada
guru jika menemukan
kesulitan dalam berdiskusi





Siswa bertanya kepada
guru jika menemukan
kesulitan
dalam
berdiskusi

1. Siswa
merencanakan
penyelesaian LKS



2. Siswa bekerja sama dalam
menyelesaikan
LKS
dengan
berdiskusi
kelompok
3. Siswa melakukan studi
pustaka
dalam
menyelesaikan LKS



Tetapi belum semua
siswa
merencanakan
penyelesaian LKS
siswa bekerja sama dan
aktif dalam berdiskusi
sudah terlihat baik
dalam pembelajaran
Tetapi hanya beberapa
siswa yang melakaukan
studi pustaka dalam
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menyelesaikan LKS



Create

1. Siswa membuat laporan
untuk dipresentasikan di
depan kelas



Share

1. Siswa mempresentasikan
hasil diskusinya bersama
kelompok di depan kelas
2. Kelompok
lain
diperbolehkan
untuk
bertanya dan memberikan
pendapat
3. Siswa
menjawab
pertanyaan dari kelompok
lain



4. Siswa
membuat
kesimpulan
mengenai
solusi
dari
sebuah
permasalahan dan materi
yang dipelajari
5. Siswa
menanyakan
kembali hal-hal yang
belum dipahami tentang
materi pembelajaran
C

Penutup
1. Siswa
mendengarkan
arahan dari guru untuk
membuat kesimpulan
2. Siswa
memperhatikan
penjelasan guru tentang
materi pada pertemuan
berikutnya
3. Siswa
mendengarkan
nasehat/motivasi
yang
disampaikan oleh guru

Tetapi tidak semua
siswa membuat laporan
untuk dipresentasikan
di depan kelas
siswa sudah mulai
percaya diri ketika
tampil presentasi di
depan kelas













Kelompok
lain
diperbolehkan
untuk
bertanya
dan
memberikan pendapat
Tetapi tidak semua
siswa
menjawab
pertanyaan
dari
kelompok lain
Tetapi tidak semua
kelompok
membuat
solusi dari sebuah
permasalahan
dan
materi yang dipelajari
Siswa
menanyakan
kembali hal-hal yang
belum
dipahami
tentang
materi
pembelajaran

Tetapi hanya beberapa
siswa yang berani
untuk menyimpulkan
pembelajaran
Siswa memperhatikan
penjelasan guru tentang
materi pada pertemuan
berikutnya
Siswa
tidak
mendapatkan nasehat
atau motivasi yang
disampaikan oleh guru
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4. siswa
bersama-sama
menutup
pembelajaran
dengan doa dan salam

siswa
bersama-sama
menutup pembelajaran
dengan doa dan salam

Keterangan :
0 = tidak terlaksana (tidak), apabila siswa tidak melaksanakan indikator yang
diamati
1= terlaksana (ya), apabila siswa melaksanakan indikator yang diamati
Presentase keterlaksanan
siswa dalam pembelajaran
Jumlah skor perolehan X
Skor maksimal
22
25

X

100

= 88 %

kegiatan Presentase ketidakterlaksanan kegiatan
siswa dalam pembelajaran
100

Jumlah skor perolehan X
Skor maksimal
3
25

X

100

100

= 12 %

Bubu Barat, 11 Februari 2019
Pengamat

Peneliti

Wa Ita Ahmad, S.Pd.I

Marlena Saputra
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Lampiran 21
Observasi Kegiatan Siswa Pada Proses Pembelajaran Siklus II
(Pertemuan Kedua)
Aspek Yang Dinilai
No
A

Terlaksana
Ya

Catatan

Tidak

Pendahuluan
1. Siswa menjawab salam
dan berdoa bersama-sama
sebelum
memulai
pembelajaran
2. Siswa mendengarkan guru
mengabsensi



3. Siswa
siap
dalam
mengikuti pembelajaran



4. Siswa
mendengarkan
motivasi atau nasehat
yang disampaikan oleh
guru
5. Siswa
mendengarkan
tujuan pembelajaran yang
disampaikan oleh guru



6. Siswa
mendengarkan
langkah-langkah
pembelajaran
yang
disampaikan oleh guru
sesuai dengan model
pembelajaran
SSCS
(Search, Solve, Create dan
Share)







Siswa menjawab salam
dan berdoa bersamasama sebelum memulai
pembelajaran
Siswa mendengarkan
guru
mengabsensi
dengan
memanggil
nama
siswa
satu
persatu
Siswa terlihat siap
dalam
mengikuti
pembelajaran
karena
telah menyiapkan buku
dan alat tulis terlebih
dahulu
Siswa
mendapatkan
motivasi atau nasehat
yang disampaikan oleh
guru
Siswa mendengarkan
tujuan
pembelajaran
yang disampaikan oleh
guru
Siswa sudah mulai
terbiasa serta tidak
kebingungan
lagidengan
langkahlangkah pembelajaran
yang disampaikan guru
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7. Siswa
menanggapi
apersepsi/refleksi
yang
disampaikan oleh guru

B

Tahapan
Search

Solve

Kegiatan Inti
1. Siswa melakukan tanya
jawab dengan guru



Tetapi
masih
ada
beberapa siswa yang
kurang antusias dalam
menjawab pertanyaan
guru ketika melakukan
refleksi dan apersepsi



Siswa melakukan tanya
jawab dengan guru
terhadap
materi
pembelajaran
Siswa sudah mulai
terbiasa
dalam
membentuk kelompok
sehingga tidak menyita
waktu
pembelajaran
dan kelas tidak terlihat
gaduh
Tetapi
masih
ada
beberapa siswa yang
kurang memperhatikan
masalah/LKS
yang
diberikan guru
Siswa aktif dalam
berdiskusi
sudah
terlihat baik dalam
pembelajaran

2. Siswa
membentuk
kelompok sesuai dengan
arahan dari guru



1. Siswa
mengidentifikasi
masalah/LKS
yang
diberikan guru



2. Siswa melakukan diskusi
bersama
anggota
kelompoknya
sesuai
dengan
materi
yang
diberikan
3. Siswa bertanya kepada
guru jika menemukan
kesulitan dalam berdiskusi





Siswa bertanya kepada
guru jika menemukan
kesulitan
dalam
berdiskusi

1. Siswa
merencanakan
penyelesaian LKS



2. Siswa bekerja sama dalam
menyelesaikan
LKS
dengan
berdiskusi
kelompok
3. Siswa melakukan studi
pustaka
dalam
menyelesaikan LKS



Tetapi belum semua
siswa
merencanakan
penyelesaian LKS
siswa bekerja sama dan
aktif dalam berdiskusi
sudah terlihat baik
dalam pembelajaran
Tetapi hanya beberapa
siswa yang melakaukan
studi pustaka dalam
menyelesaikan LKS
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1. Siswa membuat laporan
untuk dipresentasikan di
depan kelas



Create

1. Siswa mempresentasikan
hasil diskusinya bersama
kelompok di depan kelas



Share

2. Kelompok
lain
diperbolehkan
untuk
bertanya dan memberikan
pendapat
3. Siswa
menjawab
pertanyaan dari kelompok
lain



4. Siswa
membuat
kesimpulan
mengenai
solusi
dari
sebuah
permasalahan dan materi
yang dipelajari
5. Siswa
menanyakan
kembali hal-hal yang
belum dipahami tentang
materi pembelajaran
C

Penutup
1. Siswa
mendengarkan
arahan dari guru untuk
membuat kesimpulan











2. Siswa
memperhatikan
penjelasan guru tentang
materi pada pertemuan
berikutnya
3. Siswa
mendengarkan
nasehat/motivasi
yang
disampaikan oleh guru
4. siswa
bersama-sama
menutup
pembelajaran
dengan doa dan salam

Tetapi tidak semua
siswa membuat laporan
untuk dipresentasikan
di depan kelas
siswa sudah mulai
percaya diri ketika
tampil presentasi di
depan kelas




Kelompok
lain
diperbolehkan
untuk
bertanya
dan
memberikan pendapat
Tetapi tidak semua
siswa
menjawab
pertanyaan
dari
kelompok lain
Tetapi tidak semua
kelompok
membuat
solusi dari sebuah
permasalahan
dan
materi yang dipelajari
Siswa
menanyakan
kembali hal-hal yang
belum
dipahami
tentang
materi
pembelajaran

Tetapi hanya beberapa
siswa yang berani
untuk menyimpulkan
pembelajaran
Siswa
tidak
memperoleh penjelasan
guru tentang materi
pada
pertemuan
berikutnya
Siswa mendengarkan
nasehat/motivasi yang
disampaikan oleh guru
siswa
bersama-sama
menutup pembelajaran
dengan doa dan salam
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Keterangan :
0 = tidak terlaksana (tidak), apabila siswa tidak melaksanakan indikator yang
diamati
1= terlaksana (ya), apabila siswa melaksanakan indikator yang diamati
Presentase keterlaksanan
siswa dalam pembelajaran
Jumlah skor perolehan X
Skor maksimal
23
25

X

100

= 92 %

kegiatan Presentase ketidakterlaksanan kegiatan
siswa dalam pembelajaran
100

Jumlah skor perolehan X
Skor maksimal
2
25

X

100

100

=8%

Bubu Barat, 18 Februari 2019
Pengamat

Peneliti

Wa Ita Ahmad, S.Pd.I

Marlena Saputra
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Lampiran 22. Lembar Tes Evaluasi Dan Kunci Jawaban Siklus II
Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dan benar dengan memberikan
tanda silang (x) pada huruf a, b, c, dan d.
1. Menurut bahasa munafik artinya....
a. Menyembunyikan
b. Menduakan
c. Mendustakan
d. Mengingkari
2. Sikap seorang yang menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang
ada dalam hatinya disebut....
a. Kianat
b. Bohong
c. Dendam
d. Munafik
3. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri orang munafik adala....
a. Apabila berbicara ia berdusta
b. Apabila marah ia dendam
c. Apabila berjanji ia ingkar
d. Apabilah dipercaya ia khianat
4. Berikut ini yang mencerminkan sikap orang munafik adalah....
a. Irul selalu bersikap sopan dan ramah kepada teman-temannya
b. Badrun suka marah bila diejek teman-temannya
c. Budi tidak menyampaikan pesan dari wali kelasnya untuk ayahnya
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d. Bayu tidak mau memaafkan amir yang telah merobek bukunya
5. Di bawah ini yang bukan akibat negatif dari sifat munafik adalah....
a. Terjadinya konflik dalam dirinya
b. Menjerumuskan orang lain
c. Tidak dipercaya orang lain
d. Menyenangkan orang lain
6. ف
َ َواِرَا َو َعذَ اَ َخ َه
Salah satu ciri orang munafik dalam potongan hadis di atas adalah....
a. Jika percaya ia berkhianat
b. Jika berbicara ia berdusta
c. Jika marah ia dendam
d. Jika berjanji ia ingkar
7. Akan selalu dijauhi oleh semua teman atau orang lain adalah akibat negatif
perbuatan munafik bagi....
a. Orang lain
b. Diri sendiri
c. Teman
d. Keluarga
8. Budi selalu bersikap sebagai orang yang taat dan beriman namun dihatinya dia
tidak mengakui akan adanya allah swt. Sifat budi seperti itu disebut....
a. Dengki
b. Hasad
c. Dendam
d. Munafik
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9. Berikut ini yang bukan termaksud cara menghindari sifat munafik adalah....
a. Berusaha berlaku jujur
b. Menepati janji
c. Menjaga amanah
d. Berani berkorban
10. Berikut ini yang bukan termaksud balasan bagi orang yang mempunyai sifat
munafik adalah....
a. Mendapatkan siksa dari allah swt.
b. Dimasukkan kedalam neraka jahanam
c. Dilupakan allah karena mereka lupa dengan allah
d. Disenangi banyak orang
Soal Essay
1. Jelaskan pengertian munafik secara bahasa dan istilah ?
2. Sebutkan ciri-ciri sifat munafik berdasarkan hadis Nabi Saw. ?
3. Sebutkan akibat negatif dari sifat munafik di dunia dan di akhirat ?
4. Sebutkan cara menghindari sifat munafik ?
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Rubrik Penilaian
III.

Pilihan Ganda

d. Jika siswa menjawab satu soal benar maka skornya = 5
e. Jika siswa menjawab satu soal benar maka skornya = 0
f. Jika menjawab siswa semua benar maka skornya = 50
IV.

Essay

5. Ketentuan penilaian untuk soal pertama
e. Jika siswa menjawab benar maka skornya = 15
f. Jika siswa menjawab kurang tepat maka skornya = 5-14
g. Jika siswa menjawab namun salah maka skornya = 1-4
h. Jika siswa tidak menjawab sama sekali maka skornya = 0
6. Ketentuan penilaian untuk soal kedua
e. Jika siswa menjawab benar maka skornya = 10
f. Jika siswa menjawab kurang tepat maka skornya = 5-9
g. Jika siswa menjawab namun salah maka skornya = 1-4
h. Jika siswa tidak menjawab sama sekali maka skornya = 0
7. Ketentuan penilaian untuk soal pertama
e. Jika siswa menjawab benar maka skornya = 10
f. Jika siswa menjawab kurang tepat maka skornya = 5-9
g. Jika siswa menjawab namun salah maka skornya = 1-4
h. Jika siswa tidak menjawab sama sekali maka skornya = 0
8. Ketentuan penilaian untuk soal pertama
e. Jika siswa menjawab benar maka skornya = 15
f. Jika siswa menjawab kurang tepat maka skornya = 5-14
g. Jika siswa menjawab namun salah maka skornya = 1-4
h. Jika siswa tidak menjawab sama sekali maka skornya = 0
Skor Maksimal = I + II = 100
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Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda
1. A

6. D

2. D

7. B

3. B

8. D

4. C

9. D

5. D

10. D

Kunci Jawaban Soal Essay
1. Munafik secara bahasa artinya menyembunyikan. Sedangkan menurut istilah
munafik adalah sikap seseorang yang menampakkan sesuatu yang bertentangan
dengan apa yang ada didalam hatinya.
2. Ciri-ciri sifat munafik berdasarkan hadis nabi saw.
a. Jika berkata ia berdusta
b. Jika berjanji ia ingkari
c. Jika dipercaya ia khianat
3. Akibat negatif dari sifat munafik di dunia dan di akhirat
a. Sulit untuk dipercaya orang
b. Mendapatkan siksa dari allah swt
c. Dimasukkan kedalam neraka
d. Dijauhi allah karena lupa kepada allah
4. Cara mengindari sifat munafik
a. Mendekatkan diri kepada allah swt
b. Menjaga lisan agar tidak berkata dusta
c. Tidak mudah membuat janji
d. Memegang amanah denga baik
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Lampiran 23. Nilai Siklus I
Tabel. 5.1. : Nilai Hasil Belajar Siklus I
No

Nama

P/L

Nilai

Keterangan
Tuntas

Tidak Tuntas



1

Alya Naomitha Anjani

P

90

2

Aufan Pramono

L

75

3

Darniati

P

72

4

Eka Lestari

P

63

5

Fini

P

81

6

Ld Irfan

L

65



7

Ld Muh. Akmal

L

56



8

Ld Rahmat

L

78



9

Lukman Rifai

L

80



10

Mirna Wati

P

73



11

Nurdin

L

77



12

Resli Dhia Rato

L

62



13

Saguman

L

57



14

Srisuwandi

P

83



15

Sardila

P

78



16

Sukin Irwandi

L

65

17

Ulan

P

83



18

Vita

P

88



19

Wanda Rosada

P

90



20

Yoni Rahma Yanti

P

88



Jumlah

1.504

Rata-Rata

75.2

Ketuntasan Klasikal

70%

Ketidaktuntasan Klasikal

30%

Keterangan : L = siswa laki-laki.







14

P = siswa perempuan

6
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Lampiran 24. Nilai Siklus II
Tabel. 6.1. : Nilai Hasil Belajar Siklus II
No

Nama

P/L

Nilai

Keterangan
Tuntas


1

Alya Naomitha Anjani

P

92

2

Aufan Pramono

L

85

3

Darniati

P

77



4

Eka Lestari

P

88



5

Fini

P

75



6

Ld Irfan

L

78



7

Ld Muh. Akmal

L

62

8

Ld Rahmat

L

77



9

Lukman Rifai

L

83



10

Mirna Wati

P

75



11

Nurdin

L

85



12

Resli Dhia Rato

L

77



13

Saguman

L

65

14

Srisuwandi

P

85



15

Sardila

P

85



16

Sukin Irwandi

L

77



17

Ulan

P

72



18

Vita

P

85



19

Wanda Rosada

P

90



20

Yoni Rahma Yanti

P

78



Jumlah

1.591

Rata-Rata

79.55

Ketuntasan Klasikal

90%

Ketidaktuntasan Klasikal

10%

Keterangan : L = siswa laki-laki.

Tidak Tuntas





18

P = siswa perempuan

2
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Lampiran 25. Dokumentasi Proses Pembelajaran PAI Siklus I dan II

Guru Berdoa, dan menjelaskan durasi waktu yang akan digunakan
dalam pembelajaran

Guru menyampaikan materi, dan tujuan pembelajaran serta
menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan model SSCS
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Guru membagi kelompok dan membagikan LKS serta menjelaskan
langkah-langkah penyelesaian LKS

Guru membimbing siswa dalam berdiskusi dan mengerjakan LKS

Siswa mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya di depan
kelas
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Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi

Guru dan guru kolaborator membimbing siswa dalam berdiskusi

Siswa mempresentasikan hasil duskusinya dan guru memberikan
penjelasan tambahan terkait pertanyaan dari kelompok lain
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Guru membimbing siswa dalam berdiskusi dan mengerjakan LKS

Siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas

Siswa memberikan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi
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Guru melakukan pemanasan dan mereflesi tentang apa yang telah
dipelajari

Siswa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru

Foto Bersama Peneliti, Guru Kolaborator dan Siswa
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