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Lampiran 1 

DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN SISWA 

TAHUN PEMBELAJARAN 2018/2019 

 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam  

Kelas    : X Tehnik Listrik B 

Kriteria Ketuntasan Minimal : 73 

Nomor Nama Siswa L

/P 

Hasil 

Belajar 

Kriteria Ketuntasan 

Urut NIS Tuntas Tdk 

tuntas 

1 201807037 Adriansyah L 73 Tuntas   

2 201807038 Ahmad Sholeh L 73 Tuntas  

3 201807039 Akbar L 59  Tdk Tuntas 

4 201807040 Alman  L 73 Tuntas  

5 201807041 Anwar Bagaskoro L 73 Tuntas  

6 201807042 Ardiansyah  L 60  Tdk Tuntas 

7 201807043 Atul Berdi L 78 Tuntas  

8 201807044 Bayu Alfarizky  L 63  Tdk Tuntas 

9 201807045 Dion Witjaksono L 62  Tdk Tuntas 

10 201807047 Firdha Muhardhilah  P 80 Tuntas  

11 201807051 Ld.Iswayudi Munandar L 65  Tdk Tuntas 

12 201807052 Lyntar Hardiansyah  L 73 Tuntas  

13 201807053 Mahendra Yudha P L 73 Tuntas  

14 201807054 Muh.Arun Julianto  L 70  Tdk Tuntas 

15 201807056 Muh.Darmawan Roem  L 73 Tuntas  

16 201807057 Muh.Fahmi Nur Hasan  L 73 Tuntas  

17 201807058 Muh.Zulfikar Apriansyah  L 73 Tuntas  

18 201807059 Muh. Alief Hidayatullah  L 74 Tuntas  

19 201807061 Muhammad Kevin S L 59  Tdk Tuntas 

20 201807062 Muhammad Toba’an  F L 61  Tdk Tuntas 

21 201807063 Nugraha Kholik  L 67  Tdk Tuntas 

22 201807064 Rahmad Rifadil  L 73 Tuntas  

23 201807065 Ramadhan  L 60  Tdk Tuntas 

24 201807066 Rasmin  L 73 Tuntas  

25 201807067 Refon  L 73 Tuntas  

26 201807068 Rezza L 73 Tuntas  

27 201807070 Salmawati R  P 73 Tuntas  

28 201807071 Sarwan  L 70  Tdk Tuntas 

29 201807072 Silfi David P 73 Tuntas  

Jumlah   2023 18 11 

Nilai Rata-Rata   69,75   

Persentase  

Ketuntasan Belajar 

   62,06% 37,93% 
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SILABUS 
 
Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 2 KENDARI 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
Kelas   : X (Sepuluh) 
 
Kompetensi Inti : 

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

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

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

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

KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1.3  Meyakini bahwa Allah Maha Mulia, Maha 
Mengamankan, Maha Memelihara, 
Maha Sempurna Kekuatan-Nya, Maha 
Penghimpun, Maha Adil, dan Maha Akhir  

Aku Selalu Dekat dengan ALLAH 
SWT 

 Meneliti secara lebih mendalam pemahaman al-Asmā’u 
al-Ĥusnā, Q.S. al- A’rāf/7:180, Q.S. al-Infi¯ār:6, Q.S. al-
An’ām/6:82, Q.S. aż-Żariyat/5:58, Q.S. Āli ‘Imrān/3:9, 
Q.S. al-An’ām/6:115, dan Q.S. al-Ĥadĩd/57:3, tentang al-
Asmā’u al Ĥusnā, dengan menggunakan IT. 

 Menjelaskan makna isi al-Asmā’u al-¦usnā, Q.S. al-
A’rāf/7:180, Q.S. al-Infiţār:6, Q.S. al-An’ām/6:82, Q.S. 
aż-Żariyat/5:58, Q.S. Āli ‘Imrān/3:9, Q.S. al-An’ām/6:115, 
dan Q.S. al-Ĥadĩd/57:3, tentang al-Asmā’u al-¦usnā 
dengan menggunakan IT. 

 Mendemonstrasikan hafalan al-Asmā’u al-Husnā dengan 
menerapkan berbagai jenis nada bacaan secara baik 
dan lancar. 

 Memberikan tambahan bacaan ayat al-Qur’ān dan 

2.3  Memiliki sikap keluhuran budi; kokoh 
pendirian, pemberi rasa aman, tawakal 
dan adil sebagai implementasi 
pemahaman al-Asmau al-Husna: Al-
Karim, Al-Mu’min, Al-Wakil, Al- Matin, Al-
Jami’, Al-‘Adl, dan Al-Akhir  

3.3  Menganalisis makna al-Asma’u al-
Husna: al-Karim, al-Mu’min, al-Wakil, al-
Matin, al-Jami’, al-‘Adl, dan al-Akhir  

4.3  Menyajikan hubungan makna- makna al-
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Asma’u al-Husna: al-Karim, al-Mu’min, 
al-Wakil, al-Matin, al-Jami’, al-‘Adl, dan 
al-Akhir dengan perilaku keluhuran budi, 
kokoh pendirian, rasa aman, tawakal 
dan perilaku adil  

 
 
 

Hadis-hadis yang mendukung lainnya, tentang al-
Asmā’u al-Husnā. 

 Meneliti secara lebih mendalam bentuk perilaku tentang 
al-Asmā’u al-Husnā, Q.S. al-A’rāf/7:180, Q.S. al-
Infi¯ār:6, Q.S. al-An’ām/6:82, Q.S. aż-Żariyat/5:58, Q.S. 
Āli ‘Imrān/3:9, Q.S. al-An’ām/6:115, dan Q.S. al-
¦ad³d/57:3 sebagai dasar dalam menerapkan al-Asmā’u 
al-Husnā, dengan menggunakan IT. 

 Menampilkan contoh perilaku berdasarkan al-Asmā’u al-
Husnā, Q.S. al- A’rāf/7:180, Q.S. al-Infi¯ār:6, Q.S. al-
An’ām/6:82, Q.S. aż-Żariyat/5:58, Q.S. Āli ‘Imrān/3:9, 
Q.S. al-An’ām/6:115, dan Q.S. al-¦ad³d/57:3 ayat al-
Qur’ān dan hadis-hadis yang mendukung lainnya, 
sebagai dasar dalam menerapkan al-Asmā’u al-Husnā 
melalui presentasi, demonstrasi dan bersimulasi, dalam 
bentuk powerpoint, video atau CD pembelajaran.  

 

1.5 Terbiasa berpakaian sesuai dengan 
syariat Islam  

Berbusana Muslim & Muslimah 
Merupakan Cermin Kepribadian & 

Keindahan Diri 

 Meneliti secara lebih mendalam pemahaman Q.S. al-
Ahzab/33:59, 31, dan an- Nur/24:31 tentang berbusana 
muslim dan muslimah, dengan menggunakan IT.  

 Menjelaskan makna yang terkandung dalam al-
Ahzāb/33:59, dan an- Nur/24:31 tentang berbusana 
muslim dan muslimah dengan menggunakan IT. 

 Menampilkan contoh perilaku berdasarkan, Q.S. al- 
Ahzāb/33:59, dan an- Nur/24:31 sebagai dasar dalam 
menerapkan berbusana muslim dan muslimah melalui 
presentasi, demonstrasi dan simulasi dengan 
menggunakan IT. 

 Memberikan contoh-contoh perilaku, berdasarkan ayat-
ayat al-Qur’ān dan hadis-hadis lainnya sebagai dasar 
dalam menerapkan berbusana muslim dan muslimah. 

2.5 Menunjukkan perilaku berpakaian sesuai 
dengan syariat Islam  

3.5 Menganalisis ketentuan berpakaian 
sesuai syariat Islam  

4.5 Menyajikan keutamaan tatacara 
berpakaian sesuai syariat Islam  

1.6 Meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok 
agama  

Mempertahankan Kejujuran 
sebagai Cermin Kepribadian 

 Meneliti secara lebih mendalam pemahaman Q.S. al-
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2.6 Menunjukkan perilaku jujur dalam 
kehidupan sehari-hari  

 Māidah/5:8, Q.S. at- Taubah/9:119, Q.S. al-Anfāl/8:58, 
dan Q.S. an-Nahl/16:105 tentang kejujuran, dengan 
menggunakan IT. 

 Menjelaskan makna yang terkandung dalam Q.S. al-
Māidah/5:8, Q.S. at- Taubah/9:119, Q.S. al-Anfāl/8:58, 
dan Q.S. an-Nahl/16:105 tentang kejujuran dengan 
menggunakan IT. 

 Memberikan tambahan bacaan ayat al-Qur’ān dan 
hadis-hadis yang mendukung lainnya tentang kejujuran 

 

3.6 Menganalisis manfaat kejujuran dalam 
kehidupan sehari-hari  

4.6 Menyajikan kaitan antara contoh perilaku 
jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan 
keimanan  

1.8  Meyakini al-Qur’an, Hadis dan ijtihad 
sebagai sumber hukum Islam  

Al-Qur’an dan Hadis adalah 
Pedoman Hidupku 

 

 Meneliti secara lebih mendalam pemahaman Q.S. al-
Isrā’/17:9 dan Q.S. an- Nisā/4:59, 105 tentang al-
Qur’ān, hadis dan ijtihād sebagai sumber hukum Islam, 
dengan menggunakan ICT. 

 Menyajikan model-model jenis cara membaca indah 
ayat-ayat al-Qur’ān tentang al-Qur’ān sebagai pedoman 
hidup. 

 Menjelaskan makna isi al-Qur’ān, hadis dan ijtihād 
sebagai sumber hukum Islam dengan menggunakan 
ICT. 

 Memberikan tambahan bacaan ayat al-Qur’ān dan 
hadis-hadis yang mendukung lainnya, tentang al-
Qur’ān, hadis dan ijtihād sebagai sumber hukum Islam. 

 Meneliti secara lebih mendalam bentuk perilaku 
tentang, Q.S. al-Isrā’/17:9 dan Q.S. an-Nisā/4:59, 105 
sebagai dasar dalam menjadikan al-Qur’ān sebagai 
pedoman hidup dan sumber hukum Islam dengan 
menggunakan IT. 

 Memberikan contoh-contoh perilaku, berdasarkan 
bacaan ayat al-Qur’ān dan hadis-Hadis lainnya yang 
mendukung dan menjadikannya sebagai sumber hukum 
dan pedoman hidup.  

2.8  Menunjukkan perilaku ikhlas dan taat 
beribadah sebagai implemantasi 
pemahaman terhadap kedudukan al-
Qur’an, Hadis, dan ijtihad sebagai 
sumber hukum Islam  

3.8  Menganalisis kedudukan al-Qur’an, 
Hadis, dan ijtihad sebagai sumber 
hukum Islam  

4.8  Mendeskripsikan macam-macam 
sumber hukum Islam  

1.10  Meyakini kebenaran dakwah Nabi Meneladani Perjuangan Dakwah  Menganalisis perjuangan dakwah yang dilakukan 
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Muhammad saw di Makkah.  Rasulullah SAW. di Mekah 
 

Rasulullah saw. di Mekah dari berbagai sumber baik 
media cetak maupun elektronik 

 Membacakan dalil-dalil naqli sebagai dasar perjuangan 
dakwah yang dilakukan Rasulullah saw. di Mekah 
dengan nada yang khidmad, menarik, dan indah. 

 Menyebutkan silsilah keturunan Rasulullah saw. 

 Menjelaskan makna perjuangan dakwah yang dilakukan 
Rasulullah saw. di Mekah dengan menggunakan ICT. 

 Menjelaskan contoh dakwah yang dilakukan Rasulullah 
saw. di Mekah dengan menerapkan berbagai jenis cara 
berdakwah, yang lebih mengantarkan pada kreativitas 
dan inovasi pembelajaran. 

 Mendemonstrasikan bacaan hadis-hadis yang terkait 
dan mendukung lainnya, tentang perjuangan dakwah 
yang dilakukan Rasulullah saw. di Mekah. 

 Meneliti secara lebih mendalam bentuk perilaku yang 
patut diteladani dari perjuangan dakwah yang dilakukan 
Rasulullah saw. di Mekah dengan menggunakan IT. 

 Menjelaskan makna perilaku perjuangan dakwah yang 
dilakukan Rasulullah saw. di Mekah yang patut 
diteladani dengan menggunakan IT. 

 Mengembangkan contoh perilaku yang patut diteladani 
dari sejarah perjuangan Rasulullah saw. di Mekah 
menjadi pengembangan pembelajaran dengan 
menggunakan IT, membuat powerpoint, animasi, 
demonstrasi, simulasi menjadi video atau film 
pembelajaran PAI dan Budi Pekerti, sebagai sumber 
inspirasi pengembangan pembelajaran dan sumber 
keteladanan, bahkan untuk meraih cita-cita. 

2.10  Bersikap tangguh dan rela berkorban 
menegakkan kebenaran sebagai ’ibrah 
dari sejarah strategi dakwah Nabi di 
Makkah.  

3.10  Menganalisis substansi, strategi, dan 
penyebab keberhasilan dakwah Nabi 
Muhammad saw di Makkah.  

4.10  Menyajikan keterkaitan antara substansi 
dan strategi dengan keberhasilan 
dakwah Nabi Muhammad saw di 
Makkah 

1.1  Terbiasa membaca al-Qur’an dengan 
meyakini bahwa kontrol diri (mujahadah 
an-nafs), prasangka baik (husnuzzan), 
dan persaudaraan (ukhuwah) adalah 

Meniti Hidup dengan Kemuliaan 
 

 Membaca al-Qur’an dengan meyakini bahwa kontrol 
diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik (husnuzzan), 
dan persaudaraan (ukhuwah) adalah perintah agama. 
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perintah agama.   Menunjukkan perilaku kontrol diri (mujahadah an-nafs), 
prasangka baik (husnuzzan), dan persaudaraan 
(ukhuwah) di lingkungan sekolah 

 Menunjukkan  perilaku kontrol diri (mujahadah an-
nafs), prasangka baik (husnuzzhan), dan persaudaraan 
(ukhuwah) di lingkungan masyarakat. 

  Menunjukkan kandungan Surah   Q.S. Al-Hujurat/49: 
10 dan 12 serta hadits tentang kontrol diri (mujahadah 
an-nafs), prasangka baik (husnuzzhan), dan 
persaudaraan (ukhuwah). 

 Menjelaskan  kandungan Q.S. Al-Hujurat/49: 10 dan 12 
serta hadits tentang kontrol diri (mujahadah an-nafs), 
prasangka baik (husnuzzhan), dan persaudaraan 
(ukhuwah). 

  Menjelaskan pengertian dari   kontrol diri (mujahadah 
an-nafs), prasangka baik (husnuzzhan) dan 
persaudaraan (ukhuwah), dan menerapkannya dalam 
kehidupan. 

 Menjelaskan hikmah  dari   kontrol diri (mujahadah an-
nafs), prasangka baik (husnuzzhan) dan persaudaraan 
(ukhuwah), dan menerapkannya dalam kehidupan 

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

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

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

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

3.6   Memahami manfaat dan hikmah kontrol 
diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik 
(husnuzzhan) dan persaudaraan 
(ukhuwah), dan menerapkannya dalam 
kehidupan 

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

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

 
 
 

1.4  Meyakini keberadaan malaikat-malaikat 
Allah Swt.  

Malaikat Selalu Bersamaku  Menegaskan tentang  iman dan keberadaan malaikat-
malaikat Allah SWT. 

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

dalam prilaku kehidupan sehari-hari 

 Menekankan sikap disiplin, jujur, dan tanggungjawab, 
sebagai implementasi beriman kepada malaikat Allah 
SWT 

 Menunjukan sikap disiplin, jujur dan tanggungjawab, 
sebagai implementasi beriman kepada malaikat Allah 
SWT 

 Menjelaskan pengertian iman kepada malaikat 

 Menjelaskan hukum beriman kepada malaikat 

 Menjelaskan nama-nama malaikat dan tugasnya  

 Menjelaskan perbedaan malaikat, jin dan manusia  

 Menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat 

 Memberikan contoh-contoh perilaku hubungan antara 
beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT. dengan 
perilaku teliti, disiplin, dan waspada dalam kehidupan 
sehari-hari 

 Menerapkan perilaku hubungan antara beriman kepada 
malaikat-malaikat Allah SWT. dengan perilaku teliti, 
disiplin, dan waspada dalam kehidupan sehari-hari 

 

3.4  Menganalisis makna beriman kepada 
malaikat-malaikat Allah Swt.  

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

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

Hikmah Ibadah Haji, Zakat dan 
Wakaf dalam Kehidupan 

 Menganalisis pengelolaan hikmah ibadah haji, zakat, 
dan wakaf dalam membentuk kepedulian sosial,dari 
berbagai sumber baik media cetak maupun elektronik. 

 Menjelaskan makna hikmah ibadah haji, zakat, dan 
wakafdalam membentuk kepedulian sosial, baik dan 
benardengan menggunakan IT. 

 Menjelaskan hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf 
dalam kehidupan, dengan menerapkan berbagai jenis 
cara pengelolaan, yang lebih mengantarkan pada 
kreatifitas dan inovasi pembelajaran. 

 Mendemontrasikan bacaan hadis-hadis yang terkait dan 
mendukung lainnya, tentang hikmah ibadah haji, zakat, 

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

3.9 Menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, 
dan wakaf bagi individu dan masyarakat. 

4.9 Menyimulasikan ibadah haji, zakat, dan 
wakaf 
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dan wakaf dalam kehidupan. 

 Menjelaskan makna isi kandungan Q.S. al-Imran/ 3: 92 
dan Q.S. al-Maidah/ 5: 8 tentang hikmah ibadah haji, 
zakat, dan wakaf dalam kehidupandengan 
menggunakan IT. 

 Mendemontrasikan bentuk-bentuk pengelolaan ibadah 
haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan dari hasil 
penemuannya melalui internet. 

1.11  Meyakini kebenaran dakwah Nabi 
Muhammad saw di Madinah. 

Meneladani Perjuangan Dakwah 
Rasululah SAW. di Madinah 

 Menganalisis substansi dan strategi perjuangan dakwah 
yang dilakukan Rasulullah saw. di Madinah dari 
berbagai sumber baik media cetak maupun elektronik, 
dengan menggunakan IT, yang kemudian ditampilkam 
dalam bentuk powerpoint.  

 Menjelaskan contoh perjuangan dakwah yang dilakukan 
Rasulullah saw. di Madinah dengan menerapkan 
berbagai jenis cara berdakwah, yang lebih 
mengantarkan pada kreativitas dan inovasi 
pembelajaran, yang kemudian ditampilkam dalam 
bentuk powerpoint. 

 Meneliti secara lebih mendalam bentuk perilaku yang 
patut diteladani dari perjuangan dakwah yang dilakukan 
Rasulullah saw. di Madinah dengan menggunakan ICT, 
yang kemudian ditampilkam dalam bentuk powerpoint. 

 Mengembangkan contoh perilaku yang patut diteladani 
dari sejarah perjuangan dakwah Rasulullah saw. di 
Madinah menjadi pengembangan pembelajaran dengan 
menggunakan IT, membuat powerpoint, animasi, 
demonstrasi, dan simulasi menjadi video atau film 
pembelajaran PAI dan Budi Pekerti, sebagai sumber 
inspirasi pengembangan pembelajaran dan sumber 
keteladanan, bahkan untuk meraih cita-cita 

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

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

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

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

Nikmatnya Mencari Ilmu dan 
Indahnya Berbagi Pengetahuan 

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

nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi 
pengetahuan dengan menggunakan ICT. 

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

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

 Meneliti secara lebih mendalam bentuk perilaku tentang 
Q.S. at-Taubah/9:122 sebagai dasar dalam 
menerapkan nikmatnya mencari ilmu dan indahnya 
berbagi pengetahuan, dengan menggunakan IT 
(powerpoint, video, CD). 

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

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

4.7 Menyajikan kaitan antara kewajiban 
menuntut ilmu, dengan kewajiban 
membela agama sesuai perintah Q.S. at-
Taubah/9: 122 Adan Hadis terkait. 

1.2  Meyakini bahwa pergaulan bebas dan 
zina adalah dilarang agama. 

Menjaga Martabat Manusia 
dengan Menjauhi Pergaulan 
Bebas dan Perbuatan Zina 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4.2.3  Menyajikan keterkaitan antara larangan 

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

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 

 

Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 2 KENDARI 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas/Semester  : X  Tehnik Listrik B / Genap 

Materi Pokok   : Meniti Hidup dengan Kemuliaan 

Alokasi Waktu  : 3 x 45 Menit  

 

A. Kompetensi Inti 

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

 KI-2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif 

dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, 

keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan 

regional, dan kawasan internasional”. 

 KI-3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

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

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

 KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 

secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1  Terbiasa membaca al-Qur’an 

dengan meyakini bahwa kontrol diri 

(mujahadah an-nafs), prasangka 

baik (husnuzzan), dan persaudaraan 

(ukhuwah) adalah perintah agama.  

1.1.1 Membaca al-Qur’an dengan meyakini 

bahwa kontrol diri (mujahadah an-

nafs), prasangka baik (husnuzzan), dan 

persaudaraan (ukhuwah) adalah perintah 

agama.  

2.1  Menunjukkan perilaku kontrol diri 

(mujahadah an-nafs), prasangka 

baik (husnuzzan), dan persaudaraan 

(ukhuwah) sebagai implementasi 

perintah Q.S. al- Hujurat/49: 10 dan 

12 serta Hadis terkait.  

2.1.1 Menunjukkan perilaku kontrol diri 

kontrol diri (mujahadah an-nafs), 

prasangka baik (husnuzzan), dan 

persaudaraan (ukhuwah) di lingkungan 

sekolah 

2.2.2 Menunjukkan  perilaku kontrol diri 

(mujahadah an-nafs), prasangka baik 

(husnuzzan), dan persaudaraan 
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(ukhuwah) di lingkungan masyarakat. 

3.1. Menganalisis Q.S.Al-Hujurat/49:10 

dan 12 serta hadis terkait tentang 

kontrol diri ( mujahadah an-nafs ), 

prasangka baik ( husnuzzan ), dan 

persaudaraan ( ukhuwwah ) 

3.1.1  Menunjukkan kandungan Surah   Q.S. 

Al-Hujurat/49: 10 dan 12 serta hadits 

tentang kontrol diri (mujahadah an-

nafs), prasangka baik (husnuzzan), dan 

persaudaraan (ukhuwah) 

3.1.2 Menjelaskan  kandungan Q.S. Al-

Hujurat/49: 10 dan 12 serta hadits 

tentang kontrol diri (mujahadah an-

nafs), prasangka baik (husnuzzan), dan 

persaudaraan (ukhuwah) 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

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

huruf  

2. Menunjukkan perilaku kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik (husnuzzan), 

dan persaudaraan (ukhuwwah) sebagai implementasi perintah Q.S. al- Hujurat/49: 10 

dan 12 serta Hadis terkait dilingkungan sekolah dan masyarakat.  

3. Menganalisis kandungan Q.S. al-Hujurat/49: 10 dan 12 serta Hadis tentang kontrol 

diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik (husnuzzan), dan persaudaraan (ukhuwah).  

D. Materi Pembelajaran  

 Dasar hukum perilaku kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik (husnuzzan), 

dan persaudaraan (ukhuwah) 

 Perilaku kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik (husnuzzan), dan 

persaudaraan (ukhuwwah) dilingkungan sekolah dan masyarakat. 

E. Metode Pembelajaran 

1)  Pendekatan     : Saintifik 

2)  Model Pembelajaran  : Cooperative Learning  

3)  Metode   : Diskusi, Ceramah, Tanya jawab dan Time Token Arends 

F. Media Pembelajaran 

Media :  

 Kartu kupon berbicara  
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Alat/Bahan : 

 Penggaris, spidol, papan tulis 

 Laptop  

G. Sumber Belajar 

 Buku Pendidikan Agama Islam Siswa dan Budi Pekerti Kelas X, Kemendikbud Tahun 

2017 

 Buku refensi yang relevan,  

 Al-Qur’an dan terjemahannya  

1 . Pertemuan Pertama (3 x 45 Menit) 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Guru : 

Orientasi 

 Mengucapkan salam, memanjatkan syukur kepada Allah SWT dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran 

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 

Aperpepsi 

 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya   

 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

Motivasi 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 

 Mengajukan pertanyaan 

Pemberian Acuan 

 Menyampaikan materi pelajaran yang akan dipelajari. 

 Pembagian kelompok belajar 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-

langkah pembelajaran. 
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1 . Pertemuan Pertama (3 x 45 Menit) 

Kegiatan Inti ( 105 Menit ) 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

 

1. Stimulation 

 (memberi stimulus) 

- Peserta didik mengamati penjelasan awal guru tentang materi 

yang berkaitan dengan pengendalian diri (mujahadah an-nafs), 

prasangka baik (husnuzzan), dan persaudaraan (ukhuwah) 

(Literasi)  

 

2.  Problem Statemen 

(pertanyaan/Identifikasi 

masalah) 

-  Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan muncul dari  

penjelasan yang telah disampaikan. Pada kegiatan ini akan 

muncul pertanyaan-pertanyaan, 

- Peserta didik menanya hal-hal yang terkait dengan materi 

pengendalian diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik 

(husnuzzan), dan persaudaraan (ukhuwah) 

 

3.  Data Collection         

( pengumpulan data ) 

- Peserta didik aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 

metode Time Token Arends, dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

 Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok  kemudian tiap-

tiap kelompok bertanggung jawab untuk bekerjasama 

dengan kelompoknya  dalam mengolah informasi atau data 

yang telah dikumpulkan dari berbagai literatur yang 

relevan terkait materi pengendalian diri (mujahadah an-

nafs), prasangka baik (husnuzzan), dan persaudaraan 

(ukhuwah) dalam Q.S. al- Hujurat/49: 10 dan 12 serta 

Hadis terkait 

 Guru membagikan kupon berbicara kepada setiap siswa 

dalam satu kelompok.  

(Berfikir Kritis dan Kolaborasi) 

- Guru memperhatikan kinerja masing-masing kelompok serta 

memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam diskusi. 

 

 

4. Data Processing 

- Menyelesaikan permasalahan melalui diskusi kelompok.      

( mempresentasikan di depan kelas) dengan terlebih dahulu 

memberikan kuponnya sebelum memulai untuk berbicara. 
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1 . Pertemuan Pertama (3 x 45 Menit) 

(Pengolahan data) Bagi siswa yang telah menghabiskan kuponnya tidak dapat 

lagi berbicara dan diberikan kepada siswa yang masih 

memegang kupon.  (Komunikatif) 

       5. Verification 

(Pembuktian) 

- Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 

teori pada sumber yang relevan.  

6. Generalization 

(Menarik 

kesimpulan) 

- Peserta didik menyimpulkan kembali materi yang telah ia 

terima/ketahui secara bersama-sama.  

 

 

Catatan : Selama pembelajaran guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang 

meliputi sikap: nasionalisme,  disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh 

menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan 

 

Kegiatan Penutup (15 Menit) 

 

 Menjelaskan kegiatan pembelajaran pertemuan selanjutnya 

 Guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah dan do’a serta 

mengucapkan salam (Pembinaan Karakter) 

 

H. Penilaian Hasil belajar 

1. Penilaian diskusi  

Peserta didik berdiskusi tentang pengendalian diri (mujahadah an-nafs), prasangka 

baik (husnuzzan), dan persaudaraan (ukhuwah)  

Aspek dan rubrik penilaian kelompok :  

1) Kejelasan dan ke dalaman informasi  

(a) Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan ke dalaman informasi 

lengkap dan sempurna, skor 100.  

(b) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan ke dalaman 

informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 75.  

(c) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan ke dalaman 

informasi kurang lengkap, skor 50.  

(d) Jika kelompok tersebut tidak dapat memberikan penjelasan dan ke dalaman 

informasi, skor 25.  
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NO 

 

 

 

Nama Peserta 

didik 

Aspek yang Dinilai 

Skor  

Maks  
Nilai 

Ketuntasan 

Kejelasan dan 

Kedalaman 

Informasi 

T BT 

1       

2       

Dst       

Keterangan: 

T  : Tuntas mencapai nilai KKM 

BT : Belum Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM  

Pedoman Pen-Skoran : 

Nilai = Jumlah nilai skor yang diperoleh x 100 

            Jumlah skor maksimal 

2) Keaktifan dalam diskusi  

(a) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 100.  

(b) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 75.  

(c) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 50.  

(d) Jika kelompok tersebut tidak aktif dalam diskusi, skor 25.  

No. 
Nama Peserta 

didik 

Aspek yang Dinilai 
Skor 

maks  
Nilai 

Ketuntasan 

Keaktifan dalam 

Diskusi 
T BT 

1       

2       

Dst.       

Keterangan: 

T  : Tuntas mencapai nilai KKM 

BT : Belum Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM  

Pedoman Pen-Skoran : 

Nilai = Jumlah nilai skor yang diperoleh x 100 

            Jumlah skor maksimal 
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3) Kejelasan dan kerapian presentasi/ resume  

(a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan sangat jelas 

dan rapi, skor 100.  

(b) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan jelas dan rapi, 

skor 75.  

(c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan sangat jelas 

dan kurang rapi, skor 50.  

(d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan kurang jelas 

dan tidak rapi, skor 25.  

 

No. 
Nama Peserta 

didik 

Aspek yang Dinilai 
Skor  

Maks  
Nilai 

Ketuntasan 

Kejelasan dan 

Kerapian Presentasi 
T BT 

1       

2       

Dst.       

 

Keterangan: 

T  : Tuntas mencapai nilai KKM 

BT : Belum Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM  

 

Pedoman Pen-Skoran : 

Nilai = Jumlah nilai skor yang diperoleh x 100 

            Jumlah skor maksimal 
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2. Lembar Tes Tertulis 

No. Butir – butir Soal Kunci Jawaban 

1. 
Jelaskan isi kandungan Q.S. al-

Hujurat (49): 12  ! 

Ayat ini menjelaskan tentang prasangka baik 

husnuzzhan)  

2.  
Jelaskan isi kandungan Q.S. al-

Hujurat (49): 10 ! 

Ayat ini menjelaskan tentang persaudaraan 

(ukhuwah) ! 

3.  

Jelaskan Perilaku kontrol diri 

(mujahadah an-nafs), prasangka 

baik (husnuzzan), dan 

persaudaraan (ukhuwwah) 

dilingkungan sekolah dan 

masyarakat 

Dilingkungan sekolah : 

- memaafkan kesalahan teman  

- menolong teman yang membutuhkan  

- bersabar jika ada teman yang mengejek atau 

mencemooh  

Dilingkungan masyarakat : 

-  gotong royong  

-  menjenguk tetangga yang sedang sakit  

- bergaul dengan semua masyarakat tanpa 

memandang suku, agama, ras, dan budaya 

Dll  

         

 

 

  Kendari,   Januari  2018 
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Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 

 

Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 2 KENDARI 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas/Semester  : X  Tehnik Listrik B / Genap 

Materi Pokok   : Meniti Hidup dengan Kemuliaan 

Alokasi Waktu  : 3 x 45 Menit  

 

A. Kompetensi Inti 

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

 KI-2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam 

berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, 

sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan 

kawasan internasional”. 

 KI-3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

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

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah 

 KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 

secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.6. Memahami manfaat dan hikmah 

kontol diri ( mujahadah an-nafs ) , 

prasangka baik ( huznuzzzhan ), dan 

persaudaraan ( ukhuwwah ) 

3.6.1 Menjelaskan pengertian dari kontrol diri    

(mujahadah an-nafs ) , prasangka baik      

(huznuzzzhan ), dan persaudaraan             

(ukhuwwah )  

4.1.1 Membaca Q.S.Al-Hujurat/49: 10 

dan 12, sesuai dengan kaidah tajwid 

dan makharijul huruf  

4.1.3 Menyajikan hubungan antara 

kualitas keimanan dengan kontrol 

diri(mujahadah an-nafs), prasangka 

4.1.1.1 Membaca Q.S. al-Hujurat/49: 10 dan 12, 

sesuai dengan kaidah tajwid dan 

makharijul huruf  

4.1.3.1Menyajikan hubungan antara kualitas 

keimanan dengan kontrol diri (mujahadah 

an-nafs), prasangka baik (husnuzzan), dan 
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baik (husnuzzan), dan persaudaraan 

(ukhuwah) sesuai dengan pesan 

Q.S. al-Hujurat/49: 10 dan 12, serta 

Hadis terkait.   

persaudaraan (ukhuwah) sesuai dengan 

pesan Q.S. al-Hujurat/ 49: 10 dan 12, serta 

Hadis terkait. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

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

huruf  

2. Memahami manfaat dan hikmah dari kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik 

(husnuzzan), dan persaudaraan (ukhuwwah) dan menerapkannya dalam kehidupan 

3. Menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri (mujahadah an-nafs), 

prasangka baik (husnuzzan), dan persaudaraan (ukhuwwah) 

D. Materi Pembelajaran  

 Pengertian kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik (husnuzzan), dan 

persaudaraan (ukhuwwah) 

 Manfaat dan hikmah dari kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik (husnuzzan), 

dan persaudaraan (ukhuwwah) 

 Hubungan kualitas keimaman dengan kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik 

(husnuzzan), dan persaudaraan (ukhuwwah) 

E. Metode Pembelajaran 

1)  Pendekatan     : Saintifik 

2)  Model Pembelajaran  : Cooperative Learning  

3)  Metode   : Diskusi, Ceramah, Tanya jawab dan Time Token Arends 

F. Media Pembelajaran 

Media :  

 Kartu kupon berbicara  

Alat/Bahan : 

 Penggaris, spidol, papan tulis 

 Laptop  
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G. Sumber Belajar 

 Buku Pendidikan Agama Islam Siswa dan Budi Pekerti Kelas X, Kemendikbud, tahun 

2017 

 Buku refensi yang relevan,  

 Al-Qur’an dan terjemahannya  

 

1 . Pertemuan Kedua  (3 x 45 Menit) 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Guru : 

Orientasi 

 Mengucapkan salam, memanjatkan syukur kepada Allah SWT dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran 

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 

Aperpepsi 

 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman 

peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya   

 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 

Motivasi 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 

 Mengajukan pertanyaan 

Pemberian Acuan 

 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 

 Pembagian kelompok belajar 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran. 
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1 . Pertemuan Kedua  (3 x 45 Menit) 

 

Kegiatan Inti ( 105 Menit ) 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

 

1. Stimulation 

 (memberi stimulus) 

- Peserta didik mengamati penjelasan guru tentang materi yang 

berkaitan dengan pengendalian diri (mujahadah an-nafs), 

prasangka baik (husnuzzan), dan persaudaraan (ukhuwah) 

(Literasi)  

 

2.  Problem Statemen 

(pertanyaan/Identifikasi 

masalah) 

-  Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan muncul dari  

penjelasan yang telah disampaikan. Pada kegiatan ini akan 

muncul pertanyaan-pertanyaan, 

- Peserta didik menanya hal-hal yang terkait dengan materi 

pengendalian diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik 

(husnuzzan), dan persaudaraan (ukhuwah) 

 

3.  Data Collection         

( pengumpulan data ) 

- Peserta didik aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 

metode Time Token Arends, dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

 Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok  kemudian tiap-

tiap kelompok bertanggung jawab untuk bekerjasama 

dengan kelompoknya  dalam mengolah informasi atau data 

yang telah dikumpulkan dari berbagai literatur yang 

relevan terkait materi pengendalian diri (mujahadah an-

nafs), prasangka baik (husnuzzan), dan persaudaraan 

(ukhuwah) dalam Q.S. al- Hujurat/49: 10 dan 12 serta 

Hadis terkait 

 Guru membagikan kupon berbicara kepada setiap siswa 

dalam satu kelompok.  

(Berfikir Kritis dan Kolaborasi) 

- Guru memperhatikan kerja masing-masing kelompok serta 

memotivasi siswa agar terlibar aktif dalam diskusi. 
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1 . Pertemuan Kedua  (3 x 45 Menit) 

 

 

4. Data Processing 

(Pengolahan data) 

- Menyelesaikan permasalahan dengan melalui diskusi 

kelompok. ( mempresentasikan di depan kelas) dengan 

terlebih dahulu memberikan kuponnya sebelum memulai 

untuk berbicara. Bagi siswa yang telah menghabiskan 

kuponnya tidak dapat lagi berbicara dan diberikan kepada 

siswa yang masih memegang kupon.  (Komunikatif) 

       5. Verification 

(Pembuktian) 

- Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 

teori pada sumber yang relevan.  

6. Generalization 

(Menarik 

kesimpulan) 

- Peserta didik menyimpulkan kembali materi yang telah ia 

terima/ketahui secara bersama-sama.  

 

Catatan : Selama pembelajaran guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang 

meliputi sikap: nasionalisme,  disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh 

menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan 

 

Kegiatan Penutup (15 Menit) 

 

 Menjelaskan kegiatan pembelajaran pertemuan selanjutnya 

 Guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah dan do’a serta mengucapkan 

salam (Pembinaan Karakter) 

 

H. Penilaian Hasil belajar 

1. Penilaian Diskusi  

Peserta didik berdiskusi tentang pengendalian diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik 

(husnuzzan), dan persaudaraan (ukhuwah)  

Aspek dan rubrik penilaian kelompok :  

1) Kejelasan dan ke dalaman informasi  

(a) Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan ke dalaman informasi 

lengkap dan sempurna, skor 100.  

(b) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan ke dalaman informasi 

lengkap dan kurang sempurna, skor 75.  

(c) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan ke dalaman informasi 

kurang lengkap, skor 50.  
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(d) Jika kelompok tersebut tidak dapat memberikan penjelasan dan ke dalaman 

informasi, skor 25.  

 

          

NO 

 

 

 

Nama Peserta 

didik 

Aspek yang Dinilai 

Skor  

Maks  
Nilai 

Ketuntasan 

Kejelasan dan 

Kedalaman 

Informasi 

T BT 

1       

2       

Dst       

Keterangan: 

T  : Tuntas mencapai nilai KKM 

BT : Belum Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM  

 

Pedoman Pen-Skoran : 

Nilai = Jumlah nilai skor yang diperoleh    x  100 

            Jumlah skor maksimal 

2) Keaktifan dalam diskusi  

(a) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 100.  

(b) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 75.  

(c) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 50.  

(d) Jika kelompok tersebut tidak aktif dalam diskusi, skor 25.  

No. 
Nama Peserta 

didik 

Aspek yang Dinilai 
Skor 

maks  
Nilai 

Ketuntasan 

Keaktifan dalam 

Diskusi 
T BT 

1       

2       

Dst.       

Keterangan: 

T  : Tuntas mencapai nilai KKM 

BT : Belum Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM  
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Pedoman Pen-Skoran : 

Nilai = Jumlah nilai skor yang diperoleh   x 100 

            Jumlah skor maksimal 

3) Kejelasan dan kerapian presentasi/ resume  

(a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan sangat jelas dan 

rapi, skor 100.  

(b) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan jelas dan rapi, 

skor 75.  

(c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan sangat jelas dan 

kurang rapi, skor 50.  

(d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan kurang jelas dan 

tidak rapi, skor 25.  

 

No. 
Nama Peserta 

didik 

Aspek yang Dinilai 
Skor  

Maks  
Nilai 

Ketuntasan 

Kejelasan dan 

Kerapian Presentasi 
T BT 

1       

2       

Dst.       

Keterangan: 

T  : Tuntas mencapai nilai KKM 

BT : Belum Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM  

 

Pedoman Pen-Skoran : 

Nilai = Jumlah nilai skor yang diperoleh   x 100 

            Jumlah skor maksimal 

2. Lembar Tes Tertulis 

No. Butir – butir Soal Kunci Jawaban 

1. 

Jelaskan manfaat dan hikmah dari 

prasangka baik (husnuzzhan) ! 

Terhindar dari berburuk sangka,  

dan akan selalu dihargai dan dihormati oleh 

orang lain. 

2. 

 

 

Jelaskan manfaat dan hikmah dari  

 

 

Beban hidup akan semakin ringan. Hidup 
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persaudaraan (ukhuwah) ! menjadi mudah dan tenteram karena tidak ada 

musuh. 

3. 

 

Jelaskan hubungan antara kualitas 

keimanan seseorang dengan 

perilaku kontrol diri ( mujahadah 

an-nafs )!   

Seseorang yang memiliki kualitas keimanan 

yang baik akan mampu mengontrol diri dengan 

baik dalam berperilaku dan bertindak.  

        

  

       Kendari,   Januari  2018 
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Lampiran 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 

 

Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 2 KENDARI  

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas/Semester  : X  Tehnik Listrik B / Genap 

Materi Pokok   : Malaikat Selalu Bersamaku  

Alokasi Waktu  : 3 x 45 Menit  

 

A. Kompetensi Inti 

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

 KI-2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif 

dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, 

keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan 

regional, dan kawasan internasional”. 

 KI-3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

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

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

 KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 

secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.4  Meyakini keberadaan malaikat-

malaikat Allah SWT.  

1.4.1 Menegaskan tentang  iman dan 

keberadaan malaikat-malaikat Allah 

SWT. 

1.4.2 Mengkorelasikan makna beriman kepada 

malaikat dalam prilaku kehidupan sehari-

hari 

2.4  Menunjukkan sikap disiplin, jujur 

dan bertanggung jawab, sebagai 

implementasi beriman kepada 

malaikat-malaikat Allah SWT.  

2.4.1. Menekankan sikap disiplin, jujur, dan 

tanggungjawab, sebagai implementasi 

beriman kepada malaikat Allah SWT 

2.4.2. Menunjukan sikap disiplin, jujur dan 

tanggungjawab, sebagai implementasi 

beriman kepada malaikat Allah SWT 
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3.4  Menganalisis makna beriman 

kepada malaikat-malaikat Allah 

SWT.  

3.4.1 Menjelaskan pengertian iman kepada 

malaikat 

3.4.2 Menjelaskan hukum beriman kepada 

malaikat 

3.4.3 Menjelaskan nama-nama malaikat dan 

tugasnya  

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

1. Menelaah makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT berdasarkan materi 

dengan baik 

2. Menemukan makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT dengan baik dan 

benar 

3. Memahami pengertian, hukum dan nama-nama malaikat Allah SWT beserta tugasnya 

D. Materi Pembelajaran  

 Makna beriman kepada Malaikat Allah SWT  

 Hukum beriman kepada Malaikat Allah SWT  

 Nama-nama malaikat Allah SWT dan tugasnya 

E. Metode Pembelajaran 

1)  Pendekatan     : Saintifik 

2)  Model Pembelajaran  : Cooperative Learning  

3)  Metode   : Diskusi, Ceramah, Tanya jawab dan Time Token Arends 

F. Media Pembelajaran 

Media :  

 Kartu kupon berbicara  

Alat/Bahan : 

 Penggaris, spidol, papan tulis 

 Laptop  

G. Sumber Belajar 

 Buku Pendidikan Agama Islam Siswa dan Budi Pekerti Kelas X, Kemendikbud, tahun 

2017 

 Buku refensi yang relevan,  

 Al-Qur’an dan terjemahannya  
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1 . Pertemuan Pertama (3 x 45 Menit) 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Guru : 

Orientasi 

 Mengucapkan salam, memanjatkan syukur kepada Allah SWT dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran 

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 

Aperpepsi 

 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman 

peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya   

 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 

Motivasi 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 

 Mengajukan pertanyaan 

Pemberian Acuan 

 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 

 Pembagian kelompok belajar 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-

langkah pembelajaran. 

Kegiatan Inti ( 105 Menit ) 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

 

1. Stimulation 

 (memberi stimulus) 

- Peserta didik mengamati penjelasan awal guru tentang materi 

yang berkaitan makna dan contoh perilaku beriman kepada 

malaikat-malaikat Allah SWT. (Literasi)  

 

2.  Problem Statemen 

(pertanyaan/Identifikasi 

masalah) 

-  Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan muncul dari  

penjelasan yang telah disampaikan. Pada kegiatan ini akan 

muncul pertanyaan-pertanyaan, 

- Peserta didik menanya hal-hal yang terkait dengan materi 

makna dan contoh perilaku beriman kepada malaikat-malaikat 

Allah SWT. 
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1 . Pertemuan Pertama (3 x 45 Menit) 

 

3.  Data Collection         

( pengumpulan data ) 

- Peserta didik aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 

metode Time Token Arends, dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

 Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok  kemudian tiap-

tiap kelompok bertanggung jawab untuk bekerjasama 

dengan kelompoknya  dalam mengolah informasi atau data 

yang telah dikumpulkan dari berbagai literatur yang 

relevan terkait materi makna dan contoh perilaku beriman 

kepada malaikat-malaikat Allah SWT. 

 Guru membagikan kupon berbicara kepada setiap siswa 

dalam satu kelompok.  

(Berfikir Kritis dan Kolaborasi) 

- Guru memperhatikan kerja masing-masing kelompok serta 

memotivasi siswa agar terlibar aktif dalam diskusi. 

 

 

4. Data Processing 

(Pengolahan data) 

- Menyelesaikan permasalahan dengan melalui diskusi 

kelompok. ( mempresentasikan di depan kelas) dengan 

terlebih dahulu memberikan kuponnya sebelum memulai 

untuk berbicara. Bagi siswa yang telah menghabiskan 

kuponnya tidak dapat lagi berbicara dan diberikan kepada 

siswa yang masih memegang kupon.  (Komunikatif) 

       5. Verification 

(Pembuktian) 

- Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 

teori pada sumber yang relevan.  

6. Generalization 

(Menarik 

kesimpulan) 

- Peserta didik menyimpulkan kembali materi yang telah ia 

terima/ketahui secara bersama-sama.  

 

Catatan : Selama pembelajaran guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang 

meliputi sikap: nasionalisme,  disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh 

menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan 
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1 . Pertemuan Pertama (3 x 45 Menit) 

Kegiatan Penutup (15 Menit) 

 

 Menjelaskan kegiatan pembelajaran pertemuan selanjutnya 

 Guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdala dan do’a serta mengucapkan 

salam (Pembinaan Karakter) 

 

H. Penilaian Hasil belajar 

1. Penilaian Diskusi  

Peserta didik berdiskusi tentang makna dan contoh perilaku beriman kepada malaikat-

malaikat Allah SWT. 

Aspek dan rubrik penilaian kelompok :  

1) Kejelasan dan ke dalaman informasi  

(a) Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan ke dalaman informasi 

lengkap dan sempurna, skor 100.  

(b) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan ke dalaman 

informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 75.  

(c) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan ke dalaman 

informasi kurang lengkap, skor 50.  

(d) Jika kelompok tersebut tidak dapat memberikan penjelasan dan ke dalaman 

informasi, skor 25.  

 

 

          

NO 

 

 

 

Nama Peserta 

didik 

Aspek yang Dinilai 

Skor  

Maks  
Nilai 

Ketuntasan 

Kejelasan dan 

Kedalaman 

Informasi 

T BT 

1       

2       

Dst       

Keterangan: 

T  : Tuntas mencapai nilai KKM 

BT : Belum Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM  

 

Pedoman Pen-Skoran : 

Nilai = Jumlah nilai skor yang diperoleh x 100 

            Jumlah skor maksimal 
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2) Keaktifan dalam diskusi  

(a) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 100.  

(b) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 75.  

(c) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 50.  

(d) Jika kelompok tersebut tidak aktif dalam diskusi, skor 25.  

 

No. 
Nama Peserta 

didik 

Aspek yang Dinilai 
Skor 

maks  
Nilai 

Ketuntasan 

Keaktifan dalam 

Diskusi 
T BT 

1       

2       

Dst.       

 

Keterangan: 

T  : Tuntas mencapai nilai KKM 

BT : Belum Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM  

 

Pedoman Pen-Skoran : 

Nilai = Jumlah nilai skor yang diperoleh x 100 

            Jumlah skor maksimal 

 

3) Kejelasan dan kerapian presentasi/ resume  

(a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan sangat jelas 

dan rapi, skor 100.  

(b) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan jelas dan rapi, 

skor 75.  

(c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan sangat jelas 

dan kurang rapi, skor 50.  

(d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan kurang jelas 

dan tidak rapi, skor 25.  
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No. 
Nama Peserta 

didik 

Aspek yang Dinilai 
Skor  

Maks  
Nilai 

Ketuntasan 

Kejelasan dan 

Kerapian Presentasi 
T BT 

1       

2       

Dst.       

Keterangan: 

T  : Tuntas mencapai nilai KKM 

BT : Belum Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM  

 

Pedoman Pen-Skoran : 

Nilai = Jumlah nilai skor yang diperoleh x 100 

            Jumlah skor maksimal 

2. Lembar Tes Tertulis 

No. Butir – butir Soal Kunci Jawaban 

1. 

 

 

 

 

 

Jelaskan keistimewaan yang 

dimiliki oleh malaikat 

dibandingkan dengan mahkluk 

ciptaan Allah SWT yang lain ! 

- Makhluk ciptaan Allah SWT yang paling taat  

-Mereka tidak makan, minum, ataupun tidur 

dan melakukan hal-hal lain seperti yang 

dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah SWT 

yang lainya. 

-Tidak memiliki hawa nafsu dan tidak pula 

berjenis kelamin 

2.  

 

 

Mengapa manusia wajib untuk 

beriman kepada malaikat ?  

Karena iman kepada malaikat merupakan 

salah satu rukun iman dan juga terdapat 

perintah Allah SWT dalam Q.S. Al-

Baqārah/2:285 dan Q.S. an-Nisā’/4:136 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelaskan 10 malaikat yang wajib 

untuk diimani oleh manusia 

beserta tugas-tugasnya ! 

1. Malaikat Jibril ( menyampaikan wahyu ) 

2. Malaikat Mikail ( membagikan rezeki ) 

3. Malaikat Izrail ( mencabut nyawa ) 

4. Malaikat Israfil ( meniup sangkakala )  

5. Malaikat Mungkar ( menjaga kubur ) 

6. Malaikat Nakir ( menjaga kubur ) 

7. Malaikat Raqib ( mencatat amal baik 

manusia ) 
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 8. Malaikat Atid ( mencatat amal buruk 

manusia ) 

9. Malaikat Malik ( menjaga neraka ) 

10. Malaikat Ridwan ( menjaga surga ) 

           

 

              Kendari,  Januari  2018 
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Lampiran 6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 

 

Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 2 KENDARI 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas/Semester  : X  Tehnik Listrik B / Genap 

Materi Pokok   : Malaikat Selalu Bersamaku  

Alokasi Waktu  : 3 x 45 Menit  

 

A. Kompetensi Inti 

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

 KI-2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif 

dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, 

keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan 

regional, dan kawasan internasional”. 

 KI-3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

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

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

 KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 

secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.4  Menganalisis makna beriman 

kepada malaikat-malaikat Allah 

SWT.  

3.4.1 Menjelaskan perbedaan malaikat, jin dan 

manusia  

3.4.2 Menjelaskan hikmah beriman kepada 

malaikat 

4.4  Menyajikan hubungan antara 

beriman kepada malaikat-malaikat 

Allah SWT. dengan perilaku teliti, 

disiplin, dan waspada.  

4.4.1 Memberikan contoh-contoh perilaku 

hubungan antara beriman kepada 

malaikat-malaikat Allah SWT. dengan 

perilaku teliti, disiplin, dan waspada 

dalam kehidupan sehari-hari 

4.4.2 Menerapkan perilaku hubungan antara 

beriman kepada malaikat-malaikat Allah 
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 SWT. dengan perilaku teliti, disiplin, dan 

waspada dalam kehidupan sehari-hari 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

1. Menunjukkan prilaku  hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Swt. 

dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada  

2. Memahami perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia 

3. Memahami hikmah beriman kepada malaikat  

4. Menerapkan perilaku hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Swt. 

dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada dalam kehidupan sehari-hari 

D. Materi Pembelajaran  

 Perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia 

 Hikmah beriman kepada malaikat  

 Perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah SWT  

E. Metode Pembelajaran 

1)  Pendekatan     : Saintifik 

2)  Model Pembelajaran  : Cooperative Learning  

3)  Metode   : Diskusi, Ceramah, Tanya jawab dan Time Token Arends 

F. Media Pembelajaran 

Media :  

 Kartu kupon berbicara  

Alat/Bahan : 

 Penggaris, spidol, papan tulis 

 Laptop & infocus 

G. Sumber Belajar 

 Buku Pendidikan Agama Islam Siswa dan Budi Pekerti Kelas X, Kemendikbud, tahun 

2017 

 Buku refensi yang relevan,  

 LCD Proyektor  

 Al-Qur’an dan terjemahannya  
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1 . Pertemuan Kedua  (3 x 45 Menit) 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Guru : 

Orientasi 

 Mengucapkan salam, memanjatkan syukur kepada Allah SWT dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran 

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 

Aperpepsi 

 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya   

 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 

dilakukan. 

Motivasi 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 

 Mengajukan pertanyaan 

Pemberian Acuan 

 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 

 Pembagian kelompok belajar 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-

langkah pembelajaran. 

Kegiatan Inti ( 105 Menit ) 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

 

1. Stimulation 

 (memberi stimulus) 

- Peserta didik mengamati penjelasan awal guru Makna dan 

contoh perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT. 

(Literasi)  

 

2.  Problem Statemen 

(pertanyaan/Identifikasi 

masalah) 

-  Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan muncul dari  

penjelasan yang telah disampaikan. Pada kegiatan ini akan 

muncul pertanyaan-pertanyaan, 

- Peserta didik menanya hal-hal yang terkait dengan materi 
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1 . Pertemuan Kedua  (3 x 45 Menit) 

Makna dan contoh perilaku beriman kepada malaikat-malaikat 

Allah SWT. 

 

3.  Data Collection         

( pengumpulan data ) 

- Peserta didik aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 

metode Time Token Arends, dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

 Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok  kemudian tiap-

tiap kelompok bertanggung jawab untuk bekerjasama 

dengan kelompoknya  dalam mengolah informasi atau data 

yang telah dikumpulkan dari berbagai literatur yang 

relevan terkait materi makna dan contoh perilaku beriman 

kepada malaikat-malaikat Allah SWT. 

 Guru membagikan kupon berbicara kepada setiap siswa 

dalam satu kelompok.  

(Berfikir Kritis dan Kolaborasi) 

- Guru memperhatikan kerja masing-masing kelompok serta 

memotivasi siswa agar terlibar aktif dalam diskusi. 

 

 

4. Data Processing 

(Pengolahan data) 

- Menyelesaikan permasalahan dengan melalui diskusi 

kelompok. ( mempresentasikan di depan kelas) dengan 

terlebih dahulu memberikan kuponnya sebelum memulai 

untuk berbicara. Bagi siswa yang telah menghabiskan 

kuponnya tidak dapat lagi berbicara dan diberikan kepada 

siswa yang masih memegang kupon.  (Komunikatif) 

       5. Verification 

(Pembuktian) 

- Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 

teori pada sumber yang relevan.  

6. Generalization 

(Menarik 

kesimpulan) 

- Peserta didik menyimpulkan kembali materi yang telah ia 

terima/ketahui secara bersama-sama.  

 

 

Catatan : Selama pembelajaran guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang 

meliputi sikap: nasionalisme,  disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh 

menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan 
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1 . Pertemuan Kedua  (3 x 45 Menit) 

 

Kegiatan Penutup (15 Menit) 

 

 Menjelaskan kegiatan pembelajaran pertemuan selanjutnya 

 Guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdala dan do’a serta 

mengucapkan salam (Pembinaan Karakter) 

 

 

H. Penilaian Hasil belajar 

1. Penilaian Diskusi  

Peserta didik berdiskusi tentang Makna dan contoh perilaku beriman kepada malaikat-

malaikat Allah SWT. 

Aspek dan rubrik penilaian kelompok :  

1) Kejelasan dan ke dalaman informasi  

(a) Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan ke dalaman informasi 

lengkap dan sempurna, skor 100.  

(b) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan ke dalaman 

informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 75.  

(c) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan ke dalaman 

informasi kurang lengkap, skor 50.  

(d) Jika kelompok tersebut tidak dapat memberikan penjelasan dan ke dalaman 

informasi, skor 25.  

 

          

NO 

 

 

 

Nama Peserta 

didik 

Aspek yang 

Dinilai 
Skor  

Maks  
Nilai 

Ketuntasan 

Kejelasan dan 

Kedalaman 

Informasi 

T BT 

1       

2       

Dst       

 

Keterangan: 

T  : Tuntas mencapai nilai KKM 

BT : Belum Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM  

Pedoman Pen-Skoran : 

Nilai = Jumlah nilai skor yang diperoleh   x 100 

            Jumlah skor maksimal 
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2) Keaktifan dalam diskusi  

(a) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 100.  

(b) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 75.  

(c) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 50.  

(d) Jika kelompok tersebut tidak aktif dalam diskusi, skor 25.  

 

No. 
Nama Peserta 

didik 

Aspek yang Dinilai 
Skor 

maks  
Nilai 

Ketuntasan 

Keaktifan dalam 

Diskusi 
T BT 

1       

2       

Dst.       

Keterangan: 

T  : Tuntas mencapai nilai KKM 

BT : Belum Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM  

Pedoman Pen-Skoran : 

Nilai = Jumlah nilai skor yang diperoleh   x 100 

            Jumlah skor maksimal 

 

3) Kejelasan dan kerapian presentasi/ resume  

(a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan sangat jelas 

dan rapi, skor 100.  

(b) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan jelas dan rapi, 

skor 75.  

(c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan sangat jelas 

dan kurang rapi, skor 50.  

(d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan kurang jelas 

dan tidak rapi, skor 25.  

 

No. 
Nama Peserta 

didik 

Aspek yang Dinilai 

Skor  

Maks  
Nilai 

Ketuntasan 

Kejelasan dan 

Kerapian 

Presentasi 

T BT 

1       

2       

Dst.       
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Keterangan: 

T  : Tuntas mencapai nilai KKM 

BT : Belum Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM  

Pedoman Pen-Skoran : 

Nilai = Jumlah nilai skor yang diperoleh x 100 

            Jumlah skor maksimal 

2. Lembar Tes Tertulis 

No. Butir – butir Soal Kunci Jawaban 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelaskan hikmah beriman kepada 

malaikat-malaikat Allah SWT ! 

 

 

 

 

1.Menambah keimanan dan ketakwaan 

kepada Allah Swt.  

2.Senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan 

dan perbuatan sebab segala apa yang 

dilakukan manusia tidak luput dari 

pengamatan malaikat Allah Swt. 

3.Menambah kesadaran terhadap alam wujud 

yang tidak terjangkau oleh pancaindra.  

4.Menambah rasya syukur kepada Allah 

SWT. karena melalui malaikat-malaikat-

Nya,manusia memperoleh banyak karunia. 

5.Menambah semangat dan ikhlas dalam 

beribadah walaupun tidak dilihat oleh 

oranglain ketika melakukannya 

 

 

2. 

 

 

 

 

Jelaskan perbedaan antara 

malaikat, jin, dan manusia ! 

 

- Malaikat ( Gaib, tidak memiliki nafsu, taat 

kepada Allah SWT, tidak berjenis kelamin, 

tidak makan, minum,tidur, dan menikah ) 

- Manusia (  nyata, memiliki nafsu, ada yang 

taat dan tidak, berjenis kelamin,  
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makan,minum, dan menikah ) 

- Jin ( memiliki nafsu, durhaka kepada Allah 

SWT, berjenis kelamin, makan, minum, 

tidur dan menikah )  

3.  

 

Tuliskan perilaku yang 

menunjukan iman kepada 

malaikat-malaikat Allah SWT ! 

 

 - Mempunyai rasa kepedulian sosial yang 

tinggi dalam masyarakat 

- selalu berusaha memperbaiki diri 

- berpikir positif atas segala yang terjadi 

dalam kehidupannya.  

       

              Kendari,  Januari  2018 
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Lampiran 7 

SOAL EVALUASI SIKLUS I 

Jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar !  

1. Jelaskan pengertian prasangka baik ( huznuzan ) , persaudaraan ( ukhuwwah ), dan 

pengendalian diri  ( mujahadah an-nafs ) ! ( 15 poin ) 

2. Tuliskan masing-masing 3 contoh perilaku prasangka baik, persaudaraan, dan 

pengendalian diri  dilingkungan sekolah !  ( 15 poin ) 

3. Jelaskan kandungan Q.S.Al-Hujurat ayat 10 dan 12 ! ( 20 poin ) 

4. Mengapa setiap manusia perlu untuk menjaga hubungan persaudaraan antar sesama 

manusia ? jelaskan menurut pendapat anda ! ( 25 poin )  

5. Jelaskan hikmah dari prasangka baik ( huznuzan ) , persaudaraan (ukhuwwah), dan 

pengendalian diri  ( mujahadah an-nafs ) ! ( 25 poin ) 

Kunci Jawaban :  

1. Pengertian prasangka baik  (husnuzan), Pengendalian diri ( mujahadah an-nafs ), dan 

Persaudaraan ( ukhuwwah ).  

-  prasangka baik  (husnuzan) berasal dari bahasa arab yaitu husnu yang berarti 

baik, dan zan yang berarti prasangka. menurut istilah adalah sikap orang yang 

selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain kepada 

dirinya maupun orang yang ada disekitarnya.  

- Pengendalian diri ( mujahadah an-nafs ) adalah menahan diri dari segala perilaku 

yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain seperti sifat serakah dan 

tamak. 

- Persaudaraan ( ukhuwwah ) adalah hubungan yang bukan hanya dilandaskan oleh 

tali aqidah atau hubungan dengan sesame muslim saja tetapi juga hubungan 

karena fungsi kemanusiaan.  

2. Contoh perilaku prasangka baik  (husnuzan ) dilingkungan sekolah : 

- Selalu bersikap optimis untuk mendapatkan nilai yang bagus dalam pembelajaran 

- Berfikir postif terhadap guru dan teman maupun warga sekolah yang lainnya  

- Tidak mudah menyalahkan atau menuduh orang lain atas sebuah peristiwa yang 

terjadi, dll  
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Contoh Pengendalian diri ( mujahadah an-nafs )  dilingkungan sekolah : 

- Tidak membuat kegaduhan di dalam kelas saat proses pembelajaran berlangsung  

- Menghindari perkataan atau perbuatan yang dapat menyinggung perasaan guru 

dan teman  

- Menahan diri dari segala bentuk amarah kepada sesame teman 

Contoh perilaku Persaudaraan ( ukhuwwah ) dilingkungan sekolah : 

- Saling tolong menolong kepada sesama teman ataupun warga sekolah yang 

lainnya  

- Menjaga silaturahmi kepada seluruh warga sekolah 

- Menjenguk atau mendoakan teman yang sedang sakit atau terkena musibah 

3.           Kandungan Q.S.Al-hujurat ayat 10 ialah Allah SWT menegaskan tentang dua 

hal pokok yang pertama bahwa sesungguhnya seluruh orang mukmin itu adalah 

saudara. Yang kedua adalah Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan islah 

( upaya perbaikan dan perdamaian ) jika sedang terjadi perselisihan ataupun 

perdebatan.  

Kandungan Q.S.Al-Hujurat ayat 12 ialah Allah memebritahukan kepada kita 

untuk menjauhi segala bentuk prasangka kepada orang lain karena berprasangka yang 

buruk terhadap orang lain dan membicarakannya ibarat memakan daging saudara kita 

sendiri.  

4. Karena sesuai dengan firman Allah dalam Q.S.Al-Hujurat ayat 10 bahwa orang-orang 

mukmin itu adalah bersaudara maka menjaga hubungan persaudaraan anatar sesama 

ini menjadi hal yang sangat penting disamping itu adalah perintah Allah juga hal 

tersebut dapat membawa keuntungan dan pahala bagi diri kita sendiri sebab pada 

hakikatnya tidak ada satupun manusia yang dapat hidup tanpa ada bantuan dari orang 

lain.  

5. Hikmah prasangka baik  (husnuzan) ialah : 

- Membawa kedamaian dan ketenangan didalam diri  

- Melatih tumbuhnya sikap ketulusan di dalam diri 

- Terhindar dari segala jenis penyakit hati  

- Hidup menjadi lebih aman, tentram, damai dan harmonis 
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Hikmah persaudaraan  (ukhuwwah ) ialah :  

- Menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia  

- Membantu terwujudnya kekompakkan dan rasa saling peduli antar satu sama lain, 

dll  

Hikmah Pengendalian diri ( mujahadah an-nafs )   

- Memiliki ketenangan didalam hati dan jiwa  

- Tidak mudah terpancing emosi atas segala peristiwa yang sedang terjadi 

- Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT , dll  

 

SOAL EVALUASI SIKLUS II 

Jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar !  

1. Tuliskan 10 malaikat yang wajib untuk diimani oleh manusia beserta tugas-tugasnya !  

( 10 Poin ) 

2. Jelaskan keistimewaan yang dimiliki oleh malaikat dibandingkan dengan mahkluk 

ciptaan Allah SWT yang lain !  ( 10 Poin ) 

3. Tuliskan perilaku yang menunjukan iman kepada malaikat-malaikat Allah SWT ! ( 15 

poin  ) 

4. Mengapa manusia wajib untuk beriman kepada malaikat ? ( 20 poin ) 

5. Jelaskan hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT ! ( 20 poin ) 

6. Jelaskan perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia ! ( 25 poin ) 

Kunci Jawaban :  

1. Nama-nama malaikat beserta tugasnya 

a. Malaikat Jibril ( menyampaikan wahyu ) 

b. Malaikat Mikail ( membagikan rezeki ) 

c. Malaikat Izrail ( mencabut nyawa ) 

d. Malaikat Israfil ( meniup sangkakala )  

e. Malaikat Mungkar ( menjaga kubur ) 

f. Malaikat Nakir ( menjaga kubur ) 

g. Malaikat Raqib ( mencatat amal baik manusia ) 

h. Malaikat Atid ( mencatat amal buruk manusia ) 
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i. Malaikat Malik ( menjaga neraka ) 

j. Malaikat Ridwan ( menjaga surga ) 

2. Keutamaan yang dimiliki oleh malaikat jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan 

Allah yang lain ialah  

- Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling taat  

- Malaikat tidak makan, minum, ataupun tidur dan melakukan hal-hal lain seperti 

yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah SWT yang lainya. 

- Tidak memiliki hawa nafsu dan tidak pula berjenis kelamin, dll 

3.  Perilaku yang menunjukan iman kepada malaikat diantaranya :  

a) Meyakini adanya malaikat-malaikat Allah SWT  

b) Mempunyai rasa kepedulian sosial yang tinggi dalam masyarakat 

c) selalu berusaha memperbaiki diri 

d) berpikir positif atas segala yang terjadi dalam kehidupannya, dll 

4.   Karena beriman kepada malaikat merupakan salah satu dari rukun iman yang harus 

diimani oleh setiap muslim dan malaikat merupakan salah satu bentuk cipataan Allah 

yang benar-benar harus kita akui keberadaannya sebagai makhluk yang diberikan 

amanah oleh Allah SWT untuk selalu mengawasi manusia.  

5. Hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT diantaranya :  

a) Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.  

b) Senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan sebab segala apa yang 

dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Swt. 

c) Menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh pancaindra.  

d) Menambah rasya syukur kepada Allah SWT. karena melalui malaikat-malaikat-

Nya,manusia memperoleh banyak karunia. 

e) Menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh 

oranglain ketika melakukannya 

6.  Perbedaan antara malaikat jin dan manusia ialah :  

 Malaikat ( Gaib, tidak memiliki nafsu, taat kepada Allah SWT, tidak berjenis 

kelamin, tidak makan, minum,tidur, dan menikah ) 
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 Manusia (  nyata, memiliki nafsu, ada yang taat dan tidak, berjenis kelamin, 

makan,minum, dan menikah ) 

 Jin ( memiliki nafsu, durhaka kepada Allah SWT, berjenis kelamin, makan, 

minum, tidur dan menikah ) 
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Lampiran 8  

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SAAT KEGIATAN BELAJAR 

MENGAJAR  PENELITIAN TINDAKAN KELAS  

 

Nama Sekolah  : SMKN  2  KENDARI  

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / Semester : X  Tehnik  Listrik B / II ( Genap )   

Materi   : Meniti Hidup Dengan Kemuliaan  

Siklus ke-          : 1 

Pertemuan ke-   : 1 

Tanggal  : 08 Februari 2019  

Petunjuk pengisian :  

 Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan memberi 

tanda (√ ) pada kolom yang disediakan !  

 

No. Indikator 

Terlaksana  

Ya  
Tidak 

4 3 2 1 

1 Siswa menyiapkan diri untuk belajar  √    

2 Siswa menjawab salam dan berdo’a  √     

3 Siswa mendengarkan guru saat sedang 

mengabsen  
√     

4 Siswa membaca ayat Al-Quran sebelum 

belajar  
  √   

5 Siswa menanggapi  apersepsi yang 

disampaikan oleh guru 
  √   

6 Siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai dalam kegiatan pembelajaran 

 √    

7 Siswa mendengarkan motivasi yang 

disampaikan oleh guru 
  √   

8 Siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang materi pembelajaran yang akan 

dibahas 

 √    

9 Siswa menanyakan hal yang belum 

dimengerti 
    √ 

10 Siswa membentuk kelompok diskusi  √    

11 Siswa aktif saat berdiskusi terkait materi 

yang telah diberikan oleh guru  
  √   

  12 Siswa mencari jawaban dari buku referensi √     

13 Siswa saling menjalin kerjasama dan 

bertukar pikiran 
 √    

14 Siswa saling membagi tugas mengerjakan 

tugas diskusi  
   √  

15 Siswa membuat catatan hasil diskusi  √    

16 Siswa aktif mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas 
  √   
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17 Siswa memberi kesempatan kepada tiap 

kelompok agar memberi masukan ataupun 

pertanyaan pada kelompok tersebut. 

  √   

18 Siswa menjawab pertanyaan dari kelompok 

lain 
  √   

19 Siswa mendengarkan pendapat dari 

kelompok lain  
 √    

20 Siswa menyimpulkan materi pelajaran yang 

telah diajarkan dengan bimbingan guru 
  √   

21 Siswa menutup pembelajaran dengan salam 

dan doa 
 √    

 

Presentase Nilai Rata-rata:  

 

    NR = 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 x 100% 

 

Keterangan : 

4  = Sangat baik   

3 = Baik    

2 = Cukup   

1 = Kurang   

 

 

 Kendari, 08 Februari  2019 

 

                                                                                     Observer  

                                                                                   

                  

 

 

           Amri. S.Pd.I                

                                                                                     NIP. 19721001 200604 1 012  
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Lampiran 9 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SAAT KEGIATAN BELAJAR 

MENGAJAR  PENELITIAN TINDAKAN KELAS  

 

Nama Sekolah  : SMKN  2  KENDARI  

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / Semester : X  Tehnik  Listrik B / II ( Genap )   

Materi   : Meniti Hidup Dengan Kemuliaan  

Siklus ke-          : 1 

Pertemuan ke-   : 2 

Tanggal  : 15 Februari 2019  

Petunjuk pengisian :  

 Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan memberi 

tanda (√ ) pada kolom yang disediakan !  

 

No. Indikator 

Terlaksana  

Ya  
Tidak 

4 3 2 1 

1 Siswa menyiapkan diri untuk belajar  √    

2 Siswa menjawab salam dan berdo’a  √     

3 Siswa mendengarkan guru saat sedang 

mengabsen  

√     

4 Siswa membaca ayat Al-Quran sebelum 

belajar  

  √   

5 Siswa menanggapi  apersepsi yang 

disampaikan oleh guru 

 √    

6 Siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai dalam kegiatan pembelajaran 

 √    

7 Siswa mendengarkan motivasi yang 

disampaikan oleh guru 

 √    

8 Siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang materi pembelajaran yang akan 

dibahas 

 √    

9 Siswa menanyakan hal yang belum 

dimengerti 

  √   

10 Siswa membentuk kelompok diskusi  √    

11 Siswa aktif saat berdiskusi terkait materi 

yang telah diberikan oleh guru  

  √   

  12 Siswa mencari jawaban dari buku referensi √     

13 Siswa saling menjalin kerjasama dan 

bertukar pikiran 

  √   

14 Siswa saling membagi tugas mengerjakan 

tugas diskusi  

  √   

15 Siswa membuat catatan hasil diskusi  √    

16 Siswa aktif mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas 

 √    
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17 Siswa memberi kesempatan kepada tiap 

kelompok agar memberi masukan ataupun 

pertanyaan pada kelompok tersebut. 

 √    

18 Siswa menjawab pertanyaan dari kelompok 

lain 

 √    

19 Siswa mendengarkan pendapat dari 

kelompok lain  

 √    

20 Siswa menyimpulkan materi pelajaran yang 

telah diajarkan dengan bimbingan guru 

  √   

21 Siswa menutup pembelajaran dengan salam 

dan doa 

 √    

 

Presentase Nilai Rata-rata:  

 

    NR = 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 x 100% 

 

Keterangan : 

4  = Sangat baik   

3 = Baik    

2 = Cukup   

1 = Kurang   

 

 

 

Kendari, 15 Februari 2019 

                                                                                    Observer  

                                                                                   

                  

 

 

           Amri. S.Pd.I                

                                                                                     NIP. 19721001 200604 1 012 
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Lampiran 10 

Data Hasil Observasi Siswa Siklus 1  

No Aktivitas Siswa yang diamati Skor Siklus I  

Jumlah  Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

1 Siswa menyiapkan diri untuk belajar 3 3 6 

2 Siswa menjawab salam dan berdo’a  4 4 8 

3 Siswa mendengarkan guru saat sedang 

mengabsen  

4 4 8 

4 Siswa membaca ayat Al-Quran sebelum 

belajar  

2 2 4 

5 Siswa menanggapi  apersepsi yang 

disampaikan oleh guru 

2 3 5 

6 Siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai dalam kegiatan pembelajaran 

3 3 6 

7 Siswa mendengarkan motivasi yang 

disampaikan oleh guru 

2 3 5 

8 Siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang materi pembelajaran yang akan 

dibahas 

3 3 6 

9 Siswa menanyakan hal yang belum 

dimengerti 

0 2 2 

10 Siswa membentuk kelompok diskusi 3 3 6 

11 Siswa aktif saat berdiskusi terkait materi 

yang telah diberikan oleh guru  

2 2 4 

12 Siswa mencari jawaban dari buku 

referensi 

4 4 8 

13 Siswa saling menjalin kerjasama dan 

bertukar pikiran 

2 2 4 

14 Siswa saling membagi tugas 

mengerjakan tugas diskusi  

1 2 3 

15 Siswa membuat catatan hasil diskusi 3 3 6 

16 Siswa aktif mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas 

2 3 5 

17 Siswa memberi kesempatan kepada tiap 

kelompok agar memberi masukan 

ataupun pertanyaan pada kelompok 

tersebut. 

2 3 5 

18 Siswa menjawab pertanyaan dari 

kelompok lain 

2 3 5 

19 Siswa mendengarkan pendapat dari 

kelompok lain  

3 3 6 

20 Siswa menyimpulkan materi pelajaran 

yang telah diajarkan dengan bimbingan 

guru 

2 2 4 

21 Siswa menutup pembelajaran dengan 3 3 6 



152 

 

salam dan doa 

Jumlah skor 52 60 112 

Skor Maksimal 84 84 168 

Persentase Ketuntasan 61,90% 71,42% 66,66% 
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Lampiran 11 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SAAT KEGIATAN BELAJAR 

MENGAJAR  PENELITIAN TINDAKAN KELAS  

 

Nama Sekolah  : SMKN  2  KENDARI  

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / Semester : X  Tehnik  Listrik B / II ( Genap )   

Materi   : Meniti Hidup Dengan Kemuliaan  

Siklus ke-          : 1 

Pertemuan ke-   : 1 

Tanggal  : 08 Februari 2019 

Petunjuk pengisian :  

 Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan memberi 

tanda (√ ) pada kolom yang disediakan !  

 

No

. 

 

AKTIVITAS GURU YANG DINILAI 

TERLAKSANA 

Ya Tidak 

4 3 2 1 

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 membagi siswa menjadi beberapa kelompok  √    

11 Guru memberikan materi diskusi kepada masing-

masing kelompok  

√     

12 Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 

dengan menggunakan metode Time Token Arends 

√     

13 Guru memberikan kupon berbicara kepada setiap √     
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siswa dalam kelompok  

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 

 √    

 

Presentase Nilai Rata-rata:  

 

    NR = 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 x 100% 

 

Keterangan : 

4  = Sangat baik   

3 = Baik    

2 = Cukup   

1 = Kurang   

 

 

Kendari, 08 Februari  2019 

                                                                                     Observer  

                                                                                   

                  

 

 

           Amri. S.Pd.I                

                                                                                     NIP. 19721001 200604 1 012 
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Lampiran 12  

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SAAT KEGIATAN BELAJAR 

MENGAJAR  PENELITIAN TINDAKAN KELAS  

 

Nama Sekolah  : SMKN  2  KENDARI  

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / Semester : X  Tehnik  Listrik B / II ( Genap )   

Materi   : Meniti Hidup Dengan Kemuliaan  

Siklus ke-          : 1 

Pertemuan ke-   : 2 

Tanggal  : 15 Februari 2019 

Petunjuk pengisian :  

 Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan memberi 

tanda (√ ) pada kolom yang disediakan !  

 

No

. 

 

AKTIVITAS GURU YANG DINILAI 

TERLAKSANA 

Ya Tidak 

4 3 2 1 

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 membagi siswa menjadi beberapa kelompok  √    

11 Guru memberikan materi diskusi kepada masing-

masing kelompok  

√   √  

12 Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 

dengan menggunakan metode Time Token Arends 

√   √  

13 Guru memberikan kupon berbicara kepada setiap  √    
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siswa dalam kelompok  

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 

 √    

 

Presentase Nilai Rata-rata:  

 

    NR = 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 x 100% 

 

Keterangan : 

4  = Sangat baik   

3 = Baik    

2 = Cukup   

1 = Kurang   

 

 

Kendari,  15 Februari  2019 

                                                                                    Observer  

                                                                                   

                  

 

 

           Amri. S.Pd.I                

                                                                                     NIP. 19721001 200604 1 012 
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Lampiran 13 

Data Hasil Observasi Guru Siklus I  

No Aktivitas Guru yang diamati Skor Siklus I  

Jumlah  Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

1 Guru membuka pembelajaran dengan  

salam dan do’a 

3 3 6 

2 Guru mengecek kehadiran, kerapian 

pakaian, dan kebersihan kelas 

3 3 6 

3 Guru mengajak siswa untuk membaca 

Al-Qur’an 

3 3 6 

4 Guru melakukan apersepsi 1 2 3 

5 Guru memotivasi siswa untuk lebih aktif 

dan semangat dalam mengikuti 

pembelajaran  

2 2 4 

6 Guru menyampaikan materi 

pembelajaran  

3 3 6 

7 Guru menyampaikan tujuan 

Pembelajaran 

2 3 5 

8 Guru menjelaskan materi pembelajaran  3 4 7 

9 Guru mempersilahkan siswa untuk 

menanyakan hal-hal yang tidak 

dimengerti 

2 3 5 

10 Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok 

3 3 6 

11 Guru memberikan materi diskusi kepada 

masing-masing kelompok  

4 4 8 

12 Guru menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan 

metode Time Token Arends 

4 4 8 

13 Guru memberikan kupon berbicara 

kepada setiap siswa dalam kelompok  

3 3 6 

14 Guru mengacak kelompok yang akan 

tampil menyampaikan hasil diskusinya 

4 3 7 

15 Guru mempersilahkan siswa untuk 

melaporkan hasil diskusinya di depan 

kelas 

3 3 6 

16 Guru mengarahkan siswa untuk 

memperhatikan teman-temannya yang 

tampil melaporkan hasil diskusi 

3 2 5 

17 Guru mengarahkan siswa untuk bertanya 

dan memberikan tanggapan terkait 

materi yang dipresentasikan  

3 3 6 

18 Guru memberi penguatan terhadap 

jawaban siswa 

2 3 5 

19 Guru bersama siswa menyimpulkan 

materi pelajaran 

3 3 6 
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20 Guru memberikan evaluasi 0 3 3 

21 Guru menutup pembelajaran dengan 

salam dan doa 

3 3 6 

Jumlah skor 55 63 118 

Skor Maksimal 84 84 168 

Persentase Ketuntasan 65,47% 75% 70,23% 
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Lampiran 14 

Data Hasil Tes Evaluasi Siklus I  

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam  

Kelas    : X Tehnik Listrik B 

Kriteria Ketuntasan Minimal : 73 

Materi     : Meniti Hidup Dengan Kemuliaan  

 

Nomor Nama Siswa L

/P 

Hasil 

Belajar 

Kriteria Ketuntasan 

Urut NIS Tuntas Tdk 

Tuntas 

1 201807037 Adriansyah L 76 Tuntas  

2 201807038 Ahmad Sholeh L 80 Tuntas  

3 201807039 Akbar L 65  Tdk Tuntas 

4 201807040 Alman  L 78 Tuntas  

5 201807041 Anwar Bagaskoro L 84 Tuntas  

6 201807042 Ardiansyah  L 65  Tdk Tuntas 

7 201807043 Atul Berdi L 87 Tuntas  

8 201807044 Bayu Alfarizky  L 70  Tdk Tuntas 

9 201807045 Dion Witjaksono L 65  Tdk Tuntas 

10 201807047 Firdha Muhardhilah  P 93 Tuntas  

11 201807051 Ld.Iswayudi Munandar L 69  Tdk Tuntas 

12 201807052 Lyntar Hardiansyah  L 85 Tuntas  

13 201807053 Mahendra Yudha P L 79 Tuntas  

14 201807054 Muh.Arun Julianto  L 75 Tuntas  

15 201807056 Muh.Darmawan Roem  L 80 Tuntas  

16 201807057 Muh.Fahmi Nur Hasan  L 77 Tuntas  

17 201807058 Muh.Zulfikar Apriansyah  L 78 Tuntas  

18 201807059 Muh. Alief Hidayatullah  L 77 Tuntas  

19 201807061 Muhammad Kevin S L 65  Tdk Tuntas 

20 201807062 Muhammad Toba’an  F L 70  Tdk Tuntas 

21 201807063 Nugraha Kholik  L 78 Tuntas  

22 201807064 Rahmad Rifadil  L 82 Tuntas  

23 201807065 Ramadhan  L 76 Tuntas  

24 201807066 Rasmin  L 82 Tuntas  

25 201807067 Refon  L 82 Tuntas  

26 201807068 Rezza L 80 Tuntas  

27 201807070 Salmawati R  P 86 Tuntas  

28 201807071 Sarwan  L 72  Tdk Tuntas 

29 201807072 Silfi David P 82 Tuntas  

Jumlah   2238 21 8 

Nilai Rata-Rata   77,17   

Persentase  

Ketuntasan Belajar 

   72,41% 27,58% 
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Lampiran 15 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SAAT KEGIATAN BELAJAR 

MENGAJAR  PENELITIAN TINDAKAN KELAS  

 

Nama Sekolah  : SMKN  2  KENDARI  

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / Semester : X  Tehnik  Listrik B / II ( Genap )   

Materi   : Meniti Hidup Dengan Kemuliaan  

Siklus ke-          : 2 

Pertemuan ke-   : 1 

Tanggal  : 22 Februari 2019  

Petunjuk pengisian :  

 Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan memberi 

tanda (√ ) pada kolom yang disediakan !  

 

No. Indikator 

Terlaksana  

Ya  
Tidak 

4 3 2 1 

1 Siswa menyiapkan diri untuk belajar  √    

2 Siswa menjawab salam dan berdo’a  √     

3 Siswa mendengarkan guru saat sedang 

mengabsen  

√     

4 Siswa membaca ayat Al-Quran sebelum 

belajar  

  √   

5 Siswa menanggapi  apersepsi yang 

disampaikan oleh guru 

 √    

6 Siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai dalam kegiatan pembelajaran 

 √    

7 Siswa mendengarkan motivasi yang 

disampaikan oleh guru 

 √    

8 Siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang materi pembelajaran yang akan 

dibahas 

 √    

9 Siswa menanyakan hal yang belum 

dimengerti 

  √   

10 Siswa membentuk kelompok diskusi   √   

11 Siswa aktif saat berdiskusi terkait materi 

yang telah diberikan oleh guru  

√     

  12 Siswa mencari jawaban dari buku referensi  √    

13 Siswa saling menjalin kerjasama dan 

bertukar pikiran 

 √    

14 Siswa saling membagi tugas mengerjakan 

tugas diskusi  

√     

15 Siswa membuat catatan hasil diskusi  √    

16 Siswa aktif mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas 

 √    
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17 Siswa memberi kesempatan kepada tiap 

kelompok agar memberi masukan ataupun 

pertanyaan pada kelompok tersebut. 

 √    

18 Siswa menjawab pertanyaan dari kelompok 

lain 

√     

19 Siswa mendengarkan pendapat dari 

kelompok lain  

 √    

20 Siswa menyimpulkan materi pelajaran yang 

telah diajarkan dengan bimbingan guru 

  √   

21 Siswa menutup pembelajaran dengan salam 

dan doa 

 √    

 

Presentase Nilai Rata-rata:  

 

    NR = 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 x 100% 

 

Keterangan : 

4  = Sangat baik   

3 = Baik    

2 = Cukup   

1 = Kurang   

 

 

Kendari, 22 Februari 2019 

Observer  

                                                                                   

                  

 

 

           Amri. S.Pd.I                

                                                                                    NIP. 19721001 200604 1 012  
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Lampiran 16 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SAAT KEGIATAN BELAJAR 

MENGAJAR  PENELITIAN TINDAKAN KELAS  

 

Nama Sekolah  : SMKN  2  KENDARI  

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / Semester : X  Tehnik  Listrik B / II ( Genap )   

Materi   : Meniti Hidup Dengan Kemuliaan  

Siklus ke-          : 2 

Pertemuan ke-   : 2 

Tanggal  : 1 Maret 2019  

Petunjuk pengisian :  

 Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan memberi 

tanda (√ ) pada kolom yang disediakan !  

 

No. Indikator 

Terlaksana  

Ya  
Tidak 

4 3 2 1 

1 Siswa menyiapkan diri untuk belajar  √    

2 Siswa menjawab salam dan berdo’a   √    

3 Siswa mendengarkan guru saat sedang 

mengabsen  

√     

4 Siswa membaca ayat Al-Quran sebelum 

belajar  

 √    

5 Siswa menanggapi  apersepsi yang 

disampaikan oleh guru 

 √    

6 Siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai dalam kegiatan pembelajaran 

 √    

7 Siswa mendengarkan motivasi yang 

disampaikan oleh guru 

 √    

8 Siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang materi pembelajaran yang akan 

dibahas 

 √    

9 Siswa menanyakan hal yang belum 

dimengerti 

 √    

10 Siswa membentuk kelompok diskusi  √    

11 Siswa aktif saat berdiskusi terkait materi 

yang telah diberikan oleh guru  

√     

  12 Siswa mencari jawaban dari buku referensi √     

13 Siswa saling menjalin kerjasama dan 

bertukar pikiran 

√     

14 Siswa saling membagi tugas mengerjakan 

tugas diskusi  

√     

15 Siswa membuat catatan hasil diskusi  √    

16 Siswa aktif mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas 

√     

17 Siswa memberi kesempatan kepada tiap √     
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kelompok agar memberi masukan ataupun 

pertanyaan pada kelompok tersebut. 

18 Siswa menjawab pertanyaan dari kelompok 

lain 

√     

19 Siswa mendengarkan pendapat dari 

kelompok lain  

 √    

20 Siswa menyimpulkan materi pelajaran yang 

telah diajarkan dengan bimbingan guru 

 √    

21 Siswa menutup pembelajaran dengan salam 

dan doa 

 √    

 

Presentase Nilai Rata-rata:  

 

    NR = 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 x 100% 

 

Keterangan : 

4  = Sangat baik   

3 = Baik    

2 = Cukup   

1 = Kurang   

 

Kendari, 01 Maret 2019 

Observer  

                                                                                   

 

                  

 

           Amri. S.Pd.I                

                                                                                    NIP. 19721001 200604 1 012  
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Lampiran 17 

Data Hasil Observasi Siswa Siklus II 

No Aktivitas Siswa yang diamati Skor Siklus II  

Jumlah  Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

1 Siswa menyiapkan diri untuk belajar 3 3 6 

2 Siswa menjawab salam dan berdo’a  4 3 7 

3 Siswa mendengarkan guru saat sedang 

mengabsen  

4 4 8 

4 Siswa membaca ayat Al-Quran sebelum 

belajar  

2 3 5 

5 Siswa menanggapi  apersepsi yang 

disampaikan oleh guru 

3 3 6 

6 Siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai dalam kegiatan pembelajaran 

3 3 6 

7 Siswa mendengarkan motivasi yang 

disampaikan oleh guru 

3 3 6 

8 Siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang materi pembelajaran yang akan 

dibahas 

3 3 6 

9 Siswa menanyakan hal yang belum 

dimengerti 

2 3 5 

10 Siswa membentuk kelompok diskusi 2 3 5 

11 Siswa aktif saat berdiskusi terkait materi 

yang telah diberikan oleh guru  

4 4 8 

12 Siswa mencari jawaban dari buku 

referensi 

3 4 7 

13 Siswa saling menjalin kerjasama dan 

bertukar pikiran 

3 4 7 

14 Siswa saling membagi tugas 

mengerjakan tugas diskusi  

4 4 8 

15 Siswa membuat catatan hasil diskusi 3 3 6 

16 Siswa aktif mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas 

3 4 7 

17 Siswa memberi kesempatan kepada tiap 

kelompok agar memberi masukan 

ataupun pertanyaan pada kelompok 

tersebut. 

3 4 7 

18 Siswa menjawab pertanyaan dari 

kelompok lain 

4 4 8 

19 Siswa mendengarkan pendapat dari 

kelompok lain  

3 3 6 

20 Siswa menyimpulkan materi pelajaran 

yang telah diajarkan dengan bimbingan 

guru 

2 3 5 

21 Siswa menutup pembelajaran dengan 3 3 6 
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salam dan doa 

Jumlah skor 64 71 135 

Skor Maksimal 84 84 168 

Persentase Ketuntasan 76,19% 84,52% 80,35% 
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Lampiran 18  

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SAAT KEGIATAN BELAJAR 

MENGAJAR  PENELITIAN TINDAKAN KELAS  

 

Nama Sekolah  : SMKN  2  KENDARI  

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / Semester : X  Tehnik  Listrik B / II ( Genap )   

Materi   : Meniti Hidup Dengan Kemuliaan  

Siklus ke-          : 2 

Pertemuan ke-   : 1 

Tanggal  : 22 Februari 2019  

Petunjuk pengisian :  

 Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan memberi 

tanda (√ ) pada kolom yang disediakan !  

 

No. 
 

AKTIVITAS GURU YANG DINILAI 

TERLAKSANA 

Ya Tidak 

4 3 2 1 

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 membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok 

 √    

11 Guru memberikan materi diskusi kepada masing-

masing kelompok  

 √    

12 Guru menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan metode 

Time Token Arends 

√     

13 Guru memberikan kupon berbicara kepada setiap 

siswa dalam kelompok  

 √    

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 

 √    
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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 

 √    

 

Presentase Nilai Rata-rata:  

 

    NR = 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 x 100% 

 

Keterangan : 

4  = Sangat baik   

3 = Baik    

2 = Cukup   

1 = Kurang   

 

 

Kendari,  22 Februari  2019 

Observer  

                                                                                   

                  

 

 

           Amri. S.Pd.I                

                                                                                    NIP. 19721001 200604 1 012  
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Lampiran 19 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SAAT KEGIATAN BELAJAR 

MENGAJAR  PENELITIAN TINDAKAN KELAS  

 

Nama Sekolah  : SMKN  2  KENDARI  

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / Semester : X  Tehnik  Listrik B / II ( Genap )   

Materi   : Meniti Hidup Dengan Kemuliaan  

Siklus ke-          : 2 

Pertemuan ke-   : 2 

Tanggal  : 1 Maret 2019  

Petunjuk pengisian :  

 Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan memberi 

tanda (√ ) pada kolom yang disediakan !  

 

No. 
 

AKTIVITAS GURU YANG DINILAI 

TERLAKSANA 

Ya Tidak 

4 3 2 1 

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 membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok 

 √    

11 Guru memberikan materi diskusi kepada masing-

masing kelompok  

 √    

12 Guru menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan metode 

Time Token Arends 

√     

13 Guru memberikan kupon berbicara kepada setiap 

siswa dalam kelompok  

 √    

14 Guru mengacak kelompok yang akan tampil 

menyampaikan hasil diskusinya 

 √    
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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 

 √    

Presentase Nilai Rata-rata:  

 

    NR = 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 x 100% 

 

Keterangan : 

4  = Sangat baik   

3 = Baik    

2 = Cukup   

1 = Kurang   

 

 

 

Kendari, 01 Maret  2019 

Observer  

                                                                                   

                  

 

 

           Amri. S.Pd.I                

                                                                                    NIP. 19721001 200604 1 012  
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Lampiran 20  

Data Hasil Observasi Guru Siklus II 

No Aktivitas Guru yang diamati Skor Siklus I  

Jumlah  Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

1 Guru membuka pembelajaran dengan  

salam dan do’a 

3 3 6 

2 Guru mengecek kehadiran, kerapian 

pakaian, dan kebersihan kelas 

3 3 6 

3 Guru mengajak siswa untuk membaca 

Al-Qur’an 

3 3 6 

4 Guru melakukan apersepsi 3 4 7 

5 Guru memotivasi siswa untuk lebih aktif 

dan semangat dalam mengikuti 

pembelajaran  

3 3 6 

6 Guru menyampaikan materi 

pembelajaran  

3 4 7 

7 Guru menyampaikan tujuan 

Pembelajaran 

3 4 7 

8 Guru menjelaskan materi pembelajaran  4 4 8 

9 Guru mempersilahkan siswa untuk 

menanyakan hal-hal yang tidak 

dimengerti 

3 4 7 

10 Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok 

3 3 6 

11 Guru memberikan materi diskusi kepada 

masing-masing kelompok  

3 3 6 

12 Guru menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan 

metode Time Token Arends 

4 4 8 

13 Guru memberikan kupon berbicara 

kepada setiap siswa dalam kelompok  

3 3 6 

14 Guru mengacak kelompok yang akan 

tampil menyampaikan hasil diskusinya 

3 3 6 

15 Guru mempersilahkan siswa untuk 

melaporkan hasil diskusinya di depan 

kelas 

3 3 6 

16 Guru mengarahkan siswa untuk 

memperhatikan teman-temannya yang 

tampil melaporkan hasil diskusi 

3 3 6 

17 Guru mengarahkan siswa untuk bertanya 

dan memberikan tanggapan terkait 

materi yang dipresentasikan  

4 4 8 

18 Guru memberi penguatan terhadap 

jawaban siswa 

4 4 8 

19 Guru bersama siswa menyimpulkan 

materi pelajaran 

3 3 6 
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20 Guru memberikan evaluasi 3 4 7 

21 Guru menutup pembelajaran dengan 

salam dan doa 

3 3 6 

Jumlah skor 67 72 139 

Skor Maksimal 84 84 168 

Persentase Ketuntasan 79,76% 85,71% 82,73% 
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Lampiran 21 

Data Hasil Tes Evaluasi Siklus II  

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam  

Kelas    : X Tehnik Listrik B 

Kriteria Ketuntasan Minimal : 73 

Materi     : Iman Kepada Malaikat  

 

Nomor Nama Siswa L/P Hasil 

Belajar 

Kriteria Ketuntasan 

Urut NIS Tuntas Tdk 

tuntas 

1 201807037 Adriansyah L 84 Tuntas   

2 201807038 Ahmad Sholeh L 86 Tuntas  

3 201807039 Akbar L 70  Tdk Tuntas  

4 201807040 Alman  L 83 Tuntas  

5 201807041 Anwar Bagaskoro L 92 Tuntas  

6 201807042 Ardiansyah  L 71  Tdk Tuntas 

7 201807043 Atul Berdi L 96 Tuntas  

8 201807044 Bayu Alfarizky  L 78 Tuntas  

9 201807045 Dion Witjaksono L 72  Tdk Tuntas 

10 201807047 Firdha Muhardhilah  P 97 Tuntas  

11 201807051 Ld.Iswayudi Munandar L 74 Tuntas  

12 201807052 Lyntar Hardiansyah  L 91 Tuntas  

13 201807053 Mahendra Yudha 

Prawira  

L 87 Tuntas  

14 201807054 Muh.Arun Julianto  L 84 Tuntas  

15 201807056 Muh.Darmawan Roem  L 89 Tuntas  

16 201807057 Muh.Fahmi Nur Hasan  L 85 Tuntas  

17 201807058 Muh.Zulfikar Apriansyah  L 86 Tuntas  

18 201807059 Muh. Alief Hidayatullah  L 86 Tuntas  

19 201807061 Muhammad Kevin S L 71  Tdk Tuntas 

20 201807062 Muhammad Toba’an  F L 77 Tuntas  

21 201807063 Nugraha Kholik  L 86 Tuntas  

22 201807064 Rahmad Rifadil  L 90 Tuntas  

23 201807065 Ramadhan  L 86 Tuntas  

24 201807066 Rasmin  L 89 Tuntas  

25 201807067 Refon  L 89 Tuntas  

26 201807068 Rezza L 86 Tuntas  

27 201807070 Salmawati R  P 91 Tuntas  

28 201807071 Sarwan  L 75 Tuntas  

29 201807072 Silfi David P 88 Tuntas  

Jumlah   2439 25 4 

Nilai Rata-Rata   84,10   

Persentase  

Ketuntasan Belajar 

   86,20% 13,79% 
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Lampiran 22 

Rekapitulasi  Nilai Hasil Belajar Siswa  

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam  

Kelas    : X Tehnik Listrik B 

Kriteria Ketuntasan Minimal : 73 

 

 

No 

 

Nama Siswa 

L

/P 

Hasil Belajar 

 

Kriteria Ketuntasan 

 Pra 

Siklus 

Sikus 

I 

Siklus 

II 

Tuntas Tdk 

Tuntas 

1 Adriansyah L 73 76 84 Tuntas  

2 Ahmad Sholeh L 73 80 86 Tuntas  

3 Akbar L 59 65 70  Tdk Tuntas 

4 Alman  L 73 78 83 Tuntas  

5 Anwar Bagaskoro L 73 84 92 Tuntas  

6 Ardiansyah  L 60 65 71  Tdk Tuntas 

7 Atul Berdi L 78 87 96 Tuntas  

8 Bayu Alfarizky  L 63 70 78 Tuntas  

9 Dion Witjaksono L 62 65 72  Tdk Tuntas 

10 Firdha Muhardhilah  P 80 93 97 Tuntas  

11 Ld.Iswayudi Munandar L 65 69 74 Tuntas  

12 Lyntar Hardiansyah  L 73 85 91 Tuntas  

13 Mahendra Yudha P  L 73 79 87 Tuntas  

14 Muh.Arun Julianto  L 70 75 84 Tuntas  

15 Muh.Darmawan Roem  L 73 80 89 Tuntas  

16 Muh.Fahmi Nur Hasan  L 73 77 85 Tuntas  

17 Muh.Zulfikar Apriansyah  L 73 78 86 Tuntas  

18 Muh. Alief Hidayatullah  L 74 77 86 Tuntas  

19 Muhammad Kevin S L 59 65 71  Tdk Tuntas 

20 Muhammad Toba’an  F L 61 70 77 Tuntas  

21 Nugraha Kholik  L 67 78 86 Tuntas  

22 Rahmad Rifadil  L 73 82 90 Tuntas  

23 Ramadhan  L 60 76 86 Tuntas  

24 Rasmin  L 73 82 89 Tuntas  

25 Refon  L 73 82 89 Tuntas  

26 Rezza L 73 80 86 Tuntas  

27 Salmawati R  P 73 86 91 Tuntas  

28 Sarwan  L 70 72 75 Tuntas  

29 Silfi David P 73 82 88 Tuntas  

 Jumlah  2023 2238 2439   

 Nilai rata-rata  69,75 77,17 84,10   

 Jumlah Siswa Tuntas  18 21 25 25 4 

 Persentase Ketuntasan  62,06% 72,41% 86,20%   

 Persentase Peningkatan  10,63%  

 8,98% 

20,57% 
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Lampiran 23 

Dokumentasi Proses Pembelajaran Siswa Kelas X Tehnik Listrik B  

 

Gambar 1.  Guru Membuka Pembelajaran  

 

Gambar 2. Guru Mengajak Siswa Membaca Al-Qur’an Sebelum Pembelajaran 
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Gambar 3. Guru Memberikan apersepsi  

 

Gambar 4. Guru Menyampaikan Materi  

 

Gambar 5. Guru Menjelaskan Tujuan Pembelajaran 
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Gambar 6. Guru Menjelaskan Materi Pembelajaran 

 

Gambar 7. Siswa Memberikan Pertanyaan  

 

 Gambar 8. Siswa Membentuk Kelompok dan Guru Memberikan Materi kepada 

Setiap Kelompok  
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Gambar 9. Guru Menjelaskan Langkah-langkah Model Pembelajaran Time Token  

 

Gambar 10. Siswa Mendiskusikan Materi yang Diberikan  

 

Gambar 11. Siswa Mempresentasikan Hasil Diskusinya  
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Gambar 12. Siswa Memberikan Kupon Berbicaranya Kepada Guru sebelum 

Menyampaikan Pendapat atau Pertanyannya  

 

Gambar 13. Siswa Memberikan Pertanyaan Kepada Kelompok Pemateri  
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Gambar 14. Siswa Menjawab Pertanyaan dari Kelompok Penanya  

 

Gambar 15. Guru Memberikan Penguatan atas Jawaban Siswa 
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Gambar 16. Guru Bersama Siswa Menyimpulkan Materi Pelajaran 

 

Gambar 17. Guru Memberikan Evaluasi    
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Gambar 18. Foto Bersama Siswa Kelas X Tehnik Listrik B SMKN 02 Kendari  
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP  

( CURRICULUM VITAE )  

A. Identitas Diri  

1. Nama   : Israwati  Rasid 

2. Tempat Tanggal Lahir : Kendari, 03-12-1997  

3. Agama   : Islam 

4. Jenis Kelamin  : Perempuan  

5. Anak Ke-   : 2 dari 4 bersaudara 

6. Alamat Asal   : Jl.Mekar Lr.Mandiri No.9C  

7. Hobi    : Membaca Novel 

8. No.Hp   : 0822  9391  1997  

9. Nama Email   : israwatir@yahoo.com 

10. Nama Fb   : Israwati Rasid 

11. Nama Ig   : Israwati_rasid 

 

B. Data Keluarga  

1. Nama Orang Tua  

a. Ayah   : Rasid Endo 

b. Ibu   : Sipaerami L  

2. Nama Saudara Kandung  

a. Evi Wahyuni Amd.Keb  

b. Muhammad Taufiq Al-Rasid 

c. Abdul Sawaluddin Rasid  

 

C. Riwayat Pendidikan  

1. SD    : SDN 16 Baruga 2004-2009 

2. SMP    : MTsN 1 Kendari Tahun 2009-2012  

3. SMA   : MAN 1 Kendari Tahun  2012- 2015 

 

Kendari                     2019 

 

Israwati Rasid  

15010101011 
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