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SILABUS 

 

Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Atas (SMA  NEGERI 14 Konawe Selatan) 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam  dan budi pekerti 

Kelas   : X (sepuluh) 

Kompetensi Inti : 

 (K1) : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya  

 (K2) : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, 

responsif dan pro-  aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan   alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.  

(K3)  :Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan  

maniora dengan   wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

 (K4) :Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri,   dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

3.1 Menganalisis  Q.S. 

Al-Anfal (8) : 72); Q.S. 

Al-Hujurat (49) : 12; dan 

QS Al-Hujurat (49) : 10; 

serta hadits tentang 

kontrol diri (mujahadah 

an-nafs), prasangka baik 

(husnuzzhan), dan 

persaudaraan (ukhuwah). 

3.2 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-

Anfal (8) : 72); Q.S. Al-

Hujurat (49) : 12; dan 

Q.S. Al-Hujurat (49) : 10 

sesuai dengan kaidah 

tajwid dan makhrajul 

huruf. 

4.1.2 
Mendemonstrasikan 

1. Q.S. Al-Anfal 

(8): 72; Q.S. 

Al-Hujurat 

(49): 12 dan 

10 serta hadits 

terkait 

perilaku 

kontrol diri 

(mujahadah 

an-nafs), 

prasangka baik 

(husnuzzhan), 

dan 

persaudaraan 

(ukhuwah)   

• Mengamati 

- Menyimak bacaan, membaca, 

mengidentifikasi hukum 

bacaan (tajwid), dan 

mencermati kandungan  Q.S. 

Al-Anfal (8): 72; Q.S. Al-

Hujurat (49):12; dan Q.S. Al-

Hujurat (49):10 serta hadits 

terkait. 

- Mencermati manfaat dan 

hikmah kontrol diri 

(mujahadah an-nafs), 

prasangka baik (husnuzzhan) 

dan persaudaraan (ukhuwah) 

melalui tayangan video atau 

media lainnya. 

• Menanya 

- Menanyakan cara membaca 

Q.S. Al-Anfal (8): 72; Q.S. Al-

Hujurat (49): 12 dan 10,  

- Mengajukan pertanyaan terkait 

hukum tajwid, asbabun nuzul, 

dan  isi kandungan Q.S. Al-

Anfal (8) : 72); Q.S. Al-

Hujurat (49) : 12; dan Q.S. Al-

• Tugas 

- Menghafal Q.S. Al-Anfal (8): 72; 

Q.S. Al-Hujurat (49):12; dan Q.S. 

Al-Hujurat (49):10 serta hadits 

terkait dengan cara mengisi lis  

(lembar tugas hafalan). 

• Observasi  

- Mengamati pelaksanaan diskusi 

dengan menggunakan lembar 

observasi yang memuat: 

� isi diskusi (hukum bacaan, 

kandungan ayat), manfaat dan 

hikmah perilaku kontrol diri 

(mujahadah an-nafs), prasangka 

baik (husnuzhan), dan 

persaudaraan (ukhuwah) 

� sikap yang ditunjukkan peserta 

didik terkait dengan  perilaku 

kontrol diri (mujahadah an-nafs), 

prasangka baik (husnuzhan), dan 

persaudaraan (ukhuwah) 

• Portofolio 

- Melaporkan hasil obervasi berupa 

paparan tentang kandungan  Q.S. Al-

4x3 

Jam 

pelajaran 

• Buku PAI Kls X 

Kemdikbud 

• Al-Quran dan Al-

Hadits 

• Buku tajwid 

• Kitab tafsir Al-

Qur’an 

• Buku lain yang 

menunjang 

• Multimedia 

interaktif dan 

Internet 
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hafalan Q.S. Al-Anfal (8) 

: 72); Q.S. Al-Hujurat 

(49) : 12; QS Al-Hujurat 

(49) : 10, dengan lancar. 

Hujurat (49) : 10, serta hadits 

terkait.  

• Mengumpulkan 

data/eksplorasi 

- Mendiskusikan cara membaca  

Q.S. Al-Anfal (8): 72; Q.S. Al-

Hujurat (49): 12 dan 10 sesuai 

dengan hukum  bacaan tajwid; 

- Menterjemahkan Q.S. Al-

Anfal (8): 72; Q.S. Al-Hujurat 

(49): 12 dan 10 serta hadits 

terkait; 

- Menganalisis asbabun 

nuzul/wurud dan kandungan 

Q.S. Al-Anfal (8): 72); Q.S. 

Al-Hujurat (49):12; dan Q.S. 

Al-Hujurat (49):10  serta 

hadits terkait. 

• Mengasosiasi 

- Membuat kesimpulan dari 

kandu ngan Q.S. Al-Anfal (8): 

72); Q.S. Al-Hujurat (49):12; 

dan Q.S. Al-Hujurat (49):10  

serta hadits terkait. 

• Mengkomunikasikan: 

- Mendemonstrasikan  bacaan 

(hafalan), menyampaikan  

Anfal (8): 72; Q.S. Al-Hujurat (49): 

12 dan 10 serta hadits terkait; 

- Membuat paparan analisis dan 

identifikasi hukum bacaan yang ada 

pada  Q.S. Al-Anfal (8): 72; Q.S. Al-

Hujurat (49): 12 dan 10; 

- Membuat laporan perkembangan 

hafalan Q.S. Al-Anfal (8): 72; Q.S. 

Al-Hujurat (49): 12 dan 10 serta 

hadis terkait. 

• Tes tulis 

- Menyalin Q.S. Al-Anfal (8): 72); 

Q.S. Al-Hujurat (49):12; dan Q.S. 

Al-Hujurat (49):10 serta 

mengidentifikasi hukum bacaan 

tajwidnya; 

- Menjawab soal-soal tentang isi 

kandungan Q.S. Al-Anfal (8): 72; 

Q.S. Al-Hujurat (49): 12 dan 10 serta 

hadis terkait. 

• Tes lisan 

Membaca dan menghafal Q.S. Al-

Anfal (8): 72); Q.S. Al-Hujurat 

(49):12; dan Q.S. Al-Hujurat (49):10  

serta hadits terkait 
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hasil diskusi tentang  Q.S. Al-

Anfal (8): 72; Q.S. Al-Hujurat 

(49): 12 dan 10 serta hadits 

terkait secara individu maupun 

kelompok 

3.3 Menganalisis  Q.S. 

Al-Isra’ (17) : 32, dan 

Q.S. An-Nur (24) : 2, 

serta hadits tentang 

larangan pergaulan bebas 

dan perbuatan zina.  

3.4 Memahami manfaat 

dan hikmah 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 

makhrajul huruf. 

4.2.2 
Mendemonstrasikan 

hafalan Q.S. Al-Isra’ (17) 

: 32, dan Q.S. An-Nur 

(24) : 2 dengan lancar. 

2. Perilaku 

menghindarka

n diri dari 

pergaulan 

bebas dan 

perbuatan 

zina.  

 

 

• Mengamati 

- Menyimak bacaan, 

mengidentifikasi hukum 

bacaan (tajwid), dan 

mencermati kandungan  Q.S. 

Al-Isra’ (17): 32, dan Q.S. An-

Nur (24):  2, serta hadits 

terkait.  

- Mencermati manfaat dan 

hikmah larangan  pergaulan  

bebas dan perbuatan  zina 

melalui tayangan video atau  

media  lainnya. 

• Menanya 

• Menanyakan cara membaca 

hukum tajwid, asbabun nuzul, 

dan  isi kandungan Q.S. Al-

Isra’ (17): 32, dan Q.S. An-

Nur (24):  2, serta hadits terkait  

• Mengumpulkan 

data/eksplorasi 

Mendiskusikan cara membaca 

• Tugas 

- Menghafal Q.S. Al-Isra’ (17): 32, 

dan Q.S. An-Nur (24):  2, serta 

hadits terkait dengan cara mengisi lis  

(lembar  tugas  hafalan). 

• Observasi  

- Mengamati  pelaksanaan diskusi 

dengan menggunakan  lembar  

observasi yang memuat: 

� isi diskusi (kandungan ayat dan  

hukum bacaan) 

� sikap yang ditunjukkan peserta 

didik terkait dengan perilaku 

menghindarkan diri dari pergaulan 

bebas dan perbuatan zina. 

• Portofolio 

- Melaporkan  hasil obervasi berupa 

paparan tentang  kandungan  Q.S. 

Al-Isra’ (17): 32, dan Q.S. An-Nur 

(24):  2, serta hadits terkait; 

- Membuat  paparan analisis dan 

4x3 

Jam 

pelajaran 

• Buku PAI Kls X 

Kemdikbud 

• Al-Quran dan Al-

Hadits 

• Buku tajwid 

• Kitab tafsir Al-

Qur’an 

• Buku lain yang 

menunjang 

• Multimedia 

interaktif dan 

Internet 
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sesuai dengan tajwid,  

menganalisis asbabun 

nuzul/wurud dan kandungan 

Q.S. Al-Isra’ (17): 32, dan 

Q.S. An-Nur (24):  2, serta 

hadits terkait  

• Mengasosiasi 

Membuat kesimpulan dari 

kandungan Q.S. Al-Isra’ (17): 

32, dan Q.S. An-Nur (24):  2, 

serta hadits terkait  

• Mengkomunikasikan: 

Mendemonstrasikan  bacaan 

(hafalan), menyampaikan  

hasil diskusi tentang  Q.S. Al-

Isra’ (17): 32, dan Q.S. An-

Nur (24):  2, serta hadits terkait 

secara individu maupun 

kelompok 

identifikasi hukum bacaan yang ada 

pada  Q.S. Al-Isra’ (17): 32, dan Q.S. 

An-Nur (24):  2; 

- Membuat  laporan  perkembangan  

hafalan Q.S. Al-Isra’ (17): 32, dan 

Q.S. An-Nur (24):  2, serta hadits 

terkait. 

• Tes tulis  

- Menyalin Q.S. Al-Isra’ (17): 32, dan 

Q.S. An-Nur (24):  2, serta 

mengidentifikasi hukum bacaan 

tajwidnya; 

- Menjawab soal-soal tentang isi 

kandungan Q.S. Al-Isra’ (17): 32, 

dan Q.S. An-Nur (24):  2, serta 

hadits terkait. 

• Tes lisan 

Membaca dan menghafal Q.S. Al-

Isra’ (17): 32, dan Q.S. An-Nur (24):  

2, serta hadits terkait  serta hadits 

terkait 

3.5 Memahami makna 

Asmaul Husna: (al-

Kariim, al-Mu’min, al-

Wakiil, al-Matiin, al-

Jaami’, al-‘Adl, dan al-

Akhiir). 

3. Iman kepada 

Allah SWT 

(Asmaul 

Husn: al-

Kariim, al-

Mu’min, al-

• Mengamati: 

- Mencermati bacaan teks 

tentang Asmaul Husna (al-

Kariim, al-Mu’min, al-Wakiil, 

al-Matiin, al-Jaami’, al-‘Adl, 

• Tugas 

- Mengumpulkan data (gambar, berita, 

artikel tentang  perilaku keluhuran 

budi, kokoh pendirian, pemberi rasa 

aman, tawakal dan perilaku adil). 

3x3 

Jam 

pelajaran 

• Buku PAI Kls X 

Kemdikbud 

• Buku lain yang 

menunjang 

• Multimedia 
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4.3 Berperilaku yang 

mencontohkan keluhuran 

budi, kokoh pendirian, 

pemberi rasa aman, 

tawakal dan perilaku adil 

sebagai implementasi 

dari pemahaman makna 

Asmaul Husna (al-

Kariim, al-Mu’min, al-

Wakiil, al-Matiin, al-

Jaami’, al-‘Adl, dan al-

Akhiir) 

Wakiil, al-

Matiin, al-

Jaami’, al-

‘Adl, dan al-

Akhiir) 

dan al-Akhiir) 

- Meyimak penjelasan materi di 

atas melalui tayangan vidio 

atau media lainnya. 

• Menanya (memberi stimulus 

agar peserta didik bertanya) : 

- Mengapa Allah memiliki nama 

yang begitu banyak? 

- Apa yang harus dilakukan oleh 

umat Islam terkait nama-nama 

Allah yang indah itu?  

• Mengumpulkan 

data/eksplorasi 

- Peserta didik mendiskusikan 

makna dan contoh perilaku 

keluhuran budi, kokoh 

pendirian, pemberi rasa aman, 

tawakal dan perilaku adil 

sebagai implementasi dari 

pemahaman makna Asmaul 

Husna (al-Kariim, al-Mu’min, 

al-Wakiil, al-Matiin, al-

Jaami’, al-‘Adl, dan al-Akhiir) 

- Guru mengamati perilaku 

keluhuran budi, kokoh 

pendirian, pemberi rasa aman, 

tawakal dan perilaku adil 

melalui lembar pengamatan di 

• Observasi  

- Mengamati teman sejawat tentang 

perilaku keluhuran budi, kokoh 

pendirian, pemberi rasa aman, 

tawakal dan perilaku adil di 

lingkungan sekolah, rumah maupun 

masyarakat melalui lembar 

pengamatan. 

- Mengamati pelaksanaan diskusi 

dengan menggunakan lembar 

observasi yang memuat: 

� isi diskusi  

� sikap yg ditunjukkan saat 

pelaksanaan diskusi dan kerja 

kelompok 

• Portofolio 

- Membuat paparan analisis dari hasil 

observasi tentang perilaku keluhuran 

budi, kokoh pendirian, pemberi rasa 

aman, tawakal dan perilaku adil. 

• Tes tulis 

- Tes kemampuan kognitif dengan 

menjawab soal-soal pilihan ganda 

dan uraian tentang  Asmaul Husna 

(al-Kariim, al-Mu’min, al-Wakiil, al-

Matiin, al-Jaami’, al-‘Adl, dan al-

Akhiir) 

interaktif dan 

Internet 
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sekolah. 

- Guru berkolaborasi dengan 

orang tua untuk mengamati 

perilaku keluhuran budi, kokoh 

pendirian, pemberi rasa aman, 

tawakal dan perilaku adil di 

rumah. 

• Mengasosiasi 

Membuat kesimpulan materi di 

atas. 

• Mengkomunikasikan 

Mempresentasikan 

/menyampaikan hasil diskusi 

tentang materi di atas. 

• Tes lisan 

- Menjelaskan hasil pengamatan 

tentang perilaku keluhuran budi, 

kokoh pendirian, pemberi rasa aman, 

tawakal dan perilaku adil  sebagai 

implemantasi dari Asmaul Husna 

(al-Kariim, al-Mu’min, al-Wakiil, al-

Matiin, al-Jaami’, al-‘Adl, dan al-

Akhiir) 

3.6 Memahami makna 

beriman kepada 

malaikat-malaikat Allah 

SWT. 

4.4 Berperilaku yang 

mencerminkan kesadaran 

beriman kepada 

Malaikat-malaikat Allah 

SWT 

 

4. Iman kepada 

Malaikat 
• Mengamati 

- Mencermati bacaan teks 

tentang makna dan contoh 

perilaku beriman kepada 

malaikat-malaikat Allah SWT  

- Meyimak penjelasan materi di 

atas melalui tayangan vidio 

atau media lainnya. 

• Menanya (memberi stimulus 

agar peserta didik bertanya)  

- Mengapa  kita harus beriman  

• Tugas 

Mengumpulkan data (gambar, berita, 

artikel tentang perilaku yang 

mencerminkan kesadaran beriman 

kepada Malaikat-malaikat Allah 

SWT) 

• Observasi  

- Peserta didik melakukan  

pengamatan terhadap perilaku 

menghayati nilai-nilai keimanan 

kepada Malaikat-malaikat Allah 

SWT  melalui lembar pengamatan di 

3x3 

Jam 

pelajaran 

• Buku PAI Kls X 

Kemdikbud 

• Buku lain yang 

menunjang 

• Multimedia 

interaktif dan 

Internet 
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kepada malaikat? 

- Apa yang harus dilakukan oleh 

orang yang beriman kepada 

malaikat?  

• Mengumpulkan 

data/eksplorasi 

- Peserta didik mendiskusikan 

makna dan contoh perilaku  

beriman kepada Malaikat. 

- Guru mengamati perilaku  

beriman kepada Malaikat 

melalui lembar pengamatan di 

sekolah. 

- Guru berkolaborasi dengan 

orang tua untuk mengamati 

perilaku  beriman kepada 

Malaikat di rumah. 

• Mengasosiasi 

Membuat kesimpulan tentang 

makna beriman kepada 

malaikat-malaikat Allah SWT. 

• Mengkomunikasikan 

Mempresentasikan 

/menyampaikan hasil diskusi 

tentang  beriman kepada 

malaikat-malaikat Allah SWT. 

lingkungan sekolah, rumah maupun 

masyarakat. 

• Portofolio 

- Melaporkan hasil obervasi berupa 

paparan tentang makna beriman 

kepada malaikat; 

- Membuat paparan analisis tentang 

perilaku orang-orang yang beriman 

kepada malaikat. 

• Tes tulis 

- Tes kemampuan kognitif dengan 

menjawab soal-soal pilihan ganda 

dan uraian tentang  iman kepada 

malaikat.  

• Tes lisan 

- Memaparkan hasil pengamatan 

tentang perilaku orang-orang yang 

beriman kepada malaikat. 
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3.7 Memahami Q.S. At-

Taubah (9) : 122 dan 

hadits terkait tentang 

semangat menuntut ilmu, 

menerapkan dan 

menyampaikan nya 

kepada sesama. 

4.5 Menceritakan tokoh-

tokoh teladan dalam 

semangat mencari ilmu 

 

 

5. Semangat 

menuntut ilmu 

dan 

menyampaika

nnya kepada 

sesama  

• Mengamati 

- Mencermati bacaan teks 

tentang Q.S. At-Taubah (9) : 

122 dan hadits terkait tentang 

semangat menuntut ilmu, 

menerapkan dan 

menyampaikan nya kepada 

sesama  

- Meyimak penjelasan materi di 

atas melalui tayangan vidio 

atau media lainnya. 

• Menanya (memberi stimulus 

agar peserta didik bertanya)  

- Mengapa  harus menuntut 

ilmu? 

- Bagaimana cara 

menyampaikan ilmu kepada 

sesama?  

• Mengumpulkan 

data/eksplorasi 

- Peserta didik mendiskusikan 

makna dan contoh semangat 

menuntut ilmu, menerapkan 

dan menyampaikannya kepada 

sesama sebagai implementasi 

pemahaman kandungan  Q.S. 

at-Taubah (9) : 122 dan hadits 

• Tugas 

Mengumpulkan data (gambar, berita, 

artikel tentang semangat menuntut 

ilmu, menerapkan dan 

menyampaikan nya kepada sesama) 

• Observasi  

- Peserta didik melakukan  

pengamatan terhadap perilaku 

semangat menuntut ilmu, 

menerapkan dan menyampaikannya 

kepada sesama sebagai implementasi 

pemahaman kandungan  Q.S. at-

Taubah (9) : 122 dan hadits terkait 

melalui lembar pengamatan di 

lingkungan sekolah, rumah maupun 

masyarakat. 

• Portofolio 

- Melaporkan hasil obervasi berupa 

paparan tentang makna dan contoh 

semangat menuntut ilmu, 

menerapkan dan menyampaikannya 

kepada sesama; 

- Membuat paparan analisis tentang 

makna dan contoh semangat 

menuntut ilmu, menerapkan dan 

menyampaikannya kepada sesama. 

• Tes tulis 

3x3 

Jam 

pelajaran 

• Buku PAI Kls X 

Kemdikbud 

• Al-Quran dan Al-

Hadits 

• Kitab tafsir Al-

Qur’an 

• Buku lain yang 

menunjang 

• Multimedia 

interaktif dan 

Internet 
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terkait. 

- Guru mengamati perilaku  

contoh semangat menuntut 

ilmu, menerapkan dan 

menyaampaikannya kepada 

sesama melalui lembar 

pengamatan di sekolah. 

- Guru berkolaborasi dengan 

orang tua untuk mengamati 

perilaku semangat menuntut 

ilmu, menerapkan dan 

menyaampaikannya kepada 

sesama di rumah. 

• Mengasosiasi 

Membuat kesimpulan tentang 

semangat menuntut ilmu dan 

menyampaikannya kepada 

sesama. 

• Mengkomunikasikan 

Mempresentasikan 

/menyampaikan hasil diskusi 

tentang semangat menuntut 

ilmu dan menyampaikannya 

kepada sesama. 

- Tes kemampuan kognitif dengan 

menjawab soal-soal pilihan ganda 

dan uraian tentang  semangat 

menuntut ilmu dan 

menyampaikannya kepada sesama.  

• Tes lisan 

- Memaparkan hasil pengamatan 

tentang perilaku orang-orang yang 

semangat menuntut ilmu dan 

menyampaikannya kepada sesama. 

3.8 Memahami 

kedudukan Al-Quran, 

Hadits, dan Ijtihad 

6. Sumber 

Hukum Islam 
• Mengamati 

- Mencermati bacaan teks 

tentang kedudukan al-Quran, 

• Tugas 

- Mengumpulkan data (gambar, berita, 

artikel tentang perilaku berpegang 

4x3 

jam 

• Buku PAI Kls X 

Kemdikbud 

• Al-Quran dan Al-
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sebagai sumber hukum 

Islam. 

4.6 Menyajikan macam-

macam sumber hukum 

Islam. 

 

 

al-Hadits, dan Ijtihad sebagai 

sumber hukum Islam 

- Meyimak penjelasan materi 

tersebut di atas melalui 

tayangan vidio atau media 

lainnya. 

• Menanya (memberi stimulus 

agar peserta didik bertanya)  

- Mengapa  Al-Quran, Hadits, 

dan Ijtihad sebagai sumber 

hukum Islam 

? 

- Apa yang anda pahami tenang 

Al-Quran, Hadits, dan Ijtihad ?  

• Mengumpulkan 

data/eksplorasi 

- Peserta didik mendiskusikan 

makna Al-Quran, Hadits, dan 

Ijtihad sebagai sumber hukum 

Islam 

- Guru mengamati perilaku 

berpegang teguh kepada Al-

Quran, Hadits, dan Ijtihad 

sebagai sumber hukum Islam 

- Guru berkolaborasi dengan 

orang tua untuk mengamati 

perilaku berpegang teguh 

teguh kepada al-Qur’an, al-Hadits 

dan Ijtihad). 

• Observasi  

- Mengamati pelaksanaan diskusi 

dengan menggunakan lembar 

observasi yang memuat isi diskusi 

dan sikap saat diskusi. 

- Mengamati perilaku orang-orang 

yang berpegang teguh kepada al-

Qur’an, al-Hadits dan Ijtihad 

• Portofolio 

- Membuat paparan tentang 

kedudukan dan fungsi al-Qur’an, al-

Hadits, dan ijtihad sebagai sumber 

hukum Islam.  

• Tes tulis 

- Tes kemampuan kognitif dengan 

menjawab soal-soal pilihan ganda 

dan  uraian tentang  kedudukan dan 

fungsi al-Qur’an, al-Hadits, dan 

ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 

• Tes lisan 

- Memaparkan hasil pengamatan 

perilaku berpegang teguh kepada al-

Qur’an, al-Hadits dan Ijtihad serta 

menganalisis dan menanggapinya. 

pelajaran Hadits 

• Buku lain yang 

menunjang 

• Multimedia 

interaktif dan 

Internet 
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kepada Al-Quran, Hadits, dan 

Ijtihad di rumah. 

• Mengasosiasi 

- Membuat kesimpulan tentang 

sumber hukum Islam. 

• Mengkomunikasikan: 

- Mempresentasikan 

/menyampaikan hasil diskusi 

tentang sumber hukum Islam. 

3.9 Memahami 

pengelolaan  wakaf. 

4.7.1 Menyajikan dalil 

tentang ketentuan waqaf. 

4.7.2 Menyajikan 

pengelolaan wakaf. 

 

 

7. Pengelolaan  

wakaf 
• Mengamati 

- Mencermati bacaan teks 

tentang pengertian, ketentuan 

dan hal-hal yang berkaitan 

dengan pengelolaan wakaf.  

- Meyimak penjelasan materi di 

atas melalui tayangan vidio 

atau media lainnya. 

• Menanya (memberi stimulus 

agar peserta didik bertanya)  

- Mengapa waqaf haarus 

dikelola? 

- Bagaimana cara mengelola 

wakaf?  

• Mengumpulkan data/eksplorasi 

- Peserta didik mendiskusikan 

• Tugas 

- Mengumpulkan data (gambar, berita, 

artikel tentang pengelolaan  wakaf). 

• Observasi  

- Mengamati pelaksanaan diskusi 

dengan menggunakan lembar 

observasi yang memuat isi diskusi 

dan sikap saat diskusi. 

- Mengamati pengelolaan wakaf. 

• Portofolio 

- Membuat paparan dan menganalisis 

tentang pengelolaan  wakaf.  

• Tes tulis 

- Tes kemampuan kognitif dengan 

menjawab soal-soal pilihan ganda 

2x3 

Jam 

pelajaran 

• Buku PAI Kls X 

Kemdikbud 

• Buku lain yang 

menunjang 

• Multimedia 

interaktif dan 

Internet 
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makna dan ketentuan wakaf 

serta pengeloalaannya. 

• Mengasosiasi 

- Membuat kesimpulan materi 

pengelolaan  wakaf. 

• Mengkomunikasikan 

- Mempresentasikan 

/menyampaikan hasil diskusi 

tentang materi pengelolaan  

wakaf. 

dan uraian tentang  ketentuan dan 

pengelolaan  wakaf.  

• Tes lisan 

- Memaparkan hasil pengamatan 

tentang pengelolaan  wakaf. 

 

3.10.1 Memahami 

substansi dan strategi 

dakwah Rasullullah  

SAW  di Mekah. 

4.8.1 Mendeskripsikan 

substansi dan strategi 

dakwah Rasullullah  

SAW  di Mekah. 

8. Meneladani 

Perjuangan 

Rasulullah 

SAW di 

Mekah  

• Mengamati 

- Mencermati bacaan teks 

tentang substansi dan strategi 

dakwah Rasullullah  SAW   

- Meyimak penjelasan materi 

tersebut di atas melalui 

tayangan vidio atau media 

lainnya. 

• Menanya (memberi stimulus 

agar peserta didik bertanya)  

- Apa substansi dakwah 

Rasulullah di Mekah? 

- Apa strategi dakwah 

Rasulullah di Mekah? 

 

• Tugas 

- Mengumpulkan data (gambar, berita, 

artikel tentang substansi dan strategi 

dakwah Rasullullah  SAW ). 

• Observasi  

- Mengamati pelaksanaan diskusi 

dengan menggunakan lembar 

observasi yang memuat isi diskusi 

dan sikap saat diskusi. 

- Mengamati perilaku orang-orang 

yang memiliki sikap tangguh dan 

semangat menegakkan kebenaran 

sebagai implementasi dari 

pemahaman tentang strategi dakwah 

Rasulullah SAW di Mekah. 

4x3 

Jam 

pelajaran 

• Buku PAI Kls X 

Kemdikbud 

• Buku lain yang 

menunjang 

• Multimedia 

interaktif dan 

Internet 
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• Mengumpulkan 

data/eksplorasi 

- Peserta didik mendiskusikan 

substansi dan strategi dakwah 

Rasullullah  SAW di Mekah. 

- Guru mengamati perilaku 

tangguh dan semangat 

menegakkan kebenaran dalam 

kehidupan sehari-hari. 

- Guru berkolaborasi dengan 

orang tua untuk mengamati 

perilaku tangguh dan semangat 

menegakkan kebenaran dalam 

kehidupan sehari-hari di 

rumah. 

• Mengasosiasi 

- Membuat kesimpulan tentang 

substansi dan strategi dakwah 

Rasullullah  SAW di Mekah. 

• Mengkomunikasikan 

- Mempresentasikan 

/menyampaikan hasil diskusi 

tentang substansi dan strategi 

dakwah Rasullullah  SAW di 

Mekah. 

 

• Portofolio 

- Membuat paparan tentang substansi 

dan strategi dakwah Rasullullah  

SAW di Mekah.  

- Membuat paparan tentang perilaku 

orang-orang yang memiliki sikap 

tangguh dan semangat menegakkan 

kebenaran. 

• Tes tulis 

- Tes kemampuan kognitif dengan 

menjawab soal-soal pilihan ganda 

dan uraian tentang  substansi dan 

strategi dakwah Rasullullah  SAW di 

Mekah.  

• Tes lisan 

- Memaparkan hasil pengamatan 

tentang perilaku orang-orang yang 

memiliki sikap tangguh dan 

semangat menegakkan kebenaran 

sebagai implementasi dari 

pemahaman tentang strategi dakwah 

Rasulullah SAW di Mekah. 
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3-9 Memahami substansi 

dan strategi dakwah 

Rasullullah  SAW  di 

Madinah. 

4-5 Mendeskripsikan 

substansi dan strategi 

dakwah Rasullullah  

SAW di Madinah. 

9. Meneladani 

Perjuangan 

Rasulullah 

SAW di  

Madinah 

• Mengamati 

- Mencermati bacaan teks 

tentang substansi dan strategi 

dakwah Rasullullah  SAW di 

Madinah 

- Meyimak penjelasan materi 

tersebut di atas melalui 

tayangan vidio atau media 

lainnya. 

• Menanya (memberi stimulus 

agar peserta didik bertanya)  

- Apa substansi dakwah 

Rasulullah di Madinah? 

- Apa strategi dakwah 

Rasulullah di Madinah? 

• Mengumpulkan 

data/eksplorasi 

- Peserta didik mendiskusikan 

substansi dan strategi dakwah 

Rasullullah  SAW di Madinah. 

- Guru mengamati perilaku 

semangat ukhuwah sebagai 

implementasi dari pemahaman 

strategi dakwah Rasulullah 

SAW di Madinah. 

- Guru berkolaborasi dengan 

• Tugas 

- Mengumpulkan data (gambar, berita, 

artikel tentang substansi dan strategi 

dakwah Rasullullah  SAW di 

Madinah ). 

• Observasi  

- Mengamati pelaksanaan diskusi 

dengan menggunakan lembar 

observasi yang memuat isi diskusi 

dan sikap saat diskusi. 

- Mengamati perilaku orang-orang 

yang memiliki semangat ukhuwah 

sebagai implementasi dari 

pemahaman strategi dakwah 

Rasulullah SAW di Madinah. 

• Portofolio 

- Membuat paparan tentang substansi 

dan strategi dakwah Rasullullah  

SAW di Madinah;  

- Membuat paparan tentang perilaku 

orang-orang yang memiliki sikap 

semangat ukhuwah sebagai 

implementasi dari pemahaman 

strategi dakwah Rasulullah SAW di 

Madinah. 

• Tes tulis 

4x3 

Jam 

pelajaran 

• Buku PAI Kls X 

Kemdikbud 

• Buku lain yang 

menunjang 

• Multimedia 

interaktif dan 

Internet 
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orang tua untuk mengamati 

perilaku semangat ukhuwah 

sebagai implementasi dari 

pemahaman strategi dakwah 

Rasulullah SAW di Madinah. 

 

• Mengasosiasi 

- Membuat kesimpulan materi 

substansi dan strategi dakwah 

Rasullullah  SAW di Madinah. 

• Mengkomunikasikan 

- Mempresentasikan 

/menyampaikan hasil diskusi 

tentang materi substansi dan 

strategi dakwah Rasullullah  

SAW di Madinah. 

- Tes kemampuan kognitif dengan 

menjawab soal-soal pilihan ganda 

dan uraian tentang  substansi dan 

strategi dakwah Rasullullah  SAW di 

Madinah.  

• Tes lisan 

- Memaparkan hasil pengamatan 

tentang perilaku orang-orang yang 

memiliki sikap semangat ukhuwah 

sebagai implementasi dari 

pemahaman strategi dakwah 

Rasulullah SAW di Madinah. 

 

        Opaasi,  19  Desember  2018 

 

Guru Pendidikan Agama Islam 

 

Tuti Mariani, S.Pd.I 

NIP. 197608092014102001 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SMAN 14 Konawe Selatan 

 

Syafrudin, S.Pd 

NIP. 19756152005021003 
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PPEEMMEERRIINNTTAAHH  PPRROOVVIINNSSII  SSUULLAAWWEESSII  TTEENNGGGGAARRAA 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMA NEGERI 14 Konawe selatan 
Jl. Poros Desa Ambaipua-Lameuru Kecamatan Ranomeeto Barat �085341413399-NPSN 40405015 

Website:http://www.sman14konaweselatan.sch.id- e-mail: info@sman14konaweselatan.sch.id  

  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP 1 ) 
Nama Sekolah : SMAN 14 Konawe Selatan 

Kelas / Semester : X / II 
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
Materi Pokok  : Malaikat Selalu Bersamaku 

Alokasi Waktu : 3 X 45 Menit (1 X  Pertemuan) 
Pertemuan  : Ke-1 

A. Kompetensi Inti 

K-1   Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

K-2  Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah, gotong royong, 

kerjasama, cinta, damai , responsif, dan pro aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan  bangsa dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cermin bangsa dalam 

pergaulan dunia). 

K-3 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metokognitif 

berdasarkan rasa ingi tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, homaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait fenomena dan kejadian serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan tekat dan minatnya 

untuk memecahkan masalah. 

K-4  Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan diri yang dipelajarinya disekolah secara mandiri bertindak sesuai efektif dan kreatif, 

serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

Kompetensi Dasar KI-3 Kompetensi Dasar KI-4 

 
3.6 Memahami makna beriman kepada 

malaikat – malaikat Allah SWT 

 
4.4 Menyajikan hubungan antara beriman 

kepada Malaikat-Malaikat Allah Swt. dengan 

perilaku teliti, disiplin, dan waspada 
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Indikator Pencapain Kompetensi Indikator 

 

 

Pertemuan ke 1  (3 x 45 Menit) 

 
3.6.1 Menjelaskan pengertian iman kepada Malaikat-

Malaikat Allah Swt 
3.6.2 Menerangkan hukum beriman kepada Malaikat 

beserta dalilnya 
3.6.3 Mengemukakan penciptaan Malaikat 
3.6.4 Membandingkan perbedaan Malaikat dengan 

manusia dan jin 
 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan mengamati, menanya, mendiskusikan, menyimpulkan dan 

mengomunikasikan, peserta didik diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan pengertian iman kepada Malaikat-Malaikat Allah Swt 

2. Menjelaskan hukum beriman kepada Malaikat beserta dalilnya 

3. Mengemukakan  penciptaan Malaikat 

4. Membandingkan perbedaan Malaikat dengan manusia dan jin. 

D. Materi Pokok 
Malaikat Selalu Bersamaku 

E. Media, Alat dan Sumber Belajar 
1. Media  : Buku Cetak, Materi Bacaan 
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol, dan Kertas 
3. Bahan ajar  :   

a. Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA kelas X 
b. Buku Panduan peserta didik untuk SMA untuk kelas X 
c. Al – Qur’an dan Hadist Terjemahan 

F. Pendekatan, Strategi, Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan : Saintifik 
2. Strategi  : PQ4R (Preview, Question, Read, Refelct, Ricite, Review) 
3. Metode  : Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab, 

 
G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 
Fase Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

 

 

Orientasi 

� Guru mengucapkan salam dan menyapa peserta didik 
� Guru malakukan do’a bersama sebelum memulai pembelajaran 
� Guru mengecek kehadiran peserta didik 
� Guru menumbuhkan kesiapan belajar peserta didik 
� Guru menciptakan suasana belajar yang demokratis 
� Guru membangkitkan motivasi belajar peserta didik 

 
 
 

15 
Menit 

 

Memberi 

Acuan 

� Guru memberitahukan kompetensi dasar yang akan di capai 
� Guru memberitahukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
� Guru meyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan di tempuh 
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Apersepsi 

� Guru mengajukan pertanyaan tentang bahan pelajaran yang sudah di 
pelajari sebelumnya 

� Guru menyampaikan manfaat materi yang dipelajari 
� Guru menjelaskan langkah-langkah strategi pembelajaran PQ4R 

yang akan diterapkan 
� Peserta didik menyimak penjelasan yang disampaikan oleh guru 

mengenai langkah-langkah pembelejaran PQ4R. 
� Peserta didik mendengarkan arahan guru.  

Kegiatan Inti 

Fase Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

Memberi 

Stimulus 

� Guru mulai melakukan kegiatan preview yaitu kegiatan membaca 
selintas mengenai sub-sub materi iman kepada malaikat dengan 
cara: 

� Guru memberikan materi bacaan Iman kepada Malaikat kepada 
peserta didik 

� Guru menginformasikan kepada peserta didik bagaimana 
menemukan ide pokok/tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 
dengan cara guru mengarahkan peserta didik melihat sub-sub judul 
atau materi iman kepada malaikat. 

� Guru menyampaikan kepada peserta didik agar melihat kalimat 
awal dari suatu paragraf untuk menemukan ide pokok dan tujuan 
pembelajaran iman kepada malaikat.    

� Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk menemukan 
ide pokok dari materi iman kepada malaikat dengan membaca 
selintas.  

 
 
 
 

 
 

10 
Menit 

 

Mengindeti

fikasi 

Masalah 

� Guru mengarahkan peserta didik untuk membaca pokok-pokok 
bacaan atau sub-sub materi dari iman kepada Malaikat dengan 
cara membaca selintas topik bacaan materi iman kepada 
malaikat. 

� Peserta didik membaca selintas dengan cepat untuk menemukan 
ide pokok/tujuan pembelajaran Iman kepada Malikat. 

� Guru memulai langkah kedua question yaitu kegiatan membuat 
pertanyaan untuk dirinya sendiri dari hasil membaca selintas 
dan memahami ide pokok dari materi iman kepada malaikat. 

� Guru menginformasikan kepada peserta didik agar 
memerhatikan makna dari bacaan dengan cara peserta didik 
memperhatikan materi bacaan iman kepada malaikat dan 
memahami sub-sub materi yang telah dibaca. 

� Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat 
pertanyaan dari ide pokok yang ditemukan dengan 
menggunakan kertas-kertas apa, mengapa, siapa, dan bagimana. 
Dengan cara guru mengarahkan siswa untuk memperhatikan 
pokok-pokok bacaan dan ide pokok dari hasil membaca selintas 
kemudian peserta didik diminta untuk membuat pertanyaan 
menggunakan ertas-kertas apa, mengapa, siapa, dan bagaimana 
menggunakan kertas-kertas apa, mengapa, siapa, dan 
bagaimana. 

� Peserta didik memperhatikan penjelasan guru. 
� Peserta didik membuat pertanyaan untuk dirinya sendiri 

menggunakan apa, mengapa, siapa, dan bagaimana. 

25 
menit 

 

 

� Guru memulai langkah ketiga read yaitu kegiatan membaca secara 
keseluruhan materi iman kepada malaikat. 

25 
menit 
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Mengumpu

lkan Data 

� Guru meminta peserta didik untuk membaca secara keseluruhan 
materi iman kepada Malaikat 

� Setiap Peserta didik membaca secara aktif kesuluruhan isi materi 
iman kepada malaikat telah di berikan oleh guru.  

� Peserta didik  memahami materi iman kepada malaikat yang telah di 
baca dengan cara memahami materi iman kepada malaikat yang 
telah dibaca secara keseluruhan. 

 

 

 

Mengolah 

Data 

� Guru memulai langkah keempat reflect yaitu siswa tidak hanya 
membaca tetapi juga memahami materi iman kepada malaikat. 

� Guru Mensimulasikan/ menginformasikan materi yang ada pada 
bahan bacaan. 

� Guru mensimulasikan materi dengan cara meminta peserta didik 
untuk menjawab pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. 

15 
menit 

 

Memverifi

kasi 

� Guru menginformasikan materi dengan cara menjelaskan kembali 
kepada peserta didik materi iman kepada malaikat 

� Peserta didik bukan hanya sekedar menghafal dan mengingat materi 
pelajaran tapi mencoba memecahkan masalah dari informasi yang 
diberikan oleh guru dengan pengetahuan yang telah diketahui 
melalui bahan bacaan. Dengan cara setiap peserta didik memahami 
bacaan dan menjawab pertanyaan yang telah dibuatnya. 

� Setiap Peserta didik  menjawab pertanyaannya sendiri yang telah 
dibuat  mengenai pokok bahasan pengertian malaikat, hukum, dan 
perbedaan malaikat dan jin.   

� Guru memulai kegiatan recite yaitu peserta didik mengulang kembali 
bacaan atau mengingat kembali hasil bacaan materi iman kepada 
malaikat.  

� Guru meminta peserta didik untuk membuat inti sari dari seluruh 
pembahasan iman kepada malaikat dengan cara mengulang atau 
mengingat kembali materi iman kepada malaikat yang telah 
dipahami dan di baca melalui membaca secara keseuruhan isi materi. 

� Guru meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang telah 
dibuatnya dengan cara peserta didik melihat catatan-catatan/inti sari 
yang telah dibuat sebelumnya. 

� Setiap Peserta didik memaparkan jawaban dari pertanyaan yang 
telah diajukan untuk dirinya sendiri. 

� Peserta didik memaparkan dengan cara mempresentasikan 
jawabannya dan kesimpulan yang dia pahami di depan peserta didik 
lainnya. 

� Peserta didik memverifikasi hasil pengolahan dengan data-data pada 
sumber pembelajaran terkait pengertian malaikat, hukum dan dalil, 
prposes penciptaan malaikat, dan perbedaan malikat dengan jin. 

30 
menit 

Fase 

  Alokasi 

Waktu 

 � Guru memulai langkah terakhir yaitu review 
� Guru bersama peserta didik baik secara individu maupun kelompok 

menyimpulkan intisari dari pelajaran Iman kepada Malaikat 
� Guru melakukan evaluasi pembelajaran dan mengoreksi jawaban 

� Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik bertanya 
apabila ada hal-hal yang belum dipahami mengenai materi yang 
disampaikan. 

� Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 

 
 

15 
Menit 
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� Bersama-sama menutup pembelajaran dengan do’a dan salam. 
H. Instrumen Penilaian 

 (Terlampir)  

Mengetahui,  Ranomeeto Barat, 14 Januari 2019 

       Guru Bidang Studi Mahasiswa  

 

 

 

 Tuti Mariani S.Pd.I Winarti                                      

NIP. 197608092014102001 NIM.15010101077  

              

Lampiran Materi Ajar 

a. Pengertian Iman kepada Malaikat  
Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati 

yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. 
Menurut M. Quraish Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malā’ikah ( ) yang 
merupakan jamak dari kata malak ( ) yang terambil dari kata la’aka ( ) yang berarti “menyampaikan 
sesuatu”. Jadi, malak/malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Swt.. Menurut 
istilah, mailakat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Swt. dari cahaya, sebagai utusan 
Allah Swt. yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintahperintah-Nya. Iman 
kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Swt. menciptakan malaikat 
sebagai makhluk gaib yang diutus untuk segala perintah-Nya. Orang yang mengimaninya akan 
senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan 
berbuat. 

b. Hukum Beriman kepada Malaikat 
Beriman kepada malaikat hukumnya adalah far«u ‘ain. Ia merupakan salah satu rukun iman selain 

iman kepada Allah, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan qada/qadar. Hal ini berdasarkan 
pada beberapa sumber dari al-Qur’ān dan hadis sebagai berikut. 

ztΒ# u ãΑθß™§�9 $# !$yϑ Î/ tΑ Ì“Ρé& Ïµø‹ s9 Î) ÏΒ ÏµÎn/ §‘ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#uρ 4 <≅ ä. ztΒ#u «! $$Î/ ÏµÏFs3Í× ¯≈ n= tΒ uρ ÏµÎ7 çFä. uρ Ï&Î# ß™â‘ uρ Ÿω ä−Ìh� x çΡ š÷t/ 7‰ymr& ÏiΒ Ï&Î# ß™•‘ 4 

(#θä9$s% uρ $uΖ ÷èÏϑ y™ $oΨ ÷èsÛr&uρ ( y7 tΡ#t� øäî $oΨ −/ u‘ š�ø‹ s9Î) uρ ç�� ÅÁyϑ ø9 $# ∩⊄∇∈∪   

285.  Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. 

semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): "Kami 

tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar 

dan kami taat." (mereka berdoa): "Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali." 

$pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ# u (#θãΨ ÏΒ# u «! $$Î/ Ï&Î!θß™u‘ uρ É=≈ tFÅ3ø9 $# uρ “ Ï% ©!$# tΑ ¨“ tΡ 4’ n?tã Ï&Î!θß™u‘ É=≈tFÅ6 ø9 $# uρ ü“ Ï% ©!$# tΑ t“Ρ r& ÏΒ ã≅ ö6s% 4 tΒ uρ ö� àõ3tƒ «!$$Î/ 

ÏµÏFs3Í× ¯≈ n= tΒ uρ ÏµÎ7 çFä. uρ Ï&Î# ß™â‘ uρ ÏΘ öθu‹ ø9 $#uρ Ì�Åz Fψ $# ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n= |Ê #́‰‹ Ïèt/ ∩⊇⊂∉∪   

136.  Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada Kitab yang Allah turunkan 

kepada rasul-Nya serta Kitab yang Allah turunkan sebelumnya. barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, 

kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu Telah sesat sejauh-jauhnya. 
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c. Tentang Penciptaan Malaikat 

Mengingat sedikitnya pengetahuan yang dimiliki manusia terutama berkaitan dengan hal-hal yang gaib 
termasuk malaikat, sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat adalah dengan 
berpedoman kepada al-Qur’ān dan hadis-hadis Rasulullah saw. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. 
Bersabda 

Artinya: “Dari Aisyah berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Malaikat diciptakan dari cahaya, jin 
diciptakan dari api yang menyala-nyala dan Adam dari sesuatu yang telah disebutkan (ciri-cirinya) 
untuk kalian.” (HR.Muslim)  

Keterangan lain tentang malaikat sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Fā¯ir/35:1 disebutkan bahwa 
malaikat mempunyai sayap.  

Allah Swt. berfirman:  

ß‰ ôϑ pt ø:$# ¬! Ì� ÏÛ$sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ È≅ Ïã% ỳ Ïπs3Í× ¯≈ n= yϑ ø9$# ¸ξß™â‘ þ’ Í< 'ρé& 7πysÏΖ ô_r& 4‘oΨ ÷V ¨Β y]≈ n= èOuρ yì≈ t/ â‘ uρ 4 ß‰ƒÌ“ tƒ ’ Îû È,ù= sƒ ø: $# $tΒ â!$t±o„ 4 ¨βÎ) ©! $# 

4’ n?tã Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒÏ‰ s% ∩⊇∪   

 
Artinya: “Segala puji bagi Allah Swt. pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai 

utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada 
yang) dua, tiga dan empat. Allah Swt. menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang Dia kehendaki. 
Sungguh, Allah Swt. Mahakuasa atas segala sesuatu”  

Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa malaikat adalah makhluk Allah Swt. yang diciptakan 
dari nur atau cahaya dan memiliki sayap, sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa 
malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari al-Qur’ān dan hadis, patutlah kita 
meragukannya. 

d. Perbedaan Malaikat dengan Manusia dan Jin  
Dari segi asal kejadian, malaikat berbeda dengan manusia dan jin, yaitu bahwa malaikat diciptakan 
dari nur atau cahaya sementara manusia dan jin masing-masing diciptakan dari tanah dan api. Dari 
sifat dan ciri-cirinya, 

perbedaan malaikat, manusia, dan jin dapat dilihat dalam tabel berikut: 
 

Malaikat Manusia Jin/ setan/ Iblis 
Gaib Nyata Nyata 

Tidak memiliki Nafsu Memiliki Nafsu Memiliki Nafsu 
Selalu taat kepada Allah SWT Ada yang taat dan ada yang 

durhaka 
Selalu durhaka kepada Allah 

SWT 
Tidak berjenis kelamin Berjenis kelamin Berjenis kelamin 

Tidak makan dan tidak minum, 
tidak tidur dan tidak kawin 

Makan, Minum, Tidur, dan 
Kawin 

Makan,minum,Tidur,dan 
Kawin 

Memiliki akal pikiran yang 
bersifat statistic 

Memiliki Akal pikiran yang 
bersifat Dinamis 

Memiliki Akal pikiran 

Lampiran Penilaian Sikap 

I. Instrumen Penilaian  

a. Penilaian Sikap 

No Nama Peserta 

didik 

Spiritual  Jujur  Disiplin  Gotong 

royong  

Juml

ah 
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S
B 

B C K S
B 

B C K S
B 

B C K S
B 

B C K Skor 

1                   

LembarPengamatanSikap: 

Indikator spiritual  : 

a. Berdo’a sebelum dan sesudah belajar 
b. Mengucapkan salam dan sesudah menyempaikan prsentase 
c. Mengucapkan rasa syukur atas karunia Allah 

Indikator jujur : 

a. Tidak menyontek dalam mengerjakan tugas  
b. Mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu apa adanya 
c. Melaporkan data atau informasi apa adanya  

Indikator disiplin:  
a. Masuk kelas tepat waktu 
b. Mengumpulkan tugas tepat waktu 
c. Memakai seragam sesuai tata tertib sekolah 

Indikator gotong royong:  
a. Aktif dalam kerja kelompok  
b. Rela berkorban untuk orang lain 
c. Suka menolong teman atau orang lain  

Rubrik: 

Kriteria Deskripsi Skor 

BT(belumtampak) Jika sama sekali tidak menunjukkan usaha yang sungguh-
sungguh dalam menyelesaikan tugas 

1 

MT (mulaitampak) Jika menunjukkan sudah ada usaha yang sungguh-sungguh 
dalam menyelesaikan tugas tetapi masih sedikit dan belum 
konsisten  

2 

MB 
(mulaiberkembang) 

Jika menunjukkan ada usaha yang sungguh-sungguh dalam 
menyelesaikan tugas yang cukup sering dan mulai konsisten 

3 

MK ( membudaya) Jika menunjukkkan adanya usaha sungguh-sungguh dalam 
menyelesaikan tugas secara terus menerus dan konsisten 

 

4 

  ∑ Skor perolehan  
Nilai     = X  100 

  Skor Maksimal (16)    

 Kriteria Nilai  
A =80 – 100 : Baik Sekali  
B =70 – 79 : Baik 
C =60 – 69 : Cukup 
D = <60 : Kurang 
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Penilaian Kognitif 

 

Pedoman Penilaian 
  ∑ Skor perolehan  

Nilai =                                              X  100 

 Skor Maksimal (50)  

Kriteria Nilai  

A  =  91 – 100 : Baik Sekali  
B  =  81 – 90 : Baik 
C  =  70 – 80 : Cukup 
D  =  ≤70 : Kurang  

 

No. Soal Kunci jawaban Bobot 

nilai 

1. Jelaskan 
pengertian iman 
kepada malaikat 
Allah SWT ! 

Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh 
hati bahwaAllah Swt. menciptakan malaikat sebagai 
makhluk gaib yang diutus untuk melaksakan segala 
perintah-Nya 

10 

2. Jelaskan hukum 
beriman kepada 
malaikat beserta 
dalilnya! 

Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ‘ain. 
Dalilnya ialah Q.S. al-Baqarah/2:285 

 
 
 
 
 

 

 

15 

3. Kemukakan  
tentang 
penciptaan 
malaikat! 

Mailakat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh 
Allah Swt. dari cahaya, sebagai utusan AllahSwt. yang 
taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap 
perintah-perintah-Nya dan ia malaikat diciptakan 
memiliki sayap  

10 

4. Bandingkan 
perbedaan  antara 
malaikat dengan 
manusia dan jin! 

Malaikat : Gaib, Tidak memiliki nafsu, Selalu taat 
kepada Allah Swt, Tidak berjenis Kelamin, Tidak 
makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin dan 
Memiliki akal pikiran yang bersifat statis. 
Manusia : Nyata, Memiliki nafsu, Ada yang taat dan 
ada yang durhaka, Berjenis kelamin, Makan, minum, 
tidur, dan kawin serta Memiliki akal pikiranyang bersifat 
dinamis 
Jin/Setan/Iblis: Ghoib, Memiliki nafsu, Selalu durhaka 
kepada Allah Swt.Berjenis kelamin, Makan, minum, 
tidur, dan kawin serta Memiliki akal pikiran. 

 

 

15 
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PPEEMMEERRIINNTTAAHH  PPRROOVVIINNSSII  SSUULLAAWWEESSII  TTEENNGGGGAARRAA 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMA NEGERI 14 Konawe selatan 

Jl. Poros Desa Ambaipua-Lameuru Kecamatan Ranomeeto Barat �085341413399-NPSN 40405015 

Website:http://www.sman14konaweselatan.sch.id- e-mail: info@sman14konaweselatan.sch.id  

  

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 2) 

Nama Sekolah : SMAN 14 Konawe Selatan 

Kelas / Semester : X / II 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Materi Pokok : Malaikat Selalu bersamaku 

Alokasi Waktu : 3 X 45 Menit (1 X  Pertemuan) 

Pertemuan  : ke-2 

 

A. Kompetensi Inti 

K-1   Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

K-2  Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah, gotong royong, 

kerjasama, cinta, damai , responsif, dan pro aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan  bangsa dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cermin 

bangsa dalam pergaulan dunia). 

K-3 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metokognitif 

berdasarkan rasa ingi tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, homaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait fenomena dan 

kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan tekat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

K-4  Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan diri yang dipelajarinya disekolah secara mandiri bertindak sesuai efektif dan 

kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

Kompetensi Dasar KI-3 Kompetensi Dasar KI-4 

3.6 Memahami makna beriman kepada 

malaikat-malaikat Allah SWT. 

4.4 Berperilaku yang mencerminkan 

kesadaran beriman kepada 

Malaikat-malaikat Allah SWT 
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Indikator Pencapain Kompetensi Indikator 

 

Pertemuan ke 2  (3 x 45 Menit) 

4.4.1 Menjelaskan nama-nama dan tugas-

tugas Malaikat 

4.4.2  Menceritakan proses penciptaan  

          malaikat, manusia dan syaitan 

4.4.3 Mengemukakan fungsi iman kepada 

Malaikat  

4.4.3  Mengemukakan hikmah beriman  

          kepada malaikat 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan mengamati, menanya, mendiskusikan, menyimpulkan dan 

mengomunikasikan, peserta didik diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan nama-nama dan tugas-tugas Malaikat 

2. Menceritakan proses penciptaan malaikat,manusia dan syaitan 

3. Mengemukakan fungsi iman kepada Malaikat 

4. Mengemukakan hikmah beriman kepada malaikat 

D. Materi Pokok 
Malaikat selalu bersamaku 

E. Media, Alat dan Sumber Belajar 
1. Media  : buku cetak, Materi Bacaan  

2. Alat  : Papan Tulis, Spidol, dan Kertas 

3. Bahan ajar  :   

a. Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA kelas X 

b. Buku Panduan siswa untuk SMA untuk kelas X 

c. Al – Qur’an dan Hadist Terjemahan 

d. Buku Tajwid 

F. Pendekatan, Strategi, Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan : Saintifik 

2. Strategi  : PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite,Review) 

3. Metode  : Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

Fase Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

 

 

Orientasi 

� Guru mengucapkan salam dan menyapa peserta didik 

� Guru malakukan do’a bersama sebelum memulai pembelajaran 

� Guru mengecek kehadiran peserta didik 

� Guru menumbuhkan kesiapan belajar peserta didik 

� Guru menciptakan suasana belajar yang demokratis 

� Guru membangkitkan motivasi belajar peserta didik 

 

 

 

15 

Menit 

 

Memberi 

Acuan 

� Guru memberitahukan kompetensi dasar yang akan di capai 

� Guru memberitahukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

� Guru meyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan di tempuh 
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Apersepsi 

� Guru mengajukan pertanyaan tentang bahan pelajaran yang sudah di 

pelajari sebelumnya 

� Guru menyampaikan manfaat materi yang dipelajari 

� Guru menjelaskan langkah-langkah strategi pembelajaran PQ4R 

yang akan diterapkan 

� Peserta didik menyimak penjelasan yang disampaikan oleh guru 

mengenai langkah-langkah pembelejaran PQ4R. 

� Peserta didik mendengarkan arahan guru.  

Kegiatan Inti 

Fase Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

Memberi 

Stimulus 

� Guru mulai melakukan kegiatan preview yaitu kegiatan membaca 

selintas mengenai sub-sub materi iman kepada malaikat. 

� Guru memberikan materi bacaan Iman kepada Malaikat kepada 

peserta didik 

� Guru menginformasikan kepada peserta/ didik bagaimana 

menemukan ide pokok/tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

dengan cara guru mengarahkan peserta didik melihat sub-sub judul 

atau materi iman kepada malaikat. 

� Guru menyampaikan kepada peserta didik agar melihat kalimat 

awal dari suatu paragraf untuk menemukan ide pokok dan tujuan 

pembelajaran iman kepada malaikat.    

� Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk menemukan 

ide pokok dari materi iman kepada malaikat dengan membaca 

selintas.  

 

 

 

 

 

 

10 

Menit 

 

Mengindeti

fikasi 

Masalah 

� Guru mengarahkan peserta didik untuk membaca pokok-pokok 

bacaan atau sub-sub materi dari iman kepada Malaikat dengan 

cara membaca selintas topik bacaan materi iman kepada 

malaikat. 

� Peserta didik membaca selintas dengan cepat untuk menemukan 

ide pokok/tujuan pembelajaran Iman kepada Malikat. 

� Guru memulai langkah kedua question yaitu kegiatan membuat 

pertanyaan dari hasi membaca selintas dan memahami ide 

pokok dari materi iman kepada malaikat. 

� Guru menginformasikan kepada peserta didik agar 

memerhatikan makna dari bacaan dengan cara peserta didik 

memperhatikan materi bacaan iman kepada malaikat dan 

memahami sub-sub materi yang telah dibaca. 

� Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat 

pertanyaan dari ide pokok yang ditemukan dengan 

menggunakan kertas-kertas apa, mengapa, siapa, dan bagimana. 

Dengan cara guru mengarahkan siswa untuk memperhatikan 

pokok-pokok bacaan dan ide pokok dari hasil membaca selintas 

kemudian peserta didik diminta untuk membuat pertanyaan 

menggunakan kata apa, mengapa, siapa, dan bagaimana 

menggunakan kertas-kertas apa, mengapa, siapa, dan 

bagaimana. 

� Peserta didik Memperhatikan penjelasan guru. 

� Peserta didik membuat pertanyaan untuk dirinya sendiri 

menggunakan kata apa, mengapa, siapa, dan bagaimana. 

25 

menit 

 

 

 

� Guru memulai langkah ketiga read yaitu membaca secara 

keseluruhan isi materi 

� Guru meminta peserta didik untuk membaca secara keseluruhan 

25 

menit 
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Mengumpu

lkan Data 

materi iman kepada Malaikat 

� Setiap Peserta didik membaca secara aktif kesuluruhan isi materi 

iman kepada malaikat telah di berikan oleh guru.  

� Peserta didik  memahami materi iman kepada malaikat yang telah di 

baca dengan cara memahami materi iman kepada malaikat yang 

telah dibaca secara keseluruhan 

 

 

Mengolah 

Data 

� Guru memulai langkah keempat yaitu reflect yaitu membaca dan 

memahami materi iman kepada malaikat 

� Guru Mensimulasikan/ menginformasikan materi yang ada pada 

bahan bacaan. 

15 

menit 

 

Memverifi

kasi 

� Guru mensimulasikan materi dengan cara meminta peserta didik 

untuk menjawab pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. 

� Guru menginformasikan materi dengan cara menjelaskan kembali 

kepada peserta didik materi iman kepada malaikat 

� Peserta didik bukan hanya sekedar menghafal dan mengingat materi 

pelajaran tapi mencoba memecahkan masalah dari informasi yang 

diberikan oleh guru dengan pengetahuan yang telah diketahui 

melalui bahan bacaan. Dengan cara setiap peserta didik memahami 

bacaan dan menjawab pertanyaan yang telah dibuatnya. 

� Setiap Peserta didik  menjawab pertanyaannya sendiri yang telah 

dibuat  mengenai pokok bahasan nama-nama dan tugas-tugas 

Malaikat,  proses penciptaan malaikat,manusia dan syaitan, fungsi 

iman kepada Malaikat, hikmah beriman kepada malaikat.  

� Guru memulai kegiatan Recite yaitu mengulang kembali bacaan atau 

mengigat kembali hasil bacaan materi iman kepada malaikat. 

Dengan cara: 

� Guru meminta peserta didik untuk membuat inti sari dari seluruh 

pembahasan iman kepada malaikat dengan cara mengulang atau 

mengingat kembali materi iman kepada malaikat yang telah 

dipahami dan di baca melalui membaca secara keseuruhan isi materi. 

� Guru meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang telah 

dibuatnya dengan cara peserta didik melihat catatan-catatan/inti sari 

yang telah dibuat sebelumnya. 

� Setiap Peserta didik memaparkan jawaban dari pertanyaan yang 

telah diajukan untuk dirinya sendiri. 

� Peserta didik memaparkan dengan cara mempresentasikan 

jawabannya dan kesimpulan yang dia pahami di depan peserta didik 

lainnya. 

� Peserta didik memverifikasi hasil pengolahan dengan data-data pada 

sumber pembelajaran terkait nama-nama dan tugas-tugas Malaikat,  

proses penciptaan malaikat,manusia dan syaitan, fungsi iman kepada 

Malaikat, hikmah beriman kepada malaikat. 

 

30 

menit 

Kegiatan Penutup 

Fase Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 � Guru memulai langkah terakhir yaitu review 

� Guru bersama peserta didik baik secara individu maupun kelompok 

menyimpulkan intisari dari pelajaran Iman kepada Malaikat 

� Guru melakukan evaluasi pembelajaran dengan cara memberikan 

beberapa soal terkait nama-nama dan tugas-tugas Malaikat,  proses 

penciptaan malaikat,manusia dan syaitan, fungsi iman kepada 

Malaikat, hikmah beriman kepada malaikat. 

� Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

 

 

15 

Menit 
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berikutnya 

� Bersama-sama menutup pembelajaran dengan do’a dan salam. 

 

H. Instrumen Penilaian 
(Lampiran) 

Mengetahui, Ranomeeto Barat, 14 Januari 2019 

       Guru Bidang Studi Mahasiswa  

 

 

 

      Tuti Mariani S.Pd.I Winarti 

      NIP. 197608092014102001 NIM.15010101077 

 

Lampiran Materi : 

1. Nama-nama Malaikat dan tugasnya. 

1) Malaikatb Jibril: menyampaikan wahyu dari Allah SWT, kepada para nabi dan rasul-Nya 

2) Malaikat mikail: mengatur urusan makhluk Allah SWT dan mengatur Rezeki, terutama kepada 

manusia 

3) Malaikat Izrail: mencabut nyawa 

4) Malaikat Israfil: meniup sangkakala 

5) Malaikat Munkar: bertanya kepada orang yang sudah mati bersama malaikat Nakir. 

6) Malaikat Nakir: bertanya dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur 

7) Malaikat Raqib: mencatat segala amalan kebaikan manusia 

8) Malaikat ‘Atid: mencatat segala amalan keburukan manusia   

9) Malaikat Malik: menjaga pintu neraka 

10) Malaikat Ridwan: menjaga dan mengawasi surga 

2. Fungsi iman kepada malaikat. 

Fungsi Iman Kepada MalaikatIman kepada malaikat memiliki banyak sekali fungsi. Beberapa di antaranya 

seperti: 

a. Menambah Ketaatan 

Malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat. Dengan beriman pada malaikat, manusia bisa 

mendorong pribadinya untuk turut serta menjadi hamba yang taat, disiplin, dan senantiasa mendekatkan diri 

pada sang pencipta. 

b. Menjaga Sikap 

Beriman juga berarti mengetahui dan mengenal malaikat. Termasuk mengerti tugas-tugasnya yang 

sebagian besar untuk mengawasi manusia. Bila mengingat hal ini akan membuat manusia untuk lebih berhati-

hati menjalani kehidupan. Tujuannya tentu agar terhindar dari dosa dan pedihnya siksa neraka. 

c. Meningkatkan Rasa Sabar dan Ikhlas. 

Dua hal yang dinilai cukup sulit dijalankan dalam hidup. Tapi bisa dipelajari dan diamalkan dengan 

menegakkan keimanan. Iman yang berarti percaya kerja keras dan amal baik akan berbuah manis pada 

waktunya. 

2. Hikmah beriman kepada Malaikat 

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. 
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4) Menambah rasa syukur kepada Allah SWT, karena melalui malaikat-malaikat-Nya, manusia 

memperoleh banyak karunia. 

5) Menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika 

melakukannya. 

6) Menumbuhkan cinta kepada amal shaleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. 

7) Semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah SWT 

tanpa usaha dan kerja keras. 

 

a. Penilaian Sikap 

1. PenilaianSikap Spiritual 
Mata Pelajaran :   PAI dan Budi Pekerti 

Kelas/Progam :    

Nama Peserta Didik ...:    .......................................................... 
 

Tanggal :    ..........................................................  

Isilah pernyataan-pernyataan berikut dengan jujur dan sesuai dengan sikap Anda yang sebenarnya 

dengan memberikan tanda ceklist (v
--
) pada kolom yang tersedia. 

 

No

. 

Pernyataan Jawaban 

SS    S KS TS 

1. Saya meyakini bahwa Malaikat Allah SWT, menjalankan 

tugas-tugasnya. 

    

2. Saya akan menjauhi perbuatan tercela karena malaikat 

Atid selalu mengintai saya. 

    

3. Saya bisa menjadi orang yang taat seperti malaikat.     

4. Saya yakin malaikat tidak pernah lelah mengawasi 

manusia. 

    

5. Saya yakin dengan ketaatan saya menjadi orang mulia.     

 

Pedoman Penskoran 

1. Jika jawaban sangat setuju (SS) diberi skor = 4 

2. Jika jawaban siswa setuju (S) diberi skor = 3 

3. Jika jawaban siswa kurang setuju (KS) diberi skor = 2 

4. Jika jawaban siswa tidak setuju (TS) diberi skor = 1 

Pedoman Penilaian 

 ∑ Skor perolehan  

Nilai =                                              X  100 

 Skor Maksimal (20) 

 

Kriteria Nilai  
A =80 – 100 : Baik Sekali  

B =70 – 79 : Baik 

C =60 – 69 : Cukup 

D = <60 : Kurang 

 

A. Penilaian Sikap Sosial 
Mata Pelajaran :   PAI dan Budi Pekerti 

Kelas/Progam :   X / MIA 

Tanggal :    ..........................................................  

No Nama Siswa Aspek Pengamatan Jumlah 

Skor 

Nilai Ketun 

Tasan 

 Tidak 

Lanjut 
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1 2 3 4 5 T TT R P 

1.             

2.             

3.             

Jumlah Skor Perolehan       

Jumlah Skor Maksimum 20   
 

Aspek yang dinilai : 
1. Jujur  

2. Disiplin 

3. Tanggung Jawab 

4. Peduli (gotong royong, kerja sama, toleransi dan damai) 

5. Santun / hormat 

 

Petunjuk Penskoran : 

1. Skor 1=BT (belum terlihat) : belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan 

2. Skor 2=MT (mulai terlihat) : mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang 

dinyatakan tetapi belum konsisten 

3. Skor 3=MB (mulai berkembang) : sudah memperlihatkan berbagai tanda-tanda perilaku yang 

dinyatakan dan mulai konsisten 

4. Skorm 4=MK (mulai konsisten) : terus-menerus memperlihatkan tanda-tanda perilaku yang 

dinyatakan secara konsisten 

5. Skor maksimum = 4x5 (aspek) = 20 

6. Skor minimum = 1-5 (aspek) = 5 

7. Penghitungan skor akhir menggunakan rumus : 

  ∑ Skor perolehan  

Nilai =                                              X  100 

Skor Maksimal (20) 

 

b. Tes Tulis (Evaluasi Kognitif)  

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas! 

No

. 
Soal Kunci jawaban 

Bobot 

nilai 

1. 

Tuliskan 

nama-nama 

Malaikat! 

1) Malaikat  Jibril 

2) Malaikat mikail 

3) Malaikat Izrail  

4) Malaikat Israfil  

5) Malaikat Munkar 

6) Malaikat Nakir 

7) Malaikat Raqib 

8) Malaikat ‘Atid  

9) Malaikat Malik 

10) Malaikat Ridwan 

10 

2.  

Tuliskan 

tugas-tugas 

malaikat! 

 

1) Malaikatb Jibril: menyampaikan wahyu dari Allah SWT, kepada 

para nabi dan rasul-Nya 

2) Malaikat mikail: mengatur urusan makhluk Allah SWT dan 

mengatur Rezeki, terutama kepada manusia 

3) Malaikat Izrail: mencabut nyawa 

4) Malaikat Israfil: meniup sangkakala 

5) Malaikat Munkar: bertanya kepada orang yang sudah mati bersama 

malaikat Nakir. 

25 
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6) Malaikat Nakir: bertanya dan menguji iman orang yang sudah mati 

di alam kubur 

7) Malaikat Raqib: mencatat segala amalan kebaikan manusia 

8) Malaikat ‘Atid: mencatat segala amalan keburukan manusia   

9) Malaikat Malik: menjaga pintu neraka 

10) Malaikat Ridwan: menjaga dan mengawasi surge 

3. 

Tuliskan 

fungsi beriman 

kepada 

malaikat! 

1. Menambah Ketaatan 

2. Menjaga Sikap 

3. Meningkatkan Rasa Sabar dan Ikhlas. 

 

5 

4.  

Apa hikmah 

beriman 

kepada 

malaikat? 

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 rasa syukur kepada Allah SWT, karena melalui 

malaikat-malaikat-Nya, manusia memperoleh banyak karunia. 

5) Menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak 

dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. 

6) Menumbuhkan cinta kepada amal shaleh karena malaikat selalu 

siap mencatat amal manusia. 

7) Semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang 

diturunkan oleh malaikat Allah SWT tanpa usaha dan kerja keras. 

10 

 

Pedoman Penilaian 

  ∑ Skor perolehan  

Nilai =                                              X  100 

 Skor Maksimal (50) 

Kriteria Nilai  

A  =  91 – 100 : Baik Sekali  

B  =  81 – 90 : Baik 

C  =  70 – 80 : Cukup 

D  =  ≤70 : Kurang 
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//PPEEMMEERRIINNTTAAHH  PPRROOVVIINNSSII  SSUULLAAWWEESSII  TTEENNGGGGAARRAA 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMA NEGERI 14 Konawe selatan 
Jl. Poros Desa Ambaipua-Lameuru Kecamatan Ranomeeto Barat �085341413399-NPSN 40405015 

Website:http://www.sman14konaweselatan.sch.id- e-mail: info@sman14konaweselatan.sch.id  

  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP 3 ) 
Nama Sekolah : SMAN 14 konawe Selatan 

Kelas / Semester : X / II 
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
Materi Pokok   : Haji, Zakat dan Mengelola Wakaf dengan Penuh Amanah 
Alokasi Waktu : 3 X 45 Menit (1 X  Pertemuan) 
 

A. Kompetensi Inti 
K-1   Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
K-2  Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah, gotong royong, 
kerjasama, cinta, damai , responsif, dan pro aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan  bangsa dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cermin bangsa dalam 
pergaulan dunia). 
K-3 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metokognitif 
berdasarkan rasa ingi tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, homaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait fenomena dan kejadian serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan tekat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah. 
K-4  Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan diri yang dipelajarinya disekolah secara mandiri bertindak sesuai efektif dan kreatif, 
serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 
 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar KI-3 Kompetensi Dasar KI-4 

 
3.9 Menganalisis hikmah ibadah haji  bagi  

individu dan  masyarakat 

 
4.7.Menyimulasikan ibadah haji dalam 
kehidupan sehari-hari 
4.8 menyajikan pengelolaan wakaf. 

 

Indikator Pencapain Kompetensi Indikator 

 
 
3.9 Menganalisis hikmah ibadah haji  
bagi  individu dan  masyarakat 

3.9.1 Menganalisis pengertian haji 
3.9.2 Menelaah hukum haji dan dalilnya 
3.9.3 Menganalisis syarat, rukun, wajib, 

dan sunnah haji 
3.9.4 Meneganalisis hal-hal penting 

untuk dipahami dan dilakukan 
sepulang haji 

3.9.5 Mengidentifikasi perilaku cerminan 
hikmah haji   
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4.7.Menyimulasikan ibadah haji dalam 
kehidupan sehari-hari 
yajikan pengelolaan wakaf. 
 

4.9.1    Membuat makalah tentang haji 
4.9.2    Mempresentasikan makalah 

tentang haji 
4.9.3    Menyimpulkan materi haji dalam 

bentuk resume 
C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan mengamati, menanya, mendiskusikan, menyimpulkan dan 
mengomunikasikan, peserta didik diharapkan dapat: 

1. Menganalisis pengertian haji 
2. Menelaah hukum haji dan dalilnya 
3. Menganalisis syarat, rukun, wajib, dan sunnah haji 
4. Meneganalisis hal-hal penting untuk dipahami dan dilakukan sepulang haji 
5. Mengidentifikasi perilaku cerminan hikmah haji   

D. Materi Pokok 

Haji, Zakat dan Mengelola Wakaf dengan Penuh Amanah 

E. Media, Alat dan Sumber Belajar 
1. Media  : buku cetak, materi bacaan 
2. Alat  : Papan Tulis, dan Spidol 
3. Bahan ajar  :   

a. Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA kelas X 
b. Buku Panduan peserta didik untuk SMA untuk kelas X 
c. Al – Qur’an dan Hadist Terjemahan 

 
F. Pendekatan, Strategi, Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan : Saintifik 
2. Strategi  : PQ4R (Preview, question,read, reflect, ricte, review) 
3. Metode  : Ceramah, Tanya jawab dan diskusi 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 
Fase Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

orientasi  

� guru mengucapkan salam dan menyapa peserta didik 
� Guru malakukan do’a bersama sebelum memulai pembelajaran 
� Guru mengecek kehadiran peserta didik 
� Guru menumbuhkan kesiapan belajar peserta didik 
� Guru membangkitkan motivasi belajar peserta didik 

 
 
 
15 
Menit 

 

memberi 

acuan 

� Guru memberitahukan kompetensi dasar dan indikator yang akan di 
capai 

� Guru memberitahukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
� Guru meyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan di tempuh 

 

 

apersepsi 

� Guru meminta peserta didik untuk mengaitkan materi yang akan 
diajarkan dengan materi sebelumnya 

� Guru menjelaskan langkah-langkah strategi pembelajaran yang akan 
diterapkan saat pembelajaran 

kegiatan inti 

fase / 

sintak 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

 

� Peserta didik menyimak penjelasan yang disampaikan oleh Guru 
� Peserta didik mendengarkan arahan guru.  
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memberi 

stimulus 

 

� Guru mulai melakukan kegiatan preview 
� Guru memberikan materi bacaan tentang haji kepada peserta didik 
� Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk menemukan ide 

pokok dari materi haji dengan membaca selintas. 
� Guru mengarahkan peserta didik menemukan ide pokok dengan cara 

mengarahkan peserta didik untuk membaca topik bacaan atau kalimat-
kalimat awal dari suatu paragraf untuk menemukan ide pokok dari 
bacaan.  

 
 
 

10 
Menit 

 

 

menginde

tifikasi 

masalah 

� Peserta didik dapat menanyakan kepada guru tentang bagaimana 
mengidentifikasi pengertian haji, hukum dan dalil haji, syarat,rukun, 
wajib dan sunnah haji, hal-hal penting untuk dipahami dan dilakukan 
sepulang haji, serta hikmah dari haji. 

� Guru mengarahkan peserta didik untuk membaca pokok-pokok 
bacaan atau sub-sub materi tersebut. 

� Peserta didik membaca selintas dengan cepat untuk menemukan ide 
pokok/tujuan pembelajaran pada materi haji. 

� Guru memulai langkah kedua question yaitu kegiatan peserta didik untuk 
membuat beberapa pertanyaan untuk dirinya sendiri dengan cara: 

� Guru meminta setiap peserta didik membuat pertanyaan untuk dirinya 
sendiri dari hasil membaca selintas pada materi haji yang telah di berikan.   

� Guru mengarahkan peserta didik untuk melhat sub-sub bacaan dan 
memahami ide pokok yang telah dibaca agar dapat membuat pertanyaan. 

� Peserta didik menggunakan kertas-kertas apa, mengapa, siapa dan 
bagaimana untuk membuat pertanyaan. 

� Peserta didik mulai mulai membuat pertanyaan untuk dirinya sendiri 
mengenai pokok bahasan pengertian haji, hukum dan dalil haji, 
syarat,rukun, wajib dan sunnah haji, hal-hal penting untuk dipahami dan 
dilakukan sepulang haji, serta hikmah dari haji. 

 

Mengump

ulkan 

data 

� Guru memulai  langkah ketiga read yaitu kegiatan membaca secara 
keseluruhan isi materi mengenai pengertian haji, hukum dan dalil haji, 
syarat,rukun, wajib dan sunnah haji, hal-hal penting untuk dipahami dan 
dilakukan sepulang haji, serta hikmah dari haji dengan cara: 

� Guru meminta siswa untuk membaca secara keseluruhan materi mengenai 
pokok bahasan pengertian haji, hukum dan dalil haji, syarat,rukun, wajib 
dan sunnah haji, hal-hal penting untuk dipahami dan dilakukan sepulang 
haji, serta hikmah dari haji. 

� Setiap Peserta didik membaca secara kesuluruhan isi materi pengertian 
haji, hukum dan dalil haji, syarat,rukun, wajib dan sunnah haji, hal-hal 
penting untuk dipahami dan dilakukan sepulang haji, serta hikmah dari 
haji yang telah di berikan oleh guru.  

� Peserta didik memahami materi pengertian haji, hukum dan dalil haji, 
syarat, rukun, wajib dan sunnah haji, hal-hal penting untuk dipahami dan 
dilakukan sepulang haji, serta hikmah dari haji yang telah di baca. 

 

 

mengolah 

data 

� Guru memulai langkah keempat reflect yaitu kegiatan memahami bacaan 
dan dapat menjawab pertanyaan yang disimulasikan dengan cara:  

� Guru meminta peserta didik untuk memahami materi dan menjawab 
pertanyaan yang telah dibuatnya dengan melihat catatan-catatan/ inti sari 
yang telah dibuatnya. 

� Setiap Peserta didik  menjawab pertanyaannya sendiri yang telah dibuat  
mengenai pokok bahasan pengertian haji, hukum dan dalil haji, 
syarat,rukun, wajib dan sunnah haji, hal-hal penting untuk dipahami dan 
dilakukan sepulang haji, serta hikmah dari haji. 

� Peserta didik melihat catatan-catatan/inti sari yang telah dibuat 
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sebelumnya. 
 

memverifi

kasi 

� Guru memulai kegiatan Recite 
� Guru meminta peserta didik untuk mengingat kembali materi yang telah 

mereka baca 
� Peserta didik diminta untuk menyatakan butir-butir penting mengenai 

pokok bahasan pengertian haji, hukum dan dalil haji, syarat,rukun, wajib 
dan sunnah haji, hal-hal penting untuk dipahami dan dilakukan sepulang 
haji, serta hikmah dari haji. 

� Setiap Peserta didik memaparkan jawaban dari pertanyaan yang telah 
diajukan untuk dirinya sendiri. 

� Peserta didik memverifikasi hasil pengolahan dengan data-data pada 
sumber pembelajaran terkait pokok bahasan pengertian haji, hukum dan 
dalil haji, syarat,rukun, wajib dan sunnah haji, hal-hal penting untuk 
dipahami dan dilakukan sepulang haji, serta hikmah dari haji. 

menyimp

ulkan 

� Guru memulai langkah terakhir yaitu review 
� Guru bersama peserta didik baik secara individu maupun kelompok 

menyimpulkan intisari dari pelajaran terkait pengertian haji, hukum dan 
dalil haji, syarat,rukun, wajib dan sunnah haji, hal-hal penting untuk 
dipahami dan dilakukan sepulang haji, serta hikmah dari haji. 

� Pada tahap ini peserta didik secara jujur menyimpulkan hasil diskusi 
terkait dengan(pengertian haji, hukum dan dalil haji, syarat,rukun, wajib 
dan sunnah haji, hal-hal penting untuk dipahami dan dilakukan sepulang 
haji, serta hikmah dari haji ) 

� Peserta didik mendengarkan umpan balik dan penguatan dari guru 

 

Kegiatan Penutup 

Fase Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 � Guru bersama peserta didik baik secara individu menyimpulkan 
intisari dari pelajaran haji 

� Guru melakukan evaluasi pembelajaran dan mengoreksi jawaban 
peserta didik. 

� Bersama-sama menutup pembelajaran dengan salawat dan salam. 

 
15 
menit 

 

 

H. Instrumen Penilaian  

(Lampiran) 

  

 

Mengetahui, Ranomeeto Barat, 14 Januari 2019 

 

       Guru Bidang Studi  Mahasiswa  

 

 

 

      Tuti Mariani S.Pd.I                                       Winarti 

      NIP. 197608092014102001      NIM.15010101077 
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Lampiran I 

Haji adalah rukun (tiang agama) Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa. 
Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu 
(material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat 
di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Dzulhijjah). Hal ini berbeda dengan 
ibadah umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. 

Haji menurut bahasa artinya menyengaja ( ُFHَْJKَْا). Menurut istilah haji ialah menyengaja berkunjung 
ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan beberapa perbuatan antara lain wukuf, thowaf, sa'i dan amalan-
amalan lain pada waktu tertentu dengan syarat dan rukun tertentu demi  memenuhi  panggilan Allah swt, dan 
mengharap ridhoNya.  Allah swt,  berfirman : 

NOََPQْا SِTَ UِVَْWKْا ُّYZِ ِسNَّ]Kا ^َ_ َ̀  ِa◌َِو ًeVِْWQَ fِVَْKَِع إ  [qQ- 97رة أل `klان  ]
Artinya : "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang 

sanggup  mengadakan perjalanan ke Baitullah ". (Ali Imron : 97) 
1.    Syarat Haji 
Haji diwajibkan atas orang yang kuasa dan mampu, satu kali dalam seumur hidupnya.  Adapun  

syarat wajib haji adalah : 
a. Islam 
b. Baligh (dewasa), anak-anak tidak wajib. 
c. Berakal sehat. 
d. Merdeka (bebas, sedang tidak dalam  tahanan). 
e. Mampu (istitho'ah) 
 Yang dimaksud dengan mampu disini adalah : 
-    Mempunyai bekal yang cukup untuk perjalanan pergi dan pulang serta bekal bagi keluarga yang  
ditinggalkan. 
-    Aman dalam perjalanan. 
-    Bagi perempuan hendaklah dengan muhrimnya, suami atau wanita lain yang dapat  dipercaya. 
Rasulullah saw,  bersabda : 
 (رواه اN�WKري)kُِ{N|َُ}َz اkْlَKْأَِة إyَTَ َّzِ ِذى kَvْTٍَم 
Artinya : "Janganlah seorang wanita bepergian kecuali beserta muhrimnya". (HR. Bukhori)    
-    Sehat badan. Orang yang sakit atau sudah tua kewajiban haji boleh  digantikan  orang lain  
dengan biaya  orang tersebut. 
2.    Rukun Haji. 
Di dalam haji rukun dibedakan dengan wajib. Rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang apabila 

tidak dikerjakan maka batal ibadah hajinya dan harus diulang. Sedang wajib haji adalah suatu perbuatan 
yang wajib dikerjakan tetapi syahnya haji tidak tergantung kepadanya, dan apabila tidak dikerjakan wajib 
diganti dengan dam (denda). Adapun yang termasuk rukun haji adalah sebagai berikut : 

a.    Ihrom, yaitu niat mulai mengerjakan ibadah haji/umroh dengan berpakaian ihrom. 
b.    Wukuf, yaitu berdiam dipadang Arafah pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai tergelincirnya 
matahari pada tanggal 9 dzulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10  dzulhijjah. 
c.    Thawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Adapun syarat-syarat thawaf adalah sebagai 
berikut: 

                        1). Suci dari hadats dan najis. 
                        2). Menutup aurot 
                        3). Hendaklah sempurna 7 kali putaran. 
                        4). Dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. 
                        5). Hendaklah Ka'bah selalu disebelah kiri orang yang thowaf. 
                        6). Hendaklah thawaf itu diluar Ka'bah tetapi masih di dalam Masjid.   
               Macam-macam  Thawaf :           

a.   Thawaf Qudum, yaitu thawaf yang dilakukan ketika baru datang. (sebagai tahiyatul  
masjid). 

b. Thawaf  Ifadhah, yaitu thawaf yang merupakan rukun haji. 
c. Thawaf  Wada', yaitu thawaf ketika akan pulang ke tanah air. 
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d. Thawaf Tahallul, yaitu thawaf yang dilakukan untuk melepaskan diri dari yang diharamkan 
karena ihrom. 

e. Thawaf Nadzar, yaitu thowaf karena nazdar. 
f. Thawaf Sunat.  

Adapun bacaan ketika thawaf adalah sebagai berikut : 
  ِaِ FُlْvَKَْن هللاِ َواNvَWْQُ  ُkَW�َوzَإfَKَِ إzَِّهللاُ َوهللاُ أَْ ةَ إNِ� َّzِهللاِ  , َّqُ� َzَل َوqْZََz(f�NT Sرواه إ�) 
Artinya : "Maha  Suci Allah, segala  Puji  bagi  Allah,  tidak  ada Tuhan  selain Allah,  Allah Maha 
Besar, tidak  ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah".  (HR. Ibnu  Majah) 
d.    Sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara bukit Shofa dan Marwah. 
Syarat-syarat sa'i adalah sebagai berikut : 
1. Dimulai dari bukit Shofa dan di akhiri dibukit Marwah. 
2. Dilakukan sebanyak 7 kali. Dari Shofa ke Marwah dihitung sekali dan sebaliknya  dari Marwah  

keShofa juga dihitung sekali. 
3.  Dilakukan sesudah thawaf. 
e.    Mencukur/Menggunting rambut. 
Mencukur rambut berfungsi sebagai tahallul (penghalalan) terhadap  beberapa hal yang diharamkan 
selama ihrom. Mencukur rambut sekurang-kurangnya 3  helai. 
3.    Wajib Haji. 
Wajib haji adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam mengerjakan haji dan bila  ditinggalkan tetap 
syah hajinya tetapi wajib membayar dam (denda). Hal-hal yang termasuk wajib haji adalah : 
a.    Ihrom dari miqot. 
Miqot  adalah  batas tempat dan waktu untuk melakukan ihrom ( niat haji ). Miqot dibagi menjadi  
dua macam : 
o   Miqot Zamani yaitu batas atau ketentuan waktu mulai mengerjakan ibadah haji.  Miqot zamani 
mulai awal bulan syawal sampai  terbit fajar tanggal 10 dzulhijjah. 
o   Miqot Makani yaitu tempat memulai ihrom bagi yang akan mengerjakan haji/  umroh.Untuk 
jamaah haji dari Indonesia mulai ihromnya dari Bandara King Abdul Azis Jeddah bagi yang 
langsung menuju Makkah, dan mulai dari Bir Ali  bagi yang menuju Madinah lebih dahulu. 
b.    Bermalam di Musdalifah. 
Yaitu sesudah terbenam matahari tanggal 9 dzulhijjah (setelah wukuf). Kemudian sholat maghrib 
dan isak dijamak qosor. Disini bisa mengambil kerikil sebanyak 49 buah atau 70 buah. 
c.    Bemalam di Mina. 
Pada tanggal 11, 12, atau 13  wajib bermalam di Mina. 
d.    Melontar Jumrah Aqobah. 
Dilakukan sebanyak 7 kali pada tanggal 10 dzulhijjah kemudian melakukan tahallul awal dengan 
mencukur rambut, sehingga seluruh larangan ihrom menjadi gugur kecuali menggauli istri. 
e.    Melontar  Jumrah Ula, Wustha dan Aqobah. 
Dilakukan  pada  tanggal 11, 12, 13 dzulhijjah (masing-masing 7 kali). Boleh melontar pada tanggal 
11,12 saja kemudian kembali ke- Makkah dan ini dinamakan nafar awal. Bagi yang pada tanggal 13 
masih di Mina diharuskan melontar jumrah lagi dan ini dinamakan nafar tsani. 
f.     Menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan selama ihrom. 
g.    Thawaf Wada'. 
            Adapun larangan-larangan ihrom haji dan umroh adalah : 
            1). Bagi laki-laki dilarang berpakaian berjahit. 
            2). Bagi laki-laki dilarang menutup kepala. 
            3). Bagi wanita dilarang menutup muka dan telapak tangan. 
4). Bagi laki-laki maupun perempuan dilarang memakai harum-haruman selama  ihrom baik badan 
atau pakaian kecuali sebelum ihrom malah dianjurkan. 
5). Dilarang memotong rambut atau bulu badan lain, dan juga dilarang memakai  minyak rambut. 
            6). Dilarang meminang, menikah, menikahkan, atau menjadi  wali. 
            7). Dilarang bersetubuh atau pendahulunya. 
            8). Dilarang membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. 
            ad. g. Thawaf  Wada' ( thawaf pamitan ). 
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4.   Sunat Haji    
a.    Membaca Talbiyah. Bagi laki-laki dengan suara nyaring dan bagi perempuan cukup di dengar 
sendiri. Waktunya sejak mulai ihrom sampai melontar jumrah aqobah. Adapun lafal talbiyah adalah 
sebagai berikut : 

 َّ�ُ�َّ_Kا �َVَّْWَK َ�VَّْWَK ,  َ�VَّْWَK �ََK �َ�ْkِ�َ َz �َVَّْWَK,  �ََK �َ�ْkِ�َ َz �ُْ_lُKَْوا �ََK َ�lَ�ِّْ]Kَوا FَlْvَKْإِنَّ ا(�_|T رى وN�WKرواه ا) 
Artinya: "Aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah  aku memenuhi panggilan-Mu, tiada sekutu  bagi-
Mu, sesungguhnya segala puji dan nikmat bagi-Mu, bagi-Mulah segala kekuasaan,  tiada sekutu 
bagi-Mu". (HR.  Bukhori dan Muslim) 
b.    Membaca sholawat dan berdo'a sesudah membaca talbiyah. 
c.    Membaca dzikir sewaktu thawaf. Lafal dzikirnya adalah : 

 َZ NَV�ْ ُّFKا �ِ{ Nَ]ِ}آ Nَ]َِّر    َر�Nَّ]Kَ�اَب ا َ̀  Nَ]َِو� ً�َ]|َZَ ِةkَ�َِو}ِ� ا� ً�َ]|َ  
d.   Sholat dua rokaat sesudah thawaf. 
e.   Masuk ke Ka'bah. 
5.   Cara Mengerjakan Haji. 
            Ada 3  cara mengerjakan haji yaitu : 
(1). Ifrod, yaitu mengerjakan haji dan umroh dengan cara mendahulukan haji dari pada umroh. Yakni 
ihrom diteruskan haji, kemudian ihrom lagi untuk umroh. Cara ini yang terbaik dan bebas dari  dam 
(denda). 
(2). Tamatuk, yaitu mengerjakan haji dan umroh dengan cara mendahulukan umroh dari pada haji. 
Yakni  ihrom dulu diteruskan umroh kemudian ihrom lagi untuk haji. Cara ini terkena dam (denda). 
(3). Qiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama. Jadi sekali ihrom dalam waktu haji 
untuk menunaikan haji dan umroh sekaligus. Cara ini juga terkena dam. 
6.   Dam  (denda) Dalam Haji. 
Dam adalah denda yang wajib dilaksanakan oleh orang yang selama menunaikan haji dan  umroh,  
melanggar larangan haji atau meninggalkan wajib haji. 
a.    Dam karena bersenggama  dalam keadaan ihrom sebelum tahallul pertama : 
o Menyembelih seekor unta atau lembu, atau 7 ekor kambing. 
o Bila tidak menyembelih, ia wajib bersedekah kepada fakir miskin berupa makan seharga 
unta/lembu. 
o Bila tidak sanggup, ia harus berpuasa sebanyak harga unta dengan perhitungan setiap satu mud (+ 
0,8 kg.) daging tersebut ia harus berpuasa satu hari. 
b.    Dam karena melanggar salah satu larangan haji sebagai berikut : mencukur rambut, memotong 
kuku, memakai pakaian berjahit (bagi laki-laki), memakai minyak rambut, memakai wangi-wangian, 
bersenggama sesudah tahalul pertama, maka dendanya memilih salah satu diantara 3 hal yaitu: 
-   Menyembelih seekor kambing. 
-   Puasa 3 hari. 
-   Bersedekah 3 gantang (9,3 liter) makanan kepada 6 orang fakir miskin. 
c.    Dam karena melaksanakan haji Tamatuk atau Qiron. Dendanya adalah sebagai berikut: 
·   Menyembelih seekor kambing. 
·   Jika tidak  mampu ia  wajib  puasa 10 hari, 3 hari dikerjakan di tanah suci  dan 7 hari dikerjakan di 
tanah  air. 
d.    Dam karena meninggalkan salah satu wajib haji. Dendanya sama dengan melakukan  haji  
Tamatuk atau Qiron 
e.    Dam karena berburu atau membunuh binatang buruan. Dendanya memilih  salah satu diantara 3 
hal : 
(1)  Menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. 
(2)  Bersedekah kepada fakir miskin seharga binatang tersebut. 
(3)  Puasa sebanyak harga binatang tersebut, setiap satu mud wajib berpuasa 1   
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Lampiran  II (Penilaian) 

a. Lembar Pengamatan Sikap: 

No NamaPesert

a didik 

Spiritual  Jujur  Disiplin  Gotong 

royong  

Jumla

h Skor 

S
B 

B C K S
B 

B C K S
B 

B C K S
B 

B C K 

1                   

2                   

Indikator spiritual  : 

• Berdo’a sebelum dan sesudah belajar 
• Mengucapkan salam dan sesudah menyempaikan prsentase 
• Mengucapkan rasa syukur atas karunia Allah 

Indikator jujur : 

• Tidak menyontek dalam mengerjakan tugas  
• Mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu apa adanya 
• Melaporkan data atau informasi apa adanya  

Indikator disiplin:  

• Masuk kelas tepat waktu 
• Mengumpulkan tugas tepat waktu 
• Memakai seragam sesuai tata tertib sekolah 

Indikator gotong royong:  

• Aktif dalam kerja kelompok  
• Rela berkorban untuk orang lain 
• Suka menolong teman atau orang lain  

Rubrik Indikator: 

Kriteria Deskripsi Skor 

SB (Sangat Baik) Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 4 

B (Baik) Sering, setiap melakukan sesuai pernyataan dan kadang – kadang 
tidak melakukan 

3 

C(Cukup) Kadang – kadang, apabila melakukan dan tidak melakukan 2 

K ( Kurang) Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 1 

  ∑ Skor perolehan  
Nilai     = X  100 

  Skor Maksimal (16)    

 Kriteria Nilai  
A =80 – 100 : Baik Sekali  
B =70 – 79 : Baik 
C =60 – 69 : Cukup 
D = <60 : Kurang 
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b. Evaluasi Pengetahuan  

No Soal  Kunci jawaban Skor 

1  Jelaskan 
kewajiaban 
menuntut ilmu 
bagi umat 
islam ! 

Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. 
Banyak sekali ayat al-Qur’ān atau hadis Rasulullah saw. yang  
menjelaskan tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut 
ditujukan kepada laki - lakii maupun perempuan. Bahkan wahyu 
pertama yang diterima Nabi saw. adalah perintahuntuk membaca 
atau belajar. 

5 

2 Jelaskan 
hukum 
menuntut ilmu 
! 

Hukum menuntut ilmu-ilmu wajib itu terbagi atas dua bagian, 
yaitu farḍu kifayah dan fardu ‘ain. 

a. Farḍu Kifayah Hukum menuntut ilmu farḍu kifayah berlaku 
untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam 
sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir. 
Seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falaq, ilmu 
eksakta, serta ilmu-ilmulainnya.  

b. Fardu ‘Ain Hukum mencari ilmu menjadi fardu ‘ain jika ilmu 
itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah 
dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah 
Swt. dengan segala sifat-Nya, ilmu tentang tata cara 
beribadah, dan sebagainya. 

15 

3 Tuliskan 
keutamaan 
orang yang 
menuntut 
ilmu ! 

Di antara keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu dan 
yang mengajarkannya adalah sebagaiberikut.  

• Diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Swt. 
• Diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti 

• Merupakan sedekah yang paling utama 
• Lebih utama dari pada seorang ahli ibadah 

• Lebih utama dari śalat seribu raka’at 
• Diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang 

berjihad di jalan Allah 

• Dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan 
dimudahkan menuju surga 

10 

4. Jelaskan isi 
kandungan 
atau intisari 
dari Ayat-
Ayat Al-
Qur’an 
tentang Ilmu 
Pengetahuan
(at – Taubah 
ayat 122) ! 

Kandungan Q.S at - Taubah ayat 122 : 
Dalam ayat tersebut, Allah Swt. menerangkan bahwa tidak 
perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang, 
apabila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum 
muslimin saja. Tetapi harus ada pembagian tugas dalam 
masyarakat, sebagian berangkat ke medan perang, dan sebagian 
lagi tekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama 
Islam supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara 
merata, dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih 
efektif serta bermanfaat serta kecerdasan umat Islam dapat 
ditingkatkan. 
 

20 

Pedoman Penilaian 
  ∑ Skor perolehan  

Nilai =                                              X  100 

 Skor Maksimal (50) 
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sKriteria Nilai  
A =90 – 100 : Baik Sekali  
B =80 – 89 : Baik 
C =70 – 79 : Cukup 
D = <70 : Kurang 

c. Evaluasi Keterampilan 

No. Nama Peserta 
didik 

Aspek yang Dinilai Tota
l 

Berkerja Sama Kedalaman 
Informasi 

Aktif  

BS B C K BS B C K BS B C K  
1.               

2.               

Pedoman Penskoran 

1. Jika kemampuan Baik Sekali (BS) diberi skor = 4 
2. Jika kemampuan Baik (B) diberi skor = 3 
3. Jika kemapuan  Cukup (C) diberi skor = 2 
4. Jika kemapuan Kurang (K) diberi skor = 1 

Pedoman Penilaian 
  ∑ Skor perolehan  

Nilai =                                              X  100 

 Skor Maksimal (16) 

Kriteria Nilai  
A =80 – 100 : Baik Sekali  
B =70 – 79 : Baik 
C =60 – 69 : Cukup 
D = <60 : Kurang 
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PPEEMMEERRIINNTTAAHH  PPRROOVVIINNSSII  SSUULLAAWWEESSII  TTEENNGGGGAARRAA 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMA NEGERI 14 Konawe selatan 

Jl. Poros Desa Ambaipua-Lameuru Kecamatan Ranomeeto Barat �085341413399-NPSN 40405015 

Website:http://www.sman14konaweselatan.sch.id- e-mail: info@sman14konaweselatan.sch.id 

  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 4) 
Nama Sekolah : SMAN 14 Konawe Selatan 

Kelas / Semester : X / II 

Mata Pelajaran :Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Materi Pokok  : Haji, Zakat, dan Mengelola Wakaf denganPenuh Amanah 

Alokasi Waktu : 3 X 45 Menit (1 X Pertemuan) 

Pertemuan  : Ke-4 

 

A. Kompetensi Inti 
K-1   Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

K-2  Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah, gotong royong, 

kerjasama, cinta, damai , responsif, dan pro aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan  bangsa dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cermin bangsa dalam 

pergaulan dunia). 

K-3 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metokognitif 

berdasarkan rasa ingi tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, homaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait fenomena dan kejadian serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan tekat dan minatnya 

untuk memecahkan masalah. 

K-4  Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan diri yang dipelajarinya disekolah secara mandiri bertindak sesuai efektif dan kreatif, 

serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar KI-3 Kompetensi Dasar KI-4 

 

3.9 Menganalisis pengelolaanwakaf 

 

4.7.Menyajikan pengelolaan wakaf. 

 

 

Indikator Pencapain Kompetensi Indikator 

 

3.9 Menganalisis pengelolaanwakaf 

 

3.9.1 MenganalisisPengertian Wakaf 

3.9.2 Menelaah hukum Wakaf 

3.9.3 MenganalisisRukun dan Syarat Wakaf 

3.9.4 Menganalisis macam wakaf 

4.7.Menyajikan pengelolaan wakaf. 

 

4.6.1 Membuat ringkasan materi atau resume  tentang 

wakaf 

4.6.2 Mempresentasikan hasil ringkasan materi tentang 

wakaf 

4.6.3 Mendonstarsikan kaitan antara contoh mewakfkan 

harta  dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan 

dalam bentuk video ataupun drama. 
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C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui kegiatan mengamati, menanya, mendiskusikan, menyimpulkan dan mengomunikasikan, 

peserta didik diharapkan dapat: 

1. MenganalisisPengertian Wakaf 

2. Menelaah hukum Wakaf 

3. Menganalisis Rukun dan Syarat Wakaf 

4. Menganalisis macam wakaf 

D. Materi Pokok 

Haji, Zakat, dan Mengelola Wakaf dengan Penuh Amanah 

E. Media, Alat dan Sumber Belajar 
1. Media  : buku cetak, materi bacaan 

2. Alat  : Papan Tulis, dan Spidol 

3. Bahan ajar  :   

a. Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA kelas X 

b. Buku Panduan siswa untuk SMA untuk kelas X 

c. Al – Qur’an dan Hadist Terjemahan 

F. Pendekatan, Strategi, Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan : Saintifik 

2. strategi  : PQ4R (Preview, question, read, reflect, recite, review) 

3. Metode  : Ceramah, Tanya jawab dan diskusi 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

Fase Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

 

 

orientasi  

� Guru mengucapkan salam dan menyapa siswa 

� Guru malakukan DO’A bersama sebelum memulai pembelajaran 

� Guru mengecek kehadiran siswa 

� Guru menumbuhkan kesiapan belajar siswa 

� Guru membangkitkan motivasi belajar siswa 

 

 

 

15 Menit 

 

memberi 

acuan 

� Guru memberitahukan kompetensi dasar dan indikator yang akan di capai 

� Guru memberitahukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

� Guru meyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan di tempuh 

 

apersepsi 

� Guru meminta peserta didik untuk mengaitkan materi yang akan diajarkan 

dengan materi sebelumnya 

� Guru menjelaskan langkah-langkah startegi pembelajaran yang akan 

diterapkan 

� Peserta didik mendengarkan penjelasan guru 

kegiatan inti 

fase / 

sintak 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

 

 

memberi 

stimulus 

� Guru memulai langkah pertama preview yaitu kegiatan membaca 

selintas materi mengelola wakaf dengan penuh amanah 

� Guru memberikan materi mengenai mengelola wakaf dengan penuh 

amanah kepada masing-masing peserta didik 

� Peserta didik mendapatkan materi tentang Pengelolaan wakaf kemudian 

peserta didik memaca selintas materi mengelola wakaf denga penuh 

amanah 

 

 

 

 

105 

Menit  

 

mengind

etifikasi 

� Siswa dapat menanyakan kepada guru tentang bagaimana mengidentifikasi 

Pengertian Wakaf,hukum Wakaf,Rukun dan Syarat Wakaf serta macam 

wakaf. 
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masalah � Guru meminta siswa membaca selintas materi Pengertian Wakaf,hukum 

Wakaf,Rukun dan Syarat Wakaf serta macam wakaf untuk mengidentifikasi 

pengelolaan wakaf. 

� Guru meminta/ siswa membuat pertanyaan untuk dirinya sendiri dengan 

melihat ie poko atau sub materi dari pengelolaan wakaf. 

 

 

mengum

pulkan 

data 

� Guru memulai  langkahketiga read yaitu kegiatan membaca secara 

keseluruhan isi materi pengertian Wakaf,hukum Wakaf,Rukun dan Syarat 

Wakaf serta macam wakaf. 

� Guru meminta siswa untuk membaca secara keseluruhan materi mengenai 

pokok bahasan  pengertian wakaf,hukum wakaf,rukun dan syarat wakaf 

serta macam-maca, wakaf. 

� Setiap Peserta didik membaca secara kesuluruhan isi materi materi 

Pengertian Wakaf,hukum Wakaf,Rukun dan Syarat Wakaf serta macam 

wakaf. Yang telah di berikan oleh guru.  

� Peserta didik memahami materi yang telah di baca dengan cara 

memperhatikan makna bacaan materi Pengertian Wakaf,hukum 

Wakaf,Rukun dan Syarat Wakaf serta macam wakaf 

mengola

h data 

� Guru memulai langkah keempat yaitu reflect yaitu kegiatan membaca 

memahami materi 

� Guru meminta peserta didik untuk memahami materi dan menjawab 

pertanyaan yang telah dibuatnya 

� Setiap Peserta didik  menjawab pertanyaannya sendiri yang telah dibuat  

mengenai pokok bahasan Pengertian Wakaf,hukum Wakaf,Rukun dan 

Syarat Wakaf serta macam wakaf. 

� Peserta didik melihat catatan-catatan/inti sari yang telah dibuat sebelumnya. 

 

 

memveri

fikasi 

� Guru memulai kegiatan Recite yaitu guru meminta peserta didik untuk 

mengingat kembali materi yang telah mereka baca 

� Peserta didik diminta untuk menyatakan butir-butir penting mengenai pokok 

Pengertian Wakaf,hukum Wakaf,Rukun dan Syarat Wakaf serta macam 

wakaf. 

� Setiap Peserta didik memaparkan jawaban dari pertanyaan yang telah 

diajukan untuk dirinya sendiri. 

� Peserta didik memverifikasi hasil pengolahan dengan data-data pada sumber 

pembelajaran terkait pokok bahasan Pengertian Wakaf,hukum Wakaf,Rukun 

dan Syarat Wakaf serta macam wakaf.  

menyimp

ulkan 

� Guru memulai langkah terakhir yaitu review menyimpulkan inti sari atau 

kesimpulan terkait Pengertian Wakaf,hukum Wakaf,Rukun dan Syarat 

Wakaf serta macam wakaf. 

� Guru bersama peserta didik baik secara individu maupun kelompok 

menyimpulkan intisari dari pelajaran terkait Pengertian Wakaf,hukum 

Wakaf,Rukun dan Syarat Wakaf serta macam wakaf. 

� Peserta didik mendengarkan umpan balik dan penguatan dari guru 

 

Kegiatan Penutup 

Fase Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 � Guru bersama peserta didik baik secara individu menyimpulkan 

intisaridari pelajaran mengelola wakaf dengan penuh amanah 

� Guru melakukan evaluasi pembelajaran 

� Bersama-sama menutup pembelajaran dengan salawat dan salam. 

15 menit 
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H. Instrumen Penilaian 

(Lampiran) 

Mengetahui,       Ranomeeto Barat, 14 Januari 2019  

       Guru Bidang Studi  Mahasiswa  

 

 

 

Tuti Mariani S.Pd.I      Winarti 

NIP. 197608092014102001     NIM.15010101077 

Lampiran I 

1. Pengertian Wakaf 

Secara bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan (alhabs)dan mencegah (al-

man’u). Maksudnya adalah menahan untuk tidakdijual, tidak dihadiahkan, atau diwariskan.Wakaf menurut 

istilah syar’i adalahsuatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada oranglain atau 

lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnyauntuk diambil manfaatnya oleh 

masyarakat. Contohnya adalah seseorang yangmewakafkan tanahnya untuk lahan pemakaman umum. Maka 

tanah yang 

sudah diwakafkan tersebut tidak boleh ditarik kembali, dijual, diwariskan,atau dihadiahkan kepada 

orang lain.Wakaftermasuk amal ibadah yang sangat mulia dan dianjurkan oleh AllahSwt. Dalam Q.S. ali 

Imran/3:92 Allah Swt. berfirman: 

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamumenginfakkan sebagian harta yang kamu 

cintai. Dan apa yang kamu infakkan,tentang hal itu sungguh, Allah Swt. Maha Mengetahui.” 

Wakaf termasuk amal ibadah yang belum banyak diamalkan. Hal tersebutdisebabkan karena biasanya 

wakaf berupa harta yang dicintai, seperti tanah,bangunan, atau benda lainnya. Padahal, jika seseorang 

mengetahui betapabesar pahala yang akan diraihnya dengan berwakaf, boleh jadi orang akanberbondong-

bondong melakukan wakaf meski sekadar satu meter tanah.Wakaf merupakan amal jariah yang pahalanya 

akan terus mengalir sampaiorang yang mewakafkannya meninggal dunia. Artinya, ia akan tetap menerima 

pahala dari amal jariyahnya selama wakafnya dimanfaatkan oleh orang lain.Wakaf memiliki dua tujuan, 

yaitu hubungan horizontal, yaitu mengentaskankemiskinan dan hubungan vertikal, yaitu pendekatan pada 

Allah Swt.Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977 tentang PerwakafanTanah dijelaskan, 

bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang ataubadan hukum yang memisahkan sebagian harta 

kekayaannya berupa tanahmilik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatanatau 

keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam. Menurut Jaih Mubarok,dari definisi tersebut memperlihatkan 

tiga hal, berikut. 

a. Wakif atau pihak yang mewakafkan secara perorangan atau badan hokum seperti perusahaan atau 

organisasi kemasyarakatan. 

b. Pemisahan tanah milik belum menunjukkan pemindahan kepemilikiantanah milik yang diwakafkan. 

c. Tanah wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah atau keperluan umumlainnya sesuai ajaran Islam. 

2. Hukum Wakaf 

Hukum wakaf adalah sunnah. Wakaf sebagai amaliyah sunnahyang sangatbesar manfaatnya bagi 

wakif, yaitu sebagai śadaqah jariyah. Berdasarkandalil-dalil wakaf bagi keperluan umat, wakaf merupakan 
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perbuatan yangterpuji dan sangat dianjurkan oleh Islam.Suatu ibadah dinilai sah apabila terdapat perintah 

dari Allah Swt. DanRasulullah saw. Demikian halnya dengan syari’at atau ajaran wakaf. 

3. Rukun dan Syarat Wakaf 

Adapun rukun wakaf ada empat, seperti berikut. 

a. Orang yang berwakaf (al-wakif), dengan syarat-syarat sebagai berikut. 

1) Memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkanharta itu kepada siapa yang ia 

kehendaki. 

2) Berakal, tidak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yangsedang mabuk. 

3) Balig. 

4) Mampu bertindak secara hukum (rasyid). Implikasinya orang bodoh,orang yang sedang bangkrut (muflis)  

dan orang lemah ingatan tidak sahmewakafkan hartanya. 

b. Benda yang diwakafkan (al-mauquf), dengan syarat-syarat sebagai berikut. 

1) Barang yang diwakafkan itu harus barang yang berharga. 

2) Harta yang diwakafkan itu harus diketahui kadarnya. Jadi, apabila hartaitu tidak diketahui jumlahnya 

(majhul), pengalihan milik pada ketika itutidak sah. 

3) Harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf(wakif). 

4) Harta itu harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain(mufarrazan) atau disebut juga dengan  

istilahgaira śai’. 

c. Orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf ‘alaihi) atau sekelompokorang/badan hukum yang 

disertai tugas mengurus dan memelihara barangwakaf (na©ir). Dari segi klasifikasinya orang yang 

menerima wakaf ini adadua macam, yaitu seperti berikut. 

1) Tertentu (mu’ayyan), yaitu jelas orang yang menerima wakaf itu, apakahseorang, dua orang, atau satu 

kumpulan yang semuanya tertentu dantidak boleh diubah. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf 

tertentu ini (al-mawquf mu’ayyan) bahwa ia adalah orang yang bolehuntuk memiliki harta (ahlan li al-

tamlik). Maka, orang muslim, merdekadan kafir ©imni (non muslim yang bersahabat) yang memenuhi 

syaratini, boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya,dan orang gila tidak sah 

menerima wakaf. 

2) Tidak tertentu (gaira mu’ayyan), yaitu tempat berwakaf itu tidakditentukan secara terperinci, umpamanya 

seseorang untuk orangfakir, miskin, tempat ibadah, dan lain-lain. Syarat-syarat yang berkaitan 

denganghaira mu’ayyan, yaitu bahwa yang akan menerima wakaf ituhendaklah dapat menjadikan wakaf itu 

untuk kebaikan yang dengannyadapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan hanya ditujukan untuk 

kepentingan Islam saja. 

d. Lafaz atau ikrar wakaf (¡igat), dengan syarat-syarat sebagai berikut. 

1) Ucapan itu harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya(ta’bid). Tidak sah wakaf kalau 

ucapan dengan batas waktu tertentu. 

2) Ucapan itu dapat direalisasikan segera (tanjiz), tanpa disangkutkanatau digantungkan kepada syarat 

tertentu. 
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3) Ucapan itu bersifat pasti. 

4) Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. 

Apabila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi, penguasaan atastanah wakaf bagi penerima wakaf 

adalah sah.Pewakaf (wakif) tidak dapatlagi menarik balik kepemilikan harta itu karena telah berpindah 

kepadaAllah Swt. dan penguasaan harta tersebut berpindah kepada orang yangmenerima wakaf 

(nazir).Secara umum, penerima wakaf (nazir) dianggappemiliknya tetapi bersifat tidak penuh (gaira 

tammah). 

Lampiran  II (Penilaian) 

a. LembarPengamatanSikap: 

No NamaSiswa Spiritual  Jujur  Disiplin  Gotong 

royong  

Jumlah 

Skor 

S

B 

B C K S

B 

B C K S

B 

B C K S

B 

B C K 

1                   

2                   

Indikator spiritual  : 

• Berdo’a sebelum dan sesudah belajar 

• Mengucapkan salam dan sesudah menyempaikan prsentase 

• Mengucapkan rasa syukur atas karunia Allah 

Indikator jujur : 

• Tidak menyontek dalam mengerjakan tugas  

• Mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu apa adanya 

• Melaporkan data atau informasi apa adanya  

Indikator disiplin:  

• Masuk kelas tepat waktu 

• Mengumpulkan tugas tepat waktu 

• Memakai seragam sesuai tata tertib sekolah 

Indikator gotong royong:  

• Aktif dalam kerja kelompok  

• Rela berkorban untuk orang lain 

• Suka menolong teman atau orang lain  

Rubrik Indikator: 

Kriteria Deskripsi Skor 

SB(Sangat Baik) Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 4 

B (Baik) Sering, setiap melakukan sesuai pernyataan dan kadang – kadang tidak 

melakukan 

3 

C(Cukup) Kadang – kadang, apabila melakukan dan tidak melakukan 2 

K ( Kurang) Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 1 
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  ∑ Skor perolehan  

Nilai     = X  100 

  Skor Maksimal (16)    

 Kriteria Nilai  
A =80 – 100 : Baik Sekali  

B =70 – 79 : Baik 

C =60 – 69 : Cukup 

D = <60 : Kurang 

 

b. Evaluasi Pengetahuan  

No Soal  Kunci jawaban Skor 

1  Jelaskan 

pengertian 

wakaf! 

Secara bahasa wakaf berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan 

(al-habs) dan mencegah (al-man’u), maksudnya adalah menahan 

untuk tidak dijual, tidak dihadiahkan atau diwariskan. 

10 

2 Jelaskan 

hukum wakaf ! 

Hukum wakaf adalah sunnah. Wakaf sebagai amaliah sunnah yang 

sangat besar manfaatnya bagi wakif, sebagai shodaqoh 

jariyyah.berdasarkan dalil-dalail wakaf bagi keperluan ummat, wakaf 

merupakan perbuatan yang terpuji dan sangat dianjurkan oleh Islam. 

10 

3 Tuliskan 

rukun-rukun 

wakaf! 

1. Orang yang berwakaf 

2. Benda yang diwakafkan 

3. Orang yang menerima manfaat wakaf 

4. Lafadz atau ikrar wakaf (igat) 

10 

4. Tuliskan 

surah yang 

menganjurka

n kita untuk 

berwakaf! 

Q.S Ali-Imran: 92 

Artinya: “ kamu tidak akan memperoleh kebajikanm sebelum kamu 

menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang 

kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah SWT. Maha 

Mengetahui”. 

20 

Pedoman Penilaian 

  ∑ Skor perolehan  

Nilai =                                              X  100 

 Skor Maksimal (50) 

Kriteria Nilai  

A =90 – 100 : Baik Sekali  

B =80 – 89 : Baik 

C =70 – 79 : Cukup 

D = <70 : Kurang 

c. Evaluasi Keterampilan 

No. NamaSiswa Aspek yang Dinilai Total 

Berkerja Sama Kedalaman 

Informasi 

Aktif  

BS B C K BS B C K BS B C K  

1. 
 

             

2. 
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Pedoman Penskoran 

1. Jika kemampuan Baik Sekali (BS) diberi skor = 4 

2. Jika kemampuan Baik (B) diberi skor = 3 

3. Jika kemapuan  Cukup (C) diberi skor = 2 

4. Jika kemapuan Kurang (K) diberi skor = 1 

Pedoman Penilaian 

  ∑ Skor perolehan  

Nilai =                                              X  100 

 Skor Maksimal (16) 

Kriteria Nilai  

A =80 – 100 : Baik Sekali  

B =70 – 79 : Baik 

C =60 – 69 : Cukup 

D = <60 : Kurang 

 



 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

PADA SIKLUS I MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN PQ4R (PREVIEW, QUESTION, 

READ, REFLECT, RECITE, REVIEW) 

Pertemuan Pertama 

Nama Sekolah     : SMAN 14 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran     : Pendidikan Agama Islam 

Materi                   : Malaikat Selalu Bersamaku 

Kelas       : XMIA   

Siklus ke      : I (satu) peretmuan 1 

No Aspek yang diamati Kriteria Penilaian Keterangan 

+ - 

1 A.  Pendahuluan 1 2 3 4 

1. Guru mengawali 
pembelajaran dengan ucapan 
salam dan do’a 

   √  Seluruh Siswa menjawab salam 
dan berdoa bersama-sama 
dipimpin oleh ketua kelasnya.  

2. Guru mengabsensi    √  Siswa memberikan keterangan 
bagi siswa yang tidak hadir saat 
pembelajaran. 

3. Guru menanyakan kesiapan 
siswa dalam mengikuti 
pembelajaran 

   √  Siswa dengan aktif menunjukkan 
kesiapannya dalam belajar.  

4. Guru memberikan motivasi 
kepada siswa 

    √ Siswa tidak  memperhatikan dan 
mendengarkan motivasi yang 
disampaikan oleh guru. 
(diebabkan hal ini tidak 
terlaksana). 

5. Guru menyampaikan topik 
materi dan tujuan 
pembelajaran. 

   √  Siswa mendengarkan dengan 
seksama tujuan pembelajaran 
yang disampaikan oleh guru. 

2 B. Kegiatan Inti       
1. Guru memperkenalkan 

materi pelajaran 

  √   Guru menyebutkan pokok-pokok 
bahasan yang akan dipelajari  
sekaligus mengetest pengetahuan 
awal  siswa melalui beberapa 
pertanyaan. Namun siswa masih 
belum mampu menjawab 
pertanyaan awal yang diajukan 
oleh guru.  

2. Guru menyampaikan strategi 
pembelajaran yang akan 
digunakan 

  √   Guru menjelaskan langkah-
langkah strategi pembelajaran 
PQ4R dan siswa memperhatikan 
penjelasan guru namun ada 
beberapa siswa yang masih 
bingung dengan penerapannya. 

3. Guru menerapkan skenario 
staregi pembelajaran PQ4R 
(Preview, question, read, 
reflect, ricite, review) sesuai 

  √   Penerapan strategi pembelajarran 
PQ4R cukup baik dikarenakan 
hampir semua skenario terlaksana. 



 

 

langkah- langkah seperti : 

a. Preview, guru meminta 
siswa untuk membaca 
selintas pada materi yang 
telah diberikan kepada 
siswa pada tahap ini siswa 
diminta menemukan ide–
ide pokok yang 
dikembangkan dalam 
bahan  bacaan  dengan  
membaca  selintas  dan  
cepat.  

  √   Guru membagikan lembaran 
materi bacaan pada setiap siswa 
dan menjelaskan kepada siswa 
untuk membaca selintas dengan 
waktu yang telah ditentukan oleh 
guru dengan cara memahami 
pokok-pokok bahasan yang akan 
dipelajari. 

- Guru memberikan bahan 
bacaan kepada siswa 
untuk dibaca. 

  √   Guru membagikan materi bacaan 
kepada seluruh siswa  

- Guru menginformasikan 
kepada peserta didik 
bagaimana menemukan ide 
pokok/tujuan pembelajaran 
yang hendak dicapai 
dengan cara guru 
mengarahkan peserta didik 
melihat sub-sub judul atau 
materi. 

  √   Guru mengarahkan siswa untuk 
menemukan tujuan pembelajaran 
pada materi yang telah diberikan 
dengan cara melihat sub-sub judul 
dan memahaminya.  

- Guru menyampaikan 
kepada peserta didik agar 
melihat kalimat awal dari 
suatu paragraf untuk 
menemukan ide pokok dan 
tujuan pembelajaran. 

    √ Guru berjalan menguasai kelas 
sembari menyampaikan cara 
menemukan tujuan pembelajaran 
yang telah disampaikan 
sebelumnya oleh guru. (tidak 
terlaksana) 

- Guru memberikan tugas 
kepada peserta didik untuk 
menemukan ide pokok dari 
materi malaikat dengan 
membaca selintas. 

    √ Guru menyampaikan kepada 
siswa bahwa tugas mereka adalah 
menemukan dan memahami 
pokok bahasan yang akan 
dipelajari. (tidak terlaksana) 

- Guru mengarahkan 
peserta didik untuk 
membaca pokok-
pokok bacaan atau 
sub-sub materi dari 
iman kepada Malaikat 
dengan cara membaca 
selintas topik bacaan 
untuk menemukan ide 
pokok/tujuan 
pembelajaran. 

  √   Guru mengingatkan kembali 
untuk membaca selintas dengan 
waktu yang telah ditentukan oleh 
guru. 

b. Question,  tahap  membuat 
pertanyaan-pertanyaan  
untuk  dirinya  sendiri.  
Guru menyuruh siswa 
untuk membuat pertanyaan 
untuk dirinya  sendiri  
berdasarkan pemahaman 
ide-ide pokok materi pada 

  √   Tahap Question ini dilakukan 
cukup baik siswa diminta untuk 
membuat pertanyaan dari hasil 
membaca selintas yang telah 
dilakukan.  



 

 

hasil membaca cepat yang 
telah dilakukan siswa 
sebelumnya.  

- Guru menginformasikan 
kepada peserta didik agar 
memerhatikan makna dari 
bacaan dengan cara peserta 
didik memperhatikan 
materi bacaan dan 
memahami sub-sub materi 
yang telah dibaca. 

    √ Guru memberikan arahan untuk 
memahami sub-sub materi yang 
telah dibaca. (tidak terlakana) 

- Guru memberikan tugas 
kepada peserta didik untuk 
membuat pertanyaan dari 
ide pokok yang ditemukan 
dengan menggunakan 
kertas-kertas apa, 
mengapa, siapa, dan 
bagaimana. Dengan cara 
guru mengarahkan siswa 
untuk memperhatikan 
pokok-pokok bacaan dan 
ide pokok dari hasil 
membaca selintas 
kemudian peserta didik 
diminta untuk membuat 
pertanyaan menggunakan 
kertas-kertas apa, 
mengapa, siapa, dan 
bagaimana menggunakan 
kertas-kertas apa, 
mengapa, siapa, dan 
bagaimana. 

  √   Guru menjelaskan bagaimana cara 
membuat pertanyaan yang baik 
dari hasil membaca selintas yang 
telah dilakukan sebelumnya. 

c. Read, siswa  membaca  
secara  detail  bahan  
bacaan  yang  dipelajarinya. 

  √   Kegiatan read ini dilakukan cukup 
baik, seluruh siswa membaca 
secara aktif materi yang telah 
diberikan. 

- Guru meminta siswa 
untuk membaca secara 
keseluruhan materi yang 
telah diberikan. 

  √   Guru menyampaikan kepada 
siswa agar membaca secara 
keseluruhan materi yang telah 
diberikan agar dapat menjawab 
pertanyaan yang telah dibuat 
sebelumnya. 

d. Reflect,  tahap  memahami  
bahan  bacaan  yang telah 
dibaca.  

  √   Kegiatan reflect dilakukan cukup 
baik, namun ada beberapa siswa 
yang kurang mampu menjawab 
pertanyaan yang diajukan oleh 
guru. 

- Guru Mensimulasikan/ 
menginformasikan materi 
yang ada pada bahan 
bacaan. 

  √   Guru memberikan beberapa 
pertanyaan berdasarkan materi 
yang telah mereka baca. 

- Guru menginformasikan 
materi dengan cara 

  √   Guru menjelaskan beberapa hal 
yang kurang dipahami oleh siswa 



 

 

menjelaskan kembali 
kepada peserta didik. 

pada materi yang telah mereka 
baca. 

e. Recite, tahap siswa 
mengendapkan apa  yang 
telah dipelajari. yaitu Guru 
menyuruh siswa 
menjawab pertanyaan 
siswa yang telah di 
buatnya.  

  √   Kegiatan recite dilakukan cukup 
baik namun ada beberapa hal yang 
tidak terlaksana dengan baik.  

- Guru meminta peserta didik 
untuk membuat inti sari 
dari seluruh pembahasan 
iman kepada malaikat 
dengan cara mengulang 
atau mengingat kembali 
materi iman kepada 
malaikat yang telah 
dipahami dan di baca 
melalui membaca secara 
keseuruhan isi materi. 

    √ Hal ini tidak terlaksana 

- Guru meminta peserta didik 
untuk menjawab 
pertanyaan yang telah 
dibuatnya dengan cara 
peserta didik melihat 
catatan-catatan/inti sari 
yang telah dibuat 
sebelumnya. 

  √   Guru meminta siswa menjawab 
pertanyaan yang telah dibuat 
sebelumnya dari hasil membaca 
dan penjelasan yang diampaikan 
oleh guru mengenai beberapa hal 
yang tidak dipahami.  

f. Review, guru menyuruh 
siswa merumuskan inti 
sari atau kesimpulan dari 
apa yang telah mereka 
pelajari.  

  √   Kegiatan review, dilakuan cukup 
baik namun hanya beberapa ia 
saja yang dapat menyimpulkan 
materi pembelajaran dikarenakan 
waktu pembelajaran tidak 
mencukupi. 

- Guru meminta setiap siswa 
untuk memberikan 
kesimpulan dari materi 
iman kepada malaikat  

    √ Hal ini tidak terlakana 

- Guru melakukan evaluasi 
pembelajaran dan 
mengoreksi jawaban 

    √ Hal ini tidak terlakana 

- Guru memberikan 
kesempatan kepada peserta 
didik bertanya apabila ada 
hal-hal yang belum 
dipahami mengenai materi 
yang disampaikan. 

    √ Hal ini tidak terlakana 

3 C. Penutup  
1. Guru memberikan evaluasi 

tanya jawab kepada siswa 
   √  Guru hanya mengajukan satu 

pertanyaan saja kepada siswa 
mengenai apa yang diketahui 
siswa selama proses belajar 
mengajar. 

2. Guru mengoreksi jawaban 
siswa 

   √  Guru mengklarifikasi jawab 
siswa. 



 

 

3. Guru menyampaikan materi 
yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya 

   √   

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

   √  Guru memberikan motivasi agar 
tetap antusias dalam mengikuti 
proses pembelajaran terus 
menerus. Serta menginformasikan 
kepada siswa test evaluasi materi 
secara secara keseluruhan akan 
dilaksanakan pekan depan. 

Keterangan : 

Presentase Nilai Rata-rata: 

Jumlah Skor Perolehan x 100%  = 
��

���
�	100% = 62,87 %  

Skor Maksimal(132) 
Keterangan : 

Skor 4 = Sangat baik   
Skor 3 = Baik    
Skor 2 = Cukup   
Skor 1 = Kurang   

      
Pengamat  
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

PADA SIKLUS I MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN PQ4R (PREVIEW, QUESTION, 

READ, REFLECT, RECITE, REVIEW) 

Pertemuan Pertama 

Nama Sekolah     : SMAN 14 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran     : Pendidikan Agama Islam 

Materi                   : Malaikat Selalu Bersamaku 

Kelas       : X MIA   

Siklus ke      : I (satu) pertemuan 2  

No Aspek yang diamati Kriteria 

Penilaian 

Keterangan 

1  A. Pendahuluan + 

 

- 

1

` 

2 3 4 

1. Guru mengawali pembelajaran 
dengan ucapan salam dan do’a 

   √  Seluruh Siswa menjawab salam dan 
berdoa bersama-sama dipimpin 
oleh ketua kelasnya. 

2. Guru mengabsensi    √  Siswa memberikan keterangan bagi 
siswa yang tidak hadir saat 
pembelajaran. 

3. Guru menanyakan kesiapan 
siswa dalam mengikuti 
pembelajaran 

   √  Siswa dengan aktif menunjukkan 
kesiapannya dalam belajar. 

4. Guru memberikan motivasi 
kepada siswa 

    √ Siswa tidak  memperhatikan dan 
mendengarkan motivasi yang 
disampaikan oleh guru. (hal ini 
tidak terlaksana). 

5. Guru menyampaikan topik 
materinya dan tujuan 
pembelajaran. 

  √   Siswa mendengarkan dengan 
seksama tujuan pembelajaran yang 
disampaikan oleh guru. 

2 B. Kegiatan Inti       
1. Guru memperkenalkan materi 

pelajaran 

  √   Guru menyebutkan pokok-pokok 
bahasan yang akan dipelajari  
sekaligus melakukan apersepsi 
melalui beberapa pertanyaan. Dan 
masih ada sebagian siswa kurang 
mampu menjawab apersepsi dari 
guru. 

2. Guru menyampaikan strategi 
pembelajaran yang akan 
digunakan 

  √   Guru menjelaskan langkah-langkah 
strategi pembelajaran PQ4R dan 
siswa memperhatikan penjelasan 
guru. Siswa mulai memahami 
skenario pembelajaran. 

3. Guru menerapkan skenario 
staregi pembelajaran PQ4R 
(Preview, question, read, 
reflect, ricite, review) sesuai 

  √   Penerapan strategi pembelajaran 
PQ4R cukup baik dikarenakan 
hampir semua skenario terlaksana. 



 

 

langkah- langkah seperti : 

a. Preview, guru meminta 
siswa untuk membaca 
selintas pada materi yang 
telah diberikan kepada 
siswa pada tahap ini siswa 
diminta menemukan ide–ide 
pokok yang dikembangkan 
dalam bahan  bacaan  dengan  
membaca  selintas  dan  cepat.  

  √   Guru membagikan lembaran materi 
bacaan pada setiap siswa dan 
menjelaskan kepada siswa untuk 
membaca selintas dengan waktu 
yang telah ditentukan oleh guru 
dengan cara memahami pokok-
pokok bahasan yang akan 
dipelajari. 

- Guru memberikan bahan 
bacaan kepada siswa untuk 
dibaca. 

  √   Guru membagikan materi bacaan 
kepada seluruh siswa. 

- Guru menginformasikan 
kepada peserta didik 
bagaimana menemukan ide 
pokok/tujuan pembelajaran 
yang hendak dicapai dengan 
cara guru mengarahkan peserta 
didik melihat sub-sub judul 
atau materi. 

  √   Guru mengarahkan siswa untuk 
menemukan tujuan pembelajaran 
pada materi yang telah diberikan 
dengan cara melihat sub-sub judul 
dan memahaminya. 

- Guru menyampaikan kepada 
peserta didik agar melihat 
kalimat awal dari suatu 
paragraf untuk menemukan ide 
pokok dan tujuan 
pembelajaran. 

    √ Guru berjalan menguasai kelas 
sembari menyampaikan cara 
menemukan tujuan pembelajaran 
yang telah disampaikan 
sebelumnya oleh guru. (tidak 
terlaksana) 

- Guru memberikan tugas 
kepada peserta didik untuk 
menemukan ide pokok dari 
materi malaikat dengan 
membaca selintas. 

    √ Guru menyampaikan kepada 
siswa bahwa tugas mereka adalah 
menemukan dan memahami 
pokok bahasan yang akan 
dipelajari. (tidak terlaksana) 

- Guru mengarahkan 
peserta didik untuk 
membaca pokok-pokok 
bacaan atau sub-sub 
materi dari iman kepada 
Malaikat dengan cara 
membaca selintas topik 
bacaan untuk 
menemukan ide 
pokok/tujuan 
pembelajaran. 

  √   Guru mengingatkan kembali untuk 
membaca selintas dengan waktu 
yang telah ditentukan oleh guru. 

b. Question,  tahap  membuat 
pertanyaan-pertanyaan  untuk  
dirinya  sendiri.  Guru 
menyuruh siswa untuk 
membuat pertanyaan untuk 
dirinya  sendiri  berdasarkan 
pemahaman ide-ide pokok 
materi pada hasil membaca 
cepat yang telah dilakukan 
siswa sebelumnya.  

  √   Tahap Question ini dilakukan 
cukup baik siswa diminta untuk 
membuat pertanyaan dari hasil 
membaca selintas yang telah 
dilakukan 



 

 

- Guru menginformasikan 
kepada peserta didik agar 
memerhatikan makna dari 
bacaan dengan cara peserta 
didik memperhatikan materi 
bacaan dan memahami sub-
sub materi yang telah dibaca. 

    √ Guru memberikan arahan untuk 
memahami sub-sub materi yang 
telah dibaca. (tidak terlakana) 

- Guru memberikan tugas 
kepada peserta didik untuk 
membuat pertanyaan dari ide 
pokok yang ditemukan dengan 
menggunakan kertas-kertas 
apa, mengapa, siapa, dan 
bagaimana. Dengan cara guru 
mengarahkan siswa untuk 
memperhatikan pokok-pokok 
bacaan dan ide pokok dari 
hasil membaca selintas 
kemudian peserta didik 
diminta untuk membuat 
pertanyaan menggunakan 
kertas-kertas apa, mengapa, 
siapa, dan bagaimana 
menggunakan kertas-kertas 
apa, mengapa, siapa, dan 
bagaimana. 

  √   Guru menjelaskan bagaimana cara 
membuat pertanyaan yang baik dari 
hasil membaca selintas yang telah 
dilakukan sebelumnya. 

c. Read, siswa  membaca  secara  
detail  bahan  bacaan  yang  
dipelajarinya. 

  √   Kegiatan read ini dilakukan cukup 
baik, seluruh siswa membaca 
secara aktif materi yang telah 
diberikan. 

- Guru meminta siswa untuk 
membaca secara 
keseluruhan materi yang 
telah diberikan. 

  √   Guru menyampaikan kepada 
siswa agar membaca secara 
keseluruhan materi yang telah 
diberikan agar dapat menjawab 
pertanyaan yang telah dibuat 
sebelumnya. 

d. Reflect,  tahap  memahami  
bahan  bacaan  yang telah 
dibaca.  

  √   Kegiatan reflect dilakukan cukup 
baik, namun ada beberapa siswa 
yang kurang mampu menjawab 
pertanyaan yang diajukan oleh 
guru. 

- Guru Mensimulasikan/ 
menginformasikan materi yang 
ada pada bahan bacaan. 

  √   Guru memberikan beberapa 
pertanyaan berdasarkan materi 
yang telah mereka baca. 

- Guru menginformasikan 
materi dengan cara 
menjelaskan kembali kepada 
peserta didik. 

  √   Guru menjelaskan beberapa hal 
yang kurang dipahami oleh siswa 
pada materi yang telah mereka 
baca. 

e. Recite, tahap siswa 
mengendapkan apa  yang telah 
dipelajari. yaitu Guru 
menyuruh siswa menjawab 
pertanyaan siswa yang telah 
di buatnya.  

  √   Kegiatan recite dilakukan cukup 
baik namun ada beberapa hal yang 
tidak terlaksana dengan baik.  



 

 

- Guru meminta peserta didik 
untuk membuat inti sari dari 
seluruh pembahasan iman 
kepada malaikat dengan cara 
mengulang atau mengingat 
kembali materi iman kepada 
malaikat yang telah dipahami 
dan di baca melalui membaca 
secara keseuruhan isi materi. 

    √ Hal ini tidak terlaksana 

- Guru meminta peserta didik 
untuk menjawab pertanyaan 
yang telah dibuatnya dengan 
cara peserta didik melihat 
catatan-catatan/inti sari yang 
telah dibuat sebelumnya. 

  √   Guru meminta siswa menjawab 
pertanyaan yang telah dibuat 
sebelumnya dari hasil membaca 
dan penjelasan yang diampaikan 
oleh guru mengenai beberapa hal 
yang tidak dipahami.  

f. Review, guru menyuruh 
siswa merumuskan inti sari 
atau kesimpulan dari apa 
yang telah mereka pelajari.  

  √   Kegiatan review, dilakuan cukup 
baik namun hanya beberapa ia 
saja yang dapat menyimpulkan 
materi pembelajaran dikarenakan 
waktu pembelajaran tidak 
mencukupi. 

- Guru meminta setiap siswa 
untuk memberikan kesimpulan 
dari materi iman kepada 
malaikat  

  √   Sebagian siswa telah mampu 
memberikan beberapa kesimpulan 
mengenai materi pembelajaran 
yang telah dipelajari, namun ada 
beberapa siswa yang hanya 
memberikan kesimpulan dengan 
sangat singkat. 

- Guru melakukan evaluasi 
pembelajaran dan mengoreksi 
jawaban 

  √   Guru memberikan pertanyaan 
sekaligu mereview seberapa besar 
pemahaman materi yang telah 
dipelajari. 

- Guru memberikan kesempatan 
kepada peserta didik bertanya 
apabila ada hal-hal yang belum 
dipahami mengenai materi 
yang disampaikan. 

  √   Siswa tidak mengajukan pertanyaan 
kepada guru tentang hal-hal yang 
tidak mereka pahami. 

3 C. Penutup  
1. Guru memberikan tes evaluasi 

kepada siswa 
   √  Guru memberikan test evaluasi 

siklus I. 
2. Guru mengoreksi jawaban siswa    √  Guru mengklarifikasi jawab 

siswa. 
3. Guru menyampaikan materi 

yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya 

   √  Guru meyampaikan materi pada 
pertemuan selanjutnya. 

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

   √  Guru memberikan motivasi agar 
tetap antusias dalam mengikuti 
proses pembelajaran terus 
menerus.  

 

Keterangan : 

Presentase Nilai Rata-rata: 

Jumlah Skor Perolehan x 100%  = 
��

���
�	100% = 68,93 %  



 

 

Skor Maksimal(132) 
 
 
Keterangan : 

Skor 4 = Sangat baik   
Skor 3 = Baik    
Skor 2 = Cukup   
Skor 1 = Kurang   
    

Pengamat  
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

PADA SIKLUS I MELALUI STRATEGI PQ4R (PREVIEW, QUESTION, READ, REFLECT, 

RICITE, REVIEW) 

Pertemuan Pertama 

Nama Sekolah    : SMAN 14 KONAWE SELATAN  

Mata Pelajaran   : Pendidikan Agama Islam 

Materi  : Malaikat Selalu Bersamaku 

Kelas : X Mia 1 

Siklus ke : I (satu) pertemuan 1 

 

No Aspek yang diamati Kriteria 

Penilaian 

Keterangan 

1 A.  Pendahuluan + - 

1 2  3 4   

1. Siswa menjawab salam dari guru    √  Seluruh siswa menjawab salam 
dari guru 

2. Siswa siap dalam mengikuti 
pelajaran 

   √  seluruh siswa antusias mengikuti 
pembelajaran terlihat dari saat 
guru menanyakan kesiapan siswa. 
Siswa bersamaan menjawab kata 
“Siap” dengan penuh semangat. 

3. Siswa mampu menjawab pertanyaan 
apresepsi dari guru 

    √ Siswa tidak mampu menjawab 
pertanyaan apersepsi dari guru  

4. Siswa mendengarkan motivasi dari 
guru 

    √ Tidak terlaksana 

5. Siswa mendengarkan materi yang 
akan dipelajari 

   √  Siswa mendengarkan secara 
seksama penjelasan materi dari 
guru 

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

   √  Siswa memperhatikam tujuan 
pembelajaran yang disampaikan 
oleh guru 

2 Kegiatan Inti    
1. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru dengan serius 

  √   Sebagian siswa serius dalam 
memperhatikan penjelasan guru 
terlihat dari cara siswa 
memperhatikan guru dan tidak 
ada kegaduhan dalam kelas dan 
guru selalu memperhatikan siswa 
yang tidak mendegar dengan 
serius. 

2. Siswa menjawab pertanyaan dari 
guru 

  √   Untuk menguji pengetahuan awal 
siswa maka guru mengajukan 
beberapa pertanyaan terkait materi 
yang akan dipelajari, namun 
masih ada beberapa siswa yang 
belum mampu menjawab 
pertanyaan 

3. Siswa bertanya kepada guru     √ siswa tidak mengajukan 



 

 

pertanyaan terkait materi hari ini. 
4. Antusias siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran 
  √   Siswa antusias pada pertemuan 

pertama ini terlihat dari cara siswa 
memperhatikan guru sedang 
menjelaskan.  

5. Siswa aktif mengikuti ajakan serta 
arahan dari guru 

  √   Siswa mengikuti arahan dan 
penjelasan guru 

6. Siswa aktif mengikuti arahan 
langkah-langkah strategi PQ4R 
yang dijelaskan oleh guru.   

  √   Siswa mendengarkan dan 
memperhatikan penjelasan guru 
mengenai strategi PQ4R yang 
akan diterapkan 

7. Siswa melakukan kegiatan Preview 
yaitu: 

- Peserta didik membaca selintas 
dengan cepat untuk menemukan 
ide pokok/tujuan pembelajaran 
Iman kepada Malaikat. 

  √   Seluruh siswa terlihat serius 
melakukan kegiatan membaca 
selintas materi yang diberikan 
oleh guru dan mencoba 
memahami pokok bahasan pada 
awal-awal paragraf yang mereka 
baca 

8. Siswa melakukan kegiatan question 
yaitu: 

- Memperhatikan penjelasan guru. 

  √   Seluruh siswa mengikuti arahan 
guru yaitu membuat pertanyaan 
dari hasil membaca selintas 
pokok-pokok bahasan yang telah 
mereka pahami.  

- Peserta didik membuat pertanyaan 
untuk dirinya sendiri menggunakan 
kertas-kertas apa, mengapa, siapa, dan 
bagaimana. 

  √   setiap siiswa menyiapkan kertas 
selembar untuk meluliskan 
pertanyaan yang akan dibuat 
untuk dirinya sendiri  

9. Siswa melakukan kegiatan read 
yaitu: 

- Setiap Peserta didik membaca secara 
aktif kesuluruhan isi materi iman 
kepada malaikat telah di berikan oleh 
guru.  

   
√ 

 

 

 seluruh siswa mengikuti arahan 
guru yaitu membaca secara 
kesulurahan materi. terlihat 
seluruh siswa fokus dengan 
bacaannya. 

- Peserta didik  memahami materi yang 
telah di baca dengan cara memahami 
materi yang telah dibaca secara 
keseluruhan. 

  √  siswa terlihat masih belum 
memahami secara keseluruhan 
materi yang telah dibaca 

 10. Siswa melakukan kegiatan reflect 
yaitu: 

- Peserta didik bukan hanya sekedar 
menghafal dan mengingat materi 
pelajaran tapi mencoba memecahkan 
masalah dari informasi yang diberikan 
oleh guru dengan pengetahuan yang 
telah diketahui melalui bahan bacaan. 
Dengan cara peserta didik membaca 
dan mendengarkan penjelasan dari guru 

  √   Sebagian siswa mampu menjawab 
simulasi atau pertanyaan yang di 
berikan oleh guru dari hasil 
membaca secara keseluruhan 
materi dan memperhatikan 
penjelasan guru terkait materi hari 
ini 

- Setiap Peserta didik  menjawab 
pertanyaannya sendiri yang telah dibuat  
mengenai pokok bahasan materi 
pelajaran. 

  √   Siswa menjawab pertanyaan yang 
telah dibuatnya berdasarkan hasil 
membaca dan penjelasan guru. 

 11. Siswa melakukan kegiatan recite: 
- Setiap Peserta didik memaparkan 

jawaban dari pertanyaan yang telah 

  √   Sebagian siswa memaparkan 
jawabanya di depan siswa 
lainnnya. 

 



 

 

diajukan untuk dirinya sendiri. 

- Peserta didik memaparkan dengan cara 
mempresentasikan jawabannya dan 
kesimpulan yang dia pahami di depan 
peserta didik lainnya. 

  √   Seluruh siswa memperhatikan 
temannya yang berdiri dan 
memaparkan jawaban dan 
memberikan kesimpulan. 

12. Siswa melakukan kegiatan review: 
- Memberikan kesimpulan materi 

yang telah dipelajari 

  √   Hanya beberapa siswa saja yang 
memberikan kesimpulan dari 
materi yang telah dipelajari. 

 - Siswa bertanya kepada guru tentang 
hal-hal yang tidak dipahami pada 
materi yang telah dipelajari 

    √ Siswa tidak bertanya tentang hal-
hal yang tidak mereka pahami 

B. Penutup  

3  1. Peserta didik menjawab pertanyaan 
yang diberikan guru 

   √  Sebagian siswa mampu menjawab 
evaluasi materi yang diajukan 
oleh guru 

2. Peserta didik mendengarkan koreksi 
jawaban dari guru 

   √  seluruh siswa mendegarkan 
koreksi jawaban dari guru 

3. Peserta didik dan guru sama- sama 
menutup pelajaran 

   √  Seluruh siswa bersama-sama 
menutup pembelajaran dengan 
membaca hamdalah dan  
menjawab salam penutup dari 
guru  

Keterangan : 

Presentase Nilai Rata-rata: 

Jumlah Skor Perolehan x 100%  = 
��

���
�	100% = 70,19 %  

Skor Maksimal(104) 
Keterangan : 

Skor 4 = Sangat baik   
Skor 3 = Baik    
Skor 2 = Cukup   
Skor 1 = Kurang 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

PADA SIKLUS I MELALUI STRATEGI PQ4R (PREVIEW, QUESTION, READ, REFLECT, 

RICITE, REVIEW) 

Nama Sekolah     : SMAN 14 KONAWE SELATAN  

Mata Pelajaran   : Pendidikan Agama Islam 

Materi  : Malaikat Selalu Bersamaku 

Kelas : X Mia 1 

Siklus ke : I (satu) pertemuan 2 

 

No Aspek yang diamati Kriteria Penilaian Keterangan 

1 A.  Pendahuluan + - 

1 2 3 4 

1. Siswa menjawab salam dari guru    √  Seluruh siswa menjawab salam 
dari guru 

2. Siswa siap dalam mengikuti 
pelajaran 

   √  seluruh siswa antusias mengikuti 
pembelajaran terlihat dari saat 
guru menanyakan kesiapan 
siswa. Siswa bersamaan 
menjawab kata “Siap” dengan 
penuh semangat. 

3. Siswa mampu menjawab 
pertanyaan apresepsi dari guru 

   √  Siswa mulai mampu menjawab 
pertanyaan apersepsi dari guru 

4. Siswa mendengarkan motivasi dari 
guru 

    √ Siswa tidak mendegarkan 
motivasi dari guru sebab hal ini 
tidak terlaksana 

5. Siswa mendengarkan materi yang 
akan dipelajari 

   √  Siswa sangat antusias mengikuti 
pembelajaran  

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

   √  Seluruh siswa memperhatikan 
tujuan pembejaran yang 
disampaikan oleh guru 

2 B. Kegiatan Inti    
1. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru dengan serius 

   √  Terlihat siswa serius dalam 
memperhatikan penjelasan guru 
tidak ada kegaduhan dalam kelas 

2. Siswa menjawab pertanyaan dari 
guru 

   √  Siswa mampu menjawab 
pertanyaan menegani materi 
yang akan dipelajari  

3. Siswa bertanya kepada guru     √ Namun siswa tidak mengajukan 
pertanyaan tentang hal-hal yang 
tidak diapahami 

4. Antusias siswa dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran 

   √  Seluruh siswa antusias dalam 
mengikuti pembelajaran dan 
tidak ada kegaduhan dalam kelas 

5. Siswa aktif mengikuti ajakan serta 
arahan dari guru 

   √  Siswa patuh terhadap arahan 
guru 

6. Siswa aktif mengikuti arahan 
langkah-langkah strategi PQ4R 
yang dijelaskan oleh guru.   

   √  Seluruh siswa memperhatikan 
penjelasan langkah-langkah 
strategi PQ4R 



 

 

7. Siswa melakukan kegiatan 
Preview yaitu: 

- Peserta didik membaca selintas 
dengan cepat untuk menemukan 
ide pokok/tujuan pembelajaran 
Iman kepada Malikat. 

  √   Seluruh siswa terlihat serius 
melakukan kegiatan membaca 
selintas materi yang diberikan 
oleh guru dan mencoba 
memahami pokok bahasan pada 
awal-awal paragraf yang mereka 
baca 

8. Siswa melakukan kegiatan 
question yaitu: 

- Memperhatikan penjelasan guru. 

  √   Seluruh siswa mengikuti arahan 
guru yaitu membuat pertanyaan 
dari hasil membaca selintas 
pokok-pokok bahasan yang telah 
mereka pahami.  

- Peserta didik membuat pertanyaan 
untuk dirinya sendiri menggunakan 
kertas-kertas apa, mengapa, siapa, dan 
bagaimana. 

  √   setiap siiswa menyiapkan kertas 
selembar untuk meluliskan 
pertanyaan yang akan dibuat 
untuk dirinya sendiri  

9. Siswa melakukan kegiatan read 
yaitu: 

- Setiap Peserta didik membaca secara 
aktif kesuluruhan isi materi iman 
kepada malaikat telah di berikan oleh 
guru.  

   
√ 

 

 

 seluruh siswa mengikuti arahan 
guru yaitu membaca secara 
kesulurahan materi. terlihat 
seluruh siswa fokus dengan 
bacaannya. 

- Peserta didik  memahami materi yang 
telah di baca dengan cara memahami 
materi yang telah dibaca secara 
keseluruhan. 

  √  siswa terlihat masih belum 
memahami secara keseluruhan 
materi yang telah dibaca 

 10. Siswa melakukan kegiatan reflect 
yaitu: 

- Peserta didik bukan hanya sekedar 
menghafal dan mengingat materi 
pelajaran tapi mencoba memecahkan 
masalah dari informasi yang diberikan 
oleh guru dengan pengetahuan yang 
telah diketahui melalui bahan bacaan. 
Dengan cara peserta didik membaca 
dan mendengarkan penjelasan dari 
guru 

  √   Sebagian siswa mampu 
menjawab simulasi atau 
pertanyaan yang di berikan oleh 
guru dari hasil membaca secara 
keseluruhan materi dan 
memperhatikan penjelasan guru 
terkait materi hari ini 

- Setiap Peserta didik  menjawab 
pertanyaannya sendiri yang telah 
dibuat  mengenai pokok bahasan 
materi pelajaran. 

  √   Siswa menjawab pertanyaan 
yang telah dibuatnya 
berdasarkan hasil membaca dan 
penjelasan guru. 

 11. Siswa melakukan kegiatan recite: 
- Setiap Peserta didik memaparkan 

jawaban dari pertanyaan yang telah 
diajukan untuk dirinya sendiri. 

  √   Sebagian siswa memaparkan 
jawabanya di depan siswa 
lainnnya. 

 

- Peserta didik memaparkan dengan 
cara mempresentasikan jawabannya 
dan kesimpulan yang dia pahami di 
depan peserta didik lainnya. 

  √   Seluruh siswa memperhatikan 
temannya yang berdiri dan 
memaparkan jawaban dan 
memberikan kesimpulan. 

12. Siswa melakukan kegiatan review: 
- Memberikan kesimpulan materi 

yang telah dipelajari 

  √   Hanya beberapa siswa saja yang 
memberikan kesimpulan dari 
materi yang telah dipelajari. 

 - Siswa bertanya kepada guru 
tentang hal-hal yang tidak 

    √ Siswa tidak bertanya tentang 
hal-hal yang tidak mereka 



 

 

dipahami pada materi yang telah 
dipelajari 

pahami 

C. Penutup  

3  1. Peserta didik menjawab pertanyaan 
yang diberikan guru 

  √  Siswa menjawab test evaluasi 
siklus I yang diberikan oleh 
guru 

2. Peserta didik mendengarkan 
koreksi jawaban dari guru 

  √  seluruh siswa mendengarkan 
koreksi jawaban dari guru 

3. Peserta didik dan guru sama- sama 
menutup pelajaran 

  √  Seluruh siswa bersama-sama 
menutup pembelajaran dengan 
membaca hamdalah dan  
menjawab salam penutup dari 
guru  

Keterangan : 

Presentase Nilai Rata-rata: 

Jumlah Skor Perolehan x 100%  = 
��

���
�	100% = 78,84  %  

Skor Maksimal(104) 
Keterangan : 

Skor 4 = Sangat baik   
Skor 3 = Baik    
Skor 2 = Cukup   
Skor 1 = Kurang 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

PADA SIKLUS I MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN PQ4R (PREVIEW, QUESTION, 

READ, REFLECT, RECITE, REVIEW) 

Pertemuan Pertama 

Nama Sekolah      : SMAN 14 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran     : Pendidikan Agama Islam 

Materi                   : Haji 

Kelas       : X MIA 1  

Siklus ke      : II (Dua) pertemuan 1  

No Aspek yang diamati Kriteria 

Penilaian 

Keterangan 

1 A.  Pendahuluan + 

 

- 

1 2 3 4 

1. Guru mengawali pembelajaran 
dengan ucapan salam dan do’a 

   √  Seluruh Siswa menjawab salam dan 
berdoa bersama-sama dipimpin 
oleh ketua kelasnya. 

2. Guru mengabsensi    √  Siswa memberikan keterangan bagi 
siswa yang tidak hadir saat 
pembelajaran. 

3. Guru menanyakan kesiapan siswa 
dalam mengikuti pembelajaran 

   √  Siswa dengan aktif menunjukkan 
kesiapannya dalam belajar. 

4. Guru memberikan motivasi kepada 
siswa 

   √  Siswa tidak  memperhatikan dan 
mendengarkan motivasi yang 
disampaikan oleh guru. 

5. Guru menyampaikan topik materi 
dan tujuan pembelajaran. 

    √ Siswa mendengarkan dengan 
seksama tujuan pembelajaran yang 
disampaikan oleh guru. (tidak 
terlasana) 

2 B. Kegiatan Inti       
1. Guru memperkenalkan materi 

pelajaran 

   √  Guru menyebutkan pokok-pokok 
bahasan yang akan dipelajari  
sekaligus melakukan apersepsi 
melalui beberapa pertanyaan. Dan 
siswa telah mampu menjawab 
apersepsi dari guru. 

2. Guru menyampaikan strategi 
pembelajaran yang akan digunakan 

   √  Guru hanya menjelaskan pokok-
pokok langkah-langkah kegiatan 
PQ4R karena seluruh siswa telah 
memahami langkah-langkah 
pembelajaran yang diterapkan 
setiap pertemuan. 

3. Guru menerapkan skenario staregi 
pembelajaran PQ4R (Preview, 
question, read, reflect, ricite, 
review) sesuai langkah- langkah 
seperti : 

   √  Penerapan strategi pembelajaran 
PQ4R sangat baik dikarenakan 
hampir semua skenario terlaksana.  



 

 

a. Preview, guru meminta siswa 
untuk membaca selintas pada 
materi yang telah diberikan 
kepada siswa pada tahap ini siswa 
diminta menemukan ide–ide pokok 
yang dikembangkan dalam bahan  
bacaan  dengan  membaca  selintas  
dan  cepat.  

   √  Guru membagikan lembaran materi 
bacaan pada setiap siswa dan 
menjelaskan kepada siswa untuk 
membaca selintas dengan waktu 
yang telah ditentukan oleh guru 
dengan cara memahami pokok-
pokok bahasan yang akan 
dipelajari. 

- Guru memberikan bahan bacaan 
kepada siswa untuk dibaca. 

   √  Guru membagikan materi bacaan 
kepada seluruh siswa. 

- Guru menginformasikan kepada 
peserta didik bagaimana 
menemukan ide pokok/tujuan 
pembelajaran yang hendak dicapai 
dengan cara guru mengarahkan 
peserta didik melihat sub-sub judul 
atau materi. 

   √  Guru mengarahkan siswa untuk 
menemukan tujuan pembelajaran 
pada materi yang telah diberikan 
dengan cara melihat sub-sub judul 
dan memahaminya. 

- Guru menyampaikan kepada 
peserta didik agar melihat kalimat 
awal dari suatu paragraf untuk 
menemukan ide pokok dan tujuan 
pembelajaran.  

   √  Guru berjalan menguasai kelas 
sembari menyampaikan cara 
menemukan tujuan pembelajaran 
yang telah disampaikan 
sebelumnya oleh guru.  

- Guru memberikan tugas kepada 
peserta didik untuk menemukan ide 
pokok dari materi malaikat dengan 
membaca selintas. 

   √  Guru menyampaikan kepada 
siswa bahwa tugas mereka adalah 
menemukan dan memahami 
pokok bahasan yang akan 
dipelajari. 

- Guru mengarahkan peserta 
didik untuk membaca pokok-
pokok bacaan atau sub-sub 
materi dari iman kepada 
Malaikat dengan cara 
membaca selintas topik 
bacaan untuk menemukan ide 
pokok/tujuan pembelajaran. 

   √  Guru mengingatkan kembali untuk 
membaca selintas dengan waktu 
yang telah ditentukan oleh guru. 

b. Question,  tahap  membuat 
pertanyaan-pertanyaan  untuk  
dirinya  sendiri.  Guru menyuruh 
siswa untuk membuat pertanyaan 
untuk dirinya  sendiri  berdasarkan 
pemahaman ide-ide pokok materi 
pada hasil membaca cepat yang 
telah dilakukan siswa sebelumnya.  

   √  Tahap Question ini dilakukan 
sangat baik dikarenakan semua 
tahapnya terlaksana. Siswa diminta 
untuk membuat pertanyaan dari 
hasil membaca selintas yang telah 
dilakukan 

- Guru menginformasikan kepada 
peserta didik agar memerhatikan 
makna dari bacaan dengan cara 
peserta didik memperhatikan 
materi bacaan dan memahami sub-
sub materi yang telah dibaca. 

  √   Guru memberikan arahan untuk 
memahami sub-sub materi yang 
telah dibaca.  

 



 

 

- Guru memberikan tugas kepada 
peserta didik untuk membuat 
pertanyaan dari ide pokok yang 
ditemukan dengan menggunakan 
kertas-kertas apa, mengapa, siapa, 
dan bagaimana. Dengan cara guru 
mengarahkan siswa untuk 
memperhatikan pokok-pokok 
bacaan dan ide pokok dari hasil 
membaca selintas kemudian 
peserta didik diminta untuk 
membuat pertanyaan menggunakan 
kertas-kertas apa, mengapa, siapa, 
dan bagaimana menggunakan 
kertas-kertas apa, mengapa, siapa, 
dan bagaimana. 

  √   Guru menjelaskan bagaimana cara 
membuat pertanyaan yang baik dari 
hasil membaca selintas yang telah 
dilakukan sebelumnya. 

c. Read, siswa  membaca  secara  
detail  bahan  bacaan  yang  
dipelajarinya. 

  √   Kegiatan read ini dilakukan sangat 
baik, dikarenakan seluruh siswa 
membaca secara aktif materi yang 
telah diberikan. 

- Guru meminta siswa untuk 
membaca secara keseluruhan 
materi yang telah diberikan. 

  √   Guru menyampaikan kepada siswa 
agar membaca secara keseluruhan 
materi yang telah diberikan agar 
dapat menjawab pertanyaan yang 
telah dibuat sebelumnya. 

d. Reflect,  tahap  memahami  bahan  
bacaan  yang telah dibaca.  

  √   Kegiatan reflect dilakukan sangat 
baik, dikarenakan siswa mampu 
menjawab pertanyaan yang 
diajukan oleh guru. 

- Guru Mensimulasikan/ 
menginformasikan materi yang ada 
pada bahan bacaan. 

  √   Guru memberikan beberapa 
pertanyaan berdasarkan materi 
yang telah mereka baca. 

- Guru menginformasikan materi 
dengan cara menjelaskan kembali 
kepada peserta didik.  

  √   Guru menjelaskan beberapa hal 
yang kurang dipahami oleh siswa 
pada materi yang telah mereka 
baca. 

e. Recite, tahap siswa mengendapkan 
apa  yang telah dipelajari. yaitu 
Guru menyuruh siswa 
menjawab pertanyaan siswa 
yang telah di buatnya.  

  √   Kegiatan recite dilakukan cukup 
baik namun ada beberapa hal yang 
tidak terlaksana dengan baik.  

- Guru meminta peserta didik untuk 
membuat inti sari dari seluruh 
pembahasan iman kepada malaikat 
dengan cara mengulang atau 
mengingat kembali materi iman 
kepada malaikat yang telah 
dipahami dan di baca melalui 
membaca secara keseuruhan isi 
materi. 

  √   Siswa membuat inti sari atau 
kesimpulan dari hasil membaca 
secara kesulurahan materi yang 
telah dibaca. 

- Guru meminta peserta didik untuk 
menjawab pertanyaan yang telah 
dibuatnya dengan cara peserta didik 
melihat catatan-catatan/inti sari 
yang telah dibuat sebelumnya. 

  √   Siswa secara aktif menjawab 
pertanyaan yang telah dibuatnya. 



 

 

f. Review, guru menyuruh siswa 
merumuskan inti sari atau 
kesimpulan dari apa yang telah 
mereka pelajari.  

  √   Kegiatan review ini dinilai sangat 
baik  dikarenakan setiap siswa 
mampu memberikan kesimpulan 
berdasarkan materi yang telah 
dipelajari  

- Guru meminta setiap siswa untuk 
memberikan kesimpulan dari 
materi haji 

  √   Siswa memberikan kesimpulan 
dengan cara memaparkan didepan 
siswa lainnya. 

- Guru melakukan evaluasi 
pembelajaran dan mengoreksi 
jawaban 

  √   Guru memberikan pertanyaan 
sekaligus mereview seberapa besar 
pemahaman materi yang telah 
dipelajari. 

- Guru memberikan kesempatan 
kepada peserta didik bertanya 
apabila ada hal-hal yang belum 
dipahami mengenai materi yang 
disampaikan. 

  √   Beberapa siswa mengajukan 
pertanyaan kepada guru tentang 
hal-hal yang tidak mereka pahami. 

3 C. Penutup  
1. Guru memberikan tes evaluasi 

kepada siswa 
   √  Guru hanya mengajukan satu 

pertanyaan saja kepada siswa 
mengenai apa yang diketahui iswa 
selama proses belajar mengajar. 

2. Guru mengoreksi jawaban siswa     √ Hal ini tidak terlaksana 
3. Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya 

   √  Guru meyampaikan topik materi 
pada pertemuan selanjutnya. 

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

   √  Guru memberikan motivasi agar 
tetap antusias dalam mengikuti 
proses pembelajaran terus 
menerus. Serta menginformasikan 
kepada siswa test evaluasi materi 
secara secara keseluruhan akan 
dilaksanakan pekan depan. 

Keterangan : 

Presentase Nilai Rata-rata: 

Jumlah Skor Perolehan x 100%  = 
���

���
�	100% = 83,33 %  

Skor Maksimal(132) 
Keterangan : 

Skor 4 = Sangat baik   
Skor 3 = Baik    
Skor 2 = Cukup   
Skor 1 = Kurang     
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

PADA SIKLUS I MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN PQ4R (PREVIEW, QUESTION, 

READ, REFLECT, RECITE, REVIEW) 

Pertemuan Pertama 

Nama Sekolah      : SMAN 14 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran     : Pendidikan Agama Islam 

Materi                   : Wakaf 

Kelas       : X MIA  

Siklus ke      : II (Dua) pertemuan 2  

No Aspek yang diamati Kriteria 

Penilaian 

Keterangan 

1 A.  Pendahuluan + - 

1 2 3 4 

1. Guru mengawali pembelajaran 
dengan ucapan salam dan do’a 

   √  Seluruh Siswa menjawab salam dan 
berdoa bersama-sama dipimpin 
oleh ketua kelasnya. 

2. Guru mengabsensi    √  Siswa memberikan keterangan bagi 
siswa yang tidak hadir saat 
pembelajaran. 

3. Guru menanyakan kesiapan siswa 
dalam mengikuti pembelajaran 

   √  Siswa dengan aktif menunjukkan 
kesiapannya dalam belajar. 

4. Guru memberikan motivasi 
kepada siswa 

   √  Siswa tidak  memperhatikan dan 
mendengarkan motivasi yang 
disampaikan oleh guru. 

5. Guru menyampaikan topik materi 
dan tujuan pembelajaran. 

   √  Siswa mendengarkan dengan 
seksama tujuan pembelajaran yang 
disampaikan oleh guru. 

2 B. Kegiatan Inti       
1. Guru memperkenalkan materi 

pelajaran 

   √  Guru menyebutkan pokok-pokok 
bahasan yang akan dipelajari  
sekaligus melakukan apersepsi 
melalui beberapa pertanyaan. Dan 
siswa mulai mampu menjawab 
apersepsi dari guru. 

2. Guru menyampaikan strategi 
pembelajaran yang akan 
digunakan 

   √  Guru hanya menjelaskan pokok-
pokok langkah-langkah kegiatan 
PQ4R karena seluruh siswa telah 
memahami langkah-langkah 
pembelajaran yang diterapkan 
setiap pertemuan. 

3. Guru menerapkan skenario 
staregi pembelajaran PQ4R 
(Preview, question, read, reflect, 
ricite, review) sesuai langkah- 
langkah seperti : 

   √  Penerapan strategi pembelajarran 
PQ4R sangat baik dikarenakan 
hampir semua skenario terlaksana.  



 

 

a. Preview, guru meminta siswa 
untuk membaca selintas pada 
materi yang telah diberikan 
kepada siswa pada tahap ini 
siswa diminta menemukan ide–
ide pokok yang dikembangkan 
dalam bahan  bacaan  dengan  
membaca  selintas  dan  cepat.  

   √  Guru membagikan lembaran materi 
bacaan pada setiap siswa dan 
menjelaskan kepada siswa untuk 
membaca selintas dengan waktu 
yang telah ditentukan oleh guru 
dengan cara memahami pokok-
pokok bahasan yang akan 
dipelajari. 

- Guru memberikan bahan 
bacaan kepada siswa untuk 
dibaca. 

   √  Guru membagikan materi bacaan 
kepada seluruh siswa. 

- Guru menginformasikan kepada 
peserta didik bagaimana 
menemukan ide pokok/tujuan 
pembelajaran yang hendak 
dicapai dengan cara guru 
mengarahkan peserta didik 
melihat sub-sub judul atau 
materi. 

   √  Guru mengarahkan siswa untuk 
menemukan tujuan pembelajaran 
pada materi yang telah diberikan 
dengan cara melihat sub-sub judul 
dan memahaminya. 

- Guru menyampaikan kepada 
peserta didik agar melihat 
kalimat awal dari suatu paragraf 
untuk menemukan ide pokok 
dan tujuan pembelajaran.  

   √  Guru berjalan menguasai kelas 
sembari menyampaikan cara 
menemukan tujuan pembelajaran 
yang telah disampaikan 
sebelumnya oleh guru.  

- Guru memberikan tugas kepada 
peserta didik untuk menemukan 
ide pokok dari materi malaikat 
dengan membaca selintas. 

   √  Guru menyampaikan kepada siswa 
bahwa tugas mereka adalah 
menemukan dan memahami pokok 
bahasan yang akan dipelajari. 

- Guru mengarahkan peserta 
didik untuk membaca 
pokok-pokok bacaan atau 
sub-sub materi dari iman 
kepada Malaikat dengan 
cara membaca selintas 
topik bacaan untuk 
menemukan ide 
pokok/tujuan 
pembelajaran. 

   √  Guru mengingatkan kembali untuk 
membaca selintas dengan waktu 
yang telah ditentukan oleh guru. 

b. Question,  tahap  membuat 
pertanyaan-pertanyaan  untuk  
dirinya  sendiri.  Guru 
menyuruh siswa untuk membuat 
pertanyaan untuk dirinya  
sendiri  berdasarkan pemahaman 
ide-ide pokok materi pada hasil 
membaca cepat yang telah 
dilakukan siswa sebelumnya.  

   √  Tahap Question ini dilakukan 
sangat baik dikarenakan semua 
tahapnya terlaksana. Siswa diminta 
untuk membuat pertanyaan dari 
hasil membaca selintas yang telah 
dilakukan 

- Guru menginformasikan kepada 
peserta didik agar 
memerhatikan makna dari 
bacaan dengan cara peserta 
didik memperhatikan materi 
bacaan dan memahami sub-sub 
materi yang telah dibaca. 

   √  Guru memberikan arahan untuk 
memahami sub-sub materi yang 
telah dibaca.  

 



 

 

- Guru memberikan tugas kepada 
peserta didik untuk membuat 
pertanyaan dari ide pokok yang 
ditemukan dengan 
menggunakan kertas-kertas apa, 
mengapa, siapa, dan bagaimana. 
Dengan cara guru mengarahkan 
siswa untuk memperhatikan 
pokok-pokok bacaan dan ide 
pokok dari hasil membaca 
selintas kemudian peserta didik 
diminta untuk membuat 
pertanyaan menggunakan 
kertas-kertas apa, mengapa, 
siapa, dan bagaimana 
menggunakan kertas-kertas apa, 
mengapa, siapa, dan bagaimana. 

   √  Guru menjelaskan bagaimana cara 
membuat pertanyaan yang baik dari 
hasil membaca selintas yang telah 
dilakukan sebelumnya. 

c. Read, siswa  membaca  secara  
detail  bahan  bacaan  yang  
dipelajarinya. 

   √  Kegiatan read ini dilakukan sangat 
baik, dikarenakan seluruh siswa 
membaca secara aktif materi yang 
telah diberikan. 

- Guru meminta siswa untuk 
membaca secara keseluruhan 
materi yang telah diberikan. 

   √  Guru menyampaikan kepada siswa 
agar membaca secara keseluruhan 
materi yang telah diberikan agar 
dapat menjawab pertanyaan yang 
telah dibuat sebelumnya. 

d. Reflect,  tahap  memahami  
bahan  bacaan  yang telah 
dibaca.  

   √  Kegiatan reflect dilakukan sangat 
baik, dikarenakan siswa mampu 
menjawab pertanyaan yang 
diajukan oleh guru. 

- Guru Mensimulasikan/ 
menginformasikan materi yang 
ada pada bahan bacaan. 

   √  Guru memberikan beberapa 
pertanyaan berdasarkan materi yang 
telah mereka baca. 

- Guru menginformasikan materi 
dengan cara menjelaskan 
kembali kepada peserta didik.  

   √  Guru menjelaskan beberapa hal yang 
kurang dipahami oleh siswa pada 
materi yang telah mereka baca. 

e. Recite, tahap siswa 
mengendapkan apa  yang telah 
dipelajari. yaitu Guru 
menyuruh siswa menjawab 
pertanyaan siswa yang telah 
di buatnya.  

   √  Kegiatan recite dilakukan cukup 
baik namun ada beberapa hal yang 
tidak terlaksana dengan baik.  

- Guru meminta peserta didik 
untuk membuat inti sari dari 
seluruh pembahasan iman 
kepada malaikat dengan cara 
mengulang atau mengingat 
kembali materi iman kepada 
malaikat yang telah dipahami 
dan di baca melalui membaca 
secara keseuruhan isi materi. 

   √  Siswa membuat inti sari atau 
kesimpulan dari hasil membaca 
secara kesulurahan materi yang 
telah dibaca. 

- Guru meminta peserta didik 
untuk menjawab pertanyaan 
yang telah dibuatnya dengan 
cara peserta didik melihat 
catatan-catatan/inti sari yang 

  √   Siswa secara aktif menjawab 
pertanyaan yang telah dibuatnya. 



 

 

telah dibuat sebelumnya. 

f. Review, guru menyuruh 
siswa merumuskan inti sari 
atau kesimpulan dari apa 
yang telah mereka pelajari.  

  √   Kegiatan review ini dinilai sangat 
baik  dikarenakan setiap siswa 
mampu memberikan kesimpulan 
berdasarkan materi yang telah 
dipelajari  

- Guru meminta setiap siswa 
untuk memberikan kesimpulan 
dari materi haji 

  √   Siswa memberikan kesimpulan 
dengan cara mejelaskan didepan 
siswa lainnya. 

- Guru melakukan evaluasi 
pembelajaran dan mengoreksi 
jawaban 

  √   Guru memberikan pertanyaan 
sekaligus mereview seberapa besar 
pemahaman materi yang telah 
dipelajari. 

- Guru memberikan kesempatan 
kepada peserta didik bertanya 
apabila ada hal-hal yang belum 
dipahami mengenai materi yang 
disampaikan. 

  √   Beberapa siswa mengajukan 
pertanyaan kepada guru tentang 
hal-hal yang tidak mereka pahami. 

3 C. Penutup  
1. Guru memberikan tes evaluasi 

kepada siswa 
   √  Guru memberikan tes evaluasi 

siklus II 
2. Guru mengoreksi jawaban siswa     √ Guru tidak mengoreksi jawaban 

siswa. 
3. Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya 

   √  Guru meyampaikan materi pada 
pertemuan selanjutnya. 

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

   √  Guru memberikan motivasi agar 
tetap antusias dalam mengikuti 
proses pembelajaran terus menerus.  

Keterangan : 

Presentase Nilai Rata-rata: 

Jumlah Skor Perolehan x 100%  = 
���

���
�	100% = 93,18  %  

Skor Maksimal(132) 
Keterangan : 

Skor 4 = Sangat baik   
Skor 3 = Baik    
Skor 2 = Cukup   
Skor 1 = Kurang      

Pengamat  

 

 

Tia Indah Cahyani 

NIM. 15010101070 

 

 

 

 

Ranomeeto Barat, 7 februari  2019 
Peneliti 

 

 

Winarti 

NIM. 15010101077 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

PADA SIKLUS II MELALUI STRATEGI PQ4R (PREVIEW, QUESTION, READ, REFLECT, 

RICITE, REVIEW) 

Pertemuan Pertama 

Nama Sekolah     : SMAN 14 KONAWE SELATAN  

Mata Pelajaran   : Pendidikan Agama Islam 

Materi  : Haji 

Kelas : X Mia 1 

Siklus ke : II (satu) pertemuan 1 

 

No Aspek yang diamati Kriteria 

Penilaian 

Keterangan 

1 A.  Pendahuluan + - 

1 2 3 4 

1. Siswa menjawab salam dari guru    √  Seluruh siswa menjawab salam 
dari guru 

2. Siswa siap dalam mengikuti 
pelajaran 

   √  seluruh siswa antusias mengikuti 
pembelajaran  

3. Siswa mampu menjawab 
pertanyaan apresepsi dari guru 

   √  Siswa mampu menjawab 
pertanyaan apersepsi dari guru 

4. Siswa mendengarkan motivasi 
dari guru 

   √  Siswa mendegarkan motivasi dari 
guru sebab hal ini tidak terlaksana 

5. Siswa mendengarkan materi yang 
akan dipelajari 

   √  Siswa sangat antusias mengikuti 
pembelajaran 

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

    √ Siswa tidak memperhatikan tujuan 
pembejaran yang disampaikan 
oleh guru (hal ini tidak terlaksana) 

2 B. Kegiatan Inti    
1. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru dengan serius 

   √  Terlihat siswa serius dalam 
memperhatikan penjelasan guru 
tidak ada kegaduhan dalam kelas 

2. Siswa menjawab pertanyaan dari 
guru 

   √  Siswa mampu menjawab 
pertanyaan mengenai materi yang 
akan dipelajari  

3. Siswa bertanya kepada guru    √  siswa mengajukan pertanyaan 
tentang hal-hal yang tidak 
diapahami 

4. Antusias siswa dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran 

   √  Seluruh siswa antusias dalam 
mengikuti pembelajaran 

5. Siswa aktif mengikuti ajakan 
serta arahan dari guru 

   √  Siswa patuh terhadap arahan guru 

6. Siswa aktif mengikuti arahan 
langkah-langkah strategi PQ4R 
yang dijelaskan oleh guru.   

   √  Seluruh siswa memperhatikan 
penjelasan langkah-langkah 
strategi PQ4R 

7. Siswa melakukan kegiatan 
Preview yaitu: 

- Peserta didik membaca 
selintas dengan cepat untuk 

   √  Seluruh siswa terlihat serius 
melakukan kegiatan membaca 
selintas materi yang diberikan 
oleh guru dan mencoba 
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menemukan ide pokok/tujuan 
pembelajaran Iman kepada 
Malikat. 

memahami pokok bahasan pada 
awal-awal paragraf yang mereka 
baca 

8. Siswa melakukan kegiatan 
question yaitu: 

- Memperhatikan penjelasan guru. 

   √  Seluruh siswa mengikuti arahan 
guru yaitu membuat pertanyaan 
dari hasil membaca selintas 
pokok-pokok bahasan yang telah 
mereka pahami.  

- Peserta didik membuat pertanyaan 
untuk dirinya sendiri menggunakan 
kertas-kertas apa, mengapa, siapa, 
dan bagaimana. 

   √  setiap siswa menyiapkan kertas 
selembar untuk meluliskan 
pertanyaan yang akan dibuat 
untuk dirinya sendiri  

9. Siswa melakukan kegiatan read 
yaitu: 

- Setiap Peserta didik membaca secara 
aktif kesuluruhan isi materi iman 
kepada malaikat telah di berikan 
oleh guru.  

   
√ 

  seluruh siswa mengikuti arahan 
guru yaitu membaca secara 
kesulurahan materi. terlihat 
seluruh siswa fokus dengan 
bacaannya. 

- Peserta didik  memahami materi 
yang telah di baca dengan cara 
memahami materi yang telah dibaca 
secara keseluruhan. 

  √   siswa terlihat masih belum 
memahami secara keseluruhan 
materi yang telah dibaca 

 10. Siswa melakukan kegiatan reflect 
yaitu: 

- Peserta didik bukan hanya sekedar 
menghafal dan mengingat materi 
pelajaran tapi mencoba 
memecahkan masalah dari informasi 
yang diberikan oleh guru dengan 
pengetahuan yang telah diketahui 
melalui bahan bacaan. Dengan cara 
peserta didik membaca dan 
mendengarkan penjelasan dari guru 

  √   Sebagian siswa mampu menjawab 
simulasi atau pertanyaan yang di 
berikan oleh guru dari hasil 
membaca secara keseluruhan 
materi dan memperhatikan 
penjelasan guru terkait materi hari 
ini 

- Setiap Peserta didik  menjawab 
pertanyaannya sendiri yang telah 
dibuat  mengenai pokok bahasan 
materi pelajaran. 

  √   Siswa menjawab pertanyaan yang 
telah dibuatnya berdasarkan hasil 
membaca dan penjelasan guru. 

 11. Siswa melakukan kegiatan recite: 
- Setiap Peserta didik memaparkan 

jawaban dari pertanyaan yang telah 
diajukan untuk dirinya sendiri. 

  √   Seluruh siswa memaparkan 
jawabanya di depan siswa 
lainnnya. 

 

- Peserta didik memaparkan dengan 
cara mempresentasikan jawabannya 
dan kesimpulan yang dia pahami di 
depan peserta didik lainnya. 

  √   Seluruh siswa memperhatikan 
temannya yang berdiri dan 
memaparkan jawaban dan 
memberikan kesimpulan. 

12. Siswa melakukan kegiatan 
review: 

- Memberikan kesimpulan materi 
yang telah dipelajari 

  √   Hanya beberapa siswa saja yang 
memberikan kesimpulan dari 
materi yang telah dipelajari. 

 - Siswa bertanya kepada guru 
tentang hal-hal yang tidak 
dipahami pada materi yang telah 
dipelajari 

  √   Siswa bertanya tentang hal-hal 
yang tidak mereka pahami 

C. Penutup   
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3  1. Peserta didik menjawab 
pertanyaan yang diberikan guru 

   √  Siswa menjawab pertanyaan 
mengenai materi yangg dipelajari 
dari guru 

2. Peserta didik mendengarkan 
koreksi jawaban dari guru 

    √ Siswa tidak mendengarkan 
koreksi jawaban dari guru (guru 
tidak melaksanakan hal ini) 

3. Peserta didik dan guru sama- 
sama menutup pelajaran 

   √  Seluruh siswa bersama-sama 
menutup pembelajaran dengan 
membaca hamdalah dan  
menjawab salam penutup dari 
guru  

Keterangan : 

Presentase Nilai Rata-rata: 

Jumlah Skor Perolehan x 100%  = 
��

���
�	100% = 84,61  %  

Skor Maksimal(104) 
Keterangan : 

Skor 4 = Sangat baik   
Skor 3 = Baik    
Skor 2 = Cukup   
Skor 1 = Kurang 
 
 

Pengamat  

 

 

Tia Indah Cahyani 

NIM. 15010101070 

 

 

 

 

Ranomeeto Barat, 7 februari  2019 
Peneliti 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

PADA SIKLUS II MELALUI STRATEGI PQ4R (PREVIEW, QUESTION, READ, REFLECT, 

RICITE, REVIEW) 

Pertemuan Pertama 

Nama Sekolah   : SMAN 14 KONAWE SELATAN  

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 

Materi  : wakaf 

Kelas    : X Mia 1 

Siklus ke   : II (satu) pertemuan II 

 

No Aspek yang diamati Kriteria 

Penilaian 

Keterangan 

1 A.  Pendahuluan ya 

 

- 

1 2 3 4 

1. Siswa menjawab salam dari 
guru 

   √  Seluruh siswa menjawab salam dari 
guru 

2. Siswa siap dalam mengikuti 
pelajaran 

   √  seluruh siswa antusias mengikuti 
pembelajaran  

3. Siswa mampu menjawab 
pertanyaan apresepsi dari 
guru 

   √  Siswa mampu menjawab pertanyaan 
apersepsi dari guru 

4. Siswa mendengarkan 
motivasi dari guru 

   √  Siswa mendegarkan motivasi dari guru 
sebab hal ini tidak terlaksana 

5. Siswa mendengarkan materi 
yang akan dipelajari 

   √  Siswa sangat antusias mengikuti 
pembelajaran 

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

   √  Siswa memperhatikan tujuan 
pembelajaran yang disampaikan oleh 
guru  

2 B. Kegiatan Inti     

1. Siswa memperhatikan 
penjelasan guru dengan 
serius 

   √  Terlihat siswa serius dalam 
memperhatikan penjelasan guru tidak 
ada kegaduhan dalam kelas 

2. Siswa menjawab pertanyaan 
dari guru 

   √  Siswa mampu menjawab pertanyaan 
mengenai materi yang akan dipelajari  

3. Siswa bertanya kepada guru    √  siswa mengajukan pertanyaan tentang 
hal-hal yang tidak diapahami 

4. Antusias siswa dalam 
mengikuti kegiatan 
pembelajaran 

   √  Seluruh siswa antusias dalam mengikuti 
pembelajaran 

5. Siswa aktif mengikuti ajakan 
serta arahan dari guru 

   √  Siswa patuh terhadap arahan guru 

6. Siswa aktif mengikuti arahan 
langkah-langkah strategi 
PQ4R yang dijelaskan oleh 

   √  Seluruh siswa memperhatikan 
penjelasan langkah-langkah strategi 
PQ4R 



 

 

guru.   
7. Siswa melakukan kegiatan 

Preview yaitu: 
- Peserta didik membaca 

selintas dengan cepat 
untuk menemukan ide 
pokok/tujuan 
pembelajaran Iman 
kepada Malikat. 

   √  Seluruh siswa terlihat serius melakukan 
kegiatan membaca selintas materi yang 
diberikan oleh guru dan mencoba 
memahami pokok bahasan pada awal-
awal paragraf yang mereka baca 

8. Siswa melakukan kegiatan 
question yaitu: 

- Memperhatikan penjelasan 
guru. 

   √  Seluruh siswa mengikuti arahan guru 
yaitu membuat pertanyaan dari hasil 
membaca selintas pokok-pokok bahasan 
yang telah mereka pahami.  

- Peserta didik membuat 
pertanyaan untuk dirinya 
sendiri menggunakan kertas-
kertas apa, mengapa, siapa, dan 
bagaimana. 

   √  setiap siswa menyiapkan kertas 
selembar untuk meluliskan pertanyaan 
yang akan dibuat untuk dirinya sendiri  

9. Siswa melakukan kegiatan 
read yaitu: 

- Setiap Peserta didik membaca 
secara aktif kesuluruhan isi 
materi iman kepada malaikat 
telah di berikan oleh guru.  

    
√ 

 seluruh siswa mengikuti arahan guru 
yaitu membaca secara kesulurahan 
materi. terlihat seluruh siswa fokus 
dengan bacaannya. 

- Peserta didik  memahami 
materi yang telah di baca 
dengan cara memahami materi 
yang telah dibaca secara 
keseluruhan. 

   √  siswa terlihat masih belum memahami 
secara keseluruhan materi yang telah 
dibaca 

 10. Siswa melakukan kegiatan 
reflect yaitu: 

- Peserta didik bukan hanya 
sekedar menghafal dan 
mengingat materi pelajaran tapi 
mencoba memecahkan masalah 
dari informasi yang diberikan 
oleh guru dengan pengetahuan 
yang telah diketahui melalui 
bahan bacaan. Dengan cara 
peserta didik membaca dan 
mendengarkan penjelasan dari 
guru 

   √  Sebagian siswa mampu menjawab 
simulasi atau pertanyaan yang di 
berikan oleh guru dari hasil membaca 
secara keseluruhan materi dan 
memperhatikan penjelasan guru terkait 
materi hari ini 

- Setiap Peserta didik  menjawab 
pertanyaannya sendiri yang 
telah dibuat  mengenai pokok 
bahasan materi pelajaran. 

   √  Siswa menjawab pertanyaan yang telah 
dibuatnya berdasarkan hasil membaca 
dan penjelasan guru. 

 11. Siswa melakukan kegiatan 
recite: 

- Setiap Peserta didik 
memaparkan jawaban dari 
pertanyaan yang telah diajukan 
untuk dirinya sendiri. 

   √  Seluruh siswa memaparkan jawabannya 
di depan siswa lainnnya. 

 

- Peserta didik memaparkan 
dengan cara mempresentasikan 
jawabannya dan kesimpulan 
yang dia pahami di depan 

  √   Seluruh siswa memperhatikan temannya 
yang berdiri dan memaparkan jawaban 
dan memberikan kesimpulan. 



 

 

peserta didik lainnya. 

12. Siswa melakukan kegiatan 
review: 

- Memberikan kesimpulan 
materi yang telah dipelajari 

  √   Seluruh siswa sudah mampu membuat 
memberikan kesimpulan pada materi 
yang dipelajari 

 - Siswa bertanya kepada guru 
tentang hal-hal yang tidak 
dipahami pada materi yang 
telah dipelajari 

  √   Siswa bertanya tentang hal-hal yang 
tidak mereka pahami 

C. Penutup  

3  1. Peserta didik menjawab 
pertanyaan yang diberikan 
guru 

   √  Siswa menjawab soal test evaluasi 
siklus II 

2. Peserta didik mendengarkan 
koreksi jawaban dari guru 

    √ guru tidak mengoreksi jawaban siswa  

3. Peserta didik dan guru sama- 
sama menutup pelajaran 

   √  Seluruh siswa bersama-sama menutup 
pembelajaran dengan membaca 
hamdalah dan  menjawab salam 
penutup dari guru  

Keterangan : 

Presentase Nilai Rata-rata: 

Jumlah Skor Perolehan x 100%  = 
��

���
�	100% = 93,26  %  

Skor Maksimal(104) 
Keterangan : 

Skor 4 = Sangat baik   
Skor 3 = Baik    
Skor 2 = Cukup   
Skor 1 = Kurang 
 
 

Pengamat  

 

 

Tia Indah Cahyani 
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SOAL TES SIKLUS I 

1. Agar dapat masuk surga, amal kita harus lebih banyak dicatat oleh malaikat.... 

a. Rakib 

b. Ridwan 

c. Atid 

d. Malik 

2. Hujan turun kebumi atas izin Allah lewat tangan malaikat..... 

a. Ridwan 

b. Mikail 

c. Jibril 

d. Israfil 

3. Mengapa malaikat tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah? 

a. Karena malaikat tidak memiliki nafsu 

b. Karena mereka diciptakan dari cahaya 

c. Karena mereka menjadi lawan iblis dan syetan 

d. Karena malaikat makhluk yang paling mulia. 

4. Malaikat yang tugasnya untuk mencabut nyawa adalah.. 

a. Jibril 

b. Izrail 

c. Mikail 

d. Israfil 

5. Datangnya hari kiamat merupakan tanda malaikat..... sedang bertugas. 

a. Rakib 

b. Israfil 

c. Malik 

d. Ridwan 

6. Surah Fatir (35):1menunjukkan bahwa ... 

a. Malaikat diciptakan dari cahaya 

b. Malaikat akan selalu taat akan perintah Allah 

c. Malaikat memiliki sayap 

d. Malaikat jibril menyampaikan wahyu kepada muhammad 

7. Allah telah menciptakan berbagai macam makhluk. Makhluk Allah SWT yang paling mulia adalah... 

a. Manusia 

b. Malaikat 

c. Jin 

d. Yang paling bertaqwa 

8. Apa gelar yang diberikan Allah kepada malaikat Jibril? 

a. Ruhul qudus 

b. Ruh. UL jamal 

c. Al-amin 

d. Asy-syahid 

9. Orang yang beruntung adalah orang yang bertemu dengan malaikat... di kahirat nanti. 

a. Ridwan 

b. Jibril 

c. Malik 

d. Izrail 

10. 1.  Diciptakan dari nyala Api 

2. Diciptakan mempunyai sayap 

3. Dapat mati sebelum kiamat 

4. Berjenis kelamin 

5. Tidak makan dan tidak tidur 

Dari keterangan diatas, yang merupakan sifat-sifat malaikat ditunjukkan oleh nomor... 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 4 

c. 3 dan 4 

d. 2 dan 5   

 



 

 

11. Surah Al-Baqarah:285 menjelaskan bahwa... 

a. Perbedaan malaikat dan jin 

b. Malaikat diciptakan dari nur 

c. Hukum beriman kepada malaikat 

d. Jin diciptakan dari nyala api 

12. Malaikat secara bahasa artinya... 

a. Makhluk mulia 

b. Makhluk goib 

c. Makhluk nyata 

d. Menyampaikan sesuatu 

13. 1.  Memiliki Nafsu 

2. Memiliki akal yang bersifat dinamis 

3. Tidak makan dan tidak tidur 

4. Ada yang taat dan ada yang durhaka 

Dari keterangan diatas, yang merupakan sifat-sifat Jin adalah...  

a. 2 dan 3 

b. 1 dan 4 

c. 4 dan 3 

d. 1 dan 3 

14. Salah satu hikmah beriman kepada malaikat adalah.. 

a. Selalu berhati-hati dalam lisan dan perbuatan 

b. Selalu merasa takut 

c. Selalu bersikap buruk  

d. Untuk membela diri 
15. Tidak mencontek atau tidak memberikan jawaban kepada teman saat ulangan merupakan salah satu contoh penerapanS.... 

a. Perilaku buruk 

b. Perilaku yang harus dihormati 

c. Perilaku yang sopan 

d. Perilaku beriman kepada malaikat 

ESSAY TEST 

1. Tuliskan pengertian iman, malaikat dan iman kepada Malaikat ! 

2. Tuliskan hukum beriman kepada malaikat, serta tuliskan satu dalilnya! 

3. Tuliskan 10 nama-nama malaikat beserta tugasnya ! 

4. Tuliskan perbedaan malaikat, manusia, dan Jin ! 

5. Tuliskan hikmah beriman kepada malaikat ! 

 

SOAL MENCOCOKKAN 

SOAL PILIHAN 

1. meyakini  setulus  hati  yang  mengakar  kuat,  mengucapkan  dengan lisan, dan mengamalkan 

dengan seluruh anggota badan. 

1.  hikmah beriman 

kepada malaikat 

2. tugasnya  mengatur  urusan makhluk Allah Swt. termasuk mengatur rezeki terutama untuk 

manusia. Seperti  mengatur  air,  menurunkan  hujan/petir,  membagikan  rezeki untuk manusia, 

tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya yang ada di muka bumi ini. 

2. iman kepada 

malaikat 

3. meyakini  dengan  sepenuh  hati  bahwa Allah Swt. menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib 

yang diutus untuk melaksanakan  segala  perintah-Nya. 

3. Jin 

4. Gaib, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka, berjenis kelamin, Makan, minum, 

tidur, kawin, dan memiliki akal pikiran.  

4. Iman 

5. nyata, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka, berjenis kelamin, Makan, minum, 

tidur, kawin, dan memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. 

5. malaikat 

6. makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Swt. dari cahaya,  sebagai  utusan  Allah  Swt.  yang  

taat,  patuh,  serta  tidak  pernah membangkang terhadap perintah-perintah-Nya. 

6. Mikail 

7. Senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan sebab segala apa ang dilakukan manusia 

tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Swt.  

7. manusia 

8.  dua malaikat yang bertugas  menanyakan  dan  menguji  iman  orang  yang  sudah  mati  di alam 

kubur. 

8.  jibril 

9. miliki beberapa nama lain atau julukan, di antaranya adalah Rûḥ al- Amin dan Rûḥ al-Qudus. 

Adapun tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Swt. 

9. Israfil 

10. selalu memegang terompet  suci  yang  terletak  di  bibirnya  selama  berabad-abad,  hingga 

menunggu perintah dari Allah Swt. 

10. munkar & nakir 

 



 

 

DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

Perkenalan awal peneliti dengan para siswa pada pertemuan awal 

  

Peneliti sedang menjelaskan tujuan pembelajaran 

 

Peneliti sedang menjelaskan strategi pembelajaran PQ4R yang akan diterapkan 

 

 

 



 

 

 

Siswa sedang melakukan kegiatan Preview (membaca selintas) 

 

Siswa sedang Melakukan kegiatan Question (Membuat Pertanyaan) 

 

Siswa Sedang Melakukan kegiatan Read (Membaca Keseluruhan Materi) 

 



 

 

 

Proses kegiatan reflect (memahami bacaan, guru menjelaskan materi pembelajaran) 

  

Proses kegiatan Recite (Menjawab Pertanyaan dan mempresentasekan jawaban) 

 

Proses kegiatan Review (siswa memberikan kesimpulan materi yang dipelajari) 
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