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Lampiran 1 Silabus 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

 Satuan Pendidikan : SMA Negeri 11 Kendari 

 Kelas   : XI (Sebelas) 

 Kompetensi Inti : 

 Alokasi Waktu : 3 Jam Pelajaran/ Minggu 

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

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

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

secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat 

dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

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

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

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

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

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

untuk memecahkan masalah 

• KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan 

kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

1.6  Meyakini bahwa 

hormat dan 

patuh kepada 

orangtua dan 

guru sebagai 

kewajiban 

agama 

❖ Hormat dan patuh 

kepada orangtua dan 

guru  

• Dalil-dalil al-

Qur’ān dan hadis 

tentang hormat 

dan patuh kepada 

orang tua dan 

guru. 

• Q.S. al Isrā’ /17: 

23-24 

• Kisah-kisah 

tentang hormat 

dan patuh kepada 

orang tua dan 

guru. 

• Membaca teks bacaan tentang hormat 

dan patuh kepada orangtua dan guru. 

• Mengamati gambar, peristiwa, atau 

penomena alam terkait dengan hormat 

dan patuh kepada orangtua dan guru.  

• Menyimak tayangan atau penjelasan 

tentang hormat dan patuh kepada 

orangtua dan guru. 

• Mencermati dalil-dalil tentang hormat 

dan patuh kepada orangtua dan guru. 

• Mencermati hikmah dan manfaat hormat 

dan patuh kepada orangtua dan guru. 

• Menanyakan makna hormat dan patuh 

kepada orangtua dan guru. 

• Menanyakan dalil-dalil yang berkaitan 

dengan hormat dan patuh kepada 

orangtua dan guru. 

• Menanyakan hikmah dan manfaat 

hormat dan patuh kepada orangtua dan 

guru. 

• Mendiskusikan makna hormat dan patuh 

kepada orangtua dan guru. 

• Mengidentifikasi dalil-dali yang 

berkaitan dengan hormat dan patuh 

kepada orangtua dan guru. 

• Mendiskusikan dalil-dali yang berkaitan 

dengan hormat dan patuh kepada 

orangtua dan guru. 

2.6  Menunjukkan 

perilaku hormat 

dan patuh 

kepada orangtua 

dan guru 

sebagai 

implementasi 

pemahaman 

Q.S. al-Isra’/17: 

23 dan Hadis 

terkait 

3.6  Menganalisis 

perilaku hormat 

dan patuh 

kepada orangtua 

dan guru 

4.6  Menyajikan 

kaitan antara 

ketauhidan 

dalam beribadah 

dengan hormat 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

dan patuh 

kepada orangtua 

dan guru sesuai 

dengan Q.S. al-

Isra’/17: 23 dan 

Hadis terkait 

• Mengidentifikasi hikmah dan manfaat 

hormat dan patuh kepada orangtua dan 

guru. 

• Mendiskusikan hikmah dan manfaat 

hormat dan patuh kepada orangtua dan 

guru. 

• Menganalisis makna hormat dan patuh 

kepada orangtua dan guru. 

• Menganalisis dalil-dalil tentang hormat 

dan patuh kepada orangtua dan guru. 

• Menganalisis hikmah dan manfaat 

hormat dan patuh kepada orangtua dan 

guru. 

• Menyimpulkan hikmah dan manfaat 

hormat dan patuh kepada orangtua dan 

guru. 

• Menyajikan paparan tentang makna, 

dalil, dan contoh hormat dan patuh 

kepada orangtua dan guru.  

• Menyajikan paparan tentang hikmah dan 

manfaat hormat dan patuh kepada 

orangtua dan guru. 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Siklus I Pertemuan Pertama) 

 

 

Sekolah  : SMA Negeri 11 Kendari 

Kelas/Semester   : XI/genap 

Program       : IPA 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Materi Pokok     : Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru 

Alokasi Waktu   : 2 x 45 menit 

Jumlah Pertemuan : 2 x Pertemuan 

 

A. Kompetensi Inti: 

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

KI-2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong, kerja sama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 

menunjukkan 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. 

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

prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

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

kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

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

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian: 

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

implementasi dari pemahaman Q.S. Al-Isrā’ (17):23 dan hadis terkait. 

  

  

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

 1. Mampu menjelaskan isi Q.S. Al Isrā’ (17): 23. 

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

orang tua dan guru. 

3.  Mampu menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada 

orang tua dan guru. 

4.  Mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua 

dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 

 

D. Tujuan 

1. Siswa mampu menjelaskan isi Q.S. Al Isrā’ (17): 23. 

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

kepada orang tua dan guru. 
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3. Siswa mampu menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh 

kepada orang tua dan guru. 

4. Siswa mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada 

orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

E. Materi Pembelajaran: 

1. Fakta: 

• Masih banyak yang belum menghormati dan berbakti kepada orang tua dan guru 

2. Konsep: 

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

dan guru. 

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

         tua dan guru. 

 

 

3. Prinsip 

• Makna menghormati dan berbakti orang tua sesuai dengan ajaran Islam yang benar, 

dan perilaku berbakti kepada orang tua 

• Makna menghormati dan berbakti kepada guru sesuai dengan ajaran Islam yang 

benar, dan perilaku berbakti kepada guru 

 

F. Strategi Pembelajaran 

a. Pendekatan  : Scientific 

b. Metode    : Ceramah dan Tanya jawab 

c. Strategi   : Crossword Puzzle. 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

 
Langkah 

Pembelajaran 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Langkah-

Langkah : 

 

 

 

• Guru membuka proses pembelajaran dengan 

memberi salam dan berdo’a, 

• Guru mengelola kelas (mengecek kesiapan, absensi, 

tempat duduk, dan perlengkapan lainnya), 

• Guru mengajak peserta didik untuk tadarus antara 5-

10 menit (membaca/hafalan al-Qur’an atau surah 

pendek pilihan), 

• Guru menyampaikan penjelasan tentang tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, 

• Guru melakukan appersepsi (sejauh mana peserta 

didik memahami hubungan pelajaran yang lalu dan 

atau konsep yang dimiliki dengan materi yang akan 

diajarkan), 

• Guru melaksanakan tes awal (pretest) untuk 

mengetahui pemahaman peserta didik terhadap 

materi yang akan diajarkan. 

• Guru memberi motivasi peserta didik 

 

 

25  

menit 
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Langkah 

Pembelajaran 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

waktu 

Kegiatan 

Inti 

Crossword 

Puzzle 

 

Mengamati 

a. Guru menjelaskan materi selama beberapa menit dan 

siswa menyimak  

b. Guru membagi kelompok sebanyak 5 kelompok dan 

menentukan ketua kelompok dari suara terbanyak 

(fungsi ketua kelompok untuk mengantisipasi 

terjadinya keributan dalam kelompok) 

c. Guru menayangkan video yang berkaitan dengan 

materi dan meminta siswa untuk memberikan 

tanggapan. 

d. Guru membagikan lembar Crossword puzzle (teka-

teki silang) kepada masing-masing kelompok. 

e. Guru membatasi waktu selama 10 menit untuk 

mengerjakan teka-teki.  

f. Memberikan hadiah kepada kelompok atau individu 

yang mengerjakan paling cepat dan benar. 

 

Menanya 

a.  Peserta didik menjawab pertanyaan yang terdapat 

pada tayangan/bacaan dan guru memberikan 

penilaian 

 

Mengumpulkan data 

a. Peserta didik memberi komentar terhadap hasil 

pengamatannya pada tayangan tersebut. 

b. Mengidentifikasi bentuk perilaku hormat dan patuh 

kepada orangtua dan guru.  

 

Menalar 

a. Mendiskusikan bentuk perilaku perilaku hormat 

dan patuh kepada orangtua dan guru dalam 

kehidupan sehari-hari baik di rumah,  sekolah 

maupun masyarakat. Dalam kegiatan diskusi guru 

dan siswa memperlihatkan sikap demokratis, kerja 

sama, serta sopan santun dalam menyampaikan 

pendapat dan tidak memaksakan kehendak pada 

orang lain (sikap). 

b. Mendiskusikan hikmah perilaku hormat dan patuh 

kepada orangtua dan guru dalam kehidupan sehari-

hari baik di rumah, sekolah maupun masyarakat 

 

Mengkomunikasikan 

a. Guru meminta masing-masing perwakilan 

kelompok untuk menyajikan/melaporkan hasil 

diskusi tentang tentang makna perilaku hormat dan 

patuh kepada orangtua dan guru dalam kehidupan 

b. Menanggapi hasil presentasi (melengkapi, 

mengkonfirmasi, dan menyanggah). 

c. Menyimpulkan  bentuk perilaku hormat dan patuh 

kepada orangtua dan guru dalam kehidupan  sehari-

hari baik di rumah, sekolah maupun masyarakat 

 

95  

menit 
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Langkah 

Pembelajaran 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

waktu 

d. Menyimpulkan hikmah perilaku hormat dan patuh 

kepada orangtua dan guru dalam kehidupan sehari-

hari baik di rumah, sekolah maupun masyarakat 

Kegiatan  

Penutup 

 • Membuat kesimpulan dan melaksanakan refleksi 

serta penguatan terhadap hasil diskusi, sebagai 

bahan masukan untuk perbaikan langkah 

selanjutnya; 

• Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan 

memberikan tugas baik cara individu maupun 

kelompok bagi peserta didik yang menguasai materi; 

• Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 

 

25 

menit 

 

 

H.  Penilaian 

Penilaian dilakukan menggunakan penilaian otentik yang meliputi penilaian sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Format penilaian sebagai berikut : 

 

1. Prosedur dan pedoman penilaian 

a) Prosedur penilaian 

 

No Aspek yang dinilai Teknik penilaian Waktu penilaian 

1 Pengetahuan Pengamatan Saat persentasi 

2 Sikap 

• Observasi 

Pengamatan  Selama 

pembelajaran 

3 Keterampilan  Pengamatan   

 

b) Pedoman penilaian 

Format penilaian pengamatan (observasi) 

 

Mata pelajaran  : Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Kelas/semester : XI Mipa/Genap 

Materi pokok  : Hormat dan Patuh kepada Orang Tua dan Guru 

Hari/tanggal   : 

No Nama siswa L/P Aspek yang diamati 

Keaktifan Kerjasama Disiplin 

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

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               



96 

  

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria: 

 

4 = Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = Sering, apabila sering melakukan dan kadang-kadang tidak melakukan sesuai pernyataan 

2 = Kadang, apabila sering tidak melakukan dan kadang melakukan sesuai pernyataan 

1 = Tidak Pernah, apabila tidak pernah melakukan sesuai pernyataan 

 

Petunjuk pemberian skor: pemberian nilai akhir menggunakan skala 1-4 

 

 

Apabila nilai yang diperoleh : 

➢ 3,66 – 4,00 = Sangat baik 

➢ 2,66 – 3,65 = Baik 

➢ 1,33 – 2,65 = Cukup 

➢ ≤      - 1,32 = Kurang 

b. Aspek Pengetahuan 

➢ Soal evaluasi materi pelajaran 

➢ Rubrik penilaian essay 

 

No. Soal Skor 

1 10 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

Dst Skor 

 

Skor maksimal = 10 x 10 = 100 

Nilai : Jumlah Skor yang diperolah (uraian) x 100 

Jumlah Skor Maksimal 

 

Aspek dan rubrik penilaian:  

1.Kejelasan dan kedalaman informasi  

• Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman  

informasi dengan sangat baik, skor 100. 

• Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman  

informasi dengan baik, skor 75. 

• Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman  

informasi dengan cukup baik, skor 50. 

• Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman  

informasi dengan kurang baik, skor 25. 

 

 

2. Kemampuan bertanya, menjawab, dan menanggapi dalam diskusi 

• Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 100. 

• Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 75 

• Jika kelompok tersebut cukup aktif dalam diskusi, skor 50. 

• Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 25 
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3.Kejelasan dan kerapian presentasi 

• Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan sangat jelas dan rapi, skor 100. 

• Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan jelas dan rapi, skor 75. 

• Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan kurang jelas dan kurang rapi, skor 50. 

• Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan tidak jelas dan tidak rapi,  

skor 25. 

 

Tes Tulis  : Pilihan Ganda 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e yang dianggap  sebagai jawaban yang 

paling tepat! 

No Soal Kunci Ket. 

1. Di bawah ini adalah ayat-ayat yang memerintahkan untuk berbakti 

kepada kedua orang tua, kecuali ....  

a.QS. al-An’ām/6: 151 

b.Q.S. Luqmān/31: 14 

c.Q.S. al-Isrā’/17: 23 

d.Q.S. al-Isrā’/17: 24 

e.Q.S.al-Isrā’/17: 17 

E   

2. Orang tua yang harus dihormati terlebih dahulu adalah ....  

a.nenek 

b.kakek 

c.ibu 

d. bapak 

e.paman 

C    

3. “Riḍa Allah Swt. ada pada riḍa orang tua, dan murkanya Allah ada 

pada murka orang tua” maksud hadis tersebut adalah ....  

a. kalau ingin mendapatkan riḍa orang tua, harus taat kepada Allah 

b. kalau ingin mendapat murka Allah, sayangi orang tua 

c. kalau ingin mendapat riḍa Allah, hormati orang tua 

d. kalau ingin dicintai Allah, jauhilah orang tua 

e. kalau ingin masuk surga, ciumlah kaki ibu 

C   

4. Sering seorang siswa membeda-bedakan fungsi antara orang tua 

dan guru, padahal fungsi keduanya hampir sama. Di bawah ini 

adalah fungsi orang tua dan guru yang sama, kecuali...  

a. mendidik dan mengajari 

b. membina dan merawat 

c. merawat sehingga ia mandiri 

d. memberi makan untuk pertumbuhan 

e.menjadi tempat mengadu 

D   

5. Yang termasuk cara berbakti kepada kedua orang tua dan guru 

adalah ....  

a. selalu meminta pendapatnya 

b. menceritakan keburukannya 

c. mendengarkan nasihatnya 

d. meminta agar keduanya memberi hadiah 

e. meminta agar keduanya selalu membimbingnya 

C    
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                  Keterangan skor :  

Masing-masing nomor dengan kriteria : 

Nomor 1-5 masing-masing dengan nilai 2 

 

                ∑ Skor perolehan  

Nilai =                                              X  100 

 Skor Maksimal  

 

Kriteria Nilai  

A=80 – 100 : Baik Sekali  

B=70 – 79 : Baik 

C=60 – 69 : Cukup 

D=‹ 60 : Kurang 

  

 

3. Pembelajaran Remidial dan Pengayaan 

a. Remidial 

Bila peserta didik setelah dilakukan penilaian ternyata ada yang belum menguasai materi 

menghormati orangtua/guru (belum mencapai KKM), guru melakukan remedial teaching 

kemudian melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis atau soal lain yang 

tetap mengacu pada KD yang belum dikuasai dengan baik oleh peserta didik. Remedial 

dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, 

seperti: pada saat kegiatan pembelajaran atau di luar jam pelajaran (tekniknya dapat 

dimusyawarahkan dengan peserta didik yang bersangkutan).  

 

I. Media/ Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

1. Media/alat        :   LCD Proyektor  

2. Bahan                : Film yang berkaitan materi / bacaan 

3. Sumber Belajar :  Tafsir Al-Qur’an dan kitab hadis, Buku PAI dan Budi Pekerti 

pegangan siswa SMA kelas X, Buku lain yang memadai 

 

 

  Guru Mata Pelajaran     

 

 

 

  Suparno, S.Pd.I., M.A 

  NIP. 19720317 200903 1 002 

Kendari,       Maret 2019 

Peneliti  

 

 

 

Rika Nurlianti 

NIM. 15010101064 

Mengetahui, 

Kepala SMAN 11 Kendari 

 

 

 

La Hanufi, S.Pd 

NIP. 1967123119919210001 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Siklus I Pertemuan Kedua) 
 

 

Sekolah  : SMA Negeri 11 Kendari 

Kelas/Semester   : XI/Genap 

Program       : IPA 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Materi Pokok     : Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru 

Alokasi Waktu   : 2 x 45 menit 

Jumlah Pertemuan : 2 x Pertemuan 

 

 

A. Kompetensi Inti: 

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

KI-2.Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong, kerja sama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 

menunjukkan 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. 

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

prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

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

kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

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

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian: 

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

implementasi dari pemahaman Q.S. Al-Isrā’ (17):23 dan hadis terkait. 

  

  

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

 1. Mampu menjelaskan isi Q.S. Al Isrā’ (17): 23. 

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

orang tua dan guru. 

3.  Mampu menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada 

orang tua dan guru. 

4.  Mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua 

dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 

 

D. Tujuan 

1. Siswa mampu menjelaskan isi Q.S. Al Isrā’ (17): 23. 

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

kepada orang tua dan guru. 
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3. Siswa mampu menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh 

kepada orang tua dan guru. 

4. Siswa mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada 

orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 

 

E. Materi Pembelajaran: 

1. Fakta: 

• Masih banyak yang belum menghormati dan berbakti kepada orang tua dan guru 

2. Konsep: 

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

dan guru. 

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

         tua dan guru. 

 

3. Prinsip 

• Makna menghormati dan berbakti orang tua sesuai dengan ajaran Islam yang benar, 

dan perilaku berbakti kepada orang tua 

• Makna menghormati dan berbakti kepada guru sesuai dengan ajaran Islam yang 

benar, dan perilaku berbakti kepada guru 

F. Strategi Pembelajaran 

a. Pendekatan  : Scientific 

b. Metode    : Ceramah dan Tanya jawab 

c. Strategi   : Crossword Puzzle 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 
Langkah 

Pembelajaran 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Langkah-

Langkah : 

 

 

 

• Guru membuka proses pembelajaran dengan 

memberi salam dan berdo’a, 

• Guru mengelola kelas (mengecek kesiapan, absensi, 

tempat duduk, dan perlengkapan lainnya), 

• Guru mengajak peserta didik untuk tadarus antara 5-

10 menit (membaca/hafalan al-Qur’an atau surah 

pendek pilihan), 

• Guru menyampaikan penjelasan tentang tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, 

• Guru melakukan appersepsi (sejauh mana peserta 

didik memahami hubungan pelajaran yang lalu dan 

atau konsep yang dimiliki dengan materi yang akan 

diajarkan), 

• Guru melaksanakan tes awal (pretest) untuk 

mengetahui pemahaman peserta didik terhadap 

materi yang akan diajarkan. 

• Guru memberi motivasi peserta didik 

 

 

25  

menit 

Kegiatan 

Inti 

Crossword 

Puzzle 

 

Mengamati 

a. Guru menjelaskan materi selama beberapa menit dan 

siswa menyimak  

b. Guru membagi kelompok sebanyak 5 kelompok dan 

 

95  

menit 
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Langkah 

Pembelajaran 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

waktu 

menentukan ketua kelompok dari suara terbanyak 

(fungsi ketua kelompok untuk mengantisipasi 

terjadinya keributan dalam kelompok) 

c. Guru menayangkan video yang berkaitan dengan 

materi dan meminta siswa untuk memberikan 

tanggapan. 

d. Guru membagikan lembar Crossword puzzle (teka-

teki silang) kepada masing-masing kelompok. 

e. Guru membatasi waktu selama 10 menit untuk 

mengerjakan teka-teki.  

f. Memberikan hadiah kepada kelompok atau individu 

yang mengerjakan paling cepat dan benar. 

 

Menanya 

a.  Peserta didik menjawab pertanyaan yang terdapat 

pada tayangan/bacaan dan guru memberikan 

penilaian 

 

Mengumpulkan data 

a. Peserta didik memberi komentar terhadap hasil 

pengamatannya pada tayangan tersebut. 

b. Mengidentifikasi bentuk perilaku hormat dan patuh 

kepada orangtua dan guru.  

 

Menalar 

a. Mendiskusikan bentuk perilaku perilaku hormat 

dan patuh kepada orangtua dan guru dalam 

kehidupan sehari-hari baik di rumah,  sekolah 

maupun masyarakat. Dalam kegiatan diskusi guru 

dan siswa memperlihatkan sikap demokratis, kerja 

sama, serta sopan santun dalam menyampaikan 

pendapat dan tidak memaksakan kehendak pada 

orang lain (sikap). 

b. Mendiskusikan hikmah perilaku hormat dan patuh 

kepada orangtua dan guru dalam kehidupan sehari-

hari baik di rumah, sekolah maupun masyarakat 

 

Mengkomunikasikan 

a. Guru meminta masing-masing perwakilan 

kelompok untuk menyajikan/melaporkan hasil 

diskusi tentang tentang makna perilaku hormat dan 

patuh kepada orangtua dan guru dalam kehidupan 

b. Menanggapi hasil presentasi (melengkapi, 

mengkonfirmasi, dan menyanggah). 

c. Menyimpulkan  bentuk perilaku hormat dan patuh 

kepada orangtua dan guru dalam kehidupan  sehari-

hari baik di rumah, sekolah maupun masyarakat 

d. Menyimpulkan hikmah perilaku hormat dan patuh 

kepada orangtua dan guru dalam kehidupan sehari-

hari baik di rumah, sekolah maupun masyarakat 
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Langkah 

Pembelajaran 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

waktu 

Kegiatan  

Penutup 

 • Membuat kesimpulan dan melaksanakan refleksi 

serta penguatan terhadap hasil diskusi, sebagai 

bahan masukan untuk perbaikan langkah 

selanjutnya; 

• Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan 

memberikan tugas baik cara individu maupun 

kelompok bagi peserta didik yang menguasai materi; 

• Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 

 

25 

menit 

 

H.  Penilaian 

Penilaian dilakukan menggunakan penilaian otentik yang meliputi penilaian sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Format penilaian sebagai berikut : 

1. Prosedur dan pedoman penilaian 

a) Prosedur penilaian 

No Aspek yang dinilai Teknik penilaian Waktu penilaian 

1 Pengetahuan Pengamatan Saat persentasi 

2 Sikap 

• Observasi 

Pengamatan  Selama 

pembelajaran 

3 Keterampilan  Pengamatan   

 

b) Pedoman penilaian 

Format penilaian pengamatan (observasi) 

 

Mata pelajaran  : Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Kelas/semester : XI Mipa/Genap 

Materi pokok  : Hormat dan Patuh kepada Orang Tua dan Guru 

Hari/tanggal   : 

No Nama siswa L/P Aspek yang diamati 

Keaktifan Kerjasama Disiplin 

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

1               

2               

3               

4               

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria: 

 

4 = Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = Sering, apabila sering melakukan dan kadang-kadang tidak melakukan sesuai pernyataan 

2 = Kadang, apabila sering tidak melakukan dan kadang melakukan sesuai pernyataan 

1 = Tidak Pernah, apabila tidak pernah melakukan sesuai pernyataan 

 

Petunjuk pemberian skor: pemberian nilai akhir menggunakan skala 1-4 

 

Apabila nilai yang diperoleh : 

➢ 3,66 – 4,00 = Sangat baik 
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➢ 2,66 – 3,65 = Baik 

➢ 1,33 – 2,65 = Cukup 

➢ ≤      - 1,32 = Kurang 

b. Aspek Pengetahuan 

➢ Soal evaluasi materi pelajaran 

➢ Rubrik penilaian essay 

 

No. Soal Skor 

1 10 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

Dst Skor 

 

Skor maksimal = 10 x 10 = 100 

Nilai : Jumlah Skor yang diperolah (uraian) x 100 

Jumlah Skor Maksimal 

Aspek dan rubrik penilaian:  

1.Kejelasan dan kedalaman informasi  

• Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi dengan 

sangat baik, skor 100. 

• Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi dengan 

baik, skor 75. 

• Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi dengan 

cukup baik, skor 50. 

• Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi dengan 

kurang baik, skor 25. 

2. Kemampuan bertanya, menjawab, dan menanggapi dalam diskusi 

• Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 100. 

• Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 75 

• Jika kelompok tersebut cukup aktif dalam diskusi, skor 50. 

• Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 25 

3.Kejelasan dan kerapian presentasi 

• Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan sangat jelas dan rapi, skor 100. 

• Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan jelas dan rapi, skor 75. 

• Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan kurang jelas dan kurang rapi, skor 

50. 

• Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan tidak jelas dan tidak rapi,  

• skor 25. 
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Tes Tulis  : Pilihan Ganda 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e yang dianggap  sebagai jawaban yang 

paling tepat! 

No Soal Kunci Ket. 

1. Di bawah ini adalah ayat-ayat yang memerintahkan untuk berbakti 

kepada kedua orang tua, kecuali ....  

a.QS. al-An’ām/6: 151 

b.Q.S. Luqmān/31: 14 

c.Q.S. al-Isrā’/17: 23 

d.Q.S. al-Isrā’/17: 24 

e.Q.S.al-Isrā’/17: 17 

E   

2. Orang tua yang harus dihormati terlebih dahulu adalah ....  

a.nenek 

b.kakek 

c.ibu 

d. bapak 

e.paman 

C    

3. “Riḍa Allah Swt. ada pada riḍa orang tua, dan murkanya Allah ada 

pada murka orang tua” maksud hadis tersebut adalah ....  

a. kalau ingin mendapatkan riḍa orang tua, harus taat kepada Allah 

b. kalau ingin mendapat murka Allah, sayangi orang tua 

c. kalau ingin mendapat riḍa Allah, hormati orang tua 

d. kalau ingin dicintai Allah, jauhilah orang tua 

e. kalau ingin masuk surga, ciumlah kaki ibu 

C   

4. Sering seorang siswa membeda-bedakan fungsi antara orang tua 

dan guru, padahal fungsi keduanya hampir sama. Di bawah ini 

adalah fungsi orang tua dan guru yang sama, kecuali...  

a. mendidik dan mengajari 

b. membina dan merawat 

c. merawat sehingga ia mandiri 

d. memberi makan untuk pertumbuhan 

e.menjadi tempat mengadu 

D   

5. Yang termasuk cara berbakti kepada kedua orang tua dan guru 

adalah ....  

a. selalu meminta pendapatnya 

b. menceritakan keburukannya 

c. mendengarkan nasihatnya 

d. meminta agar keduanya memberi hadiah 

e. meminta agar keduanya selalu membimbingnya 

C    

                  Keterangan skor :  

Masing-masing nomor dengan kriteria : 

Nomor 1-5 masing-masing dengan nilai 2 

 

                ∑ Skor perolehan  

Nilai =                                              X  100 

 Skor Maksimal  
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Kriteria Nilai  

A=80 – 100 : Baik Sekali  

B=70 – 79 : Baik 

C=60 – 69 : Cukup 

D=‹ 60 : Kurang 

  

I. Media/ Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

1. Media/alat        :   LCD Proyektor  

2. Bahan                : Film yang berkaitan materi / bacaan 

3. Sumber Belajar :  Tafsir Al-Qur’an dan kitab hadis, Buku PAI dan Budi Pekerti 

pegangan siswa SMA kelas X, Buku lain yang memadai 

 

 

  Guru Mata Pelajaran     
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Siklus II Pertemuan Pertama) 
 

 

Sekolah  : SMA Negeri 11 Kendari 

Kelas/Semester   : XI/genap 

Program       : IPA 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Materi Pokok     : Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru 

Alokasi Waktu   : 2 x 45 menit 

Jumlah Pertemuan : 2 x Pertemuan 

 

A. Kompetensi Inti: 

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

KI-2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong, kerja sama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 

menunjukkan 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. 

KI-3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

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

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

serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

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

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian: 

3.6  Menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orangtua dan guru  

  

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

 1. Mampu menjelaskan isi Q.S. Fatir/35: 28 

2. Mampu menerapkan cara berbakti kepada orang tua 

3.  Mampu menerapkan cara berbakti kepada guru 

4.  Mampu menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan cara berbakti kepada orang tua 

dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 

D. Tujuan 

1.  Siswa mampu menjelaskan isi Q.S. Fatir/35: 28 

2.  Siswa mampu menerapkan cara berbakti kepada orang tua 

3.  Siswa mampu menerapkan cara berbakti kepada guru 

4.  Siswa mampu menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan cara berbakti kepada 

orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 
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E. Materi Pembelajaran: 

1. Fakta: 

• Masih banyak yang belum menghormati dan berbakti kepada orang tua dan guru 

2. Konsep: 

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

guru. 

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

         tua dan guru. 

 

3. Prinsip 

• Makna menghormati dan berbakti orang tua sesuai dengan ajaran Islam yang benar, dan 

perilaku berbakti kepada orang tua 

• Makna menghormati dan berbakti kepada guru sesuai dengan ajaran Islam yang benar, 

dan perilaku berbakti kepada guru 

 

F. Strategi Pembelajaran 

a. Pendekatan  : Scientific 

b. Metode    : Ceramah dan Tanya jawab 

c. Strategi   : Crossword Puzzle 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

 

Langkah 

Pembelajaran 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Langkah-

Langkah : 

 

 

 

• Guru membuka proses pembelajaran 

dengan memberi salam dan berdo’a, 

• Guru mengelola kelas (mengecek 

kesiapan, absensi, tempat duduk, dan 

perlengkapan lainnya), 

• Guru mengajak peserta didik untuk 

tadarus antara 5-10 menit 

(membaca/hafalan al-Qur’an atau surah 

pendek pilihan), 

• Guru menyampaikan penjelasan tentang 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

• Guru melakukan appersepsi (sejauh 

mana peserta didik memahami hubungan 

pelajaran yang lalu dan atau konsep yang 

dimiliki dengan materi yang akan 

diajarkan), 

• Guru melaksanakan tes awal (pretest) 

untuk mengetahui pemahaman peserta 

didik terhadap materi yang akan 

 

25  menit 
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Langkah 

Pembelajaran 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

waktu 

diajarkan. 

• Guru memberi motivasi peserta didik 

 

Kegiatan 

Inti 

Crossword 

Puzzle 

 

Mengamati 

a. Guru menjelaskan materi selama 

beberapa menit dan siswa menyimak  

b. Guru membagi kelompok sebanyak 6 

kelompok dan menentukan ketua 

kelompok dari suara terbanyak (fungsi 

ketua kelompok untuk mengantisipasi 

terjadinya keributan dalam kelompok) 

c. Guru menjelaskan tujuan dan metode 

pembelajaran yang akan digunakan 

d. Guru menayangkan video yang berkaitan 

dengan materi dan meminta siswa untuk 

memberikan tanggapan. 

e. Guru membagikan lembar Crossword 

puzzle (teka-teki silang) kepada masing-

masing kelompok. 

f. Guru membatasi waktu selama 10 menit 

untuk mengerjakan teka-teki.  

g. Memberikan hadiah kepada kelompok 

atau individu yang mengerjakan paling 

cepat dan benar. 

 

Menanya 

• Peserta didik menjawab pertanyaan yang 

terdapat pada tayangan/bacaan dan guru 

memberikan penilaian 

 

Mengumpulkan data 

• Peserta didik memberi komentar 

terhadap hasil pengamatannya pada 

tayangan tersebut. 

• Mengidentifikasi bentuk perilaku hormat 

dan patuh kepada orangtua dan guru.  

 

Menalar 

• Mendiskusikan bentuk perilaku perilaku 

hormat dan patuh kepada orangtua dan 

guru dalam kehidupan sehari-hari baik di 

rumah,  sekolah maupun masyarakat. 

 

95  menit 
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Langkah 

Pembelajaran 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

waktu 

Dalam kegiatan diskusi guru dan siswa 

memperlihatkan sikap demokratis, kerja 

sama, serta sopan santun dalam 

menyampaikan pendapat dan tidak 

memaksakan kehendak pada orang lain 

(sikap). 

• Mendiskusikan hikmah perilaku hormat 

dan patuh kepada orangtua dan guru 

dalam kehidupan sehari-hari baik di 

rumah, sekolah maupun masyarakat 

 

Mengkomunikasikan 

• Guru meminta masing-masing 

perwakilan kelompok untuk 

menyajikan/melaporkan hasil diskusi 

tentang tentang makna perilaku hormat 

dan patuh kepada orangtua dan guru 

dalam kehidupan 

• Menanggapi hasil presentasi 

(melengkapi, mengkonfirmasi, dan 

menyanggah). 

 • Menyimpulkan  bentuk perilaku hormat 

dan patuh kepada orangtua dan guru 

dalam kehidupan  sehari-hari baik di 

rumah, sekolah maupun masyarakat 

• Menyimpulkan hikmah perilaku hormat 

dan patuh kepada orangtua dan guru 

dalam kehidupan sehari-hari baik di 

rumah, sekolah maupun masyarakat 

 

Kegiatan  

Penutup 

 • Membuat kesimpulan dan melaksanakan 

refleksi serta penguatan terhadap hasil 

diskusi, sebagai bahan masukan untuk 

perbaikan langkah selanjutnya; 

• Merencanakan kegiatan tindak lanjut 

dengan memberikan tugas baik cara 

individu maupun kelompok bagi peserta 

didik yang menguasai materi; 

• Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

 

25 menit 
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H.  Penilaian 

Penilaian dilakukan menggunakan penilaian otentik yang meliputi penilaian sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Format penilaian sebagai berikut : 

1. Prosedur dan pedoman penilaian 

a) Prosedur penilaian 

No Aspek yang dinilai Teknik penilaian Waktu penilaian 

1 Pengetahuan Pengamatan Saat persentasi 

2 Sikap 

• Observasi 

Pengamatan  Selama 

pembelajaran 

3 Keterampilan  Pengamatan   

b) Pedoman penilaian 

Format penilaian pengamatan (observasi) 

Mata pelajaran  : Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Kelas/semester : XI Mipa/Genap 

Materi pokok  : Hormat dan Patuh kepada Orang Tua dan Guru 

Hari/tanggal   : 

No Nama siswa L/P Aspek yang diamati 

Keaktifan Kerjasama Disiplin 

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

1               

2               

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria: 

4 = Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = Sering, apabila sering melakukan dan kadang-kadang tidak melakukan sesuai pernyataan 

2 = Kadang, apabila sering tidak melakukan dan kadang melakukan sesuai pernyataan 

1 = Tidak Pernah, apabila tidak pernah melakukan sesuai pernyataan 

Petunjuk pemberian skor: pemberian nilai akhir menggunakan skala 1-4 

Apabila nilai yang diperoleh : 

➢ 3,66 – 4,00 = Sangat baik 

➢ 2,66 – 3,65 = Baik 

➢ 1,33 – 2,65 = Cukup 

➢ ≤      - 1,32 = Kurang 

b. Aspek Pengetahuan 

➢ Soal evaluasi materi pelajaran 

➢ Rubrik penilaian essay 

 

No. Soal Skor 

1 10 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

Dst Skor 

Skor maksimal = 10 x 10 = 100 
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Nilai : Jumlah Skor yang diperolah (uraian) x 100 

Jumlah Skor Maksimal 

Aspek dan rubrik penilaian:  

1.Kejelasan dan kedalaman informasi  

• Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi dengan 

sangat baik, skor 100. 

• Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi dengan 

baik, skor 75. 

• Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi dengan 

cukup baik, skor 50. 

• Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi dengan 

kurang baik, skor 25. 

2. Kemampuan bertanya, menjawab, dan menanggapi dalam diskusi 

• Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 100. 

• Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 75 

• Jika kelompok tersebut cukup aktif dalam diskusi, skor 50. 

• Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 25 

3.Kejelasan dan kerapian presentasi 

• Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan sangat jelas dan rapi, skor 100. 

• Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan jelas dan rapi, skor 75. 

• Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan kurang jelas dan kurang rapi, skor 50. 

• Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan tidak jelas dan tidak rapi, skor 25. 

I. Media/ Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

1. Media/alat        :   LCD Proyektor  

2. Bahan                : Film yang berkaitan materi / bacaan 

3. Sumber Belajar :  Tafsir Al-Qur’an dan kitab hadis, Buku PAI dan Budi Pekerti pegangan 

siswa SMA kelas X, Buku lain yang memadai 

 

  Guru Mata Pelajaran     
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Siklus II Pertemuan Kedua) 

 

 

Sekolah  : SMA Negeri 11 Kendari 

Kelas/Semester   : XI/genap 

Program       : IPA 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Materi Pokok     : Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru 

Alokasi Waktu   : 2 x 45 menit 

Jumlah Pertemuan : 2 x Pertemuan 

 

A. Kompetensi Inti: 

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

KI-2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong, kerja sama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 

menunjukkan 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. 

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

prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

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

kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

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

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian: 

3.6  Menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orangtua dan guru  

  

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

 1. Mampu menjelaskan isi Q.S. Fatir/35: 28 

2. Mampu menerapkan cara berbakti kepada orang tua 

3.  Mampu menerapkan cara berbakti kepada guru 

4.  Mampu menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan cara berbakti kepada orang 

tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 

D. Tujuan 

1.  Siswa mampu menjelaskan isi Q.S. Fatir/35: 28 

2. Siswa mampu menerapkan cara berbakti kepada orang tua 

3.  Siswa mampu menerapkan cara berbakti kepada guru 

4.  Siswa mampu menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan cara berbakti kepada 

orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 
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E. Materi Pembelajaran: 

1. Fakta: 

• Masih banyak yang belum menghormati dan berbakti kepada orang tua dan guru 

2. Konsep: 

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

dan guru. 

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

         tua dan guru. 

 

3. Prinsip 

• Makna menghormati dan berbakti orang tua sesuai dengan ajaran Islam yang benar, 

dan perilaku berbakti kepada orang tua 

• Makna menghormati dan berbakti kepada guru sesuai dengan ajaran Islam yang 

benar, dan perilaku berbakti kepada guru. 

F. Strategi Pembelajaran 

a. Pendekatan  : Scientific 

b. Metode    : Ceramah dan Tanya jawab 

c. Strategi   : Crossword Puzzle 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah 

Pembelajaran 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Langkah-

Langkah : 

 

 

• Guru membuka proses pembelajaran 

dengan memberi salam dan berdo’a, 

• Guru mengelola kelas (mengecek 

kesiapan, absensi, tempat duduk, dan 

perlengkapan lainnya), 

• Guru mengajak peserta didik untuk 

tadarus antara 5-10 menit 

(membaca/hafalan al-Qur’an atau surah 

pendek pilihan), 

• Guru menyampaikan penjelasan tentang 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

• Guru melakukan appersepsi (sejauh mana 

peserta didik memahami hubungan 

pelajaran yang lalu dan konsep yang 

dimiliki dengan materi yang akan 

diajarkan), 

• Guru melaksanakan tes awal (pretest)  

• Guru memberi motivasi peserta didik 

 

25  menit 

Kegiatan 

Inti 

Crossword 

Puzzle 

 

Mengamati 

• menyimak bacaan Al-Quran Q.S. Al Isra' 

(17): 23-24 serta Hadis yang terkait secara 

 

95  menit 
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Langkah 

Pembelajaran 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

waktu 

individu maupun kelompok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Menanya 

• Peserta didik menjawab pertanyaan yang 

terdapat pada bacaan dan guru 

memberikan penilaian 

Mengumpulkan informasi/eksplorasi 

• Mengidentifikasi isi kandungan Q.S. Al 

Isra' (17): 23-24 serta hadis terkait tentang 

perilaku hormat dan patuh kepada 

orangtua dan guru secara individu atau 

kelompok 

Menalar/Mengasosiasi 

• Peserta didik mendiskusikan isi 

kandungan  yang ada pada Q.S. Al Isra' 

(17): 23-24 serta Hadis yang terkait,  yang 

dapat diterapkan sebagai penghayatan dan 

pengamalan terhadap materi hormat dan 

patuh kepada orang tua dan guru 

Mengkomunikasikan: 

• Setelah selesai mengerjakan tugasnya, 

guru meminta masing-masing perwakilan 

kelompok untuk menyajikan/melaporkan 

hasil diskusi tentang tentang isi kandungan 

Q.S.Al-Isra’(17): 23-24 serta Hadis yang 

terkait 

• Menanggapi hasil presentasi (melengkapi, 

mengk onformasi, dan menyanggah). 

• Membuat resume pembelajaran di bawah 

bimbingan guru. 

• Menerapkan bentuk perilaku hormat dan 

patuh kepada orangtua dan guru dalam 

kehidupan sehari-hari baik di rumah, 

sekolah maupun masyarakat 

Kegiatan  

Penutup 

 • Membuat kesimpulan dan melaksanakan 

refleksi serta penguatan terhadap hasil 

diskusi, sebagai bahan masukan untuk 

perbaikan langkah selanjutnya; 

• Mengadakan evaluasi terhadap pelajaran 

yang sudah diajarkan. 

• Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 

 

25 menit 
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H.  Penilaian 

Penilaian dilakukan menggunakan penilaian otentik yang meliputi penilaian sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Format penilaian sebagai berikut : 

1. Prosedur dan pedoman penilaian 

a) Prosedur penilaian 

No Aspek yang dinilai Teknik penilaian Waktu penilaian 

1 Pengetahuan Pengamatan Saat persentasi 

2 Sikap 

• Observasi 

Pengamatan  Selama 

pembelajaran 

3 Keterampilan  Pengamatan   

b) Pedoman penilaian 

Format penilaian pengamatan (observasi) 

Mata pelajaran  : Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Kelas/semester : XI Mipa/Genap 

Materi pokok  : Hormat dan Patuh kepada Orang Tua dan Guru 

Hari/tanggal   : 

No Nama siswa L/P Aspek yang diamati 

Keaktifan Kerjasama Disiplin 

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

1               

2               

3               

4               

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria: 

 

4 = Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = Sering, apabila sering melakukan dan kadang-kadang tidak melakukan sesuai pernyataan 

2 = Kadang, apabila sering tidak melakukan dan kadang melakukan sesuai pernyataan 

1 = Tidak Pernah, apabila tidak pernah melakukan sesuai pernyataan 

Petunjuk pemberian skor: pemberian nilai akhir menggunakan skala 1-4 

 

Apabila nilai yang diperoleh : 

➢ 3,66 – 4,00 = Sangat baik 

➢ 2,66 – 3,65 = Baik 

➢ 1,33 – 2,65 = Cukup 

➢ ≤      - 1,32 = Kurang 

Skor maksimal = 10 x 10 = 100 

Nilai : Jumlah Skor yang diperolah (uraian) x 100 

Jumlah Skor Maksimal 

 

Aspek dan rubrik penilaian:  

1.Kejelasan dan kedalaman informasi  

• Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi dengan 

sangat baik, skor 100. 
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• Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi dengan 

baik, skor 75. 

• Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi dengan 

cukup baik, skor 50. 

• Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi dengan 

kurang baik, skor 25. 

2. Kemampuan bertanya, menjawab, dan menanggapi dalam diskusi 

• Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 100. 

• Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 75 

• Jika kelompok tersebut cukup aktif dalam diskusi, skor 50. 

• Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 25 

3.Kejelasan dan kerapian presentasi 

• Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan sangat jelas dan rapi, skor 100. 

• Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan jelas dan rapi, skor 75. 

• Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan kurang jelas dan kurang rapi, skor 50. 

• Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan tidak jelas dan tidak rapi,  

• skor 25. 

 

I. Media/ Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

1. Media/alat        :   LCD Proyektor  

2. Bahan                : Film yang berkaitan materi / bacaan 

3. Sumber Belajar :  Tafsir Al-Qur’an dan kitab hadis, Buku PAI dan Budi Pekerti 

pegangan siswa SMA kelas X, Buku lain yang memadai 

 

 

  Guru Mata Pelajaran     
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( Siklus III ) 
 

 

Sekolah  : SMA Negeri 11 Kendari 

Kelas/Semester    : XI/genap 

Program       : IPA 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Materi Pokok     : Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru 

Alokasi Waktu   : 2 x 45 menit 

Jumlah Pertemuan  : 2 x Pertemuan 

 

 

A. Kompetensi Inti: 

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

KI-2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong, kerja sama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 

menunjukkan 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. 

KI-3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

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

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

menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 

dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

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

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian: 

3.6  Menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orangtua dan guru  
  

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

 1. Mampu menjelaskan isi Q.S. Fatir/35: 28 

2. Mampu menerapkan cara berbakti kepada orang tua 

3.  Mampu menerapkan cara berbakti kepada guru 

4.  Mampu menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan cara berbakti kepada orang tua 

dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 

D. Tujuan 

1.  Siswa mampu menjelaskan isi Q.S. Fatir/35: 28 

2.  Siswa mampu menerapkan cara berbakti kepada orang tua 

3.  Siswa mampu menerapkan cara berbakti kepada guru 

4.  Siswa mampu menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan cara berbakti 

kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 
 

E. Materi Pembelajaran: 

1. Fakta: 

• Masih banyak yang belum menghormati dan berbakti kepada orang tua dan guru 

2. Konsep: 

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

guru. 
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• Mengambil teladan dari kisah-kisah tentang hormat dan patuh kepada orang  

         tua dan guru. 

3. Prinsip 

• Makna menghormati dan berbakti orang tua sesuai dengan ajaran Islam yang benar, dan 

perilaku berbakti kepada orang tua 

• Makna menghormati dan berbakti kepada guru sesuai dengan ajaran Islam yang benar, 

dan perilaku berbakti kepada guru 

F. Strategi Pembelajaran 

a. Pendekatan  : Scientific 

b. Metode    : Ceramah dan Tanya jawab 

c. Strategi   : Crossword Puzzle 
 

G. Kegiatan Pembelajaran 

 

Langkah 

Pembelajaran 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Langkah-

Langkah : 

 

 

 

• Guru membuka proses pembelajaran dengan 

memberi salam dan berdo’a, 

• Guru mengelola kelas (mengecek kesiapan, 

absensi, tempat duduk, dan perlengkapan 

lainnya), 

• Guru mengajak peserta didik untuk tadarus 

antara 5-10 menit (membaca/hafalan al-

Qur’an atau surah pendek pilihan), 

• Guru menyampaikan penjelasan tentang 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

• Guru melakukan appersepsi (sejauh mana 

peserta didik memahami hubungan pelajaran 

yang lalu dan atau konsep yang dimiliki 

dengan materi yang akan diajarkan), 

• Guru melaksanakan tes awal (pretest) untuk 

mengetahui pemahaman peserta didik 

terhadap materi yang akan diajarkan. 

• Guru memberi motivasi peserta didik 

 

 

25  menit 

Kegiatan 

Inti 

Crossword 

Puzzle 

 

Mengamati 

a. Guru menjelaskan materi selama beberapa 

menit dan siswa menyimak  

b. Guru membagi kelompok sebanyak 6 

kelompok dan menentukan ketua kelompok 

dari suara terbanyak (fungsi ketua kelompok 

untuk mengantisipasi terjadinya keributan 

dalam kelompok) 

c. Guru menjelaskan tujuan dan metode 

pembelajaran yang akan digunakan 

d. Guru menayangkan video yang berkaitan 

dengan materi dan meminta siswa untuk 

memberikan tanggapan. 

e. Guru membagikan lembar Crossword puzzle 

(teka-teki silang) kepada masing-masing 

kelompok. 

 

95  menit 
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Langkah 

Pembelajaran 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

waktu 

f. Guru membatasi waktu selama 10 menit 

untuk mengerjakan teka-teki.  

g. Memberikan hadiah kepada kelompok atau 

individu yang mengerjakan paling cepat dan 

benar. 

 

 

Menanya 

• Peserta didik menjawab pertanyaan yang 

terdapat pada tayangan/bacaan dan guru 

memberikan penilaian 

 

Mengumpulkan data 

• Peserta didik memberi komentar terhadap 

hasil pengamatannya pada tayangan tersebut. 

• Mengidentifikasi bentuk perilaku hormat dan 

patuh kepada orangtua dan guru.  

 

Menalar 

• Mendiskusikan bentuk perilaku perilaku 

hormat dan patuh kepada orangtua dan guru 

dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah,  

sekolah maupun masyarakat. Dalam kegiatan 

diskusi guru dan siswa memperlihatkan sikap 

demokratis, kerja sama, serta sopan santun 

dalam menyampaikan pendapat dan tidak 

memaksakan kehendak pada orang lain 

(sikap). 

• Mendiskusikan hikmah perilaku hormat dan 

patuh kepada orangtua dan guru dalam 

kehidupan sehari-hari baik di rumah, sekolah 

maupun masyarakat 

 

Mengkomunikasikan 

• Guru meminta masing-masing perwakilan 

kelompok untuk menyajikan/melaporkan 

hasil diskusi tentang tentang makna perilaku 

hormat dan patuh kepada orangtua dan guru 

dalam kehidupan 

• Menanggapi hasil presentasi (melengkapi, 

mengkonfirmasi, dan menyanggah). 

 • Menyimpulkan  bentuk perilaku hormat dan 

patuh kepada orangtua dan guru dalam 

kehidupan  sehari-hari baik di rumah, 

sekolah maupun masyarakat 

• Menyimpulkan hikmah perilaku hormat dan 

patuh kepada orangtua dan guru dalam 

kehidupan sehari-hari baik di rumah, sekolah 

maupun masyarakat 
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Langkah 

Pembelajaran 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

waktu 

Kegiatan  

Penutup 

 • Membuat kesimpulan dan melaksanakan 

refleksi serta penguatan terhadap hasil 

diskusi, sebagai bahan masukan untuk 

perbaikan langkah selanjutnya; 

• Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan 

memberikan tugas baik cara individu 

maupun kelompok bagi peserta didik yang 

menguasai materi; 

• Guru menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya. 

 

25 menit 

H.  Penilaian 

 

Tes Tulis  : Pilihan Ganda 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e yang dianggap  sebagai jawaban 

yang paling tepat! 

No Soal Kunci Ket. 

1. Di bawah ini adalah ayat-ayat yang memerintahkan untuk berbakti 

kepada kedua orang tua, kecuali ....  

a.QS. al-An’ām/6: 151 

b.Q.S. Luqmān/31: 14 

c.Q.S. al-Isrā’/17: 23 

d.Q.S. al-Isrā’/17: 24 

e.Q.S.al-Isrā’/17: 17 

E   

2. Orang tua yang harus dihormati terlebih dahulu adalah ....  

a.nenek 

b.kakek 

c.ibu 

d. bapak 

e.paman 

C    

3. “Riḍa Allah Swt. ada pada riḍa orang tua, dan murkanya Allah ada 

pada murka orang tua” maksud hadis tersebut adalah ....  

a. kalau ingin mendapatkan riḍa orang tua, harus taat kepada Allah 

b. kalau ingin mendapat murka Allah, sayangi orang tua 

c. kalau ingin mendapat riḍa Allah, hormati orang tua 

d. kalau ingin dicintai Allah, jauhilah orang tua 

e. kalau ingin masuk surga, ciumlah kaki ibu 

C   

4. Sering seorang siswa membeda-bedakan fungsi antara orang tua 

dan guru, padahal fungsi keduanya hampir sama. Di bawah ini 

adalah fungsi orang tua dan guru yang sama, kecuali...  

a. mendidik dan mengajari 

b. membina dan merawat 

c. merawat sehingga ia mandiri 

d. memberi makan untuk pertumbuhan 

e.menjadi tempat mengadu 

D   
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5. Yang termasuk cara berbakti kepada kedua orang tua dan guru 

adalah ....  

a. selalu meminta pendapatnya 

b. menceritakan keburukannya 

c. mendengarkan nasihatnya 

d. meminta agar keduanya memberi hadiah 

e. meminta agar keduanya selalu membimbingnya 

C    

                   

 

Keterangan skor :  

Masing-masing nomor dengan kriteria : 

Nomor 1-5 masing-masing dengan nilai 2 

 

                ∑ Skor perolehan  

Nilai =                                              X  100 

 Skor Maksimal  

 

Kriteria Nilai  

A=80 – 100 : Baik Sekali  

B=70 – 79 : Baik 

C=60 – 69 : Cukup 

D=‹ 60 : Kurang 

  

I. Media/ Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

1. Media/alat        :   LCD Proyektor  

2. Bahan                : Film yang berkaitan materi / bacaan 

3. Sumber Belajar :  Tafsir Al-Qur’an dan kitab hadis, Buku PAI dan Budi Pekerti 

pegangan siswa SMA kelas X, Buku lain yang memadai 

 

 

  Guru Mata Pelajaran     
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Lampiran 3 LEMBAR OBSERVASI GURU 

3.1 Hasil Observasi Proses Pembelajaran  Strategi Crossword Puzzle 

Siklus :   I (Satu) 

No 

 

Variabel 

  

Pertemuan I Pertemuan II 

K C B SB K C B SB 

 1 Persiapan Guru Memulai Kegiatan 

Pembelajaran 
 √ 

      
√  

  

 2 Kemampuan Guru Mengelola Kels 
 

√ 

 

      
 √ 

  

 3 Kemampuan Guru mengelola waktu 

pembelajaran 
  √ 

    
 √ 

  

 4 Memberikan Apersepsi   √      √   

 5 Menyampaikan Materi 
 

√ 

 

     
√  

  

 6 Kemampuan memberikan 

Pertanyaan 
 

√ 

 

     
√  

  

 7 Perhatian Guru terhadap siswa  √       √   

 8 Pengembangan Aplikasi 
 

√ 

 

     
√  

  

 9 Kemampuan guru menutup pelajaran 
 

 

√ 

     
√  

   

 10  Rata-rata 2,22 2,56 

 

Siklus :   II (Dua) 

No 

 

Variabel 

  

Pertemuan I Pertemuan II 

K C B SB K C B SB 

 1 Persiapan Guru Memulai Kegiatan 

Pembelajaran 
  √ 

    
 √  

 2 Kemampuan Guru Mengelola Kels  √       √  

 3 Kemampuan Guru mengelola waktu 

pembelajaran 
 √  

    
 √  

 4 Memberikan Apersepsi   √      √  

 5 Menyampaikan Materi  √       √    

 6 Kemampuan memberikan 

Pertanyaan 
 √  

    
 √  

 7 Perhatian Guru terhadap siswa   √      √  

 8 Pengembangan Aplikasi  √      √   

 9 Kemampuan guru menutup pelajaran  √       √  

 10  Rata-rata 2,33 2,78 

Keterangan: Rata-rata = Jumlah skor : 9 
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Siklus :   III (Tiga) 

No 

 

Variabel 

  

Pertemuan I Pertemuan II 

K C B SB K C B SB 

 1 Persiapan Guru Memulai Kegiatan 

Pembelajaran 
   √ 

  
  √ 

 2 Kemampuan Guru Mengelola Kels   √      √ 

 3 Kemampuan Guru mengelola waktu 

pembelajaran 
   √ 

  
  √ 

 4 Memberikan Apersepsi    √     √ 

 5 Menyampaikan Materi   √      √   

 6 Kemampuan memberikan 

Pertanyaan 
  √  

  
  √ 

 7 Perhatian Guru terhadap siswa    √     √ 

 8 Pengembangan Aplikasi   √     √  

 9 Kemampuan guru menutup pelajaran    √     √ 

 10  Rata-rata 3,56 3,78 

Keterangan: Rata-rata = Jumlah skor : 9 

 

  

 

  Observer       

 

 

 

  Suparno, S.Pd.I., M.A 

  NIP. 19720317 200903 1 002 

 

Peneliti  

 

 

 

Rika Nurlianti 

NIM. 15010101064 
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Lampiran 4 LEMBAR OBSERVASI SISWA 

4.1 Hasil Observasi Siswa (Proses Pembelajaran  Strategi Crossword Puzzle) 

Siklus :   I (Satu) 

No Variabel 
Pertemuan I Pertemuan II 

K C B SB K C B SB 

1 Kedisiplinan Siswa  √    √   

2 
Kesiapan siswa menerima 

pelajaran 
 √    √   

3 

Keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran dan 

mengisi LKS 

 √     √  

4 
Kemampuan siswa 

menjawab pertanyaan 
√     √   

5 
Keadaan siswa dengan 

lingkungan belajar 
 √    √   

6 
Kemampuan siswa 

mengerjakan Test 
 √    √   

 7  Rata-rata 1,85 2,16 

Keterangan: Rata-rata = Jumlah skor : 6 

 

Siklus :   II (Dua) 

No Variabel 
Pertemuan I Pertemuan II 

K C B SB K C B SB 

1 Kedisiplinan Siswa  √     √  

2 
Kesiapan siswa menerima 

pelajaran 
  √    √  

3 

Keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran dan 

mengisi LKS 

  √    √  

4 
Kemampuan siswa 

menjawab pertanyaan 
  √    √  

5 
Keadaan siswa dengan 

lingkungan belajar 
 √    √   

6 
Kemampuan siswa 

mengerjakan Test 
 √     √  

 7  Rata-rata 2,52 2,83 

Keterangan: Rata-rata = Jumlah skor : 6 
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Siklus :   III (Tiga) 

No Variabel 
Pertemuan I Pertemuan II 

K C B SB K C B SB 

1 Kedisiplinan Siswa    √    √ 

2 
Kesiapan siswa menerima 

pelajaran 
   √    √ 

3 

Keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran dan 

mengisi LKS 

   √    √ 

4 
Kemampuan siswa 

menjawab pertanyaan 
   √    √ 

5 
Keadaan siswa dengan 

lingkungan belajar 
  √    √  

6 
Kemampuan siswa 

mengerjakan Test 
  √     √ 

 7  Rata-rata 3,67 3,83 

Keterangan: Rata-rata = Jumlah skor : 6 

  

 

  Observer       

 

 

 

  Suparno, S.Pd.I., M.A 

  NIP. 19720317 200903 1 002 

 

Peneliti  

 

 

 

Rika Nurlianti 

NIM. 15010101064 
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Lampiran 5 Lembar Kerja Siswa 

LEMBAR KERJA SISWA 

(LKS) 

 

Pokok Bahasan  : Hormat dan Patuh Kepada Orang Tua dan Guru 

Hari/Tanggal  : ………………………. 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 

Kelas   : XI… 

No. Kelompok/Nama : 1 ……………………….. 

      2 ……………………….. 

      3 ……………………….. 

      4 ……………………….. 

 

Kerjakanlan Crossword Puzzle (Teka Teki Silang) berikut ini! 
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LEMBAR KERJA SISWA 

(LKS) 

 

Pokok Bahasan  : Hormat dan Patuh Kepada Orang Tua dan Guru 

Hari/Tanggal  : ………………………. 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 

Kelas   : XI … 

No. Kelompok/Nama : 1 ……………………….. 

      2 ……………………….. 

      3 ……………………….. 

      4 ……………………….. 

 

Kerjakanlan Crossword Puzzle (Teka Teki Silang) berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

(LKS) 

 

Pokok Bahasan  : Hormat dan Patuh Kepada Orang Tua dan Guru 

Hari/Tanggal  : ………………………. 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 

Kelas   : XI … 

No. Kelompok/Nama : 1 ……………………….. 

      2 ……………………….. 

      3 ……………………….. 

      4 ……………………….. 

 

Kerjakanlan Crossword Puzzle (Teka Teki Silang) berikut ini! 
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Lampiran 6 Instrumen Tes Hasil Belajar PAI Siswa 

6.1 Instrumen Tes Hasil Belajar PAI Siswa Siklus I 

Materi : Perilaku Hormat dan Patuh Kepada Orang Tua dan Guru 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

2.6  Menunjukkan perilaku hormat dan 

patuh kepada orang tua dan guru 

sebagai implementasi dari 

pemahaman Q.S. Al-Isrā’ (17):23 

dan hadis terkait. 

 

1. Mampu menjelaskan isi Q.S. Al Isrā’ (17): 

23. 

2. Mampu menjelaskan isi hadis-hadis yang 

terkait dengan hormat dan patuh kepada 

orang tua dan guru. 

3. Mampu menunjukkan contoh perilaku yang 

mencerminkan hormat dan patuh kepada 

orang tua dan guru. 

4. Mampu menampilkan perilaku yang 

mencerminkan hormat dan patuh kepada 

orang tua dan guru dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.6  Menganalisis perilaku hormat 

dan patuh kepada orangtua dan 

guru  

1. Mampu menjelaskan isi Q.S. Fatir/35: 28 

2. Mampu menerapkan cara berbakti kepada 

orang tua 

3. Mampu menerapkan cara berbakti kepada 

guru 

5. Mampu menunjukkan contoh perilaku yang 

mencerminkan cara berbakti kepada orang 

tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 

 

A. Soal Tes 

Jawablah pertanyaan dengan benar dan tepat! 

1. Mengapa kita diwajibkan untuk menghormati orang tua dan guru? 

2. Tulislah hadis yang menjelaskan bahwa ibu adalah manusia yang paling 

pertama untuk dihormati sebelum seorang bapak/ayah! Berikan alasannya 

mengapa ibu menduduki posisi istimewa! 

3. Jelaskan pengaruh durhaka kepada orang tua dalam kehidupan anak! 

4. Jelaskan kedudukan profesi guru dalam Islam! 

5. Bagaimana cara menghormati orang tua dan guru? Jelaskan! 
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B. Kunci Jawaban 

No Jawaban Skor 

1 Mengapa kita diwajibkan untuk menghormati orang tua dan 

guru? 

 

Jawaban: Karena mereka adalah orang yang selalu 

mengajarkan dan membimbing kita hingga kita bias dan 

kebaikan yang mereka berikan tak terhingga, serta rida 

orangtua adalah rida Allah.  

 

 

 

20 

2 Tulislah hadis yang menjelaskan bahwa ibu adalah manusia 

yang paling pertama untuk dihormati sebelum seorang 

bapak/ayah! Berikan alasannya mengapa ibu menduduki 

posisi istimewa! 

 

Jawaban: Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, belia 

berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu 

‘alaihi wasallam dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada 

siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi 

shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan 

orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ 

Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ 

Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ 

Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya 

kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi shalallahu ‘alaihi 

wasallam menjawab, ‘Kemudian ayahmu.'” (HR. Bukhari 

no. 5971 dan Muslim no. 2548)  

 

 

 

 

20 

3 Jelaskan pengaruh durhaka kepada orang tua dalam kehidupan 

anak! 

Jawaban: 

• Masa depan hancur  

• Shalatnya tidak diterima  

• Masuk neraka  

 

 

 

 

20 

4 Jelaskan kedudukan profesi guru dalam Islam! 

 

Jawaban: Guru adalah pewaris para nabi, karena guru 

wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat 

manusia. Imam Al Ghazali mengkhususkan guru dengan 

sifat- sifat kesucian, kehormatan dan penempatan guru 

langsung sesudah kedudukan para nabi. 

 

 

20 

5 5. Bagaimana cara menghormati orang tua dan guru? 

Jelaskan! 

 

Jawaban: Cara menghormati Orang tua: Berbakti dengan 

melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari 

keduany, Merawat dengan penuh keikhlasan dan 

kesabaran apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun, 

 

 

 

20 
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Merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, 

serta mendoakan keduanya, Rela berkorban untuk orang 

tuanya. 

Cara menghormati Guru: Menghormati dan 

memuliakannya, mengikuti nasihatnya, Mengamalkan 

ilmunya dan membaginya kepada orang lain, Tidak 

melawan, menipu, dan membuka rahasia guru, 

Memuliakan keluarga dan sahabat karib guru.  

 

6.2 Instrumen Tes Hasil Belajar PAI Siswa Siklus II 

Materi : Perilaku Hormat dan Patuh Kepada Orang Tua dan Guru 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

(IPK) 

2.6  Menunjukkan perilaku hormat dan 

patuh kepada orang tua dan guru 

sebagai implementasi dari 

pemahaman Q.S. Al-Isrā’ (17):23 

dan hadis terkait. 

 

6. Mampu menjelaskan isi Q.S. Al Isrā’ 

(17): 23. 

7. Mampu menjelaskan isi hadis-hadis yang 

terkait dengan hormat dan patuh kepada 

orang tua dan guru. 

8. Mampu menunjukkan contoh perilaku 

yang mencerminkan hormat dan patuh 

kepada orang tua dan guru. 

9. Mampu menampilkan perilaku yang 

mencerminkan hormat dan patuh kepada 

orang tua dan guru dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.6  Menganalisis perilaku hormat dan 

patuh kepada orangtua dan guru  

4. Mampu menjelaskan isi Q.S. Fatir/35: 28 

5. Mampu menerapkan cara berbakti kepada 

orang tua 

6. Mampu menerapkan cara berbakti kepada 

guru 

10. Mampu menunjukkan contoh perilaku 

yang mencerminkan cara berbakti kepada 

orang tua dan guru dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

A. Soal Tes 

Jawablah pertanyaan dengan benar dan tepat! 

1. Mengapa kita harus berbuat baik kepada orang tua terutama Ibu? 

2. Sebutkan keutamaan berbakti kepada orang tua! 

3. Sebutkan dan jelaskan beberapa sikap berbuat baik kepada orang tua! 

4. Apakah yang dimaksud dengan Birrul Walidain? 

5. Jelaskan kandungan (Q.S AT-Taubah, 9:119) 



132 

 

B. Kunci Jawaban 

No Jawaban Skor 

1 Mengapa kita harus berbuat baik kepada orang tua terutama 

Ibu? 

 

Jawaban: Karena kita sebagai anak haruslah patuh kepada 

kedua org tua kita kaerna berkat mereka lah kita bisa 

menjadi tumbuh besar seperti ini dan krna merekalah 

juga kita bisa bersekolah dan menjadi pintar dan mereka 

lakukan tersebut tanpa imbalan apapun. Ridha allah itu 

ada pada ridho org tua. dan kemurkaanya berada pada 

kemurkaan keduanya sebagai mana yg telah tertulis 

dalam hadits riwayat thabrani dan QS Al-Baqarah ayat 

83. 

 

 

 

20 

2 Sebutkan keutamaan berbakti kepada orang tua! 

 

Jawaban:  

1. Berbakti pada orangtua setara dengan jihad. 

2. Perbuatan yang dicintai Allah SWT 

3. Ridha Allah bergantung pada Ridha orangtua. 

4. Dimudahkannya segala perkara 

5. Diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. 

6. Memperoleh imbalan surga dan dijauhkan dari 

malapetaka. 

 

 

 

 

20 

3 Sebutkan dan jelaskan beberapa sikap berbuat baik kepada 

orang tua! 

 

Jawaban: 

1. Patuh dan taat terhadap perintah kedua org tua. 

2. Suka membantu orang tua saat mereka sedang 

membutuhkan bantuan (saat bersih-bersih rumah) 

3. Hormat kepada kedua orang tua,dan menghargainya. 

4. Mengikuti keinginan org tua (jika disuruh melakukan 

kegiatan yg postif) 

5. Bersikap sopan santun terhadap orang tua. 

6. Tidak membangkang perintah orang tua. 

 

 

 

 

20 

4 Apakah yang dimaksud dengan Birrul Walidain? 

 

Jawaban: Birrul walidain dapat diartikan sebagai 

perbuatan baik pada orangtua atau dengan kata lain 

adalah bakti kepada orangtua. Sebagaimana yang 

disebutkan oleh Urwah bin Zubair bahwa seseorang harus 

selalu menaati orangtuanya dan jangan sampai mereka 

berdua tidak ditaati sedikitpun. 

 

 

 

 

20 
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5 Jelaskan kandungan (Q.S AT-Taubah, 9:119) 

 

Jawaban: “Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah 

kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang 

yang benar”. 

Ayat tersebut merupakan ayat Shadiqin atau ayat yang 

berkaitan dengan wilayah kepemimpinan dan 

kemaksuman Amirul mukminin Ali a.s besrta 11 orang 

dari 

 

 

 

20 

 

6.3 Instrumen Tes Hasil Belajar PAI Siswa Siklus III 

Materi : Perilaku Hormat dan Patuh Kepada Orang Tua dan Guru 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

(IPK) 

2.6  Menunjukkan perilaku hormat dan 

patuh kepada orang tua dan guru 

sebagai implementasi dari 

pemahaman Q.S. Al-Isrā’ (17):23 

dan hadis terkait. 

 

11. Mampu menjelaskan isi Q.S. Al Isrā’ 

(17): 23. 

12. Mampu menjelaskan isi hadis-hadis yang 

terkait dengan hormat dan patuh kepada 

orang tua dan guru. 

13. Mampu menunjukkan contoh perilaku 

yang mencerminkan hormat dan patuh 

kepada orang tua dan guru. 

14. Mampu menampilkan perilaku yang 

mencerminkan hormat dan patuh kepada 

orang tua dan guru dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.6  Menganalisis perilaku hormat dan 

patuh kepada orangtua dan guru  

7. Mampu menjelaskan isi Q.S. Fatir/35: 28 

8. Mampu menerapkan cara berbakti kepada 

orang tua 

9. Mampu menerapkan cara berbakti kepada 

guru 

15. Mampu menunjukkan contoh perilaku 

yang mencerminkan cara berbakti kepada 

orang tua dan guru dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

A. Soal Tes 

Jawablah pertanyaan dengan benar dan tepat! 

1. Apa yang dimaksud dengan adab terhadap Orang tua?Sebutkan keutamaan 

berbakti kepada orang tua! 

2. Tolong Jelaskan Kandungan ayat tersebut, QS. Fatir/35:28! 
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3. Sebutkan Adab-adab terhadap Orang tua? 

4. Jelaskan pengertian guru? 

5. Sebutkan Adab-adab Terhadap Guru? 

 

B. Kunci Jawaban 

 

No Jawaban Skor 

1 Apa yang dimaksud dengan adab terhadap Orang tua? 

 

Jawaban: Berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, 

mengasihi, menyayangi, menghormati, mendoakan, taat, 

dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan adalah 

kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak kepada 

orang tuanya. Perilaku tersebut disebut birrul walidain. 

Birrul walidain adalah hak kedua orang tua yang harus 

dilaksanakan oleh setiap anak, sepanjang keduanya tidak 

memerintahkan kemaksiatan/kemusyrikan. Bahkan, 

seorang anak tetap harus berbakti meskipun orang tuanya 

kafir/musyrik. 

 

 

 

20 

2 Tolong Jelaskan Kandungan ayat tersebut, QS. Fatir/35:28! 

 

Jawaban: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya 

kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu 

berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. 

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-

duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, 

maka sakali-kali janganlah kamu mengatakan kepada 

keduanya perkatan “ah” dan janganlah kamu 

membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 

perkataan yang mulia.” “Dan rendahkanlah dirimu 

terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan 

ucapkanlah : “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka 

keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik 

aku waktu kecil.” 

 

 

 

 

20 

3 Sebutkan Adab-adab terhadap Orang tua? 

 

Jawaban: 

1. Mengucapkan salam saat akan meninggalkan atau 

menemuinya.  

2. Mendengarkan segala perkataannya dengan penuh 

rasa hormat dan rendah hati.  

3. Tidak memotong pembicaraannya karena itu akan 

menyakiti hati keduanya.  

4. Berpamitan atau meminta izin ketika akan pergi ke 

 

 

 

 

20 
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luar rumah.  

5. Mencium tangan kedua orang tua jika akan pergi dan 

kembali dari bepergian.  

6. Membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang 

akan meringankan beban orang tua.  

7. Berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah 

yang baik dari keduanya.  

8. Merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran 

apalagi jika keduannya sudah tua dan pikun. 

4 Jelaskan pengertian guru? 

 

Jawaban: “Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.” 

Dalam literatur kependidikan Islam, kata guru sering 

juga dikatakan dengan ustadz,mu’allim, murabbiy, 

mudarris dan muaddib. Sedangkan menurut Muhammad 

Ali al-Khuli dalam kamusnya “Dictionary of Education; 

English-Erobic”, kata “guru” disebut juga dengan 

mu’allimdan mudarris. Kata “uztadz” biasa digunakan 

untuk memanggil seorang profesor. Ini mengandung 

makna bahwa seorang guru dituntut untuk komitmen 

terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya. 

Seorang dikatakan profesional, bilamana pada dirinya 

melihat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, 

sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, 

serta sikap continous improvemen, yaitu selalu berusaha 

memperbaiki dan memperbaharui model- model atau 

cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zamannya. Yang 

dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas 

mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus yang 

akan hidup pada zamannya di masa depan. 

 

 

20 

5 Sebutkan Adab-adab Terhadap Guru? 

 

Jawaban:  

1. Hendaklah merendahkan diri di hadapan guru, tidak 

keluar dari tempat belajar sebelum mendapat izin dari 

guru.  

2. Hendaklah memandang guru dengan penuh rasa 

ta’zim atau hormat dengan meyakini bahwa gurunya 

memiliki kelebihan.  

3. Hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan, 

tenang, dan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh 

guru.  

4. Hendaklah tidak berjalan, duduk, atau memulai 

perkataan sebelum meminta izin kepada guru.  

5. Patuh terhadap perkataan dan perintahnya 

 

 

 

20 
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Lampiran 7  Hasil Belajar Siswa 

7.1  Hasil Belajar Siswa Siklus I 

No Nama Siswa L/P 
Nilai 

Siklus I 

Mencapai 

KKM (72) 

Dibawah 

KKM (72) 

1. ARIB L 60  Tidak Tuntas 

2. ASA L 90 Tuntas  

3. AYAKT L 70  Tidak Tuntas 

4. AM P 60  Tidak Tuntas 

5. EW P 75 Tuntas  

6. FRS L 80 Tuntas  

7. GMS P 80 Tuntas  

8. GSR L 75 Tuntas  

9. HH L 90 Tuntas  

10. HC P 75 Tuntas  

11. IS L 70  Tidak Tuntas 

12. IPT P 60  Tidak Tuntas 

13. KEAS L 60  Tidak Tuntas 

14. MRAA L 60  Tidak Tuntas 

15. MALM L 75 Tuntas  

16. MNQ L 70  Tidak Tuntas 

17. NS P 85 Tuntas  

18. NIPA P 75 Tuntas  

19. NT P 70  Tidak Tuntas 

20. OA L 65  Tidak Tuntas 

21. PAD P 60  Tidak Tuntas 

22. PYP L 75 Tuntas  

23. QA P 75 Tuntas  

24. RAN P 90 Tuntas  

25. SS L 75 Tuntas  

26. SS P 75 Tuntas  

27. MDP L 60  Tidak Tuntas 

28. NH P 75 Tuntas  

29. DA P 65  Tidak Tuntas 

30. MRS L 60  Tidak Tuntas 

31. ST L 60  Tidak Tuntas 

 

 

 

 

 



137 

 

7.2  Hasil Belajar Siswa Siklus II 

No Nama Siswa L/P Nilai 

Siklus II 

Mencapai 

KKM (72) 

Dibawah 

KKM (72) 

1. ARIB L 75  Tidak Tuntas 

2. ASA L 85 Tuntas  

3. AYAKT L 70  Tidak Tuntas 

4. AM P 65  Tidak Tuntas 

5. EW P 80 Tuntas  

6. FRS L 75 Tuntas  

7. GMS P 80 Tuntas  

8. GSR L 75 Tuntas  

9. HH L 85 Tuntas  

10. HC P 75 Tuntas  

11. IS L 65  Tidak Tuntas 

12. IPT P 65  Tidak Tuntas 

13. KEAS L 60  Tidak Tuntas 

14. MRAA L 60  Tidak Tuntas 

15. MALM L 75 Tuntas  

16. MNQ L 70  Tidak Tuntas 

17. NS P 85 Tuntas  

18. NIPA P 75 Tuntas  

19. NT P 75 Tuntas  

20. OA L 80 Tuntas  

21. PAD P 65  Tidak Tuntas 

22. PYP L 75 Tuntas  

23. QA P 75 Tuntas  

24. RAN P 90 Tuntas  

25. SS L 75 Tuntas  

26. SS P 75 Tuntas  

27. MDP L 60  Tidak Tuntas 

28. NH P 75 Tuntas  

29. DA P 65  Tidak Tuntas 

30. MRS L 80 Tuntas  

31. ST L 65  Tidak Tuntas 

 

 

 

 

 

 



138 

 

7.3  Hasil Belajar Siswa Siklus III 

No Nama Siswa L/P 
Nilai 

Siklus III 

Mencapai 

KKM (72) 

Dibawah 

KKM (72) 

1. ARIB L 80 Tuntas  

2. ASA L 85 Tuntas  

3. AYAKT L 70  Tidak Tuntas 

4. AM P 75 Tuntas  

5. EW P 70  Tidak Tuntas 

6. FRS L 80 Tuntas  

7. GMS P 90 Tuntas  

8. GSR L 75 Tuntas  

9. HH L 85 Tuntas  

10. HC P 75 Tuntas  

11. IS L 90 Tuntas  

12. IPT P 85 Tuntas  

13. KEAS L 85 Tuntas  

14. MRAA L 70  Tidak Tuntas 

15. MALM L 85 Tuntas  

16. MNQ L 95 Tuntas  

17. NS P 70  Tidak Tuntas 

18. NIPA P 90 Tuntas  

19. NT P 100 Tuntas  

20. OA L 70  Tidak Tuntas 

21. PAD P 85 Tuntas  

22. PYP L 80 Tuntas  

23. QA P 90 Tuntas  

24. RAN P 75 Tuntas  

25. SS L 85 Tuntas  

26. SS P 85 Tuntas  

27. MDP L 65  Tidak Tuntas 

28. NH P 80 Tuntas  

29. DA P 80 Tuntas  

30. MRS L 85 Tuntas  

31. ST L 75 Tuntas  
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Lampiran 8 Dokumentasi 

1. Membuka Proses Pembelajaran Dengan Memberi Salam, Absensi Dan 

Berdo’a 

 

 

 

 

2. Melakukan Apersepsi Dan Memberi Motivasi Peserta Didik 
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3. Menjelaskan Materi Selama Beberapa Menit Dan Siswa Menyimak 

 

 
 

4. Menayangkan Video Yang Berkaitan Dengan Materi 

 

 

5. Guru Membagikan Lembar Crossword Puzzle (Teka-Teki Silang) Kepada 

Masing-Masing Kelompok 
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6. Guru Mengajak Siswa Berdiskusi 

 

 

 

 
 

 

 

7. Guru Meminta Masing-Masing Perwakilan Kelompok Untuk 

Menyajikan/Melaporkan Hasil Diskusi 
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8. Foto Bersama Guru Mata Pelajaran PAI dan Siswa Kelas XI SMA 

Negeri 11 Kendari 
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