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Lampiran 1.1 

S  I  L  A  B  U  S  

 

Nama Sekolah   : SMP Negeri 12 Konawe Selatan         

Mata Pelajaran   : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Materi Pelajaran   : Mengkonsumsi Makanan dan Minuman yang Halal dan Menjauhi yang Haram  

Kelas / Semester   : VIII / 1 (Ganjil) 

 

Kompetensi Dasar Materi 

Pembelajaran 

Indikator Pencapaian Kompetensi Penilaian Aloka

si 

Wakt

u 

Sumber/Bah

an/ Alat 

1.12Meyakini 
ketentuan 

makanan dan 

minuman yang 
di halal dan 

haramkan 

berdasarkan al-

Qur’an dan 
Hadits. 

2.12  Menghayati 

perilaku hidup 
sehat dengan 

mengkonsumsi 

makanan dan 

minuman halal. 
3.12 Memahami 

ketentuan 

Mengkonsumsi 
makanan dan 

minuman yang 

halal dan 
menjauhi yang 

haram 

1. Memaknai ketenntuan makanan dan minuman yang 

halal dan haram berdasarkan Al-Qur’an dan  Hadits 

2. Membiasakan berperilaku hidup sehat dengan 

mengkonsumsi makanan dan minuman halal 

3. Menjelaskan pengertian makanan  halal dengan 

benar 

4. Menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman 

halal dengan benar. 

5. Menunjukan dalil nakqli tentang makanan dan 

minumann hlal dengan benar 

Penilaian 
kinerja 

siswa 

(Kognitif, 
sikap dan 

psikomotori

k). 

3x 60 
Menit 

a. Sumber : 

Buku ajar 

PAI yang 
relevan 

b. Bahan: 

Lembar 

kerja, hasil 
kerja siswa. 

  c. Alat : 

1.White 

Board 
dan 
spidol 

2. Kertas 
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makanan dan 

minuman halal. 

4.12  Menyajikan 
hikmah 

mengkonsumsi 

makanan yang 

halal dan 
bergizi sesuai 

ketentuan 

dengan al-
Qur’an dan 

Hadits. 

6. Menyebutkan pengertian makanan dan makanan 

haram dengan benar 

7. Menunjukan dalil nakqli tentang makanan dan 

minumann haram dengan benar 

8. Menyebutkan jenis-jenis makanan dan minuman 

haram dengan benar 

9. Menjelaskan manfaat mengkonsumsi makanan dan 

minuman yang halal dengan benar. 

10. Menjelaskan akibat makanan dan minuman yang 

haram denan benar 

11. Menjelaskan adab makana dan minumdengan benar 

 Mengkonsumsi 

makanan dan 
minuman yang 

halal dan 

menjauhi yang 
haram 

1. Memaknai ketenntuan makanan dan minuman yang halal 

dan haram berdasarkan Al-Qur’an dan  Hadits 
2. Membiasakan berperilaku hidup sehat dengan 

mengkonsumsi makanan dan minuman halal 

3. Menjelaskan pengertian makanan  halal dengan benar 
4. Menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman halal 

dengan benar. 

5. Menunjukan dalil nakqli tentang makanan dan 

minumann hlal dengan benar 
6. Menyebutkan pengertian makanan dan makanan haram 

dengan benar 

7. Menunjukan dalil nakqli tentang makanan dan 
minumann haram dengan benar 

8. Menyebutkan jenis-jenis makanan dan minuman haram 

dengan benar 

9. Menjelaskan manfaat mengkonsumsi makanan dan  

 

Penilaian 

kinerja 
siswa 

(Kognitif, 

sikap dan 
psikomotori

k). 

3x 60 

Menit 
a. Sumber : 

Bukuajar 
PAI yang 
relevan 

b. Bahan: 

Lembar 

kerja, hasil 
kerja siswa. 

  c. Alat : 

1. White 

Board 

dan 
spidol 

2. Kertas 
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Konawe 

Lampiran 1.2 

S  I  L  A  B  U  S  

 

Nama Sekolah   : SMP Negeri 12 Konawe Selatan         

Mata Pelajaran   : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Materi Pelajaran   : Hormat dan patuh kepada orang tua dan Guru 

Kelas / Semester   : VIII / 1 (Ganjil) 

 

KompetensiDasar Materi 

Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber/Bahan

/ Alat 

1. Menghayati ajaran berbuat baik, 

hormat, dan patuh kepada orang 

tua dan guru adalah perintah agama 

2. Menghayati perilaku berbuat baik, 

hormat, dan patuh kepada orang 

tua dan guru dalam kehidupan 

sehari-hari 

3. Memahami cara berbuat baik, 

hormat, dan patuh kepada orang 

tua dan guru 

4. Menyajikan cara berbuat baik, 

hormat, dan patuh kepada orang 

tua dan guru 

Hormat dan 
patuh kepada 

orang tua dan 

Guru 

1. Menjelaskan cara berbuat 

baik, hormat dan patuh 

kepada kepada orang tua dan 

guru 

2. Menunjukan dalil berbuat 

baik, hormat dan patuh 

kepada orang tua dan guru 

3. Menunjukkan contoh 

perilaku berbuat baik, hormat 

dan patuh kepada orang tua 

dan guru 

Penilaian 
kinerja siswa 

(Kognitif, 

sikap dan 
psikomotorik

). 

3x 60 
Menit 

a. Sumber : 

Bukuajar PAI 
yang relevan 

b. Bahan: 

Lembar kerja, 

hasil kerja 
siswa. 

  c. Alat : 

1. White Board 
dan spidol 

2. Kertas 
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Lampiran 2.1 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah  : SMP N 12 Konawe Selatan 

Kelas/Semester : VIII E/II 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Materi Pokok       : Mengkonsumsi Makanan dan Minuman yang Halal dan       

Menjauhi yang Haram 

Alokasi Waktu : 3 x 60 menit (Pertemuan Pertama) 

A. Kompetensi Inti: 

(KI-1) Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya; 

(KI-2) Menghargai dan menghayati perilakujujur, disiplin, tanggung jawab, 

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

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  

(KI-3) Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

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

humaniora dengan  wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

(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 metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMP NEGERI 12 KONAWE SELATAN 
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

 

Kompetensi Dasar Indikator  

1.12 Meyakini ketentuan makanan dan 

minuman yang di halal dan 

haramkan berdasarkan al-Qur’an 

dan Hadits. 

1.12.1  Memaknai ketenntuan makanan 

dan minuman yang halal dan 

haram berdasarkan Al-Qur’an 

dan  Hadits 

 

2.12  Menghayati perilaku hidup sehat 

dengan mengkonsumsi makanan 

dan minuman halal. 

2.12.1 Membiasakan berperilaku hidup 

sehat dengan mengkonsumsi 

makanan dan minuman halal 

3.12 Memahami ketentuan makanan 

dan minuman halal. 

3.12.1 menjelaskan pengertian makanan  

halal dengan benar 

3.12.2 menjelaskan jenis-jenis makanan 

dan minuman halal dengan 

benar. 

3.12.3 menunjukan dalil nakqli tentang 

makanan dan minumann hlal 

dengan benar 

3.12.4 Menyebutkan pengertian 

makanan dan makanan haram 

dengan benar 

3.12.5 menunjukan dalil nakqli tentang 

makanan dan minumann haram 

dengan benar 

3.12.6 Menyebutkan jenis-jenis 

makanan dan minuman haram 

dengan benar 
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4.12   Menyajikan hikmah 

mengkonsumsi makanan yang 

halal dan bergizi sesuai ketentuan 

dengan al-Qur’an dan Hadits. 

4.12.1 Menjelaskan manfaat 

mengkonsumsi makanan dan 

minuman yang halal dengan 

benar. 

4.12.2 Menjelaskan akibat makanan 

dan minuman yang haram denan 

benar 

4.12.3 Menjelaskan adab makana dan 

minumdengan benar 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 

1. Menjelaskann pengertian makanan halal dengan benar. 

2. Menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman halal deengan benar. 

3. Menunjukan dalil naqli tentang makanan dan minuman halal dengan 

benar. 

4. Menyebutkan pengertian makanan dan minuman haram dengan benar. 

5. Menunjukan dalil naqli tentang makanan dan minuman haram dengan 

benar. 

6. Menyebutkan jenis-jenis makanan dan minuman haram dengan benar.  

D. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian makanan halal 

2. Jenis-jenis makanan dan minuman halal 

3. Dalil naqli tentang makanan dan minuman halal 

4. Pengertian makanan dan minuman haram 

5. Dalil naqli tentang makanan dan minuman haram  

6. Jenis-jenis makanan dan minuman haram  

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan : PBL (Project Based Learning) 

Metode : Cooperative 

Setrategi : The Power of Two 

F. Media/alat dan Bahan 



91 

 

- Laptop 

- LCD Projector 

- Lingkungan  

- Gambar Pembelajaran 

G. Sumber Belajar 

a. Departemen Agama RI. 2005. Al-Qur’an dan Terjemah. Jakarta: 

Departemen Agama RI. 

b. Mustahdi dan Sumiyati. 2013. Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti SMP/Mts Kelas VIII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan 

c. Mustahdi dan Sumiyati. 2013. Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti SMP/Mts Kelas VIII/Buku Guru. Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan 

 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

KEGIATAN DESKRIPSI ALOKASI 

WAKTU 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 Guru membuka pembelajaran dengan salma dan 

berdoa bersama dipimpin peserta didik dengan 

penuh khidmat. 

 Guru membuka pembelajaran dengan pembacaan 

al-Qur’an surah/ayat pilihan yang dipimpin oleh 

salah seorang peserta didik 

 Guru mewmperhatikan kesiapan diri pesertadidik 

dengan mengisi lembar kehadiran dan memmeriksa 

kehadiran, kerapihan pakaian, posisi, kebersihan, 

dan tempat duduk peserta didik. 

 Guru memberikan motivasi dan mengajukan 

pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran. 

 Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 

yanhg akan dicapai. 

 Guru mengkondisikan peserta didik untuk diuduk 

secara berkelompok. 

 Menyampaikan tahapan kegiatan The Power of Two 

yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

15 MENIT 
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KEGIATAN 

INTI 

1. Mengamati 

a. Guru menunjukan gambar contoh makanan 

dan minuman yang halal dan haram 

b. Guru meminta siswa untuk mengamati 

gambar tentang makanan dan minuman 

yang halal dan haram 

c. Siswa membaca dan mencermati teks yang 

menyajikan materi tentang mengkonsumsi 

makanan dan minuman yang halal dan 

menjauhi yang haram 

2. Menanya 

a. Setelah mengamati gambar guru meminta 

siswa untuk mengajukan pertanyaan 

b. Guru terlebih dahulu menunjukan contoh 

bertanya yang baik dan benar 

c. Guru juga memberi peserta didik satu atau 

lebih pertanyaan yang membutuhkan 

refleksi dan pikiran. 

3. Mengeksplorasi 

a. Guru memberi contoh menjawab pertanyaan 

dengan baik  

b. Guru meminta siswa menjawab pertanyaan  

c. Guru memasang-masangkan peserta didik 

sehinga menjadi kelompok 

4. Mengasosiasi 

a. Guru meminta peserta didik berdiskusi 

b. Guru mencontohkan berkomunikasi dengan 

teman sejawat yang baik 

c. Guru meminta teman kelompok dari setiap 

kelompok untuk menambahkan atau 

menggabung jawaban  

d. Setiap kelompok menyiapkan konsep untuk 

menjelaskan hasil diskusinya pada teman 

kelas lainnya. 

5. Mengkomunikasikan 

a. Guru memberikan contoh bagaimana cara 

presentasi yang baik 

b. Setiap kelompok harus siapdengan konsep 

yang akan dipresentasikan didepan teman 

kelasnya 

c. Setiap kelompok mempresentasikan hasil 

temuannya/hasil diskusi kelompoknya pada 

teman kelasnya. 

d. Ketika semua pasangan selesai menulis 

jawaban baru, guru membandingkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 

MENIT  
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jawaban dari masing-masing pasangan ke 

pasangan yang lain. 

PENUTUP  Guru bersama peserta didik baik secara 

individu maupun kelompok menyimpulkan 

intisari dari pelajaran yang telsh berlangsung. 

 Guru melakukan evaluasi pembelajaran. 

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya 

 Bersama-sama menutup pembelajaran dengan 

do’a dan salam. 

 

 

 

 

15 ENIT 

 

 

A. Tes Tulis (Evaluasi Kognitif)  

No. Soal Butir instrument 
Bobot 

nilai 

1. Dapat mengartikan QS Al-Maidah 

ayat 3 

 

Artikan QS. Al-Maidah ayat 3 

dengan benar! 

 

15 

2. Dapat mengartikan Hadits yang terkait Artikan hadits berikut 

inidengan benar! 
15 

3. Dapat menjelaskan kriteria makanan 

dan minuman yang haram 

Jelaskan kriteria makanan dan 

minumanyang diharamkan! 

10 

4 Dapat menyebutkan bahaya 

mengkonsumsi makanan dan minuman 

yang diharamkan 

sebutkan 3 bahaya 

mengonsumsi makanan yang 

diharamkan! 

5 

5 Dapat menyebutkan manfaat 

mengkonsumsi makanan yang halal dan 

bergizi 

Sebutkan 3 manfaat 

mengonsumsi 

makanan/minuman yang halal 

dan bergizi! 

5 

 

Pedoman Penilaian 

  ∑ Skor perolehan  

Nilai =                                              X  100 

 Skor Maksimal (50) 

Kriteria Nilai  

A  =  91 – 100 : Baik Sekali  

B  =  81 – 90 : Baik 
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Lampiran 2.2 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah  : SMP N 12 Konawe Selatan 

Kelas/Semester : VIII E/II 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Materi Pokok       : Mengkonsumsi Makanan dan Minuman yang Halal dan       

Menjauhi yang Haram 

Alokasi Waktu : 3 x 60 menit (Pertemuan Kedua) 

A. Kompetensi Inti: 

(KI-1) Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya; 

(KI-2) Menghargai dan menghayati perilakujujur, disiplin, tanggung jawab, 

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

berinteraksi secaraefektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  

(KI-3) Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

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

humaniora dengan  wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

(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 metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator  

1.12 Meyakini ketentuan makanan 

dan minuman yang di halal dan 

haram berdasarkan al-Qur’an 

dan Hadits. 

1.12.1  Memaknai ketenntuan 

makanan dan minuman yang 

halal dan haram berdasarkan 

Al-Qur’an dan  Hadits 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMP NEGERI 12 KONAWE SELATAN 
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2.12  Menghayati perilaku hidup 

sehat dengan mengkonsumsi 

makanan dan minuman halal. 

2.12.1 Membiasakan berperilaku 

hidup sehat dengan 

mengkonsumsi makanan dan 

minuman halal 

3.12 Memahami ketentuan makanan 

dan minuman halal. 

3.12.1 menjelaskan pengertian 

makanan  halal dengan benar 

3.12.2 menjelaskan jenis-jenis 

makanan dan minuman halal 

dengan benar. 

3.12.3 menunjukan dalil nakqli 

tentang makanan dan 

minumann hlal dengan benar 

3.12.4 Menyebutkan pengertian 

makanan dan makanan haram 

dengan benar 

3.12.5 menunjukan dalil nakqli 

tentang makanan dan 

minumann haram dengan 

benar 

3.12.6 Menyebutkan jenis-jenis 

makanan dan minuman haram 

dengan benar 

4.12   Menyajikan hikmah 

mengkonsumsi makanan yang 

halal dan bergizi sesuai 

ketentuan dengan al-Qur’an 

dan Hadits. 

4.12.1 Menjelaskan manfaat 

mengkonsumsi makanan dan 

minuman yang halal dengan 

benar. 

4.12.2 Menjelaskan akibat makanan 

dan minuman yang haram 

denan benar 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 

1. Menjelaskan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal 

dengan benar 

2. Menjelaskan akibat makan dan minum yang haram dengan benar. 
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3. Memilih mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dengan 

melihat kriteria dansyarat 

4. Memilih tidak mengkonsumsi makanan/minuman yang diharamkan 

dengan melihat kriteria/syarat 

D. Materi Pembelajaran 

1. Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal  

2. Akibat makan dan minum yang haram 

3. Memilih mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dengan 

melihat kriteria dan syarat 

4. Memilih tidak mengkonsumsi makanan/minuman yang diharamkan 

dengan melihat kriteria/syarat 

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan : PBL (Project Based Learning) 

Metode : Cooperative 

Setrategi : The Power of Two 

F. Media/alat dan Bahan 

- Laptop 

- LCD Projector 

- Lingkungan  

- Gambar Pembelajaran 

G. Sumber Belajar 

d. Departemen Agama RI. 2005. Al-Qur’an dan Terjemah. Jakarta: 

Departemen Agama RI. 

e. Mustahdi dan Sumiyati. 2013. Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti SMP/Mts Kelas VIII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan 

f. Mustahdi dan Sumiyati. 2013. Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti SMP/Mts Kelas VIII/Buku Guru. Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

KEGIATAN DESKRIPSI ALOKASI 
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WAKTU 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 Guru membuka pembelajaran dengan salma dan 

berdoa bersama dipimpin peserta didik dengan 

penuh khidmat. 

 Guru membuka pembelajaran dengan pembacaan 

al-Qur’an surah/ayat pilihan yang dipimpin oleh 

salah seorang peserta didik 

 Guru mewmperhatikan kesiapan diri pesertadidik 

dengan mengisi lembar kehadiran dan memmeriksa 

kehadiran, kerapihan pakaian, posisi, kebersihan, 

dan tempat duduk peserta didik. 

 Guru memberikan motivasi dan mengajukan 

pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran. 

 Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 

yanhg akan dicapai. 

 Guru mengkondisikan peserta didik untuk diuduk 

secara berkelompok. 

 Menyampaikan tahapan kegiatan The Power of 

Two yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

15 MENIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN 

INTI 

1. Mengamati 

a. Guru menunjukan gambar contoh bersikap 

hormat, taat kepada orang tua dan guru  

b. Guru meminta siswa untuk mengamati 

gambar tentang makanan dan minuman yang 

halal dan haram 

c. Siswa membaca dan mencermati teks yang 

menyajikan materi tentang mengkonsumsi 

makanan dan minuman yang halal dan 

menjauhi yang haram 

2. Menanya 

a. Setelah mengamati gambar guru meminta 

siswa untuk mengajukan pertanyaan 

b. Guru terlebih dahulu menunjukan contoh 

bertanya yang baik dan benar 

c. Guru juga memberi peserta didik satu atau 

lebih pertanyaan yang membutuhkan 

refleksi dan pikiran. 

3. Mengeksplorasi 

a. Guru memberi contoh menjawab pertanyaan 

dengan baik  

b. Guru meminta siswa menjawab pertanyaan  

c. Guru memasang-masangkan peserta didik 

sehinga menjadi kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 

MENIT  
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4. Mengasosiasi 

a. Guru meminta peserta didik berdiskusi 

b. Guru mencontohkan berkomunikasi dengan 

teman sejawat yang baik 

c. Guru meminta teman kelompok dari setiap 

kelompok untuk menambahkan atau 

menggabung jawaban  

d. Setiap kelompok menyiapkan konsep untuk 

menjelaskan hasil diskusinya pada teman 

kelas lainnya. 

5. Mengkomunikasikan 

a. Guru memberikan contoh bagaimana cara 

presentasi yang baik 

b. Setiap kelompok harus siapdengan konsep 

yang akan dipresentasikan didepan teman 

kelasnya 

c. Setiap kelompok mempresentasikan hasil 

temuannya/hasil diskusi kelompoknya pada 

teman kelasnya. 

d. Ketika semua pasangan selesai menulis 

jawaban baru, guru membandingkan 

jawaban dari masing-masing pasangan ke 

pasangan yang lain. 

PENUTUP  Guru bersama peserta didik baik secara 

individu maupun kelompok menyimpulkan 

intisari dari pelajaran yang telsh berlangsung. 

 Guru melakukan evaluasi pembelajaran. 

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya 

 Bersama-sama menutup pembelajaran dengan 

do’a dan salam. 

 

 

 

 

15 MENI

T 

 

I. Tes Tulis (Evaluasi Kognitif)  

No. Soal Butir instrument 
Bobot 

nilai 

1. Dapat mengartikan QS Al-Maidah 

ayat 3 

 

Artikan QS. Al-Maidah ayat 3 

dengan benar! 

 

15 

2. Dapat mengartikan Hadits yang terkait Artikan hadits berikut 

inidengan benar! 
15 
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Lampiran 2.3 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah  : SMP N 12 Konawe Selatan 

Kelas/Semester : VIII E/II 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Materi Pokok              : Hormat dan patuh kepada orang tua dan Guru  

Alokasi Waktu : 3 x 60 menit (Pertemuan ketiga) 

 

A. Kompetensi Inti: 

(KI-1) Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya; 

(KI-2) Menghargai dan menghayati perilakujujur, disiplin, tanggung jawab, 

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

berinteraksi secaraefektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  

(KI-3) Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

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

humaniora dengan  wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

(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 metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

1.7 Menghayati ajaran berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan 

guru adalah perintah agama 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMP NEGERI 12 KONAWE SELATAN 
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2.7 Menghayati perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan 

guru dalam kehidupan sehari-hari 

3.7 Memahami cara berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru 

4.7 Menyajikan cara berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi  

1. Menjelaskan cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada kepada orang 

tua dan guru 

2. Menunjukan dalil berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua 

dan guru 

3. Menunjukkan contoh perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada 

orang tua dan guru 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 

7. Menjelaskann cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan 

guru dengan benar. 

8. Menunjukan dalil cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua 

dan guru dengan benar. 

9. Menunjukan contoh berperilaku  berbuat baik, hormat dan patuh kepada 

orang tua dan guru dengan benar. 

E. Materi Pembelajaran 

a. Pengertian hormat kepada orang tua 

b. Dalil berbuat baik, hormat kepada orang tua dengan benar. 

c. Contoh perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tuadalam 

kehidupan sehari-hari dengan benar 

F. Metode Pembelajaran 

Pendekatan : PBL (Project Based Learning) 

Metode : Cooperative 

Setrategi : The Power of Two 
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G. Media/alat dan Bahan 

- Laptop 

- LCD Projector 

- Lingkungan  

- Gambar Pembelajaran 

H. Sumber Belajar 

a. Departemen Agama RI. 2005. Al-Qur’an dan Terjemah. Jakarta: 

Departemen Agama RI. 

b. Mustahdi dan Sumiyati. 2013. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

SMP/Mts Kelas VIII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

c. Mustahdi dan Sumiyati. 2013. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

SMP/Mts Kelas VIII/Buku Guru. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan 

I. Langkah-Langkah Pembelajaran 

KEGIATAN DESKRIPSI ALOKASI 

WAKTU 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 Guru membuka pembelajaran dengan salma dan 

berdoa bersama dipimpin peserta didik dengan 

penuh khidmat. 

 Guru membuka pembelajaran dengan pembacaan 

al-Qur’an surah/ayat pilihan yang dipimpin oleh 

salah seorang peserta didik 

 Guru memperhatikan kesiapan diri peserta didik 

dengan mengisi lembar kehadiran dan memmeriksa 

kehadiran, kerapihan pakaian, posisi, kebersihan, 

dan tempat duduk peserta didik. 

 Guru memberikan motivasi dan mengajukan 

pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran. 

 Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 

yanhg akan dicapai. 

 Guru mengkondisikan peserta didik untuk diuduk 

secara berkelompok. 

 Menyampaikan tahapan kegiatan The Power of Two 

yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

15 MENIT 
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KEGIATAN 

INTI 

1. Mengamati 

a. Guru menunjukan gambar contoh bersikap 

hormat, taat kepada orang tua dan guru  

b. Guru meminta siswa untuk mengamati 

gambar  

c. Siswa membaca dan mencermati teks yang 

menyajikan materi tentang menuai 

keberkahan dengan rasa hormat, taat kepada 

orang tua dan guru. 

d. Keaktifan siswa dalam mencari sumber 

belajar. 

2. Menanya 

a. Setelah mengamati gambar guru meminta 

siswa untuk mengajukan pertanyaan 

b. Guru terlebih dahulu menunjukan contoh 

bertanya yang baik dan benar 

c. Guru juga memberi peserta didik satu atau 

lebih pertanyaan yang membutuhkan 

refleksi dan pikiran. 

3. Mengeksplorasi 

a. Guru memberi contoh menjawab pertanyaan 

dengan baik  

b. Guru meminta siswa menjawab pertanyaan 

c. Guru meminta peserta didik untuk 

menghubungkan konsep yang dipelajari 

dengan keadan yang terjadi dilingkungan 

masyarakat  

d. Guru meminta siswa aktif dalam 

memberikan suatu masalah yang pernah 

ditemukan dalam pengalamannya sesuia 

dengan materi pembelajaran 

e. Guru memasang-masangkan peserta didik 

sehinga menjadi kelompok 

4. Mengasosiasi 

a. Guru meminta peserta didik berdiskusi 

b. Guru mencontohkan berkomunikasi dengan 

teman sejawat yang baik 

c. Guru meminta teman kelompok dari setiap 

kelompok untuk menambahkan atau 

menggabung jawaban  

d. Setiap kelompok menyiapkan konsep untuk 

menjelaskan hasil diskusinya pada teman 

kelas lainnya. 

5. Mengkomunikasikan 

a. Guru memberikan contoh bagaimana cara 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 

MENIT  
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presentasi yang baik 

b. Setiap kelompok harus siapdengan konsep 

yang akan dipresentasikan didepan teman 

kelasnya 

c. Setiap kelompok mempresentasikan hasil 

temuannya/hasil diskusi kelompoknya pada 

teman kelasnya. 

d. Ketika semua pasangan selesai menulis 

jawaban baru, guru membandingkan 

jawaban dari masing-masing pasangan ke 

pasangan yang lain. 

PENUTUP  Guru bersama peserta didik baik secara 

individu maupun kelompok menyimpulkan 

intisari dari pelajaran yang telsh berlangsung. 

 Guru melakukan evaluasi pembelajaran. 

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya 

 Bersama-sama menutup pembelajaran dengan 

do’a dan salam. 

 

 

 

 

15 MENIT 

 

 

B. Tes Tulis (Evaluasi Kognitif)  

 

No. Soal Butir instrument 
Bobot 

nilai 

1. Dapat mengartikan QS An-Nisa ayat 36  

 
Artikan QS. An-Nisa ayat 36 

dengan benar! 

 

15 

2. Dapat mengartikan Hadits yang terkait Artikan hadits berikut ini 

dengan benar! 
15 

3. Dapat menjelaskan cara bebuat baik 

kepada keduaorang tua dan guru 

Jelaskan kriteria cara bebuat 

baik kepada keduaorang tua 

dan guru! 

10 

4 Dapat menyebutka sikap-sikap bebuat 

baik, patuh dan hormat kepada 

keduaorang tua dan guru 

sebutkan 3 contoh berbuat baik 

pada guru dan orang tua! 

5 

5 Dapat menyebutkan manfaat bebuat  Sebutkan 3 manfaat bebuat  5 
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Lampiran 2.4 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah  : SMP N 12 Konawe Selatan 

Kelas/Semester : VIII E/II 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Materi Pokok           :Menuai Keberkahan dengan Rasa Hormat, taat kepada 

orang tua dan Guru  

Alokasi Waktu : 3 x 60 menit (Pertemuan Keempat) 

A. Kompetens iInti: 

(KI-1) Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya; 

(KI-2) Menghargai dan menghayati perilakujujur, disiplin, tanggung jawab, 

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

berinteraksi secaraefektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  

(KI-3) Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

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

humaniora dengan  wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

(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 metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

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

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

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMP NEGERI 12 KONAWE SELATAN 
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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 Pembelajaran 

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 

1. Menjelaskann cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan 

guru dengan benar. 

2. Menunjukan dalil cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua 

dan guru dengan benar. 

3. Menunjukan contoh berperilaku  berbuat baik, hormat dan patuh kepada 

orang tua dan guru dengan benar. 

4. Menjelaskan manfaat cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang 

tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 

E. Materi Pembelajaran 

a. Pengertian hormat kepada guru 

b. Dalil berbuat baik, hormat kepada guru dengan benar. 

c. Contoh perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada guru dalam 

kehidupan sehari-hari dengan benar 

d. Manfaat berperilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada guru dalam 

kehidupan sehari-hari dengan benar. 

F. Metode Pembelajaran 

Pendekatan : PBL (Project BasedLearning) 

Metode : Cooperative 

Setrategi : The Power of Two 

G. Media/alat dan Bahan 

- Laptop 
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- LCD Projector 

- Lingkungan  

- Gambar Pembelajaran 

H. Sumber Belajar 

6. Departemen Agama RI. 2005. Al-Qur’an dan Terjemah. Jakarta: 

Departemen Agama RI. 

7. Mustahdi dan Sumiyati. 2013. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

SMP/Mts Kelas VIII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

8. Mustahdi dan Sumiyati. 2013. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

SMP/Mts Kelas VIII/Buku Guru. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan 

I. Langkah-Langkah Pembelajaran 

KEGIATAN DESKRIPSI ALOKASI 

WAKTU 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 Guru membuka pembelajaran dengan salma dan 

berdoa bersama dipimpin peserta didik dengan 

penuh khidmat. 

 Guru membuka pembelajaran dengan pembacaan 

al-Qur’an surah/ayat pilihan yang dipimpin oleh 

salah seorang peserta didik 

 Guru mewmperhatikan kesiapan diri pesertadidik 

dengan mengisi lembar kehadiran dan memmeriksa 

kehadiran, kerapihan pakaian, posisi, kebersihan, 

dan tempat duduk peserta didik. 

 Guru memberikan motivasi dan mengajukan 

pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran. 

 Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 

yanhg akan dicapai. 

 Guru mengkondisikan peserta didik untuk diuduk 

secara berkelompok. 

 Menyampaikan tahapan kegiatan The Power of 

Two yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. 

 

 

 

 

 

15 MENIT 
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KEGIATAN 

INTI 

1. Mengamati 

a. Guru menunjukan gambar contoh bersikap 

hormat, taat kepada orang tua dan guru  

b. Guru meminta siswa untuk mengamati 

gambar  

c. Siswa membaca dan mencermati teks yang 

menyajikan materi tentang menuai 

keberkahan dengan rasa hormat, taat kepada 

orang tua dan guru. 

d. Keaktifan siswa dalam mencari sumber 

belajar. 

2. Menanya 

a. Setelah mengamati gambar guru meminta 

siswa untuk mengajukan pertanyaan 

b. Guru terlebih dahulu menunjukan contoh 

bertanya yang baik dan benar 

c. Guru juga memberi peserta didik satu atau 

lebih pertanyaan yang membutuhkan 

refleksi dan pikiran. 

3. Mengeksplorasi 

a. Guru memberi contoh menjawab pertanyaan 

dengan baik  

b. Guru meminta siswa menjawab pertanyaan 

c. Guru meminta pesertadidik untuk 

menghubungkan konsep yang dipelajari 

dengan keadan yang terjadi dilingkungan 

masyarakat  

d. Guru meminta siswa aktif dalam 

memberikan suatu masalah yang pernah 

ditemukan dalam pengalamannya sesuia 

dengan materi pembelajaran 

e. Guru memasang-masangkan peserta didik 

sehinga menjadi kelompok 

4. Mengasosiasi 

a. Guru meminta peserta didik berdiskusi 

b. Guru mencontohkan berkomunikasi dengan 

teman sejawat yang baik 

c. Guru meminta teman kelompok dari setiap 

kelompok untuk menambahkan atau 

menggabung jawaban  

d. Setiap kelompok menyiapkan konsep untuk 

menjelaskan hasil diskusinya pada teman 

kelas lainnya. 

5. Mengkomunikasikan 

a. Guru memberikan contoh bagaimana cara 

presentasi yang baik 
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b. Setiap kelompok harus siapdengan konsep 

yang akan dipresentasikan didepan teman 

kelasnya 

c. Setiap kelompok mempresentasikan hasil 

temuannya/hasil diskusi kelompoknya pada 

teman kelasnya. 

d. Ketika semua pasangan selesai menulis 

jawaban baru, guru membandingkan 

jawaban dari masing-masing pasangan ke 

pasangan yang lain. 

PENUTUP  Guru bersama peserta didik baik secara 

individu maupun kelompok menyimpulkan 

intisari dari pelajaran yang telsh berlangsung. 

 Guru melakukan evaluasi pembelajaran. 

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya 

 Bersama-sama menutup pembelajaran dengan 

do’a dan salam. 

 

 

 

 

16 ENIT 

 

J. Tes Tulis (Evaluasi Kognitif)  

No. Soal Butir instrument 
Bobot 

nilai 

1. Dapat mengartikan QS An-Nisa ayat 36  

 
Artikan QS. An-Nisa ayat 3 

6dengan benar! 

 

15 

2. Dapat mengartikan Hadits yang terkait Artikan hadits berikut 

inidengan benar! 
15 

3. Dapat menjelaskan cara bebuat baik 

kepada keduaorang tua dan guru 

Jelaskan kriteria cara bebuat 

baik kepada keduaorang tua 

dan guru! 

10 

4 Dapat menyebutka sikap-sikap bebuat 

baik, patuh dan hormat kepada 

keduaorang tua dan guru 

sebutkan 3 contoh berbuat baik 

pada guru dan orang tua! 

5 

5 Dapat menyebutkan manfaat bebuat 

baik, patuh dan hormat kepada 

keduaorang tua dan guru 

Sebutkan 3 manfaat bebuat 

baik, patuh dan hormat kepada 

keduaorang tua dan guru 

5 

Pedoman Penilaian 

  ∑ Skor perolehan  

Nilai =                                              X  100 

 Skor Maksimal (50) 
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Lampiran 3.1 

MATERI PEMBELAJARAN TENTANG MENGKONSUMSI 

MAKANAN DAN MINUMAN YANG HALAL DAN MENJAUHI 

YANG HARAM 

 

A. Mengkonsumsi Makanan dan Minuman yang Halal dan Menjauhi 

yang Haram 

 

Makan berarti memasukkan sesuatu melalui mulut sedang minum 

berarti meneguk barang cair melalui mulut. Adapun makanan adalah sesuatu 

yang dimakan, sedang minuman adalah sesuatu yang diminum. Dengan 

demikian makanan dan minuman adalah sesuatu yang dapat dimakan dan 

diminum oleh manusia maupun oleh makhluk hidup yang lain. Namun, 

pembahasan ini akan difokuskan pada pembahasan tentang makanan dan 

minuman yang dikonsumsi manusia. 

Harus diakui bahwa Islam merupakan agama yang universal yang 

isinya tidak hanya menyangkut masalah ibadah, tetapi juga berbagai masalah 

yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupannya, termasuk di dalamnya 

masalah makanan dan minuman. Islam mengatur masalah makanan dan 

minuman ini tidak hanya sekedar untuk menunjukkan pentingnya 

mengkonsumsi makanan dan minuman bagi manusia, tetapi lebih dari itu 

makanan dan minuman ini diatur secara rinci, hingga jelas mana makanan 

yang boleh dikonsumsi dan mana yang tidak boleh dikonsumsi. 

Secara umum makanan dan minuman menurut Islam dapat 

dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu makanan dan minuman yang 

dihalalkan serta makanan dan minuman yang diharamkan. Makanan yang 

dihalalkan adalah makanan yang boleh dikonsumsi manusia karena akan dapat 

memberikan manfaat yang besar kepadanya. Sedang makanan yang 

diharamkan adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi manusia, karena 

akan dapat menimbulkan bahaya (mudarat) baginya. 

 

1. Pengertian halal dan haram dalam Islam 

Dalam sejarah perjalanan manusia, sebenarnya masalah halal dan 

haram ini sudah ada sejak adanya manusia. Ketika Nabi Adam di surga 

bersama isterinya, Hawa, sudah ada aturan dari Allah untuk memperhatikan 

mana sesuatu yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, atau 

mana makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi dan mana yang tidak 

boleh dikonsumsi. Pada masa itu sudah ada hukum halal dan haram. Yang 

boleh dilakukan atau boleh dikonsumsi menunjukkan adanya hukum halal dan 

yang tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dikonsumsi menunjukkan adanya 

hukum haram. 

Menurut ulama fikih, yang dimaksud dengan halal adalah sesuatu yang 

menunjukkan adanya kebolehan dan tidak menunjukkan adanya larangan, 

sehingga sesuatu yang halal ini boleh dilakukan. Sedang yang dimaksud 

dengan haram adalah sesuatu yang dilarang oleh pembuat hukum (Allah dan 

Rasulullah) untuk dilakukan dengan larangan yang pasti, karena jika hal ini 
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tidak diikuti akan mendapatkan hukuman dari Allah tidak hanya di akhirat 

kelak, tetapi juga di dunia sekarang ini. Di antara kedua hukum ini ada hukum 

yang berada di tengah-tengah, yaitu makruh, yakni suatu larangan dari 

pembuat hukum yang tidak terlalu kuat yang tidak sampai disiksa jika 

melakukannya. Derajatnya berada setingkat di bawah hukum haram.  

Dasar hukum mengenai hukum haram dan haram ini banyak ditemukan dalam 

al-Quran dan hadis Nabi. Ketika Nabi ditanya tentang hukum minyak samin, 

keju, dan keledai liar, Nabi menjawab:  

Artinya: “Yang halal adalah yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya dan 

yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya, sedang apa 

yang didiamkan oleh-Nya berarti dimaafkan untukmu.” (HR. at-Tirmidzi dan 

Ibnu Majah). 

Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda:”Sesungguhnya Allah telah 

menetapkan berbagai kewajiban, maka janganlah kamu menyia-nyiakannya, Dia 

telah menentukan beberapa batas maka janganlah kamu melampauinya, Dia 

telah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kamu melanggarnya, dan Dia 

telah mendiamkan sesuatu sebagai rahmat buat kamu, bukan karena lupa, maka 

janganlah kamu mencarinya.” (HR. ad-Daruquthni). 

Dalam al-Quran Allah berfirman: 

Artinya: “Dan Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya 

atasmu.” (QS. al-An’am (6): 119). 

Jadi, halal dan haram itu yang menentukan adalah Allah. Karena 

ketentuan mengenai halal dan haram ini sudah pasti, maka kita dilarang 

mengharamkan sesuatu yang sebenarnya halal, atau sebaliknya menghalalkan 

sesuatu yang sebenarnya haram. Perbuatan semacam ini disamakan hukumnya 

dengan syirik kepada Allah. Semua keputusan Allah mengenai halal dan haram 

ini harus kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Terkait dengan hal ini Nabi bersabda: 

Artinya: ‘Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu juga sudah jelas, di 

antara keduanya terdapat perkara-perkara yang tidak jelas (syubhat).” (HR. al-

Bukhari dan Muslim). 

Dari hadis di atas jelaslah bahwa halal dan haram itu sudah ditetapkan 

dengan jelas oleh Allah maupun oleh Rasulullah Saw. Namun tidak semua hal 

ditetapkan hukumnya. Ternyata masih banyak hal yang belum ada ketentuan 

hukumnya, apalagi hal-hal yang tidak ada pada zaman Nabi atau hal-hal yang 

baru yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Terhadap hal-hal yang 

belum ada ketentuannya ini, Nabi memberikan ketentuan hukum syubhat (tidak 

jelas halal  dan haramnya). Pemberian hukum terhadap hal-hal yang syubhat ini 

bisa diqiyaskan (disamakan) dengan hal-hal yang sudah pasti halal dan 

haramnya dengan mendasarakan pada kesamaan sebabnya (illat-nya). 

Hukum halal dan haram meliputi berbagai hal dalam kehidupan manusia. 

Di samping terkait dengan perbuatan, halal dan haram juga terkait dengan 

makanan, minuman, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya. Pada bagian ini 

pembicaraan akan difokuskan pada masalah makanan dan minuman. 
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1. Binantang yang dihalalkan 

 Manusia membutuhkan makanan dan minuman untuk kelangsungan 

hidupnya. Makanan dan minuman itu berasal dari binatang dan tumbuhan. 

Makanan dan minuman itu ada yang dihalalkan dan ada yang di haramkan untuk 

dikonsumsi.  

 Berikut ini akan dijelaskan tentang jenis binatang yang halal dimakan dan 

jenis binatang yang haram dimakan menurut ajaran islam. 

a. Binatang darat  

Jenis binatang darat yang halal dimakan dagingnya antara lain 

unta,sapi,kerbau,ayam dan sebagainya.binatang-binatang itu termasuk 

binatang ternak yang tidak bertaring dan buas. Binatang tersebut menjadi 

halal apabila disembelih sesuai syariat islam. Allah befirman dalam Al-

qur’an surah Al-maidah ayat 1 sebagai berikut: 

Terjemahnya:”Dihalalkan bagimu binatang ternak.” (Qs Al-maidah 5:1) 

b. Binatang laut (air) 

Semua binatang yang hidupnya didalam air,baik berupa ikan 

maupun lainnya,menurut syariat islam hukumnya halal dimakan. Hal itu 

berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-quran surah Al-maidah ayat 96 

sebagai berikut 

Terjemahnya:”Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan 

makanan(yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan 

bagi orang yang dalam perjalanan).” (Surah Al-maidah 5:296). 

Senada dengan ayat tersebut nabi Muhammad Saw bersabda: 

Artinya:Rasullah saw bersabda, Laut itu suci airnya dan halal 

bangkainya. (HR. Abu Daud). 

Dari penjelasan ayat dan hadist tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

senua binatang yang ada dilaut itu hukumnya halal dimakan,baik berupa ikan 

maupun lainnya. 

2. Binatang yang diharamkan 

Jenis-jenis binatang yang diharamkan antara lain sebagai berikut. 

a. Binatang haram karena nas ( sesuai dalil al-qur’an dan hadis ), seperti 

khimar, keledai, binatang yang bertaring (binatang buas), serta setiap jenis 

burung yang berkuku tajam untuk mencengkram. 

Rasulullah saw bersabda: 

Artinya: “ dari Jabir bin abdillah berkata, “sesungguhnya rasulullah saw 

pada perang Khaibar telah melarang daging khimar (keledai) jinak dan 

membolehkan memakan daging kuda.” (HR. Muslim)  

 Rasulullah saw bersabda : 
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Artinya : “ Dari Ibnu Abbas ra berkata, “ rasulullah saw telah melarang 

setiap binatang bertaring dari jenis bintang buas dan setiap jenis burung 

yang mempunyai kuku untuk mencengkram.” ( HR. Muslim ) 

b. Binatang yang haram karena dilarang membunuhnya, seperti lebah, semut, 

dan burung hud-hud.  

Rasulullah saw bersabda : 

Artinya : “ Dari Ibnu Abbas ra, “ rasulullah saw telah melarang 

membunuh empat macam binatang, yaitu semut, lebah, burung hud-hud 

dan burung sardi.” ( HR. Ahmad ) 

c. Binatang yang haram karena kotor ( jijik ), sepeti kutu, ulat, dan belatung. 

Firman Allah swt : 

Terjemahnya : “Allah swt mengharamkan kepada mereka yang segala 

menjijikan.” (QS al-A’raf / 7 : 157 ) 

Selain jenis binatang yang diatas, kurang lebih ada sepuluh macam 

makanan dari hewan yang diharamkan untuk di makan, yaitu sebagai berikut : 

a. Bangkai, yaitu binatang yang mati bukan karena disembelih atau di buru 

oleh manusia. Hal itu dilarang karena mengandung kuman yang sangat 

membahayakan kesehatan. 

b. Darah, yaitu darah yang mengalir keluar dari tubuh hewan karena di 

sembelih atau lainnya. 

c. Daging babi, termasuk semua anggotanya. Daging babi dilarang karena 

mengadung baksil-baksil ( kuman-kuman ) yang sangat berbahaya bagi 

pencernaan tubuh. 

d. Hewan yang disembelih tanpa menyebut asma allah. 

e. Hewan yang mati tercekik. 

f. Hewan yang mati dipukul, yaitu hewan yang mati di pukul dengan benda 

keras dengan benda berat. 

g. Hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, seperti jatuh dari 

atas bukit lalu masuk kedalam jurang. 

h. Hewan yang mati karena di tanduk oleh hewan lain. 

i. Hewan yang mati diterkam binatang buas. 

j. Hewan yang di sembelih untuk berhala 

 

3. Manfaat binatang yang di halalkan 

 Memakan daging hewan yang halal dengan cara penyembelihan yang halal 

merupakan perintah allah swt. Semua perintah allah swt apabila dilakukan dengan 

penuh keyakinan hanya semata-mata iman kepadanya pasti akan mendatangkan 

banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 

 Manfaat dari memakanan binatang yang dihalalnkan di antaranya sebagai 

berikut : 

a. Dapat menyehatkan badan dan terhindar dari penyakit.  

b. Dapat menenangkan jiwa seseorang sehingga hidupnya tidak gelisah. 

c. Dapat mendorong seseorang untuk menjadi hamba yang bersih. 
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d. Dapat mendorong seseorang untuk selalu bersyukur atas nikmat allah swt. 

 

4. Bahaya ( Mudarat ) hewan yang di haramkan 

 Memakan daging hewan atau binatang yang di haramkan karena 

penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat islam merupakan larangan allah 

swt. Semua larangan allah swt apabila dilarang akan berdampak negatif dan 

merugikan orang yang melarang sehingga menimbulkan bahaya dalam 

kehidupannya. 

 Bahaya atau mudarat pada seseorang yang makan makanan haram antara 

lain adalah sebagai berikut : 

a. Hidup tidak tenang dan gelisah. 

b. Menyebabkan terjangkitnya penyakit. 

c. Mendorong perbuatan yang negatif ( dilarang oleh allah swt ). 

d. Di akhirat nanti diancam oleh siksa neraka. 

Sabda nabi Muhammad saw, 

 

Artinya : Dari Jabir bin Abdillah, sesungguhnya rasulullah saw bersabda 

“ wahai Ka’b bin U’jrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging 

yang tumbuh dari makanan haram.” ( HR. ad- Darimi ) 

 

5. Menghindari makanan yang bersumber dari binatang yang 

diharamkan 

 Makanan yang dapat memengaruhi jiwa dan sikap mental pemakannya. 

Makanan yang buruk bisa membawa sikap yang buruk kepada pemakannya, 

begitu pula dengan makanan yang baik dan halal akan membuat pemakannya 

mampu bersikap baik pula. Makanan yang bersumber dari binatang yang 

diharamkan akan memiliki banyak mudarat bagi manusia, misalnya daging babi. 

Daging babi mengandung lemak yang cukup tinggi di banding daging-daging 

yang lainnya. keberadaan lemak yang tinggi dalam tibuh kita akan menimbulkan 

berbagai macam penyakit, seperti kegemukan, struk, darah tinggi, dan lain-lain. 

a. Selalu waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang yang di 

haramkan, 

b. Selektif dalam memilih makanan yang akan di konsumsi. 

c. Mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang 

diharamkan, baik dari surat kabar, buku, maupun internet. 

 

6. Makanan yang berasal dari tumbuhan 

 Selain makanan yang berasal dari binatang, ada juga makanan berasal dari 

tumbuhan. Makanan yang berasal dai tumbuhan tidak ada keterangan haram 

didalam al-quran dan hadis. Oleh karena itu, makanan dari tumbuhan umumnya 

halal dimakan. Makanan dari tumbuhan akan menjadi haram apabila menjadi 

makanan yang memabukan dan dapat merusak kesehatan tubuh. Contoh 

tumbuhan yang memabukan adalah ganja. 

Allah swt berfirman : 
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Terjemahnya : “ Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami 

tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan 

dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, kami keluarkan dari 

tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, 

mengurai tangkai-tangkai menjulai, dan kebun-kebun anggur dan ( kami 

keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah 

buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian 

itu ada tanda-tanda ( kekuasaan allah ) bagi orang-orang yang beriman.” ( QS 

al-an’am 6 : 99 ) 

 Ayat itu menjelaskan bahwa air sebagai sebab tumbuhnya segala macam 

tumbuhan, baik dari jenis dan rasanya. Allah swt memerintahkan manusia agar 

memperhatikan tumbuhan yang beraneka ragam itu saat berbuah. Proses 

perubahan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan allah swt. 

7. Makanan Olahan 

Makanan olahan adalah bahan-bahan makanan yangdiolah menjadi makanan. 

Kehalalan dan keharaman makanan olahan bergantung pada bahan-bahan dasar 

yangdigunakan. Makanan yang diolah dapat memabukkan atau membuat tubuh 

sakit atau yang diharamkan oleh Allah Swt. misalnya minyak babi. Bagi umat 

islam makanan olahan yang mengandung minyak babi sangat diharamkan.  Di 

Indonesia, ada lembaga yang menangani produk-produkhalal yang beredar, yaitu 

LPPOM Majlis Ulama Indonesia. 

A. Makanan dan minuman haram 

Bahan dasar dariminuman adallah air. Air akan menjadi halal apabila 

diolah menjadi minuman yang baik. Air akan menjadi haram apabila diolah 

menjadiminuman yang memabukkan dan merusak kesehatan tubuh manusia. 

1. Minuman halal 

Air yang halal diminum adalah air alam, air olahan, dan air susu. 

a. Air alam  

Air alam merupakan air yang berasal dari alam tanpa campuran tangan 

manusia. Air alam keluar dari bumi. Air alam halal diminum oleh siapapun. 

Air alam itu adalah air mata air, air sumur, air hujan, air telaga, air sungai, 

air laut, air embun, air salju. 

b. Air olahan 

Air hasil olahan, misalnya sirop. Air sirup adalah air hasil proses 

pengolahan buah-buahan. Air sirup halal karena tidak memabukan dan 

diproses dari buah-buahan yang halal. 

c. Air susu 

Air susu adalah air yang berasal dari hewan dan tumbuhan, seperti susu 

sapi, susu kambing, dan sebagainya. 

Semua air susuhalalkecuali air susu yang berasal dari hewan yang 

diharamkan. Sebagaimana Allah Swt. berfirman sebagai berikut: 

Terjemahnya: “dan sesungguhnya pada hewan-hewan ternak terdapat suatu 

pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamudari (air susu) yang ada dalam 
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perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagaian 

darinya kamu makan.”(QS al-Mu’minun/23:21) 

2. Minuman Haram 

Minuman yang diharamkan adalah minuman yang memabukan (khamar). 

Minuman yang memabukkan itu biasanya hasil olahan manusia. Contoh minuman 

yang memabukkan adalah wine, minuman anggur hasil fermentasi. Allah Awt, 

barfirman: 

Terjemahnya: “wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman 

keras,berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak 

panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah 

(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS al_Ma’idah/5:90) 

Allah Awt. Juga berfirman sebagai berikut. 

Terjemahnya: “ dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud 

menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, yang menghalang-

halangi kamu dari mengingat Allah danmellaksanakansolat, maka tidakkah 

kamumau berhenti?” (QS al-Ma’idah/5:91) 

Jadi minuman seperti bir, wiski, tuak, dan anggur (wine) bisa diisebut 

khamar karena mempunyai sifat memabukkan dan hukumnya haram. Bagaimana 

bila meminumnya sedikit, tidak sampai memabukkan? Nabi Muhammad Saw. 

bersabda: 

Artinya: “dari Jabr Bin Abdillah berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersabda, “Sesuatu yang memabukkan, maka banyak dan sedikitnya 

adalah haram” (HR Abu Daud) 

Berdasarka hadis diatas bahwa khamar, diminum sedikit atau banyak, 

hukumnya haram. 

B. Adab Makan dan Minum 

Islam sangat memperhatikan adab makan dan minum. Adab makan dan 

minum secara langsung pernah dicontohkan  oleh Nabi Muhammad saw. ketika 

makan dan minum Nabitidak pernah berdiri, berjalan, atau mondar-mandir, karena 

perbuatan yang demikian termasuk perbuatan setan. Adab makan dan minum 

seperti itu sama halnya dengan makan yang dilakukan oleh binatang. Hal seperti 

itu sangat tidak layak dilakukan oleh manusia, sebab manusia diberiakal oleh 

Allah Swt. 

Yang dimaksud dengan adab makan dan minum adalah etika atau sikap 

terhadap hal-halyang berhubungan dengan makan dan minum yang dilakukan dan 

diajarkan oleh Rosulullah saw. adab makan dan minum yang dilakukan dan 

diajarkan oleh Rosulullah saw. adalah sebagai bersyukur. 

1. Adab sebelum makan dan minum 

Diantara adab sebelum makan dan minum adalah sebagai berikut. 
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a. Berupaya mencari makan dan minum yang halal, sebagaimana firman 

Allah Swt. seperti berikut. 

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara 

rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah 

kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-NYA.” (QS AL-

Baqarah/2: 172) 

b. Makan dan minum diniatkan untuk bisa beribadah kepada Allah Swt. 

c. Mencuci tangan sebelum makan untuk menjaga kesehatan. 

d. Puasdan rela dengan makanan dan minuman yang ada, jangan sekali-kali 

mencelanya 

e. Makan ketika sudah lapar dan berhenti sebelum kenyang. 

f. Memulai makan  dan minum dengan membaca basmallah dan berdoa, 

sebagai berikut. 

Artinya: “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 

Penyayang. Ya Allah, berkahilah rizki yang telah Engkau berikut kepada 

kami dan jauhkanlah kami dari api neraka.” 

2. Adab sedang makan dan minum 

Diantara adab ketika sedangmakan dan minum adalah sebagai berikut. 

a. Makan dan minum denganmenggunakan tangan kanan. 

b. Disunahkan makan dan tiga jari. 

c. Makan dan minum dilakukan sambil duduk. 

d. Mengunyah makanan dengan baik sampai halus, agar lambung bekerja 

dengan mudah dan lancar. 

e. Tidak berlebihan dalam makan dan minum karena hal itu merupakan 

perbuatan setan. 

3. Adab sesudah Makan dan Minum 

Di antara adab sesudah makan dan minum adalah sebagai berikut. 

a. Berdo’a ketika sesudah makan dan minum. Do’a sesudah makan dan 

minum adalah sebagai berikut. 

Terjemah: “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan dan 

minuman kepada kami, dan menjadikan kami dari golongan orang-orang 

muslim.” 

b. Membersihkan sisa-sisa makanan dan sela-sela gigi dan berkumur-kumur 

untuk membersihkan mulut. 

c. Mencuci tangan dan peralatan makan-minum. 

d. Membersihkan dan membersihkan meja makan. 

 

C. Manfaat MengonsumsiMakanan dan Minuman yang Halal 

Islam merupakan agama yang paling sempurna karena didalamnya 

mengajarkan semua yang menjadi personal kehidupan manusia, baik di 

dunia maupun akhiratmelalui petunjuk semua yang menjadi personal 

kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat melalui petunjuk,Al 

Qur’an. Dalam mengkonsumsi makanan danminuman pun telah diatur 

dalam Islam. Semua aturan itu memiliki manfaat dan hikmah bagi 

manusia.di antara manfaat mengkonsumsi maknan danminuman halal 

sesuai syarat Islam adalah sebagai berikut. 

1. Tubuh sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. 
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2. Hidup selalu semangat 

3. Hati dan jiwa tentram. 

Jika seseorang mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak sesuai 

dengan syariat Islam, maka tubuh tidak sehat danmudah terkena 

penyakit, jiwa tidak akan tenang dan selalu gelisah, serta di akhirat 

akan mendapatkan siksa karena melanggar aturanAllah Swt. 
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Lampiran 3.2 

MATERI PEMBELAJARAN TENTANG HORMAT DAN PATUH 

TERHADAP ORANG TUA DAN GURU 

 

 

A. HORMAT DAN PATUH TERHADAP ORANG TUA DAN GURU 

1. Hormat dan Patuh Terhadap Orang Tua 
Keberadaan orang tua bagi seorang anak ibarat sebuah pohon dan 

buahnya. Tidak akan ada buah tanpa pohon, dan kuranglah bermanfaat sebuah 

pohon tanpa buah yang baik. Oleh karena itu, hubungan antara orang tua dan anak 

mestilah menjadi hubungan yang harmonis dan saling melengkapi. Bagi orang 

tua, menyayangi dan mengasihi anak tidak terbatas ruang dan waktu. Mereka 

tidak pernah lelah dan lalai dalam memberikan kasih sayang dan perhatiannya 

kepada anak-anaknya. Mereka mengerjakan apa yang menjadi kebutuhan anak-

anaknya mulai bangun tidur hingga tidur kembali. 
Di lain pihak, tidak sedikit anak yang tidak memperhatikan dan tidak 

peduli kepada orang tuanya. Ketika usia masih kecil hingga remaja, mereka 

kadang enggan menuruti nasihat dan perintah orang tuanya. Demikian pula, ketika 

mereka sudah dewasa dan sukses dalam karir, tak jarang orang tuanya terabaikan 

tanpa kasih sayang seperti kasih sayang yang didapatnya dari orang tua ketika 

kecil hingga besar. Bahkan, tidak sedikit seorang anak memperlakukan orang 

tuanya jauh dari sikap hormat, kasih, dan sayang. 
a.       Makna orang tua bagi anak 

Orang tua memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Setiap anak memiliki 

kewajiban untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Kasih sayang yang 

tulus yang diberikan orang tua tidak akan mampu dibayar dengan uang oleh 

seorang anak. Oleh karena itu, kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan orang 

tua harus dibalas dengan kebaikan, kasih sayang, dan pengorbanan yang serupa, 

meski tidak sebanding. Islam mengenal dua macam orang tua yang harus 

dihormati, yakni orang tua biologis yang telah melahirkan kita dan orang tua 

rohani yang telah mengantarkan kita mengenal Allah Swt. 
b.      Kewajiban berbakti kepada orang tua 

Berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, mengasihi, menyayangi, 

menghormati, mendoakan, taat, dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan, 

termasuk melakukan hal-hal yang mereka sukai adalah kewajiban yang harus 

dilakukan oleh setiap anak kepada orang tuanya. Perilaku tersebut di dalam istilah 

agama Islam dinamakan birrul walidain. 
Birrul walidain adalah hak kedua orang tua yang harus dilaksanakan oleh 

setiap anak, sepanjang keduanya tidak memerintahkan atau menganjurkan 

kemaksiatan atau kemusyrikan. Bahkan, seorang anak tetap harus berbakti 

meskipun orang tuanya kafir atau musyrik. Hal ini ditegaskan oleh Allah Swt. 

melalui firman-Nya dalam surah Luqmān/31:15 yang artinya, “Jika keduanya (ibu 

bapakmu) memaksamu supaya engkau musyrik, menyekutukan Aku dengan 

sesuatu yang engkau tidak ketahui, maka janganlah engkau mengikuti keduanya, 

dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan baik.” 
Islam mengatur hubungan antara anak terhadap kedua orang tuanya dan tata 

cara pergaulannya. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan. 



123 
 

Seorang anak tidak diperkenankan mengucapkan kata-kata yang kurang berkenan 

terhadap kedua orang tua, apalagi hingga membuat mereka sakit hati. 
c.       Keutamaan berbakti kepada orang tua 

Islam menempatkan kedudukan orang tua pada tempat terhormat dalam al-

Qur’ān. Kedua orang tua menempati posisi penting dalam berbakti seorang 

manusia setelah beribadah kepada Allah Swt. Perlakuan kepada keduanya 

merupakan pintu keberkahan maupun kesulitan bagi seorang anak. Jika seorang 

anak berbakti dan memperlakukan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang 

Allah perintahkan, Allah akan memberikan keberkahan hidup kepada anak 

tersebut. Tetapi sebaliknya, jika seorang anak durhaka kepada ibu bapaknya, 

Allah tak segan-segan menyulitkan jalan hidupnya. 
Banyak riwayat yang mengemukakan tentang keutamaan berbakti kepada 

orang tua. Keutamaan-keutamaan tersebut akan diperoleh seorang anak baik di 

dunia maupun di akhirat kelak. Adapun keutamaan-keutamaan berbakti kepada 

orang tua di antaranya adalah seperti berikut. 
a.       Penghapus dosa besar 
b.      Dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezeki 
c.       Akan mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan 
d.      Dimasukkan ke dalam surga 
2.      Hormat kepada guru 

Guru adalah orang yang memberikan pengetahuan sekaligus pendidikan 

akhlak terhadap murid-muridnya. Ia mengajari cara membaca, berhitung, berpikir, 

dan sebagainya. Guru juga mengajarkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai akhlak 

yang tinggi kepada murid-muridnya. Ia tidak hanya memberikan pengetahuan saat 

di sekolah, tetapi juga memberikan bimbingan saat dibutuhkan di luar sekolah. 
Setiap guru pasti akan mengajarkan kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak 

didapatkan seorang anak dari orang tuannya di rumah. Tanpa pendidikan dan 

bimbingannya, bisa jadi kita tidak akan mengetahui segala yang nyata maupun 

yang tersembunyi di alam raya ini. Tanpa bimbingannya pula, bisa jadi kita tidak 

dapat membedakan mana yang benar maupun yang salah, mana yang dibolehkan 

dan mana yang dilarang. Jasa seorang guru dalam mendidik dan mencerdaskan 

murid-muridnya tidaklah dapat diukur dengan materi. Berkat jasa gurulah, kita 

menjadi terpelajar. 
Dalam ajaran Islam, guru atau ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan 

luas dibandingkan dengan orang lainnya. Ia merupakan pewaris para nabi dalam 

menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Allah Swt. berfirman: 
 

Artinya: “...Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah 

para ulama. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Maha Pengampun.” (Q.S Fātir/35:28) 
a.       Adab Seorang Murid Kepada Guru 

Sebagaimana seorang anak memperlakukan orang tuanya, bagitu pulalah sikap 

yang harus ditunjukkan oleh murid kepada gurunya. Karena jasanya yang sangat 

besar kepada murid-muridnya, sudah selayaknya seorang murid menerapkan 

perilaku atau adab yang baik kepada gurunya. Adapun adab seorang murid kepada 

guru di antaranya adalah sebagai berikut. 
         Hendaklah merendahkan diri di hadapan guru, tidak keluar dari tempat 

belajar sebelum mendapat izin dari guru. 
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         Hendaklah memandang guru dengan penuh rasa ta’zim atau hormat dengan 

meyakini bahwa gurunya memiliki kelebihan. 
         Hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan, tenang, dan 

mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. 
         Hendaklah tidak berjalan, duduk, atau memulai perkataan sebelum meminta 

izin kepada guru. 
         Patuh terhadap perkataan dan perintahnya. 

 
B.     DALIL DAN HADITS TENTANG HORMAT DAN PATUH 

TERHADAP ORANG TUA DAN GURU 
Al-Qur’an Surat Al-Isra’ (17) ayat 23-24. 

َّلا َتْعُبُدوا ِإَّلا ِإيااُه 
َ
َوَقضَى َربُّكَ أ

ِعْنَدكَ َوِباْلَواِلَدْينِ ِإْحسَاًنا ِإماا َيْبُلَغنا 

ْو ِكَلُهَما
َ
حَُدُهَما أ

َ
 اْلِكَبَر أ

ف ٍّ َوَّل َتْنَهْرُهَما َوُقْل  
ُ
َفَل َتُقْل َلُهَما أ

 َلُهَما َقْوَّل َكِريًما
 “Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 

selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-

baiknya. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai 

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu 

mengatakan kepada kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu 

membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”(Qs. 

Al Israa’ [17]:23) 
َواْخِفضْ َلُهَما جََناَح الذُّلٍِّ ِمَن الراْحَمِة 

 َوُقْل َربٍِّ اْرحَْمُهَما َكَما َرباَياِني صَِغيًرا
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 

kesayangan dan ucapkanlah, ‘Wahai Tuhanku,kasihilah mereka keduanya, 

sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil’.” (Qs. Al Israa’ 

[17]:24) 
Surat Al-Isra ayat 23-24 memiliki kandungan mengenai pendidikan 

berkarakter. Definisi dari karakter adalah satu kesatuan yang membedakan satu 

dengan yang lain atau dengan kata lain karakter adalah kekuatan moral yang 

memiliki sinonim berupa moral, budipekerti, adab, sopan santun dan akhlak. 

Akhlak dan adab sumbernya adalah wahyu yakni berupa Al-Qur’an dan Sunah. 

Sedangkan budi pekerti, moral, dan sopan santun sumbernya adalah filsafat. 

Kembali kepada pengertian dari Surah Al-Isra ayat 23 disebutkan bahwa yang 

pertama Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyembah Dia 

semata, tidak ada sekutu bagi-Nya.yang kedua, kita harus berbakti kepada orang 

tua. Lalu pada ayat 24 disebutkan bahwa anak hendaknya mendoakan kedua orang 

tuanya.  

Ulama menegaskan bahwa doa kepada kedua orang tua yang dianjurkan 

adalah bagi yang muslim, baik yang masih hidup atau telah meninggal. 

Sedangkan bila ayah atau ibu yang tidak beragama islam telah meninggal, maka 
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terlarang bagi anak untuk mendoakannya. Dari penjelasan di atas sangat jelas 

bahwa ketika kita menghargai dan menyayangi orang tua kita dengan baik maka 

akan menumbuhkan akhlak serta moral yang baik pula bagi anak sedangkan 

jikalau kita acuh maka akan timbuh akhlak dan moral yang tidak baik. Dengan 

kata lain, hal ini sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter. Antara orang tua 

sebagai pendidik dan anak. Segala sesuatu yang diajarkan dengan baik pada 

mulanya akan menanamkan karakter yang baik pula pada anak. Untuk itu berbakti 

kepada orang tua merupakan suatu cara yang harus dilakukan. 
Hadis Abdullah ibnu Umar tentang ridho Allah terletak pada ridho orang 

tua. 
عنهما قال عَْن عَْبُد هللا بن عَْمر و رضي هللا 

قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: ِرضَى هللاُ 

فى ِرضَى الَواِلَدْينِ و سَخَطُ هللا فى سَخَطُ 

الَواِلَدْينِ ) اخرجه الترمذي وصححه 

 (ابن حبان والحاكم
Artinya: dari Abdullah bin ‘Amrin bin Ash r.a. ia berkata, Nabi SAW telah 

bersabda: “ Keridhoaan Allah itu terletak pada keridhoan orang tua, dan murka 

Allah itu terletak pada murka orang tua”. ( H.R.A t-Tirmidzi. Hadis ini dinilai 

shahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim)[1][1] 
Guru adalah orang tua kedua, yaitu orang yang mendidik murid-muridnya 

untuk menjadi lebih baik sebagaimana yang diridhoi Alloh ‘azza wa jalla. 

Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua, maka wajib pula 

mematuhi perintah para guru selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan 

syari’at agama. 
Di antara akhlaq kepada guru adalah memuliakan, tidak menghina atau 

mencaci-maki guru, sebagaimana sabda Rosululloh saw 

َلْيسَ ِمناا َمْن َلْم ُيَوقٍِّْر َكِبيَرَنا َو 

 َيْرَحْم َصِغيَرَنا
“Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang 

lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda.” ( HSR. Ahmad dan At-

Tirmidzi ) 
Selain memuliakan dan tidak menghina akhlak kepada guru adalah 

mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat, sebagaimana sabda 

Rasulullah Saw: 
 ِعْلًما سَهاَل َمْن سََلكَ طَِريًقا َيْلَتِمسُ ِفيهِ  

 اَّللاُ َلُه ِبِه طَِريًقا ِإَلى اْلجَناةِ 
“Barangsiapa menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu padanya, 

Alloh mudahkan baginya dengannya jalan menuju syurga.” ( HR. Ahmad, 

Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah ) 

 
C.    PERILAKU YANG MENCERMINKAN SIKAP HORMAT DAN 

PATUH TERHADAP ORANG TUA DAN GURU 
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1.      Perilaku Yang Mencerminkan Sikap Sayang, Hormat dan Patuh 

Kepada orang tua diantaranya adalah: 
a.       Jika orang tua masih hidup yaitu: 
         Mengucapkan salam saat akan meninggalkan atau menemuinya. 
         Mendengarkan segala perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah 

hati. 
         Tidak memotong pembicaraannya karena itu akan menyakiti hati keduanya. 
         Berpamitan atau meminta izin ketika akan pergi ke luar rumah, baik untuk 

bersekolah atau keperluan lainnya. 
         Mencium tangan kedua orang tua jika akan pergi dan kembali dari 

bepergian. 
         Membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang akan meringankan 

beban orang tua. 
         Berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari 

keduanya. 
         Merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran apalagi jika keduannya 

sudah tua dan pikun. 
         Merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan 

keduanya. 
         Menyambung silaturahim meskipun hanya melalui telepon ketika jarak 

sangat jauh. 
         Memberikan sebagian rezeki yang kita miliki meskipun mereka tidak 

membutuhkan. 
         Selalu meminta doa restu orang tua dalam menghadapi suatu permasalahan. 
b.      Jika orang tua sudah meninggal, yaitu: 
 Melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang 

ditinggalkannya (utang atau perjanjian dengan orang lain yang masih 

hidup). 
 Menyambung tali silaturahim kepada kerabat dan teman-teman dekatnya 

atau memuliakan teman-teman kedua orang tua. 
 Melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji kedua 

ibu bapak. 
 Mendoakan ayah ibu yang telah tiada itu dan memintakan ampun 

kepada Allah Swt. dari segala dosa orang tua kita. 
2.      Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada guru 

diantaranya: 
 Seorang murid hendaklah hormat kepada guru, mengikuti pendapat dan 

petunjuknya. 
 Seorang murid hendaklah memberi salam terlebih dahulu kepada guru 

apabila menghadap atau berjumpa dengan beliau. 
 Seorang murid hendaklah memandang gurunya dengan keagungan dan 

meyakini bahwa gurunya itu memiliki derajat kesempurnaan, sebab hal 

itu lebih memudahkan untuk mengambil manfaat dari beliau. 
 Seorang murid hendaklah mengetahui dan memahami hak-hak yang 

harus diberikan gurunya dan tidak melupakan jasanya. 
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 Seorang murid hendaklah bersikap sabar jika menghadapi seorang guru 

yang memiliki perangai kasar dan keras. 
 Seorang murid hendaklah duduk dengan sopan di hadapan gurunya, 

tenang, merendahkan diri, hormat sambil mendengarkan, 

memperhatikan, dan menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. 
 Seorang murid hendaklah ketika mengadap gurunya dalam keadaan 

sempurna dengan badan dan pakaian yang bersih. 
 Seorang murid hendaklah jangan banyak bicara di depan guru ataupun 

membicarakan hal-hal yang tidak berguna. 
 Seorang murid hendaklah jangan bertanya dengan tujuan untuk 

mengujinya dan menampakkan kepandaian kepada guru. 
 Seorang murid hendaklah jangan bersenda gurau di hadapan guru. 
 Seorang murid hendaklah jangan menanyakan masalah kepada orang 

lain ditengah majlis guru. 
 Seorang murid hendaknya tidak banyak bertanya, apalagi jika 

pertanyaan itu tidak berguna. 
 Jika guru berdiri, Seorang murid hendaklah ikut berdiri sebagai 

penghormatan kepada beliau. 
 Seorang murid hendaklah tidak bertanya suatu persoalan kepada guru 

ketika sedang di tengah jalan. 
 Seorang murid hendaklah tidak menghentikan langkah guru di tengah 

jalan untuk hal-hal yang tidak berguna. 
 Seorang murid hendaklah tidak berburuk sangka terhadap apa yang 

dilakukan oleh guru  ( guru lebih mengetahui tentang apa yang 

dikerjakannya). 
 Seorang murid hendaklah tidak  mendahului jalannya ketika sedang 

berjalan bersama. 
 Ketika guru sedang memberi penjelasan/ berbicara hendaklah murid 

tidak memotong pembicaraannya. Kalaupun ingin menyanggah 

pendapat beliau maka sebaiknya menunggu hingga beliau selesai 

berbicara dan hendaknya setiap memberikan sanggahan atau tanggapan 

disampaikan dengan sopan dan dalam bahasa yang baik. 
 Apabila ingin menghadap atau bertemu untuk sesuatu hal maka 

sebaiknya murid memberi konfirmasi terlebih dahulu kepada guru 

dengan menelphon atau mengirim pesan, untuk memastikan 

kesanggupannya dan agar guru tidak merasa terganggu. 
 Murid haruslah berkata jujur apabila guru m 
 enanyakan suatu hal kepadanya. 
 Seorang murid hendaklah menyempatkan diri untuk bersilaturahim ke 

rumah guru di waktu-waktu tertentu, sebagai bentuk rasa saying kita 

terhadap beliau. Meskipun sudah tidak dibimbing lagi oleh beliau ( 

karena sudah lulus) murid hendaklah tetap selalu mengingat jasanya dan 

tetap terus mendoakan kebaikan –kebaikan atas mereka. 
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Lampiran 4.1 

KISI-KISI SOAL I 

MATERI MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN YANG  

HALAL DAN MENJAUHI YANG HARAM 

 

NO MATERI SOAL 

A.   Pengertian halal dan haram 

dalam Islam 

1. Binantang yang dihalalkan 

2. Binatang yang diharamkan 

3. Manfaat binatang yang di 

halalkan 

4. Bahaya ( Mudarat ) hewan 

yang di haramkan 

5. Menghindari makanan yang 

bersumber dari binatang 

yang diharamkan 

6. Makanan yang berasal dari 

tumbuhan 

7. Makanan Olahan 

 

Arti kata halalan toyyiban 

Arti QS Al-Maidah/5:1 

Larangan dalam Nash Al-Quran dan 

Hadits 

Dalil tentang makanan yang haram 

terdapat dalam Al-Maidah ayat 3 

Salah satu jenis makanan yang halal 

Dua macam darah yang bisa dimakan 

yaitu hati 

Bangkai yang halal dimakan, belelang 

dn ikan 

Hukum daging hewah yang mati 

ditanduk 

Hewan yang haram dimakan meski 

disembelih 

Ketentuang menyembelih hewan 

Menyebut nama Allah  

B.  Minuman halal dan haram 

1. Minuman halal 

2. Minuman Haram 

 

C. Adab Makan dan Minum 

D. Manfaat Mengonsumsi 

Makanan dan Minuman 

yang Halal 

 

 

 

 

Syarat air yang halal, Air bersih (Suci) 

Hukum air yang tercampur dengan hal 

yang najis 

Ketentuan minuman yang halal 

menurut Islam  

Manfaat dari makanan yang dihalalkan  

Air yang halal diminum 

Hukum anggur yang sudah berubah 

sifatnya, baunya dan rasanya 

Manfaat mengkonsumsi makanan dan 

minuman halal 

Adab makan dan minum 
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Lampiran 4.2 

 

KISI-KISI SOAL II 

MATERI HORMAT DAN PATUH TERHADAP ORANG TUA 

DAN GURU 

 

NO MATERI SOAL 

A.  
 

Hormat dan patuh 

terhadap orang tua 

1. Makna orang tua 

bagi anak 

2. Kewajiban 

berbakti kepada 

orang tua 

3. Keutamaan 

berbakti kepada 

orang tua 

 

 Jika orang tua meninggal dunia anak harus 

melaksanakan 

 Sifat-sifat yang bisa membuat seorang anak 

durhaka 

 Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua 

 Patuh terhadap perkataan dan perintah kedua 

orang tua 

 Kasih sayang yang tulus yang diberikan orang 

tua tidak akan mampu dibayar dengan uang oleh 

seorang anak 

 seorang anak tetap harus berbakti meskipun 

orang tuanya kafir atau musyrik  

 Menunda-nunda saat disuruh mengerjakan 

sesuatu tidak boleh 

 Berbakti dengan melaksanakan nasihat dan 

perintah yang baik dari orang tua 

 Merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus 

dan sopan, serta mendoakan orang tua 

 Jasa seseorang ibu terhadap anaknya 

 Balasan yang akan diberikan oleh Allah Swt 

kepada anak durhaka di akhirat kelak  

 QS A-Nisa/4 ayat 36 berisi perintah Allah Swt. 

untuk berbuat baik kepada kedua orang tua 

 Sikap yang tepat jika orang tua sedang terbaring 

sakit  

 orang tua memerintahkan kemaksiyatan atau 

kemusyrikan 

 Cara menghormati dan mematuhi orang tua jika 

sudah meninggal 

 Firman Allah Surah Luqman : 13-17 

 Allah melarang kita untuk mengatakan "ah" 

kepada orang tua.  

  

B.  
1. Hormat kepada 

guru 

2. Adab Seorang 

Murid Kepada 

 Murid yang memiliki adab terhadap guru 

 Guru adalah orang tua kedua setelah  orang  tua 

 Di antara akhlaq kepada guru adalah 

memuliakan, tidak menghina atau mencaci-maki 
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Guru 

3. Dalil dan hadits 

tentang hormat 

dan patuh 

terhadap orang 

tua dan guru 

4. Perilaku yang 

mencerminkan 

sikap hormat dan 

patuh terhadap 

orang tua dan 

guru 

5. Perilaku yang 

mencerminkan 

sikap sayang, 

hormat dan patuh 

kepada orang tua 

diantaranya 

guru, 

 Sikap yang baik ketika berjalan bertemu guru 

adalah mendahuluinya 

 Mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah 

 Murid mengatur guru saat diruang kelas 

 Seorang peserta didikyang baik akan selalu 

menghormati guru-gurunya. Wujud sikap hormat 

kepada guru  

 Siswa yang menghormati dan mematuhi gurunya 

akan memperoleh Keberkahan ilmu 

 sikap yang benar ketikaguru sedang menjelaskan  

 Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim pahala 

berbakti kepada orang tua dapat disamakan 

dengan berjihad 
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Lampiran 5.1 

SOAL EVALUASI SIKLUS I 

 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling tepat! 

1. Agama Islam menganjurkan makanan dan minuman yang "Halalan 

Tayyibah", artinya ... 

a. Halal dan baik 

b. Enak dan lezat 

c. Enak dan mahal 

d. Mahal dan bergizi  

2.  “Dihalalkan bagimu binatang ternak” arti ayat diatas terdapat dalam.... 

a. QS Al-Maidah/5:4 

b. QS Al-Maidah/5:3 

c. QS Al-Maidah/5:2 

d. QS Al-Maidah/5:1 

3. Semua jenis minuman halal hukumnya selama tidak ada larangan dari ... 

a. Guru Agama 

b. Dokter 

c. Pemerintah 

d. Nash Al-Quran dan Hadits 

4. Dalil tentang makanan yang haram terdapat dalam ... 

a. Al-Maidah ayat 6 

b. Al-Maidah ayat 5 

c. Al-Maidah ayat 4 

d. Al-Maidah ayat 3 

5. Salah satu jenis makanan yang halal di bawah ini adalah ... 

a. Sayur dan buah yang sudah dicampur formalin 

b. Semua makanan yang tidak menjijikan baik dari jenis binatang air 

atau darat 

c. Daging yang sudah busuk  

d. Makanan yang membahayakan jasmani dan rohani 

6. Dibawah ini adalah syarat air yang halal, kecuali ... 

a. Air bersih (Suci) 

b. Semua jenis air yang tidak membahayakan 

c. Minuman yang sudah bercampur alkohol 

d. Air yang telah hilang sifat memabukkannya 

7. Air teh yang ada di dalam gelas terkena najis, maka hukumnya ... 

a. Sunnah 

b. Halal 

c. Haram 

d. Subhat 

8. Seseorang yang terbiasa makan dan minum yang haram pola pikir dan 

prilakunya akan ... 

a. Mulia dan terpuji 

b. Toleransi dan bertanggung jawab 

c. Sulit diatur dan pemarah 

d. Pemaaf dan dermawan 

9. Lembaga yang memberi dan mengeluarkan label halal adalah ... 
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a. BAZIS 

b. MUI (Majelis Ulama Indonesia) 

c. Yayasan Islam 

d. Departemen Pendidikan 

10. Dua macam darah yang halal dimakan yaitu ... 

a. Hati dan limpa 

b. Hati dan empedu 

c. Empedu dan limpa 

d. Hati dan marus 

11. Dua bangkai yang halal dimakan adalah ... 

a. Bangkai cicak dan toke 

b. Bangkai ayam dan burung 

c. Bangkai ikan dan belalang 

d. Bangkai kecoa dan ular 

12. Hukum daging hewah yang mati ditanduk adalah ... 

a. Halal 

b. Haram 

c. Sunnah 

d. Mubah 

13. Ketentuan minuman yang halal menurut Islam adalah ... 

a. Enak, lezat, memabukkan 

b. Enak, menyegarkan, merusak tubuh 

c. Bersih, memabukkan, merusak tubuh 

d. Bersih, menyegarkan, tidak memabukkan 

14. Manfaat dari makanan yang dihalalkan adalah... 

a. dapat menimbulkan penyakit 

b. dapat mengganggu jiwa seseorang  

c. dapat mendorong seseorang untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah 

Swt. 

d. merusak pikiran dan kehidupan 

15. Di bawah ini adalah minuman yang haram, kecuali ... 

a. Tuak 

b. Bir 

c. Arak 

d. Susu 

16. Berikut ini hewan yang haram dimakan meskipun disembelih  adalah.... 

a. Kijang 

b. Bebek 

c. Singa 

d. Kelinci 

17. Dibawah ini yang termasuk ketentuan menyembelih yang pokok ialah.... 

a. Menghadap kiblat 

b. Membaca basmalah  

c. Suci dari hadas  

d. berdoa 

18. Hewan yang dimakan harus disembelih dengan menyebut nama Allah Swt. 

jika hewan itu dibeli dipasar dan kita tidakmelihat penyembelihannya, 

maka... 

a. Tidak boleh dimakan karena haram 
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b. Boleh dimakan, karena hewan yang dibeli dipasar sudah diawasi oleh 

lembaga yang mengurusi pemotongan hewan 

c. Tidak boleh dibeli 

d. Makruh dimakan 

19. Buah anggur bisa diawetkan selama bertahun-tahun sehingga berubah 

rasanya dan memabukkan. Hukum memakanbuah tersebut adalah... 

a. Bolehasalkan sedikit saja 

b. Haram karena sudah berubah rasanya dan memabukkan 

c. Antara boleh dan tidak diminum 

d. Boleh asal minumnya sembunyi 

20. Adab makan dan minum yang baik adalah 

a. Sambil berdiri 

b. Sambil bicara 

c. Sambil menonton televisi 

d. Membaca do’a 

 

 

Pasangkanlah pertanyaan berikut dengan jawaban yang telah disediakan! 

 

1. Minuman yang memabukkan 

2. Binatang yang dilarang untuk dimakan dan hukumnya haram 

3. Binatang yang haram dimakan dan dilarang membunuhnya 

4. Hukum memakan daging hewan yang mati dicekik 

5. Meminum susu kambing 

  Lebah 

  Haram 

  Daging babi 

  Halal 

  Khamar 

 

  

a 

c 

d 

e 

b 
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Tandailah dengan B jika benar dan S jika salah! 

No B/S Item Soal 

1.  Air yang berasal dari alam halal diminum. 

2.  Khamar adalah minuman yang menguatkan tubuh.  

3.  Memakan dan meminum yang halal tandanya kita selalu 

bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. 

4.  Susu sapi halal diminum. 

5.  Tubuh akan sehat dan terhindar dari berbagai penyakit jika 

makan dan minum yang halal. 

6.  Hewan yang mati diterkam binatang buas halal dimakan. 

7.  Contoh hewan mejijikan adalah kutu dan belatung.  

8.  Daging babi halal dimakan jika disembelih membaca 

basmalah. 

9.  Darah haram dimakan. 

10.  Berdoa sebelum makan dan minum meupakan adab makan 

dan minum. 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Jelaskan perbedaan binatang darat dan binatang air yang halal dimakan! 

2. Mengapa katak haram untuk dimakan? 

3. Jelaskan manfaat makan binatang yang dihalalkan! 

4. Sebutkan lima contoh  adab makan dan minum! 

5. Berikan contoh-contoh minuman berasal dari tumbuhan dan hewan yang 

halal! 
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KUNCI  JAWABAN 

Pilihan Ganda 

1. A 

2. D 

3. D 

4. D 

5. B 

6. C 

7. C 

8. C 

9. B 

10. B 

 

11. C 

12. B 

13. D 

14. C 

15. D 

16. C 

17. B 

18. B 

19. B 

20. D 

 

Mencocokkan 

1. E 

2. C 

3. A 

4. B 

5. D 

Benar/Salah 

1. B 

2. S 

3. B 

4. B 

5. B 

6. S 

7. B 

8. S 

9. B 

10. B 

Uraian 

1. Binatang darat yang halal, binatang-binatang ternak atau tidak diternak yang 

tidak bertaring dan buas. Binatang tersebut menjadi halal apabila  

doisembelih sesuai dengan syariat islam. Sedangkan binatang laut semuanya 

halal meski mati tanpa disembelih, karna pada dasarnya laut itu suci airnya 

dan halal bangkainya. 

2. Karena hidup didua alam yaitu darat dan air, dan sangat menjijikan. 

3. Dapat menyehatkan badan dan terhindar dari penyakit, dapat menenangkan 

jiwa seseorang sehingga hidupnya tidak gelisah, dapat mendorong seseorang 

untuk menjadi hamba yang bersih, dapat mendorong seseorang untuk selalu 

bersyukur atas nikamat Allah Swt. 

4. Makan dan minum menggunakan tangan kanan, disunahkan makan dengan 

tiga jari, makan dan minum dilakukan dengan duduk, mengunyah makanan 

dengan baik sampai halus, tidak berlebih-lebih dalam makan dan minum 

karena hal itu merupakan perbuatan setan. 

5. Susu, air kelapa, air tebu, keju. 
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Lampiran 5.2 

SOAL EVALUASI SIKLUS II 

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling 

tepat! 

1. Berikut ini adalah jasa seseorang ibu terhadap anaknya, kecuali... 

a. Melahirkan 

b. Merawat 

c. Mendidik 

d. Birul walidain 

2. Balasan yang akan diberikan oleh Allah Swt kepada anak durhaka di 

akhirat kelak adalah... 

a. Sulitmendapat jodoh 

b. Dimasukan ke neraka 

c. Sulit mendapat pekerjaan 

d. Cita-cita tidak tercapai 

3. QS A-Nisa/4 ayat 36 berisi perintah Allah Swt. untuk...  

a. Berbuat baik kepada guru 

b. Mendoakan semua kaum muslim 

c. Berbuat baik kepada kedua orang tua 

d. Berdzikir kepada Allah Swt 

4. Sikap yang tepat jika orang tua sedang terbaring sakit yaitu.... 

a. Merawatnya denganikhlas dan penuh kasih sayang 

b. Dititipkan dirumah tetangga karena sibuk belajar 

c. Menasehati dengan lemah lembut agar cepat sembuh 

d. Membiarkannya sampai sembuh dengan sendirinya 

5. Jika orang tua memerintahkan kemaksiyatanatau kemusyrikan, sikap yang 

tepat adalah... 

a. Menolak dengan santun dan lemah lembut 

b. Mentaati dengan sepenuhnya 

c. Membantahnya karena bertentangan dengan ajaran islam 

d. Menolak dengan keras 

6. Berikut ini merupakan cara menghormati dan mematuhi orang tua jika 

sudah meninggal, kecuali... 

a. Menyambung selaturahmi dengan sahabat orang tua 

b. Melanjutkan cita-cita orang tua 

c. Mengantar makanan kekuburan 

d. Mendoakan agar diampuni Allah Swt 

7. Berikut ini yang merupakan contoh perilaku durhaka kepada orang tua 

adalah... 

a. Berdusta kepadanya 

b. Meminta doa restu 

c. Benjaga nama baik 

d. Ziarah kekuburnya 

8. Seorang peserta didikyang baik akan selalu menghormati guru-gurunya. 

Berikut ini yang merupakan wujud sikap hormat kepada guru adalah... 

a. Sering bertanya kepadanya 

b. Sering menelponnya 
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c. Mengetes kepintarannya 

d. Mematuhi nasehat-nasehatnya 

9. Siswa yang menghormati dan mematuhi gurunya akan memperoleh... 

a. Keberkahan ilmu 

b. Hadiah dari guru 

c. Sanjungan dari teman 

d. Sertifikat pengharrgaan 

10. Seorang guru sedang menjelaskan pelajaran dikelas, sikap yang benar 

adalahaa... 

a. Tidak perlu mencatat karena sudah paham 

b. Mengerjakan tugas lain yang belum selesai 

c. Mendengarkan dan menyimak dengan baik 

d. Berbicara dengan teman sebangku 

11. Sebagai seseorang mukmin hendaknya memperhatikan setiap 

perbuatannya meskipun hal-hal yang dianggap sepele karena... 

a. Semua perbuatan sama saja dihadapan Allah 

b. Hanya amal yang besar yang akan diberi balasan Allah 

c. Hanya amalan tertentu yang akan mendapat imbalan Allah 

d. Setiap amal perbuatan akan mendapatkan balasannya 

12. Apabila kedua orang tua belum mampu memenuhi semua kebutuhan kita 

dengan layak, maka sikap kita yang benar adalah... 

a. Memarahi orang tua 

b. Bersabar atas keadaan orang tua 

c. Kecewa dengan orang tua 

d. Memaksa orang tua dengan cara apapun 

13. Bagi seorang anak, orang yang harus ia utamakan untuk mendapatkan 

kebaikan dirinya adalah... 

a. Ibu 

b. Teman 

c. Ayah 

d. Paman 

14. Sikap yang benar ketika orang tua memiliki akidah yang berbeda dengan 

kita adalah... 

a. Tidak perlu mengormatinya 

b. Tidak di anggap sebagai orang tuanya 

c. Tetap berbuat baik kepada mereka 

d. Memutuskan hubungan kekeluargaan 

15. Sikap yang mencerminkan pengalaman dari firman Allah Surah Luqman : 

13-17 adalah... 

a. Berdo'a kepada selain Allah 

b. Melaksanakan solat dan bersabar 

c. Malu ketika orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhannya 

d. Mematuhi semua perintah orang tua meskipun bertentangan dengan 

perintah Allah 

16. Dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim pahala berbakti kepada orang 

tua dapat disamakan dengan... 

a. Berjihad 

b. Ibadah haji 

c. Berkurban 
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d. Shalat 

17. Allah melarang kita untuk mengatakan "ah" kepada orang tua. Berikut ini 

perbuatan yang serupa dengan mengucapkan "ah" kecuali... 

a. Memukul 

b. Merawat 

c. Menyakiti 

d. Mengejek 

18. Salah satu upaya untuk menjaga nama baik orang tua adalah... 

a. Melakukan perbuatan sekehendak hati sendiri 

b. Membangga-banggakan orang tua dihadapan teman-teman 

c. Tidak mencela orang tua orang lain 

d. Selalu menuruti permintaan orang tua yang baik maupun buruk 

19. Berikut ini perintah orang tua yang tidak perlu ditaati adalah... 

a. Perintah untuk membelikan keperluan rumah tangga di toko 

b. Perintah menyisihkan uang saku untuk ditabung 

c. Perintah untuk selalu bangun pagi 

d. Perintah untuk memenuhi kebutuhan sendiri dengan mengambil 

barang milik orang lain 

20. Dalam surah al-Isra': 23, perintah Allah setelah untuk tidak 

menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun adalah perintah untuk.... 

a. Berkurban 

b. Berjihad 

c. Menunaikan haji 

d. Berbakti kepada orang tua 

 

Pasangkanlah pertanyaan berikut dengan jawaban yang telah disediakan! 

 

6. Jika orang tua meninggal dunia anak harus melaksanakan 

7. Tidak patuh, acuh, membantah dan malas 

8. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua 

9. Murid yang memiliki adab terhadap guru 

10. Patuh  terhdap perkataan dan  perintah  kedua orang tua 

  Wajib 

  Wasiat 

  Menghapus Dosa  

  Menghormati 

 Durhaka 

 

  

b 

e 

d 

c 

a 



139 
 

Tandailah dengan B jika benar dan S jika salah! 

No B/S Item Soal 

1.  Kasih sayang yang tulus yang diberikan orang tua tidak akan 

mampu dibayar dengan uang oleh seorang anak 

2.  Seorang anak tetap harus berbakti meskipun orang tuanya kafir 

atau musyrik  

3.  Harus menunda-nunda saat disuruh mengerjakan sesuatu 

4.  Guru adalah orang tua kedua setelah  orang  tua kita 

5.  Di antara akhlaq kepada guru adalah memuliakan, tidak menghina 

atau mencaci-maki guru 

6.  Sikap yang baik ketika berjalan bertemu guru adalah 

mendahuluinya 

7.  Mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah 

8.  Berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik 

dari orang tua dan guru 

9.  Merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta 

mendoakan orang tua dan guru 

10.  Murid mengatur guru saat diruang kelas 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Jelaskan apa arti dari QS An-Nisa ayat 36! 

2. Mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? 

3. Jelaskan manfaat patuh kepada orang tua dan guru! 

4. Sebutkan lima contoh  berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua 

dan guru ! 

5. Berikan contoh-conto orang yang durhaka, tidak baik, hormat, dan patuh 

kepada orang tua dan guru! 
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KUNCI  JAWABAN 

Pilihan Ganda 

1. D 

2. B 

3. C 

4. A 

5. A 

6. C 

7. A 

8. D 

9. A 

10. C 

11. D 

12. B 

13. A 

14. C 

15. B 

16. A 

17. B 

18. C 

19. D 

20. D 

 

 

Mencocokkan 

1. B 

2. E 

3. C 

4. D 

5. A 

 

Benar/Salah 

1. B 

2. B 

3. S 

4. B 

5. B 

6. S 

7. S 

8. B 

9. B 

10. S 

 

Uraian 

1.  “Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua,... 

Jadi yang dimaksudkan disini yaituAllah memerintahkan kita berbuat baik 

pada kedua orang tua kita. 

2. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua karena orang tualah yang sudah 

mendidik kita sejak belum lahir kedunia sampai kita dilahirkan didunia dan 

sampai saat ini, dan karna kita tidak bisa memberikan balasan apapun pada 

orang tua kita sehingga kita harus berbakit pada orang tua kita. 

3. Manfaat patuh kepada orang tua dan guru yaitu. Kita selalu diberkahi oleh 

Allah dan kita mudah melakukan apapun yang bermanfaat karena orang tua 

dan guru kita ridho dengan apa yang kita lakukan. 

4. a)  Mematuhi perintahnya, b)  Mendengarkan apa yang disampaikannya, c) 

jangan membantah apa yang diperintahkannya, d)  membantu/meringankan 

pekerjaannta, dan e)  Berusaha menjaga nama baiknya. 
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5. a)  Membangkang, b)  tidak patuh, c)  membantah perintahnya, d) selalu tidak 

mendengarkan apa yang disampaikannya, e) selalu bertutur kata kasar dan 

bersikap 
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Rubrik Penilaian : 

I. Pilihan Ganda 

a. Jika siwa menjawab satu soal benar skor = 5 

b. Jika iswa menjawab satu soal salah skor = 0 

c. Jika jawaban siswa semua benar skor = 50 

II. Esay 

1. Ketentuan penilaian untuk soal  pertama 

a. Jika siswa menjawab benar  skor = 10 

b. Jika siswa menjawab kurang tepat skor = 5-9 

c. Jia siswa menjawab salah skor = 1-4 

d. Jika siswa tidak menjawab skor = 0 

2. Ketentuan penilaian untuk soal kedua 

a. Jika siswa menjawab benar  skor = 10 

b. Jika siswa menjawab kurang tepat skor = 5-9 

c. Jia siswa menjawab salah skor = 1-4 

d. Jika siswa tidak menjawab skor = 0 

3. Ketentuan penilaian untuk soal ketiga 

a. Jika siswa menjawab benar  skor = 15 

b. Jika siswa menjawab kurang tepat skor = 5-14 

c. Jia siswa menjawab salah skor = 1-4 

d. Jika siswa tidak menjawab skor = 0 

4. Ketentuan penilaian untuk soal keempat 

a. Jika siswa menjawab benar  skor = 15 

b. Jika siswa menjawab kurang tepat skor = 5-14 

c. Jia siswa menjawab salah skor = 1-4 

d. Jika siswa tidak menjawab skor = 0 

 

Skor Maksimal = I + II = 100 

 

 



143 
 

Lampiran 6.1 

 

Siklus 1 prtemuan 1 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU PADA SIKLUS I SELAMA 

PEMBELAJARAN  BERLANGSUNG MELALUI METODE  

THE POWER OF TWO 

 

Nama Sekolah  : SMP N 12 Konawe Selatan    

Kelas/Semester : VIII E/Genap    

Materi pokok   : Mengkonsumsi Makanan dan Minuman yang Halal dan         

                           Menjauhi yang Haram   

   

 

Aspek Yang diamati Ya Tidak Keterangan  

1. Mengamati 

a. Guru menunjukan 

gambar yang terkait 

dengan materi 

pembelajaran 

✔  Gambar yang ditunjukan oleh guru 

didepan menunjukan gambar yang 

terkait dengan materi belajar 

b. Guru meminta siswa 

untuk mengamati 

gambar 

✔  Siswa terlihat sangat memperhatikan 

gambar yang ditunjukan karna guru 

menginstruksikan siswa agar 

mengamati gambar 

c. Guru meminta Siswa 

membaca dan 

mencermati teks 

yang menyajikan 

materi 

✔  Setelah melihat gambar siswa menelaah 

materi yangterkait dengan gambar yang 

ditunjukan 

2. Menanya 

a. Guru meminta siswa 

untuk mengajukan 

pertanyaan 

 ✔ Guru fokus pada penjelasan materi yang 

disampaikan pada siswa, hingga lupa 

menginstruksikan agar siswa 

mengajukan pertanyaan 

b. Guru terlebih dahulu 

menunjukan contoh 

bertanya yang baik 

dan benar 

 ✔ Guru masih menggunakan waktu untuk 

fokus pada penjelasan tidak sempat 

mencontohkan pada siswa  

c. Guru member 

peserta didik satu 

atau lebih 

pertanyaan yang 

✔  Guru  memancing siswa untuk bisa 

menjawab pertanyaan degan pertanyaan 

yang bisa merefleksi 
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membutuhkan 

refleksi dan pikiran. 

3. Mengeksplorasi 

a. Guru member 

contoh menjawab 

pertanyaan dengan 

baik 

 ✔ Guru tidak mencontohkan cara 

menjawab dengan baik dan benar karna 

fokus langsung meminta jawaban pada 

siswa 

b. Guru meminta siswa 

menjawab 

pertanyaan 

✔  Siswa langsung bersahutan menjawab 

pertanyaan yang dilontarkan oleh guru 

c. Guru memasang-

masangkan peserta 

didik sehinga 

menjadi kelompok 

✔  Sampai tahap ini mengikuti prosedur 

strategi The PowerOf Two sehingga 

memasang- masangkan untuk 

berkelompok 

4. Mengasosiasi 

a. Guru meminta 

peserta didik 

berdiskusi 

✔  Siswa mulai berdiskusi dan semua 

mengikuti intruksi dari guru 

b. Guru mencontohkan 

berkomunikasi 

dengan teman 

sejawat yang baik 

 ✔ Guru fokus pada siswa yang bermain 

dan tidak sempat mencontohkan 

bagaimana cara berkomunikasi dengan 

baik dengan teman sebaya 

c. Guru meminta teman 

kelompok dari setiap 

kelompok untuk 

menambahkan atau 

menggabung 

jawaban 

 

✔  Setelah semua rapi guru meminta setiap 

temen kelompok menambahkan 

menjawaban teman kelompoknya.  

d. Guru meminta 

Setiap kelompok 

menyiapkan konsep 

untuk menjelaskan 

hasil diskusinya 

pada teman kelas 

lainnya. 

 

✔  Semua siswa fokus mendengarkan 

instruksi guru agar menyiapkan untuk 

presentasi hasil diskusinya. 

5. Mengkomunikasikan 
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Lampiran 6.2 

 

Siklus 1 prtemuan 2 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU PADA SIKLUS I SELAMA 

PEMBELAJARAN  BERLANGSUNG MELALUI METODE  

THE POWER OF TWO 

 

Nama Sekolah  : SMP N 12 Konawe Selatan        

Kelas/Semester : VIII E/Genap    

Materi pokok   : Mengkonsumsi Makanan dan Minuman yang Halal dan         

                            Menjauhi yang Haram   

   

Aspek Yang diamati Ya Tidak Keterangan  

1. Mengamati 

a. Guru menunjukan gambar 

yang terkait dengan materi 

pembelajaran 

✔  Gambar yang ditunjukan oleh guru 

didepan menunjukan gambar yang 

terkait dengan materi belajar 

d. Guru meminta siswa untuk 

mengamati gambar 
✔  Siswa terlihat sangat memperhatikan 

gambar yang ditunjukan karna guru 

menginstruksikan siswa agar 

mengamati gambar 

e. Guru meminta Siswa 

membaca dan mencermati 

teks yang menyajikan 

materi 

✔  Setelah melihat gambar siswa 

menelaah materi yangterkait dengan 

gambar yang ditunjukan 

2. Menanya 

a. Guru meminta siswa untuk 

mengajukan pertanyaan 
✔  Guru menginstruksikan agar siswa 

mengajukan pertanyaan 

d. Guru terlebih dahulu 

menunjukan contoh 

bertanya yang baik dan 

benar 

 ✔ Guru masih menggunakan waktu 

untuk fokus pada penjelasan tidak 

sempat mencontohkan pada siswa  

e. Guru member peserta didik 

satu atau lebih pertanyaan 

yang membutuhkan refleksi 

dan pikiran. 

✔  Guru  memancing siswa untuk bisa 

menjawab pertanyaan degan 

pertanyaan yang bisa merefleksi 

3. Mengeksplorasi 

a. Guru member contoh 

menjawab pertanyaan 

dengan baik 

 ✔ Guru tidak mencontohkan cara 

menjawab dengan baik dan benar 

karna fokus langsung meminta 

jawaban pada siswa 
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d. Guru meminta siswa 

menjawab pertanyaan 
✔  Siswa langsung bersahutan 

menjawab pertanyaan yang 

dilontarkan oleh guru 

e. Guru memasang-masangkan 

peserta didik sehinga 

menjadi kelompok 

✔  Sampai tahap ini mengikuti prosedur 

strategi The PowerOf Two sehingga 

memasang- masangkan untuk 

berkelompok 

4. Mengasosiasi 

a. Guru meminta peserta didik 

berdiskusi 
✔  Siswa mulai berdiskusi dan semua 

mengikuti intruksi dari guru 

b. Guru mencontohkan 

berkomunikasi dengan 

teman sejawat yang baik 

 ✔ Guru fokus pada siswa yang 

bermain dan tidak sempat 

mencontohkan bagaimana cara 

berkomunikasi dengan baik dengan 

teman sebaya 

c. Guru meminta teman 

kelompok dari setiap 

kelompok untuk 

menambahkan atau 

menggabung jawaban 

 

✔  Setelah semua rapi guru meminta 

setiap temen kelompok 

menambahkan menjawaban teman 

kelompoknya.  

d. Guru meminta Setiap 

kelompok menyiapkan 

konsep untuk menjelaskan 

hasil diskusinya pada teman 

kelas lainnya. 

 

✔  Semua siswa fokus mendengarkan 

instruksi guru agar menyiapkan 

untuk presentasi hasil diskusinya. 

5. Mengkomunikasikan 

a. Guru memberikan contoh 

bagaimana cara presentasi 

yang baik 

 ✔ Tidak ada contoh presentasi yang 

disampaikan guru karena masih 

fokus dengan memberi penjelasan 

beberapa hal pada sisiwa yang 

menanyakan sesuatu 

b. Guru meminta Setiap 

kelompok harus siap dengan 

konsep yang akan 

dipresentasikan didepan 

teman kelasnya 

✔  Semua siswa siap dengan hasil 

diskusinya meski ada beberapa 

siswa yang masih kelihatan sibuk 

dengan hasil diskusinya 
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Lampiran 6.3 

 

Siklus II pertemuan 1 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU PADA SIKLUS IISELAMA 

PEMBELAJARAN  BERLANGSUNG MELALUI METODE  

THE POWER OF TWO 

 

Nama Sekolah  : SMP N 12 Konawe Selsatan        

Kelas/Semester : VIII E/Genap    

Materi pokok:Hormat dan patuh kepada orang tua dan Guru  

   

Aspek Yang diamati Ya Tidak Keterangan  

1. Mengamati 

a. Guru menunjukan gambar 

yang terkait dengan materi 

pembelajaran 

✔  Gambar yang ditunjukan oleh guru 

didepan menunjukan gambar yang 

terkait dengan materi belajar 

b. Guru meminta siswa untuk 

mengamati gambar 
✔  Siswa terlihat sangat memperhatikan 

gambar yang ditunjukan karna guru 

menginstruksikan siswa agar 

mengamati gambar 

c. Guru meminta Siswa 

membaca dan mencermati 

teks yang menyajikan 

materi 

✔  Setelah melihat gambar siswa 

menelaah materi yangterkait dengan 

gambar yang ditunjukan 

d. Keaktifan siswa dalam 

mencari sumber belajar 
 ✔ Siswa belum mencari refrensi lain dan 

semua tidak berinisiatif ingin 

mengabil buku diperpustakaan sekolah 

2. Menanya 

a. Guru memintasiswa untuk 

mengajukan pertanyaan 
✔  Mencoba meminta siswa mengajukan 

pertanyaan 

b. Guru terlebih dahulu 

menunjukan contoh 

bertanya yang baik dan 

benar 

✔  Guru sudah menunjukan contoh 

mengajukan pertanyaan dengan baik 

dan benar 

c. Guru member peserta didik 

satu atau lebih pertanyaan 

yang membutuhkan refleksi 

dan pikiran. 

✔  Guru memberikan pertanyaan paa 

siswa 

3. Mengeksplorasi 

a. Guru member contoh 

menjawab pertanyaan 

dengan baik 

 ✔ Belum mencontohkan cara menjawab 

yang baik karena siswa bersahutan 



150 
 

menjawab pweranyaan yang 

dilontarkan guru 

 

b. Guru meminta siswa 

menjawab pertanyaan 
✔  Guru langsung meminta siswa 

menjawab pertanyaan 

c. Guru meminta siswa aktif 

dalam memberikan suatu 

masalah yang pernah 

ditemukan dalam 

pengalamannya sesuia 

dengan materi pembelajaran 

✔  Siswa dimintaadarbisa 

menggabungkan materi yang dipelajari 

dengan pengalaman yang pernah 

dialaminya 

d. Guru meminta peserta didik 

untuk menghubungkan 

konsep yang dipelajari 

dengan keadan yang terjadi 

dilingkungan masyarakat 

✔  Menggabungkan pada pengalaman 

yang mereka pernah alami 

dimasyarakat 

e. Guru memasang-masangkan 

peserta didik sehinga 

menjadi kelompok 

✔  Guru menginstruksikan agar 

berpasangan dengan teman 

kelompoknya yang sudah di pilih oleh 

guru 

4. Mengasosiasi 

a. Guru meminta peserta didik 

berdiskusi 
✔  Siswa berdiskusi dengan kelompoknya 

b. Guru mencontohkan 

berkomunikasi dengan 

teman  sejawat yang baik 

✔  Guru mencontohkan berkomunikasi 

dengan baik  

c. Guru meminta teman 

kelompok dari setiap 

kelompok untuk 

menambahkan atau 

menggabung jawaban 

 

✔  Setelah semua berpasangan dan mulai 

berdiskusi setiap siswa mulai 

menambahkan jawaban dari teman 

sekelompoknya. 

d. Guru meminta Setiap 

kelompok menyiapkan 

konsep untuk menjelaskan 

hasil diskusinya pada teman 

kelas lainnya. 

 

✔  Semua kelompok sudah mulai 

menyiapkan konsep presentasi untuk 

kelompoknya 

5. Mengkomunikasikan 
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Lampiran 6.4 

Siklus II prtemuan 2 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU PADA SIKLUS IISELAMA 

PEMBELAJARAN  BERLANGSUNG MELALUI METODE  

THE POWER OF TWO 

 

Nama Sekolah  : SMP N 12 Konawe Selatan        

Kelas/Semester : VIII E/Genap    

Materi pokok:Hormat dan patuh kepada orang tua dan Guru  

Aspek Yang diamati Ya Tidak Keterangan  

1. Mengamati 

a. Guru menunjukan gambar 

yang terkait dengan materi 

pembelajaran 

✔  Gambar yang ditunjukan oleh guru 

didepan menunjukan gambar yang 

terkait dengan materi belajar 

b. Guru meminta siswa untuk 

mengamati gambar 
✔  Siswa terlihat sangat memperhatikan 

gambar yang ditunjukan karna guru 

menginstruksikan siswa agar 

mengamati gambar 

c. Guru meminta Siswa 

membaca dan mencermati 

teks yang menyajikan 

materi 

✔  Setelah melihat gambar siswa 

menelaah materi yangterkait dengan 

gambar yang ditunjukan 

d. Keaktifan siswa dalam 

mencari sumber belajar 
  Siswa belum mencari refrensi lain dan 

semua tidak berinisiatif ingin 

mengabil buku diperpustakaan 

sekolah 

2. Menanya 

a. Guru meminta siswa untuk 

mengajukan pertanyaan 
✔  Mencoba meminta siswa mengajukan 

pertanyaan 

b. Guru terlebih dahulu  

menunjukan contoh 

bertanya yang baik dan 

benar 

✔  Guru sudah menunjukan contoh 

mengajukan pertanyaan dengan baik 

dan benar 

c. Guru member peserta 

didik satu atau lebih 

pertanyaan yang 

membutuhkan refleksi dan 

pikiran. 

✔  Guru memberikan pertanyaan paa 

siswa 

3. Mengeksplorasi 

a. Guru member contoh 

menjawab pertanyaan 

 ✔ Belum mencontohkan cara menjawab 

yang baik karena siswa bersahutan 
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dengan baik menjawab peeranyaan yang 

dilontarkan guru 

 

b. Guru meminta siswa 

menjawab pertanyaan 
✔  Guru langsung meminta siswa 

menjawab pertanyaan 

c. Guru meminta siswa aktif 

dalam memberikan suatu 

masalah yang pernah 

ditemukan dalam 

pengalamannya sesuia 

dengan materi 

pembelajaran 

✔  Siswa diminta agar bisa 

menggabungkan materi yang 

dipelajari dengan pengalaman yang 

pernah dialaminya 

d. Guru meminta peserta 

didik untuk 

menghubungkan konsep 

yang dipelajari dengan 

keadan yang terjadi 

dilingkungan masyarakat 

✔  Menggabungkan pada pengalaman 

yang mereka pernah alami 

dimasyarakat 

e. Guru memasang-

masangkan peserta didik 

sehinga menjadi kelompok 

✔  Guru menginstruksikan agar 

berpasangan dengan teman 

kelompoknya yang sudah di pilih oleh 

guru 

4. Mengasosiasi 

a. Guru meminta peserta 

didik berdiskusi 
✔  Siswa berdiskusi dengan 

kelompoknya 

b. Guru mencontohkan 

berkomunikasi dengan 

teman sejawat yang baik 

✔  Guru mencontohkan berkomunikasi 

dengan baik  

c. Guru meminta teman 

kelompok dari setiap 

kelompok untuk 

menambahkan atau 

menggabung jawaban 

 

✔  Setelah semua berpasangan dan mulai 

berdiskusi setiap siswa mulai 

menambahkan jawaban dari teman 

sekelompoknya. 

d. Guru meminta Setiap 

kelompok menyiapkan 

konsep untuk menjelaskan 

hasil diskusinya pada 

teman kelas lainnya. 

 

✔  Semua kelompok sudah mulai 

menyiapkan konsep presentasi untuk 

kelompoknya 

5. Mengkomunikasikan 
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Lampiran 6.5 

  

Siklus 1 prtemuan 1 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA SIKLUS I SELAMA 

PEMBELAJARAN  BERLANGSUNG MELALUI METODE  

THE POWER OF TWO 

 

Nama Sekolah  : SMP N 12 Konawe Selatan        

Kelas/Semester : VIII E/ Genap      

Materi pokok  : Mengkonsumsi Makanan dan Minuman yang Halal dan       

Menjauhi yang Haram         

Aspek Yang diamati Ya Tidak Keterangan  

1. Mengamati 

a. Siswa memperhatikan gambar 

yang ditampilkan terkait 

dengan materi pembelajaran 

✔  Siswa memperhatikan gambar yang 

ditunjukan meski sebagian siswa masih 

banyak bercerita 

b. Siswa mengamati gambar  

dengan seksama dan teliti 
✔  Semua siswa diminta mengamati 

gambar, sebagian siswa masih banyak 

bercerita 

c. Siswa membaca dan 

mencermati teks yang 

menyajikan materi 

pembelajaran 

✔  Siswa membaca materi namun masih 

beberapa tidak memperhatikan arahan 

guru 

2. Menanya 

a. Siswa mengajukan pertanyaan  ✔ Guru tidak meminta siswa bertanya, 

sehingga siswapun tidak bertanya dan 

belum memiliki keberanian untuk 

langsung bertanya 

b. Siswa memperhatikan Guru  

yang terlebih dahulu 

menunjukan contoh bertanya 

yang baik dan benar 

 ✔ Guru belum mencontohkan cara bertanya 

yang baik pada siswa 

c. Siswa menerima pertanyaan 

yang diajukan oleh guru 

terkait materi 

✔  Guru mengajukan pertanyaan pada siswa 

dengan langsung melontarkan pada 

semua siswa tidak berusaha menanya 

pada yang sedang main-main 

3. Mengeksplorasi 

a. Siswa mendengarkan Guru 

memberi contoh menjawab 

pertanyaan dengan baik  

 ✔ Karna guru tidak melakukannya 

sehingga siswa tidak melihat bagaimana 

contohnya 

b. Siswa menjawab pertanyaan 

yang telah diajukan guru  
✔  Siswa menjawab pertanyaan guru dengan 

penjelasan yang menyangkut materi 
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Lampiran 6.6 

 

Siklus 1 pertemuan 2 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA SIKLUS I SELAMA 

PEMBELAJARAN  BERLANGSUNG MELALUI METODE  

THE POWER OF TWO 

 

Nama Sekolah  : SMP N 12 Konawe Selatan        

Kelas/Semester : VIII E/ Genap      

Materi pokok  :  Mengkonsumsi Makanan dan Minuman yang Halal dan       

Menjauhi yang Haram 

 

Aspek Yang diamati Ya Tidak Keterangan  

1. Mengamati 

a. Siswa memperhatikan gambar 

yang ditampilkan terkait 

dengan materi pembelajaran 

✔  Siswa mulai memperhatikan gambar 

yang ditunjukan dengan seksama 

b. Siswa mengamati gambar  

dengan seksama dan teliti 
✔  Siswa lebih fokus dan teliti melihat 

gambar yang terkait materi 

c. Siswa membaca dan 

mencermati teks yang 

menyajikan materi 

pembelajaran 

✔  Siswa membaca dan mencoba 

memahami materi 

2. Menanya 

a. Siswa mengajukan pertanyaan ✔  Siswa sudah mulai mengangkat 

tangannya untuk bertanya 

b. Siswa memperhatikan Guru  

yang terlebih dahulu 

menunjukan contoh bertanya 

yang baik dan benar 

 ✔ Guru belum mencontohkan cara 

bertanya dengan baik pada siswa 

c. Siswa menerima pertanyaan 

yang diajukan oleh guru 

terkait materi 

✔  Guru mengajukan pertanyaan pada 

siswa 

3. Mengeksplorasi 

a. Siswa mendengarkan Guru 

memberi contoh menjawab 

pertanyaan dengan baik  

 ✔ Guru belum mencontohkan pada siswa 

b. Siswa menjawab pertanyaan 

yang telah diajukan guru  
✔  Siswa mencoba menjawab pertanyaan 

guru 

c. Siswa mengikuti arahan guru  

untuk dipasang-pasangkan 

dengan teman kelompoknya 

✔  Siswa mulai berpasang-pasangan 

dengan teman kelompok yang sudah 

dipilih 

4. Mengasosiasi 
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Lampiran 6.7 

 

Siklus II  pertemuan 1 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA SIKLUS II SELAMA 

PEMBELAJARAN  BERLANGSUNG MELALUI METODE  

THE POWER OF TWO 

 

Nama Sekolah  : SMP N 12 Konawe Selatan        

Kelas/Semester : VIII E/ Genap      

Materi pokok     :  Hormat dan patuh kepada orang tua dan Guru  

          

Aspek Yang diamati Ya Tidak Keterangan  

1. Mengamati 

a. Siswa memperhatikan gambar 

yang ditampilkan terkait 

dengan materi pembelajaran 

✔  Siswa memperhatikan gambar meski 

sebagian siswa masih banyak bercerita 

b. Siswa mengamati gambar  

dengan seksama dan teliti 
✔  Semua siswa diminta mengamati 

gambar, sebagian siswa masih banyak 

bercerita 

c. Siswa membaca dan 

mencermati teks yang 

menyajikan materi 

pembelajaran 

✔  Siswa membaca materi namun masih 

beberapa tidak memperhatikan arahan 

guru 

d. Keaktifan siswa dalam 

mencari sumber belajar 
 ✔ Siswa belum mencari refrensi lain dan 

semua tidak berinisiatif ingin mengabil 

buku diperpustakaan sekolah 

2. Menanya 

a. Siswa mengajukan pertanyaan ✔  Siswa sudah mulai bertanya karena 

sudah diminta untuk mengajukan 

pertanyaan oleh gurus 

b. Siswa memperhatikan Guru  

yang terlebih dahulu 

menunjukan contoh bertanya 

yang baik dan benar 

✔  Guru sudah mencontohkan sehingga 

siswasudah mulai paham 

c. Siswa menerima pertanyaan 

yang diajukan oleh guru 

terkait materi 

✔  Guru mengajukan pertanyaan pada siswa 

3. Mengeksplorasi 

a. Siswa mendengarkan Guru 

memberi contoh menjawab 

pertanyaan dengan baik  

 ✔ Karena guru tidak melakukannya 

sehingga siswa tidak melihat bagaimana 

contohnya 

b. Siswa menjawab pertanyaan 

yang telah diajukan guru  
✔  Siswa menjawab pertanyaan guru dengan 

penjelasan yang menyangkut materi 
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c. Siswa aktif dalam 

memberikan suatu masalah 

yang pernah ditemukan dalam 

pengalamannya sesuia dengan 

materi pembelajaran 

✔  Siswa dimintaadarbisa menggabungkan 

materi yang dipelajari dengan 

pengalaman yang pernah dialaminya 

d. Peserta didik menghubungkan 

konsep yang dipelajari dengan 

keadan yang terjadi 

dilingkungan masyarakat 

✔  Menggabungkan pada pengalaman yang 

mereka pernah alami dimasyarakat 

e. Siswa mengikuti arahan guru  

untuk dipasang-pasangkan 

dengan teman kelompoknya 

✔  Guru menginstruksikan agar berpasangan 

dengan teman kelompoknya yang sudah 

di pilih oleh guru 

4. Mengasosiasi    

a. Siswa berdiskusi dengan 

hikmat 
✔  Seswa berdiskusi sesama kelompoknya 

b. Siswa mendengarkan contoh 

berkomunikasi dengan teman 

sejawat yang baik dari guru 

✔  Guru mencontohkannya sehingga siswa 

sudah berkomunikasi dengan bahasa-

bahasa yang baik 

c. Siswa lain dari kelompok itu 

menjawab atau 

menambahakan jawaban dari 

teman kelompoknyawaban  

✔  Siswa saling berdiskusi dan menjawab 

pertanyaan 

d. Setiap kelompok menyiapkan 

konsep untuk menjelaskan 

hasil diskusinya pada teman 

kelas lainnya. 

✔  Semua kelompok menyiapkan hasil 

diskusi yang akan di jelaskan didepan 

kelas 

5. Mengkomunikasikan    

a. Siswa fokus memperhatikan 

guru memberikan contoh 

bagaimana cara presentasi 

yang baik 

 ✔ Guru tidakmencontohkan sehingga siswa 

tidak memperhatikan dan tahu cara 

presentasi yang baik 

b. Setiap kelompok harus siap 

dengan konsep yang akan 

dipresentasikan didepan teman 

kelasnya 

✔  Setiap siswa siap dengan konsep yang 

mau dijelaskan didepan kelompok lain 

c. Setiap kelompok 

mempresentasikan hasil 

temuannya/hasil diskusi 

kelompoknya pada teman 

kelasnya. 

✔  Semua kelompok mempresentasikan 

dengan baik 
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Lampiran 6.8 

 

Siklus I1 prtemuan 2 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA SIKLUS II SELAMA 

PEMBELAJARAN  BERLANGSUNG MELALUI METODE  

THE POWER OF TWO 

 

Nama Sekolah  : SMP N 12 Konawe Selatan        

Kelas/Semester : VIII E/ Genap      

Materi pokok     :  Hormat dan patuh kepada orang tua dan Guru  

 

Aspek Yang diamati Ya Tidak Keterangan  

1. Mengamati 

a. Siswa memperhatikan gambar 

yang ditampilkan terkait 

dengan materi pembelajaran 

✔  Siswa mulai memperhatikan gambar 

yang ditunjukan dengan seksama 

b. Siswa mengamati gambar  

dengan seksama dan teliti 
✔  Siswa lebih fokus dan teliti melihat 

gambar yang terkait materi 

c. Siswa membaca dan 

mencermati teks yang 

menyajikan materi 

pembelajaran 

✔  Siswa membaca dan mencoba 

memahami materi 

d. Keaktifan siswa dalam 

mencari sumber belajar 
✔  Siswa mencari refrensi lain dan semua  

berinisiatif ingin mengabil buku 

diperpustakaan sekolah 

2. Menanya 

a. Siswa mengajukan pertanyaan ✔  Siswa sudah mulai mengangkat 

tangannya untuk bertanya 

b. Siswa memperhatikan Guru  

yang terlebih dahulu 

menunjukan contoh bertanya 

yang baik dan benar 

✔  Guru mencontohkan cara bertanya 

dengan baik pada siswa 

c. Siswa menerima pertanyaan 

yang diajukan oleh guru 

terkait materi 

✔  Guru mengajukan pertanyaan pada 

siswa 

3. Mengeksplorasi 

a. Siswa mendengarkan Guru 

memberi contoh menjawab 

pertanyaan dengan baik  

✔  Guru  mencontohkan pada siswa 

b. Siswa menjawab pertanyaan 

yang telah diajukan guru  
✔  Siswa mencoba menjawab pertanyaan 

guru 

c. Siswa aktif dalam 

memberikan suatu masalah 

yang pernah ditemukan 

dalam pengalamannya sesuia 

✔  Siswa diminta agar bisa 

menggabungkan materi yang dipelajari 

dengan pengalaman yang pernah 
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dengan materi pembelajaran dialaminya 

d. Peserta didik 

menghubungkan konsep yang 

dipelajari dengan keadan 

yang terjadi dilingkungan 

masyarakat 

✔  Menggabungkan pada pengalaman yang 

mereka pernah alami dimasyarakat 

 

 

e. Siswa mengikuti arahan guru  

untuk dipasang-pasangkan 

dengan teman kelompoknya 

✔  Guru menginstruksikan agar 

berpasangan dengan teman 

kelompoknya yang sudah di pilih oleh 

guru 

4. Mengasosiasi    

a. Siswa berdiskusidengan 

hikmat 
✔  Semua siswa fokus berdiskusimeski 

belum semua fokus diskusi tentang 

materi pelajaran 

b. Siswa mendengarkan contoh 

berkomunikasi dengan teman 

sejawat yang baik dari guru 

✔  Siswa sudah berkomunikasi dengan baik 

karna sudah mendengar contoh yang 

guru berikan 

c. Siswa lain dari kelompok itu 

menjawab atau 

menambahakan jawaban dari 

teman kelompoknyawaban  

✔  Siswa salingmelengkapi jawaban 

d. Setiap kelompok menyiapkan 

konsep untuk menjelaskan 

hasil diskusinya pada teman 

kelas lainnya. 

✔  Semua kelompok sudah mulai membuat 

konsep yang akan mereka jelaskan 

didepan teman kelompok yang lain 

5. Mengkomunikasikan    

a. Siswa fokus memperhatikan 

guru memberikan contoh 
bagaimana cara presentasi yang 

baik 

 ✔ Guu masih belum mencontohkan pada 

siswa sehingga siswa kadang tidak 
mengucapkan salam langsung menjelaskan 

b. Setiap kelompok harus siap 
dengan konsep yang akan 

dipresentasikan didepan teman 

kelasnya 

✔  Semua kelompok sudah siap dengan hasil 
diskusinya 

c. Setiap kelompok 
mempresentasikan hasil 

temuannya/hasil diskusi 

kelompoknya pada teman 
kelasnya. 

✔  Semua kelompok mempresentasikan hasil 
diskusinya didepan teman kelasnya 

d. Siswa mendengarkan Guru 

membandingkan jawaban dari 

masing-masing pasangan ke 

pasangan yang lain. 

✔  Guru sudah membandingkan hasil 
presentasi siswa dengan sangat teliti  
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Lampiran 7.1 

Nilai Hasil Ujian Mata Pelajaran PAI 

 Siswa Kelas VIII E SMP N12 Konawe Selatan  

 

 

No. 

 

Nama 

 

L/ 
P 

 

Nilai 

Ketuntasan 
Belajar 

Tuntas Tidak 

1. Ahmad Kasrofi L      74    
2.   Angelina Kelly P 82    
3. Deni Saputra L 64    
4. Dimas Saputra L 55    
5. Elsa Natasya P 76    
6. Farid Syah Rachman L 65    
7. Febrianti Artha Amalia P 90    
8. Gita Juliana P 59    
9. Irwansyah L 70    
10. Masayu Anjeli P 79    
11. Muhammad Aprialdy L 84    
12. Muhammad Aksan L 33    
13. Mulya Hastati P 39    
14. Rahmat Nur Hidayat L 58    
15. Rachemat Syawal L 49    
16. Riswan Almu Hidayat L 80    
17. Rifal L 73    
18. Rizki Juliani P 78    
19. Samsinar  Matasya P 80    
20. Sheila Vanezza P 52    
21. Ven Shelyana Duma P 48    
22. Viki Dwi Chandra L 76    

Jumlah skor yang diperoleh  1.466  
  Rata – rata 66,63 

             Ketuntasan 
klasikal 

45,46 
               Ketidak tuntasan klasikal 54,54 
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Lampiran 7.2 

Nilai Hasil Ujian Siklus I Mata Pelajaran PAI 

Siswa Kelas VIII E SMP N12 Konawe Selatan 

 

 

 

No. 

 

Nama 

 

L/ 
P 

 

Nilai 

Ketuntasan 
Belajar 

Tuntas Tidak 

1. Ahmad Kasrofi L       77    
2.   Angelina Kelly P 64    
3. Deni Saputra L 57    
4. Dimas Saputra L 78    
5. Elsa Natasya P 76    
6. Farid Syah Rachman L 61    
7. Febrianti Artha Amalia P 90    
8. Gita Juliana P 42    
9. Irwansyah L 64    
10. Masayu Anjeli P 77    
11. Muhammad Aprialdy L 60    
12. Muhammad Aksan L 76    
13. Mulya Hastati P 76    
14. Rahmat Nur Hidayat L 55    
15. Rachemat Syawal L 76    
16. Riswan Almu Hidayat L 78    
17. Rifal L 77    
18. Rizki Juliani P 80    
19. Samsinar  Matasya P 80    
20. Sheila Vanezza P 77    
21. Ven Shelyana Duma P 78    
22. Viki Dwi Chandra L 76    

Jumlah skor yang diperoleh     
1575 

  
                Rata – rata 71,59  

             Ketuntasan 
klasikal 

68,18 

                Ketidak tuntasan klasikal 31,81 
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Lampiran 7.3 

Nilai Hasil Ujian Siklus II Mata Pelajaran PAI 

Siswa Kelas VIII E SMP N12 Konawe Selatan 

 

 

No. 

 

Nama 

 

L/ 
P 

 

Nilai 

Ketuntasan 
Belajar 

Tunta
s 

Tidak 

1. Ahmad Kasrofi L      86    
2.   Angelina Kelly P 75    
3. Deni Saputra L 87    
4. Dimas Saputra L 95    
5. Elsa Natasya P 96    
6. Farid Syah Rachman L 81    
7. Febrianti Artha Amalia P 87    
8. Gita Juliana P 83    
9. Irwansyah L 93    
10. Masayu Anjeli P 94    
11. Muhammad Aprialdy L 77    
12. Muhammad Aksan L 72    
13. Mulya Hastati P 76    
14. Rahmat Nur Hidayat L 65    
15. Rachemat Syawal L 78    
16. Riswan Almu Hidayat L 88    
17. Rifal L 71    
18. Rizki Juliani P 95    
19. Samsinar  Matasya P 84    
20. Sheila Vanezza P 86    
21. Ven Shelyana Duma P 90    
22. Viki Dwi Chandra L 89    

Jumlah skor yang diperoleh    
1.848 

 
   Rata – rata 84 

             Ketuntasan 
klasikal 

81,81 
                Ketidak tuntasan klasikal 18,18 
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Lampiran 8.1 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

Guru membuka kegiatan pembelajaran 
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Guru meminta siswa memperhatikan gambar yang ada di buku 
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