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LAMPIRAN-LAMPIRAN

SILABUS PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan
Kelas
Alokasi Waktu
Kompetensi Inti

: SMA Negeri 1 Tongauna
: XI (Sebelas)
: 3 Jam Pelajaran/ Minggu
:

KI-1:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI-2:Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di
lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan
internasional”.
KI-3:Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
KI-4:Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai
kaidah keilmuan
Kompetensi Dasar
Materi Pokok
Kegiatan Pembelajaran
1.4 Meyakini adanya
❖ Iman kepada Rasul• Membaca teks bacaan tentang iman kepada Rasul-rasul Allah Swt.
rasul-rasul Allah
rasul Allah Swt.
• Mengamati gambar, peristiwa, atau penomena alam terkait dengan
Swt.
• Sifat Rasul-rasul
keimanan kepada Rasul-rasul Allah Swt.
ALLAH
SWT
• Menyimak tayangan atau penjelasan tentang iman kepada Rasul-rasul
2.4 Menunjukkan
• Keteladanan
Allah Swt.
perilaku saling
rasul-rasul dalam
menolong sebagai
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Kompetensi Dasar
cerminan beriman
kepada rasul-rasul
Allah Swt.
3.4 Menganalisis
makna iman kepada
rasul-rasul Allah
Swt.
4.4 Menyajikan kaitan
antara iman kepada
rasul-rasul Allah
Swt. dengan
keteguhan dalam
bertauhid, toleransi,
ketaatan, dan
kecintaan kepada
Allah

•

Materi Pokok
kehidupan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kegiatan Pembelajaran
Mencermati dalil-dalil tentang iman kepada Rasul-rasul Allah Swt.
Mencermati hikmah dan manfaat iman kepada Rasul-rasul Allah Swt.
Menanyakan iman kepada Rasul-rasul Allah Swt.
Menanyakan ciri-ciri orang beriman kepada Rasul-rasul Allah Swt.
Menanyakan hikmah dan manfaat iman kepada Rasul-rasul Allah Swt.
Menanyakan keterkaitan beriman kepada Rasul-rasul Allah Swt. dengan
perilaku saling menolong.
Mendiskusikan makna beriman kepada Rasul-rasul Allah Swt.
Mengidentifikasi tanda-tanda orang yang beriman kepada Rasul-rasul
Allah Swt.
Mengidentifikasi dalil-dali yang berkaitan dengan Rasul-rasul Allah Swt.
Mendiskusikan dalil-dali yang berkaitan dengan Rasul-rasul Allah Swt.
Mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada Rasul-rasul Allah
Swt.
Mendiskusikan hikmah dan manfaat beriman kepada Rasul-rasul Allah
Swt.
Menganalisis makna iman kepada Rasul-rasul Allah Swt.
Menganalisis tanda-tanda orang yang beriman kepada Rasul-rasul Allah
Swt.
Mengaitkan sikap kaitan antara beriman kepada Rasul-rasul Allah Swt.
dengan perilaku saling tolong menolong.
Menganalisis hikmah dan manfaat beriman kepada Rasul-rasul Allah
Swt.
Menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada Rasul-rasul Allah Swt.
dengan perilaku saling tolong menolong.
Menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah, dan manfaat
88

Kompetensi Dasar

Materi Pokok
•

1.6 Meyakini bahwa
❖ Hormat dan patuh
hormat dan patuh
kepada orangtua dan
kepada orangtua
guru.
dan guru sebagai
• Menghormati dan
kewajiban agama
menyayangi
orangtua dan
2.6 Menunjukkan
guru.
perilaku hormat dan
•
Kisah-kisah
patuh kepada
tentang hormat
orangtua dan guru
dan patuh kepada
sebagai
orang tuan dan
implementasi
guru.
pemahaman Q.S.
al-Isra’/17: 23 dan
Hadis terkait
3.6 Menganalisis
perilaku hormat dan
patuh kepada
orangtua dan guru

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kegiatan Pembelajaran
beriman kepada Rasul-rasul Allah Swt.
Menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada Rasul-rasul Allah
Swt. dengan perilaku saling tolong menolong.
Membaca teks bacaan tentang hormat dan patuh kepada orangtua dan
guru.
Mengamati gambar, peristiwa, atau penomena alam terkait dengan
hormat dan patuh kepada orangtua dan guru.
Menyimak tayangan atau penjelasan tentang hormat dan patuh kepada
orangtua dan guru.
Mencermati dalil-dalil tentang hormat dan patuh kepada orangtua dan
guru.
Mencermati hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orangtua dan
guru.
Menanyakan makna hormat dan patuh kepada orangtua dan guru.
Menanyakan dalil-dalil yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada
orangtua dan guru.
Menanyakan hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orangtua dan
guru.
Mendiskusikan makna hormat dan patuh kepada orangtua dan guru.
Mengidentifikasi dalil-dali yang berkaitan dengan hormat dan patuh
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Kompetensi Dasar
4.6 Menyajikan kaitan
antara ketauhidan
dalam beribadah
dengan hormat dan
patuh kepada
orangtua dan guru
sesuai dengan Q.S.
al-Isra’/17: 23 dan
Hadis terkait

Materi Pokok
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kegiatan Pembelajaran
kepada orangtua dan guru.
Mendiskusikan dalil-dali yang berkaitan dengan hormat dan patuh
kepada orangtua dan guru.
Mengidentifikasi hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orangtua
dan guru.
Mendiskusikan hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orangtua
dan guru.
Menganalisis makna hormat dan patuh kepada orangtua dan guru.
Menganalisis dalil-dalil tentang hormat dan patuh kepada orangtua dan
guru.
Menganalisis hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orangtua
dan guru.
Menyimpulkan hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orangtua
dan guru.
Menyajikan paparan tentang makna, dalil, dan contoh hormat dan patuh
kepada orangtua dan guru.
Menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat hormat dan patuh
kepada orangtua dan guru.

Guru Pendidikan Agama Islam

Hj. Hasmiah S.Ag
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS 1 PERTEMUAN
PERTAMA
(RPP K13)
SATUAN PENDIDIKAN
MATA PELAJARAN
MATERI POKOK
KELAS/SEMESTER
ALOKASI WAKTU
A.

: SMAN 1 TONGAUNA
: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI
PEKERTI
:SIFAT RASUL-RASUL ALLAH SWT
: XI / GENAP
: 3 X 45 MENIT (1 X PERTEMUAN)

Kompetensi Inti (KI)

KI1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong

royong, kerja sama toleran damai), santun, responsif dan

pro aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
KI3 : Memahami, menerapkan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah
KI4 : Mengolah, menalar dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah
keilmuan.
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar
1.4

Indikator

Meyakini adanya rasul-rasul 1.4.1 Mengimani bahwa adanya rasulAllah Swt.

rasul sebagai utusan Allah
Swt.
1.4.2 Membuktikanbahwa rasul-rasul
Allah benar adanya.

2.4 Menunjukkan perilaku saling 2.4.1 Membuktikan bahwa rasul-rasul
menolong sebagai cerminan

Allah benar adanya.

beriman kepada rasul-rasul
Allah Swt.

2.4.2 Berperilaku tolong-menolong,
disiplin,jujur

dalam

segala

urusan sebagai implementasi
beriman

kepada

Allah Swt.
C. TujuanPembelajaran
Setelah mengikutinproses pembelajaran, peserta didik mampu:
a. Menyebutkan arti iman kepada rasul-rasul Allah Swt
b. Menjelaskan sifat rasul-rasul Allah SWT.
D. Materi pembelajaran
• Menjelaskan pengertian rasul
• Menjelaskan pentingnya seorang rasul
• Menjelaskan kedudukan seorang rasul
• Menjelaskan sifat-sifat rasul
E. Metode Pembelajaran
Metode : Diskusi, , Ceramah dan Tanya Jawab.
Strategi : Market Place Activity

rasul-rasul
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F. Sumber Belajar
•

Al-Quran dan terjemahannya, Depag RITahun 2006,

•

Bukuteks siswa PAI dan Budi pekerti SMA Kelas XI

G. Langkah-langkah pembelajaran
Kegiatan Pendahuluan
1. Membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam serta berdoa
bersama
2. Memperlihatkan kesiapan diri dengan memeriksa kerapian pakaian,
dan mengatur posisi tempat duduk.
3. Menanyakan kehadiran siswa
4. Melakukan apersepsi
5. Menyampaiakan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran
6. Menyampaikan strategi market place activity pembelajaran
7. Mempersiapkan media pembelajaran dan buku LKS.
b. Kegiatan Inti
Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan strategi Market
place activity dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Membagi kelompok antara 3-5 orang
2. Menentukan ketua dan sekertaris serta yang bertugas
sebagai pemjual (menjaga stan) dan pembeli informasi
3. Mrmbagikan kertas warna warni berupa sebuah produk (
sub pokok bahasan) yang akan dibuat oleh setiap
kelompok yang isnya tidak lebih 15 kata/simbol.
4. Mengarahkan siswa memcari informasi di buku paket
PAI dan Internet.
5. Memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk
membuat produknya dalam sebuah poster, dengan waktu
15 menit.
6. Melakukan bimbingan ke setiap kelompok.
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7. Setiap kelompok mempromosikan produknya kepada
kelompok laindengan cara membuat stan diarea ruangan
kelas.
8. Mengamati setiap proses jual beli informasi serta
melakukan penilaian ke setiap kelompok.
9. Mengklarivikasi informasi yang di dapatkan pembeli serta
dibagikan kepada penjaga stan disetiap kelompok dalam
waktu 5 menit.
10. Mengkorfirmasi ulang agar ketersampaian informasi dari
satu kelompok ke kelompok lain.
c. Kegiatan Penutup
1. Guru melakukan melakukan penguatan tentang materi yang
telah dipelajari.
2. Guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran.
3. Guru meberikan penghargaan berupa (uplous) tepuk tangan
kepada kelompok yang terbaik.
4. Melakukan evaluasi dari materi yang dipelajari.
5. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam.

H. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar
1. Media /alat
a. Kertas karton
b. Kertas origami
c. Solasi
d. Spidol
2. Sumber Belajar
a. Buku PAI Kelas X Kemdikbud
b. Al-Qur’an dan Al- Hadist
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Mengetahui,

Lalonggowuna, Mei 2019

Guru bidang studi

Peneliti

Hj. Hasmiah S.Ag

Ernawati
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS 1
PERTEMUAN KEDUA
(RPP K13)
SATUAN PENDIDIKAN
MATA PELAJARAN
MATERI POKOK
KELAS/SEMESTER
ALOKASI WAKTU

: SMAN 1 TONGAUNA
: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI
PEKERTI
: KETELADANAN RASUL-RASUL ALLAH
DALAM KEHIDUPAN
: XI / GENAP
: 3 X 45 MENIT (1 X PERTEMUAN)

A. Kompetensi Inti (KI)
KI1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong

royong, kerja sama toleran damai), santun, responsif dan

pro aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
KI3 : Memahami, menerapkan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah
KI4 : Mengolah, menalar dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah
keilmuan
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar
3.4

Menganalisis

Indikator
makna

iman

kepada rasul-rasul Allah Swt.

3.4.1

Menjelaskan arti beriman
kepada rasul-rasul Allah Swt.

3.4.2Mengidentifikasi
tugas-tugas
rasul-rasul Allah Swt.
3.4.3. Mengidentifikasi tanda-tanda
orang yang beriman kepada
rasul-rasul Allah Swt
3.4.4. Menelaah berbagai peristiwa
yang tejadi pada Rasul-rasul
Allah
SWT
untuk
di
refleksikan pada peristiwa saat
ini.

4.4

3.4.5. Menelaah hikmah dan manfaat
beriman kepada rasul-rasul
Allah SWT.
Menyajikan kaitan antara iman 4.4.1 Mampu mengaitkan antara
beriman kepada rasul-rasul
kepada rasul-rasul Allah Swt.
Allah Swt dengan perilaku
dengan
keteguhan
dalam
saling
tolong-menolong,dan
ketaatan dalam beribadah.
bertauhid, toleransi, ketaatan,
dan kecintaan kepada Allah 4.4.2 Mampu membiasakan diri untuk
memiliki sikap keteguhan
Swt.
dalam bertauhid, toleransi,
ketaatan, dan kecintaan kepada
Allah Swt.

C. TujuanPembelajaran
Setelah mengikutinproses pembelajaran, peserta didik mampu:
a. Menjelaskan makna iman kepada rasul-rasul Allah Swt
b. Menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada rasulrasul Allah SWT
c. Mengimplementasikan perilaku iman kepada rasul-rasul Allah
SWT
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D. Materi pembelajaran
•

Menelaah Nabi Muhammad saw. Sebagai penutup para Nabi

•

Menjelaskan keteladanan Nabi Muhammad SAW. dalam kehidupan

E. Metode Pembelajaran
Metode : Diskusi, , Ceramah dan Tanya Jawab.
Strategi: Market Place Activity
F. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar
1.

Media /alat
1. Kertas karton
2.Kertas origami
3. Solasi
4.Spidol

2.

Sumber Belajar
1.Buku PAI Kelas X Kemdikbud
2.Al-Qur’an dan Al- Hadist

J.Langkah-langkah pembelajatan
a. Kegiatan Pendahuluan
1. Membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam serta berdoa
bersama
2.Memperlihatkan kesiapan diri dengan memeriksa kerapian pakaian,
dan mengatur posisi tempat duduk.
3. Menanyakan kehadiran siswa
4. Melakukan apersepsi
5. Menyampaiakan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran
6. Menyampaikan strategi market place activity pembelajaran
7. Mempersiapkan media pembelajaran dan buku LKS.
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b. Kegiatan Inti
Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan strategi Market
place activity dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Membagi kelompok antara 3-5 orang
2. Menentukan ketua dan sekertaris serta yang bertugas
sebagai pemjual (menjaga stan) dan pembeli informasi
3. Mrmbagikan kertas warna warni berupa sebuah produk
( sub pokok bahasan) yang akan dibuat oleh setiap
kelompok yang isnya tidak lebih 15 kata/simbol.
4. Mengarahkan siswa memcari informasi di buku paket
PAI dan Internet.
5. Memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk
membuat produknya dalam sebuah poster, dengan
waktu 15 menit.
6. Melakukan bimbingan ke setiap kelompok.
7. Setiap kelompok mempromosikan produknya kepada
kelompok laindengan cara membuat stan diarea ruangan
kelas.
8. Mengamati setiap proses jual beli informasi serta
melakukan penilaian ke setiap kelompok.
9. Mengklarivikasi informasi yang di dapatkan pembeli
serta dibagikan kepada penjaga stan disetiap kelompok
dalam waktu 5 menit.
10. Mengkorfirmasi ulang agar ketersampaian informasi
dari satu kelompok ke kelompok lain.
c.

Kegiatan Penutup
1.

Guru melakukan melakukan penguatan tentang materi yang telah
dipelajari.

2.

Guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran.
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3.

Guru meberikan penghargaan berupa (uplous) tepuk tangan kepada
kelompok yang terbaik.

4.

Melakukan evaluasi dari materi yang dipelajari.

5.

Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam.

K.Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar
8. Media /alat
e. Kertas karton
f. Kertas origami
g. Solasi
h. Spidol
9. Sumber Belajar
c. Buku PAI Kelas X Kemdikbud
d. Al-Qur’an dan Al- Hadist

Mengetahui,

Lalonggowuna, Mei 2019

Guru bidang studi

Peneliti

Hj. Hasmiah S.Ag

Ernawti
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS 2 PERTEMUAN
PERTAMA
(RPP K13)
SATUAN PENDIDIKAN
MATA PELAJARAN
MATERI POKOK
KELAS/SEMESTER
ALOKASI WAKTU
A.

: SMAN 1 TONGAUNA
: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI
PEKERTI
: MENGHORMATI DAN MENYAYANGI
ORANG TUA DAN GURU
: XI / GENAP
: 3 X 45 MENIT (1 X PERTEMUAN)

Kompetensi Inti (KI)

KI1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong

royong, kerja sama toleran damai), santun, responsif dan

pro aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
KI3 : Memahami, menerapkan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah
KI4 : Mengolah, menalar dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah
keilmuan.

\
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar

Indikator

3.6 Menganalisis perilaku hormat • Menjelaskan isi Q.S. al Isrā’ /17: 23dan patuh kepada orangtua
24.
dan guru
• Menjelaskan isi hadis-hadis yang
terkait dengan hormat dan patuh
kepada orang tua dan guru.
• Menunjukkan contoh perilaku yang
mencerminkan hormat dan patuh
kepada orang tua dan guru.
• Menampilkan perilaku yang
mencerminkan hormat dan patuh
kepada orang tua dan guru dalam
kehidupan sehari-hari
• Menyimpulkan hikmah dan manfaat
hormat dan patuh kepada orangtua
dan guru.
4.6 Menyajikan kaitan antara • Menyajikan paparan tentang makna,
dalil, dan contoh hormat dan patuh
ketauhidan dalam beribadah
kepada orangtua dan guru.
dengan hormat dan patuh
kepada orangtua dan guru • Menyajikan paparan tentang hikmah
dan manfaat hormat dan patuh
sesuai dengan Q.S. alkepada orangtua dan guru.
Isra’/17: 23 dan Hadis terkait
C. TujuanPembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat:
• Mengetahui pengertian hormat dan patuh kepada orangtua dan guru
sebagai kewajiban agama
• Menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orangtua dan guru
sebagai implementasi pemahaman Q.S. al-Isra’/17: 23 dan Hadis terkait
• Menjelaskan isi Q.S. al Isrā’ /17: 23-24.
• Menjelaskan hikmah hormat dan patuh kepada orangtua dan guru
D. Materi pembelajaran
•
•

Pengertian hormat dan patuh kepada orangtua dan guru
Dalil-dalil al-Qur’ān dan hadis tentang hormat dan patuh kepada orang
tua dan guru.
• Q.S. al Isrā’ /17: 23-24
• Hikmah hormat dan patuh pada orang tua dan guru
E. Metode Pembelajaran
Metode : Diskusi, , Ceramah dan Tanya Jawab dan Market place activity.
F. Sumber Belajar
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•

Al-Quran dan terjemahannya, Depag RITahun 2006,

•

Bukuteks siswa PAI dan Budi pekerti SMA Kelas XI

G. Langkah-langkah pembelajatan
a. Kegiatan Pendahuluan
1. Membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam serta berdoa
bersama.
2. Memperlihatkan kesiapan diri dengan memeriksa kerapian pakaian,
dan mengatur posisi tempat duduk.
3. Menanyakan kehadiran siswa
4. Melakukan apersepsi
5. Menyampaiakan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran
6. Menyampaikan strategi market place activity pembelajaran
7. Mempersiapkan media pembelajaran Kertas karton dan buku LKS
b. Kegiatan Inti
Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan strategi Market
place activity dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Membagi kelompok antara 3-5 orang
2. Menentukan ketua dan sekertaris serta yang bertugas
sebagai pemjual (menjaga stan) dan pembeli informasi
3. Mrmbagikan kertas warna warni berupa sebuah produk (
sub pokok bahasan) yang akan dibuat oleh setiap
kelompok yang isnya tidak lebih 15 kata/simbol.
4. Mengarahkan siswa memcari informasi di buku paket
PAI dan Internet.
5. Memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk
membuat produknya dalam sebuah poster, dengan waktu
15 menit.
6. Melakukan bimbingan ke setiap kelompok.
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7. Setiap kelompok mempromosikan produknya kepada
kelompok laindengan cara membuat stan diarea ruangan
kelas.
8. Mengamati setiap proses jual beli informasi serta
melakukan penilaian ke setiap kelompok.
9. Mengklarivikasi informasi yang di dapatkan pembeli serta
dibagikan kepada penjaga stan disetiap kelompok dalam
waktu 5 menit.
10. Mengkorfirmasi ulang agar ketersampaian informasi dari
satu kelompok ke kelompok lain.
c. Kegiatan Penutup
1)

Guru melakukan penguatan tentang materi yang telah dipelajari

2)

Guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran.

3)

Guru memberikan penghargaan berupa (uplous) tepuk tangan
kepada kelompok yang terbaik.

4)

Melakukan evaluasi yang dipelajari

5)

Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam.

H. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar
1. Media /alat
a. Ketas katon
b. LKS
2. Sumber Belajar
a. Buku PAI Kelas X Kemdikbud
b. Al-Qur’an dan Al- Hadist.
Mengetahui,
Guru bidang studi

Hj. Hasmiah S.Ag

Lalonggowuna,
Peneliti

Ernawati

Mei 2019
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS 2
PERTEMUAN KEDUA
(RPP K13)
SATUAN PENDIDIKAN
MATA PELAJARAN
MATERI POKOK

KELAS/SEMESTER
ALOKASI WAKTU

: SMAN 1 TONGAUNA
: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI
PEKERTI
:KISAH-KISAH TENTANG HORMAT DAN
PATUH
PADA KEPADA ORANG TUA
DAN GURU
: XI / GENAP
: 3 X 45 MENIT (1 X PERTEMUAN)

A. Kompetensi Inti (KI)
KI1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong

royong, kerja sama toleran damai), santun, responsif dan

pro aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
KI3 : Memahami, menerapkan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah
KI4 : Mengolah, menalar dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah
keilmuan.
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A. Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar

Indikator

3.6 Menganalisis perilaku hormat • Menjelaskan isi Q.S. al Isrā’ /17: 23dan patuh kepada orangtua
24.
dan guru
• Menjelaskan isi hadis-hadis yang
terkait dengan hormat dan patuh
kepada orang tua dan guru.
• Menunjukkan contoh perilaku yang
mencerminkan hormat dan patuh
kepada orang tua dan guru.
• Menampilkan perilaku yang
mencerminkan hormat dan patuh
kepada orang tua dan guru dalam
kehidupan sehari-hari
• Menyimpulkan hikmah dan manfaat
hormat dan patuh kepada orangtua dan
guru.
4.6 Menyajikan kaitan antara • Menyajikan paparan tentang makna,
dalil, dan contoh hormat dan patuh
ketauhidan dalam beribadah
kepada orangtua dan guru.
dengan hormat dan patuh
kepada orangtua dan guru • Menyajikan paparan tentang hikmah
dan manfaat hormat dan patuh kepada
sesuai dengan Q.S. alorangtua dan guru.
Isra’/17: 23 dan Hadis terkait
B. TujuanPembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat:
• Menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh
kepada orang tua dan guru.
• Menyimpulkan hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orangtua
dan guru.
• Menyajikan paparan tentang makna, dalil, dan contoh hormat dan patuh
kepada orangtua dan guru.
• Menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat hormat dan patuh
kepada orangtua dan guru.
C. Materi pembelajaran
•

Dalil-dalil al-Qur’ān dan hadis tentang hormat dan patuh kepada orang
tua dan guru.
• Q.S. al Isrā’ /17: 23-24
• Kisah-kisah tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru.
D. Metode Pembelajaran
Metode : Diskusi, , Ceramah, Tanya Jawab dan Market Place Activity.
E. Sumber Belajar
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•

Al-Quran dan terjemahannya, Depag RITahun 2006,

•

Bukuteks siswa PAI dan Budi pekerti SMA Kelas XI

F. Langkah-langkah pembelajatan
a. Kegiatan Pendahuluan
1. Membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam serta
berdoa bersama.
2. Memperlihatkan kesiapan diri dengan memeriksa kerapian
pakaian, dan mengatur posisi tempat duduk.
3. Menanyakan kehadiran siswa
4. Melakukan apersepsi
5. Menyampaiakan

tujuan

yang

akan

dicapai

dalam

pembelajaran
6. Menyampaikan strategi market place activity pembelajaran
7. Mempersiapkan media pembelajaran Kertas karton dan
buku LKS
b. kegiatan Inti
Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan strategi Market
place activity dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1.Membagi kelompok antara 3-5 orang
2. Menentukan ketua dan sekertaris serta yang bertugas
sebagai pemjual (menjaga stan) dan pembeli informasi
3. Mrmbagikan kertas warna warni berupa sebuah produk (
sub pokok bahasan) yang akan dibuat oleh setiap
kelompok yang isnya tidak lebih 15 kata/simbol.
4. Mengarahkan siswa memcari informasi di buku paket
PAI dan Internet.
5. Memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk
membuat produknya dalam sebuah poster, dengan waktu
15 menit.
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6. Melakukan bimbingan ke setiap kelompok.
7. Setiap kelompok mempromosikan produknya kepada
kelompok laindengan cara membuat stan diarea ruangan
kelas.
8. Mengamati setiap proses jual beli informasi serta
melakukan penilaian ke setiap kelompok.
9. Mengklarivikasi informasi yang di dapatkan pembeli serta
dibagikan kepada penjaga stan disetiap kelompok dalam
waktu 5 menit.
10. Mengkorfirmasi ulang agar ketersampaian informasi dari
satu kelompok ke kelompok lain.

c. Kegiatan Penutup
1. Guru melakukan melakukan penguatan tentang
materi yang telah dipelajari.
2. Guru dan siswamenyimpulkan materi pembelajaran.
3. Guru meberikan penghargaan berupa (uplous) tepuk
tangan kepada kelompok yang terbaik.
4. Melakukan evaluasi dari materi yang dipelajari
5. Melakukan menutup pembelajaran dengan doadan
salam.
G. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar
1. Media /alat
a. Ketas katon
b. Spidol
c. solasi
d. LKS
e. Sumber Belajar
2. Buku PAI Kelas X Kemdikbud
a. Al-Qur’an dan Al- Hadist
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Mengetahui,

Lalonggowuna,

Guru bidang studi

peneliti

Hj. Hasmiah S.Ag
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Materi Ajar Siklus 1

A. Pengertian Iman Kepada Rasul Allah SWT
Iman kepada rasul berarti meyakini bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah Swt.
yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di
dunia dan akhirat.
Nabi
Manusia pilihan yang
diberi wahyu
oleh Allah Swt. untuk
dirinya sendiri
dan tidak mempunyai
kewajiban untuk
menyampaikan pada
umatnya.

Rasul
Manusia pilihan Allah Swt. yang
diangkat
sebagai utusan untuk
menyampaikan
firman-firman-Nya kepada umat
manusia
agar dijadikan pedoman hidup.

B. Sifat Rasul-Rasul Allah Swt
1. Sifat wajib
Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada rasul. Tidak bisa disebut
seorang rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat wajib ini ada 4, yaitu
seperti berikut:
a. As-Siddiq
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Aṡ-Ṡiddiq, yaitu rasul selalu benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim as.
kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh
bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat,
jauhilah. Peristiwa ini diabadikan pada Q.S. Maryam/19: 41

b. Al-Amanah
Al-Amānah, yaitu rasul selalu dapat dipercaya. Di saat kaum Nabi Nuh as.
mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh as. lalu Allah Swt.
menegaskan bahwa Nuh as., adalah orang yang terpercaya (amanah).
Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. asy-Syu’āra/26 106-107

c. At-Tabliq
At-Tablig, yaitu rasul selalu meyampaikan wahyu. Tidak ada satu pun
ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad saw. dan tidak disampaikan
kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi
Talib ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam al-Qur’ān, Ali pun
menegaskan bahwa “Demi Zat yang membelah biji dan melepas napas,
tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap alQur’ān.” Penjelasan ini terkait dengan Q.S. al-Māidah/5: 67
d. Al-fatanah
Al-Faṭānah, yaitu rasul memiliki kecerdasan yang tinggi.
2. Sifat mustahil
a. Al –qizzib
Al-Kiẓẓib, yaitu mustahil rasul itu bohong atau dusta. Semua perkataan
dan perbuatan rasul tidak pernah bohong atau dusta.
b. Al – khianah
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Al-Khiānah, yaitu mustahil rasul itu khianat. Semua yang diamanatkan
kepadanya pasti dilaksanakan.
c. Al – kitmah
Al-Kiṭmān, yaitu mustahil rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap
firman yang ia terima dari Allah Swt. pasti ia sampaikan kepada umatnya.
d. Al – baladah
Al-Balādah yaitu mustahil rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah saw.
tidak bisa membaca dan menulis (ummi) tetapi ia pandai.
3. Sifat jaiz
Sifat jāiz bagi rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah,
artinya rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa seperti rasa
lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga dan lain sebagainya.
Bahkan seorang rasul tetap meninggal sebagai mana makhluk lainnya.Selain
tersebut di atas, rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain
rasul, yaitu seperti berikut. 1. Ishmaturrasūl adalah orang yang ma’shum,
terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama,
ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Swt. sehingga selalu siaga dalam
menghadapi tantangan dan tugas apa pun. 2. Iltizamurrasūl adalah orangorang yang selalu komitmen dengan apa pun yang mereka ajarkan. Mereka
bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Swt.
meskipun untuk menjalankan perintah Allah Swt. itu harus berhadapan
dengan tantangan-tantangan yang berat baik dari dalam diri pribadinya
maupun dari para musuhnya. Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar
atau mundur dari perintah Allah Swt.

C. Tugas Rasul-Rasul Allah Swt.
Para rasul dipilih oleh Allah Swt. dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di
antara tugas-tugas rasul itu adalah sebagai berikut:
1. Menyampaikan risalah dari Allah Swt.
2. Mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk meng-esa-kan Allah
Swt. dan menjauhi perilaku musyrik (menyekutukan Allah).
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3. Memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada
orang kafir.
4. Menunjukkan jalan yang lurus.
5. Membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka
kitab dan hikmah.
6. Sebagai hujjah bagi manusia.

D. Hikmah dan manfaat beriman kepada rasul allah swt
Pentingnya orang Islam beriman kepada rasul bukan tanpa alasan. Selain
karena diperintahkan oleh Allah Swt., juga ada manfaat dan hikmah yang dapat
diambil dari beriman kepada rasul. Di antara manfaat dan hikmah beriman kepada
rasul sebagai berikut.
1) Makin sempurna imannya
2) Terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya.
3) Terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik
4) Memiliki teladan dalam hidupnya.
5) Mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya.

6) Mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Swt. untuk mengabdi
kepada-Nya.Perilaku mulia yang dicerminkan oleh orang yang beriman kepada
rasul seperti berikut:
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1) Menjunjung tinggi risalah (ajaran Allah Swt. yang disampaikan rasul-Nya).
dalam firman allah swt yang
Artinya: “...Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa
yang

dilarangnya

bagimu,

maka

tinggalkanlah.

dan

bertakwalah

kepada Allah Swt.. Sesungguhnya Allah Swt. amat keras hukumanNya.” (Q.S. alHasyr/59: 7)
2) Melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah Swt.
3) Giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal, sesuai dengan keahliannya.
Orang-orang yang beriman kepada rasul tidak akan menjadi orang-orang
yang malas bekerja, duduk berpangku tangan, tidak mau berusaha sehingga
hidupnya menjadi beban orang lain. Mereka menyadari bahwa memenuhi
kebutuhan diri sendiri jauh lebih terhormat daripada karena belas kasihan dan
pertolongan orang lain.
4) Selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan tuntunan
Rasulullah saw.
5) Melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih
tinggi.Usaha-usaha itu, misalnya seperti berikut.
a.Memelihara dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Swt.
b.Memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani.
c.Meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Misalnya, ilmu pengetahuan
tentang pertanian, perikanan, peternakan,teknologi,
kedokteran, perdagangan, industri, transportasi, dan ekonomi. Ilmu-ilmu
pengetahuan tersebut hendaknya digunakan sebagai bekal dalam beribadah
dan usaha menyejahterakan umat manusia.
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Materi ajar siklus 2
.
A. Hormat dan Patuh kepada Guru
Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik
kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Walau bagaimana tingginya pangkat atau
kedudukan seseorang, dia adalah bekas seorang pelajar yang tetap berhutang budi kepada gurunya
yang pernah mendidik pada masa dahulu. Guru adalah orang yang mengetahui ilmu (‘ālim/ulamā),
dialah orang yang takut kepada Allah Swt.

Artinya: “Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan
hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di
antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama.
Sungguh, Allah Mahaperkasa, Maha Pengampun.” (Q.S. Fāṭir/35: 28)

Guru adalah pewaris para nabi. Karena melalui guru, wahyu atau ilmu para nabi diteruskan
kepada umat manusia. Imam Al-Gazali mengkhususkan guru dengan sifat-sifat kesucian,
kehormatan, dan penempatan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Beliau juga
menegaskan bahwa: “Seorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, maka
dialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit ini, ia adalah ibarat matahari yang
menyinari orang lain dan mencahayai dirinya sendiri, ibarat minyak kesturi yang baunya
dinikmati orang lain dan ia sendiri pun harum.
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Sesuai dengan ketinggian derajat dan martabat guru, tidak heran kalau para ulama
sangat menghormati guru-guru mereka. Cara mereka memperlihatkan penghormatan terhadap
gurunya antara lain sebagai berikut.
1. Mereka rendah hati terhadap gurunya, meskipun ilmu sudah lebih banyak
ketimbang gurunya.
2.Mereka menaati setiap arahan serta bimbingan guru, misalnya seorang pasien yang
tidak tahuapa-apa tentang penyakitnya dan hanya mengikut arahan seorang
dokter pakar yang mahir.
3. Mereka juga senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan
mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Swt.
4. Mereka memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan ta’ẓ³m
(memuliakan) serta memercayai kesempurnaan ilmunya. Ini lebih membantu
pelajar untuk memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan guru mereka.
Berdasarkan uraian di atas, betapa pentingnya menghormati guru. Dengan
menghormati guru, kita akan mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain sebagai berikut.
1. Ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita.
2. Akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya.
3. Ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain.
4. Akan selalu didoakan oleh guru.
5. Akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari
Allah Swt.
6. Seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan
anugerah Allah Swt. akan memberikan anugerah-Nya kepada orang-orang yang
dikehendaki-Nya.

117

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS GURU PADA SIKLUS I PERTEMUAN
PERTAMA
NamaSekolah
: SMA NEGERI 1 TONGAUNA
Mata Pelajaran
: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas / Semester
: XI MIPA 1/ II ( Genap )
Materi
: Sifat rasul-rasul Allah SWT
Siklus ke:1
Pertemuan ke:1
Petunjukpengisian :
IsilahlembarobservasiberikutsesuaihasilpengamatanAndadenganmemberita
nda (√) padakolom yang disediakan !
No.

Indikator

Ya

I
1

PENDAHULUAN

2

Menyampaikan tujuan pembelajaran

II

KEGIATAN INTI

3

Guru membagi kelompok 3-5 orang

✓

4

Guru menentukan ketua dan sekertaris bertugas
sebagai penjual (penjaga stan) dan pembeli
informasi.

✓

5

Guru membagikan kertas karton dan kertas warnawarni berupa sebuah produk ( sub pokok bahasan)
yang akan dibuat oleh setiap kelompok yang isinya
tidak lebih dari 15 kata/ simbol.

✓

6

Guru mengarahkan siswa mencari informasi dibuku
paket PAI dan Internet

✓

7

Guru memberikan kesempatan kepada setiap
kelompok untuk membantu produknya dalam sebuah
poster, dengan waktu 15 menit

✓

8

Guru melakukan bimbingan kesetiap kelompok

9

Guru mengarahkan setiap kelompok mempromosikan
produknya kepada kelompok lain dengan cara
membuat stan di area ruang kelas.
Guru mengamati setiap proses jaul beli informasi
setra melakukan penilaian kesetiap kelompok.

10

Tidak

✓

Guru melakukan apersepsi
✓

✓
✓

✓
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11

Guru mengkonfirmasi informasi yang di dapatkan
pembeli serta dibagiakan kepada penjaga stan
disetiap kelompok dalam waktu 5 menit.

✓

12

Guru mengkonfirmasi ulang agar ketersampaian
informasi dari satu kelompok ke kelompok lain.

✓

III

PENUTUP

13

Guru melakukan penguatan tentang materi yang telah
dipelajari.

✓

14

Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi
pembelajaran

✓

15

Guru memberikan penghargaan berupa tepuk tangan
kepada kelompok yang terbaik

✓

16

Guru melakukan evaluasi dengan game

✓

17

Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam

✓

% = keberhasilan scenario pembelajaran
= jumlah aspek yang dilaksanakan X 100%
Total
= 15 X 100%
17
=88%
Lalonggowuna, Mei 2019
Observer

Hj. Hasmiah.S.Ag

Penelit

Ernawati
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS GURU PADA SIKLUS I PERTEMUAN
KEDUA
NamaSekolah
: SMA NEGERI 1 TONGAUNA
Mata Pelajaran
: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas / Semester
: XI MIPA 1/ II ( Genap )
Materi
: Keteladanan rasul-rasul Allah SWT
Siklus ke:1
Pertemuan ke:2
Petunjukpengisian :
IsilahlembarobservasiberikutsesuaihasilpengamatanAndadenganmemberita
nda (√) padakolom yang disediakan !
No.

Indikator

I
1

PENDAHULUAN

2

Menyampaikan tujuan pembelajaran

II

KEGIATAN INTI

3

Guru membagi kelompok 3-5 orang

4

Guru menentukan ketua dan sekertaris bertugas
sebagai penjual (penjaga stan) dan pembeli
informasi.

5

Guru membagikan kertas karton dan kertas
warna-warni berupa sebuah produk ( sub pokok
bahasan) yang akan dibuat oleh setiap kelompok
yang isinya tidak lebih dari 15 kata/ simbol.

6

Guru mengarahkan siswa mencari informasi
dibuku paket PAI dan Internet

7

Guru memberikan kesempatan kepada setiap
kelompok untuk membantu produknya dalam
sebuah poster, dengan waktu 15 menit

8

Guru melakukan bimbingan kesetiap kelompok

9

Guru
mengarahkan
setiap
kelompok
mempromosikan produknya kepada kelompok
lain dengan cara membuat stan di area ruang
kelas.

Guru melakukan apersepsi

Ya

Tidak
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10

Guru mengamati setiap proses jaul beli informasi
setra melakukan penilaian kesetiap kelompok.

11

Guru mengkonfirmasi informasi yang di
dapatkan pembeli serta dibagiakan kepada
penjaga stan disetiap kelompok dalam waktu 5
menit.

12

Guru mengkonfirmasi ulang agar ketersampaian
informasi dari satu kelompok ke kelompok lain.

III

PENUTUP

13

Guru melakukan penguatan tentang materi yang
telah dipelajari.

14

Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan
materi pembelajaran

15

Guru memberikan penghargaan berupa tepuk
tangan kepada kelompok yang terbaik

16

Guru melakukan evaluasi dengan game

17

Guru menutup pembelajaran dengan doa dan
salam

% = keberhasilan scenario pembelajaran
= jumlah aspek yang dilaksanakan X 100%
Total
= 17 X 100%
17
= 100%
Lalonggowuna, Mei 2019
Observer

Hj. Hasmiah.S.Ag

Penelit

E rnawati
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS GURU PADA SIKLUS II PERTEMUAN
PERTAMA
NamaSekolah
: SMA NEGERI 1 TONGAUNA
Mata Pelajaran
: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas / Semester
: XI MIPA 1/ II ( Genap )
Materi
: Menghormati dan Menyayangi orang tua dan guru
Siklus ke:2
Pertemuan ke:1
Petunjukpengisian :
IsilahlembarobservasiberikutsesuaihasilpengamatanAndadenganmemberita
nda (√) padakolom yang disediakan !
No.

Indikator

I
1

PENDAHULUAN

2

Menyampaikan tujuan pembelajaran

II

KEGIATAN INTI

3

Guru membagi kelompok 3-5 orang

4

Guru menentukan ketua dan sekertaris bertugas
sebagai penjual (penjaga stan) dan pembeli
informasi.

5

Guru membagikan kertas karton dan kertas
warna-warni berupa sebuah produk ( sub pokok
bahasan) yang akan dibuat oleh setiap kelompok
yang isinya tidak lebih dari 15 kata/ simbol.

6

Guru mengarahkan siswa mencari informasi
dibuku paket PAI dan Internet

7

Guru memberikan kesempatan kepada setiap
kelompok untuk membantu produknya dalam
sebuah poster, dengan waktu 15 menit

8

Guru melakukan bimbingan kesetiap kelompok

9

Guru
mengarahkan
setiap
kelompok
mempromosikan produknya kepada kelompok
lain dengan cara membuat stan di area ruang
kelas.

Guru melakukan apersepsi

Ya

Tidak
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10

Guru mengamati setiap proses jaul beli informasi
setra melakukan penilaian kesetiap kelompok.

11

Guru mengkonfirmasi informasi yang di
dapatkan pembeli serta dibagiakan kepada
penjaga stan disetiap kelompok dalam waktu 5
menit.

12

Guru mengkonfirmasi ulang agar ketersampaian
informasi dari satu kelompok ke kelompok lain.

III

PENUTUP

13

Guru melakukan penguatan tentang materi yang
telah dipelajari.

14

Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan
materi pembelajaran

15

Guru memberikan penghargaan berupa tepuk
tangan kepada kelompok yang terbaik

16

Guru melakukan evaluasi dengan game

17

Guru menutup pembelajaran dengan doa dan
salam

% = keberhasilan scenario pembelajaran
= jumlah aspek yang dilaksanakan X 100%
Total
= 17 X 100%
17
= 100%
Lalonggowuna, Mei 2019
Observer

Hj. Hasmiah.S.Ag

Penelit

Ernawati
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS GURU PADA SIKLUS II PERTEMUAN
KEDUA
NamaSekolah
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Materi

: SMA NEGERI 1 TONGAUNA
: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
: XI MIPA 1/ II ( Genap )
: Kisah-kisah tentang hormat dan patuh pada orang tua dan
guru
Siklus ke:2
Pertemuan ke:2
Petunjukpengisian :
IsilahlembarobservasiberikutsesuaihasilpengamatanAndadenganmemberita
nda (√) padakolom yang disediakan !
No.

Indikator

I
1

PENDAHULUAN

2

Menyampaikan tujuan pembelajaran

II

KEGIATAN INTI

3

Guru membagi kelompok 3-5 orang

4

Guru menentukan ketua dan sekertaris bertugas
sebagai penjual (penjaga stan) dan pembeli
informasi.

5

Guru membagikan kertas karton dan kertas
warna-warni berupa sebuah produk ( sub pokok
bahasan) yang akan dibuat oleh setiap kelompok
yang isinya tidak lebih dari 15 kata/ simbol.

6

Guru mengarahkan siswa mencari informasi
dibuku paket PAI dan Internet

7

Guru memberikan kesempatan kepada setiap
kelompok untuk membantu produknya dalam
sebuah poster, dengan waktu 15 menit

8

Guru melakukan bimbingan kesetiap kelompok

9

Guru
mengarahkan
setiap
kelompok
mempromosikan produknya kepada kelompok
lain dengan cara membuat stan di area ruang
kelas.

Guru melakukan apersepsi

Ya

Tidak
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10

Guru mengamati setiap proses jaul beli informasi
setra melakukan penilaian kesetiap kelompok.

11

Guru mengkonfirmasi informasi yang di
dapatkan pembeli serta dibagiakan kepada
penjaga stan disetiap kelompok dalam waktu 5
menit.

12

Guru mengkonfirmasi ulang agar ketersampaian
informasi dari satu kelompok ke kelompok lain.

III

PENUTUP

13

Guru melakukan penguatan tentang materi yang
telah dipelajari.

14

Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan
materi pembelajaran

15

Guru memberikan penghargaan berupa tepuk
tangan kepada kelompok yang terbaik

16

Guru melakukan evaluasi dengan game

17

Guru menutup pembelajaran dengan doa dan
salam

% = keberhasilan scenario pembelajaran
= jumlah aspek yang dilaksanakan X 100%
Total
= 17 X 100%
17
= 100%
Lalonggowuna, Mei 2019
Observer

Hj. Hasmiah.S.Ag

Penelit

Ernawati

