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Lampiran 2:

Pedoman Observasi Minat Belajar Siswa
Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)

No. Aspek yang diamati
+ - Komentar

1. Siswa berkonsentrasi penuh
sewaktu mengikuti pelajaran
PAI

2. Siswa merasa mudah untuk
memahami materi PAI saat
berkelompok

3. Siswa tertarik berdiskusi
dengan teman kelompok untuk
menganalisa gambar

4. Siswa merasa bangga jika
dapat menganalisa gambar
sendiri

5. Siswa antusias untuk dapat
menyelesaikan tugas dengan
baik

6. Siswa antusias untuk presentasi
dihadapan kelompok lain

7. Siswa terlibat aktif saat diskusi
dalam presentasi kelompok

8. Siswa bertanya ketika diberi
kesempatan dalam sesi tanya
jawab presentasi kelompok

9. Jika merasa belum jelas, siswa
akan bertanya kepada
temannya

10. Siswa bertanya kepada guru
jika ada materi yang belum
difahami

11. Siswa bersama dengan guru
menyimpulkan materi yang
telah dibahas



Lampiran 3:

Pedoman Observasi Minat Belajar Siswa
Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)

No. Aspek yang diamati Fakta Di Lapangan Tanggal
ObservasiPositif Negatif

1. Siswa berkonsentrasi penuh
sewaktu mengikuti pelajaran
PAI

1. Siswa tidak
memperhatikan
arahan dan
pejelasan dari
guru.

2. Beberapa siswa
terlihat tidak ikut
serta dalam
menganalisa
gambar.

3. Siswa terlihat
berpura-pura
menulis hasil
analisa gambar.

07 April
2016

2. Siswa merasa mudah untuk
memahami materi PAI saat
berkelompok

1. Beberapa
siswa
bersemangat
ketika belajar
dengan
berkelompok.
Karena, dapat
bertukar
pengetahuan.

1. Siswa merasa
kesulitan
memahami
materi pokok
bahasan ketika
belajar dengan
berkelompok.

2. Beberapa siswa
lebih senang jika
tidak
berkelompok
karena ada siswa
yang bercerita
saja ketika
diskusi
berlangsung.

07 April
2016

3. Siswa tertarik berdiskusi
dengan teman kelompok untuk
menganalisa gambar

1. Siswa malas jika
dituntut untuk
berfikir kritis.

2. Beberapa siswa



tidak ikut
berdiskusi dan
hanya ingin
menerima hasil
dari diskusi.

07 April
2016

4. Siswa merasa bangga jika
dapat menganalisa gambar
sendiri

1. Beberapa siswa
ada yang tidak
mau diajak
berdiskusi dan
hanya bermain
saja.

2. Siswa tidak
memberikan
pemikirannya
melainkan hanya
bermain saja.

3. Beberapa siswa
bersikap pasrah
dengan jawaban
yang diberikan
temannya.

07 April
2016

5. Siswa antusias untuk dapat
menyelesaikan tugas dengan
baik

1. Siswa
perempuan
terlihat serius
dan berusaha
untuk
menyelesaikan
hasil diskusi

1. Beberapa siswa
terlihat tidak
peduli jika teman
kelompoknya
sedang berdiskusi
dan hanya
mencontek hasil
diskusi dari
teman
kelompoknya
tanpa mau untuk
berusaha.

21 April
2016

6. Siswa antusias untuk presentasi
dihadapan kelompok lain

1. Siswa merasa
bangga jika
hasil
diskusinya
harus
dibacakan dan
didengar oleh
kelompok lain.

1. Siswa malu untuk
membacakan
hasil diskusinya
karena merasa
hasil diskusinya
masih kurang
memuaskan

2. Beberapa siswa
yang sudah

21 April
2016



terbiasa
menonjolkan
dirinya lebih aktif
dari pada siswa
yang biasanya
diam dan pasrah
ketika mengikuti
pembelajaran.

7. Siswa terlibat aktif saat diskusi
dalam presentasi kelompok

1. Siswa saling
menghargai
pendapat dari
kelompok

1. Beberapa siswa
tidak terlibat aktif
saat diskusi dan
lebih memilih
untuk bercerita
dengan temannya

2. Siswa saling
tunjuk menunjuk
untuk
membacakan
hasil dari
diskusinya

21 April
2016

8. Siswa bertanya ketika diberi
kesempatan dalam sesi tanya
jawab presentasi kelompok

1. Beberapa
siswa sudah
terbiasa
bertanya dan
berargumen
dalam proses
pembelajaran
di kelas.

1. Siswa merasa
pertanyaan atau
pendapat yang
mereka miliki
kurang menarik
dan akhirnya
siswa
memutuskan
untuk tidak
bertanya atau
berargumentasi

28 April
2016

9. Jika merasa belum jelas, siswa
akan bertanya kepada
temannya

1. Siswa merasa
nyaman
bertanya
kepada
temannya jika
ada
pembahasan
yang belum
difahami

1. Jika teman tidak
dapat menjawab
pertanyaan, siswa
tersebut lebih
memilih untuk
mendiamkan dan
melupakan
pertanyaannya
tersebut.

28 April
2016



10. Siswa bertanya kepada guru
jika ada materi yang belum
difahami

1. Jika ada materi
yang belum
difahami,
beberapa siswa
takut untuk
bertanya kepada
guru.

2. Beberapa siswa
terlihat pura-
pura sudah
mengetahui
semua materi
yang telah
dibahas, akan
tetapi ketika
guru bertanya
ternyata mereka
belum
memahaminya

3. Siswa merasa
sulit bertanya
kepada guru
karena harus
menggunakan
bahasa yang
formal

28 April
2016

11. Siswa bersama dengan guru
menyimpulkan materi yang
telah dibahas

1. Siswa aktif
menyimpulkan
hasil diskusi.

2. Beberpa siswa
mencatat hasil
kesimpulan
dari diskusi

1. Ketika guru
bersama dengan
siswa
menyimpulkan
hasil diskusi,
beberapa siswa
terlihat hanya
ikut-ikutan saja
karena mereka
belum
sepenuhnya
faham tentang
materi yang telah
dibahas.

2. Beberapa siswa
terlihat senang

28 April
2016



ketika
menyimpulkan
hasil diskusi,
dikarenakan
sudah mendekati
jam istirahat.



Lampiran 4:

Pedoman Wawancara Minat Belajar Siswa
Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)

Pertanyaan :

1. Bagaimana menurut anda, apakah berkelompok membuat anda mudah untuk
belajar PAI?

2. Bagaimana menurut anda, apakah belajar dengan menggunakan gambar
merupakan hal yang menarik bagi anda?

3. Bagaimana menurut anda, apakah anda merasa bangga jika dapat menganalisa
gambar sendiri?

4. Bagaimana menurut anda, apakah anda merasa bahagia jika dapat
menyelesaikan tugas dengan berhasil?

5. Bagaimana menurut anda, apakah anda antusias untuk dapat menyelesaikan
tugas dengan berhasil?

6. Bagaimana menurut anda, apakah anda tidak senang untuk membagikan
pemahaman materi melalui presentasi hasil diskusi?

7. Bagaimana menurut anda, apakah anda antusias untuk presentasi dihadapan
kelompok lain?

8. Bagaimana menurut anda, apakah anda terlibat aktif saat diskusi dalam
presentasi kelompok?

9. Bagaimana menurut anda, apakah anda malas untuk memperhatikan
presentasi kelompok lain?

10. Bagaimana menurut anda, apakah berbicara dengan teman lebih asyik
dibandingkan dengan memperhatikan presentasi kelompok lain?

11. Bagaimana menurut anda, apakah anda merasa tertarik dengan adanya
penghargaan terhadap kelompok?

12. Bagaimana menurut anda, apakah anda tidak perlu mempelajari kembali
materi PAI yang telah dipelajari di kelas?

13. Bagaimana menurut anda, apakah memperhatikan penjelasan guru mengenai
materi PAI membuat anda mengantuk?

14. Bagaimana menurut anda, apakah anda berkonsentrasi penuh sewaktu
mengikuti pelajaran PAI?

15. Bagaimana menurut anda, apakah perhatian anda terhadap pelajaran guru
sangat berguna untuk pemahaman anda terhadap materi?



Lampiran 5:

TABULASI HASIL WAWANCARA

Minat Belajar Siswa Melalui Penerapan Strategi Pembelajaran Examples Non
Examples Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII

di SMP N 30 Konawe Selatan Kecamatan Konda

 Pedoman wawancara dengan masalah 1 dan 2:
No Peneliti Informan Keterangan
1. Mengapa anda kurang

berminat dalam mengikuti
pelajaran Pendidikan
Agama Islam dan apa yang
menjadi penyebabnya?

- Kurangnya motivasi dalam
diri siswa, Kami aktif saat
berdiskusi dengan teman
kelompok. Tetapi, ada
beberapa teman kami yang
maunya terima beres saja.
Mereka lebih memilih
untuk bercerita dari pada
harus berdiskusi. Karena,
mereka tidak memiliki
keinginan untuk
mengetahui materi yang
sedang dibahas dalam
diskusi.

- Kurangnya motivasi dari
pendidik kepada siswa,
Guru pada saat membuka
dan menutup pembelajaran
di kelas, jarang memberikan
motivasi kepada kami.
Terkadang ketika
pembelajaran di mulai, guru
langsung masuk pada
materi yang akan dibahas
dan pada saat pembelajaran
berakhir kami
diperkenankan istirahat
tanpa harus memberikan
motivasi terlebih dahulu
kepada kami.

- Kurangnya inovasi yang

16 Mei 2016



dilakukan pendidik dalam
pembelajarannya di kelas,
Belajar dengan
menggunakan contoh
gambar adalah hal yang
menarik bagi kami.
Sebelumnya kami hanya
diperintahkan untuk
mencatat dan tidak ada
contoh nyata seperti gambar
yang dapat kami lihat
terkait dengan materi yang
sedang dibahas. Dan Hal
itu, menjadikan kami
menjadi agak malas untuk
mengikuti pembelajaran di
kelas. Kadang beberapa
teman kami lebih memilih
bolos dari pada mengikuti
proses pembelajaran.
Olehnya itu, ketika
pembelajaran di kelas kami
harus dikelompokkan ini
membuat kami lebih
bersemangat dibandingkan
dengan pembelajaran yang
biasa dilakukan.

 Pedoman wawancara dengan masalah 3:
No. Peneliti Informan Keterangan
1. Bagaimana menurut anda,

apakah berkelompok
membuat anda mudah
untuk belajar PAI?

- Kegiatan membangun siswa
yang lebih aktif dan berfikir
kritis, kami dapat bertukar
pengetahuan tentang materi
yang sedang dibahas.

16 Mei 2016

2. Bagaimana menurut anda,
apakah anda tertarik
berdiskusi dengan teman
kelompok untuk
menganalisa gambar?

- Meningkatkan ketelitian
siswa, Kami tidak
membutuhkan waktu yang
lebih lama untuk
memahami materi karena
adanya contoh gambar yang
bisa dilihat dan diamati.

16 Mei 2016



3. Bagaimana menurut anda,
apakah anda tertarik
berdiskusi dengan teman
kelompok untuk
menganalisa gambar?

- Membangun kerjasama dan
rasa tanggung jawab antar
siswa, kami saling bertukar
pengetahuan dan informasi
terkait materi yang sedang
didiskusikan.

16 Mei 2016

5. Bagaimana menurut anda,
apakah anda merasa
bangga jika dapat
menganalisa gambar
sendiri dan apakah anda
merasa bertanggung jawab
terhadap keberhasilan
kelompok anda?

- Membangun kerjasama dan
rasa tanggung jawab antar
siswa, Kami bersama-sama
bertanggung jawab terhadap
keberhasilan kelompok.
Dan kami begitu bangga
jika kelompok kami
berhasil.

16 Mei 2016

6. Bagaimana menurut anda,
apakah anda antusias
untuk dapat
menyelesaikan tugas anda
dengan baik, membacakan
hasil diskusi dihadapan
kelompok lain, dan
memperhatikan saat
kelompok lain sedang
membacakan hasil
diskusinya?

- Meningkatkan rasa percaya
diri siswa, Kami merasa
antusias untuk membacakan
hasil diskusi di hadapan
kelompok lain. Kami
berharap kelompok kami
adalah yang terbaik dari
kelompok lain. Ketika ada
pertanyaan dari kelompok
lain kami bersama-sama
mencari jawaban dan
menjawab pertanyaannya.
Begitu pula, kami
memperhatikan ketika
kelompok lain sedang
membacakan hasil
diskusinya dan kami
memberikan pertanyaan,
kritik, dan saran kepada
mereka

16 Mei 2016

7. Bagaimana menurut anda,
apakah anda bersama
dengan guru
menyimpulkan materi
yang telah dibahas?

- Meningkatkan rasa percaya
diri siswa, Belajar dengan
berkelompok dan
menggunakan contoh
gambar menurut kami lebih
berkesan dibandingkan
dengan mencatat saja. Dan 16 Mei 2016



kami bersama dengan guru
memberikan kesimpulan
dari hasil diskusi terkait
pembelajaran dengan
contoh gambar yang
sedang kami bahas.



Lampiran 6:

Peneliti : Sopiah
Hari/Tanggal : 16 Mei 2016
Waktu : 10.31
Responden : Wiranto

Jawaban Responden 1:

Penanya : Assalammu’alaikum de’. Ibu bisa nda minta waktumya sebentar?
Penjawab : Wa’alaikumsalam, iya boleh bu?
Penanya : Jadi begini, ibu mau tanya sama ade terkait minat belajar ade selama

mengikuti pembelajaran di kelas dengan menggunakan strategi
examples non examples pada mata pelajaran PAI.

Penjawab : Iya bu silahkan.
Penanya : Bagaimana menurut ade, apakah berkelompok membuat ade mudah

untuk belajar PAI?
Penjawab : Iya, saya menjadi mudah untuk belajar bu. Karena dapat melihat

contoh materi secara langsung.
Penanya : Apakah belajar dengan menggunakan gambar merupakan hal yang

menarik bagi ade?
Penjawab : Belajar menggunakan gambar adalah hal yang menarik bagi saya.

Karena sebelumnya guru hanya menyuruh mencatat saja.
Penanya : Apakah ade merasa bangga jika dapat menganalisa gambar sendiri?
Penjawab : Tidak, saya lebih senang jika dapat menganalisa gambar bersama

dengan teman saya.
Penanya : Apakah ade merasa bahagia jika dapat menyelesaikan tugas dengan

berhasil?
Penjawab : Saya sangat bahagia. Jika dapat menyelesaikan tugas dengan berhasil

maka akan mendapat nilai yang bagus.
Penanya : Apakah ade antusias untuk dapat menyelesaikan tugas dengan

berhasil?
Penjawab : Ya, saya sangat antusias karena ingin menjadi kelompok yang terbaik

dalam diskusi
Penanya : Apakah ade tidak senang untuk membagikan pemahaman materi

melalui presentasi hasil diskusi?



Penjawab : Saya senang jika membagikan pemahaman materi kepada teman
saya, tetapi saya sedikit kesulitan jika harus mempresentasikan hasil
diskusi dihadapan kelompok lain.

Penanya : Apakah ade terlibat aktif saat diskusi dalam presentasi kelompok?
Penjawab : Saya terlibat saat sedang berdiskusi. Saya bertugas mencatat hasil

diskusi dari kelompok kami.
Penanya : Apakah ade malas untuk memperhatikan presentasi kelompok lain?
Penjawab : Saat saya merasa bosan, kadang-kadang saya menjadi malas untuk

memperhatikan presentasi dari kelompok lain.
Penanya : Apakah berbicara dengan teman lebih asyik dibandingkan dengan

memperhatikan presentasi kelompok lain?
Penjawab : Tidak. Karena jika kita asyik bercerita dengan teman pasti tidak ada

ilmu yang didapatkan.
Penanya : Apakah ade merasa tertarik dengan adanya penghargaan terhadap

kelompok?
Penjawab : Ya, saya sangat tertarik. Karena jika menggunakan penghargaan bagi

kelompok terbaik pastinya akan menambah semangat belajar kami.
Penanya : Apakah ade tidak perlu mempelajari kembali materi PAI yang telah

dipelajari di kelas?
Penjawab : Tentu saja perlu. Jika tidak dilakukan maka kami akan cepat lupa

dengan materi yang baru diajarkan di kelas.
Penanya : Apakah memperhatikan penjelasan guru mengenai materi PAI

membuat ade mengantuk?
Penjawab : Kadang-kadang saya mengantuk. Karena jam belajar yang mendekati

waktu istirahat.
Penanya : Apakah ade berkonsentrasi penuh sewaktu mengikuti pelajaran PAI?
Penjawab : Saya berkonsentrasi. Akan tetapi kadang-kadang ada teman kami

yang suka menganggu saat pembelajaran berlangsung
Penanya : Apakah perhatian ade terhadap pelajaran guru sangat berguna untuk

pemahaman ade terhadap materi?
Penjawab : Tentu saja bu. Jika saya tidak memperhatikan maka saya tidak bisa

memahami maksud dari dari materi yang dibahas.
Penanya : Makasih atas waktunya ya de. Wassalammu’alaikum.
Penjawab : iya bu sama-sama. Wa’alaikumsalam



Peneliti : Sopiah
Hari/Tanggal : 16 Mei 2016
Waktu : 10.39
Responden : Ahmad Arif

Jawaban Responden 2:

Penanya : Assalammu’alaikum de’. Ibu bisa nda minta waktumya sebentar?
Penjawab : Wa’alaikumsalam, iya tentu saja bu. Ada apa ya?
Penanya : Jadi begini, ibu mau tanya sama ade terkait minat belajarnya ade

selama mengikuti pembelajaran di kelas dengan menggunakan strategi
examples non examples pada mata pelajaran PAI.

Penjawab : iya bu silahkan.
Penanya : Bagaimana menurut ade, apakah berkelompok membuat ade mudah

untuk belajar PAI?
Penjawab : Pertama saya merasa kesulitan karena biasanya tidak pernah

dikelompokkan. Tetapi setelah itu, dengan berkelompok justru
membuat proses belajar mnjadi tidak membosankan.

Penanya : Apakah belajar dengan menggunakan gambar merupakan hal yang
menarik bagi ade?

Penjawab : Belajar menggunakan gambar adalah hal yang menarik bagi saya.
Karena saya bisa melihat langsung contoh nyata dari materi yang
sedang dibahas.

Penanya : Apakah ade merasa bangga jika dapat menganalisa gambar sendiri?
Penjawab : tidak, saya lebih bersemangat jika dapat menganalisa gambar

bersama dengan teman saya.
Penanya : Apakah ade merasa bahagia jika dapat menyelesaikan tugas dengan

berhasil?
Penjawab : Saya sangat senang dan dalam pertemuan berikutnya saya ingin

berhasil lagi.
Penanya : Apakah ade antusias untuk dapat menyelesaikan tugas dengan

berhasil?
Penjawab : Ya, saya sangat antusias karena ingin menjadi kelompok yang terbaik

dalam diskusi
Penanya : Apakah ade tidak senang untuk membagikan pemahaman materi

melalui presentasi hasil diskusi?



Penjawab : saya senang, akan tetapi saya tidak terbiasa untuk membacakan hasil
diskusi dihadapan kelompok lain.

Penanya : Apakah ade terlibat aktif saat diskusi dalam presentasi kelompok?
Penjawab : saya terlibat aktif saat sedang berdiskusi. Tapi biasanya ada teman

saya yang malas dan maunya terima beres saja
Penanya : Apakah ade malas untuk memperhatikan presentasi kelompok lain?
Penjawab : saya memperhatikan presentasi kelompok lain dan menyiapkan

pertanyaan untuk kelompok tersebut
Penanya : Apakah berbicara dengan teman lebih asyik dibandingkan dengan

memperhatikan presentasi kelompok lain?
Penjawab : tidak. Karena jika kita asyik bercerita dengan teman pasti tidak ada

ilmu yang didapatkan.
Penanya : Apakah ade merasa tertarik dengan adanya penghargaan terhadap

kelompok?
Penjawab : ya, saya sangat tertarik. Karena jika menggunakan penghargaan bagi

kelompok terbaik pastinya kami akan berlomba untuk mendapatkan
hasil terbaik

Penanya : Apakah ade tidak perlu mempelajari kembali materi PAI yang telah
dipelajari di kelas?

Penjawab : tentu saja perlu. Agar lebih dapat difahami dan diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari

Penanya : Apakah memperhatikan penjelasan guru mengenai materi PAI
membuat ade mengantuk?

Penjawab : saya memperhatikan tapi kadang-kadang saya bosan dan mengantuk.
Karena suasana belajar yang sudah tidak tenang

Penanya : Apakah ade berkonsentrasi penuh sewaktu mengikuti pelajaran PAI?
Penjawab : saya fokus mengikuti pembelajaran di kelas. Jika ada materi yang

tidak dimengerti saya menanyakannya kepada guru
Penanya : Apakah perhatian ade terhadap pelajaran guru sangat berguna untuk

pemahaman ade terhadap materi?
Penjawab : iya bu. Karena dengan memperhatikan penjelasan guru akan

menambah dan menyempurnakan hasil dari diskusi kelompok kami
Penanya : Makasih atas waktunya ya de. Wassalammu’alaikum.
Penjawab : iya bu sama-sama. Wa’alaikumsalam



Peneliti : Sopiah
Hari/Tanggal : 16 Mei 2016
Waktu : 10.45
Responden : Dwi Oktaviani T.

Jawaban Responden 3:

Penanya : Assalammu’alaikum de’. Ibu bisa nda minta waktumya sebentar?
Penjawab : Wa’alaikumsalam, iya bu?
Penanya : Jadi begini, ibu mau tanya sama ade terkait minat belajarnya ade

selama mengikuti pembelajaran di kelas dengan menggunakan strategi
examples non examples pada mata pelajaran PAI.

Penjawab : iya bu.
Penanya : Bagaimana menurut ade, apakah berkelompok membuat ade mudah

untuk belajar PAI?
Penjawab : Tentu saja bu, karena dengan berkelompok saya dan teman kelompok

pasti bisa saling berbagi pengetahuan dan pembelajaran di kelas
menjadi menyenangkan dari pada hanya mencatat saja.

Penanya : Apakah belajar dengan menggunakan gambar merupakan hal yang
menarik bagi ade?

Penjawab : iya bu. Saya dapat melihat langsung terkait contoh gambar yang
dimaksud dalam materi yang sedang dibahas.

Penanya : Apakah ade merasa bangga jika dapat menganalisa gambar sendiri?
Penjawab : Saya merasa bangga jika dapat menganalisa gambar sendiri. Karena,

biasanya ada teman yang tidak mau berusaha melainkan hanya
mencontek temannya saja.

Penanya : Apakah ade merasa bahagia jika dapat menyelesaikan tugas dengan
berhasil?

Penjawab : saya sangat senang dan dalam pertemuan berikutnya saya ingin
berhasil lagi.

Penanya : Apakah ade antusias untuk dapat menyelesaikan tugas dengan
berhasil?

Penjawab : ya, saya sangat antusias karena ingin menjadi kelompok yang terbaik
Penanya : Apakah ade tidak senang untuk membagikan pemahaman materi

melalui presentasi hasil diskusi?



Penjawab : saya senang dan bersemangat untuk membacakan hasil diskusi
dihadapan kelompok lain

Penanya : Apakah ade terlibat aktif saat diskusi dalam presentasi kelompok?
Penjawab : saya terlibat aktif saat sedang berdiskusi. Kami saling memberikan

masukan dan mencatat hasil diskusi
Penanya : Apakah ade malas untuk memperhatikan presentasi kelompok lain?
Penjawab : saya memperhatikan presentasi kelompok lain dan menyiapkan

pertanyaan untuk kelompok tersebut
Penanya : Apakah berbicara dengan teman lebih asyik dibandingkan dengan

memperhatikan presentasi kelompok lain?
Penjawab : tidak. Karena itu tidak sopan dan  jika kita asyik bercerita dengan

teman pasti tidak ada ilmu yang akan kita dapatkan.
Penanya : Apakah ade merasa tertarik dengan adanya penghargaan terhadap

kelompok?
Penjawab : ya, saya sangat tertarik. Karena jika menggunakan penghargaan bagi

kelompok terbaik pastinya kami akan bersaing secarab sehat untuk
mendapatkan hasil terbaik

Penanya : Apakah ade tidak perlu mempelajari kembali materi PAI yang telah
dipelajari di kelas?

Penjawab : menurut saya sangat perlu. Agar lebih dapat difahami dan dilakukan
dalam kehidupan sehari-hari

Penanya : Apakah memperhatikan penjelasan guru mengenai materi PAI
membuat ade mengantuk?

Penjawab : saya memperhatikan, tapi kadang-kadang suasana belajar sudah
mulai gaduh karena sudah mendekati jam istirahat

Penanya : Apakah ade berkonsentrasi penuh sewaktu mengikuti pelajaran PAI?
Penjawab : saya fokus mengikuti pembelajaran di kelas. Jika ada materi yang

tidak dimengerti saya menanyakannya kepada guru dan menulisnya di
buku catatan.

Penanya : Apakah perhatian ade terhadap pelajaran guru sangat berguna untuk
pemahaman ade terhadap materi?

Penjawab : iya sangat berguna. Karena dengan memperhatikan penjelasan guru
akan menambah dan menyempurnakan hasil pembahasan dari diskusi

Penanya : Makasih atas waktunya ya de. Wassalammu’alaikum.
Penjawab : iya bu sama-sama. Wa’alaikumsalam



Lampiran 7:

Data keadaan siswa SMP Negeri 30 Konawe Selatan Kecamatan Konda Tahun

2015/2016

No. Nama Jenis kelamin Kelas

1. Asmarani Rosabila P VII A

2. Cindi Rukmana P VII A

3. Difia Ayu Lestari P VII A

4. Feri Irawan L VII A

5. Lucky Chandra L VII A

6. Mimin Lasmini P VII A

7. M. Ardiansyah L VII A

8. M. Irfan L VII A

9. M. Alanuari L VII A

10. Salzabila Kamaril P VII A

11. Siti Rahmadiana P VII A

12. Siswanto L VII A

13. Suwastono L VII A

14. Sofyan Fazrianto L VII A

15. Sri Mayasari P VII A

16. Sri Rahayu P VII A

17. Yulaeka P VII A



18. Armansyah L VII B

19. Arni Ardayanti P VII B

20. Aryo Dimas L VII B

21. Darmawan L VII B

22. Dewi Sunarsih P VII B

23. Dewi Sartika P VII B

24. Devi Ika Nurjanah P VII B

25. Dian Ambar Wati P VII B

26. Dedi Setiawan L VII B

27. Doni Andriano L VII B

28. Muklin Arianto L VII B

29. Murniasih Resti Ananda P VII B

30. Rizki L VII B

31. Sulfa Tri Lestari P VII B

32. Supriadi L VII B

33. Wanda Aprianti P VII B

34. Yuliana P VII B

35. Ade Saputra L VII C

36. Ahmad Samudin L VII C

37. Anggie Tya Deardy P VII C

38. Depri Cahyadi L VII C



39. Eka Safitri P VII C

40. M. Syahril L VII C

41. M. Fathurrohim L VII C

42. M. Indra Ismail L VII C

43. Novitasari P VII C

44. Novi Triani P VII C

45. Puji Sri Rahayu P VII C

46. Riska Novianti P VII C

47. Rhizka Dwi Anissa P VII C

48. Rudiawan L VII C

49. Safa’a Nur Ratnasari P VII C

50. Siti Nurkhadijah P VII C

51. Viki Lestari P VII C

52. Wa Ode Arfita Rohima P VII C

53. M. Ilham L VII C

54. Abdul Sodikin L VIII A

55. Ahmad Sabirin L VIII A

56. Delila P VIII A

57. Diana P VIII A

58. Feby Fatmala P. P VIII A

59. Indrawan L VIII A



60. Irma Rahmawati P VIII A

61. M. Jefri Anto L VIII A

62. Novi Arianti P VIII A

63. Kuswana L VIII A

64. Siti Komariah P VIII A

65. Ahmad Rojali L VIII A

66. Agus Karianto L VIII B

67. Andi Irawan L VIII B

68. Amri L VIII B

69. Nurjanah Rahmatul laili P VIII B

70. Yuliana P VIII B

71. Evi Tamala P VIII B

72. Ismawati P VIII B

73. Wiwin Lismawati P VIII B

74. Andi Irawan L VIII B

75. Diki Wahyudi L VIII B

76. Amri L VIII B

77. Yogi Syahputra L VIII B

78. Ahmad Arif L VIII C

79. Adit Maulana L VIII C



80. Adi Aria Saputra L VIII C

81. Arsi Hakim L VIII C

82. Ambo Saputra L VIII C

83. Dwi Octaviani T. P VIII C

84. Jito Riadi Antoro L VIII C

85. M. Tarsum Jefri L VIII C

86. Nur Chaerani P VIII C

87. Nurul Syamsiah P VIII C

88. Riki Prasetyo L VIII C

89. Siti Nur Khalimah P VIII C

90. Syahrul Gunawan L VIII C

91. Suherdin L VIII C

92. Wiranto L VIII C

93. Abdul Rahman Toheri L IX A

94. Adi Sultan L IX A

95. Dwi Wahyu Abadi L IX A

96. Egin Saputra L IX A

97. Habibullah L IX A

98. Indah Lestari P IX A

99. Mis Sjratul P IX A



100. Nirwana Anastasya P IX A

101. Nur Ayu P IX A

102. Nurhaliza P IX A

103. Putra Purnama L IX A

104. Ramuji L IX A

105. Risnawati P IX A

106. Rudi Setiawan L IX A

107. Riska Indra Sari P IX A

108. Supriadi L IX A

109. Vina Arianti P IX A

110. Sulistiani P IX A

111. Waris Saputra L IX A

112. Angga L IX B

113. Arjun L IX B

114. Doni Saputra L IX B

115. Delyani Eka Putri L IX B

116. Hasan L IX B

117. Husen L IX B

118. Khoiriyah P IX B

119. Kurnia Rahmawati P IX B

120. Mulyono L IX B



121. Nurwahida P IX B

122. Putri Nurhalima P IX B

123. Rifki Irawan L IX B

124. Romandika L IX B

125. Siti Andriana P IX B

126. W.D. Anggi Oktavia P IX B

127. Wahyuperdana L IX B

128. Zerlina Alfa P IX B

129. Anita Sari P IX C

130. Andi Dewi Safitri P IX C

131. Ayu Ningsih Puji L. P IX C

132. Devi Nurlia Ningsih P IX C

133. Heni Purwanti P IX C

134. Ida Setiawati P IX C

135. Isra Wahyudi L IX C

136. Mega Putri Lestari P IX C

137. M. Randi L IX C

138. Nena Setia Ningsih P IX C

139. Rudi Jaswanto L IX C

140. Rudi Purwanto L IX C

141. Supriyanto L IX C



142. Suryono L IX C

143. Umar Hamdani L IX C

144. Wahyudin L IX C













RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

NAMA SEKOLAH : SMP N 30 Konawe Selatan

MATA PELAJARAN : Pendidikan Agama Islam

KELAS / SEMESTER : VIII/II (Genap)

ALOKASI WAKTU :  2 x 40 menit

A. Standar Kompetensi

 Membiasakan Perilaku Terpuji

B. Kompetensi Dasar

12.1 Menjelaskan adab makan dan minum

12.2 Menampilkan contoh adab makan dan minum

12.3 Mempraktikkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari

C. Indikator

1. Menjelaskan tata cara makan dan minum yang benar

2. Menunjukkan dalil naqli tentang adab makan dan minum

3. Menunjukkan contoh cara makan dan minum yang benar dan yang salah

4. Mempraktikkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari di

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

D. Tujuan Pembelajaran

Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa dapat:

1) Menjelaskan tata cara makan dan minum yang benar

2) Menunjukkan dalil naqli tentang adab makan dan minum

3) Menunjukkan contoh cara makan dan minum yang benar dan yang salah

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMP NEGERI 30 KONAWE SELATAN
Alamat : Jl. Poros Wonua-Moramo Desa Wonua Kec. Konda, Kode

Pos 93374



4) Mempraktikkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari di

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

E. Materi Pembelajaran

 Adab makan dan minum

F. Metode Pembelajaran : ceramah, tanya jawab, diskusi, examples non examples

G. Kegiatan Pembelajaran

Langkah-Langkah Pembelajaran

1. Kegiatan Awal (15 menit)

 Reconnecting

 Salam, berdoa, mengabsensi, dan menanyakan keadaan siswa serta

memberi motivasi belajar

 Guru menjelaskan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran dan materi

yang akan dibahas

2. Kegiatan Inti (45 menit)

 Elaborasi

 Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran.

 Guru menempelkan gambar di papan tulis atau ditayangkan melalui LCD

proyektor.

 Guru memberi petunjuk dan kesempatan kepada peserta didik untuk

memperhatikan/menganalisa gambar.

 Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa

gambar tersebut dicatat pada kertas.

 Tiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil diskusinya.

3. Kegiatan Akhir (20 menit)

 Konfirmasi

 Guru menanyakan kembali hasil diskusi kelompok kepada masing-masing

individu

 Guru bersama-sama murid untuk merangkum materi yang telah dipelajari



 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi

yang sudah dibahas dan yang belum dipahami

 Guru mengakhiri pelajaran dengan salam

H. Alat dan Sumber Belajar

 Buku Paket Pendidikan Agama Islam

 LCD Proyektor, papan tulis, spidol, dll.

 Internet dan sumber-sumber lain

 Al-qur’an terjemah dan Hadits

 Pengalaman guru dan siswa

I. Penilaian

Indikator Pencapaian Jenis

Penilaian

Bentuk

Penilaian

Contoh Instrumen

1. Siswa dapat

menjelaskan tata

cara makan dan

minum yang benar.

2. Siswa dapat

Memperagakan

cara makan dan

minum yang benar

dan yang salah.

3. Siswa  dapat

mencari dalil naqli

yang terkait dengan

adab makan dan

minum lalu

menuliskannya

Tes lisan

Tes unjuk

kerja

Penugasan

Tanya

Jawab

Praktik

Pekerjaan

Rumah

1. Jelaskan tata cara

makan dan minum

yang benar!

2. Peragakan cara

makan dan minum

yang benar dan yang

salah!

3. Carilah dalil naqli

yang terkait dengan

adab makan dan

minum lalu tulislah

dalam buku kerja

kalian!



Kamis, 21 April 2016
Guru Mapel PAI Mahasiswa peneliti

SATAHUDDIN, BA SOPIAH
NIP. 19561231 198601 1 019                                                    NIM. 12010101030

Mengetahui,
Kepala Sekolah SMP N 30 Konawe Selatan

MUH. AMIN RAUF S.PD, M. PD
NIP. 19700325 199903 1008



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

NAMA SEKOLAH : SMP N 30 KONSEL

MATA PELAJARAN : Pendidikan Agama Islam

KELAS / SEMESTER : VIII/II (Genap)

ALOKASI WAKTU :  2 x 40 menit

J. Standar Kompetensi

 Menghindari Perilaku Tercela

K. Kompetensi Dasar

13.1 Menjelaskan pengertian perilaku dendam dan munafik

13.2 Menjelaskan ciri-ciri dendam dan munafik

13.3 Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam kehidupan sehari-

hari

L. Indikator

5. Menjelaskan pengertian dendam dan munafik bahayanya

6. Menunjukkan dalil naqli yang terkait dengan dendam dan munafik

7. Menjelaskan ciri-ciri pendendam dan munafik

8. Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan keluarga,

sekolah, dan masyarakat

M. Tujuan Pembelajaran

Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa dapat:

1) Menjelaskan pengertian dendam dan munafik bahayanya

2) Menunjukkan dalil naqli yang terkait dengan dendam dan munafik

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
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Alamat : Jl. Poros Wonua-Moramo Desa Wonua Kec. Konda, Kode

Pos 93374



3) Menjelaskan ciri-ciri pendendam dan munafik

4) Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan keluarga,

sekolah, dan masyarakat

N. Materi Pembelajaran

 Sifat Dendam Dan Munafik

O. Metode Pembelajaran: ceramah, tanya jawab, diskusi, examples non examples

P. Kegiatan Pembelajaran

Langkah-Langkah Pembelajaran

4. KegiatanAwal (15 menit)

 Reconnecting

 Salam, berdoa, mengabsensi, dan menanyakan keadaan siswa serta

memberi motivasi belajar

 Guru menjelaskan kepada siswa mengenai tujuan yang akan dicapai

5. Kegiatan Inti (50 menit)

 Elaborasi

 Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran.

 Guru menempelkan gambar di papan tulis atau ditayangkan melalui LCD

proyektor.

 Guru memberi petunjuk dan kesempatan kepada peserta didik untuk

memperhatikan/menganalisa gambar.

 Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa

gambar tersebut dicatat pada kertas.

 Tiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil diskusinya.

6. Kegiatan Akhir (20 menit)

 Konfirmasi

 Guru menanyakan kembali hasil diskusi kelompok kepada masing-masing

individu

 Guru bersama-sama murid untuk merangkum materi yang telah dipelajari



 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi

yang sudah dibahas dan yang belum dipahami

 Guru mengakhiri pelajaran dengan salam

Q. Alat dan Sumber Belajar

 Buku Paket Pendidikan Agama Islam

 LCD Proyektor, papan tulis, spidol, dll.

 Internet dan sumber-sumber lain

 Al-qur’an terjemah dan Hadits

 Pengalaman guru dan siswa

R. Penilaian

Indikator Pencapaian Jenis

Penilaian

Bentuk

Penilaian

Contoh Instrumen

4. Siswa dapat

menjelaskan tata

cara makan dan

minum yang benar.

5. Siswa dapat

Memperagakan

cara makan dan

minum yang benar

dan yang salah.

6. Siswa  dapat

menuliskan salah

satu dalil naqli

yang terkait dengan

dendam dan

munafik

Tes lisan

Tes lisan

Tes

Tertulis

Tanya

Jawab

Tanya

Jawab

Jawaban

singkat

4. Jelaskan pengertian

dendam dan munafik

serta bahayanya!

5. Jelaskan ciri-ciri

seseorang yang

memiliki sifat

pendendam dan

munafik!

6. Tuliskan salah satu

dalil naqli yang

terkait dengan

dendam dan

munafik!





PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMP NEGERI 30 KONAWE SELATAN
Jalan Poros Wonua Moramo Desa Wonua Kec. Konda Kode Pos

93374

ABSENSI

Kelas : VIII C
Hari/ Tanggal : Kamis, 07 April 2016

Kamis, 21 April 2016
Kamis, 28 April 2016

Pertemuan : Ke-1 - 3

No. NIS Jenis
kelamin

Nama Pertemuan Keterangan

1 2 3

1. 885 L Adi Aria Saputra √ √ √
2. 886 L Adit Maulana √ - √
3. 889 L Ahmad Arif - √ √
4. 892 L Ambo Saputra √ √ √
5. 895 L Arsi Hakim √ √ -
6. 901 P Dwi Oktaviani T. √ √ √
7. 917 L M. Tarsum Jefri √ √ √
8. 926 P Nurhaerani √ √ √
9. 928 P Nurul Samsia √ √ √

10. 929 L Riki Prasetyo √ √ √
11. 932 L Sahrul Gunawan - - - Keluar
12. 936 P Siti Nurkhalimah √ √ √
13. 937 L Suherdin √ √ √
14. 940 L Wiranto - √ √
15. 949 L Jito Riadi Antoro √ - √



Gambar Perilaku Terpuji (Adab Makan Dan Minum)



Gambar perilaku tercela (dendam dan munafik)
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Kegiatan diskusi dengan menggunakan strategi pembelajaran examples non examples



Gambar: 5

Kegiatan presentase hasil diskusi dengan menggunakan strategi pembelajaran examples non
examples



Gambar: 6

Kegiatan pengisian angket minat belajar siswa kelas VIII C dengan menerapkan strategi
pembelajaran examples non examples pada mata pelajaran PAI
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Wawancara dengan siswa kelas VIII C SMP Negeri 30 Konsel



Wawancara dengan siswa kelas VIII C SMP Negeri 30 Konsel

Gambar: 8

Konsultasi RPP dan Silabus dengan guru bidang studi PAI




