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SILABUS MATA PELAJARAN 

Mata Pelajaran : Aqidah Akhlak 

Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kendari 

Kelas   : VII 

Semester  : Genap 

 

Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi. Gotong royong) santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan 

ranah absrtak (menulis, membaca, menghitung menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR MATERI 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

1.1 Menyakini sifat-

sifat Allah SWT 

melalui al-smaa’ al-

husna (al-‘Aziiz, al-

Ghaffar, al-Baasith, 

an-Naafi’, ar-

Ra’uuf, al-Barr, al-

Fattaah, al-Adl, al-

Qayyuum) 

1.2 Menyakini adanya 

malaikat-malaikat 

   Observasi 

dengan cara 

merumuskan 

pernyataan 

yang ada 

hubungannya 

dengan nilai 

akidah Islam 

yang akan 

dicebtang oleh 

guru bisa 
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Allah dan makhluk 

gaib lainnya, seperti 

jin, iblis dan setan 

dalam fenomena 

kehidupan 

1.3 Menolak akhlak 

tercela riya’ dan 

nifag 

1.4 Menghayati adab 

membaca Al-Quran 

dan adab berdoa 

1.5 Menghayati 

keteladanan ashabul 

kahfi 

 

berupa daftar 

cek dan skala 

penilaian 

disertai rubric 

Penilaian diri: 

Guru 

menyiapkan 

pertanyaan 

untuk dijawab 

siswa dengan 

cara memilih 

Jurnal: jejak 

rekam anak 

dalam kegiatan 

sehari-hari 

Penilaian antar 

teman 

2.1 Meneladani sifat-

sifat Allah yang 

terkandung dalam al-

asmaa’ al-husna (al-

‘Aziiz, al-Ghaffar, al-

Baasith, an-Naafi’, ar-

Ra’uuf, al-Barr, al-

Fattaah, al-Adl, al-

Qayyuum) 

2.2 Memiliki perilaku 

beriman kepada 

malaikat Allah dan 

makhluk gaib lainnya 

seperti jin, iblis dan 

setan dalam fenomena 

kehidupan 

   Observasi 

dengan cara 

merumuskan 

pernyataan 

yang ada 

hubungannya 

dengan nilai 

akidah Islam 

yang akan 

dicebtang oleh 

guru bisa 

berupa daftar 

cek dan skala 

penilaian 

disertai rubric 

Penilaian diri: 
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2.3 Membiasakan diri 

menghindari akhlak 

tercela riya’ dan nifag 

2.4 terbiasa menerapkan 

adab membaca Al-

Qur’an dan adab berdoa 

2.5 Menghayati kisah 

keteladanan ashabul 

kahfi 

 

Guru 

menyiapkan 

pertanyaan 

untuk dijawab 

siswa dengan 

cara memilih 

Jurnal: jejak 

rekam anak 

dalam kegiatan 

sehari-hari 

Penilaian antar 

teman 

(penilaian-

penilaian sikap 

di atas, dipilih 

salah satu 

untuk tiap 

materi pada 

KD-KD dalam 

KI 1 dan KI 2) 

3.1 Menguraikan al-

asmaa’ al-husna (al-

‘Aziiz, al-Ghaffar, al-

Baasith, an-Naafi’, ar-

Ra’uuf, al-Barr, al-

Fattaah, al-Adl, al-

Qayyuum) 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 

Menyebutkan 9 

asmaul husna 

3.1.2 Menjelaskan 

arti dari masing-

masing asmaul 

husna 

3.1.3 

menunjukkan 

dalil nagli dan 

aqli tentang 

masing-masig sub 

asmaul husna 

x Nama-

nama asmaul 

husna 

x pengertian 

asmaul husna 

x dalil nagli 

dan aqli 

tentang 

asmaul husna 

 

 

 

 

Mengamati: 

x memperhatikan dan 

mengamati gambar yang 

berkaitan dengan materi 

Menanya: 

x bertanya, dengan 

membuat pertanyaan-

pertanyaan yang 

berhubungan dengan 

gambar yang berkaitan 

dengan asma’ al husna 

x Membaca atau 

membuka wawasan 

Tes Lisan 

Tes Tulis 

Penugasan 

Proyek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x2 Jam 

Pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buku paket, 

buku 

Ensiklopedia 

Islam, Al-

Quran dan 

Tafsir, 

lingkungan 

alam sekitar, 

pengalaman 

siswa, 

internet 
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4.1 Menyajikan fakta 

dan fenomena 

kebenaran sifat-sifat 

Allah yng terkandung 

dalam al-asmaa’ al-

husna (al-‘Aziiz, al-

Ghaffar, al-Baasith, an-

Naafi’, ar-Ra’uuf, al-

Barr, al-Fattaah, al-Adl, 

al-Qayyuum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Mendeskripsikan 

tugas dan sifat-sifat 

malaikat Allah serta 

mkhluk gaib lainnya, 

seperti jin, ilis, setan 

 

 

4.1.1 Menjelaskan 

berbagai manfat 

perilaku yang 

merupakan 

contoh perbuatan 

meneladani 

asmaul husna 

tertentu 

4.1.2 Menyajikan 

fenomena, fakta 

atau bercerita 

tentang peristiwa, 

fenomena atau 

kejadian yang 

menunjuk pada 

ilustrasi sub 

asmaul husna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x Pengertian 

tugas dan 

sifat-sifat 

malaikat 

Allah serta 

makhluk gaib 

lainnya 

tentang sifat dan nama 

Allah SWT (al-‘Aziiz, al-

Ghaffar, al-Baasith, an-

Naafi’, ar-Ra’uuf, al-

Barr, al-Fattaah, al-Adl, 

al-Qayyuum) 

Eksplorasi: 

x Menalar, dengan 

mencai kisah-kisah atau 

fenomena yang 

menggambarkan nama 

Allah (al-‘Aziiz, al-

Ghaffar, al-Baasith, an-

Naafi’, ar-Ra’uuf, al-

Barr, al-Fattaah, al-Adl, 

al-Qayyuum) 

Mengasosiasikan: 

x Sling tukar informasi 

tentang nama Allah (al-

‘Aziiz, al-Ghaffar, al-

Baasith, an-Naafi’, ar-

Ra’uuf, al-Barr, al-

Fattaah, al-Adl, al-

Qayyuum) fenomena 

fakta atau bercerita 

tentang peristiwa, 

fenomena atau kejadian 

yang merujuk pada 

ilustrasi sub asmaul 

husna 

Mengamati: 

x Mengamati gejala alam 

untuk memberi bekal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes Lisan 

Tes Tulis 

Penugasan 

Proyek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x2 Jam 

Pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buku paket, 

buku 

Ensiklopedia 

Islam, Al-

Quran dan 

Tafsir, 

lingkungan 
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4.2 Menyajikan kisah-

kisah dalam fenomena 

kehidupan tentang 

kebenaran adanya 

malaikat dan makhluk 

gaib lainnya, seperti jin, 

iblis, dan setan 

 

 

4.2.1 

Menceritakan 

kisah-kisah 

tentang tugas dan 

sifat malaikat 

Allah serta 

makhluk gaib 

lainya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seperti jin, 

iblis, setan 

dalam 

fenomena 

kehidupan 

tentang 

kebeneran 

adanya 

malaikat dan 

makhluk gaib 

lainnya 

seperti jin, 

iblis, setan 

tentang hal-hal yang 

bersifat baik gaib seperti 

peristiwa angin, perilaku 

yang melakukan larangan 

Allah 

Menanya: 

x Saling bertanya tentang 

makhluk gaib da n 

bagaimana mempercayai 

hal-hal yang gaib 

Mengeksplorasi: 

x menggali informasi 

tentang tugas dan sifat-

sifat malaikat Allah serta 

makhluk gaib lainnya 

seperti jin, iblis, setan 

Mengasosiasikan: 

x Saling tukar informasi 

tentang tugas dan sifat-

sifat Allah serta makhluk 

gaib lainnya seperti jin, 

iblis, setan 

Mengkomunikasikan: 

x Mempersentasikan 

antar kelompok tentang 

tugas dan sifat-sifat 

malaikat Allah serta 

makhluk gaib lainnya 

seperti jin, iblis, setan 

alam sekitar, 

pengalaman 

siswa, 

internet 

3.3 Memahami akhlak 

tercela riya’ dan nifaq 

 

 

3.3.1 Menjelaskan 

pengertian akhlak 

riya 

3.3.2 Menjelaskan 

x Pengertian 

riya’ dan 

nifaq 

x Ciri-ciri 

Mengamati: 

x Gejala perilaku akhlak 

tercela riya’ dan nifaq 

Menanya: 

Tes Lisan 

Tes Tulis 

Penugasan 

Unjuk Kerja 

3x2 Jam 

Pelajaran 

Buku paket, 

buku 

Ensiklopedia 

Islam, Al-
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4.3 Mensimulasi contoh 

prilaku riya’ dan nifaq 

serta dampaknya dalam 

kehidupan sehari-hari 

pengertian nifaq 

3.3.3 

mengidentifikasi 

akhlak tercela 

riya dan nifaq 

 

4.3.1 

Mensimulasikan 

contoh perilaku 

riya’ dan nifaq 

serta dampaknya 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

riya’ 

x Ciri-ciri 

nifaq 

x contoh 

riya’ dan 

nifaq 

x Memberi tanggapan 

praktik perilaku dalam 

kehidupan sehari-hari 

tentang akhlak tercela 

riya’ dan nifaq 

Mengeksplorasi: 

x Menggali informasi 

tentang akhlak tercela 

riya’ dan nifaq 

Mengasosiasikan: 

x Saling tukar informasi 

dalam mengelompokkan 

akhlak tercela riya’ dan 

nifaq serta dampaknya 

dalam kehidupan sehari-

hari 

Quran dan 

Tafsir, 

lingkungan 

alam sekitar, 

pengalaman 

siswa, 

internet 

3.4 Memahami adab 

membaca Al-Qur’an 

dan adab berdoa 

4.4 Mempraktikkan 

adab membaca Al-

Qur’an dan adab berdoa 

3.4.1 Menjelaskan 

tata cara adab 

membaca Al-

Quran 

3.4.2 Menjelaskan 

tata cara adab 

berdoa yang 

dianjurkan 

4.4.1 

Mempraktikkan 

adam membaca 

Al-Qur’an dan 

adab berdoa 

Tata cara 

adab 

membaca Al-

Qur’an dan 

adab berdoa 

Mengamati: 

x Mencermarti beberapa 

gambar tentang adab 

membaca al-Qur’an dan 

adab berdoa 

Menanya: 

x Memberi tanggapan 

tentang adab membaca 

al-Qur’an dan adab 

berdoa 

Mengeksplorasi: 

x menggali informasi 

tentang adab membaca 

al-Qur’an dan adab 

berdoa 

Mengasosiasikan: 

x Mengidentifikasi 

Tes Lisan 

Tes Tulis 

Penugasan 

Praktik  

2x2 Jam 

Pelajaran 

Buku paket, 

buku 

Ensiklopedia 

Islam, Al-

Quran dan 

Tafsir, 

lingkungan 

alam sekitar, 

pengalaman 

siswa, 

internet 
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persamaan atau 

perbedaan tentang adab 

membaca al-Qur’an adab 

berdoa 

Mengkomunikasikan: 

x Mempraktikkan adab 

3.5 Menganalisis kisah 

keteladanan Ashabul 

Kahfi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Menceritakan kisah 

keteladanan Ashabul 

Kahfi 

3.5.1 Menjelaskan 

kisah Ashaul 

Kahfi 

3.5.2 Memberikan 

contoh tentang 

keteladanan 

Ashabul Kahfi 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 

Menceritakan 

secara runtut 

tentang kisah 

Ashabul Kahfi  

Kisah 

keteladanan 

Ashabul 

Kahfi 

Mengamati: 

x Membaca buku tentang 

kisah keteladanan 

Ashabul Kahfi 

Menanya: 

x Memberikan tanggapan 

tentang kisah yng dibaca 

tentang kisah 

keteladanan Ashabul 

Kahfi 

Mengaeksplorasi: 

x Menggali informasi 

tentang cerita 

keteladanan kisah 

Ashabul Kahfi 

Mengasosiasikan: 

x Menyusun cerita secara 

sistematis tentang kisah 

keteladanan Ashabul 

Kahfi 

x Membuat resume 

tentang kisah 

keteladanan Ashabul 

Kahfi 

Mengkomunikasikan: 

x menceritakan kisah 

keteladanan Ashabul 

Tes Lisan 

Tes Tulis 

Penugasan 

Proyek  

Praktik 

3x2 Jam 

Pelajaran 

Buku paket, 

buku 

Ensiklopedia 

Islam, Al-

Quran dan 

Tafsir, 

lingkungan 

alam sekitar, 

pengalaman 

siswa, 

internet 
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Kahfi 

 

 

             Kendari, 14 Juli 2015 

Mengetahui 

Kepala MTsN 1 Kendari          Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

La Duku, S.Ag, M.Pd          Hasanuddin, S.Ag, M.Pd 

NIP. 196604191990021001          NIP. 197105141997031002 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah : MTsN 1 Kendari

Mata Pelajaran : Akidah Akhlak

Kelas/Semester : VII/Genap

Tema : Asmaul Husna

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (Pertemuan 1)

A. Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli

(toleransi, gotong-royong) santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan

keberadaannya.

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait

fenomena dan kejadian tampak nyata

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah absrtak

(menulis, membaca, menghitung menggambar, dan mengarang) sesuai

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut

pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar

1.1 Menyakini sifat –sifat Allah SWT melalui al-Asmaa’ al-Husna (al-‘Aziiz, al-

Ghaffar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, al-Fattaah, al-Adl, al-

Qayyuum)
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C. Indikator

1.1.1 Menyakini sifat-sifat Allah SWT melalui al-Asmaa’ al-Husna (al-‘Aziiz, al-

Ghaffar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, al-Fattaah, al-Adl, al-

Qayyuum)

D. Materi Pelajaran

1. Definisi Asmaul Husna

Secara bahasa arti dari asma’ adalah nama-nama, sedangkan al-Husna

adalah terbaik. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang

mencerminkan kebesaran Allah dan keagungan-Nya yang mesti menyatu

dalam dirinya.

Allah berfirman juga dalam Q.S Taha (20): 8

          
Artinya:

Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Dia

mempunyai Al asmaaul husna (nama-nama yang baik)

Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik dan agung yang

dimiliki oleh Allah SWT. Kita harus menyakini bahwa Allah mempunyai

nama-nama terbaik. Allah sendiri menyatakan dalam Al-Qur’an bahwasanya

Dia memang mempunyai nama-nama terbaik, yaitu Asmaul Husna

Beberapa ayat yang menunjukkan keberadaan Asmaul Husna di

antaranya dalam Q.S Al-Hasyr (59): 24
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Artinya:

Dialah Allah yang Menciptakan, yang Mengadakan, yang membentuk Rupa,

yang mempunyai asmaaul Husna. bertasbih kepadaNya apa yang di langit

dan bumi. dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

E. Langkah-langkah Pembelajaran

Pertemuan Ke 1 (2 x 40 Menit) Waktu

1. Pendahuluan/ Kegiatan Awal

Guru:

a. Orientasi

1) Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa

untuk memulai pembelajaran

2) Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin

3) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali

kegiatan pembelajaran

b. Apersepsi

1) Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan

pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya

2) Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya

3) Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan

pelajaran yang akan dilakukan

c. Motivasi

1) Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari peajaran

10 Menit
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yang akan dipelajari

2) Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik

diharapkan dapat menjelaskan tentang, pengertian asmaul husna

(al-‘Aziiz, al-Ghaffar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr,

al-Fattaah, al-Adl, al-Qayyuum)

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang

berlangsung

4) Mengajukan pertanyaan

d. Pemberian Acuan

1) Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada

pertemuan saat itu

2) Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar,

indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung

3) Pembagian kelompok mengajar

4) Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai

dengan lngkah-langkah pembelajaran.

2. Kegiatan Inti

a. Mengamati

Peserta didik diminta mengamati ayat serta hubungannya dengan

Asmaul Husna

          

Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan

Dia. Dia mempunyai Al asmaaul husna (nama-nama yang baik) (QS.

Taha (20) :  8)

b. Membaca Al-Quran yang berkaitan dengan Asmaul Husna

c. Menyimak penjelasan pengantar secara garis besar tentang

pengertian Asmaul Husna

60 Menit
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d. Menanya

Membuat dan mengajuakan pertanyaan, tanya jawab.

Mengajukan pertanyaan tentang pengertian Asmaul Husna yang

tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk

mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Untuk

mengembangkan kreativitas rasa ingin tahu, kemampuan

merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu

untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.

e. Berdiskusi

Guru membagi sembilan kelompok sesuai dengan nama-nama

asmaul husna (al-‘Aziiz, al-Ghaffar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-

Ra’uuf, al-Barr, al-Fattaah, al-Adl, al-Qayyuum) secara heterogen,

dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang

Membaca sumber lain selain buku teks tentang materi yang

dibagikan setiap kelompok.

f. Mengasosiasikan

Mengelolah informasi yang sudah dikumpulkan

Menyimpulkan materi yang sudah dibagikan dituliskan dikertas

selembar masing-masing kelompok.

g. Mengkomunikasikan

Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam

kegiatan pembelajaran

Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan

beberapa pertanyaan kepada siswa.
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3. Penutup

Mengagendakan pekerjaan rumah

Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada pertemuan

berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah

Guru menutup pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk

sama-sama membaca hamdalah, dan memberi salam.

10 Menit
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah : MTsN 1 Kendari

Mata Pelajaran : Akidah Akhlak

Kelas/Semester : VII/Genap

Tema : Asmaul Husna

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (Pertemuan 2)

A. Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli

(toleransi, gotong-royong) santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan

keberadaannya.

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait

fenomena dan kejadian tampak nyata

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah absrtak

(menulis, membaca, menghitung menggambar, dan mengarang) sesuai

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut

pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar

2.1 Meneladani sifat-sifat Allah SWT melalui Al-Asma Al-Husna (al-‘Aziiz, al-

Ghaffar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, al-Fattaah, al-Adl, al-

Qayyuum)
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C. Indikator

3.1.1 Menyebutkan 9 nama Asmaul Husna

3.1.2 Peserta didik mampu bertanya tentang materi baik secara lisan maupun
tertulis

3.1.3 Menyebutkan arti dari masing-masing Asmaul Husna

4.1.1 Menyebutkan dalil naqli dan aqli tentang masing-masing sub Asmaul
Husna

D. Materi Pembelajaran
1. Dari 99 Asmaul Husna, kita akan mengkaji 9 dari Asmaul Husna, yaitu: al-

‘Aziiz, al-Ghaffar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, al-Fattaah, al-

Adl, al-Qayyuum

2. Al-Aziz yang artinya Maha Perkasa. Al-Adl Maha Adil. Al-Qayyuum Maha
Berdiri Sendiri (Maha Mengurusi hambaNya), Al-Ghaffar Maha Pengampun,
Al-Basith Maha Melapangkan, An-Nafi Maha meemberi Manfaat, Ar-Ra’uf

Maha Pengasih/Maha Penyantun. Al-Barr Maha Baik, dan Al-Fattah Maha
Maha Membuka dan Memenagkan.

E. Langkah-langkah Pembelajaran

Pertemuan Ke 2 (2 x 40 Menit) Waktu

1. Pendahuluan/ Kegiatan Awal

Guru:

a. Orientasi

1) Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa

untuk memulai pembelajaran

2) Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin

3) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali

kegiatan pembelajaran

b. Apersepsi

1) Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan

10 Menit
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pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya

2) Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya

3) Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan

pelajaran yang akan dilakukan

c. Motivasi

1) Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari peajaran

yang akan dipelajari

2) Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik

diharapkan dapat menjelaskan tentang, pengertian asmaul husna

(al-‘Aziiz, al-Ghaffar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr,

al-Fattaah, al-Adl, al-Qayyuum)

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang

berlangsung

4) Mengajukan pertanyaan

d. Pemberian Acuan

1) Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada

pertemuan saat itu

2) Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar,

indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung

3) Pembagian kelompok mengajar

4) Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai

dengan lngkah-langkah pembelajaran.

2. Kegiatan Inti

a. Mengamati

Peserta didik diminta mengamati fenomena dalam kehidupan yang

berhubungan dengan Asmaul Husna

b. Membaca buku dan meteri kelompok yang sudah dibagikan

c. Menyimak pemjelasan pengantar secara garis besar tentang

60 Menit
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pengertian al-‘Aziiz, al-Ghaffar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-

Barr, al-Fattaah, al-Adl, al-Qayyuum

d. Menanya

Membuat dan mengajuakan pertanyaan, tanya jawab.

Mengajukan pertanyaan tentang pengertian Asmaul Husna (al-

‘Aziiz, al-Ghaffar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, al-

Fattaah, al-Adl, al-Qayyuum) yang tidak dipahami dari apa yang

diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan

tentang apa yang diamati. Untuk mengembangkan kreativitas rasa

ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk

pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang

hayat.

e. Berdiskusi

Guru membagi 9 kelompok sesuai dengan nama-nama Asmaul

Husna (al-‘Aziiz, al-Ghaffar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-

Barr, al-Fattaah, al-Adl, al-Qayyuum) secara heterogen, dengan

masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang

Membaca sumber lain selain buku teks tentang materi yang

dibagikan setiap kelompok.

Guru membagikan materi kepada setiap kelompok

Guru meminta siswa mendiskusikan dalam kelompok

Guru membimbing setiap kelompok yang mengalami kesulitan

Guru meminta 2 orang siswa dari tiap kelompok berkunjung ke

kelompok lain untuk menerima materi atau informasi dari kelompok

lain. Dan dua siswa tetap berada dikelompoknya untuk menerima

tamu dan memberikan materi atau informasi tentang materi yang

dibahas di kelompok.

Guru meminta siswa yang bertamu kembali ke kelompoknya
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masing-masing dan menyampaikan hasil kunjungannya pada

anggota kelompok lain. Hasil kunjungan dibahas bersama dan

dicatat.

f. Mengasosiasikan

Mengelolah informasi yang sudah dikumpulkan

Menyimpulkan materi yang sudah dibagikan dituliskan dikertas

selembar masing-masing kelompok.

g. Mengkomunikasikan

Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil

analisis secara lisan, tertulis atau media lainnya untuk

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berfikir

sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan

Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan

ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan

Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi

kesempatan untuk menjawabnya

Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam

kegiatan pembelajaran

Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan

beberapa pertanyaan kepada siswa.

Menyelesaikan uji kempetensi yang diberikan oleh guru

3. Penutup

Mengagendakan pekerjaan rumah

Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada pertemuan

berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah

Guru menutup pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk

sama-sama membaca hamdalah, dan memberi salam.

10 Menit
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah : MTsN 1 Kendari

Mata Pelajaran : Akidah Akhlak

Kelas/Semester : VII/Genap

Tema : Asmaul Husna

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (Pertemuan 3)

A. Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli

(toleransi, gotong-royong) santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan

keberadaannya.

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait

fenomena dan kejadian tampak nyata

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah absrtak

(menulis, membaca, menghitung menggambar, dan mengarang) sesuai

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut

pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar

4.1 Menyajikan fakta dan fenomena kebenaran sifat-sifat Allah yang terkandung

dalam Asmaul Husna (al-‘Aziiz, al-Ghaffar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-

Barr, al-Fattaah, al-Adl, al-Qayyuum)
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C. Indikator

4.1.2 Menyajikan fenomena, fakta atau bercerita tentang peristiwa, fenomena
atau kejadian yang menunjuk pada ilustrasi sub Asmaul Husna

D. Materi Pembelajaran

Al-Aziz Al-Adl Al-Qayyuum

Al-Ghaffar Al-Basit An-Nafi

Ar-Ra’uf Al-Barr Al-Fattah
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E. Langkah-langkah Pembelajaran

Pertemuan Ke 3 (2 x 40 Menit) Waktu

1. Pendahuluan/ Kegiatan Awal

Guru:

a. Orientasi

1) Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa

untuk memulai pembelajaran

2) Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin

3) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali

kegiatan pembelajaran

b. Apersepsi

1) Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan

pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya

2) Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya

3) Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan

pelajaran yang akan dilakukan

c. Motivasi

1) Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari peajaran

yang akan dipelajari

2) Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik

diharapkan dapat menjelaskan tentang, pengertian Asmaul

Husna (al-‘Aziiz, al-Ghaffar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf,

al-Barr, al-Fattaah, al-Adl, al-Qayyuum)

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang

berlangsung

4) Mengajukan pertanyaan

d. Pemberian Acuan

1) Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada

10 Menit
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pertemuan saat itu

2) Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar,

indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung

3) Pembagian kelompok mengajar

4) Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai

dengan lngkah-langkah pembelajaran.

2. Kegiatan Inti

a. Mengamati

Peserta didik diminta mengamati gambar serta hubungannya dengan

Asmaul Husna

b. Membaca buku dan meteri kelompok yang sudah dibagikan

c. Menyimak pemjelasan pengantar secara garis besar tentang

pengertian al-‘Aziiz, al-Ghaffar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-

Barr, al-Fattaah, al-Adl, al-Qayyuum

d. Menanya

Membuat dan mengajuakan pertanyaan, tanya jawab

Berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi

tambahan yang ingin diketahui atau ebagai klarifikasi

Mengajukan pertanyaan tentang pengertian Asmaul Husna (al-

‘Aziiz, al-Ghaffar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, al-

Fattaah, al-Adl, al-Qayyuum)  yang tidak dipahami dari apa yang

diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan

tentang apa yang diamati. Untuk mengembangkan kreativitas rasa

ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk

pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang

hayat.

e. Berdiskusi

Guru membagi 9 kelompok sesuai dengan nama-nama Asmaul

60 Menit
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Husna (al-‘Aziiz, al-Ghaffar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-

Barr, al-Fattaah, al-Adl, al-Qayyuum) secara heterogen, dengan

masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang

Membaca sumber lain selain buku teks tentang materi yang

dibagikan setiap kelompok.

Guru membagikan materi (gambar) kepada setiap kelompok

Guru meminta siswa mendiskusikan dalam kelompok

Guru membimbing setiap kelompok yang mengalami kesulitan

Guru meminta 2 orang siswa dari tiap kelompok berkunjung ke

kelompok lain untuk menerima materi atau informasi dari kelompok

lain. Dan dua siswa tetap berada dikelompoknya untuk menerima

tamu dan memberikan materi atau informasi tentang materi yang

dibahas di kelompok.

Guru meminta siswa yag bertamu kembali ke kelompoknya masing-

masing dan menyampaikan hasil kunjungannya pada anggota

kelompok lain. Hasil kunjungan dibahas bersama dan dicatat.

f. Mengasosiasikan

Mengelolah informasi yang sudah dikumpulkan

Menyimpulkan materi yang sudah dibagikan dituliskan dikertas

selembar masing-masing kelompok.

g. Mengkomunikasikan

Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil

analisis secara lisan, tertulis atau media lainnya untuk

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berfikir

sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan

Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan

ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan

Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi
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kesempatan untuk menjawabnya

Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam

kegiatan pembelajaran

Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan

beberapa pertanyaan kepada siswa.

3. Penutup

Mengagendakan pekerjaan rumah

Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada pertemuan

berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah

Guru menutup pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk

sama-sama membaca hamdalah, dan memberi salam.

10 Menit
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah  : MTsN 1 Kendari 

Mata Pelajaran : Aqidah Akhlak 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Tema   : Asmaul Husna 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (pertemuan 4) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong-royong) santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak nyata 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah absrtak 

(menulis, membaca, menghitung menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.1 Menguraikan Al-Asma Al-Husna (al-‘Aziiz, al-Ghaffar, al-Baasith, an-

Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, al-Fattaah, al-Adl, al-Qayyuum) 
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C. Indikator  

4.1.2 Menjelaskan berbagai manfaat perilaku yang merupakan contoh 

perbuatan meneladani sub Asmaul Husna tertentu 

 

D. Materi Pembelajaran 

Kita sebagai manusia diharapkan bisa mengenal dan mendekatkan diri kita 

kepada Allah SWT di antara caranya adalah mengenal Asmaul Husna. Barang 

siapa hafal dan bisa mengambil manfaat dari Asmaul Husna maka Allah 

menjaminnya masuk surgaNya. 

 

E. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Ke 4 ( 2 x 40 Menit) Waktu 

1. Pendahuluan/ Kegiatan Awal 

Guru: 

a. Orientasi  

1) Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa 

untuk memulai pembelajaran 

2) Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

3) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran 

b. Apersepsi 

1) Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya 

2) Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya 

3) Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan 

pelajaran yang akan dilakukan 

c. Motivasi 

1) Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari peajaran 

10 Menit 
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yang akan dipelajari 

2) Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik 

diharapkan dapat menjelaskan tentang, pengertian asmaul husna 

(al-‘Aziiz, al-Ghaffar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, 

al-Fattaah, al-Adl, al-Qayyuum) 

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang 

berlangsung  

4) Mengajukan pertanyaan 

d. Pemberian Acuan 

1) Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu 

2) Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung 

3) Pembagian kelompok mengajar 

4) Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai 

dengan lngkah-langkah pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

Peserta didik diminta mengamati fenomena manfaat perilaku yang 

merupakan contoh perbuatan meneladani Asmaul Husna 

b. Membaca buku dan meteri kelompok yang sudah dibagikan  

c. Menyimak pemjelasan pengantar secara garis besar tentang 

pengertian al-‘Aziiz, al-Ghaffar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-

Barr, al-Fattaah, al-Adl, al-Qayyuum dan manfaat meneladani 

Asmaul Husna 

d. Menanya 

Membuat dan mengajuakan pertanyaan, tanya jawab. 

Mengajukan pertanyaan tentang pengertian Asmaul Husna (al-

60 Menit 
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‘Aziiz, al-Ghaffar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, al-

Fattaah, al-Adl, al-Qayyuum) dan manfaat meneladani Asmaul 

Husna yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 

untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. 

Untuk mengembangkan kreativitas rasa ingin tahu, kemampuan 

merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 

untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. 

Membaca sumber lain selain buku teks tentang manfaat meneladani 

Asmaul Husna 

e. Mengasosiasikan 

Mengelolah informasi yang sudah dikumpulkan 

Menyimpulkan materi yang sudah dibagikan dituliskan dikertas 

selembar masing-masing kelompok. 

f. Mengkomunikasikan 

Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis secara lisan, tertulis atau media lainnya untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berfikir 

sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan 

Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan 

ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 

Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 

diberi kesempatan untuk menjawabnya 

Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran 

Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan 

beberapa pertanyaan kepada siswa. 

Menyelesaikan uji kempetensi yang diberikan oleh guru 
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3. Penutup 

Mengagendakan pekerjaan rumah 

Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada pertemuan 

berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah 

Guru menutup pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk 

sama-sama membaca hamdalah, dan memberi salam. 

10 Menit 

 

F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

1. Sikap  

a. Penilaian Diri 

b. Penilaian Observasi  

c. Penilaian Teman Sebaya 

2. Pengetahuan 

a. Penugasan  

b. Tes lisan 

c. Tertulis Uraian atau Pilihan Ganda 

3. Keterampilan 

a. Penilaian Portofolio 

b. Penilaian Unjuk Kerja 

4. Bentuk Instrumen 

5. Pedoman Penskoran 

Jenis/Tehnik Penilaian 
Bentuk 

Instrumen 

Pedoman 

Instrumen 

a. Sikap 

Diri  Terlampir Terlampir 

Observasi Terlampir Terlampir 

Teman Sebaya Terlampir Terlampir 

b. Pengetahuan Penugasan Terlampir Terlampir 
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Tes Lisan Terlampir Terlampir 

Tes Uraian/PG Terlampir Terlampir 

c. Keterampilan 
Portofolio Terlampir Terlampir 

Unjuk Kerja Terlampir Terlampir 

 

G. Media, Alat dan Sumber Belajar 

1. Media: Gambar Asmaul Husna 

2. Alat: Infocus, Laptop, Alat Tulis 

3. Sumber Belajar: Al-Qur’an dan terjemahannya, buku pelajaran Akidah 

Akhlak, E-dukasi net, buku-buku lain yang relavan 

 

 

Kendari, 18 Februari 2017 

Peneliti      Guru Mata Pelajaran 

 

Risnawati      Hasanuddin, S.Ag, M.Pd 

NIM. 13010101031     NIP. 197105141997031002 

 

 

Mengetahui 

Kepala MTsN 1 Kendari 

 

 

 

La Duku, S.Ag, M.Pd 

NIP. 196604191990021001  
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Lampiran 2

SOAL EVALUASI

A. Pre Test

Satuan Pendidikan : MTsN 1 Kendari
Mata Pelajaran : PAI (Akidah Akhlak)
Kelas/Semester : VII/2

Petunjuk soal:

 Tuliskan nama Anda pada lembar jawaban yang telah disediakan!

 Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar!

Soal:

1. Tuliskan pengertian Asmaul Husna?

2. Sebutkan dan tuliskan nama-nama Asmaul Husna beserta artinya yang kamu

ketahui!

3. Tuliskan nama surah yang menjelaskan nama-nama Allah beserta artinya!

4. Tuliskan 3 contoh peristiwa sesuai Asmaul Husna, bisa dalam kehidupan

sehari-hari!

5. Tuliskan manfaat mempelajari Asmaul Husna!
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B. Tes Siklus I

Satuan Pendidikan : MTsN 1 Kendari
Mata Pelajaran : PAI (Akidah Akhlak)
Kelas/Semester : VII/2

Petunjuk soal:

 Tuliskan nama Anda pada lembar jawaban yang telah disediakan!

 Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar!

Soal:

1. Tuliskan apa yang dimaksud dengan Allah Maha Perkasa!

2. Carilah peristiwa/contoh fenomena yang menunjukkan bahwa Allah

mempunyai nama Ar-Ra’uf! Tuliskan!

3. Berikan contoh bahwa Allah mempunyai sifat Al-Ghaffar! Tuliskan!

4. Pelajaran apa yang bisa kalian petik dari nama Al-Basit, yang bisa kalian

amalkan dalam kehidupan sehari-hari! Tuliskan!

5. Tuliskan arti dari ayat berikut!

        

\
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C. Tes Siklus II

Satuan Pendidikan : MTsN 1 Kendari
Mata Pelajaran : PAI (Akidah Akhlak)
Kelas/Semester : VII/2

Petunjuk soal:

 Tuliskan nama Anda pada lembar jawaban yang telah disediakan!

 Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar!

Soal:

1. Tuliskan maksud gambar berikut yang berhubungan dengan Asmaul Husna!

2. Sebutkan dan tuliskan 9 dari Asmaul Husna beserta Artinya!

3. Tuliskan maksud ganbar!

4. Jelaskan dan tuliskan contoh keteladanan (mengamalkan) dari sifat Allah

SWT Al-Fattah!

5. Dalam mencipta, mengatur dan menguasai alam semesta, Allah tidak

memerlukan bantuan dari siapapun karena dia bersifat Al-Qayyuum.

Tunjukkan bahwa Allah adalah Al-Qayyuum! Tuliskan!
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Lampiran 3

KUNCI JAWABAN

Soal Evaluasi

A. Pre Test
1. Asmaul Husna Adalah nama-nama terbaik yang mencerminkan kebesaran

Allah dan keagunganNya yang mesti menyatu dalam diriNya.
2. Al-Aziz= Maha Perkasa, Al-’Adl= Maha Adil, Al-Qayyum= Maha Berdiri

Sendiri Mengurusi Makhluk, Al-Ghaffar= Maha Pengampun, Al-Basith=
Maha Melapangkan rezki, An-Nafi’= Maha Memberi Manfaat, Al-Ra’uf=

Maha Dermawan, Al-Barr= Maha Baik, Al-Fattah= Maha Membuka, Maha
Memberi Kemenangan.

3. Allah tiada Tuhan selain Dia, bagiNya Nama-nama Terbaik (QS. Thaha ayat
8)

4. 3 peristiwa dalam kehidupan sehari-hari:
 Al-Adl: Terkadang dalam pembagian harta warisan kepada keluarga

sering terjadi ketidak adilan, sifat Allah yang Maha Adil harus kita
terapkan dalam hal ini sesuai hukum Islam

 Al-Basith: Apabila kita sering bersedekah kepada sesama manusia yang
membutuhkan atau yang tidak mampu, kita jangan takut miskin karena
Allah Maha Melapangkan Rezki.

 An-Nafi’: Segala sesuatu yang diciptakan Allah dimuka bumi ini

mempunyai manfaat, seperti pohon kelapa yang banyak memiliki
manfaat dalam kehidupan sehari.

5. Mengenal Allah dan memahami nama-nama-nama dan sifat-sifatNya akan
menambah kecintaan hamba kepada Rabbnya, akan membuatnya semakin
mengagungkan dan membesarkanNya, lebih mengikhlaskan segala harapan
dan tawakkal hanya untukNya dan membuat rasa takutnya kepada Allah
semakin mendalam.
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B. Tes Siklus I
1. Al-Aziz (Maha Perkasa) maksudnya adalah menunjukkan keperkasaan Allah

yang tidak mampu diukur oleh manusia ataupun makhluk lainnya. Misalnya
dalam menggerakkan matahari, Allah maha perkasa untuk menjaganya
sampai kiamat nanti.

2. Ar-Ra’uf yang artinya Maha Belas kasih dan Maha Memberi kepada
hambaNya. Allah Maha memberi dan selalu memberikan walaupun tidak
diminta, walau hamba tidak mau beribadah dan berdoa kepadaNya, maka
Allah tetap akan memberi didunia ini. Contoh seorang hamba yang tidak
melaksanakan salat 5 waktu tetap diberikan nikmat dari Allah.

3. Al-Ghaffar artinya Maha Pengampun, contohnya Allah mengampuni dosa
hambanya apabila seorang hamba memohon ampun dengan sungguh-
sungguh kepada Allah atas dosa-dosanya dan tidak akan mengulanginya
lagi.

4. Pelajaran yang kita bisa petik dari Al-Basith adalah kita selalu mensyukuri
nikmat/rezeki yang diberikan Allah kepada kita dan senantiasa berbagi
kepada sesama hamba contoh bersedekah.

5. Allah tiada Tuhan selain Dia, bagiNya Nama-nama Terbaik (QS. Thaha ayat
8)
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C. Tes Siklus II
1. Maksud gambar diatas berhubungan dengan sifat Allah An-Nafi dan Al-

Barr

 An-Nafi: segala yang diciptakan Allah memiliki manfaat masing-masing
seperti buah-buahan yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan
manusia. Seperti buah kelapa yang memiliki banyak manfaat bagi
kehidupan manusia.

 Gambar di atas terdapat seorang hamba yang sedang sakit. Bahkan
dalam suatu penyakit umpamanya, Allah Maha Baik dalam hal
memberikan yang baik terhadap hamba tersebut. Orang yang mengalami
sakit apapun bentuknya, manakala dia ikhlas dalam menjalaninya, maka
penyakit ini pun akan menjadi penghapus dosanya bagi mereka yang
mengalaminya.

2. Al-Aziz= Maha Perkasa, Al-’Adl= Maha Adil, Al-Qayyum= Maha Berdiri
Sendiri Mengurusi Makhluk, Al-Ghaffar= Maha Pengampun, Al-Basith=
Maha Melapangkan, An-Nafi’= Maha Memberi Manfaat, Al-Ra’uf= Maha

Dermawan, Al-Barr= Maha Baik, Al-Fattah= Maha Membuka, Maha
Memberi Kemenangan

3. Gambar diatas menunjukkan perkelahian antara sesama manuasia, kita harus
bisa saling memaafkan kesalahan orang lain, baik yang disengaja maupun
tidak disengaja. karena Allah Maha Mengampuni dosa hambaNya yang
memohon ampun kepadaNya, jadi kita sebagai hamba Allah harus bisa
saling memaafkan sesama manusia tanpa harus berkelahi atau lain
sebagainya.

4. Contoh dari Al-Fattah (Maha Membuka dan Memberi Kemenangan) adalah
Allah membuka jalan bagi manusia supaya mereka dapat menggali karunia
Allah yang menyebar di alam semesta raya ini. Allah juga akan
membukakan pintu-pintu kemenangan bagi hamba yang menjalankan
perintahNya.

5. Al-Qayyum artinya Maha Berdiri Sendiri Mengurusi MakhlukNya. Allah

mengurusi segala sesuatu yang ada di muka bumi beserta isinya dengan

sendirinya tanpa bantuan siapapun. Allah tidak tersentuh rasa lelah, kantuk

dan tidur. Allah yang mengurusi dan memperbaiki alam semesta setelah

dilakukan perusakan oleh manusia, tiada yang lebih baik dari pada perbuatan

Allah dalam mengurusi dan memperbaikinya.
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Lampiran 4

LEMBAR KERJA SISWA

SIKLUS I

Kelompok 1: Al-Aziz

Nama-nama:

1. Suci Artiara

2. Ridha Hikmawati

3. Laode Muh Rayyif

Materi Kelompok

Al-Aziz adalah nama Allah yang menunjuk pada pengertian kekuatan,

ketinggian, dan mengendalikan. Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang

menunjukkan keperkasaan Allah SWT. KeperkasaanNya tidak mampu diukur oleh

manusia ataupun makhluk lainnya.

Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 118  yang menunjukkan diriNya

memiliki Maha Keperkasaan, yaitu:

                    
Artinya:

Jika Engkau menyiksa mereka, Maka Sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba

Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, Maka Sesungguhnya Engkaulah yang

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Contohnya:

Allah SWT menerbitkan matahari di sebelah timur dipagi hari dan menegelamkan

matahari di sebelah barat pada sore hari menjelang malam. Dan pada malam hari
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Allah memunculkan bulan dan bintang-bintang di langit, dan seterusnya sampai akhir

zaman.

Kelompok 2: Al-Adl

Nama-nama:

1. Sitti Anugrah Halwiah

2. Marwan Ashari

3. Farisman Anshor

4. Meliyana Puja R

Materi Kelompok

M.Quraish Shihab menegaskan bahwa manusia yang bermaksud meneladani

sifat Allah yang al-Adl (sama, seimbang). Setelah menyakini keadilan Allah dituntut

untuk menegakkan keadilan walau terhadap keluarga, Ibu, Bapak dan dirinya, bahkan

terhadap musuh sekalipun.

Dalam QS. Al-An’am ayat 115 Allah berfirman:

              
Artinya:

Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan

adil. tidak ada yang dapat merobah robah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang

Maha Mendenyar lagi Maha mengetahui.

Contohnya:

Yang bisa kita petik dalam nama Allah Al-Adl yaitu, dalam keluarga kita seorang

orang tua harus berlaku adil terhadap anak-anaknya. Dan dalam bergaul sesama

teman kita bisa menerapkan sikap adil terhadap teman kita.
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Kelompok 3: Al-Qayyum

Nama-nama:

1. Queen Resky

2. Muhammad Syafaat

3. Sarah Sahrany

4. Febi Ayu Andani

Materi Kelompok

Al-Qayum artinya Maha Berdiri sendiri dalam Mengurusi hamba-hambaNya.

Allah berfirman dalam dalam ayat kursi (Al-Baqarah Ayat 225), bahwa Allah tidak

tersentuh oleh rasa kantuk sedikutpun, tidak juga tersentuh oleh tidur. Hal ini

disebabkan karena Allahlah yang Maha Suci dari sifat-sifat kekurangan yang hanya

dialami oleh makhluknya.

              
Artinya:

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi

terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur.

Contohnya:

Allahlah yang mengurusi dan memperbaiki alam semesta setelah dilakukan perusakan

oleh manusia, tiada yang lebih baik dari pada perbuatan Allah dalam mengurusi dan

memperbaikinya. Misalnya ada manusia yang mengotori tanah dengan limbah-

limbah, nanti Allah akan memperbaiki juga walau jika kita melihatnya akan

memerlukan waktu yang lama.
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Kelompok 4: Al-Ghaffar

Nama-nama:

1. Alifia Riza A

2. Andi Ulil A

3. Kuntari Kadek N

4. Zikry Alfari A

Materi Kelompok

Al-Ghaffar adalah nama Allah yang menunjukkan sifatNya bahwa Allah Maha

Pengampun yang akan memberikan ampunan pada hambaNya yang mu’min. Allah

amat senang dalam memberikan ampunan kepada hambaNya jikalau hamba tersebut

mau memohon ampunan padaNya.

Allah berfirman dalam QS. Nuh ayat 10-12:

                    

                 
Artinya:

Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -

sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan

kepadamu dengan lebat. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan

Mengadakan untukmu kebun-kebun dan Mengadakan (pula di dalamnya) untukmu

sungai-sungai.
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Contonya:

Ketika pada peristiwa Adam dan Hawa yang telah memakan buah khuldi karena

hasutan setan. Buah yang telah dilarang untuk dimakan oleh Allah. Namun disini nabi

adam dan hawa memohon ampun kepada Allah dan Allah Maha Pengampun.

Kelompok 5: Al-Basit

Nama-nama:

1. Feni Juantri S

2. Keysi Aura

3. Muh. fathurrahman

4. Ahsanah Rusyda

Materi Kelompok

Arti Al-Basit adalah Maha Meluaskan rizki bagi siapa saja yang

dikehendakiNya. Karena Allahlah yang melapangkan rizki dan menyempitkanNya,

yang membentangkan rizki itu dengan rahmatNya dan menahannya dengan

kebijakanNya terhadap hambaNya yang bersangkutan.

Allah berfirman dala QS. Al-Ra’d ayat 26 yang berbunyi:

           …
Artinya:

Allah meluaskan rezki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki…

Contohnya:

Allah sudah mengatur rizki makhlukNya, setiap orang yang berkemampuan

memberikan sedekah kepada anak yatim dan orang miskin karena orang tersebut

yakin bahwa Allahlah yang Maha melapangkan rezki.
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Kelompok 6: Al-Nafi’

Nama-nama:

1. Faatir Muhammad Yamin

2. Cindy Livia Malwa

3. Nur Intan

4. Anissa Dyah A

Materi Kelompok

An-Nafi’ artinya Maha Memberi Manfaat. Allah dalam menciptakan segala

yang ada di alam ini tiada yang sia-sia. Allah mempunyai tujuan dan manfaat,

sehingga ciptaan Allah mesti akan bermanfaat pada makhluknya yang lain. Allah

berfirman dalam QS. Ali-Imran ayat 190-191:

                    
                     

                 
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan

siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang

mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka

memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami,

Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka

peliharalah Kami dari siksa neraka.

Contohnya:

Allah menciptakan bakteri, ada sebagian bakteri yang juga mempunyai manfaat bagi

tubuh manusia. Allah menciptakan buah manggis yang dapat dikomsumsi untuk kulit

dan mengandung banyak vitamin untuk kesehatan.
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Kelompok 7: Ar-Ra’uf

Nama-nama:

1. Saeeda Hayatunnufus F

2. Auliyah Mutmainnah

3. Muh. Raul Alif

4. Fadiah Nur Intan A

MATERI KELOMPOK

Ar-Ra’uf  yang artinya Maha Belas Kasih dan Maha Memberi Kepada hamba-

hambaNya. Allah sudah sangat termasyhur akan kedermawananNya, sehingga Ar-

Ra’uf bisa dimaknai dengan Maha Dermawan juga. Allah berfirman dalam QS. At-

Taubah ayat 128:

                

      
Artinya:

Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa

olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu,

Amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin.

Contohnya:

Dalam kehidupan banyak hamba Allah yang melalaikan kewajibannya, tidak mau

beribadah dan berdoa kepadaNya. Allah selalu memberi walaupun tidak diminta,

karena Allah Maha Belas Kasih.
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Kelompok 8: Al-Barr

Nama-nama:

1. Muh. Abdul Rajab A.M

2. Anita Najwa Maharani

3. Presia Chaerani Hanida

4. Arifah A’yuniyyah

MATERI KELOMPOK

Al-Barr artinya Maha Baik, Dialah Allah yang meganugrahkan aneka anugrah

unuk kemaslahatan makhlukNya, anugrah yang sangat luas dan tidak terhingga.

Walaupun terhadap manusia yang durhaka kepadaNya, namun Dia tetap

melimpahkan kebaikanNya kepada mereka. Allah berfirman dalam QS. At-Thur ayat

28:

         
Artinya:

Sesungguhnya Kami dahulu menyembah-Nya. Sesungguhnya Dia-lah yang

melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang.

Contoh:

Orang yang sakit apapun bentuknya, manakala dia ikhlas menjalaninya, maka

penyakit inipun akan menjadi penghapus dosanya bagi mereka yang mengalaminya.
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Kelompok 9: Al-Fattah

Nama-nama:

1. Annisa Nur Fadillah

2. Muh. Alif Rizky

3. Muh. Shiddiq Shahmi

4. Sitti Aisyah Sanggo

Materi Kelompok

Al-Fattah artinya Allah Maha Menbuka akan pintu rahmatNya. Allah membuka

jalan bagi manusia supaya mereka dapat menggali karunia Allah yang menyebar di

alam semesta ini. Allah juga membuka pintu kemenangan bagi hambaNya yang

menjalankan perintahNya. Allah berfirman dalam QS. As-Saba ayat 26:

                     

Artinya:

Katakanlah: "Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi

keputusan antara kita dengan benar. dan Dia-lah Maha pemberi keputusan lagi Maha

Mengetahui".

Contohnya:

Allah Maha Memberi Kemenangan, memberi keputusan bagi hambaNya yang selama

hidup di dunia ini selalu berbuat kebaikan, Allah akan memberi keputusan dia akan

dimasukkan ke dalam SurgaNya.
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LEMBAR KERJA SISWA

SIKLUS II

Kelompok 1

Al-Aziz: Maha Perkasa

Jelaskan maksud gambar di atas yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Aziz!

Gambar di atas berkaitan dengan Allah Maha Perkasa yaitu kejadian tsumani di

Aceh tahun 2004 menunjukkan keperkasaan Allah. Allah adalah pemilik segala yang

ada di bumi ini. Allah SWT Maha Perkasa untuk menciptakan sesuatu sesuai dengan

keinginanNya atau mengirim bencana sesuai dengan kehendakNya. Allah mengirim

bencana tersebut agar manusia senantiasa mengingat Allah melaksanakan kewajiban

dan menjauhi laranganNya selalu bersyukur kepadaNya atas segala nikmatNya.
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Kelompok 2

Al-Adl: Maha Adl

Jelaskan maksud gambar di atas yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Adl!

Gambar di atas menunjukkan makna adil yaitu sama atau seimbang. Tidak

mudah melakukan keadilan kepada sesama manusia dan tidak ada yang bisa adil

seperti keadilan Allah. Allah Adil kepada semua hambaNya tidak memihak kepada

siapapun. Setelah menyakini keadilan Allah, kita dituntut untuk menegakkan keadilan

terhadap keluarga ibu bapak dan diri sendiri, bahkan terhadap musuh sekalipun.
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Kelompok 3

Al-Qayyuum: Maha Berdiri Sendiri (Mengurusi MakhlukNya)

Jelaskan Maksud gambar di atas yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Qayyuum!

Al-Qayyum artinya Maha Berdiri Sendiri Mengurusi MakhlukNya. Gambar di

atas menunjukkan bahwa Allah mengurusi segala sesuatu yang ada di muka bumi

beserta isinya dengan sendirinya tanpa bantuan siapapun. Allah tidak tersentuh rasa

lelah, kantuk dan tidur. Allah yang mengurusi dan memperbaiki alam semesta setelah

dilakukan perusakan oleh manusia, tiada yang lebih baik dari pada perbuatan Allah

dalam mengurusi dan memperbaikinya.
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Kelompok 4

Al-Ghaffar: Maha Pengampun

Jelaskan maksud gambar di atas yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-AGhaffar!

Al-Ghaffar adalah nama Allah yang menunjukkan sifat Nya bahwa Allah Maha

Pengampun yang akan memberikan ampunan pada hambanNya yang mu’min.

Gambar diatas menunjukkan perkelahian antara sesama manuasia, kita harus bisa

saling memaafkan kesalahan orang lain, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

karena Allah Maha Mengampuni dosa hambaNya yang memohon ampun kepadaNya,

jadi kita sebagai hamba Allah harus bisa saling memaafkan sesama manusia tanpa

harus berkelahi atau lain sebagainya.
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Kelompok 5

Al-Basit: Maha Melapangkan Rezki

Jelaskan maksud gambar di atas yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Basith!

Al-Basith adalah Maha Melapangkan rezeki bagi siapa saja yang

dikehendakiNya. Gambar di atas menunjukkan seseorang yang sedang menjual sayur,

Allah sudah mengantur rizki hamba-hambaNya, begitupun penjual sayur tersebut,

apabila kita bersyukur apa yang kita diberikan Allah maka Allah akan menambah

atau melapangkan rizki kita, jangan mengeluh apapun pekerjaan kita karena Allah

sudah mengatur semua rizki hambaNya, Allah yang melapangkan rizki dan juga

menyempitkannya. Dalam kehidupan ini makhluk Allah mengalami pasang surut

kehidupan.
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Kelompok 6

An- Nafi: Maha Memberi Manfaat

Jelaskan maksud gambar di atas yang berkaitan dengan Asmaul Husna An-Nafi!

An-Nafi’ artinya Maha Memberi Manfaat. Gambar di atas menujukkan manfaat

yang saat banyak dimiliki pohon kelapa untuk kehidupan manusia. Mulai dari akar

sampai buahnya memiliki banyak manfaat, Allah menciptakan segala yang ada di

alam ini tiada yang sia-sia. Allah mempunyai tujuan dan manfaat, salah satunya

adalah pohon kelapa. Allah tidak menyia-nyiakan hal-hal kecilpun dari ciptaanNya,

Allah cermat dalam memberikan aspek manfaat ciptaanNya.
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Kelompok 7

Ar-Ra’uf: Maha Belas Kasih dan Maha Dermawan

Jelaskan maksud gambar di atas yang berkaitan dengan Asmaul Husna Ar-Ra’uf!

Ar-Ra’uf artinya Maha Belas Kasih. Kedua gambar diatas menujukkan belas

kasih terhadap sesama manusia, gambar pertama seseorang mempunyai belas kasih

kepada orang yang sedang meminta bantuan walaupun kita tidak mengenalnya,

sedangkan gambar kedua belas kasih seorang anak kepada temannya yang ingin

meminjam bukunya. Allah Maha Belas Kasih kepada hambaNya, Allah selalu

memberi walaupan tidak diminta, walau hamba tidak mau beribadah dan berdoa

kepadaNya.
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Kelompok 8

Al-Barr: Maha Baik

Jelaskan maksud gambar di atas yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Barr!

Al-Barr artinya Maha Baik, dalam memperlakukan hanbaNya selalu baik.

Gambar di atas terdapat seorang hamba yang sedang sakit. Bahkan dalam suatu

penyakit umpamanya, Allah Maha Baik dalam hal memberikan yang baik terhadap

hamba tersebut. Orang yang mengalami sakit apapun bentuknya, manakala dia ikhlas

dalam menjalaninya, maka penyakit ini pun akan menjadi penghapus dosanya bagi

mereka yang mengalaminya.
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Kelompok 9

Al-Fattah: Maha Membuka, Maha Memberi Kemenangan

Jelaskan maksud gambar di atas yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Fattah!

Al-Fattah: Maha Membuka, Maha Memberi Kemenangan. Gambar di atas
ka’bah dimana seorang muslim ingin kesana untuk melaksanakan rukun Islam yang
ke lima. Allah akan membukakan pintu rahmatNya dan membuka jalam bagi setiap
hambaNya yag mau berusaha untuk pergi melaksanakan rukun Islam yang ke lima
dan membukakan pintu-pintu kemenangan bagi hamba yang menjalankan
perintahNya.
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Lampiran 5 

OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DENGAN METODE PEMBELAJARAN 

TWO STAY TWO STRAY 

Selama Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pertemuan  : 1 

Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Februari 2017 

No Aspek Pengamatan 

Kriteria Pengamatan 

Ya 
Tidak 

Kurang Cukup Baik Sangat Baik 

1 

 

Kesiapan siswa dalam 

menerima pelajaran Aqidah 

Akhlak 

     

2 
Kelengkapan alat tulis/buku 

pelajaran siswa 
     

3 

Keaktifan siswa dalam 

melaksanakan tugas dalam 

pembelajaran 

     

4 
Kerja sama siswa dalam 

kelompok diskusinya 
     

5 
Kemampuan siswa 

mengerjakan tugas 
     

6 

Kemampuan siswa menyimak 

materi yang disampaikan 

kelompok lain 

     

7 Suasana diskusi antar siswa      

8 

Kemampuan siswa dalam 

menyampaikan materi 

kelompoknya kepada 

tamunya 

     

9 

Keberanian siswa untuk 

bertanya dan menanggapi 

pentanyaan 
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10 Keberanian siswa dalam 

menyampaikan hasil 

diskusinya. 

    
 

 

  

       Kendari, 18 Februari 2017 

Peneliti      Guru PAI 

 

Risnawati      Hasanuddin, S.Ag, M.Pd 

NIM. 13010101031     NIP. 197105141997031002 
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OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DENGAN METODE PEMBELAJARAN 

TWO STAY TWO STRAY 

Selama Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pertemuan  : 2 

Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Februari 2017 

No Aspek Pengamatan 

Kriteria Pengamatan 

Ya 
Tidak 

Kurang Cukup Baik Sangat Baik 

1 

 

Kesiapan siswa dalam 

menerima pelajaran Aqidah 

Akhlak 

     

2 
Kelengkapan alat tulis/buku 

pelajaran siswa 
     

3 

Keaktifan siswa dalam 

melaksanakan tugas dalam 

pembelajaran 

     

4 
Kerja sama siswa dalam 

kelompok diskusinya 
     

5 
Kemampuan siswa 

mengerjakan tugas 
     

6 

Kemampuan siswa menyimak 

materi yang disampaikan 

kelompok lain 

     

7 Suasana diskusi antar siswa      

8 

Kemampuan siswa dalam 

menyampaikan materi 

kelompoknya kepada 

tamunya 

     

9 

Keberanian siswa untuk 

bertanya dan menanggapi 

pentanyaan 

     

10 
Keberanian siswa dalam 

menyampaikan hasil 
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diskusinya 

  

       Kendari, 25 Februari 2017 

Peneliti      Guru PAI 

 

Risnawati      Hasanuddin, S.Ag, M.Pd 

NIM. 13010101031     NIP. 197105141997031002 
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OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DENGAN METODE PEMBELAJARAN 

TWO STAY TWO STRAY 

Selama Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pertemuan  : 1 

Hari/Tanggal : Sabtu, 4 Maret  2017 

No Aspek Pengamatan 

Kriteria Pengamatan 

Ya 
Tidak 

Kurang Cukup Baik Sangat Baik 

1 

 

Kesiapan siswa dalam 

menerima pelajaran Aqidah 

Akhlak 

     

2 
Kelengkapan alat tulis/buku 

pelajaran siswa 
     

3 

Keaktifan siswa dalam 

melaksanakan tugas dalam 

pembelajaran 

     

4 
Kerja sama siswa dalam 

kelompok diskusinya 
     

5 
Kemampuan siswa 

mengerjakan tugas 
     

6 

Kemampuan siswa menyimak 

materi yang disampaikan 

kelompok lain 

     

7 Suasana diskusi antar siswa      

8 

Kemampuan siswa dalam 

menyampaikan materi 

kelompoknya kepada 

tamunya 

     

9 

Keberanian siswa untuk 

bertanya dan menanggapi 

pentanyaan 

     

10 
Keberanian siswa dalam 

menyampaikan hasil 
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diskusinya 

  

       Kendari, 4 Maret 2017 

Peneliti      Guru PAI 

 

Risnawati      Hasanuddin, S.Ag, M.Pd 

NIM. 13010101031     NIP. 197105141997031002 
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OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DENGAN METODE PEMBELAJARAN 

TWO STAY TWO STRAY 

Selama Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pertemuan  : 2 

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Maret  2017 

No Aspek Pengamatan 

Kriteria Pengamatan 

Ya 
Tidak 

Kurang Cukup Baik Sangat Baik 

1 

 

Kesiapan siswa dalam 

menerima pelajaran Aqidah 

Akhlak 

     

2 
Kelengkapan alat tulis/buku 

pelajaran siswa 
     

3 

Keaktifan siswa dalam 

melaksanakan tugas dalam 

pembelajaran 

     

4 
Kesiapan siswa dalam 

melaksanakan soal siklus II 
     

5 
Kemampuan siswa 

mengerjakan tugas 
     

6 

Kemampuan siswa 

memahami soal yang 

disampaikan guru 

     

7 
Suasana mengerjakan soal 

antar siswa 
     

8 

Kemampuan siswa dalam 

mengerjakansoal-soal yang 

diberikan  

     

9 

Keberanian siswa untuk 

bertanya soal yang kurang 

dimengerti 

     

10 
Ketepatan siswa 

mengumpulkan tugas dengan 
    

 

 



130 

 

tepat waktu. 

  

       Kendari, 11 Maret 2017 

Peneliti      Guru PAI 

 

Risnawati      Hasanuddin, S.Ag, M.Pd 

NIM. 13010101031     NIP. 197105141997031002 
 

 

 



Lampiran 6

OBSERVASI AKTIVITAS GURU DENGAN METODE PEMBELAJARAN
TWO STAY TWO STRAY

Selama Pelaksanaan Tindakan Siklus I

Pertemuan : 1

Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Februari 2017

Petunjuk:

1. Berilah tanda () pada kolom yang tersedia sesuai pengamatan Anda pada saat
guru melaksanakan kegiatan

2. Masing-masing kegiatan guru mempunyai skor 1-4 dengan ketentuan:
4: Sangat Baik
3: Baik
2: cukup Baik
1: Kurang

Tahap
Pembelajaran Tujuan

Kegiatan

Guru
Keterlaksanaan Ketercapaian

Ya Tidak 1 2 3 4

1. Persiapan

Menyiapkan
perangkat
pembelajaran
untuk mencapai
tujuan
pembelajaran

1. Membuat Rencana
Program
Pembelajaran (RPP)

2. Membuat LKS
3. Menjelaskan prosedur

diskusi dengan
metode two stay two
stray












2. Persentasi
Guru

1. Membangkit
kan motivasi

2. Membangkit
kan
penguasaan
dan
pemahaman
siswa
terhadap
materi

1. Menjelaskan tujuan
yang ingin dicapai

2. Menjelaskan materi
yang akan dipelajari
dalam kelompok











pembelajaran

3. Kegiatan
Kelompok

1. Saling
bertukar
pikiran antar
anggota
kelompok
yang
berkemampu
an tinggi dan
berkemampu
an rendah

2. Mengaktifka
n kerja
kelompok

1. Membagi siswa dalam
kelompok-kelompok
kecil secara heterogen

2. Membagikan materi
kepada masing-
masing kelompok

3. Memerintahkan setiap
kelompok aktif dalam
berdiskusi

4. Memerintahkan 2
siswa dalam setiap
kelompok untuk
betamu ke kelompok
lain dengan tujuan
mencari informasi

5. Memerintahkan siswa
lain untuk tetap
tinggal dalam
kelompok untuk
memberi informasi
kepada tamunya

6. Mengamati aktivitas
siswa dalam diskusi

7. Memerintahkan siswa
yang bertamu untuk
kembali kelompok
masing-masing

8. Guru memerintahkan
siswa untuk
mendiskusikan
kembali hasil
pekerjaan mereka























4. Persentasi
Siswa

1. Mengukur
penguasaan
materi siswa
terhadap
terhadap
tanggung
jawab yang
telah
diberikan

2. Melatih
keberanian
siswa dalam
berpendapat
dan
mengajukan
atau
menjawab
pertanyaan

1. Meminta siswa untuk
melaporkan hasil
diskusi dari
perwakilan satu
kelompok

2. Memberi kesempatan
kepada siswa dari
masing-masing
kelompok untuk
bertanya kepada
kelompok penyaji

3. Mengontrol jalannya
presentasi kelompok







5. Evaluasi

Mengetahui
pemguasaan dan
pemahaman
materi siswa
setelah
melakukan
diskusi dengan
metode two stay
two stray

1. Memberikan
penghargaan kepada
kelompok yang aktif
mengajukan
pertanyaan dan
menjawab pertanyaan

2. Memberikan soal tes
untuk mengetahui
kemampuan awal
siswa









Kendari, 18 Februari 2017

Peneliti Guru PAI

Risnawati Hasanuddin, S.Ag, M.Pd
NIM. 13010101031 NIP. 197105141997031002
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OBSERVASI AKTIVITAS GURU DENGAN METODE PEMBELAJARAN 

TWO STAY TWO STRAY 

Selama Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pertemuan  :  2 

Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Februari 2017 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda () pada kolom yang tersedia sesuai pengamatan Anda pada saat 

guru melaksanakan kegiatan 

2. Masing-masing kegiatan guru mempunyai skor 1-4 dengan ketentuan: 

4: Sangat Baik 

3: Baik 

2: cukup Baik 

1: Kurang 

Tahap 

Pembelajaran 
Tujuan 

Kegiatan 

Guru 
Keterlaksanaan Ketercapaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1. Persiapan 

Menyiapkan 

perangkat 

pembelajaran 

untuk mencapai 

tujuan 

pembelajaran  

1. Membuat Rencana 

Program 

Pembelajaran (RPP) 

2. Membuat LKS 

3. Menjelaskan prosedur 

diskusi dengan 

metode two stay two 

stray 

 
 

 

 
 

   

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

2. Persentasi 

Guru 

1. Membangkit

kan motivasi 

2. Membangkit

kan 

penguasaan 

dan 

pemahaman 

siswa 

terhadap 

materi 

pembelajaran 

1. Menjelaskan tujuan 

yang ingin dicapai 

2. Menjelaskan materi 

yang akan dipelajari 

dalam kelompok 
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3. Kegiatan 

Kelompok 

1. Saling 

bertukar 

pikiran antar 

anggota 

kelompok 

yang 

berkemampu

an tinggi dan 

berkemampu

an rendah 

2. Mengaktifka

n kerja 

kelompok  

1. Membagi siswa dalam 

kelompok-kelompok 

kecil secara heterogen 

2. Membagikan materi 

kepada masing-

masing kelompok 

3. Memerintahkan setiap 

kelompok aktif dalam 

berdiskusi 

4. Memerintahkan 2 

siswa dalam setiap 

kelompok untuk 

betamu ke kelompok 

lain dengan tujuan 

mencari informasi 

5. Memerintahkan siswa 

lain untuk tetap 

tinggal dalam 

kelompok untuk 

memberi informasi 

kepada tamunya 

6. Mengamati aktivitas 

siswa dalam diskusi 

7. Memerintahkan siswa 

yang bertamu untuk 

kembali kelompok 

masing-masing 

8. Guru memerintahkan 

siswa untuk 

mendiskusikan 

kembali hasil 

pekerjaan mereka 
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4. Persentasi 

Siswa 

1. Mengukur 

penguasaan 

materi siswa 

terhadap 

terhadap 

tanggung 

jawab yang 

telah 

diberikan 

2. Melatih 

keberanian 

siswa dalam 

berpendapat 

dan 

mengajukan 

atau 

menjawab 

pertanyaan 

1. Meminta siswa untuk 

melaporkan hasil 

diskusi dari 

perwakilan satu 

kelompok 

2. Memberi kesempatan 

kepada siswa dari 

masing-masing 

kelompok untuk 

bertanya kepada 

kelompok penyaji 

3. Mengontrol jalannya 

presentasi kelompok 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Evaluasi 

Mengetahui 

pemguasaan dan 

pemahaman 

materi siswa 

setelah 

melakukan 

diskusi dengan 

metode two stay 

two stray 

1. Memberikan 

penghargaan kepada 

kelompok yang aktif 

mengajukan 

pertanyaan dan 

menjawab pertanyaan  

2. Memberikan soal tes 

untuk mengetahui 

kemampuan akhir 

siswa di siklus I 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Kendari, 25 Februari 2017 

Peneliti      Guru PAI 

 

Risnawati      Hasanuddin, S.Ag, M.Pd 

NIM. 13010101031     NIP. 197105141997031002 
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OBSERVASI AKTIVITAS GURU DENGAN METODE PEMBELAJARAN 

TWO STAY TWO STRAY 

Selama Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pertemuan  :  1 

Hari/Tanggal : Sabtu, 04 Maret 2017 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda () pada kolom yang tersedia sesuai pengamatan Anda pada saat 

guru melaksanakan kegiatan 

2. Masing-masing kegiatan guru mempunyai skor 1-4 dengan ketentuan: 

4: Sangat Baik 

3: Baik 

2: cukup Baik 

1: Kurang 

Tahap 

Pembelajaran 
Tujuan 

Kegiatan 

Guru 
Keterlaksanaan Ketercapaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1. Persiapan 

Menyiapkan 

perangkat 

pembelajaran 

untuk mencapai 

tujuan 

pembelajaran  

1. Membuat Rencana 

Program 

Pembelajaran (RPP) 

2. Membuat LKS 

3. Menjelaskan prosedur 

diskusi dengan 

metode two stay two 

stray 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. Persentasi 

Guru 

1. Membangkit

kan motivasi 

2. Membangkit

kan 

penguasaan 

dan 

pemahaman 

siswa 

terhadap 

materi 

pembelajaran 

1. Menjelaskan tujuan 

yang ingin dicapai 

2. Menjelaskan materi 

yang akan dipelajari 

dalam kelompok 
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3. Kegiatan 

Kelompok 

1. Saling 

bertukar 

pikiran antar 

anggota 

kelompok 

yang 

berkemampu

an tinggi dan 

berkemampu

an rendah 

2. Mengaktifka

n kerja 

kelompok  

1. Membagi siswa dalam 

kelompok-kelompok 

kecil secara heterogen 

2. Membagikan materi 

kepada masing-

masing kelompok 

3. Memerintahkan setiap 

kelompok aktif dalam 

berdiskusi 

4. Memerintahkan 2 

siswa dalam setiap 

kelompok untuk 

betamu ke kelompok 

lain dengan tujuan 

mencari informasi 

5. Memerintahkan siswa 

lain untuk tetap 

tinggal dalam 

kelompok untuk 

memberi informasi 

kepada tamunya 

6. Mengamati aktivitas 

siswa dalam diskusi 

7. Memerintahkan siswa 

yang bertamu untuk 

kembali kelompok 

masing-masing 

8. Guru memerintahkan 

siswa untuk 

mendiskusikan 

kembali hasil 

pekerjaan mereka 
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4. Persentasi 

Siswa 

1. Mengukur 

penguasaan 

materi siswa 

terhadap 

terhadap 

tanggung 

jawab yang 

telah 

diberikan 

2. Melatih 

keberanian 

siswa dalam 

berpendapat 

dan 

mengajukan 

atau 

menjawab 

pertanyaan 

1. Meminta siswa untuk 

melaporkan hasil 

diskusi dari 

perwakilan satu 

kelompok 

2. Memberi kesempatan 

kepada siswa dari 

masing-masing 

kelompok untuk 

bertanya kepada 

kelompok penyaji 

3. Mengontrol jalannya 

presentasi kelompok 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

5. Evaluasi 

Mengetahui 

pemguasaan dan 

pemahaman 

materi siswa 

setelah 

melakukan 

diskusi dengan 

metode two stay 

two stray 

1. Memberikan 

penghargaan kepada 

kelompok yang aktif 

mengajukan 

pertanyaan dan 

menjawab pertanyaan  

2. Memberikan soal tes 

untuk mengetahui 

kemampuan akhir 

siswa 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

Kendari, 4 Maret 2017 

Peneliti      Guru PAI 

 

Risnawati      Hasanuddin, S.Ag, M.Pd 

NIM. 13010101031     NIP. 197105141997031002 
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OBSERVASI AKTIVITAS GURU DENGAN METODE PEMBELAJARAN 

TWO STAY TWO STRAY 

Selama Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pertemuan  :  2 

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Maret 2017 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda () pada kolom yang tersedia sesuai pengamatan Anda pada saat 

guru melaksanakan kegiatan 

2. Masing-masing kegiatan guru mempunyai skor 1-4 dengan ketentuan: 

4: Sangat Baik 

3: Baik 

2: cukup Baik 

1: Kurang 

Tahap 

Pembelajaran 
Tujuan 

Kegiatan 

Guru 
Keterlaksanaan Ketercapaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1. Persiapan 

Menyiapkan 

perangkat 

pembelajaran 

untuk mencapai 

tujuan 

pembelajaran  

1. Membuat Rencana 

Program 

Pembelajaran (RPP) 

2. Membuat LKS 

3. Menjelaskan prosedur 

diskusi dengan 

metode two stay two 

stray 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

2. Persentasi 

Guru 

1. Membangkit

kan motivasi 

2. Membangkit

kan 

penguasaan 

dan 

pemahaman 

siswa 

terhadap 

materi 

pembelajaran 

1. Menjelaskan tujuan 

yang ingin dicapai 

2. Menjelaskan materi 

yang akan dipelajari 

dalam kelompok 
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3. Kegiatan 

Kelompok 

1. Saling 

bertukar 

pikiran antar 

anggota 

kelompok 

yang 

berkemampu

an tinggi dan 

berkemampu

an rendah 

2. Mengaktifka

n kerja 

kelompok  

1. Membagi siswa dalam 

kelompok-kelompok 

kecil secara heterogen 

2. Membagikan materi 

kepada masing-

masing kelompok 

3. Memerintahkan setiap 

kelompok aktif dalam 

berdiskusi 

4. Memerintahkan 2 

siswa dalam setiap 

kelompok untuk 

betamu ke kelompok 

lain dengan tujuan 

mencari informasi 

5. Memerintahkan siswa 

lain untuk tetap 

tinggal dalam 

kelompok untuk 

memberi informasi 

kepada tamunya 

6. Mengamati aktivitas 

siswa dalam diskusi 

7. Memerintahkan siswa 

yang bertamu untuk 

kembali kelompok 

masing-masing 

8. Guru memerintahkan 

siswa untuk 

mendiskusikan 

kembali hasil 

pekerjaan mereka 
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4. Persentasi 

Siswa 

1. Mengukur 

penguasaan 

materi siswa 

terhadap 

terhadap 

tanggung 

jawab yang 

telah 

diberikan 

2. Melatih 

keberanian 

siswa dalam 

berpendapat 

dan 

mengajukan 

atau 

menjawab 

pertanyaan 

1. Meminta siswa untuk 

melaporkan hasil 

diskusi dari 

perwakilan satu 

kelompok 

2. Memberi kesempatan 

kepada siswa dari 

masing-masing 

kelompok untuk 

bertanya kepada 

kelompok penyaji 

3. Mengontrol jalannya 

presentasi kelompok 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Evaluasi 

Mengetahui 

pemguasaan dan 

pemahaman 

materi siswa 

setelah 

melakukan 

diskusi dengan 

metode two stay 

two stray 

1. Memberikan 

penghargaan kepada 

kelompok yang aktif 

mengajukan 

pertanyaan dan 

menjawab pertanyaan  

2. Memberikan soal tes 

untuk mengetahui 

kemampuan akhir 

siswa disiklus II 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Kendari, 11 Maret 2017 

Peneliti      Guru PAI 

 

Risnawati      Hasanuddin, S.Ag, M.Pd 

NIM. 13010101031     NIP. 197105141997031002 
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Lampiran 7

DAFTAR NILAI HASIL PEMBELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN
METODE TWO STAY TWO STRAY SISWA KELAS VII MTSN 1 KENDARI

No Nama Siswa
Nilai

Pre Test Siklus I Siklus II

1 Ahsanah Rusyda 61 89 91

2 Alifia Riza Azzahra Rahim 53 67 76

3 Andi Ulil Akhsan
Sahabuddin

63 81 88

4 Anita Najwa Maharani 65 80 93

5 Annisa Dyah
Ayutaningrum

60 83 75

6 Annisa Nurfadilah 70 70 91

7 Arifah A’yuniyyah 82 89 88

8 Auliya Mutmainnna 65 70 100

9 Cindy Livia Malva 72 88 94

10 Faathir Muhammad Y.I 65 87 96

11 Fadillah Nur Intan Aidid 61 86 71

12 Febi Ayu Andani 52 98 94

13 Feni Juwantri S 57 53 63

14 Keysi Aura Steffany 64 64 67

15 Kuntari Kadek Nailah 63 72 74

16 La Ode Muhammad
Rayyif Rasya Tufan

70 97 71

17 Marwan Ashari 62 79 74

18 Melyana Puja Restu 62 63 56

19 Muh. Abdul Rajab Arkan
Mubarak

72 61 86

20 Muh. Alif Rizqy
Ramadhan

85 56 74

21 Muh. Syafa’at Ahsan 90 84 91
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22 Muhammad Farisman
Anshor

74 96 88

23 Muhammad Fathurrahman
A. Alim

63 90 81

24 Muhammad Rasul Alif 70 52 57

25 Muhammad Shiddig
Syahmi Ruslan Duppa

71 70 71

26 Nur Intan 64 58 71

27 Presia Chaerani Hanida 62 66 57

28 Queen Resky Sandria 80 92 96

29 Ridha Hikmawati Nur 81 86 96

30 Saeeda Hayatunnufus
Fadhila

77 100 96

31 Sarah Zahrany Imran 75 91 93

32 Sitti Anugrah Halwia 85 74 81

33 Sitti Aisyah Sanggo 71 85 81

34 Suci Artiara 80 70 96

35 Zikry Alfahri Akram 91 92 77

Jumlah 2438 2739 2854
Rata-rata 69,65 78,25 81,54

Ketuntasan Belajar 42,85% 62,85% 85,71%
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Lampiran 8 

Dokumentasi Pelaksanaan Pembelajaran 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Guru mengabsen siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Siswa memperhatikan penjelasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Siswa mencari teman kelompoknya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mendengarkan langkah-langkah diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Suasana diskusi kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Siswa bertamu mencari materi 
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Siswa kembali ke kelompoknya dan 

mendiskusikan materi kelompok lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Guru menanyakan kepada siswa tentang 

materi kelompok lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peresentasi kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Siswa bertanya materi yang belum 

dimengerti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mengerjakan tes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Berdoa mengakhiri pelajaran 
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