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Lampiran 2. 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

 

Nama Sekolah  : SMP NEGERI 1 LOEA 

Kelas   : VIII 

Mata Pelajaran : PAI 

Semester  : 2 

Standar Kompetensi (Akhlak): 12. Membiasakan perilaku terpuji. 

 

Kompetensi 

Dasar 

 

Materi Pokok/ 

Pembelajaran 

 

Kegiatan 

Pembelajaran 

 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian  

Alokasi 

Waktu 

 

Sumber 

Belajar Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

12.1 Menjelaskan 

adab makan 

dan minum. 

 

 

 

 

 

Perilaku terpuji 

(adab makan 

dan minum) 

 

 

 

 

 

1. Siswa 

membaca dan 

mengkaji 

literatur untuk 

menemukan 

konsep yang 

jelas dan benar 

tentang adab 

makan dan 

minum. 

 

1. Menjelaskan 

tatacara makan 

yang benar. 

 

Tes tulis Uraian 1. Jelaskan tatacara 

makan yang 

benar! 

1 x 40 

menit 
N,O,P,

Q,X 

2. Menjelaskan 

tatacara minum 

yang benar. 

 

Tes tulis Uraian 1. Jelaskan tatacara 

minum yang 

benar! 

  

3.  Menunjukkan dalil 

naqli tentang adab 

makan dan minum. 

 

Penugasan Pekerjaan 

rumah 
1. Carilah dalil naqli 

yang terkait 

dengan adab 

makan dan 

minum lalu 

tulislah dalam 

buku kerja 

kalian! 

  

Karakter siswa yang diharapkan  Dapat dipercaya ( Trustworthines) 
Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun ( diligence )  
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Tanggung jawab ( responsibility ) 

12.2 

Menampilkan 

contoh adab 

makan dan 

minum. 

 

 2. Siswa 

mengamati 

orang-orang 

yang sedang 

makan di rumah 

makan lalu 

menjelaskan-

nya di depan 

kelas. 

 

1. Menunjukkan 

contoh cara makan 

yang benar dan 

yang salah. 

 

Tes unjuk 

kerja 
Praktik 1. Peragakan cara 

makan yang 

benar dan yang 

salah! 

1 x 40 

menit 
N,O,P,

Q,X 

2.  Menunjukkan 

contoh cara minum 

yang benar dan 

yang salah. 

Tes unjuk 

kerja 
Praktik 1. Peragakan cara 

minum yang 

benar dan yang 

salah! 

  

Karakter siswa yang diharapkan  Dapat dipercaya ( Trustworthines) 
Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 

  

12.2 

Menampilkan 

contoh adab 

makan dan 

minum. 

 

 3. Siswa diajak 

untuk 

Mempraktikkan 

adab makan dan 

minum yang 

benar dalam 

kehidupan sehari-

hari bersama 

keluarganya. 

1. Mempraktikkan 

adab makan dan 

minum dalam 

kehidupan sehari-

hari di lingkungan 

keluarga. 

 

Penugasan Pembiasaan 1. Cobalah kalian 

selalu makan dan 

minum dengan 

cara yang sesuai 

dengan 

ketentuan yang 

diatur dalam 

ajaran Islam! 

2 x 40 

menit 
N,O,P,

Q,X 

2. Mempraktikkan 

adab makan dan 

minum dalam 

kehidupan sehari-

hari di lingkungan 

sekolah. 

 

Penugasan Pembiasaan 1. Cobalah kalian 

selalu makan dan 

minum bersama 

teman-teman 

kalian di sekolah 

sesuai dengan 

ketentuan Islam! 

  

3.  Mempraktikkan 

adab makan dan 

minum dalam 

kehidupan sehari-

Penugasan Pembiasaan 1. Cobalah kalian 

selalu makan dan 

minum dengan 

cara yang Islami 
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hari di lingkungan 

masyarakat. 

 

di tengah-tengah 

kehidupan 

masyarakat! 

Karakter siswa yang diharapkan  Dapat dipercaya ( Trustworthines) 
Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : SMP NEGERI 1 LOEA 

Kelas   : VIII 

Mata Pelajaran : PAI 

Semester  : 2 

Standar Kompetensi (Akhlak): 13. Menghindari perilaku tercela. 

 

Kompetensi 

Dasar 

 

Materi Pokok/ 

Pembelajaran 

 

Kegiatan 

Pembelajaran 

 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian  

Alokasi 

Waktu 

 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh Instrumen 

13.1 Menjelaskan 

pengertian 

perilaku 

dendam dan 

munafik. 

 

Perilaku tercela 

(dendam dan 

munafik) 

 

 

 

 

1. Siswa 

membaca dan 

mengkaji 

literatur untuk 

menemukan 

konsep yang 

jelas dan benar 

tentang 

perilaku 

dendam dan 

munafik. 

 

 

 

 

1. Menjelaskan 

pengertian dendam 

dan bahayanya. 

 

 

Tes tulis Uraian  1. Jelaskan 

pengertian 

dendam dan 

bahayanya! 

     

1 x 40 

menit 

N,O,P,

Q,X 

2. Menjelaskan 

pengertian munafik 

dan bahayanya. 

 

Tes tulis Uraian  1. Jelaskan 

pengertian 

munafik dan 

bahayanya! 

     

  

3. Menunjukkan dalil 

naqli yang terkait 

dengan dendam. 

 

Tes tulis Jawaban 

singkat 

1. Tulislah salah satu 

dalil naqli terkait 

dengan dendam! 

     

  

4.  Menunjukkan dalil 

naqli yang terkait 

dengan munafik. 

 

Tes tulis Jawaban 

singkat 

1. Tulislah salah satu 

dalil naqli terkait 

dengan munafik! 

     

  

Karakter siswa yang diharapkan  Dapat dipercaya ( Trustworthines) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun ( diligence )  
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Tanggung jawab ( responsibility ) 

Sopan & santun 

13.2 Menjelaskan 

ciri-ciri 

pendendam 

dan munafik. 

 

 2. Siswa 

berdiskusi 

untuk 

menemukan 

ciri-ciri 

pendendam 

dan munafik. 

 

1.  Menjelaskan ciri-

ciri pendendam. 

 

Tes tulis Uraian  1. Jelaskan ciri-ciri 

pendendam yang 

mudah kalian 

amati! 

     

1 x 40 

menit 

N,O,P,

Q,X 

2.  Menjelaskan ciri-

ciri munafik. 

Tes tulis Uraian  1. Jelaskan ciri-ciri 

munafik seperti 

tersebut dalam 

hadits Nabi! 

     

  

Karakter siswa yang diharapkan  Dapat dipercaya ( Trustworthines) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Sopan & santun 

  

13.3 Menghindari  

perilaku 

pendendam 

dan munafik 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

 

 3. Siswa diajak 

untuk 

menghindari 

perilaku 

pendendam 

dan munafik 

di mana pun 

berada. 

1. Menghindari  

perilaku 

pendendam dan 

munafik dalam 

lingkungan 

keluarga. 

 

Penugasan Pembiasaan 1. Berusahalah 

kalian 

menghindari 

perilaku 

pendendam 

dalam kehidupan 

kalian sehari-hari 

di lingkungan 

keluarga! 

 

2 x 40 

menit 

N,O,P,

Q,X 

2. Menghindari  

perilaku 

pendendam dan 

munafik dalam 

lingkungan 

sekolah. 

 

Penugasan Pembiasaan 1. Usahakan kalian 

menghindari 

perilaku 

pendendam dan 

munafik di 

lingkungan 

sekolah kalian! 
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3.  Menghindari  

perilaku 

pendendam dan 

munafik dalam 

lingkungan 

masyarakat. 

Penugasan Pembiasaan 1. Usahakan kalian 

menghindari 

perilaku 

pendendam dan 

munafik di 

lingkungan 

masyarakat! 

  

Karakter siswa yang diharapkan  Dapat dipercaya ( Trustworthines) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Sopan & santun 
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Lampiran 2.  

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( RPP ) 

 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Loea 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas/Semester : VIII (delapan) / Genap 

Materi Pokok : Perilaku Akhlak Terpuji (Adab Makan dan   Minum) 

Alokasi Waktu : 2 x 90 menit ( 1 x pertemuan ) 

Siklus :   I 

Pertemuan ke :   I 

A. Kompetensi Inti    :  

KI 1  : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

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

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3  : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4  : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

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

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

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar 

 Menjelaskan adab makan dan minum.  

 Menampilkan contoh adab makan dan minum. 

C. Indikator 

 Menjelaskan tatacara makan dan minum  yang benar. 

 Menunjukkan dalil naqli tentang adab makan dan minum. 

 Mempraktikkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari di 

lingkungan keluarga. 

 

D. TujuanPembelajaran 
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Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkand apat: 

1. Menjelaskan adab makan dan minum melalui dalil naqlinya serta 

menjelaskan fungsinya dalam kehidupan. 

2. Mendemonstrasikan adab makan dan minum yang benar. 

 

E. METODE PEMBELAJARAN:  

1. Pendekatan : saintifik 

2. Model  : cooperative learning 

3. Metode  : metode think talk write 

F. MEDIA PEMBELAJARAN 

- Media 

- LKS  

- Gambar komik 

- Al Qur’an 

- Alat  

a. spidol 

b. papan tulis 

G. SUMBER BELAJAR 

1. Kitab al-Qur’anul Karim dan terjemahnya, Depag RI 

2. Buku teks siswa PAI SMP Kelas VIII 

3. Buku lain yang memadai. 

H. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN  

TAHAPAN  

KEGIATAN 

RINCIAN KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

 

 

 

Kegiatan awal 

 Guru mengawali pembelajaran 

dengan ucapan salam lalu berdoa 

 Guru mengabsensi siswa 

 Guru menanyakan kesiapan siswa 

dalam mengikuti pelajaran 

 Guru memberi motivasi siswa untuk 

aktif dalam proses pembelajaran 

 Guru menanyakan materi yang telah 

diajarkan minggu lalu (appersepsi) 

 Guru Memperkenalkan strategi 

 

 

 

15 menit 
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pembelajaran yang hendak 

digunakan dalam proses 

pembelajaran think talk write yaitu 

(berfikir, berbicara, dan menulis)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

 Guru meminta siswa mengamati gambar  

terkait materi tentang adab makan dan 

minum 

 Guru merangsang pemikiran siswa 

dengan mempertanyakan pendapat siswa 

tentang gambar tentang adab makan dan 

minum 

 Siswa memberikan penadapatnya 

mengenai gambar tersebut 

 Guru memberikan penjelasan tentang 

gambar tersebut kemudian mengkaitkan 

gambar tersebut dengan materi yang 

akan dipelajari. 

 Guru membagikan LKS tentang tentang 

adab makan dan minum                   

 Guru  menjelaskan dan mencontohkan 

bagaimana cara mengerjakan LKS yaitu 

dengan cara: 

- Siswa diminta untuk membaca materi 

adab makan dan minum yang ada di 

LKS  

- Kemudian siswa menjawab 

pertanyaan di LKS sesuai hasil 

bacaan 

- Siswa mengikuti arahan dari guru 

dalam mengerjakan LKS. 

 Guru membagi siswa menjadi 4 

kelompok 

 Guru membagikan gambar komik 

kepada setiap kelompok 

 Guru meminta siswa untuk mengamati 

gambar dan berdiskusi dengan teman 

kelompoknya 

 Guru memberikan contoh bagaimana 

cara mengerjakan tugas gambar komik 

kepada setiap kelompok yaitu dengan 

cara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 Menit 
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- Mengamati gambar komik bersama-

sama 

- Menceritakan ulang isi gambar sesuai 

dengan pemahaman siswa 

- Mendiskusikan hikmah dari cerita 

komik tersebut 

 Guru meminta setiap siswa untuk 

menuliskan hasil diskusi dengan 

kelompoknya. 

 Guru memberi contoh cara 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok di depan kelas. 

 Guru meminta setiap kelompok untuk 

menyajikan hasil diskusi kelompoknya 

di depan kelas. 

 Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

sesuai dengan yang dicontohkan guru. 

 Guru memberi penguatan terhadap 

jawaban  siswa 

 

 

 

Kegiatan 

Penutup 

 Guru  bersama siswa menyimpulkan 

materi pelajaran  

 Guru mengadakan evaluasi  

 Guru menutup pembelajaran dengan 

membaca hamdala dan mengucapkan 

salam 

 

 

 

15 menit 
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Lampiran 3.  

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( RPP ) 

 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Loea 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas/Semester : VIII (delapan) / Genap 

Materi Pokok : Perilaku Akhlak Terpuji (Adab Makan dan   Minum) 

Alokasi Waktu : 2 x 90 menit ( 1 x pertemuan ) 

Siklus :   I 

Pertemuan ke :   II 

A. Kompetensi Inti    :  

KI 1  : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

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

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3  : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4  : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

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

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

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar 

 Menjelaskan adab makan dan minum.  

 Menampilkan contoh adab makan dan minum. 

C. Indikator 

 Menjelaskan tatacara makan dan minum  yang benar. 

 Menunjukkan dalil naqli tentang adab makan dan minum. 

 Mempraktikkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari di 

lingkungan keluarga. 

 

D. TujuanPembelajaran 
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Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkand apat: 

1. Menjelaskan adab makan dan minum melalui dalil naqlinya serta 

menjelaskan fungsinya dalam kehidupan. 

2. Mendemonstrasikan adab makan dan minum yang benar. 

 

E. METODE PEMBELAJARAN:  

1. Pendekatan : saintifik 

2. Model  : cooperative learning 

3. Metode  : metode Think Talk  Write 

 

F. MEDIA PEMBELAJARAN 

- Media 

- LKS  

- Gambar komik 

- Al Qur’an 

- Alat  

a. spidol 

b. papan tulis 

 

G. SUMBER BELAJAR 

1. Kitab al-Qur’anul Karim dan terjemahnya, Depag RI 

2. Buku teks siswa PAI SMP Kelas VIII 

3. Buku lain yang memadai. 

 

 

TAHAPAN  

KEGIATAN 

RINCIAN KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

 

 

 

Kegiatan awal 

 Guru mengawali pembelajaran 

dengan ucapan salam lalu berdoa 

 Guru mengabsensi siswa 

 Guru menanyakan kesiapan siswa 

dalam mengikuti pelajaran 

 Guru memberi motivasi siswa untuk 

aktif dalam proses pembelajaran 

 

 

 

15 menit 
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 Guru menanyakan materi yang telah 

diajarkan minggu lalu (appersepsi) 

 Guru Memperkenalkan strategi 

pembelajaran yang hendak digunakan 

dalam proses pembelajaran think talk 

write yaitu (berfikir, berbicara, dan 

menulis)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

 Guru meminta siswa mengamati 

gambar  terkait materi tentang adab 

makan dan minum 

 Guru merangsang pemikiran siswa 

dengan mempertanyakan pendapat 

siswa tentang gambar tentang adab 

makan dan minum 

 Siswa memberikan penadapatnya 

mengenai gambar tersebut 

 Guru memberikan penjelasan tentang 

gambar tersebut kemudian 

mengkaitkan gambar tersebut dengan 

materi yang akan dipelajari. 

 Guru membagikan LKS tentang 

contoh adab makan dan minum 

praktik adab makan dan minum 

dalam kehidupan sehari-hari 

 Guru  menjelaskan dan 

mencontohkan bagaimana cara 

mengerjakan LKS yaitu dengan cara: 

- Siswa diminta untuk membaca 

materi tentang contoh adab makan 

dan minum praktik adab makan 

dan minum dalam kehidupan 

sehari-hari yang ada di LKS  

- Kemudian siswa menjawab 

pertanyaan di LKS sesuai hasil 

bacaan 

- Siswa mengikuti arahan dari guru 

dalam mengerjakan LKS. 

 Guru membagi siswa menjadi 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 Menit 
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kelompok 

 Guru membagikan gambar komik 

kepada setiap kelompok 

 Guru meminta siswa untuk 

mengamati gambar dan berdiskusi 

dengan teman kelompoknya 

 Guru memberikan contoh bagaimana 

cara mengerjakan tugas gambar 

komik kepada setiap kelompok yaitu 

dengan cara: 

- Mengamati gambar komik 

bersama-sama 

- Menceritakan ulang isi gambar 

sesuai dengan pemahaman siswa 

- Mendiskusikan hikmah dari cerita 

komik tersebut 

 Guru meminta setiap siswa untuk 

menuliskan hasil diskusi dengan 

kelompoknya. 

 Guru memberi contoh cara 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok di depan kelas. 

 Guru meminta setiap kelompok 

untuk menyajikan hasil diskusi 

kelompoknya di depan kelas. 

 Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi sesuai dengan yang 

dicontohkan guru. 

 Guru memberi penguatan terhadap 

jawaban  siswa 

 

 

 

Kegiatan 

Penutup 

 Guru  bersama siswa menyimpulkan 

materi pelajaran  

 Guru mengadakan evaluasi  

 Guru menutup pembelajaran dengan 

membaca hamdala dan 

mengucapkan salam 

 

 

 

10 menit 
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H. Hasil Pembelajaran 

1. Penilaian proses : Pengamatan, Tanya jawab, dan kinerja siswa 

2. Penilaian Hasil   : Tes tertulis 

3. Penilaian Efektif:  Lembar pengamatan 

 

 

        Mengetahui        Teposua April 2019 

        Guru Mata Pelajaran PAI                                                Peneliti 

 

 

 

 

 
          NADHIRAH ISHAQ, S.Ag                                                  DEWI NUR ARFIANI 

 NIP. 19720505 201001 2 006               NIM. 15010101021 
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Lampiran 4.  

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( RPP ) 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Loea 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas/Semester : VIII (delapan) / Genap 

Materi Pokok : Menghindari Perilaku Tercela (Dendam dan munafik) 

Alokasi Waktu : 2 x 60 menit ( 1 x pertemuan ) 

Siklus :   II 

Pertemuan ke :   I 

A. Kompetensi Inti    :  

KI 1  : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

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

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3  : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4  : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

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

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

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

A. Standar Kompetensi 

 Menghindari perilaku tercela 

B. Kompetensi Dasar 

  Menjelaskan pengertian perilaku dendam dan munafik 

 Menjelaskan ciri-ciri pendendam dan munafik. 

 Menghindari  perilaku pendendam dan munafik dalam kehidupan sehari-

hari 

C. Indikator 

 Menjelaskan pengertian dendam dan munafik dan bahayanya. 

 Menjelaskan ciri-ciri pendendam dan munafik 

 Menunjukkan dalil naqli yang terkait dengan dendam dan munafik 

 Menghindari  perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan 

keluarga. 
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D. TujuanPembelajaran 

 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkand apat: 

1. Menjelaskan pengertian perilaku dendam dan munafik 

2. Menjelaskan ciri-ciri perilaku dendam dan munafik 

3. Menghindari perilaku dendam dan munafik 

 

B. METODE PEMBELAJARAN:  

1. Pendekatan : saintifik 

2. Model  : cooperative learning 

3. Metode  : metode Think Talk  Write 

 

C. MEDIA PEMBELAJARAN 

- Media 

- LKS  

- Gambar komik 

- Al Qur’an 

- Alat  

a. spidol 

b. papan tulis 

 

D. SUMBER BELAJAR 

1. Kitab al-Qur’anul Karim dan terjemahnya, Depag RI 

2. Buku teks siswa PAI SMP Kelas VIII 

3. Buku lain yang memadai. 

E. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN  

1. Pertemuan Pertama 

TAHAPAN  

KEGIATAN 

RINCIAN KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

 

 

 

Kegiatan awal 

 Guru mengawali pembelajaran 

dengan ucapan salam lalu berdoa 

 Guru mengabsensi siswa 

 Guru menanyakan kesiapan siswa 

dalam mengikuti pelajaran 

 

 

 

15 menit 
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 Guru memberi motivasi siswa untuk 

aktif dalam proses pembelajaran 

 Guru menanyakan materi yang telah 

diajarkan minggu lalu (appersepsi) 

 Guru Memperkenalkan strategi 

pembelajaran yang hendak 

digunakan dalam proses 

pembelajaran think talk write yaitu 

(berfikir, berbicara, dan menulis)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

 Guru meminta siswa mengamati 

gambar  terkait materi dendam 

 Guru merangsang pemikiran siswa 

dengan mempertanyakan pendapat 

siswa tentang gambar tentang adab 

makan dan minum 

 Siswa memberikan penadapatnya 

mengenai gambar tersebut 

 Guru memberikan penjelasan 

tentang gambar tersebut kemudian 

mengkaitkan gambar tersebut 

dengan materi yang akan dipelajari. 

 Guru membagikan LKS tentang 

dendam                   

 Guru  menjelaskan dan 

mencontohkan bagaimana cara 

mengerjakan LKS yaitu dengan cara: 

- Siswa diminta untuk membaca 

materi dendam yang ada di LKS  

- Kemudian siswa menjawab 

pertanyaan di LKS sesuai hasil 

bacaan 

- Siswa mengikuti arahan dari guru 

dalam mengerjakan LKS. 

 Guru membagi siswa menjadi 4 

kelompok 

 Guru membagikan gambar komik 

kepada setiap kelompok 

 Guru meminta siswa untuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Menit 
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mengamati gambar dan berdiskusi 

dengan teman kelompoknya 

 Guru memberikan contoh bagaimana 

cara mengerjakan tugas gambar 

komik kepada setiap kelompok yaitu 

dengan cara: 

- Mengamati gambar komik 

bersama-sama 

- Menceritakan ulang isi gambar 

sesuai dengan pemahaman siswa 

- Mendiskusikan hikmah dari cerita 

komik tersebut 

 Guru meminta setiap siswa untuk 

menuliskan hasil diskusi dengan 

kelompoknya. 

 Guru memberi contoh cara 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok di depan kelas. 

 Guru meminta setiap kelompok 

untuk menyajikan hasil diskusi 

kelompoknya di depan kelas. 

 Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi sesuai dengan yang 

dicontohkan guru. 

 Guru memberi penguatan terhadap 

jawaban  siswa 

 

 

 

Kegiatan 

Penutup 

 Guru  bersama siswa menyimpulkan 

materi pelajaran  

 Guru mengadakan evaluasi  

 Guru menutup pembelajaran dengan 

membaca hamdala dan 

mengucapkan salam 

 

 

 

10 enit 
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F. Hasil Pembelajaran 

1. Penilaian proses : Pengamatan, Tanya jawab, dan kinerja siswa 

2. Penilaian Hasil   : Tes tertulis 

3. Penilaian Efektif:  Lembar pengamatan 

 

 

  Mengetahui             Teposua April 2019 

  Guru Mata Pelajaran PAI                                                Peneliti 

 

 

 

 

   NADHIRAH ISHAQ, S.Ag                                          DEWI NUR ARFIANI 

   NIP. 19720505 201001 2 006           NIM. 15010101021 
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Lampiran 5.  

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( RPP ) 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Loea 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islamdan Budi Pekerti 

Kelas/Semester : VIII (delapan) / Genap 

Materi Pokok :   Menghindari Perilaku Tercela (munafik) 

Alokasi Waktu : 2 x 90 menit ( 1 x pertemuan ) 

Siklus :   II 

Pertemuan ke :   II 

A. Kompetensi Inti    :  

KI 1  : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

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

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3  : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4  : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

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

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

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

 

A. Standar Kompetensi 

 Menghindari perilaku tercela 

B. Kompetensi Dasar 

 Menjelaskan pengertian perilaku dendam dan munafik 

 Menjelaskan ciri-ciri pendendam dan munafik. 

 Menghindari  perilaku pendendam dan munafik dalam kehidupan sehari-

hari 

C. Indikator 

 Menjelaskan pengertian dendam dan munafik dan bahayanya. 

 Menjelaskan ciri-ciri pendendam dan munafik 

 Menunjukkan dalil naqli yang terkait dengan dendam dan munafik 

 Menghin dari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan 
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keluarga. 

 

D. TujuanPembelajaran 

 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan pengertian perilaku dendam dan munafik 

2. Menjelaskan ciri-ciri perilaku dendam dan munafik 

3. Menghindari perilaku dendam dan munafik 

 

B. METODE PEMBELAJARAN:  

1. Pendekatan : saintifik 

2. Model  : cooperative learning 

3. Metode : metode Think Talk Write 

C. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Media 

- LKS  

- Gambar komik 

- Al Qur’an 

2. Alat 

a. spidol 

b. papan tulis 

D. SUMBER BELAJAR 

1. Kitab al-Qur’anul Karim dan terjemahnya, Depag RI 

2. Buku teks siswa PAI SMP Kelas VIII 

3. Bukulain yang memadai. 

E. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN  

1. Pertemuan Pertama 

TAHAPAN  

KEGIATAN 

RINCIAN KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

 

 

 

Kegiatan 

awal 

 Guru mengawali pembelajaran dengan 

ucapan salam lalu berdoa 

 Guru mengabsensi siswa 

 Guru menanyakan kesiapan siswa dalam 

mengikuti pelajaran 

 Guru memberi motivasi siswa untuk aktif 

 

 

 

15 menit 
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dalam proses pembelajaran 

 Guru menanyakan materi yang telah 

diajarkan minggu lalu (appersepsi) 

 Guru Memperkenalkan strategi 

pembelajaran yang hendak digunakan 

dalam proses pembelajaran think talk write 

yaitu (berpikir, berbicara, dan menulis)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

Inti 

 Guru meminta siswa mengamati gambar  

terkait materi dendam 

 Guru merangsang pemikiran siswa dengan 

mempertanyakan pendapat siswa tentang 

gambar tentang adab makan dan minum 

 Siswa memberikan penadapatnya mengenai 

gambar tersebut 

 Guru memberikan penjelasan tentang 

gambar tersebut kemudian mengkaitkan 

gambar tersebut dengan materi yang akan 

dipelajari. 

 Guru membagikan LKS tentang dendam 

 Guru  menjelaskan danmen contohkan 

bagaimana cara mengerjakan LKS yaitu 

dengan cara: 

- Siswa diminta untuk membaca materi 

dendam yang ada di LKS  

- Kemudian siswa menjawab pertanyaan 

di LKS sesuai hasil bacaan 

- Siswa mengikuti arahan dari guru dalam 

mengerjakan LKS. 

 Guru membagi siswa menjadi 4kelompok 

 Guru membagikan gambar komik kepada 

setiap kelompok 

 Guru meminta siswa untuk mengamati 

gambar dan berdiskusi dengan teman 

kelompoknya 

 Guru memberikan contoh bagaimana cara 

mengerjakan tugas gambar komik kepada 

setiap kelompok yaitu dengan cara: 

- Mengamati gambar komik bersama-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 Menit 
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sama 

- Menceritakan ulang isi gambar sesuai 

dengan pemahaman siswa 

- Mendiskusikan hikmah dari cerita 

komik tersebut 

 Guru meminta setiap siswa untuk 

menuliskan hasil diskusi dengan 

kelompoknya. 

 Guru memberi contoh cara 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompokdi depan kelas. 

 Guru meminta setiap kelompok untuk 

menyajikan hasil diskusi kelompoknya di 

depan kelas. 

 Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

sesuai dengan yang di contohkan guru. 

 Guru memberi penguatan terhadap jawaban 

siswa 

 

 

 

Kegiatan 

Penutup 

 Guru  bersama siswa menyimpulkan 

materi pelajaran 

 Guru mengadakan evaluasi 

 Guru menutup pembelajaran dengan 

membaca hamdala dan mengucapkan 

salam 

 

 
 

15 menit 
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F. Hasil Pembelajaran 

1. Penilaian proses : Pengamatan, Tanya jawab, dan kinerja siswa 

2. Penilaian Hasil   : Tes tertulis 

3. Penilaian Efektif:  Lembar pengamatan 

 

 

Mengetahui                Teposua April 2019 

Guru Mata Pelajaran PAI                                           Penelit 

 

 

 

 

 

NADHIRAH ISHAQ, S.Ag    DEWI NUR ARFIANI 

NIP. 19720505 201001 2 006               NIM. 15010101021 
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Lampiran 6. 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SAAT KEGIATAN BELAJAR 

MENGAJAR  PENELITIAN TINDAKAN KELAS  

 

Nama Sekolah  : SMP NEGERI 1 LOEA 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas / Semester : VIII B / II ( Genap )   

Materi   : Perilaku Terpuji (Adab Makan Dan Minum) 

Siklus ke-          : 1 

Pertemuan ke-  : 1 

Tanggal  :  

Petunjuk pengisian :  

Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan 

memberi tanda (√ ) pada kolom yang disediakan !  

 

No. Indikator 
Penilaian 

Ya Tidak 

1 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

do’a 

  

2 Guru mengecek kehadiran, kerapianpakaian, dan 

kebersihan kelas 

  

3 Guru mengajak siswa untuk membaca Al-Qur’an   

4 Guru melakukan apersepsi   

5 Guru memotivasi siswa untuk lebih aktifdan 

semangat dalam mengikuti pembelajaran 

  

6 Guru menyampaikan tujuan Pembelajaran   

7 Guru menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran melalui strategi Think Talk Write 

dengan menggunakan media gambar 

  

8. Guru mengajukan pertanyaan 

denganmenggunakan media gambar kepada 

siswa untuk merangsang pemahaman siswa. 

  

9. Guru menjelaskan materi pembelajaran   

10 Guru membagikan LKS kepada siswa   

11 Guru mencontohkan  cara mengerjakan LKS    

12 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok   

13 Guru membagikan gambar komik kepada setiap   
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kelompok 

14 Guru mencontohkan bagaimana cara berdiskusi 

dengan menggunakan media gambar komik 

tersebut 

  

15 Guru meminta siswa untuk menuliskan hasil 

diskusi bersama teman kelompoknya  

  

16 Guru meminta setiap kelompok untuk 

menyajikan hasil diskusi kelompoknya di depan 

kelas. 

  

17 Guru memberi contoh cara mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok di depan kelas.  

  

18 Guru memberi penguatan terhadap jawaban 

siswa 

  

19 Guru menanyakan kepada siswa jika ada hal-hal 

yang kurang dipahami terkait materi 

  

20 Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pelajaran 

  

21 Guru memberikan evaluasi   

22 Guru menutup pembelajaran dengan salam dan 

doa 

  

 

% =  keberhasilan scenario pembelajaran   

    =  jumlah  aspek yang TerlaksanaX 100%   

Total aspek 

 

    =   16 X 100 %      

         22        

   =  73 %          

 

 

Pengamat       Peneliti 

 

 

 

NADHIRAH ISHAQ, S.Ag                    DEWI NUR ARFIANI 

NIP. 19720505 201001 2 006     NIM. 15010101021 

 



120 
 

 

Lampiran 7. 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SAAT KEGIATAN BELAJAR 

MENGAJAR  PENELITIAN TINDAKAN KELAS  

 

Nama Sekolah  : SMP NEGERI 1 LOEA  

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas / Semester : VIII B / II ( Genap )   

Materi   : Perilaku terpuji (adab makan dan minum) 

Siklus ke-          : 1 

Pertemuan ke-   : 2 

Tanggal  :  

Petunjuk pengisian :  

Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan 

memberi tanda (√ ) pada kolom yang disediakan !  

 

No. Indikator 
Penilaian 

Ya Tidak 

1 Guru membuka pembelajaran dengan  salam dan 

do’a 

  

2 Guru mengecek kehadiran, kerapian pakaian, dan 

kebersihan kelas 

  

3 Guru mengajak siswa untuk membaca Al-Qur’an   

4 Guru melakukan apersepsi   

5 Guru memotivasi siswa untuk lebih aktif dan 

semangat dalam mengikuti pembelajaran  

  

6 Guru menyampaikan tujuan Pembelajaran   

7 Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 

melalui strategi Think Talk Write dengan 

menggunakan media gambar 

  

8. Guru mengajukan pertanyaan dengan 

menggunakan media gambar kepada siswa untuk 

merangsang pemahaman siswa. 

  

9. Guru menjelaskan materi pembelajaran   

10 Guru membagikan LKS kepada siswa   

11 Guru mencontohkan  cara mengerjakan LKS    

12 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok   
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13 Guru membagikan gambar komik kepada setiap 

kelompok 

  

14 Guru mencontohkan bagaimana cara berdiskusi 

dengan menggunakan media gambar komik 

tersebut 

  

15 Guru meminta siswa untuk menuliskan hasil 

diskusi bersama teman kelompoknya  

  

16 Guru meminta setiap kelompok untuk menyajikan hasil 

diskusi kelompoknya di depan kelas. 
  

17 Guru memberi contoh cara mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok di depan kelas.  
  

18 Guru memberi penguatan terhadap jawaban siswa   

19 Guru menanyakan kepada siswa jika ada hal-hal 

yang kurang dipahami terkait materi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

20 Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pelajaran 

  

21 Guru memberikan evaluasi   

22 Guru menutup pembelajaran dengan salam dan 

doa 

  

% =  keberhasilan scenario pembelajaran   

    =  jumlah  aspek yang Tersana X 100%   

Total aspek 

 

    =   18X 100 %      

         22        

   =    82 %          

 

         Pengamat                                                                Peneliti 

 

 

 

 
         NADHIRAH ISHAQ, S.Ag          DEWI NUR ARFIANI 

         NIP. 19720505 201001 2 006                     NIM. 15010101021 

 



122 

 

Lampiran 8. 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SAAT KEGIATAN BELAJAR 

MENGAJAR  PENELITIAN TINDAKAN KELAS  

 

Nama Sekolah  : SMP NEGERI 1 LOEA 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas / Semester : VIII B / II ( Genap )   

Materi   : Menghindari Prilaku Tercela (dendam dan munafik) 

Siklus ke-          : 2 

Pertemuan ke-  : 1 

Tanggal  :  

Petunjuk pengisian :  

Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan 

memberi tanda (√ )pada kolom yang disediakan !  

 

No. Indikator 
Penilaian 

Ya Tidak 

1 Guru membuka pembelajaran dengan salam 

dan do’a 

  

2 Guru mengecek kehadiran, kerapian pakaian, 

dan kebersihan kelas 

  

3 Guru mengajak siswa untuk membaca Al-

Qur’an 

  

4 Guru melakukan apersepsi   

5 Guru memotivasi siswa untuk lebih aktif dan 

semangat dalam mengikuti pembelajaran 

  

6 Guru menyampaikan tujuan Pembelajaran   

7 Guru menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran melalui strategi Think Talk 

Write dengan menggunakan media gambar 

  

8. Guru mengajukan pertanyaan 

denganmenggunakan media gambar kepada 

siswa untuk merangsang pemahaman siswa. 

  

9. Guru menjelaskanmateripembelajaran   

10 Guru membagikan LKS kepada siswa   

11 Guru mencontohkan  cara mengerjakan LKS    
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12 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok   

13 Guru membagikan gambar komik kepada 

setiap kelompok 

  

14 Guru mencontohkan bagaimana cara 

berdiskusi dengan menggunakan media 

gambar komik tersebut 

  

15 Guru meminta siswa untuk menuliskan hasil 

diskusi bersama teman kelompoknya  

  

16 Guru meminta setiap kelompok untuk menyajikan 

hasil diskusi kelompoknyadi depan kelas. 
  

17 Guru memberi contoh cara mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok di depan kelas.  
  

18 Guru memberi penguatan terhadap jawaban 

siswa 

  

19 Guru menanyakan kepada siswa jika ada hal-

hal yang kurang dipahami terkait materi 

  

20 Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pelajaran 

  

21 Guru memberikan evaluasi   

22 Guru menutup pembelajaran dengan salam 

dan doa 

  

 

% =  keberhasilan scenario pembelajaran  

  

    =  jumlah  aspek yang Terlaksana X 100%   

Total aspek 

 

    =   20 X 100 %      

         22        

   =    91 %  

Pengamat                                                                         Peneliti 

 

 

 
NADHIRAH ISHAQ, S.Ag         DEWI NUR ARFIANI 

NIP. 19720505 201001 2 006        NIM. 15010101021 
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Lampiran 9 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SAAT KEGIATAN BELAJAR 

MENGAJAR  PENELITIAN TINDAKAN KELAS  

 

Nama Sekolah  : SMP NEGERI 1 LOEA 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas / Semester : VIII B / II ( Genap )   

Materi   : Menghindari Prilaku Tercela (dendam dan munafik) 

Siklus ke-          : 2 

Pertemuan ke-  : 2 

Tanggal  :  

Petunjuk pengisian :  

Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan 

memberi tanda (√ )pada kolom yang disediakan !   

 

No. Indikator 
Penilaian 

Ya Tidak 

1 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

do’a 

  

2 Guru mengecek kehadiran, kerapian pakaian, dan 

kebersihan kelas 

  

3 Guru mengajak siswa untuk membaca Al-Qur’an   

4 Guru melakukan apersepsi   

5 Guru memotivasi siswa untuk lebih aktif dan 

semangat dalam mengikuti pembelajaran 

  

6 Guru menyampaikan tujuan Pembelajaran   

7 Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 

melalui strategi Think Talk Write dengan 

menggunakan media gambar 

  

8. Guru mengajukan pertanyaan denganmenggunakan 

media gambar kepada siswa untuk merangsang 

pemahaman siswa. 

  

9. Guru menjelaskanmateripembelajaran   

10 Guru membagikan LKS kepada siswa   

11 Guru mencontohkan  cara mengerjakan LKS    

12 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok   



125 
 

13 Guru membagikan gambar komik kepada setiap 

kelompok 

  

14 Guru mencontohkan bagaimana cara berdiskusi 

dengan menggunakan media gambar komik tersebut 

  

15 Guru meminta siswa untuk menuliskan hasil diskusi 

bersama teman kelompoknya  

  

16 Guru meminta setiap kelompok untuk menyajikan hasil 

diskusi kelompoknyadi depan kelas. 
  

17 Guru memberi contoh cara mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok di depan kelas.  
  

18 Guru memberi penguatan terhadap jawaban siswa   

19 Guru menanyakan kepada siswa jika ada hal-hal 

yang kurang dipahami terkait materi 

  

20 Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran   

21 Guru memberikan evaluasi   

22 Guru menutup pembelajaran dengan salam dan doa   

% =  keberhasilan scenario pembelajaran   

    =  jumlah  aspek yang dilaksanakan X 100%   

Total aspek 

 

    =   22 X 100 %      

         22        

     =    100 %  

   

Pengamat                                                                    Peneliti 

 

 

 
NADHIRAH ISHAQ, S.Ag     DEWI NUR ARFIANI 

NIP. 19720505 201001 2 006    NIM. 15010101021 
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Lampiran 10. 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

 

Nama Sekolah  : SMP NEGERI 1 LOEA 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas / Semester : VIII B / II ( Genap )   

Materi   : Perilaku Terpuji (Adab Makan Dan Minum) 

Siklus ke-          : 1 

Pertemuan ke-  : 1 

Tanggal  :  

Petunjuk pengisian :  

Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan 

memberi tanda (√ ) padakolom yang disediakan !  

 

No. Indikator 

Penilaian 

Ya Tidak 

1 Siswa menjawab salam serta berdoa bersama  
 

 

2 Siswa mendengarkan saat guru sedang 

mengabsen 

  

3 Siswa membaca Al-Qur’an sebelum belajar   

4 Siswa memperhatikan apersepsi yang 

disampaikan guru 

  

5 Siswa mendengarkan motivasi yang 

disampaikan guru 

  

6 Siswa menjawab pertanyaanyang terkait 

dengan gambar 

  

7 Siswa memperhatikan penjelasan materi 

pembelajaran yang disampaikan guru 

  

8 Siswa menerima LKS dibagikan guru secara 

tertib  

  

9 Siswa memperhatikan saat guru 

mencontohkan cara mengerjakan LKS 

  

10  Siswa mengerjakan LKS sesuai arahan dari 

guru 

  

11 Siswa membentuk kelompok diskusi  
 

 

12 Siswa memperhatikan saat guru 

mencontohkan cara berdiskusi dengan 

menggunakan media gambar komik 

  

13 Siswa berdiskusi secara aktif dengan teman 

kelompoknya 

  

14 Siswa menulis hasil diskusi sesuai yang 

dicontohkan guru. 

  



127 
 

 

 

% =  keberhasilan scenario pembelajaran   

    =  jumlah  aspek yang dilaksanakan X 100%   

Total aspek 

 

    =   16 X 100 %      

         21        

   =    76,19 %  

Pengamat      Peneliti 

 

  

NADHIRAH ISHAQ, S.Ag      DEWI NUR ARFIANI 

NIP. 19720505 201001 2 006    NIM. 15010101021 

 

 

 

 

15 Siswa secara aktif mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas 

  

16 Masing-masing siswa saling bertanya   

17 Siswa menjawab pertanyaan dari kelompok 

lain 

  

18 Siswa menanyakan kembali hal-hal yang 

belum dipahami tentang materi pelajaran. 

  

19 Siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

dengan bimbingan guru 

  

20 Siswa menjawab evaluasi dari guru   
21 Siswa mengucap hamdalah dan menjawab 

salam dari guru saat pembelajaran selesai 
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Lampiran 11. 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

 

Nama Sekolah  : SMP NEGERI 1 LOEA 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas / Semester : VIII B / II ( Genap )   

Materi   : Perilaku Terpuji (Adab Makan Dan Minum) 

Siklus ke-          : 1 

Pertemuan ke-  : 2 

Tanggal  :  

Petunjuk pengisian :  

Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan 

memberi tanda (√ ) pada kolom yang disediakan !  

 

No. Indikator 

Penilaian 

Ya Tidak 

1 Siswa menjawab salam serta berdoa bersama   

2 Siswa mendengarkan saat guru sedang 

mengabsen 

  

3 Siswa membaca Al-Qur’an sebelum belajar   

4 Siswa memperhatikan apersepsi yang 

disampaikan guru 

  

5 Siswa mendengarkan motivasi yang 

disampaikan guru 

  

6 Siswa menjawab pertanyaan yang terkait 

dengan gambar 

  

7 Siswa memperhatikan penjelasan materi 

pembelajaran yang disampaikan guru 

  

8 Siswa menerima LKS dibagikan guru secara 

tertib  

  

9 Siswa memperhatikan saat guru mencontohkan 

cara mengerjakan LKS 

  

10  Siswa mengerjakan LKS sesuai arahan dari guru   

11 Siswa membentuk kelompok diskusi   

12 Siswa memperhatikan saat guru mencontohkan 

cara berdiskusi dengan menggunakan media 

gambar komik 

  

13 Siswa berdiskusi secara aktif dengan teman 

kelompoknya 

  

14 Siswa menulis hasil diskusi sesuai yang   
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% =  keberhasilan scenario pembelajaran   

    =  jumlah  aspek yang dilaksanakan X 100%   

Total aspek 

 

    =   17 X 100 %      

         21        

   =    80,95 %  

 

Pengamat                                                                                Peneliti 

 

 

NADHIRAH ISHAQ, S.Ag      DEWI NUR ARFIANI 

NIP. 19720505 201001 2 006     NIM. 15010101021 

  

 

dicontohkan guru. 

15 Siswa secara aktif mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas 

  

16 Masing-masing siswa saling bertanya   

17 Siswa menjawab pertanyaan dari kelompok lain   

18 Siswa menanyakan kembali hal-hal yang belum 

dipahami tentang materi pelajaran. 

  

19 Siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

dengan bimbingan guru 

  

20 Siswa menjawab evaluasi dari guru   

21 Siswa mengucap hamdalah dan menjawab 

salam dari guru saat pembelajaran selesai 
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Lampiran 12. 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

 

Nama Sekolah  : SMP NEGERI 1 LOEA 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas / Semester : VIII B / II ( Genap )   

Materi   : Perilaku Terpuji (Adab Makan Dan Minum) 

Siklus ke-          : 2 

Pertemuan ke-  : 1 

Tanggal  :  

Petunjuk pengisian :  

Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan 

memberi tanda (√ )pada kolom yang disediakan !   

 

No

. 
Indikator 

Penilaian 

Ya Tidak 

1 Siswa menjawab salam serta berdoa bersama   

2 Siswa mendengarkan saat guru sedang 

mengabsen 

  

3 Siswa membaca Al-Qur’an sebelum belajar   

4 Siswa memperhatikan apersepsi yang 

disampaikan guru 

  

5 Siswa mendengarkan motivasi yang 

disampaikan guru 

  

6 Siswa menjawab pertanyaan yang terkait 

dengan gambar 

  

7 Siswa memperhatikan penjelasan materi 

pembelajaran yang disampaikan guru 

  

8 Siswa menerima LKS dibagikan guru secara 

tertib  

  

9 Siswa memperhatikan saat guru 

mencontohkan cara mengerjakan LKS 
  

10  Siswa mengerjakan LKS sesuai arahan dari 

guru 

  

11 Siswa membentuk kelompok diskusi   

12 Siswa memperhatikan saat guru 

mencontohkan cara berdiskusi dengan 

menggunakan media gambar komik 

  

13 Siswa berdiskusi secara aktif dengan teman 

kelompoknya 
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% =  keberhasilan scenario pembelajaran   

    =  jumlah  aspek yang dilaksanakan X 100%   

Total aspek 

 

    =   18 X 100 %      

         21        

   =    90 % 

 

Pengamat                                                                         Peneliti 

 

 

NADHIRAH ISHAQ S.Ag         DEWI NUR ARFIANI 

NIP. 19720505 201001 2 006         NIM. 15010101021 

 

 

 

14 Siswa menulis hasil diskusi sesuai yang 

dicontohkan guru. 

  

15 Siswa secara aktif mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas 

  

16 Masing-masing siswa saling bertanya   

17 Siswa menjawab pertanyaan dari kelompok 

lain 
  

18 Siswa menanyakan kembali hal-hal yang 

belum dipahami tentang materi pelajaran. 

  

19 Siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

dengan bimbingan guru 

  

20 Siswa menjawab evaluasi dari guru   

21 Siswa mengucap hamdalah dan menjawab 

salam dari guru saat pembelajaran selesai 
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Lampiran 13. 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

 

Nama Sekolah  : SMP NEGERI 1 LOEA 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas / Semester : VIII B / II ( Genap )   

Materi   : Perilaku Terpuji (Adab Makan Dan Minum) 

Siklus ke-          : 2 

Pertemuan ke-  : 2 

Tanggal  :  

Petunjuk pengisian :  

Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan 

memberi tanda (√ )pada kolom yang disediakan !   

 

No. Indikator 

Penilaian 

Ya Tidak 

1 Siswa menjawab salam serta berdoa bersama   

2 Siswa mendengarkan saat guru sedang mengabsen   

3 Siswa membaca Al-Qur’an sebelum belajar   

4 Siswa memperhatikan apersepsi yang disampaikan 

guru 

  

5 Siswa mendengarkan motivasi yang disampaikan 

guru 

  

6 Siswa menjawab pertanyaan yang terkait dengan 

gambar 

  

7 Siswa memperhatikan penjelasan materi 

pembelajaran yang disampaikan guru 

  

8 Siswa menerima LKS dibagikan guru secara tertib    

9 Siswa memperhatikan saat guru mencontohkan 

cara mengerjakan LKS 

  

10  Siswa mengerjakan LKS sesuai arahan dari guru   

11 Siswa membentuk kelompok diskusi   

12 Siswa memperhatikan saat guru mencontohkan 

cara berdiskusi dengan menggunakan media 

gambar komik 

  

13 Siswa berdiskusi secara aktif dengan teman 

kelompoknya 

  

14 Siswa menulis hasil diskusi sesuai yang   
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% =  keberhasilan scenario pembelajaran   

    =  jumlah  aspek yang dilaksanakan X 100%   

Total aspek 

 

    =   21 X 100 %      

         21        

   =    100 % 

 

 

Pengamat                                                                              Peneliti 

 

 

NADHIRAH ISHAQ, S.Ag                                                        DEWI NUR ARFIANI 

NIP. 19720505 201001 2 006              NIM. 15010101021 
 

 

 

dicontohkan guru. 

15 Siswa secara aktif mempresentasikan hasil diskusi 

di depan kelas 

  

16 Masing-masing siswa saling bertanya   

17 Siswa menjawab pertanyaan dari kelompok lain   

18 Siswa menanyakan kembali hal-hal yang belum 

dipahami tentang materi pelajaran. 

  

19 Siswa menyimpulkan materi pembelajaran dengan 

bimbingan guru 

  

20 Siswa menjawab evaluasi dari guru   

21 Siswa mengucap hamdalah dan menjawab salam 

dari guru saat pembelajaran selesai 
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Lampiran 14.  

 

Materi Siklus I 

Materi Perilaku Terpuju (adab makan dan minum) 

 

 Semua makhluk yang hidup tidak akan hidup tanpa makan dan minum. 

Tidak makan dan minum bagi makhluk hidup akan mengakibatkan kematian, 

sementara kurang makan dan minum mengakibatkan pertumbuhan badan kurang 

seimbang dengan usia hidupnya. 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa makan dan minum 

sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup.Untuk lebih memahami bagaimana makan 

dan minum menurut ajaran Islam, coba perhatikan pembahasan berikut secara 

seksama. 

A.   Pengertian Adab Makan dan Minum 

Adab makan dan minum adalah etik aatau cara sikap kita terhadap hal-

hal yang berhubungan dengan aktivitas makan dan minum, baik itu sikap 

kitaketika hendak makan dan minum, ketika sedang makan dan minum,  dan 

etika sesudah makan dan minum. 

Hukum makan dan minum pada mulanya adalah boleh (mubah). Namun 

pada situasi dan kondisi tertentu, hukumnya menjadi wajib, sunnah, 

makhrusk, bahkan haram.hukumnya wajib jika makan dan minum diperlukan 

untuk ibadah, atau jika tidak makan dapat mengancam keselamatan jiwanya. 

Hukumnya sunnah jika makan dan minum mengandung banyak kebaikan dan 

dilakukan engan mnggunakan adab yang baik pula. Hukumnya makruhan 

perut kenyang atau makan sampai kekenyangan.adapun makan dan minum 

hukumnya haram jika barang yang dimakan mengandung sesuatu yang 

haram, baik sifatnya, zatnya, maupun cara memperolehnya.  
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B.   Hal-hal yang Berhubungn dengan Adab Makan dan Minum 

1. Adab Sebelum Makan dapan Minum 

a. Makanan dan minuman berstatus halal, sebagaimana firman Allah SWT 

sepertiberikut. 

QS. Al-Baqarahayat 60,  

                

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antararezeki yang 

baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, 

jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” 

b. Makandanminum yang kamulakukandiniatkan agar bisaberibadahkepada 

Allah SWT. 

c. Makanan dan minuman masih layak dikonsumsi, tidak kadarluasa atau 

basi sehingga berbahaya bagi kesehatan pemakannya. 

d. Mencuci tangan sebelum makan untuk menjaga kesehatan. 

e. Tidak makan dan minum sambil berdiri. 

f. Hendaklah puas dan rela dengan makanan dan minuman yang ada, jangan 

sekali-kali mencelanya. 

g. Memulai makan dan minum dengan membaca basmallah dan berdoa 

sebagai berikut. 

 

ِحْيمِ  ْحَمِه الزَّ  بِْسِم هللاِ الزَّ

 اللَُّهمَّ بَاِرْك لَنَا فِْيَما َرَسْقتَنَا َوقِنَا َعَذاَب النَّارِ 

Artinya: 

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang. Ya Allah berkahilah rezeki yang telah Engkau berikan kepada 

kami dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka.” 
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2. Adab Sedang Makan dan Minum 

a. Makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan 

b. Duduklah ditempat makan yang telah disediakan, tidak makan ditempat 

tidur atau di tempat lain yang tidak pantas dipakai tempat makan. 

c. Disunahkan makan dengan tiga jari 

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

dengan mudah dan lancar 

e. Tidak berlebih-lebihan di dalam makan dan minum, karena hal itu 

merupakan perbuatan setan 

f. Jika sedang makan bersama ambilah makanan yang tersedia di dekat 

kita. Jangan menjorongkan tangan ke tempat makan yang letaknya jauh 

dari kita. 

g. Dahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan. 

h. Jangan mempermainkan makan atau minuman. 

i. Berhentilah makan dan minum jika sudah dirasa cukup, jangan sampai 

kekenyangan. 

3. Adab Sesudah Makan dan Minum 

a. Berdoalah ketika sudah makan dan minum. Adapun doa sesudah makan 

dan minum adalah sebagai berikut. 

ِحْيمِ  ْحَمِه الزَّ                                                بِْسِم هللاِ الزَّ

 الَِّذى اَْطَعَمنَا َوَسقَاَن َوَجَعْلنَا ِمَه اْلُمْسلِِمْيَه   اَْلَحْمُد ِِلِ 

Artinya: 

“Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan dan minuman 

kepada kami dan menjadikan kami dari golongan orang-orang yang 

muslim.” 

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

untuk membersihkan mulutnya. 

c. Mencucui tangan dan peralatan makan dan minum. 

d. Membereskan dan membersihkan mejamakan 
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4. ContohAdabMakandanMinum 

Berikut ini contoh  yang menunjukkan adab makan dan minum:        

a. Mensyukuri nikmat Allah SWT yang tiada terhingga 

b. Makan dan minum seadanya, tidak mengeluh atas pemberian Allah 

SWT 

c. Makan dan minum hasil dari usaha yang halal 

d. Berniat agar bias beribadah kepada Allah SWT 

e. Tidak berlebihan dalam makan dan minum, sehingga tidak 

kekenyangan 

f. Selalu mencuci tangan sebelum makan untuk menjaga kesehatan 

g. Makan dan minum sambil duduk 

h. Makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan 

i. Berkumur-kumur setelah makan 

j. Mencuci tangan dan peralatan makan dan minum setelah makan 
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Lampiran 15. 

SOAL EVALUASI 

SIKLUS I 

1. Pilihan ganda 

Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang (x) pada 

huruf a, b, c, atau d! 

1. Makan dan minum dengan benar merupakan salah satu bentuk.... 

a. Syukur 

b. Aktivitas 

c. Kreativitas 

d. Popularitas 

2. Pada dasarnya hukum makan dan minum adalah.... 

a. Wajib 

b. Harus 

c. Makruh 

d. Mubah 

3. Hukum makan dan minum dapat berubah sesuai dengan situasi dan 

kondisi seseorang, menjadi.... 

a. Haram 

b. Wajib  

c. Sunah 

d. Benar semua 

4. Jika makan ada hubunganya dengan pelaksanaan ibadah, maka 

hukumnya.. 

a. Wajib 

b. Haram 

c. Sunnah 

d. mubah 



139 
 

 

5. Makan dan minum kita diatur oleh syariat, tidak seperti binatang. Hal 

ini dimaksudkan bahwa manusia adalah.... 

a. Makhluk abadi 

b. Satu-satunya makluk 

c. Makhluk yang paling mulia 

d. Pembuat aturan 

6. Makan dan minum yang dilakukan sesuai dengan syariat ajaran islam 

maka akan mendapat.... 

a. Pujian  

b. Berkah Allah 

c. Jabatan 

d. Keberhasilan 

7. Menurut bahasa adab berarti.. 

a. Budaya 

b. Tata krama 

c. Kepribadian 

d. Penampilan 

8. Ketika makan dan minum hendaknya menggunakan... 

a. Tangan kanan 

b. Tangan kiri 

c. Tangan kanan dan kiri secara bergantian 

d. Tangan kiri lebih utama 

9. Ketika makan dan minum hendaknya sambil... 

a. Baring 

b. Telentang 

c. Duduk 

d. Berdiri 

10. Di bawah ini contoh adab makan dan minum kecuali.... 

a. Makan dan minum menggunkan tangan kanan 

b. Tidak menyisakan makan  

c. Makan dengan membaca do’a 
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d. Makan secara buru-buru. 

11. Perintah makan dan minum yang baik dari rezeki pemberian Allah 

dijelaskan dalam surat.... 

a. Al Baqarah: 172 

b. Al Baqarah: 31 

c. Al A’raf: 172 

d. Al A’raf: 31 

12.                                                                        doa tersebut dibaca ketika.... 

a. Akan tidur 

b. Akan berpergian 

c. Akan ke WC 

d. Akan makan 

13.                                         doa tersebut dibaca ketika sebelum makan kita 

lupa... 

a. Membaca ta’amudh 

b. Mencuci tangan 

c. Membaca basmallah 

d. Mengambil sendok 

14. Sebagai muslim kita harus memakan dan meminum barang yang.... 

a. Makruh 

b. Halal  

c. Mubah 

d. Haram 

15. Makan dan minum secara berlebihan hukumnya.... 

a. Makruh 
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b. Haram  

c. Mubah 

d. Wajib 

16. Makanan yang tidak halal cara memperolehnya, salah satunya dengan 

cara.. 

a. Sedekah 

b. Infak 

c. Hadiah 

d. Korupsi  

17. Saat makan kita tidak boleh menyisakan makan di.. 

a. Piring 

b. Kursi 

c. Panci  

d. Meja 

18. Setelah makan dan minum kita harus... 

a. Duduk 

b. Baring 

c. Berdo’a 

d. Bersantai 

19. Sebagai muslim kita harus makan dan minum barang yang.. 

a. Haram 

b. Najis 

c. Kotor 

d. Halal 

20. Dibawah ini adalah contoh adab makan dan minum yaitu.. 

a. Makan dengan pelan dan tenang 

b. Mencuci tangan terlebih dahulu 
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c. Membaca doa makan 

d. Benar semua 

 

2. Jodohkanpernyataan A danpernyataaan B 

dengancaramenuliskanhuruf yang menyertaipernyataan B yang 

sesuidenganpernyataan A padakolom yang tersedia: 

 

No  PERNYATAAN A A = B PERNYATAAN B 

1.  Menurut bahasa adab 

artinya 

 a. doa 

2. Makan dan minum dapat 

mengandung banyak 

kebaikan dan dilakukan 

dengan adab yang baik   

 b. syetan 

3. Makan dan minum menurut 

rasul menggunakan tangan 

 c. kenyang 

4. Makan dengan tangan kiri 

adalah kebiasaan 

 d. kanan 

5. Sebelum makan hendaknya 

membaca 

 e. hukum makan 

menjadi haram 

6. Makan dan minum harus 

diperoleh dengan cara-cara 

yang 

 f. tangan  

7. makan yang dimakan 

mengandung sesuatu yang 

haram  

 g. etika 

8. Makan sebelum lapar dan 

berhenti sebelum 

 h. halal 

9. Sebelum makan hendaknya 

membersihkan 

 i. hukum makan 

menjadi sunnah 
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10. Makan saat perut masih 

kenyang hukumnya  

 j. makruh 

 

 

 

3. Beri tanda B pada limgkaran di samping jika pernyataan tersebut 

benar, dan tanda S jika pernyataan tersebut salah! 

 

1. Jangan berhenti makan sebelum kenyang karena mudah lapar 

kembali (  ) 

2. Jika makan dan minum harus memperhatikan adabnya. 

 (   ) 

3. Makanlah makanan yang kotor dan tidak bergizi (  ) 

4. Makan harus menggunakan tangan kanan (  ) 

5. Makan dan minum sambil mengobrol itu tidak baik, apalagi sambil 

bercanda (  ) 

6. Makan secara berlebihan dapat membuat kenyang lebih lama (  ) 

7. Sebelum makan hendaknya bedoa (  ) 

8. Makan lebih nikmat jika sambil berbaring (  ) 

9. Sebelum makan hendaknya mencuci tangan terlebih dahulu (  ) 

10. Tidak boleh Memakan makanan yang tidak halal, kotor, dan tidak 

layak dimakan. (  ) 

11. Setelah makan hendaknya langsung tidur (  ) 

12. Makanlah sesuai jadwal yang telah ditentukan (  ) 

13. Biasakan makan sabil berjalan-jalan (  ) 

14. Makan yang baik adalah makanan yang tidak bergizi (  ) 

15. Makan disembarang tempat dapat menyebabkan penyakit (  ) 
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Essay 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Jelaskan adab sebelum makan dan minum! 

2. Jelaskan adab saat sedang makanan dan minum! 

3. Jelaskan hukum makan dan minum menurut islam! 

4. Tuliskan dalil yang membolehkan makan dan minum yang benar! 

5. Jelaskan  bahaya makan dan minum secara berlebihan! 

 

KUNCI JAWABAN SOAL SIKLUS I  

PILIHAN GANDA MENJODOHKAN BENAR/SALAH 

1. A 

2. D 

3. S 

4. A 

5. C 

6. B 

7. B 

8. A 

9. C 

10. D 

11. A 

12. D 

13. C 

14. B 

15. B 

16. D 

17. A 

18. C 

19. D 

20. D 

1. = G 

2. = I 

3. = D 

4. = B 

5. = A 

6. = H 

7. = E 

8. = C 

9. = F 

10. = J 

1. S 

2. B 

3. S 

4. B 

5. B 

6. S 

7. B 

8. S 

9. B 

10. B 

11. S 

12. B 

13. S 

14. S 

15. B 
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Essay 

1. Adab Sebelum Makan dapan Minum 

a. Makanan dan minuman berstatus halal Makan dan minum yang kamu 

lakukan diniatkan agar bisa beribadah kepada Allah SWT. 

b. Makanan dan minuman masih layak dikonsumsi, tidak kadar luasa atau 

basi sehingga berbahaya bagi kesehatan pemakannya. 

c. Mencuci tangan sebelum makan untuk menjaga kesehatan. 

d. Tidak makan dan minum sambil berdiri. 

e. Hendaklah puas dan reladengan makanandan minuman yang ada, jangan 

sekali-kali mencelanya. 

f. Memulai makan dan minum dengan membaca basmallah dan berdoa 

sebagai berikut. 

 

ِحْيمِ  ْحَمِن الزَّ  بِْسِم هللاِ الزَّ

 اللَُّهمَّ بَاِرْك لَنَا فِْيَما َرَسْقتَنَا َوقِنَا َعَذاَب النَّارِ 

Artinya: 

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang. Ya Allah berkahilah rezeki yang telah Engkau berikan kepada 

kami dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka.” 

 

2. Adab Sedang Makan dan Minum 

a. Makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan 

b. Duduklah ditempat makan yang telah disediakan, tidak makan ditempat 

tidur atau di tempat lain yang tidak pantas dipakai tempat makan. 

c. Disunahkanmakandengantigajari 

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

dengan mudah dan lancer 
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e. Tidak berlebih-lebihan di dalam makan dan minum, karena hal itu 

merupakan perbuatan setan 

f. Jika sedang makan bersama ambilah makanan yang tersedia di dekat kita. 

Jangan menjorongkan tangan ke tempat makan yang letaknya jauh dari 

kita. 

g. Dahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan. 

h. Jangan mempermainkan makan atau minuman. 

i. Berhentilah makan dan minum jika sudah dirasa cukup, jangan sampai 

kekenyangan. 

 

3. Hukum makan dan minum pada mulanya adalah mubah(boleh), namun 

dalam kondisi tertentu hukumnya bisa berubah menjadi wajib, sunnah, 

makruh bahkan haram. 

4. Q.S Al-Baqarah ayat 60  

 

                

Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu 

berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. 

 

5. Makan dan minum secara berlebihan dapat membuat kita menjadi malas, 

cepat mengantu dan membuat sakit perut 
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Lampiran 16. 

Materi Siklus ll 

Menghindari Prilaku Tercela Dendam dan Munafik 

1. Dendam  

a) Pengertian dendam Dendam dalam bahasa Arab disebut hiqid.  

Dendam ialah keinginan keras untuk membalas kejahatan 

atau  merupakan suatu perasaan yang lahir daripada perasaan benci atau marah, 

seringkali dipendam secara rahsia oleh seseorang individu. Dendam juga boleh 

lahir daripada hasrat dengki atau ketidakpuasan hati. Dalam islam, dendam itu 

adalah berdosa. 

b) Ciri-ciri pendendam Seseorang yang memiliki sifat pendendam 

memiliki ciri-ciri:  

1) Selalu membalas kejahatan orang lain  

2) Membuka rahasia orang yang berbuat buruk padanya  

3) Tidak senang melihat orang yang berbuat buruk padanya menderita 

 

c) Akibat negative dari sifat dendam Seseorang yang mempunyai sifat 

dendam akan meninggal 2 hal, yaitu :  

1) Bagi diri sendiri :  

- Hidupnya tidak pernah merasa tenang  

- Mudah terserang penyakit tekanan darah tinggi dan jantung  

- Banyak dibenci orang  

- Dikucilkan 

2) Bagi orang lain :  

- Kehidupan orang lainterasa kuramg nyaman  

- Terkurangi haknya untuk bersahabat dengan siapa pun  

- Mengundang permusuhan  

d) Terapi sifat dendam Cara mengobati sifat dendam,yaitu :  

1) Bersikap sabar dan pemaaf  
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2) Suka bersilaturahim dengan siapa pun  

3) Memupuk perasaan ikhlas dengan siapa pun  

4) Menjadi pemaaf 

 

2. MUNAFIK  

a) Pengertian munafik  

Munafik adalah berpura-pura percaya atau setia padahal hatinya 

tidak. Dalam agama, munafik adalah meyembunyikan kekafiran dalam hati dan 

menampakkan keimanan dalam lidahnya. Munafik dibagi 2 ,yaitu :  

1) Nifak I’tiqadi yaitu keyakina yang mengingkari Allah dan rasul, hal ini 

sesuai dengan Al-Qur’an dan akan ditempatkan di neraka paling bawah 

(Ad- Darkil Asfali).  

2) Nifak ‘amali yaitu mengingkari kebenaran dalam bentuk perbuatan (Q.S Al- 

Munafiquun:1). 

b) Ciri-ciriorang munafik  

1) Apa yang diucapkan tidak sama atau berlawanan dengan hatinya 

2) Tidak punya pendirian yang kuat, tidak konsisten, dan sering berubah-

ubah.  

3) Apabila berkata sering berbohong, tidak jujur, dan tidak ada apanya.  

4) Apabila berjanji mengingkari  

5) Apabila dipercaya berkhianat  

c) Tanda-tanda orang munafik  

1) Apabila berkata selalu berbohong  

2) Apabila berjanji selalu diingkari  

3) Apabila dipercaya selalu berkhianat  

d) Sifat-sifat munafik  

1) Pendusta  

2) Sombong  

3) Penakut  

4) Kikir  

5) Penghianat  
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e) Akibat negative munafik  

1) Bagi diri sendiri :  

- Kehidupan yang lebih baik dimasa depan tertutup  

- Tidak dipercaya oleh oranglain  

- Dibenci orang lain  

- Dimurkai Allah  

2) Bagi orang lain :  

- Dibuat kecewa  

- Tertunda keinginan  

- Tidak terpenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan orang munafik.  

f) Menghindari prilaku munafik dalam kehidupan sehari-hari 

1. Memperdalam ilmu pengetahuan agama untuk memupuk kadar 

keimanan  

2. Menjauhi orang lain yang terbiasa berbuat nifaq, karena pergaulan itu 

akan berpengaruh. 

3. Bicara sesuai fakta dan kenyataan 

4. Jagalah setiap amanah yang dititipkan orang kepada kita 

5. Tanamkan sikap tanggung jawab 

6. Jangan terlalu banyak menggumbar kata-kata 

7. Sampaikan amanat dengan semestinya 
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Lampiran 17. 

SOAL EVALUASI  

SIKLUS II 

 

Pilihan ganda 

Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang (x) pada 

huruf a, b, c, atau d! 

1. Salah satu perilaku tercela adalah... 

a. Pendendam 

b. Penyabar 

c. Ikhlas 

d. penyayang 

2. Menyimpan amarah dengan maksud diluapkan jika ada kesempatan 

disebut.... 

a. pemurah 

b. penyayang 

c. pendendam 

d. pemarah 

3. diantara ciri perilaku dendam adalah.... 

a. egois 

b. romantis 

c. harmonis 

d. sadis 

4. seorang yang memiliki sifat pendendam hidupnya tidak akan.... 

a. tenang  

b. celaka 

c. bahagia 

d. rugi 

5. salah satu akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan dendam yaitu... 

a. hidupnya bergumul dengan setan yang selalu mendorongnya untuk 
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balas dendam 

b. merasa senang apa bila dendamnya terpenuhi 

c. disukai banyak orang karena memiliki sifat pendendam 

d. mendapat ridha Allah SWT. 

 

6. Dibawah ini yang bukan ciri-ciri pendendam adalah.... 

a. Amarahnya meluap-luap 

b. Tidak mau memaafkan kesalahan orang lain 

c. Egois dan mudah tersinggung 

d. Jika bertutur kata selalu dusta 

7. “dendam itu bagus” pernyataan tersebut.... 

a. Benar 

b. salah 

c. baik 

d. Tidak salah 

8. Dibawah ini yang bukan termasuk perilaku pendendam adalah... 

a. Selalu menyimpan amarah di dalam hatinya 

b. Tidak mau memaafkan kesalahan orang lain 

c. Mudah tersinggung 

d. Mudah meminta maaf 

9. Ayat yang menjelaskan bahwa orang yang baik adalah meraka yang 

menahan amarahnya dan mau memaafkan kesalahan orang lain terdapat 

dalam surah... 

a. Al-Imran:134 

b. Al-Baqarah :60 

c. Al-maidah :3 

d. Al-Quraisy 1-2 

10. Salah satu sikap untuk menghindari perilaku pendendam adalah.. 

a. Selalu meluapkan amarah 

b. Menutup diri dari dengan teman 

c. Tanamkan keimanan yang kuat dalam hati 
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d. Berteman dengan orang-orang pendendam 

11. Salah satu perilaku tercela adalah... 

a. munafik 

b. Penyabar 

c. Ikhlas 

d. penyayang 

12. munafik berasal dari kata nifak, yang artinya.... 

 

a. benar 

b. sayang 

c. nyata 

d. bohong 

13. orang yang ingkar janji disebut.... 

a. pemarah 

b. pendendam 

c. murtad 

d. munafik 

14. ciri-ciri munafik itu ada.... 

a. empat  

b. tiga 

c. dua 

d. satu 

15. jika berkata selalu dusta adalah ciri... 

e. pendendam 

f. munafik 

g. pendusta 

h. pemarah 

16. seorang munafik jika berjanji selalu di.... 

a. tepati 

b. laksanakan 



153 
 

 

c. ingkari 

d. lupakan 

17.  ucapan yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya disebut.... 

e. Munafik hati 

f. Munafik ucapan 

g. Munafik sikap 

h. Munafik perbuatan 

18. Di bawah ini yang bukan ciri-ciri dari munafik yaitu... 

e. Jika bertutur kata selalu dusta dan tidak sesuai dengan kenyataan 

f. Jika berjanji selalu ingkar, meskipun janji itu dibuatnya sendiri 

g. Selalu menyimpan amarah di dalam hatinya 

h. Jika diberi kepercayaan dalam bentuk apapun, ia selalu berkhianat 

atau lepas dari tanggung jawab. 

19. Di bawah ini kata lain dari munafik kecuali... 

e. Bohong 

f. Pendusta 

g. Penipu 

h. pemarah 

20. Salah satu sikap untuk menghindari perilaku munafik yaitu adalah.. 

e. Berbicara sesuai dengan fakta dan kenyataan 

f. Selalu meluapkan amarah 

g. Menutup diri dari dengan teman 

h. Berteman dengan orang-orang pendendam 

Jodohkanpernyataan A danpernyataaan B 

dengancaramenuliskanhuruf yang menyertaipernyataan B yang 

sesuidenganpernyataan A padakolom yang tersedia: 

 

No  PERNYATAAN A A = B PERNYATAAN B 

1. Munafik berasal dari kata 

nifak yang artinya 

 A. hutang 
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2. Orang yang selalu berkata 

dusta disebut 

 B. munafik ucapan, 

munafik perbuatan, 

munafik mental. 

3. Orang Munafik jika diberi 

suatu kepercayaan selalu  

 C. ingkar 

4. Jangan mudah membuat  D. dipercaya 

5. Janji adalah   E. jujur 

6. Munafik terbagi tiga 

tingkatan yaitu 

 F. bohong 

7. Sekali orang tercoreng 

didahi, seumur hidup 

orang tidak akan 

 G. janji 

8. Fitnah lebih kejam dari  H. jujur 

9. Lawan dari sikap dusta 

adalah 

 I. munafik 

10. Perbuatan yang dengan 

sengaja untuk 

menghianati hati orang 

lain disebut 

 J. munafik perbuatan 

11. Menyimpan amarah 

dalam hati adalah perilaku 

 K. Egois dan mudah 

tersinggung 

12. Orang memiliki sikap 

pendendam biasanya 

mudah 

 L. Allah swt 

13. Ciri-ciri pendendam yaitu  M. Mengendalikan hawa 

nafsu 

14. tidak mau memaafkan 

kesalahan orang lain 

adalah 

 N. tercela 

15. sikap pendendam tidak  O. ciri-ciri pendendam 
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akan mendapat ridha 

16. Orang yang baik adalah 

yang menahan amarah 

dan mau.. 

 P. jatuh sakit 

17 Kebalikan dari sifat 

pendendam adalah 

 Q. dendam 

18 Karena tidak kuat 

menanggung beban 

pendendam akan 

membuat dirinya 

 R. pemaaf 

19 Untuk menghindari sikap 

pendendam kita harus 

 S. memaafkan kesalahan 

orang lain 

20 Pendendam merupakan 

salah satu perilaku 

 T. marah 

 

Beri tanda B pada lingkaran di samping jika pernyataan tersebut benar, dan 

tanda S jika pernyataan tersebut salah! 

1. Dendam adalah perilaku terpuji (  ) 

2. Amarah yang meluap-luap adalah ciri dari perilaku dendam (  ) 

3. Orang yang pendendam adalah temannya setan(  ) 

4. Seorang yang pendendam memiliki banyak teman(  ) 

5. Munafik adalah perilaku terpuji (  ) 

6. Fitnah tidak akan mendatangkan bahaya bagi orang lain dan dirinya(   ) 

7. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan (  ) 

8. Jika berjanji harus diingkari (  ) 

9. Orang munafik selalu berdusta (  ) 

10. Perbuatan munafik sangat di anjurkan dalam islam (  ) 

 

Essay 

jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 
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1. Jelaskan pengertian dendam! 

2. Jelaskan akibat perbuatan dendam! 

3. Tuliskan ciri-ciri munafik! 

4. Bagaimana cara menghindari perilaku munafik? 

5. Tuliskan akibat negatif perilaku munafik ! 

KUNCI JAWABAN SOAL SIKLUS II 

PILIHAN GANDA Menjodohkan BENAR/SALAH 

1. A 

2. C 

3. A 

4. C 

5. A 

6. D 

7. B 

8. D 

9. A 

10. C  

11. A 

12. B 

13. D 

14. A 

15. B 

16. C 

17. B 

18. C 

19. D 

20. A 

 

 

1. = F 

2. =I 

3. =C 

4. =G 

5. =A 

6. =B 

7. =D 

8. =E 

9. =H 

10. =J 

11. =Q 

12. =T 

13. =K 

14. =O 

15. =L 

16. =S 

17. =R 

18. =P 

19. =M 

20. =N 

1. S 

2. B 

3. B 

4. S 

5. S 

6. S 

7. S 

8. B 

9. S 

10. B 

 

 



157 
 

 

 

Essay 

1. Dendam dapat diartikan sebagai amarah yang terpendam. Yaitu perilaku 

menyimpan amarah di dalam hati yang suatu waktu akan munculuntuk 

membalasnya. 

2. Akibat perbuatan dendam yaitu: 

a. Tidak disukai banyak orang, sebab bergaul dengan pendendam 

sama dengan menyimpan api yang suatu saat akan membakar 

orang yang menyimpannya 

b. Hidupnya tersiksa oleh rasa dendam yang selalu membara. 

c. Hidupnya bergumul dengan setan, selama dendamnya membara, 

seorang pendendam akan selalu bergumul dengan setan yang 

selalu mendorongnya untuk membalas dendam. 

d. Tidak akan mendapatkan ridha Allah Swt. 

3. Ciri-ciri munafik yaitu: 

a. Apa yang diucapkan tidak sama atau berlawanan dengan hatinya 

b. Tidak punya pendirian yang kuat, tidak konsisten, dan sering berubah-

ubah.  

c. Apabila berkata sering berbohong, tidak jujur, dan tidak ada apanya.  

d. Apabila berjanji mengingkari  

e. Apabila dipercaya berkhianat  

 

4. cara menghindari perilaku munafik yaitu: 

a. Tanamkan keimanan yang kuat dalam hati 

b. Hindari bergaul dngan orang-orang pendendam 

c. Tumbuhkan sikap pemaaf 

d. Kendalikan hawa nafsu 



158 
 

 

e. Bersikap hati-hati agar tidak mudah terpengaruh oleh setan 

 

5. Bagi diri sendiri :  

 Kehidupan yang lebih baik dimasa depan tertutup  

 Tidak dipercaya oleh oranglain  

 Dibenci orang lain  

 Dimurkai Allah  

Bagi orang lain :  

 Dibuat kecewa  

 Tertunda keinginan  

 Tidak terpenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan orang munafik. 
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Lampiran 18. 

Hasil Belajar Siswa Pra Siklus II 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas    : VIII B 

Semester  : Genap 

KKM   : 75 

 

No Nama siswa 
Jenis 

kelamin 
Nilai Keterangan 

1 Aditiya Nugraha L 64 Tidak Tuntas 

2 Ahmad Firman Gani L 80 Tuntas 

3 Ardiansah L 70 Tidak Tuntas 

4 Arifin  L 56 Tidak tuntas 

5 Astuti P 45 Tidak tuntas 

6 Febi Eryanti P 70 Tidak Tuntas 

7 Firmansyah  L 60 Tidak Tuntas 

8 Fidyah Saskia Ramadani P 85 Tuntas 

9 Ira Ramadani P 70 Tidak Tuntas 

10 Juwitasari P 60 Tidak Tuntas 

11 Khofifah Fia Andia P 85 Tuntas  

12 Muh. Samsul L 67 Tidak Tuntas 

13 Muh. Feri Kurniawan L 85 Tuntas 

14 Nadila Savika P 83 Tuntas 

15 Novianti  P 70 Tidak Tuntas 

16 Risa Yaman  P 64 Tidak Tuntas 

17 Risma Elviyani P 45 Tidak Tuntas 

18 Selviana P 50 Tidak Tuntas 

19 Usy Sulistiyowati P 87 Tuntas  

20 Wulan Ramadani P 85 Tuntas 

Jumlah 1380 

Rata-rata 69 

Ketuntasan belajar 35% 
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Lampiran 19. 

Hasil Tes Evaluasi Siswa Siklus I 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas    : VIII B 

Semester  : Genap 

KKM   : 75 

 

No Nama siswa 
Jenis 

kelamin 
Nilai Keterangan 

1 Aditiya Nugraha L 70 Tidak Tuntas 

2 Ahmad Firman Gani L 93 Tuntas 

3 Ardiansah L 75 Tuntas 

4 Arifin  L 56 Tidak tuntas 

5 Astuti P 45 Tidak tuntas 

6 Febi Eryanti P 80 Tuntas 

7 Firmansyah  L 65 Tidak Tuntas 

8 Fidyah Saskia Ramadani P 90 Tuntas 

9 Ira Ramadani P 75 Tuntas 

10 Juwitasari P 70 Tidak Tuntas 

11 Khofifah Fia Andia P 90 Tuntas  

12 Muh. Samsul L 75 Tuntas 

13 Muh. Feri Kurniawan L 93 Tuntas 

14 Nadila Savika P 87 Tuntas 

15 Novianti  P 65 Tuntas 

16 Risa Yaman  P 70 Tidak Tuntas 

17 Risma Elviyani P 60 Tidak Tuntas 

18 Selviana P 60 Tidak Tuntas 

19 Usy Sulistiyowati P 87 Tuntas  

20 Wulan Ramadani P 90 Tuntas 

Jumlah 1511 

Rata-rata 75,55 

Ketuntasan belajar 60% 
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Lampiran 20. 

Hasil Tes Evaluasi Siswa Siklus II 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas    : VIII B 

Semester  : Genap 

KKM   : 75 

 

No Nama siswa 
Jenis 

kelamin 
Nilai Keterangan 

1 Aditiya Nugraha L 75 Tuntas 

2 Ahmad Firman Gani L 95 Tuntas 

3 Ardiansah L 80 Tuntas 

4 Arifin  L 70 Tidak tuntas 

5 Astuti P 65 Tidak tuntas 

6 Febi Eryanti P 80 Tuntas 

7 Firmansyah  L 75 Tuntas 

8 Fidyah Saskia Ramadani P 90 Tuntas 

9 Ira Ramadani P 85 Tuntas 

10 Juwitasari P 75 Tuntas 

11 Khofifah Fia Andia P 96 Tuntas  

12 Muh. Samsul L 83 Tuntas 

13 Muh. Feri Kurniawan L 93 Tuntas 

14 Nadila Savika P 90 Tuntas 

15 Novianti  P 88 Tuntas 

16 Risa Yaman  P 80 Tuntas 

17 Risma Elviyani P 75 Tuntas 

18 Selviana P 75 Tuntas 

19 Usy Sulistiyowati P 87 Tuntas  

20 Wulan Ramadani P 96 Tuntas 

Jumlah 1653 

Rata-rata 82,65 

Ketuntasan belajar 90% 
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Lampiran 21 

Dokumentasi Proses Belajar Kelas VIII B 

 

          

Guru Membuka Pelajaran             Guru Menjelaskan Tujuan Pembelajaran 

 

Guru Memperlihatkan Gambar yang sesuai dengan tema pelajaran untuk 

merangsang pemikiran siswa 
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Guru Menjelaskan Materi Pelajaran 

 

 

 

 



164 
 

 

 

       

Guru Membagikan LKS kepada siswa dan menjelaskan cara mengerjakan LKS 

 

           

Siswa Sedang Melakukan tahap Think (berpikir) dengan gambar yang telah disediakan 
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Guru menjelaskan cara mengerjakan tugas gambar komik kepada setiap kelompok  

 

 

Siswa sedang melakukan tahap kedua talk (berbicara) dengan teman kelompok 
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Siswa melakukan tahap ketiga write (menulis) 

     

  

Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas 
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Guru mengkonfirmasi ulang mengenai pemaparan yang ditampilkan tiap 

kelompok 

 

Guru membagikan soal evaluasi kepada siswa 

 

Guru menjelaskan cara mengerjakan soal evaluasi 



Lembar Kerja Siswa 

 

Nama :  

Kelas  : 

 

 

Perilaku Terpuji 
(Adab Makan dan Minum) 

 

 
 

 
 

 

Pendidikan Agama Islam 
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Ringkasan Materi 

            Semua makhluk yang hidup tidak akan hidup tanpa makan dan minum. Tidak makan 

dan minum bagi makhluk hidup akan mengakibatkan kematian, sementara kurang makan dan 

minum mengakibatkan pertumbuhan badan kurang seimbang dengan usia hidupnya. 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa makan dan minum sangat 

dibutuhkan oleh makhluk hidup. Untuk lebih memahami bagaimana makan dan minum 

menurut ajaran Islam, coba perhatikan pembahasan berikut secara seksama. 

A.     Pengertian Adab Makan dan Minum 

Adab makan dan minum adalah etika atau cara sikap kita terhadap hal-hal yang 

berhubungan dengan aktivitas makan dan minum, baik itu sikap kita ketika hendak makan 

dan minum, ketika sedang makan dan minum,  dan etika sesudah makan dan minum. 

Hukum makan dan minum pada mulanya adalah boleh (mubah). Namun pada situasi dan 

kondisi tertentu, hukumnya menjadi wajib, sunnah, makhrusk, bahkan haram.hukumnya 

wajib jika makan dan minum diperlukan untuk ibadah, atau jika tidak makan dapat 

mengancam keselamatan jiwanya. Hukumnya sunnah jika makan dan minum mengandung 

banyak kebaikan dan dilakukan engan mnggunakan adab yang baik pula. Hukumnya 

makruhan perut kenyang atau makan sampai kekenyangan.adapun makan dan minum 

hukumnya haram jika barang yang dimakan mengandung sesuatu yang haram, baik sifatnya, 

zatnya, maupun cara memperolehnya.  

B.     Hal-hal yang Berhubungn dengan Adab Makan dan Minum 

1. Adab Sebelum Makan dapan Minum 

a. makanan dan minuman berstatus halal, sebagaimana firman Allah SWT seperti 

berikut. 

QS. Al-Baqarah ayat 60,  

                       

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang 

kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu 

menyembah.” 

b. Makan dan minum yang kamu lakukan diniatkan agar bisa beribadah kepada Allah 

SWT. 

c. Makanan dan minuman masih layak dikonsumsi, tidak kadarluasa atau basi sehingga 

berbahaya bagi kesehatan pemakannya. 

d. Mencuci tangan sebelum makan untuk menjaga kesehatan. 

e. Tidak makan dan minum sambil berdiri. 

f. Hendaklah puas dan rela dengan makanan dan minuman yang ada, jangan sekali-kali 

mencelanya. 

g. Memulai makan dan minum dengan membaca basmallah dan berdoa sebagai berikut. 

 

ِحْيمِ  ْحَمِه الزَّ  بِْسِم هللاِ الزَّ

 اللَُّهمَّ بَاِرْك لَنَا فِْيَما َرَسْقتَنَا َوقِنَا َعَذاَب النَّارِ 

Artinya: 



“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah 

berkahilah rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari siksa api 

neraka.” 

2. Adab Sedang Makan dan Minum 

a. Makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan  

b. Duduklah ditempat makan yang telah disediakan, tidak makan ditempat tidur atau di 

tempat lain yang tidak pantas dipakai tempat makan. 

c. Disunahkan makan dengan tiga jari 

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

dan lancer 

e. Tidak berlebih-lebihan di dalam makan dan minum, karena hal itu merupakan 

perbuatan setan 

f. Jika sedang makan bersama ambilah makanan yang tersedia di dekat kita. Jangan 

menjorongkan tangan ke tempat makan yang letaknya jauh dari kita. 

g. Dahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan. 

h. Jangan mempermainkan makan atau minuman. 

i. Berhentilah makan dan minum jika sudah dirasa cukup, jangan sampai kekenyangan. 

 

3. Adab Sesudah Makan dan Minum 

a. berdoalah ketika sudah makan dan minum. Adapun doa sesudah makan dan minum 

adalah sebagai berikut. 

ِحْيمِ  ْحَمِه الزَّ                                                بِْسِم هللاِ الزَّ

 الَِّذى اَْطَعَمنَا َوَسقَاَن َوَجَعْلنَا ِمَه اْلُمْسلِِمْيَه   ُُ ِِلِ اَْلَحْمد

Artinya: 

“Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan dan minuman kepada kami dan 

menjadikan kami dari golongan orang-orang yang muslim.” 

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

membersihkan mulutnya. 

c. Mencucui tangan dan peralatan makan dan minum. 

d.  Membereskan dan membersihkan meja makan 

 

4. Contoh Adab Makan dan Minum 

Berikut ini contoh  yang menunjukkan adab makan dan minum:        

a. Mensyukuri nikmat Allah SWT yang tiada terhingga 

b. Makan dan minum seadanya, tidak mengeluh atas pemberian Allah SWT 

c. Makan dan minum hasil dari usaha yang halal 

d. Berniat agar bisa beribadah kepada Allah SWT 

e. Tidak berlebihan dalam makan dan minum, sehingga tidak kekenyangan 

f. Selalu mencuci tangan sebelum makan untuk menjaga kesehatan 

g. Makan dan minum sambil duduk 

h. Makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan 

i. Berkumur-kumur setelah makan 

j. Mencuci tangan dan peralatan makan dan minum setelah makan 

 

 

 

 



A.  Tugas Siswa 
1.      Bacalah baik-baik materi tentang “Adab Makan dan Minum” 

2.    jawablah Pertanyaan di bawah ini: 

a. Apa yang dimaksud dengan adab makan dan minum? 

a. Jawab:.................................................................................................. 

b. Mengapa kita makan dilarang menggunakan tangan kiri? 

a. Jawab:................................................................................................. 

c. Mengapa kita dilarang untuk mencela makanan? 

a. Jawab:.................................................................................................. 

d. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak teman kita yang belum melaksanakan adab makan 

dan minum. Menurutmu apa yang menyebabkan? Bagaimana jalan keluarnya? 
a. Jawab:..................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

lembar Diskusi Siswa 

 

A.  Tugas Siswa 
1.      Bacalah baik-baik materi tentang “Adab Makan dan Minum”! 

2.      perhatikan gambar komik  berikut! 

B.  Pertanyaan Diskusi 
1.  ceritakan kembali cerita yang ada digambar dengan menggunakan bahasa kalian sendiri 

jawab: .............................................................................................................  

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  

2. jelaskan hikmah yang terdapat dalam gambar komik tersebut! 

Jawab: .............................................................................................................  

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  

 



Lembar Kerja Siswa 

 

Nama :  

Kelas  : 

 

 

Perilaku Terpuji 
(Adab Makan dan Minum) 

 

 
 

 
 

 

Pendidikan Agama Islam 
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1. Contoh Adab Makan dan Minum 

Berikut ini contoh  yang menunjukkan adab makan dan minum:        

a. Mensyukuri nikmat Allah SWT yang tiada terhingga 

b. Makan dan minum seadanya, tidak mengeluh atas pemberian Allah 

SWT 

c. Makan dan minum hasil dari usaha yang halal 

d. Berniat agar bisa beribadah kepada Allah SWT 

e. Tidak berlebihan dalam makan dan minum, sehingga tidak 

kekenyangan 

f. Selalu mencuci tangan sebelum makan untuk menjaga kesehatan 

g. Makan dan minum sambil duduk 

h. Makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan 

i. Berkumur-kumur setelah makan 

j. Mencuci tangan dan peralatan makan dan minum setelah makan 

 

 

2. PRAKTIK ADAB MAKAN DAN MINUM DALAM KEHIDUPAN 

SEHARI-HARI 

Sebagai muslim kita harus mampu mempraktikan adab makan dan 

minumdalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat mempraktikkannya, 

hendaknya kami perhatikan terlebih dahulu beberpa hal berikut. 

a. Makanlah secara teratur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 

b. Perhatikan status hukum makanan dan minuman, apakah mengandung 

unsur barang haram atau tidak 

c. Pastikan bahwa makan dan minuman yang hendak dikonsumsikan 

diperoleh dengan cara yang sah dan halal. 

d. Perhatikan kebersihan tangan, makanan, dan minuman yang hendak 

dikonsumsi, jangan sampai mengandung kotoran dan bakteri. 

e. Bacalah basmalah dan doa sebelum makna. 

f. Makanlah dengan pelan dan tenag, jangan terburu-buru 

g. Bacalah doa sesudah makan dan minum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.  Tugas Siswa 
1.      Bacalah baik-baik materi tentang “Adab Makan dan Minum”  

2.    Jawablah pertanyaan di bawah ini : 

a. Mengapa kita harus mensyukuri nikmat Allah swt ? 

b. Mengapa ketika makan kita harus duduk? 

c. Jelaskan pengertian makanan yang halal dan haram? 

d. Jelaskan mengapa hkita harus memakan makanan yang bersih? 



Lembar Kerja Siswa 

 

Nama :  

Kelas   

 

MENGHINDARI PERILAKU TERCELA 

(DENDAM) 

 

 

Pendidikan Agama Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Dendam  

a) Pengertian dendam Dendam dalam bahasa Arab disebut hiqid.  

Dendam ialah keinginan keras untuk membalas kejahatan 

atau  merupakan suatu perasaan yang lahir daripada perasaan benci atau marah, 

seringkali dipendam secara rahsia oleh seseorang individu. Dendam juga boleh 

lahir daripada hasrat dengki atau ketidakpuasan hati. Dalam islam, dendam itu 

adalah berdosa. 

b) Ciri-ciri pendendam Seseorang yang memiliki sifat pendendam 

memiliki ciri-ciri:  

1) Selalu membalas kejahatan orang lain  

2) Membuka rahasia orang yang berbuat buruk padanya  

3) Tidak senang melihat orang yang berbuat buruk padanya menderita 

 

c) Akibat negative dari sifat dendam Seseorang yang mempunyai sifat 

dendam akan meninggal 2 hal, yaitu :  

1) Bagi diri sendiri :  

- Hidupnya tidak pernah merasa tenang  

- Mudah terserang penyakit tekanan darah tinggi dan jantung  

- Banyak dibenci orang  

- Dikucilkan 

2) Bagi orang lain :  

- Kehidupan orang lainterasa kuramg nyaman  

- Terkurangi haknya untuk bersahabat dengan siapa pun  

- Mengundang permusuhan  

d) Terapi sifat dendam Cara mengobati sifat dendam,yaitu :  

1) Bersikap sabar dan pemaaf  

2) Suka bersilaturahim dengan siapa pun  

3) Memupuk perasaan ikhlas dengan siapa pun  

4) Menjadi pemaaf 

 

 



A.  Tugas Siswa 
1.      Bacalah baik-baik materi tentang “Menghindari Prilaku Tercela Dendam” 

2.    jawablah ertanyaan di bahwa ini! 

a. Jelaskan pengertian dendam! 

b. Jelaskan ciri-ciri orang yang memiliki sifat dendam 

c. Bagaimana cara menjahui sikap dendam? 

d. Apa dampak dari sikap dendam? 
 



Lembar Kerja Siswa 

 

Nama :  

Kelas   

 

MENGHINDARI PERILAKU TERCELA 

(MUNAFIK) 

 

 

Pendidikan Agama Islam 

 

 

 

 

 

 

 



MUNAFIK  

a) Pengertian munafik  

Munafik adalah berpura-pura percaya atau setia padahal hatinya 

tidak. Dalam agama, munafik adalah meyembunyikan kekafiran dalam hati dan 

menampakkan keimanan dalam lidahnya. Munafik dibagi 2 ,yaitu :  

1) Nifak I‟tiqadi yaitu keyakina yang mengingkari Allah dan rasul, hal ini 

sesuai dengan Al-Qur‟an dan akan ditempatkan di neraka paling bawah 

(Ad- Darkil Asfali).  

2) Nifak „amali yaitu mengingkari kebenaran dalam bentuk perbuatan (Q.S Al- 

Munafiquun:1). 

b) Ciri-ciriorang munafik  

1) Apa yang diucapkan tidak sama atau berlawanan dengan hatinya 

2) Tidak punya pendirian yang kuat, tidak konsisten, dan sering berubah-

ubah.  

3) Apabila berkata sering berbohong, tidak jujur, dan tidak ada apanya.  

4) Apabila berjanji mengingkari  

5) Apabila dipercaya berkhianat  

c) Tanda-tanda orang munafik  

1) Apabila berkata selalu berbohong  

2) Apabila berjanji selalu diingkari  

3) Apabila dipercaya selalu berkhianat  

d) Sifat-sifat munafik  

1) Pendusta  

2) Sombong  

3) Penakut  

4) Kikir  

5) Penghianat  

 

e) Akibat negative munafik  

1) Bagi diri sendiri :  

- Kehidupan yang lebih baik dimasa depan tertutup  



- Tidak dipercaya oleh oranglain  

- Dibenci orang lain  

- Dimurkai Allah  

2) Bagi orang lain :  

- Dibuat kecewa  

- Tertunda keinginan  

- Tidak terpenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan orang munafik.  

f) Menghindari prilaku munafik dalam kehidupan sehari-hari 

1. Memperdalam ilmu pengetahuan agama untuk memupuk kadar 

keimanan  

2. Menjauhi orang lain yang terbiasa berbuat nifaq, karena pergaulan itu 

akan berpengaruh. 

3. Bicara sesuai fakta dan kenyataan 

4. Jagalah setiap amanah yang dititipkan orang kepada kita 

5. Tanamkan sikap tanggung jawab 

6. Jangan terlalu banyak menggumbar kata-kata 

7. Sampaikan amanat dengan semestinya 

A.  Tugas Siswa 
1.      Bacalah baik-baik materi tentang “Menghindari Perilaku Tercela Munafik” 

2.    jawablah pertanyaan di bawah ini! 

a. Jelaskan pengertian munafik! 

b. Jelaskan ciri-ciri munafik! 

c. Tuliskan contoh perbuatan untuk menghindari sifat munafik 

d. Jelaskan akibat perbuatan munafik! 
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