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SILABUS BIDANG STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

SDN  : 03 RANOMEETO 

Kelas : V 

Semester : II 

Tahun Program : 2019 /2020 

Kompetensi Inti  

KI-1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 

KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru 

KI-3 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 
membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah 
dan di sekolah 

KI-4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam 
karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 
tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 

 
A. Kelas : V 

Alokasi waktu: 4 jam pelajaran/minggu 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajar
an 

Kegiatan Pembelajaran 

1.3 Meyakini 
keberadaan 
Rasul Allah dan 
Rasul Ulul 
Azmi. 

 

2.3.Menunjukkan 
sikap sabar dan 
jujur sebagai 
implementasi 
dari pemahaman 
mengenal nama-
nama Rasul 
Allah dan Rasul 

Nama-
nama Rasul 
Allah dan 
Rasul Ulul 
Azmi 

 Mencermati nama-“PenerapanModel 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar peserta 
didik Pada Bidang studi PAI Di SD Negeri 
03 Ranomeeto”, nama Rasul Allah Swt. dan 
Rasul Ulul Azmi secara klasikal atau 
individual. 

 Mendiskusikan nama-nama Rasul Allah 
Swt. dan Rasul Ulul Azmi secara kelompok. 

 Menyampaikan hasil diskusi tentang nama-
nama Rasul Allah Swt. dan Rasul Ulul Azmi 
secara kelompok. 

 memotivasi siswa bertanya, misalnya : 
mengapa terdapat Rasul Ulul Azmi?  

 Apa bukti/peristiwa seseorang dikategorikan 
Rasul Ulul Azmi?  
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajar
an 

Kegiatan Pembelajaran 

Ulul Azmi. 
3.1 Memahami 

nama-nama 
Rasul Allah dan 
Rasul Ulul 
Azmi. 

3.2    
Menghafalnam
a-nama Rasul 
Allah dan 
Rasul Ulul 
Azmi. 

 Diskusi tentang arti Nama-nama Rasul 
Allah Swt. dan Rasul Ulul Azmi secara 
klasikal atau individual. 

 Menujukkan perbedaan  Rasul Allah Swt. 
dan Rasul Ulul Azmi. 

 Menganalisis  perbedaan Rasul Allah Swt. 
dan Rasul Ulul Azmi. 

 Menganalisis mukjizat Rasul Ulul Azmi. 
 Menyimpulkan bukti  Rasul Ulul Azmi. 
 Menyampaikan hasil diskusi tentang Nama-

nama Rasul Allah SWT. dan Rasul Ulul 
Azmisecara kelompok. 

 Menanggapi hasil presentasi atau diskusi 
(melengkapi, mengonfirmasi, menyanggah). 

 Membuat resume dibantu dan dibimbing 
guru. 

1.3 Meyakini 
keberadaan 
Rasul Allah dan 
Rasul Ulul 
Azmi. 

 

2.3.Menunjukkan 
sikap sabar dan 
jujur sebagai 
implementasi 
dari pemahaman 
mengenal nama-
nama Rasul 
Allah dan Rasul 
Ulul Azmi. 

3.2 Memahami 
nama-nama 
Rasul Allah dan 
Rasul Ulul 
Azmi. 

3.2    
Menghafalnam
a-nama Rasul 

Nama-
nama Rasul 
Allah dan 
Rasul Ulul 
Azmi 

 Mencermati nama-nama Rasul Allah Swt. 
dan Rasul Ulul Azmi secara klasikal atau 
individual. 

 Mendiskusikan nama-nama Rasul Allah 
Swt. dan Rasul Ulul Azmi secara kelompok. 

 Menyampaikan hasil diskusi tentang nama-
nama Rasul Allah Swt. dan Rasul Ulul Azmi 
secara kelompok. 

 memotivasi siswa bertanya, misalnya : 
mengapa terdapat Rasul Ulul Azmi?  

 Apa bukti/peristiwa seseorang 
dikategorikan Rasul Ulul Azmi?  

 Diskusi tentang arti Nama-nama Rasul 
Allah Swt. dan Rasul Ulul Azmi secara 
klasikal atau individual. 

 Menujukkan perbedaan  Rasul Allah Swt. 
dan Rasul Ulul Azmi. 

 Menganalisis  perbedaan Rasul Allah Swt. 
dan Rasul Ulul Azmi. 

 Menganalisis mukjizat Rasul Ulul Azmi. 
 Menyimpulkan bukti  Rasul Ulul Azmi. 
 Menyampaikan hasil diskusi tentang Nama-

nama Rasul Allah SWT. dan Rasul Ulul 
Azmisecara kelompok. 

 Menanggapi hasil presentasi atau diskusi 



Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajar
an 

Kegiatan Pembelajaran 

Allah dan 
Rasul Ulul 
Azmi. 

(melengkapi, mengonfirmasi, menyanggah). 
 Membuat resume dibantu dan dibimbing 

guru. 

 
Duduria, 17 Juli 2017 

Guru Mata Pelajaran       Peneliti 
 

     
Ronaslian, SPd.I                                                                    Katiyem 

NIM:16010104070 
 

Mengetahui 
Kepala SD Negeri 3 Ranomeeto 

 
 
 
 
 

JASMIN, S.Pd. 
NIP. 19791207 2009031 004 
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Bahan : 
 Informasi tentang berbagai PAIBP dari berbagai sumber, misalnya, koran, 

majalah, jurnal,  dan internet 
 

G. Sumber Belajar  
 Al-Quran dan Al-Hadits 
 Buku siswa PAI-BP kelas V Revisi 2017 
 Buku Guru PAI-BP kelas V Revisi 2017                 

 
 
 
H. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan   
 Guru 

Orientasi 
 Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar 

dan mengecek kehadiran siswa. 
 Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah 

seorang siswa. Siswa yang diminta membaca doa 
adalah siswa yang hari itu datang paling awal ( 
Menghargai kedisiplinan siswa ) 

 Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan 
sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi 
tercapainya cita – cita.  

 Menyanyikan salah satu Lagu Wajib/Lagu 
Nasional. Guru memberikan penguatan tentang 
pentingnya menanamkan semangat Nasionalisme. 

 Siswa diminta untuk memeriksa kerapian diri dan 
kebersihan kelas 

 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 
tujuan, manfaat dan aktivitas pembelajaran yang 
akan dilakukan. 

 Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
pentingnya sikap disiplin, kerjasama, danmandiri 
yang akan dikembangkan dalam pembelajaran.  

Aperpepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran 

yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 
didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya. 

 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan 
bertanya. 

30 menit 
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 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya 
dengan pelajaran yang akan dilakukan 

Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat 

mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam 
kehidupan sehari-hari 

 Apabila materi tema/projek ini kerjakan  dengan 
baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan 
baik, maka peserta didik diharapkan dapat 
menjelaskan tentang materi sesuai tema 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada 
pertemuan yang  berlangsung 

 Mengajukan pertanyaan 
 
Pemberian Acuan 

 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan 
dibahas pada pertemuan saat itu. 

 Memberitahukan tentang kompetensi inti, 
kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 

 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman 

belajar  sesuai dengan langkah-langkah 
pembelajaran 
 

Kegiatan Inti Materi : Apa makna Rasul Allah SWT  
Sintak 
Model 
Pembelajara
n 
 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 

KEGIATAN LITERASI 
 Guru memberikan informasi kepada peserta didik 

tentang prosedur pelaksanaan pembelajaran 
jigsaw. 

 Pembiasaan membaca 15 menit dimulai dengan 
guru menceritakan tentang kisah masa kecil salah 
satu tokoh dunia / agama ( Misal : Ibnu Sina, 
Isaac Newton , nabi dan rasul, orang orang soleh 
dll). 

 Sebelum membacakan buku, guru menjelaskan 
tujuan kegiatan literasi dan mengajak siswa 
mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut: 
- apa yang tergambar pada sampul buku? 
- apa judulbuku? 
- kira-kira buku ini menceritakan apa? 
- pernahkah kamu membaca judul seperti itu? 
- apa saja yang kamu ingin ketahui dari buku 

ini? 
 Guru  membacakan cerita pada buku dan  

165 menit 
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menunjukkan ekspresi dan intonasi yang sesuai. 
Siswa menyimak dengan seksama. 

 Setelah guru membacakan buku, siswa diminta 
menuliskan kesimpulan / ringkasan cerita pada 
selembar kertas berwarna. 

 Menyegarkan suasana kembali dengan 
menyanyikan salah satu lagu anak-anak.  

 Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan 
untuk memusatkan perhatian pada topik materi : 
Apa makna Rasul Allah SWTdengan cara : 
 Melihat (tanpa atau dengan Alat) 

Menayangkan gambar/foto/video yang 
relevan 

 Mengamati 
Lembar kerja materi : Apa makna Rasul 
Allah SWT 
pemberian contoh-contoh materi : Apa 
makna Rasul Allah SWTuntuk dapat 
dikembangkan peserta didik, dari media 
interaktif, dsb 

 Membaca. 
Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah 
dan di sekolah dengan membaca materi 
dari buku paket atau buku-buku penunjang 
lain, dari internet/materi yang 
berhubungan dengan : Apa makna Rasul 
Allah SWT 

 Menulis 
Menulis resume dari hasil pengamatan dan 
bacaan terkait : Apa makna Rasul Allah 
SWT 

 Mendengar 
Pemberian materi : Apa makna Rasul 
Allah SWT oleh guru 

 Menyimak 
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis 
besar/global tentang materi pelajaran 
mengenai materi : 
: Apa makna Rasul Allah SWT 

 Siswa diajak untuk melatih rasa syukur, 
kesungguhan dan kedisiplinan, ketelitian, mencari 
informasi 

 Siswa mempertunjukkan hasil kerja kelompoknya 
untuk menarikan tari hasil kreasi kelompok yang 
merupakan kreasi dari daerah di Indonesia. Siswa 
berlatih kembali beberapa gerakan hasil kreasinya 
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dengan mengikuti irama dan ketukan dari musik 
pengiring tarian tersebut. Siswa bekerja sama 
dengan kelompoknya agar menghasilkan harmoni 
yang indah 

 Siswa dan guru merayakan kegiatan pembelajaran 
dengan bernyanyi dan bermain peran 

Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 
berkaitan dengan materi yang disajikan dan akan dijawab 
melalui kegiatan belajar, contohnya : 
Mengajukan pertanyaan tentang materi : 
 
: Apa makna Rasul Allah SWT 
 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 
pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan 
tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual 
sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis 
yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang 
hayat 

 

Data  
collection  
(pengumpula
n  
data) 

KEGIATAN LITERASI 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan 
untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi 
melalui kegiatan: 
Mengamati obyek/kejadian 

 Mengamati dengan seksama materi sub : Apa 
makna Rasul Allah SWTyang sedang dipelajari 
dalam bentuk gambar/video/slide presentasi yang 
disajikan dan mencoba menginterprestasikannya 

Membaca sumber lain selain buku teks 
 Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan 

mencari dan membaca berbagai referensi dari 
berbagai sumber guna menambah pengetahuan 
dan pemahaman tentang materi : Apa makna 
Rasul Allah SWTyang sedang dipelajari 

Aktivitas 
 menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang 

belum dapat dipahami dari kegiatan mengmati dan 
membaca yang akan diajukan kepada guru 
berkaitan dengan materi : Apa makna Rasul Allah 
SWTyang sedang dipelajari 

Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber 
 mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi 
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: Apa makna Rasul Allah SWTyang telah disusun 
dalam daftar pertanyaan kepada guru 

 
COLLABORATION (KERJASAMA) 
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: 
Mendiskusikan 

 Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas contoh dalam buku paket mengenai 
materi : Apa makna Rasul Allah SWT 

Mengumpulkan informasi 
 Mencatat semua informasi tentang materi : Apa 

makna Rasul Allah SWTyang telah diperoleh pada 
buku catatan dengan tulisan yang rapi dan 
menggunakan bahasa  
Indonesia yang baik dan benar 
 

Mempresentasikan ulang 
 Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan 

atau mempresentasikan materi dengan rasa 
percaya diri sub tema : Apa makna Rasul Allah 
SWTsesuai dengan pemahamannya 

Saling tukar informasi tentang materi: 
 : Apa makna Rasul Allah SWT 

dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok 
lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru 
yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok 
kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada 
lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai 
pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi 
melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan 
kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat 

Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 

COLLABORATION (KERJASAMA) dan 
CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah 
data hasil pengamatan dengan cara : 
Berdiskusi tentang data dari Materi : 
: Apa makna Rasul Allah SWT 
mengolah informasi dari materi : Apa makna Rasul Allah 
SWTyang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari 
kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 
informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan 
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
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peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi 
: Apa makna Rasul Allah SWT 
 

Verification 
(pembuktian) 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data 
atau teori pada buku sumber melalui kegiatan : 
Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada 
pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari 
berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda 
sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan 
berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan 
tentang materi : 
: Apa makna Rasul Allah SWT 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara 
bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah 
dikerjakan oleh peserta didik. 

 

Generalizatio
n (menarik 
kesimpulan) 

COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi : Apa makna 
Rasul Allah SWTberupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan 
berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan 
sopan. 
Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal 
tentang materi : 
: Apa makna Rasul Allah SWT 
Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan 
tentanag materi  : Apa makna Rasul Allah SWTdan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
Bertanya atas presentasi tentang materi  : Apa makna 
Rasul Allah SWTyang dilakukan dan peserta didik lain 
diberi kesempatan  untuk menjawabnya. 
 
CREATIVITY (KREATIVITAS) 
Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa 
: 
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : 
: Apa makna Rasul Allah SWT 
Menjawab pertanyaan tentang materi  : Apa makna Rasul 
Allah SWTyang terdapat pada buku pegangan peserta 
didik atau lembar kerja yang telah disediakan 
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Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru 
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa 
berkaitan dengan materi  : Apa makna Rasul Allah 
SWTyang akan selesai dipelajari 
Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi  : Apa makna 
Rasul Allah SWT yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan 
secara individu untuk mengecek penguasaan siswa 
terhadap materi pelajaran 

Catatan : Selama pembelajaran  berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme,  disiplin, rasa percaya diri, 
berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, 
peduli lingkungan 
Penutup  Siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran 

yang telah berlangsung ; 
 Apa saja yang telah dipahami siswa? 
 Apa yang belum dipahami siswa? 
 Bagaimana perasaan selama pembelajaran? 

Materi tentang sub tema: 
yang baru dilakukan 
 

 Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran.  
 Siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Termasuk 
menyampaikan kegiatan bersama orangtua 

 Siswa menyimak cerita motivasi tentang pentingnya sikap 
Disiplin, kerjasama, dan syukur 

 Siswa menyanyikan lagu gembira 
   Siswa melakukan operasi semut untuk menjaga kebersihan  

  kelas. 
 Mengingatkan siswa untuk menghapus papan tulis dan 

memastikan ruang belajar tetap bersih dan mencuci tangan 
dengan sabun 

 Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah seorang 
siswa. 

15 
Men
it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Duduria, 17 Juli 2017 
Guru Mata Pelajaran       Peneliti 
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Kepala SD Negeri 3 Ranomeeto 
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Model Pembelajaran :  kooperatif jigsaw 
 
 

F. Media Pembelajaran 
Media/Alat:   
 Alat dan Gambar Peraga. 
 Spidol dan papan tulis 
 
Bahan : 
 Informasi tentang berbagai PAIBP dari berbagai sumber, misalnya, koran, 

majalah, jurnal,  dan internet 
 

G. Sumber Belajar  
 Buku siswa PAI-BP kelas V Revisi 2017 
 Buku Guru PAI-BP kelas V Revisi 201                 
 Buku-buku relevan 

 
 
 
 
 
H. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan   
 Guru 

Orientasi 
 Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar 

dan mengecek kehadiran siswa. 
 Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah 

seorang siswa. Siswa yang diminta membaca doa 
adalah siswa yang hari itu datang paling awal 
(Menghargai kedisiplinan siswa) 

 Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan 
sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi 
tercapainya cita – cita.  

 Menyanyikan salah satu Lagu Wajib/Lagu 
Nasional. Guru memberikan penguatan tentang 
pentingnya menanamkan semangat 
Nasionalisme. 

 Siswa diminta untuk memeriksa kerapian diri dan 
kebersihan kelas 

 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 

30 menit 
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tujuan, manfaat dan aktivitas pembelajaran yang 
akan dilakukan. 

 Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
pentingnya sikap disiplin, kerjasama, 
danmandiri yang akan dikembangkan dalam 
pembelajaran.  

Aperpepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran 

yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 
didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya. 

 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan 
bertanya. 

 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya 
dengan pelajaran yang akan dilakukan 

Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat 

mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam 
kehidupan sehari-hari 

 Apabila materi tema/projek ini kerjakan  dengan 
baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan 
baik, maka peserta didik diharapkan dapat 
menjelaskan tentang materi sesuai tema 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada 
pertemuan yang  berlangsung 

 Mengajukan pertanyaan 
 
Pemberian Acuan 

 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan 
dibahas pada pertemuan saat itu. 

 Memberitahukan tentang kompetensi inti, 
kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 

 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan 

pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran 
 

Kegiatan Inti Materi : Tugas dan sifat Rasul-rasul Allah swt  
Sintak Model 
Pembelajaran 
 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 

KEGIATAN LITERASI 
 Pembiasaan membaca 15 menit dimulai dengan 

guru menceritakan tentang kisah masa kecil salah 
satu tokoh dunia / agama ( Misal : Ibnu Sina, 
Isaac Newton , nabi dan rasul, orang orang soleh 
dll). 
 

165 menit 
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 Sebelum membacakan buku, guru menjelaskan 
tujuan kegiatan literasi dan mengajak siswa 
mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut: 
- apa yang tergambar pada sampul buku? 
- apa judulbuku? 
- kira-kira buku ini menceritakan apa? 
- pernahkah kamu membaca judul seperti itu? 
- apa saja yang kamu ingin ketahui dari buku 

ini? 
 Guru  membacakan cerita pada buku dan  

menunjukkan ekspresi dan intonasi yang sesuai. 
Siswa menyimak dengan seksama. 

 Setelah guru membacakan buku, siswa diminta 
menuliskan kesimpulan / ringkasan cerita pada 
selembar kertas berwarna. 

 Menyegarkan suasana kembali dengan 
menyanyikan salah satu lagu anak-anak.  

 Berikan penguatan bahwa cita – cita, apapun itu 
harus di capai dengan kerja keras. 

 
 Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan 

untuk memusatkan perhatian pada topik materi : 
Tugas dan sifat Rasul-rasul Allah swtdengan cara 
: 
 Melihat (tanpa atau dengan Alat) 

Menayangkan gambar/foto/video yang 
relevan 

 Mengamati 
Lembar kerja materi : Tugas dan sifat 
Rasul-rasul Allah swt 
pemberian contoh-contoh materi : Tugas 
dan sifat Rasul-rasul Allah swtuntuk 
dapat dikembangkan peserta didik, dari 
media interaktif, dsb 

 Membaca. 
Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah 
dan di sekolah dengan membaca materi 
dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang 
berhubungan dengan : Tugas dan sifat 
Rasul-rasul Allah swt 

 Menulis 
Menulis resume dari hasil pengamatan 
dan bacaan terkait : Tugas dan sifat 
Rasul-rasul Allah swt 

 Mendengar 
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Pemberian materi : Tugas dan sifat Rasul-
rasul Allah swt oleh guru 

 Menyimak 
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis 
besar/global tentang materi pelajaran 
mengenai materi : 
: Tugas dan sifat Rasul-rasul Allah swt 

 Siswa diajak untuk melatih rasa syukur, 
kesungguhan dan kedisiplinan, ketelitian, 
mencari informasi 

 Siswa mempertunjukkan hasil kerja kelompoknya 
untuk menarikan tari hasil kreasi kelompok yang 
merupakan kreasi dari daerah di Indonesia. Siswa 
berlatih kembali beberapa gerakan hasil kreasinya 
dengan mengikuti irama dan ketukan dari musik 
pengiring tarian tersebut. Siswa bekerja sama 
dengan kelompoknya agar menghasilkan harmoni 
yang indah 

 Siswa dan guru merayakan kegiatan 
pembelajaran dengan bernyanyi dan bermain 
peran 

Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 
berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan 
dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
Mengajukan pertanyaan tentang materi : 
 
: Tugas dan sifat Rasul-rasul Allah swt 
 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 
pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan 
tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan 
faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 
untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, 
kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk 
pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar 
sepanjang hayat 

 

Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 

KEGIATAN LITERASI 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan 
untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi 
melalui kegiatan: 
Mengamati obyek/kejadian 

 Mengamati dengan seksama materi sub : Tugas 
dan sifat Rasul-rasul Allah swtyang sedang 
dipelajari dalam bentuk gambar/video/slide 
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presentasi yang disajikan dan mencoba 
menginterprestasikannya 

Membaca sumber lain selain buku teks 
 Secara disiplin melakukan kegiatan literasi 

dengan mencari dan membaca berbagai referensi 
dari berbagai sumber guna menambah 
pengetahuan dan pemahaman tentang materi : 
Tugas dan sifat Rasul-rasul Allah swtyang 
sedang dipelajari 

Aktivitas 
 menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang 

belum dapat dipahami dari kegiatan mengmati 
dan membaca yang akan diajukan kepada guru 
berkaitan dengan materi : Tugas dan sifat Rasul-
rasul Allah swtyang sedang dipelajari 

Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber 
 mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi 

: Tugas dan sifat Rasul-rasul Allah swtyang telah 
disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru 

 
COLLABORATION (KERJASAMA) 
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: 
Mendiskusikan 

 Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas contoh dalam buku paket mengenai 
materi : Tugas dan sifat Rasul-rasul Allah swt 

Mengumpulkan informasi 
 Mencatat semua informasi tentang materi : Tugas 

dan sifat Rasul-rasul Allah swtyang telah 
diperoleh pada buku catatan dengan tulisan yang 
rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang 
baik dan benar 

Mempresentasikan ulang 
 Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan 

atau mempresentasikan materi dengan rasa 
percaya diri sub tema : Tugas dan sifat Rasul-
rasul Allah swtsesuai dengan pemahamannya 

Saling tukar informasi tentang materi: 
 : Tugas dan sifat Rasul-rasul Allah swt 

dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok 
lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru 
yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok 
kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada 
lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai 
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pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi 
melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan 
kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat 

Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 

COLLABORATION (KERJASAMA) dan 
CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah 
data hasil pengamatan dengan cara : 
Berdiskusi tentang data dari Materi : 
: Tugas dan sifat Rasul-rasul Allah swt 
mengolah informasi dari materi : Tugas dan sifat Rasul-
rasul Allah swtyang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari 
kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 
informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan 
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai 
materi : Tugas dan sifat Rasul-rasul Allah swt 
 

 

Verification 
(pembuktian) 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data 
atau teori pada buku sumber melalui kegiatan : 
Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada 
pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari 
berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda 
sampai kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, 
kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan 
kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam 
membuktikan tentang materi : 
: Tugas dan sifat Rasul-rasul Allah swt 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara 
bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah 
dikerjakan oleh peserta didik. 

 

Generalization 
(menarik 
kesimpulan) 

COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi : Tugas dan 
sifat Rasul-rasul Allah swtberupa kesimpulan 
berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau 
media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, 
toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan. 
Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara 
klasikal tentang materi : 
: Tugas dan sifat Rasul-rasul Allah swt 
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Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 
dilakukan tentanag materi  : Tugas dan sifat Rasul-rasul 
Allah swtdan ditanggapi oleh kelompok yang 
mempresentasikan 
Bertanya atas presentasi tentang materi  : Tugas dan sifat 
Rasul-rasul Allah swtyang dilakukan dan peserta didik 
lain diberi kesempatan  untuk menjawabnya. 
 
CREATIVITY (KREATIVITAS) 
Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan 
berupa : 
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : 
: Tugas dan sifat Rasul-rasul Allah swt 
Menjawab pertanyaan tentang materi  : Tugas dan sifat 
Rasul-rasul Allah swtyang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan 
Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru 
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa 
berkaitan dengan materi  : Tugas dan sifat Rasul-rasul 
Allah swtyang akan selesai dipelajari 
Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi  : Tugas dan 
sifat Rasul-rasul Allah swt yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang telah 
disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan 
siswa terhadap materi pelajaran 

Catatan : Selama pembelajaran  berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme,  disiplin, rasa percaya diri, 
berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, 
peduli lingkungan 
Penutup  Siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran 

yang telah berlangsung ; 
 Apa saja yang telah dipahami siswa? 
 Apa yang belum dipahami siswa? 
 Bagaimana perasaan selama pembelajaran? 

Materi tentang sub tema: 
yang baru dilakukan 
 

 Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran.  
 Siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Termasuk 
menyampaikan kegiatan bersama orangtua 

 Siswa menyimak cerita motivasi tentang pentingnya sikap 
Disiplin, kerjasama, dan syukur 

 Siswa menyanyikan lagu gembira 
   Siswa melakukan operasi semut untuk menjaga kebersihan  

15 
Menit 



  kelas. 
 Mengingatkan siswa untuk menghapus papan tulis dan 

memastikan ruang belajar tetap bersih dan mencuci tangan 
dengan sabun 

 Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah seorang 
siswa. 

 
Duduria, 17 Juli 2017 

Guru Mata Pelajaran       Peneliti 
 

     
Ronaslian, SPd.I                                                                    Katiyem 

NIM:16010104070 
 

Mengetahui 
Kepala SD Negeri 3 Ranomeeto 

 
 
 
 
 

JASMIN, S.Pd. 
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INSTRUMEN 
LEMBAR OBSERVASI KEAKTIVITAS GURU 

Kelas   : V 
Bidang studi   : Pendidikan Agama Islam 
Pembelajaran 7  : mari mengenal rasul-rasul allah 
Siklus 1   :pertemuan 1 
 

Petunjuk : 
Berilah tanda (√) pada kolom “Ya” apabila guru melakukan kegiatan yang tertera pada lembar observasi 
dan berilah tanda (X) pada kolom “Tidak” apabila guru tidak melakukan kegiatan tersebut.   

 
No. Aspek yang di Observasi Ya Tidak Komentar 

 1. Guru Menempelkan gambar tentang Rasul-
rasul allah di papan tulis dengan tujuan agar 
memusatkan perhatian dan konsentrasi siswa 
pada pembelajaran 

√  Guru sudah bagus dalam memulai 
pembelajaran dengan menempel 
gambar sehingga lebih 
memudahkan siswa untuk 
memahami materi yang akan 
diajarkan. 

2. Guru menyuruh siswa untuk mengamati 
gambar yang ada di papan tulis. Dan 
bertanya tentang apa yang dilakukan orang-
orang pada gambar? 

√  Guru sudah bagus sudah bagus 
menyuruh siswa untuk mengamati 
gambar yang ada di papan tulis. 

3. Guru memberikan contoh hasil 
pengamatannya dan menjelaskannya kepada 
para siswa. 

√  Guru masih kurang memberikan 
contoh yang konkrit sehingga 
membuat siswa masih kurang 
paham tentang interaksi sosial yang 
terjadi di lingkungan sekitar 
mereka. 

4. Guru menyuruh siswa untuk saling 
menjelaskan tentang hasil pengamatan 
mereka kepada teman sebangkunya. 

 √ Guru tidak menyuruh siswa untuk 
saling menjelaskan karen guru lupa 
melakukannya dan langsung 
melangkah ke pembelajaran 
selanjutnya. 

5. Guru menyebutkan beberapa contoh tentang 
keteladanan rasul-rasul allah. 

√  Guru masih kurang memberikan 
contoh yang konkrit sehingga 
membuat siswa masih kurang 
paham tentang interaksi sosial yang 
terjadi di lingkungan sekitar 
mereka. 

6. Guru meminta siswa untuk mendengarkan 
cerita yang diceritakan oleh guru. 

√  Guru sudah bagus saat menjelaskan 
materi tetapi ketika siswa disuruh 
menceritakan kembali mereka 
hanya  2 orang siswa yang berani 
mengangkat tangan untuk bercerita 
sedangkan yang lainnya masih 
malu-malu. 

7. Guru memberi penguatan tentang hasil 
pengamatan yang mereka dapatkan. 

√  Guru memberikan penguatan 
kepada siswa dengan menjelaskan 
kembali apa yang telah disebutkan 
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oleh siswa. 
8. Guru dan siswa bersama-sama mengingat 

kembali contoh keteladanan Rosul yang 
pernah  mereka dengar dari cerita sekitar 
mereka. 

√  Guru sudah sangat baik dalam 
mengajar karena selalu mengulang-
ulang materi hingga siswa semakin 
paham terkait materi yang 
dipelajari dengan mengajak siswa 
untuk bersama-sama mengingat 
kembali contoh keteladanan Rosul. 

9. Guru mengajukan pertanyaan tentang contoh 
keteladanan Rosul 

√  Guru sudah bagus mengajarkan 
siswa bagaimana cara bertanya 
dengan baik karena dengan begitu 
mengajarkan siswa melakukan hal 
yang baru.  

10. Guru menyuruh Siswa untuk mengajukan 
pertanyaan terkait materi yang kurang 
dipahami oleh siswa. 

 √ Guru tidak memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk 
mengajukan pertanyaan karena 
guru lupa melakukannya. 

11. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 
lain untuk menjawab pertanyaan dari siswa 
yang mengajukan pertanyaan. 

 √ Karena guru tidak memberikan 
kesempatan kepda siswa untuk 
bertanya Sehingga tidak ada siswa 
yang lain yang menjawab 
pertanyaan dari temannya. 

12. Guru memberikan penjelasan dan penguatan 
terhadap jawaban yang diberikan oleh siswa 
yang menjawab. 

 √ Guru tidak memberikan penguatan 
terhadap jawaban siswa karena 
tidak ada siswa yang bertanya dan 
tidak ada pula siswa yang 
menjawab pertanyaan. 

13. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok, 
setiap kelompok terdiri dari 6 sampai 7 
orang, jika dalam model pembelajaran 
kooperatif tipe Jigsaw kelompok ini 
dinamakan kelompok asal. Dalam setiap 
anggota kelompok yang sama mendapatkan 
materi ajar yang berbeda-beda. 

√  Guru sudah bagus dalam membuat 
kelas menjadi tenang ketika 
pembagian kelompok asal karena 
hanya diawal-awal pembagian 
kelompok saja siswa menjadi ribut. 

14. Guru menjelaskan aturan diskusi kepada 
siswa. Setiap anggota kelompok asal yang 
mendapat materi yang sama dengan 
kelompok asal yang lainnya berkumpul dan 
bertemu untuk membentuk kelompok ahli.   

√  Guru masih kurang menjelaskan 
aturan diskusi karena masih banyak 
siswa yang mondar-mandir 
bertanya tentang bagaimana aturan 
selanjutnya.  

15. Guru membagikan 4 judul materi yang 
berbeda  kepada setiap kelompok. 1 materi 
untuk 1 anggota kelompok. 

√  Guru masih kurang dalam 
menyediakan materi karena masih 
ada siswa yang  tidak mendapatkan 
materi. Sehingga membuat siswa 
yang tidak mendapatkan materi 
mereka hanya cerita dengan 
temannya yang tidak mendapat 
materi 

16. Guru menyuruh siswa untuk membentuk √  Saat siswa membentuk kelompok 
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kelompok ahli dengan berkumpul kepada 
teman yang mendapatkan materi yang sama. 

ahli, guru masih kurang 
memberikan arahan kepda siswa 
sehingga membuat siswa 
kebingungan mencari teman yang 
sama dengan materi yang siswa 
dapatkan sehingga hal ini membuat 
kelas menjadi sangat ribut dan 
tidak terkontrol. 

17. Setiap kelompok ahli mendiskusikan materi 
yang mereka dapatkan dan bertanggung 
jawab atas materi ajar yang telah mereka 
dapatkan. 

√  Saat diskusi kelompok guru sudah 
bagus dalam memberikan perhatian 
kepada siswanya karena selalu 
mendatangi setiap kelompok ahli 
untuk melihat kegiatan diskusi 
siswa.  

18. Setelah selesai berdiskusi dengan kelompok 
ahli, waktunya setiap anggota ahli kembali 
berkumpul pada kelompok asal masing-
masing untuk memberikan informasi 
berkenaan dengan materi ajar yang telah 
didiskusikan pada kelompok ahli. 

√  Guru masih kurang tegas kepada 
siswanya sehingga ketika guru 
menyuruh siswa untuk kembali ke 
kelompok asal masing-masing 
masih ada siswa yang diskusi 
dengan teman kelompok ahlinya. 

19. Sebelum presentasi dimulai, guru memberi 
contoh cara presentasi yang baik dan benar 
dengan menggunakan kalimat efektif dan 
bahasa indonesia yang baik dan benar saat 
melakukan presentasi. 

√  Guru sudah bagus mengajarkan 
siswa bagaimana cara presentasi 
dengan benar sehingga dengan 
begitu mengajarkan siswa hal-hal 
yang baru. 

20. Setelah presentasi selesai, guru mengajukan 
pertanyaan kepada setiap kelompok yang 
tampil presentasi. 

√  Guru tidak mengajukan pertanyaan 
karena guru merasa jika diberikan 
pertanyaan akan memakan waktu 
yang lama sementara masih ada 
soal kelompok yang masih perlu 
dijawab sedangkan sudah waktunya 
istirahat. 

21. Selanjutnya guru memberikan penjelasan 
terkait seluruh materi yang telah 
dipresentasikan. 

√  Guru masih kurang menjelaskan 
materi yang terkait materi yang 
didiskusikan. 

22. Diakhir pembelajaran guru melakukan 
evaluasi pembelajaran dengan memberikan 
tes atau kuis untuk mengetes tingkat 
pemahaman siswa secara kelompok. 

√  Guru sudah bagus memberikan soal 
kelompok hanya saja waktunya 
sudah masuk jam istirahat. 

 

 

 

 

 

 



Duduria, 17 Juli 2020 
Kolaborator        Peneliti 
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INSTRUMEN 
LEMBAR OBSERVASI KEAKTIVITAS SISWA 

 
Kelas   : V 
Bidang studi   : Pendidikan Agama Islam 
Pembelajaran 7  : mari mengenal rasul-rasul allah 
Siklus 1   :pertemuan 1 
 

Petunjuk : 
Berilah tanda (√) pada kolom “Ya” apabila guru melakukan kegiatan yang tertera pada lembar observasi 
dan berilah tanda (X) pada kolom “Tidak” apabila guru tidak melakukan kegiatan tersebut.   

 
No. Aspek yang di Observasi Ya Tidak Komentar 

 1. Siswa mengamati  gambar yang ada di 
papan tulis dengan penuh  perhatian dan 
konsentrasi 

√ 

 

 Siswa mengamati gambar dengan 
seksama karena tidak ada satupun 
siswa yang menulis ataupun 
bercerita dengan temannya. 
Terlebih lagi ketika guru bertanya 
tentang apa yang dilakukan orang-
orang pada gambar? Semua siswa 
serentak menjawab berbuat baik. 

2. Siswa mendengarkan guru menjelaskan  
contoh hasil pengamatan guru  

√ 

 

 Siswa memperhatikan guru ketika 
menjelaskan contoh hasil 
pengamatan guru tentang keteladana 
Rosul. hal ini ditandai dengan 
sebagian siswa menulis apa yang 
dijelaskan guru dan sebagiannya 
lagi hanya sekedar mendengarkan 
penjelasan guru dan ada dua siswa 
yang mengantuk  namun tetap 
memperhatikan dan mendengarkan 
penjelasan guru. 

3. Siswa saling menjelaskan tentang hasil 
pengamatan mereka kepada teman 
sebangkunya. 

 √ 

 

Siswa tidak saling menjelaskan 
hasil pengamatan mereka kepada 
teman sebangkunya karena guru 
tidak menyuruh siswa untuk saling 
menjelaskan hal ini dikarenakan 
guru lupa melakukannya dan 
langsung melangkah ke kegiatan 
selanjutnya. 

4. Siswa mendengarkan guru  
membacakan cerita pada buku dan  
menunjukkan ekspresi dan intonasi 
yang sesuai. Siswa menyimak 
dengan seksama. 

√ 

 

 Siswa menyimak guru yang sedang 
membacakan cerita dengan baik 
walau masuh ada beberapa siswa 
yang kurang memperhatikan dan 
menyimak  

5. Siswa diminta menuliskan 
kesimpulan / ringkasan cerita pada 
selembar kertas berwarna. 

√ 

 

 Siswa menuliskan ringkasan cerita 
menurut mereka sendiri sesuai 
dengan apa yang mereka dengarkan 
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6. Siswa mendengarkan guru memberi 
penguatan tentang hasil pengamatan yang 
mereka dapatkan. 

√  

 

Siswa mendengarkan guru 
memberikan penguatan atas jawaba-
jawaban karena dengan 
menunjukkan respon yang baik 
dengan cara siswa memperhatikan 
dengan pandangan guru tidak 
memberikan penguatan kepada 
siswa terkait hasil pengamatan 
mereka karena guru lupa melakukan 
kegiatan pembelajaran tersebut. 

7. Siswa bersama-sama dengan guru 
mengulang kembali contoh keteladanan 
Rosul dengan melihat kebaikan-kebaikan 
yang bisa kita lakukan. 

√ 

 

 Siswa bersama-sama dengan guru 
mengulang kembali contoh 
keteladanan Rosul yang bisa kita 
tiru . Namun ada juga beberapa 
siswa yang masih menulis 

8. Siswa dan guru bersama-sama mengingat 
kembali contoh teladan Rosul  dalam 
upaya membentuk akhlak yang baik. 

  Siswa bersama-sama dengan guru 
mengulang kembali contoh interaksi 
manusia berdasarkan pelakunya. 
Namun ada juga beberapa siswa 
yang masih menulis 

9 Siswa mengajukan pertanyaan terkait 
materi yang kurang dipahami oleh siswa. 
 

 √ 

 

Tidak ada siswa yang mengajukan 
pertanyaan dengan alasan karena 
mereka sudah paham semua materi 
yang dijelaskan oleh guru. 

10. Siswa lain menjawab pertanyaan dari 
siswa yang mengajukan pertanyaan. 
 

 √ 

 

Siswa yang lain tidak menjawab 
pertanyaan karena tidak ada siswa 
yang bertanya 

11. Siswa mendengarkan penjelasan dan 
penguatan guru terkait jawaban yang 
diberikan oleh siswa yang menjawab. 

 √ 

 

Siswa tidak mendengarkan guru 
memberikan penguatan karena tidak 
ada siswa yang mengajukan 
pertanyaan terkait materi yang tidak 
dipahami. 

12. Setiap siswa sudah paham dengan materi 
yang akan didiskusikan, guru membagi 
kelompok diskusi. 

√ 

 

 Siswa sudah paham dengan materi 
yang diajarkan guru karena semua 
sebagian besar siswa serentak 
menyebutkan ulang semua materi 
yang sudah diajarkan tanpa bantuan 
dari guru. 

13. Siswa mendengarkan arahan Guru dengan 
membagi siswa menjadi 5 kelompok, setiap 
kelompok terdiri dari 6 sampai 7 orang, jika 
dalam model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw kelompok ini dinamakan kelompok 
asal. Dalam setiap anggota kelompok yang 
sama mendapatkan materi ajar yang 
berbeda-beda. 

√ 

 

 Siswa mendengarkan arahan guru 
ketika membagi kelompok namun 
diawal pembagian kelompok 
sebagian siswa menunjukan ketidak 
sukaan mereka ketika mendengar 
teman-teman kelompoknya yaitu 
dengan cara meminta untuk ditukar 
teman kelompoknya.  Saat 



 

130 
 

pembagian kelompok, siswa yang 
disebutkan namanya, berdiri dan 
memisahkan diri dan langsung 
membuat kelompok di tempat yang 
telah di sediakan oleh guru. 
Sehingga membuat kelas menjadi 
sedikit agak ribut dan ricuh. 

14. Siswa mendengarkan guru menjelaskan 
aturan diskusi kepada siswa. Setiap 
anggota kelompok asal yang mendapat 
materi yang sama dengan kelompok asal 
yang lainnya berkumpul dan bertemu 
untuk membentuk kelompok ahli.   

√ 

 

 Siswa mendengarkan guru 
menjelaskan aturan diskusi dengan 
memberikan respon yang baik, 
karena semua siswa duduk dan 
diam di kelompoknya masing-
masing. Sehingga kelas juga 
menjadi tidak begitu ribut dan ricuh. 
 

15. Setiap siswa mengambil judul materi yang 
berbeda  dalam setiap anggota kelompok 
yang sama. 1 materi untuk 1 anggota 
kelompok. 

√  Setiap siswa mengambil materi 
yang diberikan. Namun beberapa 
siswa yang tidak mendapat materi 
meminta agar mereka juga 
diberikan materi dan bertanya-tanya 
mengapa mereka tidak mendapat 
materi. 

16. Siswa membentuk kelompok ahli dengan 
bertemu teman yang mendapatkan materi 
yang sama dengan materi yang mereka 
dapatkan 

√  Ketika siswa membentuk kelompok 
ahli kelas menjadi sangat ribut dan 
kurang teratur. Karena masih ada 
beberapa siswa yang belum 
mendapatkan teman kelompok 
ahlinya.Saat diskusi kelompok ahli 
setiap siswa saling berdiskusi 
dengan teman kelompok masing-
masing dengan cara mereka saling 
bertanya sesama teman, ada yang 
membaca materi, ada juga yang 
menulis. Namun, ada juga beberapa 
siswa yang mondar-mandir bertanya 
kepada guru tentang apakah hasil di 
skusi mereka sudah seperti yang 
diminta guru, sehingga 
menyebabkan kelas menjadi sangat 
rebut 

17. Setiap kelompok ahli mendiskusikan materi 
yang mereka dapatkan dan bertanggung 
jawab atas materi ajar yang telah mereka 
dapatkan. 

√  Ketika siswa kembali ke kelompok 
asal, kelas masih ribut dan masih 
ada beberapa kelompok ahli masih 
berdiskusi.Saat diskusi kelompok 
asal kelas menjadi sangat ribut 
karena banyak siswa yang marah-
marah sama teman kelompoknya 
karena menjelaskan materi terlalu 
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cepat, ada yang mendengarkan 
sambil menulis, dan siswa yang 
mendapatkan materi satu-persatu 
berdiri diantara teman-temannya 
untuk membacakan materi hasil 
diskusinya di kelompok ahli. 

18. Setiap anggota ahli kembali berkumpul pada 
kelompok asal masing-masing untuk 
memberikan informasi berkenaan dengan 
materi ajar yang telah didiskusikan pada 
kelompok ahli. 

√  Ketika siswa kembali ke kelompok 
asal, kelas masih ribut dan masih 
ada beberapa kelompok ahli masih 
berdiskusi.Saat diskusi kelompok 
asal kelas menjadi sangat ribut 
karena banyak siswa yang marah-
marah sama teman kelompoknya 
karena menjelaskan materi terlalu 
cepat, ada yang mendengarkan 
sambil menulis, dan siswa yang 
mendapatkan materi satu-persatu 
berdiri diantara teman-temannya 
untuk membacakan materi hasil 
diskusinya di kelompok ahli. 

19. Sebelum presentasi dimulai, siswa 
mendengarkan guru memberi contoh cara 
presentasi yang baik dan benar dengan 
menggunakan kalimat efektif dan bahasa 
indonesia yang baik dan benar saat 
melakukan presentasi. 

√  Siswa mendengarkan guru  
menjelaskan cara presentasi dengan 
memberikan respon yang baik 
karena sebagian besar siswa melihat 
dan memperhatikan guru 
menjelaskan tetapi ada juga 
sebagian siswa yang masih menulis, 
ada juga yang masih membaca 
materinya sama teman-teman 
kelompoknya.  

20. Setelah presentasi selesai, siswa menjawab 
pertanyaaan yang diajukan oleh guru kepada 
setiap kelompok yang tampil presentasi. 

 √ Siswa tidak memberikan pertanyaan 
kepada setiap kelompok yang 
tampil presentasi karena sudah 
waktunya jam istirahat. 

21. Selanjutnya siswa mendengarkan guru 
memberikan penjelasan terkait seluruh 
materi yang telah dipresentasikan. 

√  Siswa mendengarkan guru 
menjelaskan kembali materi yang 
telah didiskusikan dengan 
memberikan respon yang baik 
karena siswa sudah tidak ribut lagi 
semua duduk diam dan 
memperhatikan guru menjelaskan 
dan ada juga beberapa siswa yang 
menulis kembali materi yang belum 
diselesaikannya. 

22. Diakhir pembelajaran siswa melakukan 
evaluasi pembelajaran dengan menjawab tes 
atau kuis yang diberikan oleh guru. 

√  Siswa menjawab soal kelompok 
yang diberikan guru dengan cara 
satu anggota kelompok menulis dan 
anggota kelompok yang lain 
mencari jawaban soal yang 



diberikan. kelompok yang selesai 
mengerjakan soal bisa keluar dan 
istirahat. 
 

    

  

Duduria, 19 Februari 2020 
Kolaborator        Peneliti 
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INSTRUMEN 
LEMBAR OBSERVASI KEAKTIVITAS GURU 

Kelas   : V  
Bidang studi   : Pendidikan Agama Islam 
Pembelajaran 7  : mari mengenal rasul-rasul allah 
Siklus 1   :pertemuan 2 
 

Petunjuk : 
Berilah tanda (√) pada kolom “Ya” apabila guru melakukan kegiatan yang tertera pada lembar observasi 
dan berilah tanda (X) pada kolom “Tidak” apabila guru tidak melakukan kegiatan tersebut.   

 
No. Aspek yang di Observasi Ya Tidak Komentar 

 1. Guru Menempelkan gambar tentang 
Rasul-rasul allah di papan tulis dengan 
tujuan agar memusatkan perhatian dan 
konsentrasi siswa pada pembelajaran 

√  Guru sudah bagus dalam memulai 
pembelajaran dengan menempel 
gambar sehingga lebih memudahkan 
siswa untuk memahami materi yang 
akan diajarkan. 

2. Guru menyuruh siswa untuk 
mengamati gambar yang ada di papan 
tulis. Dan bertanya tentang apa yang 
dilakukan orang-orang pada gambar? 

√  Guru sudah bagus sudah bagus 
menyuruh siswa untuk mengamati 
gambar yang ada di papan tulis. 

3. Guru memberikan contoh hasil 
pengamatannya dan menjelaskannya 
kepada para siswa. 

√  Guru masih kurang memberikan 
contoh yang konkrit sehingga 
membuat siswa masih kurang paham 
tentang interaksi sosial yang terjadi di 
lingkungan sekitar mereka. 

4. Guru menyuruh siswa untuk saling 
menjelaskan tentang hasil pengamatan 
mereka kepada teman sebangkunya. 

 √ Guru tidak menyuruh siswa untuk 
saling menjelaskan karen guru lupa 
melakukannya dan langsung 
melangkah ke pembelajaran 
selanjutnya. 

5. Guru menyebutkan beberapa contoh 
tentang keteladanan rasul-rasul allah. 

√  Guru masih kurang memberikan 
contoh yang konkrit sehingga 
membuat siswa masih kurang paham 
tentang interaksi sosial yang terjadi di 
lingkungan sekitar mereka. 

6. Guru meminta siswa untuk 
mendengarkan cerita yang diceritakan 
oleh guru. 

√  Guru sudah bagus saat menjelaskan 
materi tetapi ketika siswa disuruh 
menceritakan kembali mereka hanya  
2 orang siswa yang berani 
mengangkat tangan untuk bercerita 
sedangkan yang lainnya masih malu-
malu. 

7. Guru memberi penguatan tentang hasil 
pengamatan yang mereka dapatkan. 

√  Guru memberikan penguatan kepada 
siswa dengan menjelaskan kembali 
apa yang telah disebutkan oleh siswa. 

8. Guru dan siswa bersama-sama 
mengingat kembali contoh keteladanan 
Rosul yang pernah  mereka dengar dari 

√  Guru sudah sangat baik dalam 
mengajar karena selalu mengulang-
ulang materi hingga siswa semakin 
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cerita sekitar mereka. paham terkait materi yang dipelajari 
dengan mengajak siswa untuk 
bersama-sama mengingat kembali 
contoh keteladanan Rosul. 

9. Guru mengajukan pertanyaan tentang 
contoh keteladanan Rosul 

√  Guru sudah bagus mengajarkan siswa 
bagaimana cara bertanya dengan baik 
karena dengan begitu mengajarkan 
siswa melakukan hal yang baru.  

10. Guru menyuruh Siswa untuk 
mengajukan pertanyaan terkait materi 
yang kurang dipahami oleh siswa. 

 √ Guru tidak memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk mengajukan 
pertanyaan karena guru lupa 
melakukannya. 

11. Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa lain untuk menjawab pertanyaan 
dari siswa yang mengajukan 
pertanyaan. 

√  Karena guru tidak memberikan 
kesempatan kepda siswa untuk 
bertanya Sehingga tidak ada siswa 
yang lain yang menjawab pertanyaan 
dari temannya. 

12. Guru memberikan penjelasan dan 
penguatan terhadap jawaban yang 
diberikan oleh siswa yang menjawab. 

 √ Guru tidak memberikan penguatan 
terhadap jawaban siswa karena tidak 
ada siswa yang bertanya dan tidak ada 
pula siswa yang menjawab 
pertanyaan. 

13. Guru membagi siswa menjadi 5 
kelompok, setiap kelompok terdiri dari 
6 sampai 7 orang, jika dalam model 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 
kelompok ini dinamakan kelompok 
asal. Dalam setiap anggota kelompok 
yang sama mendapatkan materi ajar 
yang berbeda-beda. 

√  Guru sudah bagus dalam membuat 
kelas menjadi tenang ketika 
pembagian kelompok asal karena 
hanya diawal-awal pembagian 
kelompok saja siswa menjadi ribut. 

14. Guru menjelaskan aturan diskusi 
kepada siswa. Setiap anggota 
kelompok asal yang mendapat materi 
yang sama dengan kelompok asal yang 
lainnya berkumpul dan bertemu untuk 
membentuk kelompok ahli.   

√  Guru masih kurang menjelaskan 
aturan diskusi karena masih banyak 
siswa yang mondar-mandir bertanya 
tentang bagaimana aturan selanjutnya.  

15. Guru membagikan 4 judul materi yang 
berbeda  kepada setiap kelompok. 1 
materi untuk 1 anggota kelompok. 

√  Guru masih kurang dalam 
menyediakan materi karena masih ada 
siswa yang  tidak mendapatkan 
materi. Sehingga membuat siswa 
yang tidak mendapatkan materi 
mereka hanya cerita dengan temannya 
yang tidak mendapat materi 

16. Guru menyuruh siswa untuk 
membentuk kelompok ahli dengan 
berkumpul kepada teman yang 
mendapatkan materi yang sama. 

√  Saat siswa membentuk kelompok 
ahli, guru masih kurang memberikan 
arahan kepda siswa sehingga 
membuat siswa kebingungan mencari 
teman yang sama dengan materi yang 
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siswa dapatkan sehingga hal ini 
membuat kelas menjadi sangat ribut 
dan tidak terkontrol. 

17. Setiap kelompok ahli mendiskusikan 
materi yang mereka dapatkan dan 
bertanggung jawab atas materi ajar 
yang telah mereka dapatkan. 

√  Saat diskusi kelompok guru sudah 
bagus dalam memberikan perhatian 
kepada siswanya karena selalu 
mendatangi setiap kelompok ahli 
untuk melihat kegiatan diskusi siswa.  

18. Setelah selesai berdiskusi dengan 
kelompok ahli, waktunya setiap 
anggota ahli kembali berkumpul pada 
kelompok asal masing-masing untuk 
memberikan informasi berkenaan 
dengan materi ajar yang telah 
didiskusikan pada kelompok ahli. 

√  Guru masih kurang tegas kepada 
siswanya sehingga ketika guru 
menyuruh siswa untuk kembali ke 
kelompok asal masing-masing masih 
ada siswa yang diskusi dengan teman 
kelompok ahlinya. 

19. Sebelum presentasi dimulai, guru 
memberi contoh cara presentasi yang 
baik dan benar dengan menggunakan 
kalimat efektif dan bahasa indonesia 
yang baik dan benar saat melakukan 
presentasi. 

√  Guru sudah bagus mengajarkan siswa 
bagaimana cara presentasi dengan 
benar sehingga dengan begitu 
mengajarkan siswa hal-hal yang baru. 

20. Setelah presentasi selesai, guru 
mengajukan pertanyaan kepada setiap 
kelompok yang tampil presentasi. 

 √ Guru tidak mengajukan pertanyaan 
karena guru merasa jika diberikan 
pertanyaan akan memakan waktu 
yang lama sementara masih ada soal 
kelompok yang masih perlu dijawab 
sedangkan sudah waktunya istirahat. 

21. Selanjutnya guru memberikan 
penjelasan terkait seluruh materi yang 
telah dipresentasikan. 

√  Guru masih kurang menjelaskan 
materi yang terkait materi yang 
didiskusikan. 

22. Diakhir pembelajaran guru melakukan 
evaluasi pembelajaran dengan 
memberikan tes atau kuis untuk 
mengetes tingkat pemahaman siswa 
secara kelompok. 

√  Guru sudah bagus memberikan soal 
kelompok hanya saja waktunya sudah 
masuk jam istirahat. 
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INSTRUMEN 

LEMBAR OBSERVASI KEAKTIVITAS SISWA 
Kelas   : V 
Bidang studi   : Pendidikan Agama Islam 
Pembelajaran 7  : mari mengenal rasul-rasul allah 
Siklus 1   :pertemuan 2 
 

Petunjuk : 
Berilah tanda (√) pada kolom “Ya” apabila guru melakukan kegiatan yang tertera pada lembar observasi 
dan berilah tanda (X) pada kolom “Tidak” apabila guru tidak melakukan kegiatan tersebut.   

 
No. Aspek yang di Observasi Ya Tidak Komentar 

 1. Siswa mengamati  gambar yang 
ada di papan tulis dengan penuh  
perhatian dan konsentrasi 

√ 

 

 Siswa mengamati gambar dengan seksama 
karena tidak ada satupun siswa yang menulis 
ataupun bercerita dengan temannya. Terlebih 
lagi ketika guru bertanya tentang apa yang 
dilakukan orang-orang pada gambar? Semua 
siswa serentak menjawab berbuat baik. 

2. Siswa mendengarkan guru 
menjelaskan  contoh hasil 
pengamatan guru  

√ 

 

 Siswa memperhatikan guru ketika menjelaskan 
contoh hasil pengamatan guru tentang 
keteladana Rosul. hal ini ditandai dengan 
sebagian siswa menulis apa yang dijelaskan 
guru dan sebagiannya lagi hanya sekedar 
mendengarkan penjelasan guru dan ada dua 
siswa yang mengantuk  namun tetap 
memperhatikan dan mendengarkan penjelasan 
guru. 

3. Siswa saling menjelaskan 
tentang hasil pengamatan 
mereka kepada teman 
sebangkunya. 

  
√ 

 

Siswa tidak saling menjelaskan hasil 
pengamatan mereka kepada teman 
sebangkunya karena guru tidak menyuruh 
siswa untuk saling menjelaskan hal ini 
dikarenakan guru lupa melakukannya dan 
langsung melangkah ke kegiatan selanjutnya. 

4. Siswa mendengarkan guru  
membacakan cerita pada 
buku dan  menunjukkan 
ekspresi dan intonasi yang 
sesuai. Siswa menyimak 
dengan seksama. 

√ 

 

 Siswa menyimak guru yang sedang 
membacakan cerita dengan baik walau masuh 
ada beberapa siswa yang kurang 
memperhatikan dan menyimak  

5. Siswa diminta menuliskan 
kesimpulan / ringkasan 
cerita pada selembar kertas 
berwarna. 

√ 

 

 Siswa menuliskan ringkasan cerita menurut 
mereka sendiri sesuai dengan apa yang mereka 
dengarkan 

6. Siswa mendengarkan guru 
memberi penguatan tentang 
hasil pengamatan yang mereka 
dapatkan. 

√  

 

Siswa mendengarkan guru memberikan 
penguatan atas jawaba-jawaban karena dengan 
menunjukkan respon yang baik dengan cara 
siswa memperhatikan dengan pandangan guru 
tidak memberikan penguatan kepada siswa 
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terkait hasil pengamatan mereka karena guru 
lupa melakukan kegiatan pembelajaran 
tersebut. 

7. Siswa bersama-sama dengan 
guru mengulang kembali contoh 
keteladanan Rosul dengan 
melihat kebaikan-kebaikan yang 
bisa kita lakukan. 

√ 

 

 Siswa bersama-sama dengan guru mengulang 
kembali contoh keteladanan Rosul yang bisa 
kita tiru . Namun ada juga beberapa siswa yang 
masih menulis 

8. Siswa dan guru bersama-sama 
mengingat kembali contoh 
teladan Rosul  dalam upaya 
membentuk akhlak yang baik. 

  Siswa bersama-sama dengan guru mengulang 
kembali contoh interaksi manusia berdasarkan 
pelakunya. Namun ada juga beberapa siswa 
yang masih menulis 

9 Siswa mengajukan pertanyaan 
terkait materi yang kurang 
dipahami oleh siswa. 
 

 √ 

 

Tidak ada siswa yang mengajukan pertanyaan 
dengan alasan karena mereka sudah paham 
semua materi yang dijelaskan oleh guru. 

10. Siswa lain menjawab 
pertanyaan dari siswa yang 
mengajukan pertanyaan. 
 

√  

 

Siswa yang lain tidak menjawab pertanyaan 
karena tidak ada siswa yang bertanya 

11. Siswa mendengarkan penjelasan 
dan penguatan guru terkait 
jawaban yang diberikan oleh 
siswa yang menjawab. 

 √ 

 

Siswa tidak mendengarkan guru memberikan 
penguatan karena tidak ada siswa yang 
mengajukan pertanyaan terkait materi yang 
tidak dipahami. 

12. Setiap siswa sudah paham dengan 
materi yang akan didiskusikan, 
guru membagi kelompok diskusi. 

√ 

 

 Siswa sudah paham dengan materi yang 
diajarkan guru karena semua sebagian besar 
siswa serentak menyebutkan ulang semua 
materi yang sudah diajarkan tanpa bantuan dari 
guru. 

13. Siswa mendengarkan arahan 
Guru dengan membagi siswa 
menjadi 5 kelompok, setiap 
kelompok terdiri dari 6 sampai 7 
orang, jika dalam model 
pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw kelompok ini dinamakan 
kelompok asal. Dalam setiap 
anggota kelompok yang sama 
mendapatkan materi ajar yang 
berbeda-beda. 

√ 

 

 Siswa mendengarkan arahan guru ketika 
membagi kelompok namun diawal pembagian 
kelompok sebagian siswa menunjukan ketidak 
sukaan mereka ketika mendengar teman-teman 
kelompoknya yaitu dengan cara meminta untuk 
ditukar teman kelompoknya.  Saat pembagian 
kelompok, siswa yang disebutkan namanya, 
berdiri dan memisahkan diri dan langsung 
membuat kelompok di tempat yang telah di 
sediakan oleh guru. Sehingga membuat kelas 
menjadi sedikit agak ribut dan ricuh. 

14. Siswa mendengarkan guru 
menjelaskan aturan diskusi 
kepada siswa. Setiap anggota 
kelompok asal yang mendapat 
materi yang sama dengan 

√ 

 

 Siswa mendengarkan guru menjelaskan aturan 
diskusi dengan memberikan respon yang baik, 
karena semua siswa duduk dan diam di 
kelompoknya masing-masing. Sehingga kelas 
juga menjadi tidak begitu ribut dan ricuh. 
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kelompok asal yang lainnya 
berkumpul dan bertemu untuk 
membentuk kelompok ahli.   

15. Setiap siswa mengambil judul 
materi yang berbeda  dalam setiap 
anggota kelompok yang sama. 1 
materi untuk 1 anggota 
kelompok. 

√  Setiap siswa mengambil materi yang diberikan. 
Namun beberapa siswa yang tidak mendapat 
materi meminta agar mereka juga diberikan 
materi dan bertanya-tanya mengapa mereka 
tidak mendapat materi. 

16. Siswa membentuk kelompok 
ahli dengan bertemu teman 
yang mendapatkan materi yang 
sama dengan materi yang 
mereka dapatkan 

√  Ketika siswa membentuk kelompok ahli kelas 
menjadi sangat ribut dan kurang teratur. Karena 
masih ada beberapa siswa yang belum 
mendapatkan teman kelompok ahlinya.Saat 
diskusi kelompok ahli setiap siswa saling 
berdiskusi dengan teman kelompok masing-
masing dengan cara mereka saling bertanya 
sesama teman, ada yang membaca materi, ada 
juga yang menulis. Namun, ada juga beberapa 
siswa yang mondar-mandir bertanya kepada 
guru tentang apakah hasil di skusi mereka 
sudah seperti yang diminta guru, sehingga 
menyebabkan kelas menjadi sangat rebut 

17. Setiap kelompok ahli 
mendiskusikan materi yang 
mereka dapatkan dan 
bertanggung jawab atas materi 
ajar yang telah mereka dapatkan. 

√  Ketika siswa kembali ke kelompok asal, kelas 
masih ribut dan masih ada beberapa kelompok 
ahli masih berdiskusi.Saat diskusi kelompok 
asal kelas menjadi sangat ribut karena banyak 
siswa yang marah-marah sama teman 
kelompoknya karena menjelaskan materi terlalu 
cepat, ada yang mendengarkan sambil menulis, 
dan siswa yang mendapatkan materi satu-
persatu berdiri diantara teman-temannya untuk 
membacakan materi hasil diskusinya di 
kelompok ahli. 

18. Setiap anggota ahli kembali 
berkumpul pada kelompok asal 
masing-masing untuk 
memberikan informasi berkenaan 
dengan materi ajar yang telah 
didiskusikan pada kelompok ahli. 

√  Ketika siswa kembali ke kelompok asal, kelas 
masih ribut dan masih ada beberapa kelompok 
ahli masih berdiskusi.Saat diskusi kelompok 
asal kelas menjadi sangat ribut karena banyak 
siswa yang marah-marah sama teman 
kelompoknya karena menjelaskan materi terlalu 
cepat, ada yang mendengarkan sambil menulis, 
dan siswa yang mendapatkan materi satu-
persatu berdiri diantara teman-temannya untuk 
membacakan materi hasil diskusinya di 
kelompok ahli. 

19. Sebelum presentasi dimulai, 
siswa mendengarkan guru 
memberi contoh cara presentasi 
yang baik dan benar dengan 
menggunakan kalimat efektif dan 

√  Siswa mendengarkan guru  menjelaskan cara 
presentasi dengan memberikan respon yang 
baik karena sebagian besar siswa melihat dan 
memperhatikan guru menjelaskan tetapi ada 
juga sebagian siswa yang masih menulis, ada 



bahasa indonesia yang baik dan 
benar saat melakukan presentasi. 

juga yang masih membaca materinya sama 
teman-teman kelompoknya.  

20. Setelah presentasi selesai, siswa 
menjawab pertanyaaan yang 
diajukan oleh guru kepada setiap 
kelompok yang tampil presentasi. 

 √ Guru tidak memberikan pertanyaan kepada 
setiap kelompok yang tampil presentasi karena 
sudah waktunya jam istirahat. 

21. Selanjutnya siswa mendengarkan 
guru memberikan penjelasan 
terkait seluruh materi yang telah 
dipresentasikan. 

√  Siswa mendengarkan guru menjelaskan 
kembali materi yang telah didiskusikan dengan 
memberikan respon yang baik karena siswa 
sudah tidak ribut lagi semua duduk diam dan 
memperhatikan guru menjelaskan dan ada juga 
beberapa siswa yang menulis kembali materi 
yang belum diselesaikannya. 

22. Diakhir pembelajaran siswa 
melakukan evaluasi pembelajaran 
dengan menjawab tes atau kuis 
yang diberikan oleh guru. 

√  Siswa menjawab soal kelompok yang diberikan 
guru dengan cara satu anggota kelompok 
menulis dan anggota kelompok yang lain 
mencari jawaban soal yang diberikan. 
kelompok yang selesai mengerjakan soal bisa 
keluar dan istirahat. 
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cita – cita.  
 Menyanyikan salah satu Lagu Wajib/Lagu Nasional. 

Guru memberikan penguatan tentang pentingnya 
menanamkan semangat Nasionalisme. 

 Siswa diminta untuk memeriksa kerapian diri dan 
kebersihan kelas 

 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, 
manfaat dan aktivitas pembelajaran yang akan 
dilakukan. 

 Siswa menyimak penjelasan guru tentang pentingnya 
sikap disiplin, kerjasama, danmandiri yang akan 
dikembangkan dalam pembelajaran.  

Aperpepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang 

akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya. 

 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan 
bertanya. 

 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya 
dengan pelajaran yang akan dilakukan 

Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-
hari 

 Apabila materi tema/projek ini kerjakan  dengan baik 
dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka 
peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang 
materi sesuai tema 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan 
yang  berlangsung 

 Mengajukan pertanyaan 
 
Pemberian Acuan 

 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas 
pada pertemuan saat itu. 

 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi 
dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang  
berlangsung 

 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman 

belajar  sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran 
 

Kegiatan Inti Materi : Rasul Ulul ‘Azmi  
Sintak Model 
Pembelajaran 

KEGIATAN LITERASI 
 Pembiasaan membaca 15 menit dimulai dengan guru 

165 menit 
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Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 

menceritakan tentang kisah masa kecil salah satu tokoh 
dunia / agama ( Misal : Ibnu Sina, Isaac Newton , nabi 
dan rasul, orang orang soleh dll). 
 

 Sebelum membacakan buku, guru menjelaskan tujuan 
kegiatan literasi dan mengajak siswa mendiskusikan 
pertanyaan-pertanyaan berikut: 
- apa yang tergambar pada sampul buku? 
- apa judulbuku? 
- kira-kira buku ini menceritakan apa? 
- pernahkah kamu membaca judul seperti itu? 
- apa saja yang kamu ingin ketahui dari buku ini? 

 Guru  membacakan cerita pada buku dan  menunjukkan 
ekspresi dan intonasi yang sesuai. Siswa menyimak 
dengan seksama. 

 Setelah guru membacakan buku, siswa diminta 
menuliskan kesimpulan / ringkasan cerita pada 
selembar kertas berwarna. 

 Menyegarkan suasana kembali dengan menyanyikan 
salah satu lagu anak-anak.  

 Berikan penguatan bahwa cita – cita, apapun itu harus 
di capai dengan kerja keras. 

 
 Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 

memusatkan perhatian pada topik materi : Rasul Ulul 
‘Azmidengan cara : 
 Melihat (tanpa atau dengan Alat) 

Menayangkan gambar/foto/video yang relevan 
 Mengamati 

Lembar kerja materi : Rasul Ulul ‘Azmi 
pemberian contoh-contoh materi : Rasul Ulul 
‘Azmiuntuk dapat dikembangkan peserta didik, 
dari media interaktif, dsb 

 Membaca. 
Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di 
sekolah dengan membaca materi dari buku 
paket atau buku-buku penunjang lain, dari 
internet/materi yang berhubungan dengan : 
Rasul Ulul ‘Azmi 

 Menulis 
Menulis resume dari hasil pengamatan dan 
bacaan terkait : Rasul Ulul ‘Azmi 

 Mendengar 
Pemberian materi : Rasul Ulul ‘Azmi oleh guru 

 Menyimak 
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis 
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besar/global tentang materi pelajaran mengenai 
materi : 
: Rasul Ulul ‘Azmi 

 Siswa diajak untuk melatih rasa syukur, kesungguhan 
dan kedisiplinan, ketelitian, mencari informasi 

 Siswa mempertunjukkan hasil kerja kelompoknya untuk 
menarikan tari hasil kreasi kelompok yang merupakan 
kreasi dari daerah di Indonesia. Siswa berlatih kembali 
beberapa gerakan hasil kreasinya dengan mengikuti 
irama dan ketukan dari musik pengiring tarian tersebut. 
Siswa bekerja sama dengan kelompoknya agar 
menghasilkan harmoni yang indah 

 Siswa dan guru merayakan kegiatan pembelajaran 
dengan bernyanyi dan bermain peran 

Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan 
dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui 
kegiatan belajar, contohnya : 
Mengajukan pertanyaan tentang materi : 
 
: Rasul Ulul ‘Azmi 
 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 
untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 
diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan 
yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa 
ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk 
membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan 
belajar sepanjang hayat 

 

Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 

KEGIATAN LITERASI 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk 
menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
Mengamati obyek/kejadian 

 Mengamati dengan seksama materi sub : Rasul Ulul 
‘Azmiyang sedang dipelajari dalam bentuk 
gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan 
mencoba menginterprestasikannya 

Membaca sumber lain selain buku teks 
 Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan 

mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai 
sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman 
tentang materi : Rasul Ulul ‘Azmiyang sedang dipelajari 

Aktivitas 
 menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum 

dapat dipahami dari kegiatan mengmati dan membaca 
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yang akan diajukan kepada guru berkaitan dengan 
materi : Rasul Ulul ‘Azmiyang sedang dipelajari 

Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber 
 mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi : 

Rasul Ulul ‘Azmiyang telah disusun dalam daftar 
pertanyaan kepada guru 

 
COLLABORATION (KERJASAMA) 
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: 
Mendiskusikan 

 Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas 
contoh dalam buku paket mengenai materi : Rasul Ulul 
‘Azmi 

Mengumpulkan informasi 
 Mencatat semua informasi tentang materi : Rasul Ulul 

‘Azmiyang telah diperoleh pada buku catatan dengan 
tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar 

Mempresentasikan ulang 
 Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau 

mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri sub 
tema : Rasul Ulul ‘Azmisesuai dengan pemahamannya 

Saling tukar informasi tentang materi: 
 : Rasul Ulul ‘Azmi 

dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok 
lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang 
dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, 
dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan 
dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui 
berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan 
belajar dan belajar sepanjang hayat 

Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 

COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL 
THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data 
hasil pengamatan dengan cara : 
Berdiskusi tentang data dari Materi : 
: Rasul Ulul ‘Azmi 
mengolah informasi dari materi : Rasul Ulul ‘Azmiyang sudah 
dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya mau 
pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 
mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi : 
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Rasul Ulul ‘Azmi 
 

Verification 
(pembuktian) 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori 
pada buku sumber melalui kegiatan : 
Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada 
pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari 
berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai 
kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, 
teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan 
prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif 
dalam membuktikan tentang materi : 
: Rasul Ulul ‘Azmi 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-
sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh 
peserta didik. 

 

Generalization 
(menarik 
kesimpulan) 

COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi : Rasul Ulul 
‘Azmiberupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, 
tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, 
teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan. 
Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal 
tentang materi : 
: Rasul Ulul ‘Azmi 
Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan 
tentanag materi  : Rasul Ulul ‘Azmidan ditanggapi oleh 
kelompok yang mempresentasikan 
Bertanya atas presentasi tentang materi  : Rasul Ulul 
‘Azmiyang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan  
untuk menjawabnya. 
 
CREATIVITY (KREATIVITAS) 
Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : 
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : 
: Rasul Ulul ‘Azmi 
Menjawab pertanyaan tentang materi  : Rasul Ulul ‘Azmiyang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar kerja 
yang telah disediakan 
Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru 
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan 
dengan materi  : Rasul Ulul ‘Azmiyang akan selesai dipelajari 
Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi  : Rasul Ulul ‘Azmi 

 



yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada 
lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk 
mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 

Catatan : Selama pembelajaran  berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme,  disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 
jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan 
Penutup  Siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran 

yang telah berlangsung ; 
 Apa saja yang telah dipahami siswa? 
 Apa yang belum dipahami siswa? 
 Bagaimana perasaan selama pembelajaran? 

Materi tentang sub tema: 
yang baru dilakukan 
 

 Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran.  
 Siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Termasuk 
menyampaikan kegiatan bersama orangtua 

 Siswa menyimak cerita motivasi tentang pentingnya sikap 
Disiplin, kerjasama, dan syukur 

 Siswa menyanyikan lagu gembira 
   Siswa melakukan operasi semut untuk menjaga kebersihan  

  kelas. 
 Mengingatkan siswa untuk menghapus papan tulis dan 

memastikan ruang belajar tetap bersih dan mencuci tangan 
dengan sabun 

 Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah seorang 
siswa. 

15 Menit 

 
Duduria, 19 Februari 2017 

Guru Mata Pelajaran       Peneliti 

     
Ronaslian, SPd.I                                                                    Katiyem 

NIM:16010104070 
Mengetahui 

Kepala SD Negeri 3 Ranomeeto 
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NIP. 19791207 2009031 004 
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  Based Learning (Pembelajaran Berbasis Masalah )/ projek 
 

N. Media Pembelajaran 
Media/Alat:  
 Power point, Video, LCD, Laptop  
 Alat dan Gambar Peraga. 
 
Bahan : 
 Informasi tentang berbagai PAIBP dari berbagai sumber, misalnya, koran, 

majalah, jurnal,  dan internet 
 

O. Sumber Belajar  
 Al-Quran dan Al-Hadits 
 Buku siswa PAI-BP kelas V Revisi 2017 
 Buku Guru PAI-BP kelas V Revisi 2017                 
 Buku tajwid 
 Kitab tafsir Al-Qur’an 
 Buku-buku relevan 
 Blog dan website 

 
P. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan   
 Guru 

Orientasi 
 Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan 

mengecek kehadiran siswa. 
 Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah 

seorang siswa. Siswa yang diminta membaca doa 
adalah siswa yang hari itu datang paling awal 
(Menghargai kedisiplinan siswa) 

 Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap 
disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapainya 
cita – cita.  

 Menyanyikan salah satu Lagu Wajib/Lagu 
Nasional. Guru memberikan penguatan tentang 
pentingnya menanamkan semangat Nasionalisme. 

 Siswa diminta untuk memeriksa kerapian diri dan 
kebersihan kelas 

 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 
tujuan, manfaat dan aktivitas pembelajaran yang 
akan dilakukan. 

30 menit 
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 Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
pentingnya sikap disiplin, kerjasama, danmandiri 
yang akan dikembangkan dalam pembelajaran.  

Aperpepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran 

yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 
didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya. 

 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan 
bertanya. 

 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya 
dengan pelajaran yang akan dilakukan 

Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan 
sehari-hari 

 Apabila materi tema/projek ini kerjakan  dengan 
baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, 
maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan 
tentang materi sesuai tema 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan 
yang  berlangsung 

 Mengajukan pertanyaan 
 
Pemberian Acuan 

 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan 
dibahas pada pertemuan saat itu. 

 Memberitahukan tentang kompetensi inti, 
kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 

 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman 

belajar  sesuai dengan langkah-langkah 
pembelajaran 
 

Kegiatan Inti Materi : Kisah keteladanan Nabi Muhammad saw sebagai 
Ulul ‘azmi 

 

Sintak Model 
Pembelajaran 
 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 

KEGIATAN LITERASI 
 Pembiasaan membaca 15 menit dimulai dengan guru 

menceritakan tentang kisah masa kecil salah satu 
tokoh dunia / agama ( Misal : Ibnu Sina, Isaac 
Newton , nabi dan rasul, orang orang soleh dll). 
 

 Sebelum membacakan buku, guru menjelaskan 
tujuan kegiatan literasi dan mengajak siswa 
mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut: 

165 menit 
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- apa yang tergambar pada sampul buku? 
- apa judulbuku? 
- kira-kira buku ini menceritakan apa? 
- pernahkah kamu membaca judul seperti itu? 
- apa saja yang kamu ingin ketahui dari buku ini? 

 Guru  membacakan cerita pada buku dan  
menunjukkan ekspresi dan intonasi yang sesuai. 
Siswa menyimak dengan seksama. 

 Setelah guru membacakan buku, siswa diminta 
menuliskan kesimpulan / ringkasan cerita pada 
selembar kertas berwarna. 

 Menyegarkan suasana kembali dengan menyanyikan 
salah satu lagu anak-anak.  

 Berikan penguatan bahwa cita – cita, apapun itu 
harus di capai dengan kerja keras. 

 
 Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 

memusatkan perhatian pada topik materi : Kisah 
keteladanan Nabi Muhammad saw sebagai Ulul 
‘azmidengan cara : 
 Melihat (tanpa atau dengan Alat) 

Menayangkan gambar/foto/video yang 
relevan 

 Mengamati 
Lembar kerja materi : Kisah keteladanan 
Nabi Muhammad saw sebagai Ulul ‘azmi 
pemberian contoh-contoh materi : Kisah 
keteladanan Nabi Muhammad saw sebagai 
Ulul ‘azmiuntuk dapat dikembangkan peserta 
didik, dari media interaktif, dsb 

 Membaca. 
Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan 
di sekolah dengan membaca materi dari buku 
paket atau buku-buku penunjang lain, dari 
internet/materi yang berhubungan dengan : 
Kisah keteladanan Nabi Muhammad saw 
sebagai Ulul ‘azmi 

 Menulis 
Menulis resume dari hasil pengamatan dan 
bacaan terkait : Kisah keteladanan Nabi 
Muhammad saw sebagai Ulul ‘azmi 

 Mendengar 
Pemberian materi : Kisah keteladanan Nabi 
Muhammad saw sebagai Ulul ‘azmi oleh 
guru 

 Menyimak 
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Penjelasan pengantar kegiatan secara garis 
besar/global tentang materi pelajaran 
mengenai materi : 
: Kisah keteladanan Nabi Muhammad saw 
sebagai Ulul ‘azmi 

 Siswa diajak untuk melatih rasa syukur, 
kesungguhan dan kedisiplinan, ketelitian, mencari 
informasi 

 Siswa mempertunjukkan hasil kerja kelompoknya 
untuk menarikan tari hasil kreasi kelompok yang 
merupakan kreasi dari daerah di Indonesia. Siswa 
berlatih kembali beberapa gerakan hasil kreasinya 
dengan mengikuti irama dan ketukan dari musik 
pengiring tarian tersebut. Siswa bekerja sama 
dengan kelompoknya agar menghasilkan harmoni 
yang indah 

 Siswa dan guru merayakan kegiatan pembelajaran 
dengan bernyanyi dan bermain peran 

Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 
berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab 
melalui kegiatan belajar, contohnya : 
Mengajukan pertanyaan tentang materi : 
 
: Kisah keteladanan Nabi Muhammad saw sebagai Ulul 
‘azmi 
 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 
untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 
diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke 
pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan 
kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 
untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat 

 

Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 

KEGIATAN LITERASI 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk 
menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui 
kegiatan: 
Mengamati obyek/kejadian 

 Mengamati dengan seksama materi sub : Kisah 
keteladanan Nabi Muhammad saw sebagai Ulul 
‘azmiyang sedang dipelajari dalam bentuk 
gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan 
mencoba menginterprestasikannya 

Membaca sumber lain selain buku teks 
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 Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan 
mencari dan membaca berbagai referensi dari 
berbagai sumber guna menambah pengetahuan dan 
pemahaman tentang materi : Kisah keteladanan 
Nabi Muhammad saw sebagai Ulul ‘azmiyang 
sedang dipelajari 

Aktivitas 
 menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum 

dapat dipahami dari kegiatan mengmati dan 
membaca yang akan diajukan kepada guru berkaitan 
dengan materi : Kisah keteladanan Nabi Muhammad 
saw sebagai Ulul ‘azmiyang sedang dipelajari 

Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber 
 mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi : 

Kisah keteladanan Nabi Muhammad saw sebagai 
Ulul ‘azmiyang telah disusun dalam daftar 
pertanyaan kepada guru 

 
COLLABORATION (KERJASAMA) 
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: 
Mendiskusikan 

 Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas contoh dalam buku paket mengenai 
materi : Kisah keteladanan Nabi Muhammad saw 
sebagai Ulul ‘azmi 

Mengumpulkan informasi 
 Mencatat semua informasi tentang materi : Kisah 

keteladanan Nabi Muhammad saw sebagai Ulul 
‘azmiyang telah diperoleh pada buku catatan dengan 
tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar 

Mempresentasikan ulang 
 Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau 

mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri 
sub tema : Kisah keteladanan Nabi Muhammad saw 
sebagai Ulul ‘azmisesuai dengan pemahamannya 

Saling tukar informasi tentang materi: 
 : Kisah keteladanan Nabi Muhammad saw sebagai 

Ulul ‘azmi 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok 
lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang 
dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, 
dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada 
buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang 
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap 
teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, 
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kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang 
dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar 
sepanjang hayat 

Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 

COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL 
THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data 
hasil pengamatan dengan cara : 
Berdiskusi tentang data dari Materi : 
: Kisah keteladanan Nabi Muhammad saw sebagai Ulul 
‘azmi 
mengolah informasi dari materi : Kisah keteladanan Nabi 
Muhammad saw sebagai Ulul ‘azmiyang sudah 
dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya 
mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 
mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi : 
Kisah keteladanan Nabi Muhammad saw sebagai Ulul 
‘azmi 
 

 

Verification 
(pembuktian) 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 
teori pada buku sumber melalui kegiatan : 
Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada 
pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari 
berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda 
sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi : 
: Kisah keteladanan Nabi Muhammad saw sebagai Ulul 
‘azmi 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara 
bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah 
dikerjakan oleh peserta didik. 

 

Generalization 
(menarik 
kesimpulan) 

COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi : Kisah 
keteladanan Nabi Muhammad saw sebagai Ulul 
‘azmiberupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara 
lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan. 
Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal 
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tentang materi : 
: Kisah keteladanan Nabi Muhammad saw sebagai Ulul 
‘azmi 
Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan 
tentanag materi  : Kisah keteladanan Nabi Muhammad saw 
sebagai Ulul ‘azmidan ditanggapi oleh kelompok yang 
mempresentasikan 
Bertanya atas presentasi tentang materi  : Kisah keteladanan 
Nabi Muhammad saw sebagai Ulul ‘azmiyang dilakukan 
dan peserta didik lain diberi kesempatan  untuk 
menjawabnya. 
 
CREATIVITY (KREATIVITAS) 
Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : 
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : 
: Kisah keteladanan Nabi Muhammad saw sebagai Ulul 
‘azmi 
Menjawab pertanyaan tentang materi  : Kisah keteladanan 
Nabi Muhammad saw sebagai Ulul ‘azmiyang terdapat pada 
buku pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah 
disediakan 
Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru 
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan 
dengan materi  : Kisah keteladanan Nabi Muhammad saw 
sebagai Ulul ‘azmiyang akan selesai dipelajari 
Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi  : Kisah 
keteladanan Nabi Muhammad saw sebagai Ulul ‘azmi yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar 
lerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek 
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 

Catatan : Selama pembelajaran  berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme,  disiplin, rasa percaya diri, 
berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, 
peduli lingkungan 
Penutup  Siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran 

yang telah berlangsung ; 
 Apa saja yang telah dipahami siswa? 
 Apa yang belum dipahami siswa? 
 Bagaimana perasaan selama pembelajaran? 

Materi tentang sub tema: 
yang baru dilakukan 
 

 Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran.  
 Siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Termasuk 

15 Menit 



menyampaikan kegiatan bersama orangtua 
 Siswa menyimak cerita motivasi tentang pentingnya sikap 

Disiplin, kerjasama, dan syukur 
 Siswa menyanyikan lagu gembira 
   Siswa melakukan operasi semut untuk menjaga kebersihan  

  kelas. 
 Mengingatkan siswa untuk menghapus papan tulis dan 

memastikan ruang belajar tetap bersih dan mencuci tangan 
dengan sabun 

 Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah seorang 
siswa. 

 
Duduria, 19 Februari 2017 

Guru Mata Pelajaran       Peneliti 

     
Ronaslian, SPd.I                                                                    Katiyem 

NIM:16010104070 
Mengetahui 

Kepala SD Negeri 3 Ranomeeto 
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INSTRUMEN 
LEMBAR OBSERVASI KEAKTIVITAS GURU 

Kelas   : V 
Bidang studi   : Pendidikan Agama Islam 
Pembelajaran 7  : mari mengenal rasul-rasul allah 
Siklus II  :pertemuan 1 

Petun petunjuk: 
Berilah tanda (√) pada kolom “Ya” apabila guru melakukan kegiatan yang tertera pada lembar observasi 
dan berilah tanda (X) pada kolom “Tidak” apabila guru tidak melakukan kegiatan tersebut.   

 
N     

No 
Aspek yang di Observasi            

ya 
               
Tidak 

Komentar 

       1 Guru Menempelkan gambar tentang Rasul-
rasul allah di papan tulis dengan tujuan agar 
memusatkan perhatian dan konsentrasi siswa 
pada pembelajaran 

√  Guru sudah bagus dalam memulai 
pembelajaran dengan menempel 
gambar sehingga lebih 
memudahkan siswa untuk 
memahami materi yang akan 
diajarkan. 

        2 Guru menyuruh siswa untuk mengamati 
gambar yang ada di papan tulis. Dan 
bertanya tentang apa yang dilakukan orang-
orang pada gambar? 

√  Guru sudah bagus sudah bagus 
menyuruh siswa untuk mengamati 
gambar yang ada di papan tulis. 

      3 Guru memberikan contoh hasil 
pengamatannya dan menjelaskannya kepada 
para siswa. 

√  Guru masih kurang memberikan 
contoh yang konkrit sehingga 
membuat siswa masih kurang 
paham tentang interaksi sosial yang 
terjadi di lingkungan sekitar 
mereka. 

      4 Guru menyuruh siswa untuk saling 
menjelaskan tentang hasil pengamatan 
mereka kepada teman sebangkunya. 

√  Guru tidak menyuruh siswa untuk 
saling menjelaskan karen guru lupa 
melakukannya dan langsung 
melangkah ke pembelajaran 
selanjutnya. 

      5 Guru menyebutkan beberapa contoh tentang 
keteladanan rasul-rasul allah. 

√  Guru masih kurang memberikan 
contoh yang konkrit sehingga 
membuat siswa masih kurang 
paham tentang interaksi sosial yang 
terjadi di lingkungan sekitar 
mereka. 

       6  Guru meminta siswa untuk mendengarkan 
cerita yang diceritakan oleh guru. 

√  Guru sudah bagus saat menjelaskan 
materi tetapi ketika siswa disuruh 
menceritakan kembali mereka 
hanya  2 orang siswa yang berani 
mengangkat tangan untuk bercerita 
sedangkan yang lainnya masih       
malu-malu. 

        7 Guru memberi penguatan tentang hasil 
pengamatan yang mereka dapatkan. 

√  Guru memberikan penguatan 
kepada siswa dengan menjelaskan 
kembali apa yang telah disebutkan 
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oleh siswa. 
       8 Guru dan siswa bersama-sama mengingat 

kembali contoh keteladanan Rosul yang 
pernah  mereka dengar dari cerita sekitar 
mereka. 

√  Guru sudah sangat baik dalam 
mengajar karena selalu mengulang-
ulang materi hingga siswa semakin 
paham terkait materi yang 
dipelajari dengan mengajak siswa 
untuk bersama-sama mengingat 
kembali contoh keteladanan Rosul. 

       9 Guru mengajukan pertanyaan tentang contoh 
keteladanan Rosul 

√  Guru sudah bagus mengajarkan 
siswa bagaimana cara bertanya 
dengan baik karena dengan begitu 
mengajarkan siswa melakukan hal 
yang baru.  

       10 Guru menyuruh Siswa untuk mengajukan 
pertanyaan terkait materi yang kurang 
dipahami oleh siswa. 

√  Guru tidak memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk 
mengajukan pertanyaan karena 
guru lupa melakukannya. 

       11 Guru memberikan kesempatan kepada siswa 
lain untuk menjawab pertanyaan dari siswa 
yang mengajukan pertanyaan. 

√  Karena guru tidak memberikan 
kesempatan kepda siswa untuk 
bertanya Sehingga tidak ada siswa 
yang lain yang menjawab 
pertanyaan dari temannya. 

      12 Guru memberikan penjelasan dan penguatan 
terhadap jawaban yang diberikan oleh siswa 
yang menjawab. 

√  Guru tidak memberikan penguatan 
terhadap jawaban siswa karena 
tidak ada siswa yang bertanya dan 
tidak ada pula siswa yang 
menjawab pertanyaan. 

       13 Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok, 
setiap kelompok terdiri dari 6 sampai 7 
orang, jika dalam model pembelajaran 
kooperatif tipe Jigsaw kelompok ini 
dinamakan kelompok asal. Dalam setiap 
anggota kelompok yang sama mendapatkan 
materi ajar yang berbeda-beda. 

√  Guru sudah bagus dalam membuat 
kelas menjadi tenang ketika 
pembagian kelompok asal karena 
hanya diawal-awal pembagian 
kelompok saja siswa menjadi ribut. 

      14     
 

Guru menjelaskan aturan diskusi kepada 
siswa. Setiap anggota kelompok asal yang 
mendapat materi yang sama dengan 
kelompok asal yang lainnya berkumpul dan 
bertemu untuk membentuk kelompok ahli.   

√  Guru masih kurang menjelaskan 
aturan diskusi karena masih banyak 
siswa yang mondar-mandir 
bertanya tentang bagaimana aturan 
selanjutnya.  

       
15 15 

Guru membagikan 4 judul materi yang 
berbeda  kepada setiap kelompok. 1 materi 
untuk 1 anggota kelompok. 

√  Guru masih kurang dalam 
menyediakan materi karena masih 
ada siswa yang  tidak mendapatkan 
materi. Sehingga membuat siswa 
yang tidak mendapatkan materi 
mereka hanya cerita dengan 
temannya yang tidak mendapat 
materi 

       16 Guru menyuruh siswa untuk membentuk √  Saat siswa membentuk kelompok 
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kelompok ahli dengan berkumpul kepada 
teman yang mendapatkan materi yang sama. 

ahli, guru masih kurang 
memberikan arahan kepda siswa 
sehingga membuat siswa 
kebingungan mencari teman yang 
sama dengan materi yang siswa 
dapatkan sehingga hal ini membuat 
kelas menjadi sangat ribut dan 
tidak terkontrol. 

       17 Setiap kelompok ahli mendiskusikan materi 
yang mereka dapatkan dan bertanggung 
jawab atas materi ajar yang telah mereka 
dapatkan. 

√  Saat diskusi kelompok guru sudah 
bagus dalam memberikan perhatian 
kepada siswanya karena selalu 
mendatangi setiap kelompok ahli 
untuk melihat kegiatan diskusi 
siswa.  

        18 Setelah selesai berdiskusi dengan kelompok 
ahli, waktunya setiap anggota ahli kembali 
berkumpul pada kelompok asal masing-
masing untuk memberikan informasi 
berkenaan dengan materi ajar yang telah 
didiskusikan pada kelompok ahli. 

√  Guru masih kurang tegas kepada 
siswanya sehingga ketika guru 
menyuruh siswa untuk kembali ke 
kelompok asal masing-masing 
masih ada siswa yang diskusi 
dengan teman kelompok ahlinya. 

        19 Sebelum presentasi dimulai, guru memberi 
contoh cara presentasi yang baik dan benar 
dengan menggunakan kalimat efektif dan 
bahasa indonesia yang baik dan benar saat 
melakukan presentasi. 

√  Guru sudah bagus mengajarkan 
siswa bagaimana cara presentasi 
dengan benar sehingga dengan 
begitu mengajarkan siswa hal-hal 
yang baru. 

       20 Setelah presentasi selesai, guru mengajukan 
pertanyaan kepada setiap kelompok yang 
tampil presentasi. 

√  Guru tidak mengajukan pertanyaan 
karena guru merasa jika diberikan 
pertanyaan akan memakan waktu 
yang lama sementara masih ada 
soal kelompok yang masih perlu 
dijawab sedangkan sudah waktunya 
istirahat. 

       21 Selanjutnya guru memberikan penjelasan 
terkait seluruh materi yang telah 
dipresentasikan. 

√  Guru masih kurang menjelaskan 
materi yang terkait materi yang 
didiskusikan. 

        22 Diakhir pembelajaran guru melakukan 
evaluasi pembelajaran dengan memberikan 
tes atau kuis untuk mengetes tingkat 
pemahaman siswa secara kelompok. 

√  Guru sudah bagus memberikan soal 
kelompok hanya saja waktunya 
sudah masuk jam istirahat. 
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Kolaborator        Peneliti 
 

     
Ronaslian, SPd.I                                                                    Katiyem 
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INSTRUMEN 

LEMBAR OBSERVASI KEAKTIVITAS SISWA 
Kelas   : V 
Bidang studi   : Pendidikan Agama Islam 
Pembelajaran 7  : mari mengenal rasul-rasul allah 
Siklus II  :pertemuan 1 

P           petunjuk : 
Berilah tanda (√) pada kolom “Ya” apabila guru melakukan kegiatan yang tertera pada lembar observasi 
dan berilah tanda (X) pada kolom “Tidak” apabila guru tidak melakukan kegiatan tersebut.   

 
  
No 

Aspek yang di Observasi Ya tidak Komentar 

      1 Siswa mengamati  gambar yang ada di 
papan tulis dengan penuh  perhatian dan 
konsentrasi 

√ 

 

 Siswa mengamati gambar dengan 
seksama karena tidak ada satupun 
siswa yang menulis ataupun 
bercerita dengan temannya. 
Terlebih lagi ketika guru bertanya 
tentang apa yang dilakukan orang-
orang pada gambar? Semua siswa 
serentak menjawab berbuat baik. 

 2 Siswa mendengarkan guru menjelaskan  
contoh hasil pengamatan guru  

√ 

 

 Siswa memperhatikan guru ketika 
menjelaskan contoh hasil 
pengamatan guru tentang keteladana 
Rosul. hal ini ditandai dengan 
sebagian siswa menulis apa yang 
dijelaskan guru dan sebagiannya 
lagi hanya sekedar mendengarkan 
penjelasan guru dan ada dua siswa 
yang mengantuk  namun tetap 
memperhatikan dan mendengarkan 
penjelasan guru. 

  3 Siswa saling menjelaskan tentang hasil 
pengamatan mereka kepada teman 
sebangkunya. 

 √ 

 

Siswa tidak saling menjelaskan 
hasil pengamatan mereka kepada 
teman sebangkunya karena guru 
tidak menyuruh siswa untuk saling 
menjelaskan hal ini dikarenakan 
guru lupa melakukannya dan 
langsung melangkah ke kegiatan 
selanjutnya. 

 4 Siswa mendengarkan guru  
membacakan cerita pada buku dan  
menunjukkan ekspresi dan intonasi 
yang sesuai. Siswa menyimak 
dengan seksama. 

√ 

 

 Siswa menyimak guru yang sedang 
membacakan cerita dengan baik 
walau masuh ada beberapa siswa 
yang kurang memperhatikan dan 
menyimak  

 5 Siswa diminta menuliskan 
kesimpulan / ringkasan cerita pada 
selembar kertas berwarna. 

√ 

 

 Siswa menuliskan ringkasan cerita 
menurut mereka sendiri sesuai 
dengan apa yang mereka dengarkan 
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 6 Siswa mendengarkan guru memberi 
penguatan tentang hasil pengamatan yang 
mereka dapatkan. 

√  

 

Siswa mendengarkan guru 
memberikan penguatan atas jawaba-
jawaban karena dengan 
menunjukkan respon yang baik 
dengan cara siswa memperhatikan 
dengan pandangan guru tidak 
memberikan penguatan kepada 
siswa terkait hasil pengamatan 
mereka karena guru lupa melakukan 
kegiatan pembelajaran tersebut. 

 7 Siswa bersama-sama dengan guru 
mengulang kembali contoh keteladanan 
Rosul dengan melihat kebaikan-kebaikan 
yang bisa kita lakukan. 

√ 

 

 Siswa bersama-sama dengan guru 
mengulang kembali contoh 
keteladanan Rosul yang bisa kita 
tiru . Namun ada juga beberapa 
siswa yang masih menulis 

 8 Siswa dan guru bersama-sama mengingat 
kembali contoh teladan Rosul  dalam 
upaya membentuk akhlak yang baik. 

  Siswa bersama-sama dengan guru 
mengulang kembali contoh interaksi 
manusia berdasarkan pelakunya. 
Namun ada juga beberapa siswa 
yang masih menulis 

9    Siswa mengajukan pertanyaan terkait 
materi yang kurang dipahami oleh siswa. 
 

 √ 

 

Tidak ada siswa yang mengajukan 
pertanyaan dengan alasan karena 
mereka sudah paham semua materi 
yang dijelaskan oleh guru. 

10    Siswa lain menjawab pertanyaan dari 
siswa yang mengajukan pertanyaan. 
 

√  

 

Siswa yang lain tidak menjawab 
pertanyaan karena tidak ada siswa 
yang bertanya 

              
11 

Siswa mendengarkan penjelasan dan 
penguatan guru terkait jawaban yang 
diberikan oleh siswa yang menjawab. 

√  

 

Siswa tidak mendengarkan guru 
memberikan penguatan karena tidak 
ada siswa yang mengajukan 
pertanyaan terkait materi yang tidak 
dipahami. 

    
12 

Setiap siswa sudah paham dengan materi 
yang akan didiskusikan, guru membagi 
kelompok diskusi. 

√ 

 

 Siswa sudah paham dengan materi 
yang diajarkan guru karena semua 
sebagian besar siswa serentak 
menyebutkan ulang semua materi 
yang sudah diajarkan tanpa bantuan 
dari guru. 

13.  Siswa mendengarkan arahan Guru dengan 
membagi siswa menjadi 5 kelompok, setiap 
kelompok terdiri dari 6 sampai 7 orang, jika 
dalam model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw kelompok ini dinamakan kelompok 
asal. Dalam setiap anggota kelompok yang 
sama mendapatkan materi ajar yang 
berbeda-beda. 

√ 

 

 Siswa mendengarkan arahan guru 
ketika membagi kelompok namun 
diawal pembagian kelompok 
sebagian siswa menunjukan ketidak 
sukaan mereka ketika mendengar 
teman-teman kelompoknya yaitu 
dengan cara meminta untuk ditukar 
teman kelompoknya.  Saat 
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pembagian kelompok, siswa yang 
disebutkan namanya, berdiri dan 
memisahkan diri dan langsung 
membuat kelompok di tempat yang 
telah di sediakan oleh guru. 
Sehingga membuat kelas menjadi 
sedikit agak ribut dan ricuh. 

14.  Siswa mendengarkan guru menjelaskan 
aturan diskusi kepada siswa. Setiap 
anggota kelompok asal yang mendapat 
materi yang sama dengan kelompok asal 
yang lainnya berkumpul dan bertemu 
untuk membentuk kelompok ahli.   

√ 

 

 Siswa mendengarkan guru 
menjelaskan aturan diskusi dengan 
memberikan respon yang baik, 
karena semua siswa duduk dan 
diam di kelompoknya masing-
masing. Sehingga kelas juga 
menjadi tidak begitu ribut dan ricuh. 
 

15.   Setiap siswa mengambil judul materi yang 
berbeda  dalam setiap anggota kelompok 
yang sama. 1 materi untuk 1 anggota 
kelompok. 

√  Setiap siswa mengambil materi 
yang diberikan. Namun beberapa 
siswa yang tidak mendapat materi 
meminta agar mereka juga 
diberikan materi dan bertanya-tanya 
mengapa mereka tidak mendapat 
materi. 

16.   Siswa membentuk kelompok ahli dengan 
bertemu teman yang mendapatkan materi 
yang sama dengan materi yang mereka 
dapatkan 

√  Ketika siswa membentuk kelompok 
ahli kelas menjadi sangat ribut dan 
kurang teratur. Karena masih ada 
beberapa siswa yang belum 
mendapatkan teman kelompok 
ahlinya.Saat diskusi kelompok ahli 
setiap siswa saling berdiskusi 
dengan teman kelompok masing-
masing dengan cara mereka saling 
bertanya sesama teman, ada yang 
membaca materi, ada juga yang 
menulis. Namun, ada juga beberapa 
siswa yang mondar-mandir bertanya 
kepada guru tentang apakah hasil di 
skusi mereka sudah seperti yang 
diminta guru, sehingga 
menyebabkan kelas menjadi sangat 
rebut 

17.  Setiap kelompok ahli mendiskusikan materi 
yang mereka dapatkan dan bertanggung 
jawab atas materi ajar yang telah mereka 
dapatkan. 

√  Ketika siswa kembali ke kelompok 
asal, kelas masih ribut dan masih 
ada beberapa kelompok ahli masih 
berdiskusi.Saat diskusi kelompok 
asal kelas menjadi sangat ribut 
karena banyak siswa yang marah-
marah sama teman kelompoknya 
karena menjelaskan materi terlalu 
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cepat, ada yang mendengarkan 
sambil menulis, dan siswa yang 
mendapatkan materi satu-persatu 
berdiri diantara teman-temannya 
untuk membacakan materi hasil 
diskusinya di kelompok ahli. 

18.  Setiap anggota ahli kembali berkumpul pada 
kelompok asal masing-masing untuk 
memberikan informasi berkenaan dengan 
materi ajar yang telah didiskusikan pada 
kelompok ahli. 

√  Ketika siswa kembali ke kelompok 
asal, kelas masih ribut dan masih 
ada beberapa kelompok ahli masih 
berdiskusi.Saat diskusi kelompok 
asal kelas menjadi sangat ribut 
karena banyak siswa yang marah-
marah sama teman kelompoknya 
karena menjelaskan materi terlalu 
cepat, ada yang mendengarkan 
sambil menulis, dan siswa yang 
mendapatkan materi satu-persatu 
berdiri diantara teman-temannya 
untuk membacakan materi hasil 
diskusinya di kelompok ahli. 

19.  Sebelum presentasi dimulai, siswa 
mendengarkan guru memberi contoh cara 
presentasi yang baik dan benar dengan 
menggunakan kalimat efektif dan bahasa 
indonesia yang baik dan benar saat 
melakukan presentasi. 

√  Siswa mendengarkan guru  
menjelaskan cara presentasi dengan 
memberikan respon yang baik 
karena sebagian besar siswa melihat 
dan memperhatikan guru 
menjelaskan tetapi ada juga 
sebagian siswa yang masih menulis, 
ada juga yang masih membaca 
materinya sama teman-teman 
kelompoknya.  

20.  Setelah presentasi selesai, siswa menjawab 
pertanyaaan yang diajukan oleh guru kepada 
setiap kelompok yang tampil presentasi. 

√  Guru tidak memberikan pertanyaan 
kepada setiap kelompok yang 
tampil presentasi karena sudah 
waktunya jam istirahat. 

21.  Selanjutnya siswa mendengarkan guru 
memberikan penjelasan terkait seluruh 
materi yang telah dipresentasikan. 

√  Siswa mendengarkan guru 
menjelaskan kembali materi yang 
telah didiskusikan dengan 
memberikan respon yang baik 
karena siswa sudah tidak ribut lagi 
semua duduk diam dan 
memperhatikan guru menjelaskan 
dan ada juga beberapa siswa yang 
menulis kembali materi yang belum 
diselesaikannya. 

 22 Diakhir pembelajaran siswa melakukan 
evaluasi pembelajaran dengan menjawab tes 
atau kuis yang diberikan oleh guru. 

√  Siswa menjawab soal kelompok 
yang diberikan guru dengan cara 
satu anggota kelompok menulis dan 
anggota kelompok yang lain 
mencari jawaban soal yang 



diberikan. kelompok yang selesai 
mengerjakan soal bisa keluar dan 
istirahat. 
 

    

Duduria, 20 April 2020 
Kolaborator        Peneliti 
 

     
Ronaslian, SPd.I                                                                    Katiyem 
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INSTRUMEN 
LEMBAR OBSERVASI KEAKTIVITAS GURU 

Kelas   : V 
Bidang studi   : Pendidikan Agama Islam 
Pembelajaran 7  : mari mengenal rasul-rasul allah 
Siklus II  :pertemuan 2 
 

             petunjuk: 
Berilah tanda (√) pada kolom “Ya” apabila guru melakukan kegiatan yang tertera pada lembar observasi 
dan berilah tanda (X) pada kolom “Tidak” apabila guru tidak melakukan kegiatan tersebut.   

 
N     
No 

Aspek yang di Observasi       
Ya 

                
Tidak 

Komentar 

        1 Guru Menempelkan gambar tentang 
Rasul-rasul allah di papan tulis dengan 
tujuan agar memusatkan perhatian dan 
konsentrasi siswa pada pembelajaran 

√  Guru sudah bagus dalam memulai 
pembelajaran dengan menempel 
gambar sehingga lebih memudahkan 
siswa untuk memahami materi yang 
akan diajarkan. 

     2 Guru menyuruh siswa untuk 
mengamati gambar yang ada di papan 
tulis. Dan bertanya tentang apa yang 
dilakukan orang-orang pada gambar? 

√  Guru sudah bagus sudah bagus 
menyuruh siswa untuk mengamati 
gambar yang ada di papan tulis. 

      3 Guru memberikan contoh hasil 
pengamatannya dan menjelaskannya 
kepada para siswa. 

√  Guru masih kurang memberikan 
contoh yang konkrit sehingga 
membuat siswa masih kurang paham 
tentang interaksi sosial yang terjadi di 
lingkungan sekitar mereka. 

       4 Guru menyuruh siswa untuk saling 
menjelaskan tentang hasil pengamatan 
mereka kepada teman sebangkunya. 

√  Guru tidak menyuruh siswa untuk 
saling menjelaskan karen guru lupa 
melakukannya dan langsung 
melangkah ke pembelajaran 
selanjutnya. 

      5 Guru menyebutkan beberapa contoh 
tentang keteladanan rasul-rasul allah. 

√  Guru masih kurang memberikan 
contoh yang konkrit sehingga 
membuat siswa masih kurang paham 
tentang interaksi sosial yang terjadi di 
lingkungan sekitar mereka. 

      6 Guru meminta siswa untuk 
mendengarkan cerita yang diceritakan 
oleh guru. 

√  Guru sudah bagus saat menjelaskan 
materi tetapi ketika siswa disuruh 
menceritakan kembali mereka hanya  
2 orang siswa yang berani 
mengangkat tangan untuk bercerita 
sedangkan yang lainnya masih malu-
malu. 

      7 Guru memberi penguatan tentang hasil 
pengamatan yang mereka dapatkan. 

√  Guru memberikan penguatan kepada 
siswa dengan menjelaskan kembali         
apa yang telah disebutkan oleh siswa. 

       8 Guru dan siswa bersama-sama 
mengingat kembali contoh keteladanan 

√  Guru sudah sangat baik dalam 
mengajar karena selalu mengulang-
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Rosul yang pernah  mereka dengar dari 
cerita sekitar mereka. 

ulang materi hingga siswa semakin 
paham terkait materi yang dipelajari 
dengan mengajak siswa untuk 
bersama-sama mengingat kembali 
contoh keteladanan Rosul. 

       9 Guru mengajukan pertanyaan tentang 
contoh keteladanan Rosul 

√  Guru sudah bagus mengajarkan siswa 
bagaimana cara bertanya dengan baik 
karena dengan begitu mengajarkan 
siswa melakukan hal yang baru.  

       10 Guru menyuruh Siswa untuk 
mengajukan pertanyaan terkait materi 
yang kurang dipahami oleh siswa. 

√  Guru tidak memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk mengajukan 
pertanyaan karena guru lupa 
melakukannya. 

         
11 11 

Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa lain untuk menjawab pertanyaan 
dari siswa yang mengajukan 
pertanyaan. 

√  Karena guru tidak memberikan 
kesempatan kepda siswa untuk 
bertanya Sehingga tidak ada siswa 
yang lain yang menjawab pertanyaan 
dari temannya. 

     12 Guru memberikan penjelasan dan 
penguatan terhadap jawaban yang 
diberikan oleh siswa yang menjawab. 

√  Guru tidak memberikan penguatan 
terhadap jawaban siswa karena tidak 
ada siswa yang bertanya dan tidak ada 
pula siswa yang menjawab 
pertanyaan. 

     13 Guru membagi siswa menjadi 5 
kelompok, setiap kelompok terdiri dari 
6 sampai 7 orang, jika dalam model 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 
kelompok ini dinamakan kelompok 
asal. Dalam setiap anggota kelompok 
yang sama mendapatkan materi ajar 
yang berbeda-beda. 

√  Guru sudah bagus dalam membuat 
kelas menjadi tenang ketika 
pembagian kelompok asal karena 
hanya diawal-awal pembagian 
kelompok saja siswa menjadi ribut. 

       14 Guru menjelaskan aturan diskusi 
kepada siswa. Setiap anggota 
kelompok asal yang mendapat materi 
yang sama dengan kelompok asal yang 
lainnya berkumpul dan bertemu untuk 
membentuk kelompok ahli.   

√  Guru masih kurang menjelaskan 
aturan diskusi karena masih banyak 
siswa yang mondar-mandir bertanya 
tentang bagaimana aturan selanjutnya.  

      15 Guru membagikan 4 judul materi yang 
berbeda  kepada setiap kelompok. 1 
materi untuk 1 anggota kelompok. 

√  Guru masih kurang dalam 
menyediakan materi karena masih ada 
siswa yang  tidak mendapatkan 
materi. Sehingga membuat siswa 
yang tidak mendapatkan materi 
mereka hanya cerita dengan temannya 
yang tidak mendapat materi 

      16 Guru menyuruh siswa untuk 
membentuk kelompok ahli dengan 
berkumpul kepada teman yang    
mendapatkan materi yang sama. 

√  Saat siswa membentuk kelompok 
ahli, guru masih kurang memberikan 
arahan kepda siswa sehingga 
membuat siswa kebingungan mencari 
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teman yang sama dengan materi yang 
siswa dapatkan sehingga hal ini 
membuat kelas menjadi sangat ribut 
dan tidak terkontrol. 

       17 Setiap kelompok ahli mendiskusikan 
materi yang mereka dapatkan dan 
bertanggung jawab atas materi ajar 
yang telah mereka dapatkan. 

√  Saat diskusi kelompok guru sudah 
bagus dalam memberikan perhatian 
kepada siswanya karena selalu 
mendatangi setiap kelompok ahli 
untuk melihat kegiatan diskusi siswa.  

       18 Setelah selesai berdiskusi dengan 
kelompok ahli, waktunya setiap 
anggota ahli kembali berkumpul pada 
kelompok asal masing-masing untuk 
memberikan informasi berkenaan 
dengan materi ajar yang telah 
didiskusikan pada kelompok ahli. 

√  Guru masih kurang tegas kepada 
siswanya sehingga ketika guru 
menyuruh siswa untuk kembali ke 
kelompok asal masing-masing masih 
ada siswa yang diskusi dengan teman 
kelompok ahlinya. 

       19 Sebelum presentasi dimulai, guru 
memberi contoh cara presentasi yang 
baik dan benar dengan menggunakan 
kalimat efektif dan bahasa indonesia 
yang baik dan benar saat melakukan 
presentasi. 

√  Guru sudah bagus mengajarkan siswa 
bagaimana cara presentasi dengan 
benar sehingga dengan begitu 
mengajarkan siswa hal-hal yang baru. 

        20 Setelah presentasi selesai, guru 
mengajukan pertanyaan kepada setiap 
kelompok yang tampil presentasi. 

√  Guru tidak mengajukan pertanyaan 
karena guru merasa jika diberikan 
pertanyaan akan memakan waktu 
yang lama sementara masih ada soal 
kelompok yang masih perlu dijawab 
sedangkan sudah waktunya istirahat. 

21 Selanjutnya guru memberikan 
penjelasan terkait seluruh materi yang 
telah dipresentasikan. 

√  Guru masih kurang menjelaskan 
materi yang terkait materi yang 
didiskusikan. 

        22 Diakhir pembelajaran guru melakukan 
evaluasi pembelajaran dengan 
memberikan tes atau kuis untuk 
mengetes tingkat pemahaman siswa 
secara kelompok. 

√  Guru sudah bagus memberikan soal 
kelompok hanya saja waktunya sudah 
masuk jam istirahat. 

         

 

 

 

 

 

 

 



Duduria, 20 April 2020 
Kolaborator        Peneliti 
 

     
Ronaslian, SPd.I                                                                    Katiyem 
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INSTRUMEN 
LEMBAR OBSERVASI KEAKTIVITAS SISWA 

Kelas   : V 
Bidang studi   : Pendidikan Agama Islam 
Pembelajaran 7  : mari mengenal rasul-rasul allah 
Siklus II  :pertemuan 2 
 

P           petunjuk: 
Berilah tanda (√) pada kolom “Ya” apabila guru melakukan kegiatan yang tertera pada lembar observasi 
dan berilah tanda (X) pada kolom “Tidak” apabila guru tidak melakukan kegiatan tersebut.   

 
       

No 
Aspek yang di Observasi  Tidak Komentar 

     1. Siswa mengamati  gambar yang 
ada di papan tulis dengan penuh  
perhatian dan konsentrasi 

√ 

 

 Siswa mengamati gambar dengan seksama 
karena tidak ada satupun siswa yang menulis 
ataupun bercerita dengan temannya. Terlebih 
lagi ketika guru bertanya tentang apa yang 
dilakukan orang-orang pada gambar? Semua 
siswa serentak menjawab berbuat baik. 

  2. Siswa mendengarkan guru 
menjelaskan  contoh hasil 
pengamatan guru  

√ 

 

 Siswa memperhatikan guru ketika menjelaskan 
contoh hasil pengamatan guru tentang 
keteladana Rosul. hal ini ditandai dengan 
sebagian siswa menulis apa yang dijelaskan 
guru dan sebagiannya lagi hanya sekedar 
mendengarkan penjelasan guru dan ada dua 
siswa yang mengantuk  namun tetap 
memperhatikan dan mendengarkan penjelasan 
guru. 

  3 Siswa saling menjelaskan 
tentang hasil pengamatan 
mereka kepada teman 
sebangkunya. 

 √ 

 

Siswa tidak saling menjelaskan hasil 
pengamatan mereka kepada teman 
sebangkunya karena guru tidak menyuruh 
siswa untuk saling menjelaskan hal ini 
dikarenakan guru lupa melakukannya dan 
langsung melangkah ke kegiatan selanjutnya. 

  4 Siswa mendengarkan guru  
membacakan cerita pada 
buku dan  menunjukkan 
ekspresi dan intonasi yang 
sesuai. Siswa menyimak 
dengan seksama. 

√ 

 

 Siswa menyimak guru yang sedang 
membacakan cerita dengan baik walau masuh 
ada beberapa siswa yang kurang 
memperhatikan dan menyimak  

 5 Siswa diminta menuliskan 
kesimpulan / ringkasan 
cerita pada selembar kertas 
berwarna. 

√ 

 

 Siswa menuliskan ringkasan cerita menurut 
mereka sendiri sesuai dengan apa yang mereka 
dengarkan 

  6 Siswa mendengarkan guru 
memberi penguatan tentang 
hasil pengamatan yang mereka 
dapatkan. 

√  

 

Siswa mendengarkan guru memberikan 
penguatan atas jawaba-jawaban karena dengan 
menunjukkan respon yang baik dengan cara 
siswa memperhatikan dengan pandangan guru   
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7tidak memberikan penguatan kepada siswa te  
8rkait hasil pengamatan mereka karena guru l  
9upa melakukan kegiatan pembelajaran 
tersebut. 

  7 Siswa bersama-sama dengan 
guru mengulang kembali contoh 
keteladanan Rosul dengan 
melihat kebaikan-kebaikan yang 
bisa kita lakukan. 

√ 

 

 Siswa bersama-sama dengan guru mengulang 
kembali contoh keteladanan Rosul yang bisa 
kita tiru . Namun ada juga beberapa siswa yang 
masih menulis 

  8 Siswa dan guru bersama-sama 
mengingat kembali contoh 
teladan Rosul  dalam upaya 
membentuk akhlak yang baik. 

  Siswa bersama-sama dengan guru mengulang 
kembali contoh interaksi manusia berdasarkan 
pelakunya. Namun ada juga beberapa siswa 
yang masih menulis 

9     Siswa mengajukan pertanyaan 
terkait materi yang kurang 
dipahami oleh siswa. 
 

 √ 

 

Tidak ada siswa yang mengajukan pertanyaan 
dengan alasan karena mereka sudah paham 
semua materi yang dijelaskan oleh guru. 

 10 Siswa lain menjawab 
pertanyaan dari siswa yang 
mengajukan pertanyaan. 
 

√  

 

Siswa yang lain tidak menjawab pertanyaan 
karena tidak ada siswa yang bertanya 

11   Siswa mendengarkan penjelasan 
dan penguatan guru terkait 
jawaban yang diberikan oleh 
siswa yang menjawab. 

√  

 

Siswa tidak mendengarkan guru memberikan 
penguatan karena tidak ada siswa yang 
mengajukan pertanyaan terkait materi yang 
tidak dipahami. 

12    Setiap siswa sudah paham dengan 
materi yang akan didiskusikan, 
guru membagi kelompok diskusi. 

√ 

 

 Siswa sudah paham dengan materi yang 
diajarkan guru karena semua sebagian besar 
siswa serentak menyebutkan ulang semua 
materi yang sudah diajarkan tanpa bantuan dari 
guru. 

13.   Siswa mendengarkan arahanGuru 
dengan membagi siswa menjadi 5 
kelompok, setiap kelompok 
terdiri dari 6 sampai 7 orang, jika 
dalam model pembelajaran 
kooperatif tipe Jigsaw kelompok 
ini dinamakan kelompok asal. 
Dalam setiap anggota kelompok 
yang sama mendapatkan materi 
ajar yang berbeda-beda. 

√ 

 

 Siswa mendengarkan arahan guru ketika 
membagi kelompok namun diawal pembagian 
kelompok sebagian siswa menunjukan ketidak 
sukaan mereka ketika mendengar teman-teman 
kelompoknya yaitu dengan cara meminta untuk 
ditukar teman kelompoknya.  Saat pembagian 
kelompok, siswa yang disebutkan namanya, 
berdiri dan memisahkan diri dan langsung 
membuat kelompok di tempat yang telah di 
sediakan oleh guru. Sehingga membuat kelas 
menjadi sedikit agak ribut dan ricuh. 

14.  Siswa mendengarkan guru 
menjelaskan aturan diskusi 
kepada siswa. Setiap anggota 
kelompok asal yang mendapat 

√ 

 

 Siswa mendengarkan guru menjelaskan aturan 
diskusi dengan memberikan respon yang baik, 
karena semua siswa duduk dan diam di 
kelompoknya masing-masing. Sehingga kelas 



 

175 
 

materi yang sama dengan 
kelompok asal yang lainnya 
berkumpul dan bertemu untuk 
membentuk kelompok ahli.   

juga menjadi tidak begitu ribut dan ricuh. 

15.  Setiap siswa mengambil judul 
materi yang berbeda  dalam setiap 
anggota kelompok yang sama. 1 
materi untuk 1 anggota 
kelompok. 

√  Setiap siswa mengambil materi yang diberikan. 
Namun beberapa siswa yang tidak mendapat 
materi meminta agar mereka juga diberikan 
materi dan bertanya-tanya mengapa mereka 
tidak mendapat materi. 

16.  Siswa membentuk kelompok 
ahli dengan bertemu teman 
yang mendapatkan materi yang 
sama dengan materi yang 
mereka dapatkan 

√  Ketika siswa membentuk kelompok ahli kelas 
menjadi sangat ribut dan kurang teratur. Karena 
masih ada beberapa siswa yang belum 
mendapatkan teman kelompok ahlinya.Saat 
diskusi kelompok ahli setiap siswa saling 
berdiskusi dengan teman kelompok masing-
masing dengan cara mereka saling bertanya 
sesama teman, ada yang membaca materi, ada 
juga yang menulis. Namun, ada juga beberapa 
siswa yang mondar-mandir bertanya kepada 
guru tentang apakah hasil di skusi mereka 
sudah seperti yang diminta guru, sehingga 
menyebabkan kelas menjadi sangat rebut 

17.  Setiap kelompok ahli 
mendiskusikan materi yang 
mereka dapatkan dan 
bertanggung jawab atas materi 
ajar yang telah mereka dapatkan. 

√  Ketika siswa kembali ke kelompok asal, kelas 
masih ribut dan masih ada beberapa kelompok 
ahli masih berdiskusi.Saat diskusi kelompok 
asal kelas menjadi sangat ribut karena banyak 
siswa yang marah-marah sama teman 
kelompoknya karena menjelaskan materi terlalu 
cepat, ada yang mendengarkan sambil menulis, 
dan siswa yang mendapatkan materi satu-
persatu berdiri diantara teman-temannya untuk 
membacakan materi hasil diskusinya di 
kelompok ahli. 

18.  Setiap anggota ahli kembali 
berkumpul pada kelompok asal 
masing-masing untuk 
memberikan informasi berkenaan 
dengan materi ajar yang telah 
didiskusikan pada kelompok ahli. 

√  Ketika siswa kembali ke kelompok asal, kelas 
masih ribut dan masih ada beberapa kelompok 
ahli masih berdiskusi.Saat diskusi kelompok 
asal kelas menjadi sangat ribut karena banyak 
siswa yang marah-marah sama teman 
kelompoknya karena menjelaskan materi terlalu 
cepat, ada yang mendengarkan sambil menulis, 
dan siswa yang mendapatkan materi satu-
persatu berdiri diantara teman-temannya untuk 
membacakan materi hasil diskusinya di  
19kelompok ahli. 

19.  Sebelum presentasi dimulai, 
siswa mendengarkan guru 
memberi contoh cara presentasi 
yang baik dan benar dengan 

√  Siswa mendengarkan guru  menjelaskan cara 
presentasi dengan memberikan respon yang 
baik karena sebagian besar siswa melihat dan 
memperhatikan guru menjelaskan tetapi ada 



menggunakan kalimat efektif dan 
bahasa indonesia yang baik dan 
benar saat melakukan presentasi. 

juga sebagian siswa yang masih menulis, ada 
juga yang masih membaca materinya sama 
teman-teman kelompoknya.  

20.  Setelah presentasi selesai, siswa 
menjawab pertanyaaan yang 
diajukan oleh guru kepada setiap 
kelompok yang tampil presentasi. 

√  Guru tidak memberikan pertanyaan kepada 
setiap kelompok yang tampil presentasi karena 
sudah waktunya jam istirahat. 

21.  Selanjutnya siswa mendengarkan 
guru memberikan penjelasan 
terkait seluruh materi yang telah 
dipresentasikan. 

√  Siswa mendengarkan guru menjelaskan 
kembali materi yang telah didiskusikan dengan 
memberikan respon yang baik karena siswa 
sudah tidak ribut lagi semua duduk diam dan 
memperhatikan guru menjelaskan dan ada juga 
beberapa siswa yang menulis kembali materi 
yang belum diselesaikannya. 

 22 Diakhir pembelajaran siswa 
melakukan evaluasi pembelajaran 
dengan menjawab tes atau kuis 
yang diberikan oleh guru. 

√  Siswa menjawab soal kelompok yang diberikan 
guru dengan cara satu anggota kelompok 
menulis dan anggota kelompok yang lain 
mencari jawaban soal yang diberikan. 
kelompok yang selesai mengerjakan soal bisa 
keluar dan istirahat. 

   

Duduria, 27 April 2020 
Kolaborator        Peneliti 
 

     
Ronaslian, SPd.I                                                                    Katiyem 

NIM:16010104070 
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Tabel 4.1 

Data Perolehan Nilai ulangan harian Siswa Sebelum Penerapan Model 
Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

Tahun Ajaran 2019/2020 
No. Nama Siswa Jenis 

Kelamin 

Nilai Akhir Keterangan 

1 Adel saputri P 73 TidakTuntas 

2 Alfika dwi saputri P 91 Tuntas 

3 Afifah jelita saputri P 90 Tuntas 

4 Alibra aidil hastika L  65 Tidak Tuntas 

5 Aisyah tri hapsari P 45 Tidak Tuntas 

6 Bela puspita P 89 Tuntas 

7 Bayu  L 75 Tuntas 

8 Bayu dwi saputra  L  65 Tidak Tuntas 

9 Celsia putrid P 90 Tuntas 

10 Cheysa riskiani T. P  60 Tidak Tuntas 

11 Desti putri ramadani P 73 Tidak Tuntas 

12 Echi pratiwi P 75 Tuntas 

13 Eka wahyu ramadhan L 78 Tuntas 

14 Elsa wulandari P  65 Tidak Tuntas 

15 Entin  P  65 Tidak Tuntas 

16 Faiz abdillah  L 76 Tuntas 

17 Dika sastra pratama L  64 Tidak Tuntas 

18 Muh. Sahrul  L 63 Tidak Tuntas 

19 Muh. Rafli  L  75 Tuntas 

20 Muh. Bilal jusra  L  63 Tidak Tuntas 

21 Ildam saputra  L 93 Tuntas 

22 Peni  P  54 Tidak Tuntas 
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23 Rafansyah pratama  L 60 Tidak Tuntas 

24 Saswinda  P  68 Tidak Tuntas 

25 Sri mulyani P 75 Tuntas 

26 Suci salsabila P  65 Tidak Tuntas 

27 Rafli setiawan L  68 Tidak Tuntas 

28 Yesi nabila dias P  65 Tidak Tuntas 

29 Wa ode senandung cinta P  80 Tuntas  

30 Fawas  L  65 Tidak Tuntas 

31 Basrudin dias L  60 Tidak Tuntas 

32 Rahmat  L  60 Tidak Tuntas 

33 Riki riansyah L  76 Tuntas  

34 M. fajri nugraha L  78 Tuntas  

 Jumlah  2.407 

 Nilai rata-rata 70,79 

 Persentase Ketuntasan  41,17 % 

    Sumber: Hasil Pengolahan Data Nilai ulangan harian Siswa Kelas V, PTK 2020 
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Tebel 4.2 
Data Nilai Hasil Belajar peserta didik pada Siklus I Pada Siswa Kelas V SDN 3 

Ranomeeto 
No. Nama Siswa Jenis 

Kelamin 

Nilai 

Akhir 

Keterangan 

1 Adel saputri P 80 Tuntas 

2 Alfika dwi saputri P 91 Tuntas 

3 Afifah jelita saputri P 90 Tuntas 

4 Alibra aidil hastika L  65 Tidak Tuntas 

5 Aisyah tri hapsari P 45 Tidak Tuntas 

6 Bela puspita P 89 Tuntas 

7 Bayu  L 75 Tuntas 

8 Bayu dwi saputra  L  65 Tidak Tuntas 

9 Celsia putrid P 90 Tuntas 

10 Cheysa riskiani T. P  70 Tuntas 

11 Desti putri ramadani P 80 Tuntas 

12 Echi pratiwi P 75 Tuntas 

13 Eka wahyu ramadhan L 78 Tuntas 

14 Elsa wulandari P  65 Tidak Tuntas 

15 Entin  P  80 Tuntas 

16 Faiz abdillah  L 76 Tuntas 

17 Dika sastra pratama L  64 Tidak Tuntas 

18 Muh. Sahrul  L 63 Tidak Tuntas 

19 Muh. Rafli  L  75 Tuntas 

20 Muh. Bilal jusra  L  63 Tidak Tuntas 

21 Ildam saputra  L 93 Tuntas 

22 Peni  P  75 Tuntas 

23 Rafansyah pratama  L 75 Tuntas 
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24 Saswinda  P  75 Tuntas 

25 Sri mulyani P 75 Tuntas 

26 Suci salsabila P  75 Tuntas 

27 Rafli setiawan L  78 Tuntas 

28 Yesi nabila dias P  75 Tuntas 

29 Wa ode senandung cinta P  80 Tuntas  

30 Fawas  L  65 Tidak Tuntas 

31 Basrudin dias L  60 Tidak Tuntas 

32 Rahmat  L  60 Tidak Tuntas 

33 Riki riansyah L  76 Tuntas  

34 M. fajri nugraha L  78 Tuntas  

 Jumlah  2.530 

 Nilai rata-rata 74,41 

 Persentase Ketuntasan  70,58 % 

      Sumber: Hasil Pengolahan Data Nilai siklus 1 Siswa Kelas V, PTK 2020 
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Tabel 4.3 
Data Nilai Hasil Belajar peserta didik pada Siklus II Pada Siswa Kelas V SDN 3 

Ranomeeto 
No. Nama Siswa Jenis 

Kelamin 
Nilai 
Akhir 

Keterangan 

1 Adel saputri P 80 Tuntas 

2 Alfika dwi saputri P 91 Tuntas 

3 Afifah jelita s P 90 Tuntas 

4 Alibra aidil H L  75 Tuntas 

5 Aisyah tri hapsari P 78 Tuntas 

6 Bela puspita P 89 Tuntas 

7 Bayu  L 75 Tuntas 

8 Bayu dwi saputra  L  75 Tuntas 

9 Celsia putrid P 90 Tuntas 

10 Cheysa riskiani T. P  70 Tuntas 

11 Desti putri R P 80 Tuntas 

12 Echi pratiwi P 75 Tuntas 

13 Eka wahyu R L 78 Tuntas 

14 Elsa wulandari P  80 Tuntas 

15 Entin  P  80 Tuntas 

16 Faiz abdillah  L 76 Tuntas 

17 Dika sastra P L  75  Tuntas 

18 Muh. Sahrul  L 75  Tuntas 

19 Muh. Rafli  L  75 Tuntas 

20 Muh. Bilal jusra  L  75 Tuntas 

21 Ildam saputra  L 93 Tuntas 

22 Peni  P  75 Tuntas 

23 Rafansyah P L 75 Tuntas 

24 Saswinda  P  75 Tuntas 
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25 Sri mulyani P 75 Tuntas 

26 Suci salsabila P  75 Tuntas 

27 Rafli setiawan L  78 Tuntas 

28 Yesi nabila dias P  75 Tuntas 

29 Wa ode S .C  P  80 Tuntas  

30 Fawas  L  65 Tidak Tuntas 

31 Basrudin dias L  60 Tidak Tuntas 

32 Rahmat  L  60 Tidak Tuntas 

33 Riki riansyah L  76 Tuntas  

34 M. fajri nugraha L  78 Tuntas  

 Jumlah  2.628 

 Nilai rata-rata 77.29 

 Persentase 
Ketuntasan  

91.17% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Nilai siklus II Siswa Kelas V, PTK 2020 
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LKS SIKLUS 1  

PILIHAN GANDA 

Berilah tanda silang pada jawaban yang paling benar ! 

1. Rukun iman yang keempat adalah beriman kepada……….. 

a. Malaikat allah  c. Rasul allah 

c. hari kiamat  d. Kitab allah 

2. Rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa disebut 

rasul……… 

a. Ulul arham  c. Ulul albab 

b. Ulul azmi  d. Ulul amri 

3. Mukjizat Nabi Musa as adalah………… 

a. Dibakar tidak mempan c. Bisa membuat perahu yang besar 

b. Tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar d. Perjalanan 

isra’mi’raj 

4. Mustahil seorang rasul bersifat khianat, karena seorang rasul 

bersifat…………. 

a. Jujur dan dapat dipercaya  c. Menyampaikan 

b. Cerdas dan pandai   d. selalu benar 

5. Rasul artinya…………… 

a. Pesuruh   c.Pembantu 

b. Hamba   d.Utusan  

6. Jumlah rasul yang wajib kita ketahui ada…………. 

a. 25  c.125 

b. 40  d.35 

7. Dibawah ini rasul ulul azmi kecuali………………… 

a. Nabi Nuh as  c.Nabi Daud as 

b. Nabi Musa as d.Nabi Isa as 
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8. Ulul azmi artinya……………… 

a. Memiliki mukzizat   c. Memiliki kekayaan 

b. Memiliki keteguhan atau tekad d. Memiliki keistimewaan 

9. Amanah artinya adalah…………….. 

a. Dapat dipercaya  c. Dapat dilihat 

b. Dapat dimengerti  d. Dapat suruh 

10. Semua rasul membawa ajaran tauhid,Tauhid artinya………. 

a. Menjdi satu  c. Menjadi sepuluh 

b. Menjadi dua d. Menjadi delapan 
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ISAI 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar ! 

1. Semua rasul membawa ajaran tauhid! Apa arti tauhid? Jelaskan! 

2. Rasul Ulul ’Azmi ada 5 orang. Sebutkan! 

3.Sebutkan sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad saw. di masa muda! 

4.Sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh para rasul? 

5.Semua orang ingin cerdas (fatonah)! Bagaimana caranya supaya cerdas. 

Jelaskan! 
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KUNCI JAWABAN 
 

Pilihan ganda 
1. c 
2. b 

3. b 
4. a 

5. d 

6. a 

7. c 

8. d 

9. a 

11. a 
Isai 

1. Tauhid adalah keesaan yang ,mana meyakini bahwa tuhan itu maha esa yaitu 
allah swt. 

2. Rasul ulul azmi ada 5 yaitu : nabi nuh a.s,nabi ibrahima.s,nabi musa a.s,nabi 
isa a.s,dan nabi muhamad saw. 
3. jujur, tabah, sabar, betanggung jawab, pekerja keras sehingga diberi julukan 
“al Amin” artinya terpercaya. 
4. Sidiq,amanah,tabligh dan fatonah 
5. Cara orang supaya cerdas adalah : dengan cara ia belajar dengan tekun dan 
selalu mematuhi perintah allah dan kedua orang tua. 
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LKS SIKLUS II  

PILIHAN GANDA 

Berilah tanda silang pada jawaban yang paling benar ! 

1. Mukjizat Nabi Musa as adalah………… 

a. Dibakar tidak mempan  

b. Bisa membuat perahu yang besar 

c. Tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar  

d. Perjalanan isra’mi’raj 

2. Mustahil seorang rasul bersifat khianat, karena seorang rasul bersifat…………. 

a. Jujur dan dapat dipercaya  c. Menyampaikan 

b. Cerdas dan pandai   d. selalu benar 

3.Rukun iman yang keempat adalah beriman kepada……….. 

a.  Malaikat allah  c. Rasul allah 

b.  hari kiamat  d. Kitab allah 

4.Rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa disebut 

rasul……… 

c. Ulul arham  c. Ulul albab 

d. Ulul azmi  d. Ulul amri 

5.Rasul artinya…………… 

a. Pesuruh   c.Pembantu 

b. Hamba   d.Utusan 

6.Jumlah rasul yang wajib kita ketahui ada…………. 

a.      25  c.125 

b.  40  d.35 

7.Dibawah ini rasul ulul azmi kecuali………………… 

a. Nabi Nuh as  b. .Nabi Daud as 

c. Nabi Musa as  d.Nabi Isa as 
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8. Ulul azmi artinya……………… 

a. Memiliki mukzizat   c. Memiliki kekayaan 

b. Memiliki keteguhan atau tekad d. Memiliki keistimewaan 

  9.Amanah artinya adalah…………….. 

c. Dapat dipercaya  c. Dapat dilihat 

d. Dapat dimengerti  d. Dapat suruh 

10.Semua rasul membawa ajaran tauhid,Tauhid artinya………. 

a. Menjdi satu  b.  Menjadi sepuluh 

c. Menjadi dua  d. Menjadi delapan 
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ISAI 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar ! 

1. Semua rasul membawa ajaran tauhid! Apa arti tauhid? Jelaskan! 

2. Rasul Ulul ’Azmi ada 5 orang. Sebutkan! 

3.Sebutkan sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad saw. di masa muda! 

4.Sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh para rasul? 

5.Semua orang ingin cerdas (fatonah)! Bagaimana caranya supaya cerdas. 

Jelaskan! 
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Kunci jawaban 
Pilihan ganda 
1. c 
2. b 

3. b 
4. a 

5. d 

6. a 

7. c 

8. d 

9. a 

10. a 

Isai 

1. Tauhid adalah keesaan yang ,mana meyakini bahwa tuhan itu maha esa yaitu 

allah swt. 

2. Rasul ulul azmi ada 5 yaitu : nabi nuh a.s,nabi ibrahima.s,nabi musa a.s,nabi 

isa a.s,dan nabi muhamad saw. 

3. jujur, tabah, sabar, betanggung jawab, pekerja keras sehingga diberi julukan 

“al Amin” artinya terpercaya. 

4. Sidiq,amanah,tabligh dan fatonah 

5. Cara orang supaya cerdas adalah : dengan cara ia belajar dengan tekun dan 

selalu mematuhi perintah allah dan kedua orang tua. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Soal : 

1. Tuliskan semua materi yang anda pelajari hari ini? 
2. Tuliskan materi apa yang anda pahami hari ini? Berikan alasannya 
3. Tuliskan materi apa yang anda tidak pahami hari ini? Berikan alasannya? 

JAWABAN TIDAK BOLEH SAMA 

NAMA : 

. 
 
 
. 

 

. 
 

NAMA : 

. 
 
 
. 

 

. 
 
 

NAMA : 

. 
 
 
. 

 

. 
 
 

NAMA : 

. 
 
 
. 
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. 
 
 

NAMA : 

. 
 
 
. 

 

. 
 
 

NAMA : 

. 
 
 
. 

 

. 
 
 

NAMA : 

. 
 
 
. 

 

. 
 
 

NAMA : 

. 
 
 
. 

 

. 
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LEBMAR KERJA KELOMPOK 
Soal : 

1.   Sebutkan arti Ulul ‘Azmi . dan sebutkan nama-nama Rasul Ulul ’Azmi !(25) 
2.  Amanah artinya dapat dipercaya. Jelaskan !(20) 
3.  Semua orang ingin cerdas (fatonah)! Bagaimana caranya supaya cerdas. 

Jelaskan!(25) 
4.  Semua rasul membawa ajaran tauhid! Apa arti tauhid? Jelaskan!(15) 
5.  Mengapa Nabi Muhammad saw. disebut rasul terakhir? Jelaskan!(25) 

Jawaban : 
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