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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK DI 

MADRASAH ALIYAH DARUL MUKHLISIN 

 

A. Kepala Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin 

Identitas informan: 

Nama: Wa haya S.Sos.i 

Waktu: Senin 30 Mei 2022 

Lokasi: ruang kepala sekolah 

Respon Informan: 

1. Sejak kapan ibu menjabat sebagai kepala Madrasah Aliyah Darul 

Mukhlisin? 

Jawaban:  

“Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin terbentuk sejak tahun 2008 dan saya 

menjadi kepala Madrasah dari tahun 2008 hingga sekarang”. 

 

2. Apakah ibu melihat dewan guru di Madrasah dan khususnya guru akidah 

akhlak sudah professional? 

Respon informan: 

Untuk guru akidah akhlak sudah profesional menurut ibu, karena pak 

Mustakim itu (guru akidah akhlak) sudah lama jam mengajarnya dan pak 

Mustakim juga selain menjadi guru mata pelajaran akidah akhlak beliau 

juga sebagai wali kelas dan juga menjadi salah satu dosen di IAIN 

Kendari. Dan dari apa yang ibu lihat ketika pak Mustakim mengajar dia 

sudah profesional dalam mengajarnya. 

 

3. Yang selama ini ibu lihat, bagaimana cara guru akidah akhlak dalam 

menggunakan strategi pembelajaran dikelas, mohon dijelaskan ? 

Respon informan: 
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Yang selama ini bunda lihat, cara guru menggunakan strategi dalam 

mengajar beragam tergantung materi apa yang disampaikan. Akan tetapi 

memang bunda Sri dalam mengajar itu lebih sering menggunakan metode 

ceramah 

 

4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi pembelajaran 

akidah akhlak dalam kegiatan belajar mengajar? 

Respon informan: 

faktor pendukungnya:  

“Terdapat aturan yang telah dipasang dilapangan pondok yang berisi tata 

tertib yang harus dihafal dan ditaati oleh seluruh santri, sehingga apabila 

ada santri yang melanggar peraturan tersebut maka ia mendapat sanksi. 

Mulai dari sanksi yang ringan seperti teguran, membersihkan halaman 

pondok pesantren, dicukur botak untuk santriwan dan membersihkan 

halaman asrama untuk santriwati, sampai pada hukuman yang paling berat 

yaitu dikeluarkan dari pondok pesantren”. 

 

faktor penghambatnya: 

“santri yang dihadapi ini berada dimasa usia transisi, yang memasuki 

remaja awal khususnya siswa-siswa kelas 10 yang baru lulus dari sekolah 

menengah pertama  yang pikirannya masih labil, sehingga agak sulit 

menumbuhkan nilai-nilai keagamaan kepada santri, karena pada masa ini 

santri cenderung mudah terpengaruh oleh hal lain, terkadang santri lebih 

mendengarkan pendapat temannya atau seniornya dibandingkan gurunya, 

apalagi para santri di asramakan sehingga santri-santri yang baru masuk 

atau yang masih junior cenderung mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang 

dimiliki seniornya diasrama, bahkan tak jarang mengikuti kebiasaan-

kebiasaan buruk yang dilihat pada seniornya sehingga ikut-ikutan seperti 

itu juga”. 

 

5. Program apa saja yang digunakan dalam upaya pengembangan 

pengetahuan keagamaan siswa dalam lingkungan Madrasah? 

Respon informan: 

”Karena selain Madrasah disini juga merupakan pondok pesantren jadi 

seluruh siswa di asramakan, sehingga Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin 

ini memiliki berbagai program yang dapat menambah wawasan 

keagamaan siswa, seperti sholat 5 waktu secara berjama’ah di masjid 

pondok pesantren Darul Mukhlisin, sholat Dhuha berjama’ah, sholat 
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tahajjud, taddarus al-Qur’an, tahsin al-Qur’an, penyetoran hafalan, 

Muhadharah, belajar ceramah,  mendengarkan ceramah dari pengasuh 

pondok, kajian kitab kuning, belajar bahasa arab, dan berbagai kegiatan 

pondok pesantren lainnya, dan ditambah kegiatan ekstrakulikuler lainnya 

seperti kegiatan kepramukaan” 

 

6. Bagaimana upaya Ibu untuk membina dan membentuk karakter siswa di 

Madrasah Aliyah darul Mukhlisin? 

“Kami membina semua santri yang ada disini sesuai dengan program-

program pondok pesantren yang telah dilaksanakan, kami arahkan dan 

kami bina supaya anak ini bisa menjadi anak yang sholeh dan sholeha 

seperti yang kami harapkan dan orang tuanya harapkan, akan tetapi kalau 

kami sudah bina namun anak ini tidak berubah dan masih nakal maka 

kami serahkan semuanya kepada Allah Swt, karena hanya Allah yang bisa 

membolak-balikan hati manusia, yang penting kami sudah berusaha untuk 

terus membina dan mengarahkannya, karena ada juga beberapa siswa yang 

sampai dia tamat tapi dia tetap masih nakal”. 

 

7. Karakter seperti apakah yang sudah dibentuk di Madrasah Aliyah darul 

Mukhlisin? 

Respon informan: 

“Tentunya karakter yang dibentuk di Madrasah aliyah darul mukhlisin ini 

ialah karakter religius, sehingga diharapkan seluruh santri dapat menjadi 

anak-anak yang sholeh dan sholeha yang bermanfaat bagi orang tua, 

agama, dan Negara republik Indonesia”. 

 

B. Guru akidah akhlak 

1. Seperti apakah proses pembelajaran akidah akhlak pada saat dikelas? 

Respon informan: 

“Pelaksanaan strategi pembelajaran akidah akhlak yang dilakukan adalah 

dimulai dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Untuk memulai 

pembelajaran didalam kelas saya biasanya memulai dengan mengucapkan 

salam, kemudian dilanjutkan dengan berdoa bersama dengan harapan 

materi-materi dalam pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan 

bisa diserap oleh siswa dengan baik, kemudian membahas materi yang 

diberikan sebelumnya apakah mereka benar-benar memahami dan 

dipelajari diasrama. Dalam memnyampaikan materi pembelajaran saya 
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berpedoman pada silabus dan RPP dan juga kita mempunyai buku acuan 

guru dan siswa yang mana sebagai evaluasinya biasanya digunakan LKS 

ataupun ulangan harian”. 

 

2. Kurikulum apa yang digunakan di Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin ini? 

Respon informan: 

“Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin ini menggunakan kurikulum 2013”. 

3. Kapan bapak menyusun RPP untuk mengajar akidah akhlak? 

Respon informan: 

“Perencanaan pelaksanaan pembelajaran sudah bapak buat sebelum proses 

pembelajaran di awal semester berlangsung, karena menurut bapak hal 

tersebut memang harus dibuat di awal agar proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan sistematis” 

 

4. Bagaimana kondisi siswa selama proses pembelajaran akidah akhlak? 

Respon informan: 

“Karakter/kepribadian peserta didik beragam dan berbeda-beda satu sama 

lain, ada yang baik, nakal, bandel, periang, pendiam dan lainlainnya. 

Tetapi menurut bapak siswa tidak ada yang bodoh karena setiap siswa 

memiliki bakat yang berbeda-beda”. 

 

5. Metode apa yang bapak gunakan pada saat proses pembelajaran? 

Respon informan: 

“Strategi yang digunakan bervariasi tergantung kondisi dan materi yang 

akan dipelajari, contohnya strategi yang digunakan adalah dengan model 

tanya jawab dan diskusi, kemudian menggunakan media yang terkait 

dengan materi yang disampaikan”. 

 

6. Bagaimana cara bapak mengevaluasi pembelajaran akidah akhlak di kelas? 

Respon informan: 

“Bapak melakukan tes tertulis dan tes lisan, Tes tulis diadakan ketika ujian 

mid semester, ujian semester, bunda juga mengadakan tes tulis setelah 

menyelesaikan 1 bab materi yang berisikan 2 sampai 3 KD, Saya 

mengadakan tes tertulis seperti ini karena waktu yang tidak 

memungkinkan untuk melakukan tes tertulis setiap menyelesaikan 1 KD. 
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Untuk tes lisan dilakukan diakhir pembelajaran. Tetapi hal ini juga tidak 

lepas dari keadaan waktu yang terkadang tidak cukup, karena kegiatan inti 

yang dilakukan memakan waktu”. 

 

7. Bagaimanakah cara bapak untuk membentuk karakter  pada siswa dalam 

proses pembelajaran akidah akhlak? Mohon dijelaskan 

Respon informan: 

Upaya yang bapak lakukan melalui pelaksanaan pembelajaran akidah 

akhlak, karena ketika kegiatan pembelajaran akidah akhlak berlangsung, 

guru tidak hanya memberi ilmu sekitar materi pelajaran tersebut, guru juga 

bisa memberi nasehat yang berkaitan dengan nilainilai keagamaan, bisa 

juga dilakukan dengan memberikan motivasi di awal pembelajaran 

mengenai keutamaan orang yang berilmu, agar siswa semangat dalam 

belajar. Bidang studi akidah akhlak ini menurut bapak tujuan akhirnya 

adalah untuk membentuk kepribadian/akhlak siswa itu sendiri, karena 

materi-materi dalam pembelajaran akidah akhlak banyak yang mengarah 

kepada pengembangan kepribadian siswa seperti: adab bergaul dengan 

saudara dan teman, perilaku kehidupan Nabi Muhammad SAW, perilaku 

sikap terpuji kepada diri sendiri, dan lain-lainnya. 

 

8. Apa saja faktor pendukung dalam proses impelementasi pembelajaran 

akidah akhlak? 

Respon informan: 

“Faktor pendukungnya adalah karena siswa dipondokkan sehingga 

tentunya siswa banyak mengikuti kegiatan pesantren dan sudah terbiasa 

dengan pelajaran-pelajaran agama sehingga pada saat pembelajaran formal 

mudah kita jelaskan karena siswa sudah paham, khususnya pada siswa 

kelas 11 dan 12, karena pembelajaran akidah akhlak dalam kelas itu hanya 

2 jam sehingga pelajaran agama yang mereka dapatkan lebih banyak pada 

kegiatan-kegiatan kepondok pesantrenan. 

Faktor pendukung yang kedua karena memang semua anak-anak 

sini mondok jadi kontrolnya itu gampang karena sistimnya mondok, anak-

anak masih bisa dikontrol selama 24 jam jadi itu guru masih bisa bebas 

menanyakan pada anak apakah sudah mengerjakan tugas atau tidak”. 

 

9. Apa saja kendala yang bapak alami dalam proses pembelajaran akidah 

akhlak? 

Respon informan: 
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“Kendala yang bapak alami selama proses pembelajaran berlangsung di 

kelas yaitu lebih kepada sarana, media dan fasilitas pendukung 

pembelajaran di kelas seperti infokus, ruangan yang masih kurang dan 

lain-lainnya. Kalau untuk peserta didiknya kendala yang bapak alami 

masih ada beberapa siswa yang malas belajar dan ada beberapa siswa yang 

sering mengganggu temannya ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Faktor penghambat yang selanjutnya karena sumber belajar yang 

juga belum memadai seperti buku paket yang masih kurang ditambah 

semua siswa dilarang membawa handphone atau barang elektronik lainnya 

sehingga siswa kesulitan dalam mencari referensi belajar. 

Penghambat selanjutnya karena anak-anak yang mondok disini 

sebahagian mempunyai latar belakang yang kurang baik, jadi faktor input 

yang memang tidak selektif  sehingga anak-anak ini tidak ditau bagaimana 

ukuran semangatnya dalam proses pembelajaran, karena memang anak-

anak malasnya waktu masih di kampung dan tidak bisa diatur d kampung 

dan setelah masuk disini dan bertemu dengan proses pembelajaran yang 

seharusnya efektif seperti yang diikuti teman-temannya malah dia menjadi 

kendala dan menjadi faktor pengambat, karena biar bagaimanapun ia akan 

menjadi tolak ukur Karena ia sebagai sampel dalam proses pembelajaran”. 

 

10. Upaya apa saja yang bapak lakukan dalam mengatasi kendala tersebut? 

Respon informan: 

“Upayanya yaitu bapak sebisa mungkin membuat membuat media sendiri, 

seperti gambar-gambar yang bapak print dan tempel di kertas karton, 

kertas-kertas selembaran untuk setiap kelompok jika memekai metode 

diskusi Dan untuk siswa-siswa yang malas belajar bapak melakukan 

pendekatan kepada mereka terkait kenapa mereka malas belajar, dan 

bunda menemukan bahwa ada siswa yang brokken home jadi siswa 

tersebut di rumahnya kurang mendapat perhatian dari kedua orang 

tuanya”. 

 

11. Bagaimana cara bapak untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas 

bapak dalam mengajarkan akidah akhlak kepada siswa? 

Respon informan: 

“Cara bapak yaitu memperbanyak membaca buku, mencari informasi di 

internet mengenai cara mendidik yang lebih efektif lagi, walaupun bapak 

sudah menjadi guru tapi dalam hal belajar itu tidak kenal usia. Bapak juga 

mengikuti penataran atau pelatihan yang mendukung kualitas guru”. 

 

C. Siswa  
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1. Apakah anda menyukai pelajaran akidah akhlak? 

Respon informan: 

“kalau saya pribadi suka dengan mata pelajaran akidah akhlak dan juga 

saya suka dengan guru mata pelajarannya, karena mata pelajaran akidah 

akhlak itu sendiri mengajarkan kami untuk berbuat kebaikan, pelajaran 

akidah akhlak juga mengahantarkan kita untuk membentuk mental yang 

bagus, mendidik kita dalam berakidah, selain itu belajar akidah akhlak 

juga pelajaran yang menurutku wajib karena itu pelajaran agama beda 

dengan pelajaran-pelajaran lain, dan gurunya juga bagus karena cara 

penyampaiannya menyesuaikan dengan kondisi dan karakter-karakternya 

murid-muridnya”. 

 

2. Mohon dijelaskan bagaimana menurut ananda cara guru akidah akhlak 

dalam membuka pelajaran ? 

Respon informan: 

”Menurut saya pak guru ketika membuka pelajaran yang pertama 

dilakukan adalah mengucap salam, kemudian kami bersama-sama 

membaca do’a dan asmaul husna, mengabsen, kemudian baru memulai 

pelajaran. Cara mengajar pak guru sudah cukup baik, pak guru 

menyampaikan materi pelajaran mudah untuk saya pahami walaupun ada 

beberapa teman-teman yang tidak fokus dengan pelajaran yang 

disampaikan oleh pak guru, terkadang kami bosan karena pak guru sering 

menggunakan metode ceramah saja. Sebelum pelajaran selesai pak guru 

memberikan penguatan atau penjelasan kembali terkait materi yang 

dipelajari saat itu, kemudian pak guru kadang-kadang memberikan kami 

tugas untuk dikerjakan di asrama yang harus diselesaikan, selanjutnya 

pak guru memberitahukan kepada kami materi yang akan dipelajari 

minggu depan agar kami membaca-bacanya di asrama. Terakhir pak guru 

mengucap salam sebelum mengakhiri pertemuan pada hari itu”.  

 

3. Bagaimana menurut ananda tentang cara guru akidah akhlak melakukan 

evaluasi terhadap hasil belajar siswa, mohon dijelaskan ? 

Respon informan: 

Evaluasi yang dilakukan oleh pak guru memakai tes tulis setelah 

menyelesaikan 1 bab, kami diberikan soal kemudian menuliskan jawaban 

kami, ditulis di kertas selembar kemudian dikumpulkan kepada pak guru, 

setelah diberi nilai kertasnya dikembalikan kepada kami. Dan jika ada 

diantara kami yang nilainya rendah pak guru memberikan motivasi 
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kepada kami agar kami tetap semangat dan tidak putus asa, dan juga pak 

guru menjelaskan kembali materi yang sulit kami jawab dan memberikan 

soal remedial untuk memperbaiki nilai. 

 

4. Apa yang dilakukan oleh guru jika ada siswa yang nakal dikelas? 

Respon informan: 

“Selain menjadi guru mata pelajaran akidah akhlak beliau juga sebagai  

wali kelas 11 putra di kelas kami, jadi kalau ada anak didiknya yang 

melakukan kesalahan atau membuat pelanggaran beliau akan menegur 

dan menasehatinya, tapi kalau sudah beberapa kali ditegur tapi tidak mau 

mendengar maka akan diserahkan kepada guru piket untuk diberikan 

sanksi atau diserahkan keguru BK, karena memang dikelasku ada 

beberapa teman-temanku yang nakal dan susah diatur”. 

 

5. Peraturan apa saja yang anda patuhi, lalu apa hukumnya jika melanggar? 

Respon informan: 

“Alhamdulillah rata-rata saya patuhi semua peraturan yang ada disekolah 

makanya saya tidak pernah dikasih sanksi, tapi ada beberapa temanku 

yang biasa dikasih sanksi karena malas masuk belajar dikelas dan sudah 

sering ditegur dan dinasehati tapi masih malas juga akhirnya dikasih 

sanksi botak oleh pihak pengasuh pondok atau kalau masih diulangi lagi 

akan disuruh beli semen dan dibawah dipondok”.  

 

6. Adakah perubahan perilaku atau pengetahuan agama yang kamu dapat 

selama bersekolah di Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin? 

Respon informan: 

“Saya sudah kurang lebih 5 tahun dipondok sini dan Alhamdulillah ada 

perubahan yang rasakan yaitu dari cara saya berpikir dan berperilaku, 

karena yang lalu sebelum saya masuk disini saya tidak bisa mengaji dan 

juga saya nakal tapi setelah saya masuk disini saya selalu diajarkan terus 

mengaji, adab, dan lain-lain, dan Alhamdulillah saya mulai mi terbiasa 

sopan pada yang lebih tua dan juga Alhamdulillah saya bisa mi juga 

mengaji dan hafal juz 30”. 

 

7. Bagaimana perilaku anda dengan orang tua, guru, dan teman? 

Respon informan: 
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“Alhamdulillah hubunganku sama orang tuaku baik kalau lagi pulang 

dirumah kalau misalnya lagi libur pondok, sama guru juga bagus karena 

saya tidak pernah ji melanggar aturan disini, begitupun juga hubunganku 

sama teman-temanku Alhamdulillah bagus walaupun ada beberapa 

teman-temanku yang nakal dan kadang suka membully tapi saya bisa ji 

berteman sama mereka”. 
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Lampiran 2 

Instrument observasi 

Nama Guru  : Bapak M 

Hari/Tanggal  : Rabu, 3 Agustus 2022 

Topik Bahasan : Nilai-nilai positif yang terkandung dalam Asmaul-Husna  

Kelas   : XII Putra 

Jam   :  07:45-09:45 (Jam pertama) 

Pertemuan Ke- : - 

 

no Aspek RPP Hasil analisis 

1 Metode Metode yang digunakan adalah metode 

ceramah dan tanya jawab serta resitasi. 

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa 

metode yang digunakan sudah sesuai 

dengan yang ada di RPP 

 

2 Media Media yang digunakan adalah Laptop, 

papan tulis dan spidol. Berdasarkan 

pengamatan peneliti bahwa media yang 

digunakan guru akidah akhlak sudah sesuai 

dengan yang ada di RPP yaitu Laptop,  

papan tulis dan spidol. 

 

3 Sumber belajar Sumber belajar yang digunakan guru akidah 

akhlak adalah buku ajar siswa akidah 

akhlak kelas XII. Berdasarkan hasil 

pengamatan peneliti bahwa sumber belajar 

yang digunakan guru akidah akhlak sudah 

sesuai dengan yang ada di RPP yaitu buku 

ajar siswa. 

 

4 Materi Materi yang diajarkan adalah materi tentang 

Asmaul Husna (al-Gaffar, ar-Razaq, al-

Malik, al-Hasib, al-Hadi, al-Khaliq, al-

Hakim. Materi tersebut sudah sesuai dengan 

buku ajar kelas 12 jurusan ipa kurikulum 

2013 edisi revisi kemenag 2017.  

5 Kegiatan pendahuluan Dalam kegiatan pendahuluan guru 

mengajak siswa untuk berdo’a sebelum 

belajar. Kemudian melakukan absensi siswa 

yang  dilanjutkan dengan tadarus bersama 

membaca surah al-ikhlas, al-falq, dan an-

nas, lalu guru menyampaikan tujuan 
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pembelajaran yang hendak dicapai. Hal ini 

sejalan dengan apa yang ditulis di RPP. 

 

6 Kegiatan inti Dalam kegiatan inti guru mempersilahkan 

siswa untuk membaca materi terkait 

Asmaul Husna, setelah itu guru melakukan 

proses Tanya jawab, kemudian guru 

menjelaskan kembali materi tentang 

Asmaul-Husna yang kemudian dikaitkan 

atau diasosiasikan dengan dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal ini sejalan dengan kegiatan 

yang ada dalam RPP. 

 

7 Kegiatan penutup Dalam kegiatan penutup guru 

menyimpulkan hasil pembelajaran, lalu 

guru memberikan penguatan materi yang 

telah dipelajari, kemudian guru memberikan 

tugas untuk mencari bahan bacaan sesuai 

materi ajar tentang al-Ghaffar dan cara 

meneladaninya. 

 

8 Evaluasi Dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran 

guru akidah akhlak menggunakan tes tulis 

dalam bentuk ulangan harian. 

 

 

Tabel nilai evaluasi pembelajaran akidah akhlak kelas XII Putra pada materi 

Asmaul-Husna: 

No Nama siswa KKM Nilai keterangan 

1 AB 75 90 Tuntas 

2 AJ  80 Tuntas 

3 AY  60 Tidak tuntas 

4 AM  80 Tuntas 

5 AS  80 Tuntas 

6 A  80 Tuntas 

7 FR  90 Tuntas 

8 FA  80 Tuntas 

9 MY  90 Tuntas 

10 RA  60 Tidak tuntas 

11 SN  80 Tuntas 

12 SA  80 Tuntas 

13 S  90 Tuntas 

14 S  80 Tuntas 

15 SS 75 80 Tuntas 
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Lampiran 3 

Profil Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin 

a. Lokasi Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin 

Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin adalah salah satu cabang pendidikan 

formal Pondok Pesantren Darul Mukhlisin. Pondok ini merupakan sebuah  

yayasan yang menyelenggarakan empat jenjang pendidikan formal yakni MI, 

MTs, MA dan SMK serta yayasan Panti asuhan. Pondok ini  berlokasi di jalan 

Budi utomo no. 38, kelurahan kadia, kecamatan kadia, kota kendari di provinsi 

Sulawesi Tenggara. Letaknya cukup strategis karena berdekatan dengan 

puskesmas, pasar dan pertamina. Lebih tepatnya Pondok ini berdekatan dengan 

pemancar Sctv dan Rcti serta berdekatan dengan Taman Hiburan Rakyat (THR) 

lama (Sumber: kepala Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin). 

b. Visi, Misi dan Tujuan 

1. Visi  

Beriman, Jujur, Berkualitas, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan 

2. Misi  

a. Meningkatkan disiplin beribadah terhadap Allah Swt. 

b. Membentuk karakter peserta didik, agar taat dan patuh kepada orang tua dan 

Guru  

c. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran secara maksimal, sehingga 

memperoleh hasil ujian yang baik dan mampu bersaing masuk diperguruan 

tinggi 

d. Peserta didik memiliki keterampilan, Olahraga dan Seni.  

e. Dapat berceramah dan menguasai semua kegiatan keagamaan. 

3. Tujuan 
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a. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk 

meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, keterampilan Iptek dan imtak 

bagi peserta didik  

b. Mengembangkan pelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Menyenangkan dan 

Islami (PAIKEM)  

c. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif 

d. Menciptakan hubungan harmonis antar warga Madrasah 

e. Menciptakan suasana madrasah yang menyenangkan 

f. Mengoptimalkan proses pelajaran dengan pendekatan emosional motivasi 

g. Meningkatkan kemampuan siswa di bidang teknologidan komunikasi 

sehingga dapat bersaing di era globalisasi (Sumber: kepala Madrasah 

Aliyah Darul Mukhlisin). 

c. Guru dan tenaga Kependidikan 

No Nama Jabatan 

1 Wa haya S.Sos.I Kepala MA Darul Mukhlisin 

2 Hj. Mariati S.Pd Wakamad Kurikulum 

3 Wa Siyah S.Pd Wakamad Kesiswaan 

4 Wahidah S.Ag Pembina Osis 

5 Dino S.Pd Wali kelas X-IPA Putra 

6 Isma Karyani S.Pd Wali kelas X-IPA Putri A 

7 Wa Ode Asma Dewi Ali 

S.Pd 

Wali kelas X-IPA Putri B 

8 Mustakim S.Pd, M.Pd Wali kelas XI-IPA Putra 

9 Sudarmi S.Pd Wali kelas XI-IPA Putri 

10 Ika Saputri Wulandari K, Wali kelas XII-IPA Putra 
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S.Pd.I, M.Pd 

11 Samrida S.Pd Wali kelas XII-IPA Putri 

12 Nuriati Ngewi S.Pd.I Kepala Tata Usaha 

13 Junarti S.Pd Bendahara dan Operator 

14 Drs. Muis M.Pd Guru Biologi 

15 Risnawati S.Pd Guru PKN 

16 Hasmardila Ando S.Pd Guru Bahasa Indonesia 

17 Wasinah S.Pd Guru Bahasa  Inggris 

 

18 Sri Mulyani S.Pd Guru Bahasa Inggris 

19 Lailamsyah Hingke S.Pd Guru Bahasa Inggris 

20 Nurlilin S.Pd Guru Biologi 

21 Subhan S.Pd Guru Pend. Seni 

22 Siti Nurbaya Hadia S.Pd Guru Pend.Seni dan BK 

23 La Puka S.Pd Guru Penjaskes 

24 Muhammad Hasyim L 

Malik, SQ 

Guru Ilmu tafsir 

Sumber: kepala Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin 

d. Jumlah Siswa di Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin  

No Kelas Jumlah 

1 XII Putra 29 orang 

2 XII Putri 32 Orang 

3 XI Putra !8 orang 

4 XI Putri 29 Orang 
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5 X Putra 28 Orang 

6 X Putri A 20 Orang 

7 X Putri B 24 Orang 

 Jumlah Siswa 180 Orang 

Sumber: kepala Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin 

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah Siswa Madrasah Aliyah Darul 

Mukhlisin terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan jumlah keseluruhan 1.169 

siswa. 

e. Sarana dan Prasarana 

No Sarana dan Prasarana Jumlah 

1 Ruang Kepala Madrasah 1 

2 Ruang Guru 1 

3 Ruang BK 1 

4 Ruang Tata usaha 1 

5 Ruang Kelas 6 

6 Perpustakaan 1 

7 Asrama putra 1 

8 Asrama putri 2 

9 Laboratorium komputer 1 

10 Gazebo  7 

11 Koperasi siswa 1 

12 Lapangan olahraga 1 

13 Masjid  1 

Sumber: kepala Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin 
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Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) KURIKULUM 2013 

 

Nama Sekolah/Madrasah : Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin 

Mata Pelajaran  :  Akidah Akhlak 

Kelas/Smt   :  Dua Belas (XII) / Ganjil 

Materi Pokok                          :  Asmaul Husna 

Alokasi Waktu  :  4 x 45 Menit (2 Pertemuan) 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI-1  :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 :Mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, 

ramahlingkungan, gotongroyong, kerjasama, cinta damai. Responsip dan 

pro aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 

KI-3 :Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, procedural 

dalami lmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait 

fenomena kejadian memecahkan serta menerapkan pengetahuan 

procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah 

KI-4  :Mengolah ,menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

B. Kompetensi Dasar  

1.1. Meyakini sifat-sifat Allah yang terkandung dalam tujuh Al-Asma Al-Husna: 

al-Gaffar, al-Razzaq, al-Malik, al-Hasib, al-Hadi, al-Khaliq dan al-Hakim 

2.1. kerbiasaan menerapkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam tujuh Al-

Asma Al-Husna: al-Gaffar, al-Razzaq, al-Malik, al-Hasib, al-Hadi, al-Khaliq 

dan al-Hakim dalam keseharian 

3.1. Memahami makna tujuh Al-Asma Al-Husna: al-Gaffar, al-Razzaq, al-Malik, 

al-Hasib, al-Hadi, al-Khaliq dan al-Hakim 

3.1.1 Mendefinisikan Pengertian tujuh Al-Asma Al-Husna: al-Gaffar, al-

Razzaq, al-Malik, al-Hasib, al-Hadi, al-Khaliq dan al-Hakim 

3.1.2 Menyebutkan cara meneladani tujuh Al-Asma Al-Husna: al-Gaffar, al-

Razzaq, al-Malik, al-Hasib, al-Hadi, al-Khaliq dan al-Hakim 

4.1. Melafalkan dan menghafal Asmaul husna dengan baik. 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

1. Setelah mengamati, menanya, mengekplorasi, mengasosiasi dan  

mengkomunikasikan, siswa dapat merumuskan penegertian tujuh Al-Asma 

Al-Husna: al-Gaffar, al-Razzaq, al-Malik, al-Hasib, al-Hadi, al-Khaliq dan 

al-Hakim  
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2. Setelah mengamati, menanya, mengekplorasi, mengasosiasi dan  

mengkomunikasikan, siswa dapat menyebutkan cara meneladani tujuh Al-

Asma Al-Husna: al-Gaffar, al-Razzaq, al-Malik, al-Hasib, al-Hadi, al-

Khaliq dan al-Hakim 

 

D. Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok)  

A. AL-GAFFAR  الغفار 

Pengertian al- Gaffār 

Al-Gaffar berasal dari kata gafara yang berarti menutup. Ada juga yang 

berpendapat bahwa ia diambil dari kata al-Gafaru yang artinya tumbuhan 

yang digunakan untuk mengobati luka. Jika diambil pendapat yang pertama 

Allah Swt melalui asmaNya al-Gaffar menampakkan kebaikanNya dengan 

menutupi keburukan manusia di dunia dengan anugerahNya. Sementara 

pendapat yang kedua berarti Allah Swt memberikan anugerah penyesalan 

atas dosa bagi hambaNya yang akhirnya penyesalan ini sebagai obat yang 

menyembuhkan dan terhapusnya dosa. 

Cara meneladanani Allah dengan sifat Al-Gaffar adalah senantiasa 

memaafkan kesalahan orang lain, menutupi kesalahan orang lain dan tidak 

membeberkannya, menampakan kelebihan orang lain denga  tidak 

menampakan kekurangannya. 

B. AL-RAZZAQ  ( الرزاق ) 

Pengertian al-Razzaq  

Al-Razzaq diambil dari kata razaqa atau rizq, yakni rezeki. Hanya saja 

makna Rezeki mengalami pengembangan makna sehingga ia juga dapat 

berarti adanya pangan, terpenuhinya kebutuhan, honor seseorang, 

ketenangan ataupun hujan serta makna-makna lainnya. Dengan demikian 

rezeki berarti segala pemberian dari Allah Swt yang dapat dimanfaatkan 

baik berupa fisik, maupun non fisik. 

Meneladani  Allah dengan sifat al-razak adalah dengan memahami 

bahwa setiap orang sudah dijamin rezekinya,berusaha dengan maksimal dan 

Qonaa’ah, mengantarkan rezeki kepada orang lain,  

C. AL-MALIK 

Pengertian al-Malik  

Al-Malik secara umum diartikan dengan kata raja atau penguasa. Kata al-

Malik terdiri dari huruf Mim Lam Kaf yang rangkaiannya mengandung 

makna kekuatan dan Keshahihan. Kata al-Malik di dalam al-Qur’an terulang 

sebanyak lima kali dan biasanya diartikan dengan arti raja. Dua dari ayat 

tersebut disandingkan kepada kata al- Haq yang berarti pasti dan sempurna. 

Hal ini karena kerajaan Allah Swt abadi dan sempurna tidak seperti kerajaan 

manusia. 

Meneladani Allah dengan sifat al-Malik adalah Manusia memiliki 

keterbatasan kepemilikan terhadap sesuatu, pengendalian nafsu dan 

Bersyukur terhadap nikmat Allah. 

D. AL-HASIB 

Pengertian al-Hasib  



 

83 

 

Al-Hasib secara etimologi berasal dari kata hasiba dengan tiga huruf 

Arab ha, sin dan ba. Setidaknya terdapat empat kata dalam bahasa Arab, 

yaitu menghitung, mencukupkan, bantal kecil dan penyakit yang menimpa 

kulit shingga kulit menjadi putih. Hanya saja makna ketiga dan keempat 

dari kata al-Hasib tidak mungkin dilekatkan kepada Allah Swt. 

Meneladani Allah dengan sifat al-Hasib adalah  Tenang dan tentram 

bersama dengan Allah Swt, Melakukan amal shalih semata-mata karena 

Allah dan melakukan introspeksi diri secara terus-menerus. 

E. AL-HADI 

Pengertian al-Hadi  

Secara etimologi kata al-Hadi diambil dari akar kata hadaya, yaitu huruf 

ha, dal dan ya. Ia dapat diartikan dengan penunjuk jalan karena ia selalu 

berada di depan memberi petunjuk. Tongkat bagi orang-orang tertentu 

misalnya orang buta dapat dikatakan sebagai al-Hadi karena ia digunakan 

mendahului kakinya sebagai petunjuk ke mana kaki harus melangkah. 

Selain itu al-Hadi juga dapat berarti menyampaikan dengan lemah lembut. 

Dari makna ini terlahir istilah hadiah karena hadiah biasanya disampaikan 

dengan kelembutan sebagai bentuk simpatik seseorang pada orang lain. Dari 

kata tersebut juga terlahir kata al-hadyu yang berarti binatang yang 

disembelih di baitullah sebagai persembahan. Dalam al-Qur’an kata al-Hadi 

yang diserta dengan alif dan lam tidak ada. 

Meneladani Allah dengan sifat al-Hadi adalah meyakini bahwa petunjuk 

Allah Swt banyak sekali,  meyakini bahwa agama merupakan petunjuk atau 

hidayah tertinggi dan memberikan petunjuk kepada orang lain dengan 

sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. 

F. AL-KHALIQ 

Pengertianal-Khaliq  

Al-Khaliq secara etimologi berasal dari kata khalq atau khalaqa yang 

berarti mengukur atau menghapus. Kemudian makna ini berkembang 

dengan arti menciptakan dari tiada, menciptakan tanpa suatu contoh terlebih 

dahulu, mengatur dan membuat. Kata Al Khaliq ditemukan delapan kali di 

dalam al Qur’an dan merujuk kepada Allah Swt. Semenatra kata khalq 

dengan berbagai bentuknya terulang 150 kali dan secara umum 

mempertegas kehebatan dan kebesaran Allah Swt dalam ciptaanNya. 

Menurut al-Ghazali meskipun kata Al-Khaliq sama dengan Al-Bari’ yang 

berarti pencipta, tetapi keduanya memiliki makna masing-masing. Al-

Khaliq berarti Allah Swt mewujudkan sesuatu dengan ukuran yang 

ditetapkan. Sementara Al-Bari’ mewujudkan dari tidak ada menjadi ada 

saja. Sedangkan Al- Mushawwir Dzat yang memberi rupa. 

Meneladani Allah dengan sifat Al-Khaliq adalah menciptakan hal-hal 

baru yang lebih inovatif dan menyakini bahwa Allah Swt pencipta hakiki. 

G. AL-HAKIM 

Pengertian al-Hakim  

Al-Hakim berasal dari akar kata hakama yang terdiri dari huruf ha, kaf 

dan mim yang maknanya secara umum berarti menghalangi. Seperti kata 

hukum yang biasanya digunakan untuk menghalangi penganiayaan 
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seseorang pada orang lain. Selain itu tali kendali yang digunakan untuk 

mengendalikan hewan. Di dalam bahasa Arab disebut dengan hakamah 

karena seseorang yang mengendalikan hewan dapat menghalangi hewan 

yang bersangkutan untuk menuju arah yang diinginkan. Demikian pula kata 

istilah hikmah yang digunakan untuk sesuatu yang bijaksana yang apabila 

diperhatikan insya Allah seseorang akan selamat. 

Meneladani Allah dengan sifat al-Hakim a. Memperdalam ilmu 

pengetahuan, bertindak profesional dalam hal apapun dan bersikap 

bijaksana. 

 

E.  Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran)  

1.  Ceramah, membagi siswa dalam beberapa kelompok, menunjuk salah 

seorang  siswa menjadi moderator, seorang menjadi notulis dan seorang 

menjadi juru bicara. Setelah diskusi masing-masing kelompok 

mempresentasikan kesimpulan didepan kelas. 

2. Tanya jawab, guru membagikan beberapa pertanyaan terkait dengan materi 

ajar, setiap bangku diberikan tiga pertanyaaan untuk dijawab bersama 

teman sebangku, bagi mereka yang sudah selesai diberikan kesempatan 

untuk menyampaikan jawabanya didepan kelas. 

3.  Resitasi: guru memberikan tugas mandiri kepada seluruh siswa untuk 

mencari bahan bacaan tentang Pengertian tujuh Al-Asma Al-Husna: al-

Gaffar, al-Razzaq, al-Malik, al-Hasib, al-Hadi, al-Khaliq dan al-Hakim 

dan cara meneladaninya. 

 F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  

    1.  Media  

Menyajikan Peta Konsep Asmaul Husna 

2.  Alat/Bahan 

- Laptop 

    3.  Sumber Belajar  

-  Buku Ajar siswa Akidah Akhlak Kelas XII 

-  Departemen Agama, Al-Qur’an dan terjemahannya 
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G.   Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Pendahuluan 10’ 

 1. Mengajak semua siswa untuk berdoa yang dipimpin oleh salah 

satu siswa 

 2. Menyapa kondisi kelas dan mengkomunikasikan tentang 

kehadiran siswa serta kebersihan kelas  

 3. Guru mengajak siswa tadarrus bersama surat-surat pendek atau 

ayat-ayat pilihan 

 4. Guru menyampaikan tujuan belajar yang akan dipelajari 

  

Kegiatan Inti 65’ 

 1). Mengamati 

 Guru mempersilahkan siswa untuk mengamati materi tentang 

Asmaul-Husna 

 

 2) Menanya 

Siswa disilahkan bertanya pada teman lain atau bertanya secara 

langsung pada guru, terkait dengan Peta Konsep ataupun materi 

pembelajaran.  

 

 3) Mengkomunikasikan 

Guru memberikan penjelasan terkait materi Asmaul Husna 

 

 4) Mengasosiasi 

Siswa diminta untuk mengkaitkan materi dengan kehidupan 

sehari-hari dan menyimpulkanya 

 

   

Kegiatan Menutup  15’ 

 1) Guru menyimpulkan hasil pembelajaran  

 2) Guru memberikan penguatan materi ajar  

 3) Guru memberikan tugas untuk mencari bahan bacaan sesuai 

materi ajar pengertian Al-Asmaul Husna Al-Ghaffar dan cara 

meneladaninya 

 

 4) Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup majlis  
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LAMPIRAN 5 

Dokumentasi 

Gambar 1: Wawancara dengan kepala Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin 

 
 

 

Gambar 2. Wawancara guru akidah akhlak 
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Gambar 3. Wawancara dengan beberapa siswi kelas 10, 11, dan 12 Putri 

 
 

 

Gambar 4. Wawancara dengan beberapa siswa kelas 10 dan 11 Putra 
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Gambar 5: proses pembelajaran kelas 11 putri 

 
 

Gambar 6: proses pembelajaran kelas 10 putri 

 
 

Gambar 7: proses pembelajaran kelas 10 putra 
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Gambar 5. Kegiatan belajar tahsin al-Qur’an 

 
Gambar 5. Kegiatan belajar ceramah 
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BIOGRAFI PENULIS 

 

A. Identitas Diri 

1. Nama  Lengkap  : Indrawan 

2. NIM    : 18010101102 

3. Agama   : Islam 

4. Suku    : Tolaki 

5. Kebangsaan   : Indonesia 

6. Pekerjaan                          : Mahasiswa  

7. Tempat dan tanggal lahir : Watundehoa, 1 Agustus 2000 

8. Jenis kelamin  : Laki-laki 

9. Status Perkawinan  : Belum Menikah 

10. Nama Ayah   : Rusdin 

11. Nama Ibu    : Yusni 

12. Alamat KTP   : Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe 

13. Alamat Domisili  : Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe 

14. No Telepon/ HP  : 085346126536/082247276788 

15. Email    : asqhar018@gmail.com 

 

B. Riwayat Pendidikan Formal 

1. Tingkat Dasar  : SDN 3 Puriala 2006 - 2012 

2. Tingkat Menegah Pertama : SMPN 1 Puriala 2012 -2015 

3. Tingkat Menegah Atas : MA Darul Mukhlisin Kendari 2015 - 2018 
 

 

Kendari, 27 September 2022 

Penulis, 

 

Indrawan 

NIM: 18010101102 
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