
107

LAMPIRAN-LAMPIRAN



108

Lampiran 1.

DAFTAR NAMA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SDN I BOKORI KECAMATAN SOROPIA
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KABUPATEN KONAWE

No Nama Guru Status

Kepegawaian

Pangkat.

Golongan

Jabatan

1. Lutping, S.Pd PNS Kepala Sekolah

2. Naji, S.Pd PNS Guru Kelas

3. Harlina Tahir, S.Pd PNS Guru Kelas

4. Rompas, S.Pd.I PNS Guru Kelas

5. Rahman, S.Pd PNS Guru Bidang Studi

6. Herdin, A.Ma PNS Guru Kelas

7. Sitti Hadijah. T, S.Pd PNS Guru Kelas

8. Hasmiati, A.Ma GTT Guru Bidang Studi

9. Raikatin Padilah, S.Pd GTT Guru Bidang Studi

10 Elisa, S.Pd.I GTT Guru Bidang Studi

11. Purnawanti, S.Pd.I GTT Guru Kelas

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK SDN I BOKORI
KECAMATAN SOROPIAKABUPATEN KONAWE

No Rombongan Belajar Jumlah Siswa Keterangan

1. Kelas I 13 Siswa

2. Kelas II 8 Siswa

3. Kelas III 22 Siswa

4. Kelas IV 16 Siswa

5. Kelas V 17 Siswa

6. Kelas VI 14 Siswa

Lampiran 2.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP ) SIKLUS I
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Satuan pendidikan : SDN I Bokori
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Kelas / Semester : III / 2
Standar Kompetensi : 8. Melakukan salat fardu
Kompetensi Dasar : 8.1 Menyebutkan salat fardu
Alokasi Waktu : 4 x 45 Menit (2 x pertemuan)

I. Tujuan Pembelajaran : 1. Siswa dapat memahami dan menjelaskan
pengertian salat fardu

2. Siswa dapat menyebutkan nama-nama salat
fardu

3. Siswa dapat menunjukkan waktu pelaksanaan
salat fardu

II .Karakter siswa yang diharapkan  : Dapat dipercaya ( Trustworthines) , Rasa
hormat dan perhatian ( respect ) , Tekun (
diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility ),
Berani ( courage ), Ketulusan (Honesty ),
Integritas ( integrity ) , Peduli ( caring ) dan
Jujur ( fairnes ).

III .Materi Pembelajaran : Salat fardu (lihat buku pendidikan Agama Islam.

IV .Metode Pembelajaran : 1. Siswa mengadakan tanya jawab dengan teman-
temannya tentang pengertian salat fardu

2. Siswa berlatih menyebutkan nama-nama salat
fardu secara klasikal, kelompok dan individu

3. Siswa berlatih menunjukkan waktu pelaksanaan
salat fardu secara klasikal, kelompok dan
individu

V .Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran:

1. Kegiatan Pendahuluan
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Apersepsi  dan Motivasi :

 Tadarus bersama surah-surah yang telah dihafal siswa
 Mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa tentang masalah salat
 Mengkolerasikan pelajaran yang telah didapat tentang masalah salat

dengan bahan ajar salat fardu melalui gambar gerakan dan bacaan shalat
fardu yang di pajang dengan menggunakan kertas karton di papan tulis

2. Kegiatan Inti

 Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi, guru:

 Siswa mendengarkan dan mengamati penjelasan guru tentang bahan
ajar yakni bacaan dan gerakan salat mulai niat sampai rukuk

 Siswa mengemukakan pendapatnya tentang pengertian salat fardu
 Siswa secara kelompok menirukan bacaan shlata fardu yang

ditampilkan guru melalui media gambar.
 Guru membimbing siswa yang masih kurang lancar dalam melafalkan

bacaan shalat mulai niat sampai rukuk.
 Siswa yang telah mampu diminta guru untuk memberi contoh kepada

teman dengan maju di depan kelas sambil membaca bacaan shalat yang
ada pada media gambar.

 Siswa yang lain memperhatikan temannya dengan seksama.
 Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi, guru:

 Siswa secara klasikal, berkelompok dan individu menyebutkan nama-
nama salat fardu

 Siswa secara berkelompok dan individu menunjukkan waktu
pelaksanaan salat fardu

 Siswa secara klasikal dan kelompok membaca bacaan niat sampai rukuk
sesuai bimbingan guru

 Siswa secara klasikal membaca bacaan shalat fardu tanpa di bimbing
guru

 Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru:

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa
 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman,

memberikan penguatan  dan penyimpulan
3. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru:
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 Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa secara berkelompok dan
individu seputar masalah salat fardu dan waktu pelaksanaannya

 Siswa diminta menyimpulkan kisah dalam sepenggal kisah
menggunakan bahasa sendiri

 Guru memberikan tugas hafalan kepada masing-masing siswa,serta
tugas tulisan sesuai kondisi kegiatan belajar mengajar yang berlangsung

VI .Alat / Sumber Belajar:

1.Lafal bacaan salat fardu  di karton
2.Gambar peraga salat
3.Buku tata cara salat
4.Buku Pendidikan Agama Islam.
5.Kaset dan CD tentang tatacara salat

VII .Penilaian:

Indikator Pencapaian
Teknik
Penilaia

n

Bentuk
Instrumen Instrumen/ Soal

Menuliskan
bacaan shalat
fardu yang dimulai
dengan niat
sampai rukuk
Membacakan
bacaan shalat
fardu yang di
pajang pada media
(bacaan niat
sampai rukuk)
Mengahafalkan
bacaan niat sampai
rukuk

Tes tulis

Bacaan
dan

mahkraj
al huruf

Hafalan
di rumah

Penulisan

Makhrajal
huruf

penghafalan

Tuliskan bacaan
shalat fardu secara
runtut dan benar !

Bacakanlah
bacaaan shalat fardu
yang ada dengan
suara yang lantang!

Hafalkan bacaan
shlata fardu (mulai
niat sampai rukuk)
di depan kelas
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VIII .Format Kriteria Penilaian

1.PRODUK ( HASIL DISKUSI )

No. Aspek Kriteria Skor

1. Konsep * semua benar
* sebagian besar benar
* sebagian kecil benar
* semua salah

4
3
2
1

2.PERFORMANSI

No. Aspek Kriteria Skor

1.

2.

Kerjasama

Partisipasi

* bekerjasama
* kadang-kadang kerjasama
* tidak bekerjasama

* aktif  berpartisipasi
* kadang-kadang aktif
* tidak aktif

4
2
1

4
2
1

2. Lembar Penilaian

Daftar Nilai Ulangan Harian Siswa Pada Siklus I

No Nama Siswa Siklus I
Nilai Ket.

1 Clara anggraini 70 Tuntas
2 Davin anggara 60 Tidak Tuntas
3 Fika lestari 60 Tidak Tuntas
4 Kevin 60 Tidak Tuntas
5 Lisa 55 Tidak Tuntas
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6 Muh. Fadil pasmaul asba 60 Tidak Tuntas
7 Muh. Faqi rizki al-arsy 75 Tuntas
8 Muh. Indra 60 Tidak Tuntas
9 Muh. Marsel 60 Tidak Tuntas
10 Muh. Putra baitul bait 80 Tuntas
11 Muh. Revan alfitamsyah 65 Tidak Tuntas
12 Muh. Reyhan 80 Tuntas
13 Raditia nugrah bias 60 Tidak Tuntas
14 Ramadhani 60 Tidak Tuntas
15 Ranti 70 Tuntas
16 Suharman 60 Tidak Tuntas
17 Yengsi adelia 55 Tidak Tuntas
18 Amelia nadin putri 60 Tidak Tuntas
19 Radit Rum 60 Tidak Tuntas
20 Lilis Sriani 80 Tuntas

6 Tuntas
Jumlah 1290 14 Tidak Tuntas

CATATAN :

Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10.

 Untuk Siswa yang belum memenuhi syarat nilai sesuai KKM maka
diadakan Remedial.

Mengetahui, Bokori, ...............................
Kepala SDN I Bokori Guru Bidang Studi PAI

Lutping, S.Pd Elisa, S.Pd.I
Nip. 196704191986101001

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
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( RPP ) SIKLUS I

Satuan pendidikan : SDN I Bokori
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Kelas / Semester : III / 2
Standar Kompetensi : 8. Melakukan salat fardu
Kompetensi Dasar : 8.2 Mempraktikkan salat fardu
Alokasi Waktu : 4 x 45 menit (2 x pertemuan)

I .Tujuan Pembelajaran : 1. Siswa dapat mempraktikkan salat fardu dengan
benar

1. Siswa dapat mengamalkan salat fardu

II .Karakter siswa yang diharapkan  : Dapat dipercaya ( Trustworthines) , Rasa
hormat dan perhatian ( respect ) , Tekun (
diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility ),
Berani ( courage ), Ketulusan (Honesty ),
Integritas ( integrity ) , Peduli ( caring ) dan
Jujur ( fairnes ).

III .Materi Pembelajaran : Praktik salat fardu (lihat buku pendidikan Agama.

IV .Metode Pembelajaran : 1. Siswa mempraktikkan salat fardu secara
klasikal, kelompok dan individu

1. Siswa mengamalkan salat fardu dalam praktik
keseharian

V .Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran:

1. Kegiatan Pendahuluan

Apersepsi  dan Motivasi :

 Guru mengulang kembali uraian materi sebelumnya tentang salat fardu
termasuk gerakan dan bacaan dalam salat dengan ringkas

 Guru kemudian meminta siswa untuk mengulang secara klasikal terkait
bacaan shalat fardu (mulai niat sampai rukuk) dengan baik dan benar

2. Kegiatan Inti .
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 Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi, guru:

 Siswa memperhatikan gambar peraga gerakan dan bacaan salat fardu
 Siswa secara klasikal dan berkelompok melakukan gerakan-gerakan

salat secara benar
 Guru meminta siswa menyesuaikan gerakan dan bacaan shalat fardu

dengan memperhatikan media gambar yang ada
 Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi, guru:

 Siswa melafalkan bacaan-bacaan salat secara klasikal dan berkelompok
 Siswa melakukan praktik salat fardu secara klasikal, kelompok dan

individu
 Guru membimbing siswa yang masih kurang lancar dalam melafalkan

bacaan shalat yang telah dipelajari
 Guru memberi bimbingan kepada siswa yang masih terbata-bata dalam

mempraktekkan gerakan dan bacaan shalat fardu
 Siswa diminbta mengulang-ulang bacaan shalat fardu jika belum sesuai

dengan gerakannya.
 Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa
 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman,

memberikan penguatan  dan penyimpulan
3. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru:

 Siswa melakukan aktivitas
 Siswa membaca dan memahami bacaan intisari terkait bacaan shalat

fardu (bacaan niat sampai rukuk)
 Guru memberi tugas siswa untuk terus menghafal bacaan shalat fardu di

rumah
VI .Alat / Sumber Belajar:

1. Lafal bacaan salat di karton
2. Gambar peraga salat
3. Kelas/ruang/musholla
4. Buku tata cara salat
5. Buku Pendidikan Agama Islam.
5. Kaset dan CD tentang tata cara salat
6. Pengalaman guru
7. Lingkungan sekitar
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VII .Penilaian:

Indikator Pencapaian
Teknik

Penilaian
Bentuk

Instrumen Instrumen/ Soal

Menuliskan
bacaan shalat fardu
yang dimulai
dengan niat sampai
rukuk
Membacakan
bacaan shalat fardu
yang di pajang
pada media
(bacaan niat
sampai rukuk)
Mengahafalkan
bacaan niat sampai
rukuk

Tes tulis

Bacaan
dan

mahkrajal
huruf

Hafalan
di rumah

Penulisan

Makhrajal
huruf

Penghafalan

Tuliskan bacaan
shalat fardu secara
runtut dan benar !

Bacakanlah
bacaaan shalat
fardu yang ada
dengan suara yang
lantang!
Hafalkan bacaan
shalat fardu (mulai
niat sampai rukuk)
di depan kelas

VIII .Format Kriteria Penilaian

1.PRODUK ( HASIL DISKUSI )

No. Aspek Kriteria Skor

1. Konsep * semua benar

* sebagian besar benar

* sebagian kecil benar

4

3

2
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* semua salah 1

2.PERFORMANSI

No. Aspek Kriteria Skor

1.

2.

Kerjasama

Partisipasi

* bekerjasama

* kadang-kadang kerjasama

* tidak bekerjasama

* aktif  berpartisipasi

* kadang-kadang aktif

* tidak aktif

4

2

1

4

2

1

3. Lembar Penilaian

Daftar Nilai Ulangan Harian Siswa Pada Siklus I

No Nama Siswa Siklus I
Nilai Ket.

1 Clara anggraini 70 Tuntas
2 Davin anggara 60 Tidak Tuntas
3 Fika lestari 60 Tidak Tuntas
4 Kevin 60 Tidak Tuntas
5 Lisa 55 Tidak Tuntas
6 Muh. Fadil pasmaul asba 60 Tidak Tuntas
7 Muh. Faqi rizki al-arsy 75 Tuntas
8 Muh. Indra 60 Tidak Tuntas
9 Muh. Marsel 60 Tidak Tuntas
10 Muh. Putra baitul bait 80 Tuntas
11 Muh. Revan alfitamsyah 65 Tidak Tuntas
12 Muh. Reyhan 80 Tuntas
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13 Raditia nugrah bias 60 Tidak Tuntas
14 Ramadhani 60 Tidak Tuntas
15 Ranti 70 Tuntas
16 Suharman 60 Tidak Tuntas
17 Yengsi adelia 55 Tidak Tuntas
18 Amelia nadin putri 60 Tidak Tuntas
19 Radit Rum 60 Tidak Tuntas
20 Lilis Sriani 80 Tuntas

6 Tuntas
Jumlah 1290 14 Tidak Tuntas

CATATAN :

Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10.

 Untuk Siswa yang belum memenuhi syarat nilai sesuai KKM maka
diadakan Remedial.

Mengetahui, Bokori, ..................2016
Kepala SDN I Bokori Guru Bidang Studi PAI

Lutping, S.Pd Elisa, S.Pd.I
Nip. 196704191986101001

Lampiran 3
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP ) SIKLUS II

Satuan pendidikan : SDN I Bokori
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Kelas / Semester : III / 2
Standar Kompetensi : 8. Melakukan salat fardu
Kompetensi Dasar : 8.1 Menyebutkan salat fardu
Alokasi Waktu : 4 x 45 Menit (2 x pertemuan)

I. Tujuan Pembelajaran : 1. Siswa dapat memahami dan menjelaskan
pengertian salat fardu
2. Siswa dapat menyebutkan nama-nama salat
fardu
3. Siswa dapat menunjukkan waktu pelaksanaan
salat fardu

II .Karakter siswa yang diharapkan  : Dapat dipercaya ( Trustworthines) , Rasa
hormat dan perhatian ( respect ) , Tekun (
diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility ),
Berani ( courage ), Ketulusan (Honesty ),
Integritas ( integrity ) , Peduli ( caring ) dan
Jujur ( fairnes ).

III .Materi Pembelajaran : Salat fardu (lihat buku pendidikan Agama Islam.

IV .Metode Pembelajaran : 1. Siswa mengadakan tanya jawab dengan teman-
temannya tentang pengertian salat fardu

2. Siswa berlatih menyebutkan nama-nama salat
fardu secara klasikal, kelompok dan individu

3. Siswa berlatih menunjukkan waktu pelaksanaan
salat fardu secara klasikal, kelompok dan
individu

V .Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran:

1. Kegiatan Pendahuluan

Apersepsi  dan Motivasi :

 Tadarus bersama surah-surah yang telah dihafal siswa
 Mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa tentang masalah salat
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 Mengkolerasikan pelajaran yang telah didapat tentang masalah salat
dengan bahan ajar salat fardu melalui gambar gerakan dan bacaan shalat
fardu yang di pajang dengan menggunakan kertas kartos di papan tulis

2. Kegiatan Inti

 Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi, guru:

 Siswa mendengarkan dan mengamati penjelasan guru tentang bahan
ajar yakni bacaan dan gerakan salat mulai sujud sampai salam

 Siswa mengemukakan pendapatnya tentang pengertian salat fardu
 Siswa secara kelompok menirukan bacaan shlata fardu yang

ditampilkan guru melalui media gambar.
 Guru membimbing siswa yang masih kurang lancar dalam melafalkan

bacaan shalat mulai sujud sampai salam.
 Siswa yang telah mampu diminta guru untuk memberi contoh kepada

teman dengan maju di depan kelas sambil membaca bacaan shalat yang
ada pada media gambar.

 Siswa yang lain memperhatikan temannya dengan seksama.
 Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi, guru:

 Siswa secara klasikal, berkelompok dan individu menyebutkan nama-
nama salat fardu

 Siswa secara berkelompok dan individu menunjukkan waktu
pelaksanaan salat fardu

 Siswa secara klasikal dan kelompok membaca bacaan sujud sampai
salam bimbingan guru

 Siswa secara klasikal membaca bacaan shalat fardu tanpa dibimbing
guru

 Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru:

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa
 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman,

memberikan penguatan  dan penyimpulan
3. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru:

 Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa secara berkelompok dan
individu seputar masalah salat fardu dan waktu pelaksanaannya

 Siswa diminta menyimpulkan kisah dalam sepenggal kisah
menggunakan bahasa sendiri
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 Guru memberikan tugas hafalan kepada masing-masing siswa,serta
tugas tulisan sesuai kondisi kegiatan belajar mengajar yang berlangsung

VI .Alat / Sumber Belajar:

1. Lafal bacaan salat fardu  di karton
2. Gambar peraga salat
3. Buku tata cara salat
4. Buku Pendidikan Agama Islam.
5. Kaset dan CD tentang tatacara salat

VII .Penilaian:

Indikator
Pencapaian

Teknik Penilaian Bentuk
Instrumen

Instrumen/ Soal

Menuliskan
bacaan shalat
fardu yang
dimulai
dengan niat
sampai rukuk
Membacakan
bacaan shalat
fardu yang di
pajang pada
media
(bacaan niat
sampai
rukuk)
Mengahafalk
an bacaan
niat sampai
rukuk

Tes tulis

Bacaan dan
mahkrajal huruf

Hafalan di rumah

Penulisan

Makhrajal
huruf

penghafalan

Tuliskan bacaan
shalat fardu secara
runtut dan benar !

Bacakanlah
bacaaan shalat fardu
yang ada dengan
suara yang lantang!

Hafalkan bacaan
shlata fardu (mulai
niat sampai rukuk)
di depan kelas

VIII.Format Kriteria Penilaian
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1.PRODUK ( HASIL DISKUSI )

No. Aspek Kriteria Skor

1. Konsep * semua benar
* sebagian besar benar
* sebagian kecil benar
* semua salah

4
3
2
1

2.PERFORMANSI

No. Aspek Kriteria Skor

1.

2.

Kerjasama

Partisipasi

* bekerjasama
* kadang-kadang kerjasama
* tidak bekerjasama

* aktif  berpartisipasi
* kadang-kadang aktif
* tidak aktif

4
2
1

4
2
1

3. Lembar Penilaian

Daftar Nilai Ulangan Harian Siswa Kelas III SDN I Bokori Kecamatan Soropia
Kabupaten Konawe pada Siklus II.

No Nama Siswa Siklus II
Nilai Ket.

1 Clara Anggraini 80 Tuntas
2 Davin Anggara 60 Tidak Tuntas
3 Fika Lestari 70 Tuntas
4 Kevin 70 Tuntas
5 Lisa 75 Tuntas
6 Muh. Fadil Pasmaul Asba 75 Tuntas
7 Muh. Faqi Rizki al-Arsy 80 Tuntas
8 Muh. Indra 70 Tuntas
9 Muh. Marsel 60 Tidak Tuntas
10 Muh. Putra Baitul Bait 90 Tuntas
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11 Muh. Revan Alfitamsyah 80 Tuntas
12 Muh. Reyhan 85 Tuntas
13 Raditia Nugrah Bisa 80 Tuntas
14 Ramadhani 70 Tuntas
15 Ranti 70 Tuntas
16 Suharman 75 Tuntas
17 Yengsi Adelia 70 Tuntas
18 Amelia Nadin Putri 60 Tidak Tuntas
19 Radit Rum 70 Tuntas
20 Lilis Sriani 85 Tuntas

17 Tuntas
Jumlah 1475 3 Tidak Tuntas

CATATAN :

Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10.

 Untuk Siswa yang belum memenuhi syarat nilai sesuai KKM maka
diadakan Remedial.

Mengetahui, Bokori, ....................2016
Kepala SDN I Bokori Guru Bidang Studi PAI

Lutping, S.Pd Elisa, S.Pd.I
Nip. 196704191986101001
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP ) SIKLUS II

Satuan pendidikan : SDN I Bokori
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Kelas / Semester : III / 2
Standar Kompetensi : 8. Melakukan salat fardu
Kompetensi Dasar : 8.2 Mempraktikkan salat fardu
Alokasi Waktu : 4 x 45 menit (2 x pertemuan)

I .Tujuan Pembelajaran : 1. Siswa dapat mempraktikkan salat fardu dengan
benar

2. Siswa dapat mengamalkan salat fardu

II .Karakter siswa yang diharapkan  : Dapat dipercaya ( Trustworthines) , Rasa
hormat dan perhatian ( respect ) , Tekun (
diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility ),
Berani ( courage ), Ketulusan (Honesty ),
Integritas ( integrity ) , Peduli ( caring ) dan
Jujur ( fairnes ).

III .Materi Pembelajaran : Praktik salat fardu (lihat buku pendidikan Agama.

IV .Metode Pembelajaran : 1. Siswa mempraktikkan salat fardu secara
klasikal, kelompok dan individu

2. Siswa mengamalkan salat fardu dalam praktik
keseharian

V .Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran:

1. Kegiatan Pendahuluan

Apersepsi  dan Motivasi :

 Guru mengulang kembali uraian materi sebelumnya tentang salat fardu
termasuk gerakan dan bacaan dalam salat dengan ringkas

 Guru melanjutkan pembelajaran siklus II dengan bacaan sujud sampai
salam

 Guru kemudian meminta siswa untuk mengulang secara klasikal terkait
bacaan shalat fardu (mulai sujud sampai salam) dengan baik dan benar

2. Kegiatan Inti .

 Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi, guru:
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 Siswa memperhatikan gambar peraga gerakan dan bacaan salat fardu
 Siswa secara klasikal dan berkelompok melakukan gerakan-gerakan

salat secara benar
 Guru meminta siswa menyesuaikan gerakan dan bacaan shalat fardu

dengan memperhatikan media gambar yang ada
 Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi, guru:

 Siswa melafalkan bacaan-bacaan salat secara klasikal dan berkelompok
 Siswa melakukan praktik salat fardu secara klasikal, kelompok dan

individu
 Guru membimbing siswa yang masih kurang lancar dalam melafalkan

bacaan shalat yang telah dipelajari
 Guru memberi bimbingan kepada siswa yang masih terbata-bata dalam

mempraktekkan gerakan dan bacaan shalat fardu
 Siswa diminbta mengulang-ulang bacaan shalat fardu jika belum sesuai

dengan gerakannya.
 Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa
 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman,

memberikan penguatan  dan penyimpulan
3. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru:

 Siswa melakukan aktivitas
 Siswa membaca dan memahami bacaan intisari terkait bacaan shalat

fardu (bacaan sujud sampai salam)
 Guru memberi tugas siswa untuk terus menghafal bacaan shalat fardu di

rumah
VI .Alat / Sumber Belajar:

1. Lafal bacaan salat di karton
2. Gambar peraga salat
3. Kelas/ruang/musholla
4. Buku tata cara salat
5. Buku Pendidikan Agama Islam.
5. Kaset dan CD tentang tata cara salat
6. Pengalaman guru
7. Lingkungan sekitar
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VII .Penilaian:

Indikator Pencapaian Teknik
Penilaian

Bentuk
Instrumen

Instrumen/ Soal

Menuliskan
bacaan shalat fardu
yang dimulai
dengan niat sampai
rukuk
Membacakan
bacaan shalat fardu
yang di pajang
pada media
(bacaan niat
sampai rukuk)
Mengahafalkan
bacaan niat sampai
rukuk

Tes tulis

Bacaan
dan

mahkrajal
huruf

Hafalan
di rumah

Penulisan

Makhrajal
huruf

Penghafalan

Tuliskan bacaan
shalat fardu secara
runtut dan benar !

Bacakanlah
bacaaan shalat
fardu yang ada
dengan suara yang
lantang!
Hafalkan bacaan
shalat fardu (mulai
niat sampai rukuk)
di depan kelas

VIII .Format Kriteria Penilaian

1.PRODUK ( HASIL DISKUSI )

No. Aspek Kriteria Skor

1. Konsep * semua benar
* sebagian besar benar
* sebagian kecil benar
* semua salah

4
3
2
1
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2.PERFORMANSI

No. Aspek Kriteria Skor

1.

2.

Kerjasama

Partisipasi

* bekerjasama
* kadang-kadang kerjasama
* tidak bekerjasama

* aktif  berpartisipasi
* kadang-kadang aktif
* tidak aktif

4
2
1

4
2
1

3. Lembar Penilaian

Daftar Nilai Ulangan Harian Siswa Kelas III SDN I Bokori Kecamatan Soropia
Kabupaten Konawe pada Siklus II.

No Nama Siswa Siklus II
Nilai Ket.

1 Clara Anggraini 80 Tuntas
2 Davin Anggara 60 Tidak Tuntas
3 Fika Lestari 70 Tuntas
4 Kevin 70 Tuntas
5 Lisa 75 Tuntas
6 Muh. Fadil Pasmaul Asba 75 Tuntas
7 Muh. Faqi Rizki al-Arsy 80 Tuntas
8 Muh. Indra 70 Tuntas
9 Muh. Marsel 60 Tidak Tuntas
10 Muh. Putra Baitul Bait 90 Tuntas
11 Muh. Revan Alfitamsyah 80 Tuntas
12 Muh. Reyhan 85 Tuntas
13 Raditia Nugrah Bisa 80 Tuntas
14 Ramadhani 70 Tuntas
15 Ranti 70 Tuntas
16 Suharman 75 Tuntas
17 Yengsi Adelia 70 Tuntas
18 Amelia Nadin Putri 60 Tidak Tuntas
19 Radit Rum 70 Tuntas
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20 Lilis Sriani 85 Tuntas
17 Tuntas

Jumlah 1475 3 Tidak Tuntas

CATATAN :

Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10.

 Untuk Siswa yang belum memenuhi syarat nilai sesuai KKM maka
diadakan Remedial.

Mengetahui, Bokori, ...................2016
Kepala SDN I Bokori Guru Bidang Studi PAI

Lutping, S.Pd Elisa, S.Pd.I
Nip. 196704191986101001

Lampiran 5
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SOAL PRETES SISWA

Satuan Pendidikan : SDN I Bokori

Kelas/Semester : III (Tiga)/ II (Genap)

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam

Materi Pokok : Shalat Fardu dan Huruf-huruf Al-Qur’an

Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

I. Berilah Tanda Silang (x) Pada Pilihan Jawaban A, B, C, atau D Yang

Menurutmu Paling Tepat !

1. Jumlah Shalat Fardu untuk umat Islam adalah….

a. Lima waktu sehari semalam c. Tiga rakaat saat sore hari

b. Dua kali disaat subuh d. Satu kali sehari semalam

2. Shalat yang dilaksanakan pada sore hari adalah….

a. Magrib c. ashar

b. Isya d. dzuhur

3. Jumlah rakaat Shalat Isya yaitu…

a. 3 rakaat c. 5 rakaat

b. 2 rakaat d. 4 rakaat

4. Berikut ini adalah Shalat fardu yang jumlah rakaatnya empat, kecuali…

a. Shalat Isya c. Shalat Ashar

b. Shalat Magrib d. Shalat Dzuhur

5. Shalat yang di dirikan sebelum matahari terbit adalah…

a. Shalat Subuh c. Shalat Isya

b. Shalat Magrib d. Shalat Dzuhur

6. Posisi badan yang membungkuk ketika melakukan gerakan Shalat disebut…

a. Sujud c. Iktidal

b. Rukuk d. Salam
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7. Bacaan Takbiratul ihram dibaca ketika…

a. Berdiri sambil bersedekap c. berdiri tegak

b. Mengangkat kedua tangan sambil bersedekap d. Membaca Niat

8. “ subhana rabbiyal a’la “ dibaca saat melakukan gerakan…

a. Takbiratul ihram c. sujud

b. Tahiyat awal d. rukuk

9. Shalat diawali dengan..

a. Niat dalam hati c. surat alfatiha

b. Bacaan takbir d. doa iftitah

10. Shalat diakhiri dengan…

a. Takbiratul ihram c. Salam

b. Tasyahud awal d. doa iftitah

11. Bacaan dalam shalat ditulis dengan menggunakan huruf…

a. Latin c. Hijaiah

b. Abjad d. Arab

12. Saat shalat kita menghadap kea rah . . . .

a. Tembok c. Kiblat
b. Lantai d. Imam

13. Shalat yang sah adalah shalat yang dilaksanakan secara . . . . .
a. Berjamaah c. Sendiri-Sendiri
b. Khusu’ d. Main-Main

14. Orang yang memimpin shalat disebut . . . .
a. Makmum c. Imam
b. Khatib d. Marbot

15. Sebelum shalat kita diwajibkan untuk ……
a. Mandi c. Berdoa
b. Bersih-bersih d. Bersuci

16. Orang yang mengumandangkan adzan sebelum shalat dilaksanakan disebut
a. Iqamah c. Jama’ah
b. Muadzin d. Makmum

17. Shalat yang kita lakukan dapat menghindarkan kita dari . . . .
a. Perbuatan keji dan mungkar c. Dosa
b. Kebencian orang lain d. Perasaan Cemas
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18. Shalat yang jumlah rakaatnya tiga dibawah ini adalah . . . .
a. Shalat magrib c. shalat dzuhur
b. Shalat isya d. shalat subuh

19. Bacaan qunut dibaca ketika melaksanakan shalat. . . .
a. Shalat ashar c. shalat magrib
b. Shalat subuh d. shalat isya

20. Bacaan tasyahud awal dibaca setelah . . . .
a. Sujud pada rakaat kedua c. Rukuk
b. Duduk di antara dua sujud d. I’tidal

== SELAMAT BEKERJA==

KUNCI JAWABAN

1. A 11. C

2. A 12. D

3. D 13. B

4. B 14. B

5. A 15. A

6. B 16. C

7. B 17. A

8. C 18. C

9. A 19. C

10. C 20. D
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SOAL TES HASIL BELAJAR
SIKLUS I

Sekolah : SDN 1 Bokori Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Materi Pokok : Shalat Fardu  (Bacaan serta Gerakan Shalat)
Semester / Kelas       : III (Tiga)/ II (Genap)
Waktu : 45 Menit

I. Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban A, B, C atau D pada pilihan
jawaban yang menurut anda paling tepat !

1. Gambar disamping menunjukkan…
a. Sujud
b. Ruku’
c. Takbiratul Ihram
d. Salam

2. Urutan dari gambar dibawah ini adalah…

(a) (b)               (c)                (d)

a. Ruku – Takbiratul Ihram – Sujud – Tahhiyat Awal
b. Tahhiyat Awal - Ruku – Takbiratul Ihram – Sujud
c. Takbiratul Ihram - Ruku - Sujud – Tahhiyat Awal
d. Ruku - Tahhiyat Awal - Takbiratul Ihram - Sujud

3. Gerakan shalat pada gambar di samping disebut gerakan

a. Sujud
b. I’tidal
c. Salam
d. rukuk
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4. Bacaan sholat  “ Subhana rabbiyal adzim, dibaca ketika melakukan gerakan . . . .
a. Sujud
b. Rukuk
c. Tahiyat awal
d. I’tidal

5. Dibawah ini yang menunjukkan gerakan shalat Tahiyat Awal terdapat pada
gambar  …

a. b.                          c. d.

6. Posisi punggung sejajar dengan kepala, kedua tangan memegang lutut disebut
gerakan ...

a. takbiratul ihram
b. sujud
c. ruku’
d. tasyahud awal

7. . saat melakukan gerakan shalat disamping kita diwajibkan    membaca
. . . .

a. Allahu akbar
b. Alhadulillah
c. Surat al-Fatihah
d. Surat-surat pendek

8. Berikut ini yang merupakan gerakan shalat saat akan mengakhiri shalat terdapat
pada gambar.......

a.. c.

b. . d.
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9. Doa iftitah dibaca setelah . . . .
a. Bacaan surat al-Fatihah
b. Takbiratul ihram
c. Niat shalat
d. Sujud

10. Shalat yang dilakukan pada saat matahari terbenanm adalah . . . .
a. Shalat Isya
b. Shalat Magrib
c. Shalat Dzuhur
d. Shalat Ashar

Soal Essay

1. Urutan gerakan shalat paling awal  adalah …….
2. Tuliskan bacaan shalat untuk gerakan disamping ini

3. Sebutkan apa yang kamu bacaketika akan mengakhiri shalat !
Gerakan shalat pada gambar di samping disebut...

4.

5. Tulislah bacaan shalat sebagaimana pada gambar di bawah ini!

SELAMAT BEKERJA
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KUNCI JAWABAN UNTUK SOAL TES HASIL BELAJAR PADA SIKLUS I

Sekolah : SDN I Bokori

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam

Kelas/Semester : III (Tiga)/ II (Genap)

JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA

1. C
2. C
3. A
4. B
5. B-
6. C
7. A
8. D
9. B
10. B

JAWABAN SOAL ESSAY

1. Berdiri tegak bagi yang mampu sambil membaca niat shalat.
2. Subhana rabbiyal a’la wa bihamdihi
3. Assalamu ‘alaikum warahmatullah
4. Gerakan sujud
5. Subahana rabbiyal adzim wabihamdihi
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SOAL TES HASIL BELAJAR SISWA
SIKLUS II

Satuan Pendidikan : SDN I Bokori
Kelas/Semester : III (Tiga)/ II (Genap)
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Materi Pokok : Shalat Fardu
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

I. Berilah tanda Silang (x) pada pilihan jawaban a, b, c, atau d  yang
menurutmu paling tepat !

1. Shalat harus dilaksanakan sesuai dengan . . . .
a. Niatnya c. Waktu yang telah ditentukan
b. Perintah imam d. Keinginan sendiri

2.. Gerakan shalat dengan kening, telapak tangan, serta wajah menyentuh lantai
disebut……
a. Rukuk c. Sujud
b. Tasyahud awal d. Takbiratul Ihram

3.. gerakan sujud dilaksanakan setelah melakukan . . . .
a. takbir c. rukuk
b. I’tidal d. duduk diantara dua sujud

4.. bacaan yang dibaca ketika melakukan gerakan sujud adalah . . . .
a. subhana rabbiyal a’la wabihamdihi c. sami’allahu liman hamidah
b. subahana rabbiyal adzim wabihamdihi d. alhamdulillahi rabbil ‘alamin

5.. berikut ini adalah gambar gerakan sujud, yakni
a. c.

b.. d..

6.. ketika melakukan gerakan tasyahud akhir, posisi kaki yang tepat adalah . . . .
a.. kaki kiri  diatas kaki kanan c. tangan menyentuh lantai
b.. kaki kiri berada dibawah  kaki kanan d. tangan diangkat sejajar bahu
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7.. gerakan tasyahud awal dilakukan setelah . . . .
a.. sujud pada rakaat kedua c. I’tidal
b.. duduk di antara dua sujud d.. doa iftitah

8.. bacaan tasyahud awal memiliki kemiripan dengan bacaan . . .
a.. sujud c.. duduk di antara dua sujud
b.. rukuk d.. tasyahud akhir

9.. shalat diawali dengan niat dan diakhiri dengan . . . .
a. bacaan alfatihah c. salam
b. do’a d. tasyahud akhir

10.. gerakan salam dilakukan dengan …..
a. menolehkan wajah kekiri dan kekanan c. membungkukkan badan
b. mengangkat kedua tangan d. berdiri tegak

11. ketika melakukan tasyahud akhir, posisi telunjuk harus . . . .
a. dilengkung ke atas c. dikepal
b. diluruskan d. dibuka

12.. gerakan tasyahud dilakukan sambil . . . .
a.. berdiri tegak c. sujud
b. duduk d. I’tidal

13. Bacaan “ rabbi gfirli,warhamni, wajburni, warfa’ni, wardzuqni, wahdiini,
wa’afini, wa’fu’anni “ dibaca ketika  . . . .

a. sujud c. duduk diantara dua sujud
b. duduk tasyahud awal d. salam

14.. jumlah bacaan salam dalam shalat adalah . . . .
a. dua kali c. satu kali
b. tiga kali d. empat kali

15.. bacaan surah al-fatihah dibaca dengan suara pelan pada saat rakaat . . . .
a. kedua c. keempat
b. ketiga d. pertama

16.. gerakan shalat disamping adalah gerakan . . .
a. duduk tasyahud awal
b. duduk diantara dua sujud
c. salam
d. tasyahud akhir

17.. shalat fardu yang bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir nya digabung adalah .
. . .

a. shalat magrib c.. shalat ashar
b. shalat subuh d. shalat dzuhur

18. dibawah ini adalah jenis shalat fardu yang memiliki jumlah sujud delapan kali,
kecuali……

a. shalat isya c. shalat subuh
b. shalat ashar d. shalat dzuhur
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19.. gerakan sujud dilakukan dengan diiringi bacaan . . .
a. allahu akbar c. sami’allahu liman hamidah
b. Alhamdulillah d. tasyahud awal

20.. shalat dapat diartikan sebagai . . . .
a. do’a c. pedoman hidup
b. pembawa rezeki d. ajaran

== SELAMAT BEKERJA==

KUNCI JAWABAN :

1 C 11 B

2 C 12 B

3 B 13 C

4 A 14 A

5 B 15 B

6 B 16 C

7 A 17 B

8 D 18 C

9 C 19 A

10 A 20 A
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Lampiran 4

Daftar Pertanyaaa Dalam Pelaksanaan Siklus I dan Siklus II

1. Apakah guru mengabsen siswa sebelum pembelajaran?
2. Apakah guru memberikan apersepsi?
3. Apakah guru melakukan penjajakan pengetahuan siswa?
4. Apakah guru menjelaskan tujuan pembelajaran kepada para siswa?
5. Apakah guru memberikan motivasi belajar pada siswa?
6. Apakah guru menggunakan media gambar pembelajaran dan

memajangnya di papan tulis?
7. Apakah guru menjelaskan isi gambar yang tercantum dalam media

gambar?
8. Apakah guru mendemonstrasikan isi media gambar kepada siswa?
9. Apakah guru menugaskan siswa setiap pertemuan?
10. Apakah guru membimbing siswa yang masih masih belum lancar

menyelesaikan tugas yang diberikan guru ?
11. Apakah guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya?
12. Apakah guru mengupayakan keterlibatan siswa untuk bertanya?
13. Apakah guru melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran
14. Apakah guru memberikan pujian pada siswa yang mampu

mengerjakan tugasnya dengan baik?
15. Apakah guru membuat kesimpulan materi pembelajaran?
16. Apakah suasana pembelajaran di kelas menyenangkan, bersemangat,

tenang?
17. Apakah suasana pembelajaran di kelas tidak menyenangkan gaduh

dan membosankan?
18. Apakah guru memiliki penguasaan kelas yang baik?
19. Apakah guru mampu melibatkan siswa secara klasikal dalam setiap

aktifitas pembelajaran yang disampaikan?
20. Apakah guru menguasai materi pelajaran yang disampaikan melalui

media gambar?
21. Apakah siswa terlihat antusias mengikuti pelajaran?
22. Apakah siswa memperhatikan media gambar yang dipajang guru di

papan tulis?
23. Siswa menyimak demonstrasi yang disampaikan oleh guru melalui

media gambar yang ada
24. Siswa melafalkan bacaan shalat yang ada pada gambar secara

klasikal / kelompok dengan mengikuti bacaan guru?
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25. Apakah siswa tampil di depan kelas dan membacabacaan shalat yang
ad pada gambar ?

26. Apakah siswa mengulang-ulang bacaan shalat secara kelompok dan
individu sesuai gambar?

27 Apakah siswa menyimak penjelasan dari guru tentang hal –hal yang
belum jelas tentang gerakan shalat?

28 Apakah siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran shalat
29 Apakah siswa-siswa lebih mudah melakukan gerakan-gerakan shalat

secara beruntun?
30 Apakah siswa lebih aktif untuk bertanya dengan menunjukkan

bagian gambar yang tidak dimengerti?
31 Apakah siswa lebih bersemangat dalam melaksanakan kegiatan

beajar mengajar?
32 Apakah siswa lebih cepat menyelesaikan tugas dari guru.?
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Lampiran 6

Tabel 4.1 Hasil Observasi Aktivitas  Guru Pada Pertemuan Pertama Siklus I

No Indikator
Skor

Ket
1 2 3 4

1 Guru Mengabsen Siswa √
2 Guru memberikan apersepsi √
3 Guru melakukan penjajakan pengetahuan siswa √
4 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan

menulisnya di papan tulis
√

5 Guru memberikan motivasi belajar pada siswa √
6 Guru menggunakan media gambar pembelajaran

dan memajangnya di papan tulis
√

7 Guru menjelaskan isi gambar yang tercantum
dalam media gambar

√

8 Guru mendemonstrasikan isi media gambar
kepada siswa

√

9 Guru menugaskan siswa √
10 Guru membimbing siswa yang masih masih belum

lancar menyelesaikan tugas yang diberikan guru
√

11 Guru memberikan kesempatan siswa untuk
bertanya

√

12 Guru mengupayakan keterlibatan siswa untuk
bertanya

√

13 Guru melaksanakan penilaian selama proses
pembelajaran

√

14 Guru memberikan pujian pada siswa yang mampu
mengerjakan tugasnya dengan baik

√

15 Guru membuat kesimpulan materi pembelajaran √
16 Suasana pembelajaran di kelas menyenangkan,

bersemangat, tenang
√

17 Suasana pembelajaran di kelas tidak
menyenangkan gaduh dan membosankan.

√

18 Guru memiliki penguasaan Kelas yang baik √
19 Guru mampu melibatkan siswa secara klasikal √
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dalam setiap aktifitas pembelajaran yang
disampaikan

20 Guru menguasai materi pelajaran yang
disampaikan melalui media gambar

√

Keterangan: - 1. Kurang, 2. Cukup, 3. Baik, 4. Baik Sekali
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Tabel 4.2 Hasil Observasi Aktivitas  Guru Pada Pertemuan Kedua Siklus I

No Indikator
Skor

Ket.
1 2 3 4

1 Guru Mengabsen Siswa √
2 Guru memberikan apersepsi √
3 Guru melakukan penjajakan pengetahuan siswa √
4 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan

menulisnya di papan tulis
√

5 Guru memberikan motivasi belajar pada siswa √
6 Guru menggunakan media gambar pembelajaran dan

memajangnya di papan tulis
√

7 Guru menjelaskan isi gambar yang tercantum dalam
media gambar

√

8 Guru mendemonstrasikan isi media gambar kepada
siswa

√

9 Guru menugaskan siswa √
10 Guru membimbing siswa yang masih masih belum

lancar menyelesaikan tugas yang diberikan guru
√

11 Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya √
12 Guru mengupayakan keterlibatan siswa untuk

bertanya
√

13 Guru melaksanakan penilaian selama proses
pembelajaran

√

14 Guru memberikan pujian pada siswa yang mampu
mengerjakan tugasnya dengan baik

√

15 Guru membuat kesimpulan materi pembelajaran √
16 Suasana pembelajaran di kelas menyenangkan,

bersemangat, tenang
√

17 Suasana pembelajaran di kelas tidak menyenangkan
gaduh dan membosankan.

√

18 Guru memiliki penguasaan Kelas yang baik √
19 Guru mampu melibatkan siswa secara klasikal

dalam setiap aktifitas pembelajaran yang
disampaikan

√

20 Guru menguasai materi pelajaran yang disampaikan
melalui media gambar

√
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Tabel 4.3 Hasil Observasi Aktivitas  Guru Pada Pertemuan Ketiga Siklus I

No Indikator
Skor

Ket.
1 2 3 4

1 Guru Mengabsen Siswa √
2 Guru memberikan apersepsi √
3 Guru melakukan penjajakan pengetahuan siswa √
4 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan

menulisnya di papan tulis
√

5 Guru memberikan motivasi belajar pada siswa √
6 Guru menggunakan media gambar pembelajaran dan

memajangnya di papan tulis
√

7 Guru menjelaskan isi gambar yang tercantum dalam
media gambar

√

8 Guru mendemonstrasikan isi media gambar kepada
siswa

√

9 Guru menugaskan siswa √
10 Guru membimbing siswa yang masih masih belum

lancar menyelesaikan tugas yang diberikan guru
√

11 Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya √
12 Guru mengupayakan keterlibatan siswa untuk

bertanya
√

13 Guru melaksanakan penilaian selama proses
pembelajaran

√

14 Guru memberikan pujian pada siswa yang mampu
mengerjakan tugasnya dengan baik

√

15 Guru membuat kesimpulan materi pembelajaran √
16 Suasana pembelajaran di kelas menyenangkan,

bersemangat, tenang
√

17 Suasana pembelajaran di kelas tidak menyenangkan
gaduh dan membosankan.

√

18 Guru memiliki penguasaan Kelas yang baik √
19 Guru mampu melibatkan siswa secara klasikal

dalam setiap aktifitas pembelajaran yang
disampaikan

√

20 Guru menguasai materi pelajaran yang disampaikan
melalui media gambar

√
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Tabel 4.4 Hasil Observasi Aktivitas  Siswa Pada Pertemuan Pertama Siklus I

No Indikator
Nilai

Ket.
1 2 3 4

1 Siswa terlihat antusias mengikuti pelajaran √
2 Siswa memperhatikan media gambar yang dipajang

guru di papan tulis
√

3 Siswa menyimak demonstrasi yang disampaikan
oleh guru melalui media gambar yang ada

√

4 Siswa melafalkan bacaan shalat yang ada pada
gambar secara klasikal / kelompok dengan
mengikuti bacaan guru

√

5 Siswa tampil di depan kelas dan membacabacaan
shalat yang ad pada gambar

√

6 Siswa mengulang-ulang bacaan shalat secara
kelompok dan individu sesuai gambar

√

7 Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang hal –
hal yang belum jelas tentang gerakan shalat

√

8 Siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran
shalat

√

9 Siswa-siswa lebih mudah melakukan gerakan-
gerakan shalat secara beruntun

√

10 Siswa lebih aktif untuk bertanya dengan
menunjukkan bagian gambar yang tidak dimengerti

√

11 Siswa lebih bersemangat dalam melaksanakan
kegiatan beajar mengajar

√

12 Siswa lebih cepat menyelesaikan tugas dari gruru. √
- Keterangan: - 1. Kurang, 2. Cukup, 3. Baik, 4. Baik Sekali

-
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Tabel 4.5 Hasil Observasi Aktivitas  Siswa Pertemuan Kedua Siklus I

No Indikator
Nilai

Ket.
1 2 3 4

1 Siswa terlihat antusias mengikuti pelajaran √
2 Siswa memperhatikan media gambar yang dipajang

guru di papan tulis
√

3 Siswa menyimak demonstrasi yang disampaikan
oleh guru melalui media gambar yang ada

√

4 Siswa melafalkan bacaan shalat yang ada pada
gambar secara klasikal / kelompok dengan
mengikuti bacaan guru

√

5 Siswa tampil di depan kelas dan membacabacaan
shalat yang ad pada gambar

√

6 Siswa mengulang-ulang bacaan shalat secara
kelompok dan individu sesuai gambar

√

7 Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang hal –
hal yang belum jelas tentang gerakan shalat

√

8 Siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran
shalat

√

9 Siswa-siswa lebih mudah melakukan gerakan-
gerakan shalat secara beruntun

√

10 Siswa lebih aktif untuk bertanya dengan
menunjukkan bagian gambar yang tidak dimengerti

√

11 Siswa lebih bersemangat dalam melaksanakan
kegiatan beajar mengajar

√

12 Siswa lebih cepat menyelesaikan tugas dari gruru. √
- Keterangan: - 1. Kurang, 2. Cukup, 3. Baik, 4. Baik Sekali



148

Tabel 4.6 Hasil Observasi Aktivitas  Siswa Pada Proses Pertemuan Ketiga
Siklus I

No Indikator
Nilai

Ket.
1 2 3 4

1 Siswa terlihat antusias mengikuti pelajaran √
2 Siswa memperhatikan media gambar yang dipajang

guru di papan tulis
√

3 Siswa menyimak demonstrasi yang disampaikan
oleh guru melalui media gambar yang ada

√

4 Siswa melafalkan bacaan shalat yang ada pada
gambar secara klasikal / kelompok dengan
mengikuti bacaan guru

√

5 Siswa tampil di depan kelas dan membacabacaan
shalat yang ad pada gambar

√

6 Siswa mengulang-ulang bacaan shalat secara
kelompok dan individu sesuai gambar

√

7 Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang hal –
hal yang belum jelas tentang gerakan shalat

√

8 Siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran
shalat

√

9 Siswa-siswa lebih mudah melakukan gerakan-
gerakan shalat secara beruntun

√

10 Siswa lebih aktif untuk bertanya dengan
menunjukkan bagian gambar yang tidak dimengerti

√

11 Siswa lebih bersemangat dalam melaksanakan
kegiatan beajar mengajar

√

12 Siswa lebih cepat menyelesaikan tugas dari gruru. √
- Keterangan: - 1. Kurang, 2. Cukup, 3. Baik, 4. Baik Sekali

-
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Tabel 4.7   Hasil Observasi untuk Kegiatan Guru Pada Pertemuan Pertama
Siklus II

No Indikator
Skor

Ket.
1 2 3 4

1 Guru mengabsen siswa √
2 Guru memberikan apersepsi √
3 Guru melakukan penjajakan pengetahuan siswa √
4 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan

menulisnya di papan tulis
√

5 Guru memberikan motivasi belajar pada siswa √
6 Guru mempersiapkan media gambar bacaan-bacaan

shalat farduyang akan digunakan
√

7 Guru memajang media gambar tentang bacaan-
bacaan shalat fardu di papan tulis

√

8 Guru menjelaskan isi dari media gambar yang ada √
9 Guru membaca bacaan shalat fardu yang ada pada

media gambar dan meminta siswa untuk
menirukannya dengan mengikuti bacaan guru

√

10 Guru meminta masing-masing siswa untuk
membaca bacaan shalat fardu di depan kelas

√

11 Guru membimbing siswa yang kurang lancar dalam
melafalkan bacaan-bacaan shalat fardu

√

12 Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya √
13 Guru menunjukkan sikap terbuka, sabar dan

bersemangat
√

14 Guru melaksanakan penilaian selama proses
pembelajaran

√

15 Guru memberikan penghargaan pada siswa yang
memiliki skor terbaik

√

16 Membuat kesimpulan pembelajaran √
17 Suasana pembelajaran di kelas menyenangkan,

bersemangat, tenang, dan tidak membosankan.
√

18 Guru memberikan tugas kepada siswa √
19 Guru memiliki penguasaan kelas yang baik selama

proses pembelajaran
√

20 Guru melibatkan siswa dalam pembelajaran √
Keterangan: - 1. Kurang, 2. Cukup, 3. Baik, 4. Baik Sekali
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Tabel 4.8  Hasil Observasi untuk Kegiatan Guru Pertemuan Kedua Siklus II

No Indikator
Skor

Ket.
1 2 3 4

1 Guru mengabsen siswa √
2 Guru memberikan apersepsi √
3 Guru melakukan penjajakan pengetahuan siswa √
4 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan

menulisnya di papan tulis
√

5 Guru memberikan motivasi belajar pada siswa √
6 Guru mempersiapkan media gambar bacaan-bacaan

shalat fardu yang akan digunakan
√

7 Guru memajang media gambar tentang bacaan-
bacaan shalat fardu di papan tulis

√

8 Guru menjelaskan isi media gambar yang ada √
9 Guru membaca bacaan shalat fardu yang ada pada

media gambar dan meminta siswa untuk
menirukannya dengan mengikuti bacaan guru

√

10 Guru meminta masing-masing siswa untuk
membaca bacaan shalat fardu di depan kelas

√

11 Guru membimbing siswa yang kurang lancar dalam
melafalkan bacaan-bacaan shalat fardu

√

12 Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya √
13 Guru menunjukkan sikap terbuka, sabar dan

bersemangat
√

14 Guru melaksanakan penilaian selama proses
pembelajaran

√

15 Guru memberikan penghargaan pada siswa yang
memiliki skor terbaik

√

16 Membuat kesimpulan  pembelajaran √
17 Suasana pembelajaran di kelas menyenangkan,

bersemangat, tenang, dan tidak membosankan.
√

18 Guru memberikan tugas kepada siswa √
19 Guru memiliki penguasaan kelas yang baik selama

proses pembelajaran
√

20 Guru melibatkan siswa dalam pembelajaran √
Keterangan: - 1. Kurang, 2. Cukup, 3. Baik, 4. Baik Sekali
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Tabel 4.9   Hasil Observasi untuk Kegiatan Guru Pertemuan Ketiga Siklus II

No Indikator
Skor

Ket.
1 2 3 4

1 Guru mengabsen siswa √
2 Guru memberikan apersepsi √
3 Guru melakukan penjajakan pengetahuan siswa √
4 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan

menulisnya di papan tulis
√

5 Guru memberikan motivasi belajar pada siswa √
6 Guru mempersiapkan media gambar bacaan-bacaan

shalat fardu yang akan digunakan
√

7 Guru memajang media gambar tentang bacaan-
bacaan shalat fardu di papan tulis

√

8 Guru menjelaskan isi media gambar yang ada √
9 Guru membaca bacaan shalat fardu yang ada pada

media gambar dan meminta siswa untuk
menirukannya dengan mengikuti bacaan guru

√

10 Guru meminta masing-masing siswa untuk
membaca bacaan shalat fardu di depan kelas

√

11 Guru membimbing siswa yang kurang lancar dalam
melafalkan bacaan-bacaan shalat fardu

√

12 Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya √
13 Guru menunjukkan sikap terbuka, sabar dan

bersemangat
√

14 Guru melaksanakan penilaian selama proses
pembelajaran

√

15 Guru memberikan penghargaan pada siswa yang
memiliki skor terbaik

√

16 Membuat kesimpulan  pembelajaran √
17 Suasana pembelajaran di kelas menyenangkan,

bersemangat, tenang, dan tidak membosankan.
√

18 Guru memberikan tugas kepada siswa √
19 Guru memiliki penguasaan kelas yang baik selama

proses pembelajaran
√

20 Guru melibatkan siswa dalam  pembelajaran √
Keterangan: - 1. Kurang, 2. Cukup, 3. Baik, 4. Baik Sekali
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Tabel 4.12   Hasil Observasi untuk Kegiatan Siswa Pada Pertemuan Pertama
Siklus II

No Indikator
Skor

Ket.
1 2 3 4

1 Siswa terlihat antusias mengikuti pelajaran √
2 Siswa terlihat cepat mengerti apa yang disampaikan

oleh guru melalui media gambar
√

3 Siswa mengikuti arahan dan bimbingan guru terkait
penggunaan media gambar yang telah diterapkan
selama proses pembelajaran

√

4 Siswa mengerjakan tugas-tugas dari guru dengan
penuh semangat

√

5 Siswa mengikuti demonstrasi dari guru dengan
suasana kelas yang menyenangkan

√

6 Siswa berani tampil di depan kelas untuk membaca
bacaan-bacaan shalat fardu yang terpajang dalam
media gambar

√

7 Siswa yang belum lancar dalam membaca bacaan
shalat fardu tetap antusias berusaha dengan
mengikuti bimbingan dari guru

√

8 Siswa-siswa aktif memjawab pertanyaan guru √
9 Siswa memiliki keberanian untuk bertanya kepada

guru
√

10 Siswa memiliki ketertarikn terhadap apa yang
disampaikan oleh guru

√

Keterangan: - 1. Kurang, 2. Cukup, 3. Baik, 4. Baik Sekali

- Pengamat :
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Tabel 4.13   Hasil Observasi untuk Kegiatan Siswa Pada Pertemuan Kedua
Siklus II

No Indikator
Skor

Ket.
1 2 3 4

1 Siswa terlihat antusias mengikuti pelajaran √
2 Siswa terlihat cepat mengerti apa yang disampaikan

oleh guru melalui media gambar
√

3 Siswa mengikuti arahan dan bimbingan guru terkait
penggunaan media gambar yang telah diterapkan
selama proses pembelajaran

√

4 Siswa mengerjakan tugas-tugas dari guru dengan
penuh semangat

√

5 Siswa mengikuti demonstrasi dari guru dengan
suasana kelas yang menyenangkan

√

6 Siswa berani tampil di depan kelas untuk membaca
bacaan-bacaan shalat fardu yang terpajang dalam
media gambar

√

7 Siswa yang belum lancar dalam membaca bacaan
shalat fardu tetap antusias berusaha dengan
mengikuti bimbingan dari guru

√

8 Siswa-siswa aktif memjawab pertanyaan guru √
9 Siswa memiliki keberanian untuk bertanya kepada

guru
√

10 Siswa memiliki ketertarikn terhadap apa yang
disampaikan oleh guru

√

Keterangan: - 1. Kurang, 2. Cukup, 3. Baik, 4. Baik Sekali

- Pengamat :
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Tabel 4.14  Hasil Observasi untuk Kegiatan Siswa Pada  Pertemuan Ketiga
Siklus II

No Indikator
Skor

Ket.
1 2 3 4

1 Siswa terlihat antusias mengikuti pelajaran √
2 Siswa terlihat cepat mengerti apa yang disampaikan

oleh guru melalui media gambar
√

3 Siswa mengikuti arahan dan bimbingan guru terkait
penggunaan media gambar yang telah diterapkan
selama proses pembelajaran

√

4 Siswa mengerjakan tugas-tugas dari guru dengan
penuh semangat

√

5 Siswa mengikuti demonstrasi dari guru dengan
suasana kelas yang menyenangkan

√

6 Siswa berani tampil di depan kelas untuk membaca
bacaan-bacaan shalat fardu

√

7 Siswa yang belum lancar dalam membaca bacaan
shalat fardu tetap antusias berusaha dengan
mengikuti bimbingan dari guru

√

8 Siswa-siswa aktif memjawab pertanyaan guru √
9 Siswa memiliki keberanian untuk bertanya kepada

guru
√

10 Siswa memiliki ketertarikn terhadap apa yang
disampaikan oleh guru

√

Keterangan: - 1. Kurang, 2. Cukup, 3. Baik, 4. Baik Sekali

- Pengamat :
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Lampiran 7

Tabel 4.14  Daftar Nilai Pretes Siswa Kelas III SDN 1 Bokori Kecamatan
Soropia Kabupaten Konawe

No Nama Siswa Pretes
Nilai Ket.

1 Clara Anggraini 60 Tidak Tuntas
2 Davin Anggara 60 Tidak Tuntas
3 Fika lestari 60 Tidak Tuntas
4 Kevin 60 Tidak Tuntas
5 Lisa 75 Tuntas
6 Muh. Fadil Pasmaul Asba 60 Tidak Tuntas
7 Muh. Faqi Rizki al-Arsy 80 Tuntas
8 Muh. Indra 60 Tidak Tuntas
9 Muh. Marsel 50 Tidak Tuntas
10 Muh. Putra Baitul Bait 85 Tuntas
11 Muh. Revan Alfitamsyah 75 Tuntas
12 Muh. Reyhan 80 Tuntas
13 Raditia Nugrah bisa 75 Tuntas
14 Ramadhani 80 Tuntas
15 Ranti 60 Tidak Tuntas
16 Suharman 60 Tidak Tuntas
17 Yengsi adelia 60 Tidak Tuntas
18 Amelia Nadin Putri 60 Tidak Tuntas
19 Radit Rum 60 Tidak Tuntas
20 Lilis Sriani 85 Tuntas

8 Tuntas
Jumlah 1345 12 Tidak

Tuntas
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Tabel 4.15 Daftar Nilai Ulangan Harian Siswa Pada Siklus I

No Nama Siswa Siklus I
Nilai Ket.

1 Clara anggraini 70 Tuntas
2 Davin anggara 60 Tidak Tuntas
3 Fika lestari 60 Tidak Tuntas
4 Kevin 60 Tidak Tuntas
5 Lisa 55 Tidak Tuntas
6 Muh. Fadil pasmaul asba 60 Tidak Tuntas
7 Muh. Faqi rizki al-arsy 75 Tuntas
8 Muh. Indra 60 Tidak Tuntas
9 Muh. Marsel 60 Tidak Tuntas
10 Muh. Putra baitul bait 80 Tuntas
11 Muh. Revan alfitamsyah 65 Tidak Tuntas
12 Muh. Reyhan 80 Tuntas
13 Raditia nugrah bias 60 Tidak Tuntas
14 Ramadhani 60 Tidak Tuntas
15 Ranti 70 Tuntas
16 Suharman 60 Tidak Tuntas
17 Yengsi adelia 55 Tidak Tuntas
18 Amelia nadin putrid 60 Tidak Tuntas
19 Radit Rum 60 Tidak Tuntas
20 Lilis Sriani 80 Tuntas

6 Tuntas
Jumlah 1290 14 Tidak Tuntas
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Tabel 4.16  Daftar Nilai Ulangan Harian Siswa Kelas III SDN I Bokori
Kecamatan Soropia  Kabupaten Konawe pada Siklus II.

No Nama Siswa Siklus II
Nilai Ket.

1 Clara Anggraini 80 Tuntas
2 Davin Anggara 60 Tidak Tuntas
3 Fika Lestari 70 Tuntas
4 Kevin 70 Tuntas
5 Lisa 75 Tuntas
6 Muh. Fadil Pasmaul Asba 75 Tuntas
7 Muh. Faqi Rizki al-Arsy 80 Tuntas
8 Muh. Indra 70 Tuntas
9 Muh. Marsel 60 Tidak Tuntas
10 Muh. Putra Baitul Bait 90 Tuntas
11 Muh. Revan Alfitamsyah 80 Tuntas
12 Muh. Reyhan 85 Tuntas
13 Raditia Nugrah Bisa 80 Tuntas
14 Ramadhani 70 Tuntas
15 Ranti 70 Tuntas
16 Suharman 75 Tuntas
17 Yengsi Adelia 70 Tuntas
18 Amelia Nadin Putri 60 Tidak Tuntas
19 Radit Rum 70 Tuntas
20 Lilis Sriani 85 Tuntas

17 Tuntas
Jumlah 1475 3 Tidak Tuntas

-
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GAMBAR GERAKAN DAN BACAAN SHALAT FARDU

UNTUK PROSES PEMBELAJARAN SIKLUS I

1. Berdiri Tegak Bagi Yang Mampu

2. Takbiratul Ihram

3. Berdiri Sambil Bersedekap

Pada saat berdiri tegak posisi badan
menghadap kiblat, pandangan
tertuju ketempar sujud, kedua

telapak tangan lurus di sisi badan,
kemudian dilanjutkan dengan

berniatmelakukan shalat.

Dilakukan dengan mengangkat tangan
sejajar bahu, jari-jari sejajar dengan

telinga, telapak tangan di arahkan ke
kiblat, kemudian membaca takbir. “

Allahu Akbar” yang artinya “Allah Maha
Besar”

Tangan kanan diletakkan di atas
tangan kiri. Letak kedua tangan di

atas pusar. Bacaan yang dibaca
adalah doa Iftitah, Surah Al-Fatihah

dan surah-surah pendek yang
dihafal.
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Bacaan Doa Iftitah

Atau dapat juga membaca :

Setelah membaca Do’a Iftitah, kita membaca surah Al-Fatihah,
kemudian selanjutnya kita membaca surah-surah pendek misalnya
surah An-Nas, Surah Al-Ikhlas, atau surah-surah lain yang telah kita
Hafal
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4. Rukuk

Sambil Memabaca:

Atau Bisa Juga Membaca:

5. Iktidal

Bertakbir dan mengangkat kedua
tangan seperti Takbiratul Ihram.

Kemudian membungkukkan badan.
Posisi punggung sejajar kepala, kedua

tangan memegang kedua lutut.
Pandangan tetpap ke tempat sujud

Gerakan Iktidal dilakukan pada saat
bangun dari Rukuk sambil membaca

“Samia’allahu liman hamidah” selanjutnya
berdiri tegak.
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GAMBAR GERAKAN DAN BACAAN SHALAT FARDU UNTUK PROSES
PEMBELAJARAN SIKLUS II

6. Sujud

Sambil membaca:

Atau bisa juga membaca:

7. Duduk di Antara Dua Sujud

Yakni meletakkan kening, hidung,
kedua telapak tangan, lutut dan jari

kaki menyentuh lantai.

Ketika telah bangkit dari sujud lalu
kita duduk di atas telapak kaki kiri,
dan ujung kaki kanan menyentuh

lantai.



162

Sambil membaca :

Atau bisa juga membaca

8. Duduk Tasyahud Awal

Caranya sama dengan posisi duduk di
antara dua sujud. Jari telunjuk tangan

kanan diacungkan, dimulai ketika
mengucapkan lafal “ Asyhadu Alla
Ilaaha Illallah”. Pandangan mata

diarahkan keujung telunjuk tangan
kanan. Hanya ada pada shalat yang
rakaatnya lebih dari 2, yakni shalat

zuhur, ashar, magrib dan isya.
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Sambil Membaca :

9. Duduk Tasyahud Akhir

Dilakukan dengan menyilangkan kaki kiri
kebawah tulang kaki kanan. Telapak kaki
kanan ditegakkan. Jari telunjuk tangan

kanan diluruskan, sama seperti pada saat
duduk tasyahud awal. Pandangan mata
tertuju keujung telunjuk tangan kanan.

Bacaanya sama pada saat duduk
tasyahud awal, hanya biasa ditambahkan

dengan bacaaan :
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10. Salam

Sambil membaca:

Menoleh ke kanan sampai pipi
kanan terlihat dari belakang sambil
mengucapkan “Assalamu ‘alaikum

warahmatullahi”.  Kemudian
menoleh ke kiri sampai pipi kiri

terlihat dari belakang dan
mengucapkan “Assalamu ‘alaikum

warahmatullahi”.



165



166



167



168


