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Profil SMAN 03 Konawe Selatan 

1. Sejarah singkat berdirinya  

Berdirinya SMAN 3 Konawe Selatan merupakan salah satu praksara 

bersama dari tokoh masyarakat yang ada, yang lalu kemudian bermohon kepada 

pemerintah kiranya dapat mewujudkan pembangunan lembaga pendidikan SMAN 

3 Konawe Selatan yang selanjutnya mendapatkan respon yang sangat positif 

dengan pemerintah sebab keberadaan sekolah tersebut adalah merupakan 

kebutuhan masyarakat yang berdomisili di sekitar daerah tersebut yang 

membutuhkan lembaga pendidikan formal yang dapat menampung generasi muda 

di daerah tersebut guna melanjutkan pendidikannya. 

SMAN 3 Konawe Selatan didirikan pada tangaal 12-02-1986, masih di 

perhadaapkan pada persoalan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Namun 

seiring dengan berjalannya waktu kebutuhan dan perkembangan sekolah ini, 

kekurangan tersebut pelan-pelan mendapatkan perhatian baik dari 

pimpinan,maupun dari pihak pemerintah pusat dan daerah hingga sekarang.  

Sekolah inipun merupakan salah satu sekolah favorit yang ada di konawe selatan 

karena sejak berdirinya sekolah ini hingga sekarang, sudah banyak prestasi-

prestasi yang dicapai oleh siswa-siswinya  baik dalam bidang akademik, 

olahraga,dan lain-lain. 

Luas tanah di wilyah sekolah ini mencapai 3000m2 sehingga 

memungkinkan banyak pembangunan gedung-gedung. Siswanya setiap tahunnya 

makin bertambah dan pada tahun 2017 ini sudah mencapai 822 siswa - siswi . 
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Sekolah  ini sudah mengunakan akses internet sehingga memudahkan siswa-siswi 

dalam proses pembelajaran.
1
 

2. Keadaan sarana dan prasarana  

Sarana dan prasasarana sangat memegang penting dalam dunia pendidikan 

khususnya dalam lingkungan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna 

untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung pada sebuah lembaga dalam mencapai tujuan 

pendidikan. 

Sarana dan prasarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang 

menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring 

dengan pengetahuan ilmu teknologi yang ckup canggih, oleh karena itu SMAN 3 

Konawe Selatan  berupaya untuk meningkatkan dan menciptakan pembelajaran 

yang baik dan efektif di sertai dengan sarana dan prasarana yang lebih lengkap. 

3. Keadaan Guru, Siswa dan Kurikulum di SMAN 3 Konawe Selatan  

Ekstensinya guru pada suatu lembaga pendidikan disebabkan oleh jabatan 

profesinya, yang secara herarkis diberikan tugas dan tangung jawab oleh 

pemerintah serta masyarakat untuk mendidik anak yang membutuhkan bantuan 

berupa bimbingan, pengajaran dan didikan menuju kearah perkembangan pribadi 

yang smpurna sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional. Untuk sekedar 

diketahui bahwa SMA Negeri 3 Konawe Selatan saat ini telah memiliki tenaga 

pengajar sebanyak 59 orang dengan rincian 37 guru tetap dan 22 guru honor. 

Jumlah guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 3 Konawe Selatan 

                                                           
1
 Dokumen, sumber data: kantor SMAN 3 Konawe Selatan 2 agustus 2017 
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berjumlah 4 orang di antaranya yaitu, Drs. Khoirul Malik, Auliaurocman S.pd.I, 

Sitti Mulyani, S.Ag, dan Yuswanto, S.pd.I, M.Pd.i. Adapun jumlah guru yang ada 

di SMAN 3 Konawe Selatan adalah 59 orang dan tidak keseluruhan mengajar 

melainkan ada beberapa guru sebagai petugas administrasi sekolah. Berikut daftar 

nama pendidik dan tenaga kependidikan SMAN 3 Konawe Selatan. 

 

Table 4.1 Daftar pendidik dan tenaga kependidikan SMAN 3 Konawe 

Selatan 

No Nama Jk Mata Pelajaran  Jenis PTK 
Gelar 

Belakang 

1 
Agustinus 

Palimbunga 
L 

Pendidikan Bahasa 

Inggris Guru Mapel S.Pd 

2 Aisyah P 
Biologi 

Guru Mapel S.Pd 

3 Alfitra L 

Pendidikan Agama 

Islam Guru Mapel S.Pd 

4 
Ammar 

Ambarwati 
P 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) Guru Mapel S.Pd 

5 Amril L 
Keterampilan 

Guru Mapel A.Ma.Pd 

6 
Andi Tendri 

Ayu 
P Bahasa Indonesia Guru Mapel S.Pd 

7 Ariyanna P 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

(PKn) 
Guru Mapel S.Pd 

8 Auliaurrochman L 
Sosiologi 

Guru Mapel S.Pd.I 

9 
Benyamin 

Tanggulungan 
L Bahasa Indonesia Guru Mapel  

10 Demianus P L 

Bahasa Indonesia 

(dan Sastra) Guru Mapel S.Pd 

11 
Enis 

Kusmawati 
P Pendidikan Guru Mapel S.Pd 
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Jasmani dan 

Kesehatan 

12 Hasan Seger L 
Kimia 

Guru Mapel S.Pd 

13 Muhktar Tahir L 

Manajemen 

Administrasi 

Perkantoran 

Kepala 

Sekolah 
M.Pd 

14 Nadirah P 

Pendidikan 

Matematika Guru Mapel S.Sos 

15 Nurhayati P 

Pendidikan Agama 

Islam Guru Mapel S.Pd 

16 Umar L 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) Guru Mapel  

17 Uriyah P 

Pendidikan 

Jasmani dan 

Kesehatan 
Guru Mapel S.Pd 

18 Usman L 

Keterampilan 

Teknik/Elektronika Guru Mapel S.Pd 

19 Yuswanto L 

Pendidikan Agama 

Islam Guru Mapel  

Sumber data : Muhktar Tahir (muhktar_tahir@yahoo.co.id) 

Sebagaimana telah diketahui bahwa siswa atau anak didik merupakan 

salah satu komponen pendidikan yang tidak dapat digantikan oleh komponen lain. 

Keberadaan siswa di sekolah merupakan tuntunan kebutuhan anak didik untuk 

memperoleh pendidikan dan pengajaran secara formal dari guru sehingga potensi-

potensi yang ada pada siswa harus dikembangkan. 

 

 

 

mailto:muhktar_tahir@yahoo.co.id
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Tabel 4.2 Rombongan belajar  SMA Negeri 3 Konawe Selatan . 

No 
Nama 

Rombel 

Tingkat 

Kelas 

Jumlah Siswa 
Wali Kelas 

Kurikul

um  L P Total 

1 11IIS1 11 18 17 35 Aisyah 

Kurikulu

m SMA 

2013 IPS 

2 11IIS2 11 17 13 30 Hasan Seger 

Kurikulu

m SMA 

2013 IPS 

3 11IIS3 11 22 13 35 

Sofyan Andri 

Fathoni 

Kurikulu

m SMA 

2013 IPS 

4 11IIS4 11 15 21 36 Alfitra 

Kurikulu

m SMA 

2013 IPS 

5 11IIS5 11 18 14 32 

Rizal Eko 

Irwanto 

Kurikulu

m SMA 

2013 IPS 

6 11MIA1 11 13 17 30 Robert 

Kurikulu

m SMA 

2013 

MIPA 

7 11MIA2 11 20 9 29 Rosiman 

Kurikulu

m SMA 

2013 

MIPA 

8 11MIA3 11 10 16 26 Ariyanna 

Kurikulu

m SMA 

2013 

MIPA 

9 11MIA4 11 12 18 30 

Maryatin 

Taridala 

Kurikulu

m SMA 

2013 

MIPA 

10 11MIA5 11 13 15 28 Jojon Hamsah 

Kurikulu

m SMA 

2013 

MIPA 

11 12IPA1 12 7 15 22 Martiningsih 

SMA 

KTSP 

IPA 

12 12IPA2 12 7 18 25 

Ferryd Thesa 

Arisandy 

SMA 

KTSP 

IPA 

13 12IPA3 12 14 11 25 Siti Mulyani SMA 
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Pamana KTSP 

IPA 

14 12IPA4 12 5 16 21 

Arum Dwi 

Wahyuni 

SMA 

KTSP 

IPA 

15 12IPA5 12 11 12 23 Nurhayati 

SMA 

KTSP 

IPA 

16 12IPS1 12 15 13 28 

Yunus Lambe 

Tangdibilang 

SMA 

KTSP 

IPS 

17 12IPS2 12 17 10 27 

Ammar 

Ambarwati 

SMA 

KTSP 

IPS 

18 12IPS3 12 14 13 27 

Urni Ifah 

Qamari 

SMA 

KTSP 

IPS 

19 12IPS4 12 16 10 26 

Enis 

Kusmawati 

SMA 

KTSP 

IPS 

20 12IPS5 12 16 10 26 Erniwati 

SMA 

KTSP 

IPS 

Sumber data : Muhktar Tahir (muhktar_tahir@yahoo.co.id) 

 

 

 

 

 

mailto:muhktar_tahir@yahoo.co.id
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMA NEGERI 3 KONAWE SELATAN 

Jln. Lamangga No. 79 Punggaluku- Konawe Selatan 

 

 

SILABUS 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 3 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam  

Kelas   : XI (sebelas) 

Kompetensi Inti : 

 (K1) : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya  

 (K2) : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan,  gotong 

royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro- aktif) dan menunjukan 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 dalam pergaulan dunia.  

 (K3)  :Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan   wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang  kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

(K4) :Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

Kompetensi Dasar Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Sumber Belajar 
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Pokok Waktu 

1.7  Menerapkan 

penyelenggaraan jenazah 

sesuai dengan ketentuan 

syariat Islam 

2.7Menunjukkan sikap 

tanggung jawab dan kerja 

sama dalam 

penyelenggaraan jenazah di 

masyarakat 

3.7 Menganalisis 

pelaksanaan penyelengga-

raan jenazah 

4.7 Menyajikan prosedur 

penyelenggaraan jenazah 

1. Pelaksa

naan 

tatacara 

penyele

nggaraa

n 

jenazah 

- Membaca teks tentang tatacara 

penyelenggaraan jenazah. 

- Mengamati gambar, peristiwa, atau 

penomena alam yang terkait dengan 

tatacara penyelenggaraan jenazah.   

- Menyimak tayangan atau 

penjelasan tentang tatacara 

penyelenggaraan jenazah.  

- Mencermati dalil-dalil tentang 

tatacara penyelenggaraan jenazah.  

- Mencermati tahapan 

penyelenggaran jenazah. 

- Mencermati hikmah dan manfaat 

tatacara penyelenggaraan jenazah. 

- Menanyakan makna tatacara 

penyelenggaraan jenazah. 

- Menanyakan dalil-dalil yang 

berkaitan dengan tatacara 

penyelenggaraan jenazah. 

- Menanyakan tahapan-tahapan 

dalam penyelenggaraan jenazah. 

- Menanyakan hikmah dan manfaat 

tatacara penyelenggaraan jenazah. 

- Mendiskusikan makna tatacara 

penyelenggaraan jenazah. 

- Mengidentifikasi dalil-dalil yang 

berkaitan dengan tatacara 

penyelenggaraan jenazah 

- Mendiskusikan dalil-dalil yang 

berkaitan dengan tatacara 

 Tugas 

- Mengumpulkan 

bahan-bahan artikle/ 

tulisan tentang 

masalah pelaksanaan 

tatacara 

penyelenggaraan 

jenazah  

- Membuat  konsep 

pelaksanaan tatacara 

penyelenggaraan 

jenazah 

- Membuat laporan 

tentang memahami 

sikap menghormati 

dan menghargai  

pelaksanaan tatacara 

penyelenggaraan 

jenazah  

 Observasi 

- Mengamati 

pelaksanaan diskusi 

dengan 

menggunakan 

lembar observasi 

yang memuat: 

- Isi diskusi 

bagaimana 

melaksanakan 

pelaksanaan 

3x3 JP 

3x TM 

 

 Al-Qur’an dan 

tarjamah 

•Buku teks PAI 

•CD, VCD, MP3 

dan media lainnya  

yang relevan 

 Refrensi lain 

yang relevan 
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penyelenggaraan jenazah. 

- Mengidentifikasi hikmah dan 

manfaat tatacara penyelenggaraan 

jenazah. 

- Mendiskusikan hikmah dan 

manfaat tatacara penyelenggaraan 

jenazah. 

- Menganalisis makna tatacara 

penyelenggaraan jenazah. 

- Menganalisis hikmah dan manfaat 

tatacara penyelenggaraan jenazah. 

- Menyimpulkan hikmah dan 

manfaat tatacara penyelenggaraan 

jenazah. 

- Menyajikan paparan tentang 

makna, dalil, dan contoh tatacara 

penyelenggaraan jenazah. 

- Menyajikan paparan tentang 

hikmah dan manfaat tatacara 

penyelenggaraan jenazah. 

penyelenggaraan 

jenazah dengan baik 

dan benar 

- Memahami sikap 

menghormati dan 

menghargai 

pelaksanaan tatacara 

penyelenggaraan 

jenazah 

 Portofolio 

- Membuat konsep 

pelaksanaan tatacara 

penyelenggaraan 

jenazah •

 Membuat  

laporan tentang 

ketentuan syariat 

Islam dalam masalah 

ketentuan  dan tata 

cara pelaksanaan 

tatacara 

penyelenggaraan 

jenazah 

 Tes 

- Tes kemampuan 

kognitif dengan 

bentuk tes soal – 

soal pilihan ganda 

dan uraian 
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1.8   Menerapkan ketentuan 
khutbah, tablig, dan dakwah 
di masyarakat sesuai dengan 
syariat Islam 

2.8    Menjaga kebersamaan dengan 
orang lain dengan saling 
menasihati melalui khutbah, 
tablig, dan dakwah 

3.8 Menganalisis pelaksanaan 

khutbah, tablig, dan dakwah. 

4.8 Menyajikan ketentuan khutbah, 

tablig, dan dakwah 

 Pelaksanaan khutbah, 
tabligh dan dakwah di 

masyarakat 

- Membaca teks tentang ketentuan khutbah, tablig dan 

dakwah. 

- Mengamati gambar, peristiwa, atau penomena alam yang 
terkait dengan ketentuan khutbah, tablig dan dakwah. 

- Menyimak tayangan atau penjelasan tentang ketentuan 

khutbah, tablig dan dakwah. 

- Mencermati dalil-dalil tentang ketentuan khutbah, tablig 

dan dakwah. 
- Mencermati hikmah dan manfaat ketentuan khutbah, tablig 

dan dakwah.  

- Menanyakan makna khutbah, tablig dan dakwah. 

- Menanyakan ketentuan khutbah, tablig dan dakwah. 

- Menanyakan dalil-dalil yang berkaitan dengan ketentuan 

khutbah, tablig dan dakwah. 
- Menanyakan hikmah dan manfaat ketentuan khutbah, 

tablig dan dakwah. 

- Mendiskusikan makna khutbah, tablig dan dakwah. 

- Mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan 

ketentuan khutbah, tablig dan dakwah. 
- Mendiskusikan dalil-dalil yang berkaitan dengan ketentuan 

khutbah, tablig dan dakwah. 

- Mengidentifikasi hikmah dan manfaat ketentuan khutbah, 

tablig dan dakwah. 

- Mendiskusikan hikmah dan manfaat ketentuan khutbah, 

tablig dan dakwah. 
- Menganalisis makna dan dalil-dalil khutbah, tablig dan 

dakwah. 

- Menganalisis ketentuan khutbah, tablig dan dakwah. 

- Menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan khutbah, 

tablig dan dakwah.  
- Menyimpulkan hikmah dan manfaat ketentuan khutbah, 

tablig dan dakwah. 
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(1) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

Sekolah                : SMA Negeri 3 Konawe Selatan 

Mata pelajaran      : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas/Semester    : XI MIA I /GANJIL 

Materi Pokok : Pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah 

Alokasi Waktu     : 3 x 2 Jam Pelajaran  

A. Kompetensi Inti (KI)  

KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural 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 
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mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi: 

1.7 Menerapkan penyelanggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 

2.7 
Menunjukkan sikap tanggungjawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan 

jenazah dimasyarakat. 

3.7 Menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah 

 
3.7.1 menjelaskan makna penyelenggaraan jenazah. 

3.7.2  menjelaskan tata cara dalam penyelenggaraan jenazah. 

3.7.3  mengidentifikasi ketentuan dalam penyelenggaraan jenazah. 

3.7.4  menjelaskan hikmah dan manfaat penyelenggaraan jenazah. 

4.7 

 
Menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah 

 
4.7.1 mempraktikkan prosedur penyelenggaraan jenazah dengan baik dan benar 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Pertemuan 1 

Setelah selesai proses pembelajaran diharapkan peserta didik mampu: 

1. Menjelaskan makna penyelenggaraan jenazah. 

2. Menjelaskan tatacara dalam penyelenggaraan jenazah. 

3. Menguraikan ketentuan dalam penyelenggaraan jenazah. 

Pertemuan 2 

Setelah selesai proses pembelajaran diharapkan peserta didik mampu: 

 Mempraktikkan prosedur penyelenggaraan jenazah. 

 Menjelaskan hikmah penyelenggaraan jenazah. 
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D. Metode Pembelajaran: 

1. Pendekatan Pembelajaran :  Scientific  

2. Model Pembelajaran  : Contextual Teaching and Learning 

3. Teknik Pembelajaran : Diskusi, Tanya Jawab, Demonstrasi, dan 

Stand Show. 

E. Media, Alat, dan Sumber Belajar: 

1. Media   : Gambar, video dan power point 

2. Alat   : Spidol, kertas karton, lem, gunting, kain 

kafan, tali dan boneka. 

3. Sumber Belajar  :Buku PAI dan Budi Pekerti Kelas XI SMA 

kur 2013  

  Kemdikbud, Tafsir al-Qur’an. 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 

Pertemuan 1 

No. Kegiatan Waktu 

1. Pendahuluan: 

 Guru membuka proses pembelajaran dengan memberi salam dan 

berdo’a, 

 Guru mengelola kelas (mengecek kesiapan, absensi, tempat 

duduk, dan perlengkapan lainnya), 

 Guru mengajak peserta didik untuk tadarus antara 5-10 menit 

(membaca/hafalan al-Qur’an atau surah pendek pilihan), 

 Guru menyampaikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai, 

 Guru memberikan penjelasan tentang tahapan kegiatan 

pembelajaran.  

 Guru melaksanakan tes awal (pretest) untuk mengetahui 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan. 

 Guru memberi motivasi peserta didik 

 

15 
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No. Kegiatan Waktu 

2. Kegiatan Inti 

 Mengamati 

Menyimak bacaan, membaca, menelaah (membuka relung hati), 

mengkritisi alam sekitar terkait dengan pelaksanaan tatacara 

penyelenggaraan jenazah. Mengidentifikasi pengertian, tatacara 

dan ketentuan dalam penyelenggaraan jenazah. 

  

 Menanya 

Menanyakan hal-hal yang belum di pahami terkait pengertian, 

tatacara dan ketentuan dalam penyelenggaraan jenazah. 

 Mengumpulkan data/eksplorasi 

Mendiskusikan pengertian, tatacara dan ketentuan dalam 

penyelenggaraan jenazah dengan mengaitkan fakta di kehidupan 

masyarakat. 

 Mengasosiasi 

Membuat kesimpulan pengertian, tatacara dan ketentuan dalam 

penyelenggaraan jenazah.  

 Mengkomunikasikan: 

Menpresentasikan hasil diskusi terkait pengertian, tatacara dan 

ketentuan dalam penyelenggaraan jenazah dengan menggunakan 

stand pameran. 

 

105 

3. Penutup 

 Membuat kesimpulan dan melaksanakan refleksi serta penguatan 

terhadap hasil diskusi, sebagai bahan masukan untuk perbaikan 

langkah selanjutnya; 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas 

baik cara individu maupun kelompok bagi peserta didik yang 

menguasai materi; 

 

15 
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No. Kegiatan Waktu 

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

 

Pertemuan 2 

No. Kegiatan Waktu 

1. Pendahuluan: 

 Guru membuka proses pembelajaran dengan memberi salam dan 

berdo’a, 

 Guru mengelola kelas (mengecek kesiapan, absensi, tempat 

duduk, dan perlengkapan lainnya), 

 Guru mengajak peserta didik untuk tadarus antara 5-10 menit 

(membaca/hafalan al-Qur’an atau surah pendek pilihan), 

 Guru menyampaikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai, 

 Guru memberikan penjelasan tentang tahapan kegiatan 

pembelajaran yang meliputi mengamati, menanya, 

eksperimen/eksplorasi, menyimpulkan, serta mengomunikasikan. 

 Guru melakukan appersepsi (sejauh mana peserta didik 

memahami hubungan pelajaran yang lalu dan atau konsep yang 

dimiliki dengan materi yang akan diajarkan), 

 Guru melaksanakan tes awal (pretest) untuk mengetahui 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan. 

 Guru memberi motivasi peserta didik 

 

15 

2. Kegiatan Inti 

 Mencermati dan melaksanakan kegiatan praktik penyelenggaraan 

jenazah. 

 Menanyakan hal-hal yang belum dipahami terkait kegiatan praktik 
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No. Kegiatan Waktu 

dan hikmah pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. 

3. Penutup 

 Membuat kesimpulan dan melaksanakan refleksi serta penguatan 

terhadap materi pembelajaran. 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas 

baik cara individu maupun kelompok bagi peserta didik yang 

menguasai materi; 

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

 

15 

 

G. Penilaian  

1. Pengetahuan (Tes Tulis ) 

a. Tes tulis/lisan 

 

Bidang Study    : Pendidikan Agama Islam 

Materi : pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah 

Kelas          : XI MIA I SMAN 3 Konawe Selatan 

Waktu             : 

Nama Siswa      : ..................... 

Soal Siklus 1 

A. Essay Test 

1. Tuliskan syarat wajib dan orang yang berhak memandikan jenazah! 

2. Jelaskan tata cara dalam menyalatkan jenazah! 

3. Kemukakan ketentuan dalam menguburkan jenazah! 

4. Tuliskan hikmah ziarah kubur! 
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(2) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

Sekolah                : SMA Negeri 3 Konawe Selatan 

Matapelajaran      : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas/Semester    : XI MIA I/Ganjil 

Materi Pokok :Pelaksanaan khutbah, tabliq dan dakwah 

dimasyarakat 

Alokasi Waktu     : 2 x 3 Jam Pelajaran  

 

H. Kompetensi Inti (KI)  

KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
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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 metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

I. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi: 

1.8 Menerapkan ketentuan khutbah, tabliq dan dakwah dimasyarakat sesuai dengan 

syariat Islam.  

2.8 
Menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasehati melalui 

khutbah, tabliq dan dakwah. 

3.8 
Menganalisis pelaksanaan khutbah, tabliq dan dakwah 

 
3.8.1 menjelaskan makna khutbah, tabliq dan dakwah 

3.8.2 menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan khutbah, tabliq dan dakwah. 

3.8.3 menjelaskan ketentuan khutbah, tabliq dan dakwah 

3.8.4  menjelaskan hikmah dan manfaat khutbah, tabliq dan dakwah 

4.8 

 

Menyajikan ketentuan khutbah, tabliq dan dakwah  

 
4.8.1 mempraktikkan prosedur khutbah, tabliq dan dakwah 

 

J. Tujuan Pembelajaran  

Pertemuan 1 

Setelah selesai proses pembelajaran diharapkan peserta didik mampu: 

4. Menjelaskan makna khutbah, tabliq dan dakwah 

5. Menguraikan dalil-dalil tentang ketentuan khutbah, tabliq dan dakwah 

6. Mengidentifikasi ketentuan khutbah, tabliq dan dakwah 

 

Pertemuan 2 

Setelah selesai proses pembelajaran diharapkan peserta didik mampu: 
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 Menjelaskan hikmah dan manfaat khutbah, tabliq dan dakwah 

 praktik ceramah 

C. Metode Pembelajaran: 

4. Pendekatan Pembelajaran :  Scientific  

5. Model Pembelajaran  : Contextual Teaching and Learning 

6. Teknik Pembelajaran : Diskusi, Tanya Jawab, Demonstrasi, dan 

Observasi. 

D. Media, Alat, dan Sumber Belajar: 

4. Media   : Teks ceramah 

5. Alat   : Spidol dan papan tulis 

6. Sumber Belajar  :Buku PAI dan Budi Pekerti Kelas XI SMA 

kur 2013  

  Kemdikbud, Tafsir al-Qur’an. 

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 

Pertemuan 1 

No. Kegiatan Waktu 

1. Pendahuluan: 

 Guru membuka proses pembelajaran dengan memberi salam dan 

berdo’a, 

 Guru mengelola kelas (mengecek kesiapan, absensi, tempat 

duduk, dan perlengkapan lainnya), 

 Guru mengajak peserta didik untuk tadarus antara 5-10 menit 

(membaca/hafalan al-Qur’an atau surah pendek pilihan), 

 Guru menyampaikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai, 

 Guru memberikan penjelasan tentang tahapan kegiatan 

pembelajaran. 

 Guru melakukan appersepsi (sejauh mana peserta didik 

memahami hubungan pelajaran yang lalu dan atau konsep yang 
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No. Kegiatan Waktu 

dimiliki dengan materi yang akan diajarkan), 

 Guru melaksanakan tes awal (pretest) untuk mengetahui 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan. 

 Guru memberi motivasi peserta didik 

2. Kegiatan Inti 

 Mengamati 

Menyimak bacaan, menjelaskan, membaca, menelaah (membuka 

relung hati), mengkritisi alam sekitar terkait dengan materi 

pelaksanaan khutbah, tabliq dan dakwah.  

 Menanya 

Menanyakan hal-hal yang belum di pahami terkait makna, dalil-

dalil, dan ketentuan khutbah, tabliq dan dakwah. 

 Mengumpulkan data/eksplorasi 

Mendiskusikan makna, dalil-dalil, dan ketentuan khutbah, tabliq 

dan dakwah yang ada di LKS. 

 Mengasosiasi 

Membuat kesimpulan makna, dalil-dalil, dan ketentuan khutbah, 

tabliq dan dakwah. 

 Mengkomunikasikan: 

Menpresentasikan hasil diskusi terkait makna, dalil, dan 

ketentuan khutbah, tabliq dan dakwah. 

 

105 

3. Penutup 

 Membuat kesimpulan dan melaksanakan refleksi serta penguatan 

terhadap hasil diskusi, sebagai bahan masukan untuk perbaikan 

langkah selanjutnya; 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas 
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No. Kegiatan Waktu 

baik cara individu maupun kelompok bagi peserta didik yang 

menguasai materi; 

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

 

Pertemuan 2 

No. Kegiatan Waktu 

1. Pendahuluan: 

 Guru membuka proses pembelajaran dengan memberi salam dan 

berdo’a, 

 Guru mengelola kelas (mengecek kesiapan, absensi, tempat 

duduk, dan perlengkapan lainnya), 

 Guru mengajak peserta didik untuk tadarus antara 5-10 menit 

(membaca/hafalan al-Qur’an atau surah pendek pilihan), 

 Guru menyampaikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai, 

 Guru memberikan penjelasan tentang tahapan kegiatan 

pembelajaran. 

 Guru melakukan appersepsi (sejauh mana peserta didik 

memahami hubungan pelajaran yang lalu dan atau konsep yang 

dimiliki dengan materi yang akan diajarkan), 

 Guru melaksanakan tes awal (pretest) untuk mengetahui 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan. 

 Guru memberi motivasi peserta didik 

 

15 

2. Kegiatan Inti 

 Melaksanakan kegiatan praktik ceramah 

 Menanyakan hal-hal yang belum diketahui terkait hikmah 
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No. Kegiatan Waktu 

khutbah, tabliq dan dakwah 

3. Penutup 

 Membuat kesimpulan dan melaksanakan refleksi serta penguatan 

terhadap hasil diskusi, sebagai bahan masukan untuk perbaikan 

langkah selanjutnya. 

 Guru bersama siswa mereview materi yang telah diajarkan sebelum 

evaluasi pembelajaran. 

 

15 

 

F. Penilaian  

2. Pengetahuan (Tes Tulis, lisan, dan Penugasan) 

b. Tes tulis/lisan 

 

Bidang Study    : Pendidikan Agama Islam 

Materi : Pelaksanaan khutbah, tabliq dan dakwah 

Kelas : X MIA I SMAN 3 Konawe Selatan 

Waktu  : 

 

Soal Siklus 2 

 

Essay Test 

1. Jelaskan makna khutbah, tabliq dan dakwah! 

2. Tuliskan dalil tentang ketentuan khutbah, tabliq dan dakwah! 

3. Jelaskan ketentuan khutbah, tabliq dan dakwah! 

4. Jelaskan hikmah khutbah, tabliq dan dakwah! 
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(1) 

Lembar Kerja Siswa (LKS)  

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Materi Pokok  : Pelaksanaan penyelenggaraan Jenazah 

Kompetensi Dasar       : - Menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah 

                                       -Menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah 

Kelas                           : XI MIA I 

Alokasi Waktu            : 2X3 

Kegiatan Inti               : 

1. Mengamati “ mengkritisi alam sekitar” 

2. Menanggapi tiga peristiwa diatas disertai alasan. 

3. Masing-masing kelompok mempresentasekan materi: 

a. Makna penyelenggaraan jenazah. 

b. Menjelaskan tata cara dalam penyelenggaraan jenazah. 

c. Mengidentifikasi ketentuan dalam penyelenggaraan jenazah. 

d. Menjelaskan hikmah dan manfaat penyelenggaraan jenazah. 

4. Mempraktikkan prosedur penyelenggaraan jenazah dengan baik dan benar. 
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PENTINGNYA ILMU PENGETAHUAN 

Nama siswa: Dalena 

Kelas : XI MIA I 

Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Assalamu’alaykum warahmatullahi wabarakaatuh 

 Segala rahmat  yang kita nikmati hanyalah dari Allah Rabbul izzati, 

kepada-Nya kita wajib berbakti karena Dialah Tuhan yang Maha Suci. Shalawat 

serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi sejati, pembawa risalah yang 

penuh arti, pengikis kehidupan yang tak pasti menuju semesta alam yang penuh 

arti. 

 Islam memerintahkan kita untuk mencari ilmu dan tidak ada alasan untuk 

tidak mencari ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi: Thalabul 

‘ilma faridhatan ‘alaa kulli muslimin dan muslimah ( mencari ilmu adalah 

kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah.  Dengan ilmu, kita bisa 

menundukkan seluruh makhluk Allah Swt.  yang ada dimuka bumi ini.  Dengan 

ilmu pula, kita bisa memimpin dunia, memimpin seluruh makhluk Allah Swt. dan 

akan menjadi makhluk yang terbaik diantara makhluk-Nya. Namun jika tidak 

berilmu, kita akan menjadi manusia yang bodoh, tidak tau apa-apa didunia ini, 

yang pada akhirnya menjadi makhluk yang paling rendah. Allah berfirman ásfala 

saafiliin. Tentu kita tidak mau menjadi makhluk yang paling rendah. Oleh karena 
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itu, marilah kita menuntut ilmu tanpa mengenal lelah  dan dimanapun kita berada 

agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.    

Wassalamu’alaykum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

MENJADI PRIBADI MUSLIM YANG IDEAL 

Nama : Irwan 

Kelas : XI MIA I 

Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Assalamu’alaykum warahmatullahi wabarakatuh. 

Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin, wabihinasta’inu ‘alaa ‘umuriddunia 

waddin.. 

Asyhadu allaa ilaaha illallah, wa asyhadu anna muhammadarrasulullah . 

allahumma shalli wasallim ‘alaa Muhammad wa’alaa alihi wa ashhabihi ajma’in 

amma ba’du. A’udzu billahi minasysyaithanirrajim, laqade khalaqnal insaana fii 

ahsani taqwiim. (qs. At- tiin:4). 

  Hadirin yang berbahagia, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan 

kehadirat Allah Swt. pemilik kerajaan langit dan bumi. Shalawat dan salam juga 

kita haturkan kepada baginda Rasulullah Saw.  Sebagaimana ayat yang telah saya 

sampaikan, lafadz laqade khalaqnal insaana fii ahsani taqwiim .Manusia  telah 

diciptakan  oleh Allah Swt. dengan bentuk yang paling sempurna, lebih sempurna 
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dibandingkan dengan makhluk lain yang pernah hidup didunia ini. Kelebihan atau 

kesempatan yang diberikan Allah Swt, kepada kita manusia adalah kehendak 

bebas untuk memilih sesuatu berdasarkan akal kita. Kita bisa memilih menjadi 

seseorang yang baik atau seseorang yang jahat. Tidak seperti malaikat yang 

senantiasa baik dan iblis yang sampai hari kiamat akan berbuat tercela. Tetapi 

kehendak bebas yang diberikan Allah swt. kepada kita tersebut tetap berada pada 

bingkai qada dan qadarnya , tetapi sudah tertulis di lauh mahfidz-Nya.   

 Hadirin yang berbahagia, sebagai seorang muslim, kita harus terus 

berusaha menjadi pribadi yang baik dan mencontoh dari tauladan yang terbaik. 

Oleh karena itu, pantang bagi kita untuk berdiam bermalas-malasan dengan 

keburukan. Imam Hasan al-Banna merumuskan tentang ciri-ciri pribadi muslim 

yang baik yang bisa menjadi acuan kehidupan kita. Berikut ciri-ciri pribadi 

muslim yang baik, yaitu: 

1. Salimul aqidah/ akidah yang lurus. 

2. Shahihul ibadah/ ibadah yang benar. 

3. Matinul khuluq/ akhlak yang kokoh. 

4. Mustaqaful fikr/ intelek dalam berfikir. 

5. Jahadatul linafsihi/  berjuang melawan hawa nafsu. 

6. Haritsun ‘ala waqtihi/ pandai menjaga waktu. 

7. Munazhzhamun fi syu’unihi/  teratur dalam segala urusan. 
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8. Qadirun ala kasbi/ memiliki kemampuan berusaha sendiri/mandiri. 

9. Nafi’un lighairihi/ bermanfaat bagi orang lain. 

10. Qawiyul jism/ jasmani yang kuat-sehat. 

Demikian yang dapat saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. 

Wassalamu’alaykum warahmatullahi wabarakatuhu. 
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Mengkritisi sekitar kita 

 

 

1. Akhir-akhir ini, gairah menghidupkan masjid cukup membanggakan. Bisa 

kita lihat betapa banyaknya pembangunan masjid sampai pada program 

memakmurkan masjid seperti pengajian anak-anak, remaja, ibu-ibu, 

bahkan bapak-bapak sudah terprogram dengan rapi. Akan tetapi, 

pelaksanaan  ṡalat berjamaah masih memilukan. Saat azan 

dikumandangkan, tayangan televisi,  suara alunan musik masih kerap 

terlihat dan terdengar di rumah-rumah penduduk. Ada gejala apa 

sebenarnya? 

2. Hermansyah adalah seorang siswa kelas XI salah satu SMA. Ia rajin 

beribadah,  rajin mengajak teman  untuk ikut pengajian remaja, kajian 

Islam, dan lain  sebagainya. Dia sadar dengan banyak mengajak teman, ia 

harus introspeksi  diri untuk mengamalkan ilmu yang didapat dari 

pengajiannya. Maka, ia  berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi 

perilaku-perilaku tercela. Apa yang perlu direspons dari perilaku 

Hermansyah ini? Bagaimana hubungannya dengan kondisi sekarang ini? 
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Lembar Observasi Kegiatan Guru dan Siswa  

dalam Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam 

 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 3 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester : XI / I  

Guru yang di teliti : Nurhidayah 

Sub materi  : Pelaksanaan penyelenggaraan jenazah 

Hari/Tanggal  : Selasa, 15 Agustus 2017  

Pertemuan Ke   : pertama / Siklus I 

 

A. Pengantar 

 Kegiatan observasi dilakukan bertujuan untuk mengamati kegiatan 

pembelajaran keaktifan guru, jadi yang perlu diperhatikan adalah keaktifan guru 

selama dalam proses belajar mengajar dan menilai kemampuan guru atau kualitas 

guru dalam pelaksanakan pembelajaran. 

 

B. Petunjuk  

 

Berikan tanda ceklist (√) pada kolom pilihan YA / TIDAK sesuai menurut 

pengamatan Bapak/Ibu. 
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C. Lembar observasi kegiatan guru 

No 
Kegiatan Guru 

 
Pilihan 

Keterangan 

A. KegiatanPendahuluanPelajaran Ya  Tidak  

1. 1. Guru memberi salam dan memulai pelajaran 

dengan mengucapkan basmalah kemudian 

berdoa bersama.  

  

 

2.  2. Guru mengelola kelas (mengecek kesiapan, 

absensi, tempat duduk dan perlengkapan 

lainnya). 

  

 

4.  Guru mengajak peserta didik untuk tadarus 

antara 5-10 menit (membaca/hafalan al-Qur’an 

atau surah pendek pilihan). 

  

 

5.  Guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran tersebut. 
  

 

6.  Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa.    

7.  Guru menyampaikan langkah-langkah model 

pembelajaran CTL ( Contextual teaching and 

learning) 

  

 

8. Guru melakukan appersepsi    

9.  Guru melaksanakan tes awal (pretest) untuk 

mengetahui pemahaman peserta didik terhadap 

materi yang akan diajarkan. 

  

 

B. Kegiatan Inti Pembelajaran    

1. Guru menyajikan/ menyampaikan informasi 

materi pelajaran. 
  

 

2.  Guru mengorganisasikan siswa dalam kelompok 

belajar.  
  

 



122 

 

 

3. Guru membagikan kertas LKS kepada siswa.    

4. Guru menfasilitasi siswa dalam proses diskusi.    

5. Guru menfasilitasi siswa dalam proses observasi.    

6. Guru menyiapkan data anomaly untuk 

membantu mengembangkan kemampuan siswa 

dalam mengaitkan materi pelajaran dengan 

kehidupan nyata. 

  

 

7. Guru mempersilahkan siswa mempresentasikan 

hasil kerjanya. 
  

 

8.  Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya.    

9.  Guru mempersilahkan siswa untuk member 

tanggapan/ jawaban. 
  

 

10. Guru membimbing siswa dalam proses 

praktikum 
  

 

C. Kegiatan Penutup    

1.  Guru secara bersama-sama siswa menarik 

mengenai kesimpulan materi pembelajaran. 
  

 

2. Guru mengevaluasi hasil belajar secara authentic 

tentang materi yang dipelajari. 
  

 

3. Guru memberikan remedial kepada siswa yang 

belum memenuhi standar kelulusan.   
  

 

4. Guru pengayaan kepada siswa yang sudah lulus.    

5. Guru menghargai baik upaya maupun hasil 

belajar individu kelompok. 
  

 

6. Guru mengakhiri pembelajaran dengan salam 

dan do’a. 
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D. Lembar observasi kegiatan siswa 

No 
Kegiatan Siswa 

 
Pilihan 

Keterangan 

A. KegiatanPendahuluanPelajaran Ya  Tidak  

1. 1. Siswa menjawab salam dan melakukan do’a 

bersama 
  

 

2.  2. Siswa menyiapkan segala perlengkapan belajar    

4.  Siswa bertadarus antara 5-10 menit 

(membaca/hafalan al-Qur’an atau surah 

pendek pilihan). 

  

 

5.  Siswa mencatat tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut.    
 

6.  Siswa memulai pembelajaran dengan antusias    

7.  Siswa terlibat dalam pembentukan kelompok    

8.  Siswa memperhatikan  langkah-langkah model 

pembelajaran CTL ( Contextual teaching and 

learning) 

  

 

B. Kegiatan Inti Pembelajaran    

1. Siswa menyimak materi pelajaran yang 

disajikan oleh guru.  
  

 

2. Siswa mengerjakan tugas di LKS.     

3. Siswa secara aktif bekerjasama dengan 

anggota kelompoknya. 
  

 

4. Siswa melakukan diskusi.     

5.  Siswa melakukan observasi.    

6.  Siswa mencatatat hal penting dalam proses 

diskusi/ observasi.  
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Lembar Observasi Kegiatan Guru dan Siswa  

dalam Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam 

 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 3 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester : XI / I  

Guru yang di teliti : Nurhidayah 

Sub materi  : Pelaksanaan penyelenggaraan jenazah 

Hari/Tanggal  : Selasa, 22 Agustus 2017  

Pertemuan Ke   : Kedua / Siklus I 

A. Pengantar 

 Kegiatan observasi dilakukan bertujuan untuk mengamati kegiatan 

pembelajaran keaktifan guru, jadi yang perlu diperhatikan adalah keaktifan guru 

selama dalam proses belajar mengajar dan menilai kemampuan guru atau kualitas 

guru dalam pelaksanakan pembelajaran. 

 

B. Petunjuk  

 

Berikan tanda ceklist (√) pada kolom pilihan YA / TIDAK sesuai menurut 

pengamatan Bapak/Ibu. 
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C. Lembar observasi kegiatan guru 

 

No 
Kegiatan Guru 

 
Pilihan 

Keterangan 

A. KegiatanPendahuluanPelajaran Ya Tidak 

1. 1. Guru memberi salam dan memulai pelajaran 

dengan mengucapkan basmalah kemudian 

berdoa bersama.  

      

 

2.  2. Guru mengelola kelas (mengecek kesiapan, 

absensi, tempat duduk dan perlengkapan 

lainnya). 

     

 

4.  Guru mengajak peserta didik untuk tadarus 

antara 5-10 menit (membaca/hafalan al-Qur’an 

atau surah pendek pilihan). 

  

 

5.  Guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran tersebut. 
  

 

6.  Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa.    

7.  Guru menyampaikan langkah-langkah model 

pembelajaran CTL ( Contextual teaching and 

learning) 

  

 

8. Guru melakukan appersepsi    

9.  Guru melaksanakan tes awal (pretest) untuk 

mengetahui pemahaman peserta didik terhadap 

materi yang akan diajarkan. 

  

 

B. Kegiatan Inti Pembelajaran    

1. Guru menyajikan/ menyampaikan informasi 

materi pelajaran. 
  

 

2.  Guru mengorganisasikan siswa dalam kelompok 

belajar.  
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3. Guru membagikan kertas LKS kepada siswa.    

4. Guru menfasilitasi siswa dalam proses diskusi.    

5. Guru menfasilitasi siswa dalam proses observasi.    

6. Guru menyiapkan data anomaly untuk 

membantu mengembangkan kemampuan siswa 

dalam mengaitkan materi pelajaran dengan 

kehidupan nyata. 

  

 

7. Guru mempersilahkan siswa mempresentasikan 

hasil kerjanya. 
  

 

8.  Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya.    

9.  Guru mempersilahkan siswa untuk member 

tanggapan/ jawaban. 
  

 

10. Guru membimbing siswa dalam proses 

praktikum 
  

 

C. Kegiatan Penutup    

1.  Guru secara bersama-sama siswa menarik 

mengenai kesimpulan materi pembelajaran. 
  

 

2. Guru mengevaluasi hasil belajar secara authentic 

tentang materi yang dipelajari. 
  

 

3. Guru memberikan remedial kepada siswa yang 

belum memenuhi standar kelulusan.   
  

 

4. Guru pengayaan kepada siswa yang sudah lulus.    

5. Guru menghargai baik upaya maupun hasil 

belajar individu kelompok. 
  

 

6. Guru mengakhiri pembelajaran dengan salam 

dan do’a. 
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D. Lembar observasi kegiatan siswa 

 

No 
Kegiatan Siswa 

 
Pilihan Keteranga

n 
A. KegiatanPendahuluanPelajaran Ya Tidak 

1. 1. Siswa menjawab salam dan melakukan do’a 

bersama 
      

 

2.  2. Siswa menyiapkan segala perlengkapan belajar      

4.  Siswa bertadarus antara 5-10 menit 

(membaca/hafalan al-Qur’an atau surah 

pendek pilihan). 

  

 

5.  Siswa mencatat tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut.    
 

6.  Siswa memulai pembelajaran dengan antusias    

7.  Siswa terlibat dalam pembentukan kelompok    

8.  Siswa memperhatikan  langkah-langkah model 

pembelajaran CTL ( Contextual teaching and 

learning) 

  

 

B. Kegiatan Inti Pembelajaran    

1. Siswa menyimak materi pelajaran yang 

disajikan oleh guru.  
  

 

2. Siswa mengerjakan tugas di LKS.     

3. Siswa secara aktif bekerjasama dengan 

anggota kelompoknya. 
  

 

4. Siswa melakukan diskusi.     

5.  Siswa melakukan observasi.    

6.  Siswa mencatatat hal penting dalam proses 

diskusi/ observasi.  
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Lembar Observasi Kegiatan Guru dan Siswa  

dalam Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam 

 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 3 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester : XI / I  

Guru yang di teliti : Nurhidayah 

Sub materi  : Pelaksanaan Khutbah, Tabliq dan Dakwah 

Hari/Tanggal  : Selasa, 29 Agustus 2017  

Pertemuan Ke   : Pertama / Siklus II 

A. Pengantar 

 Kegiatan observasi dilakukan bertujuan untuk mengamati kegiatan 

pembelajaran keaktifan guru, jadi yang perlu diperhatikan adalah keaktifan guru 

selama dalam proses belajar mengajar dan menilai kemampuan guru atau kualitas 

guru dalam pelaksanakan pembelajaran. 

 

B. Petunjuk  

 

Berikan tanda ceklist (√) pada kolom pilihan YA / TIDAK sesuai menurut 

pengamatan Bapak/Ibu. 
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C. Lembar observasi kegiatan guru 

 

No 
Kegiatan Guru 

 
Pilihan 

Keterangan 

A. KegiatanPendahuluanPelajaran Ya Tidak 

1. 1. Guru memberi salam dan memulai pelajaran 

dengan mengucapkan basmalah kemudian 

berdoa bersama.  

      

 

2.  2. Guru mengelola kelas (mengecek kesiapan, 

absensi, tempat duduk dan perlengkapan 

lainnya). 

     

 

4.  Guru mengajak peserta didik untuk tadarus 

antara 5-10 menit (membaca/hafalan al-Qur’an 

atau surah pendek pilihan). 

  

 

5.  Guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran tersebut. 
  

 

6.  Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa.    

7.  Guru menyampaikan langkah-langkah model 

pembelajaran CTL ( Contextual teaching and 

learning) 

  

 

8. Guru melakukan appersepsi    

9.  Guru melaksanakan tes awal (pretest) untuk 

mengetahui pemahaman peserta didik terhadap 

materi yang akan diajarkan. 

  

 

B. Kegiatan Inti Pembelajaran    

1. Guru menyajikan/ menyampaikan informasi 

materi pelajaran. 
  

 

2.  Guru mengorganisasikan siswa dalam kelompok 

belajar.  
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3. Guru membagikan kertas LKS kepada siswa.    

4. Guru menfasilitasi siswa dalam proses diskusi.    

5. Guru menfasilitasi siswa dalam proses observasi.    

6. Guru menyiapkan data anomaly untuk 

membantu mengembangkan kemampuan siswa 

dalam mengaitkan materi pelajaran dengan 

kehidupan nyata. 

  

 

7. Guru mempersilahkan siswa mempresentasikan 

hasil kerjanya. 
  

 

8.  Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya.    

9.  Guru mempersilahkan siswa untuk member 

tanggapan/ jawaban. 
  

 

10. Guru membimbing siswa dalam proses 

praktikum 
  

 

C. Kegiatan Penutup    

1.  Guru secara bersama-sama siswa menarik 

mengenai kesimpulan materi pembelajaran. 
  

 

2. Guru mengevaluasi hasil belajar secara authentic 

tentang materi yang dipelajari. 
  

 

3. Guru memberikan remedial kepada siswa yang 

belum memenuhi standar kelulusan.   
  

 

4. Guru pengayaan kepada siswa yang sudah lulus.    

5. Guru menghargai baik upaya maupun hasil 

belajar individu kelompok. 
  

 

6. Guru mengakhiri pembelajaran dengan salam 

dan do’a. 
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D. Lembar observasi kegiatan siswa 

 

No 
Kegiatan Siswa 

 
Pilihan 

Keterangan 

A. KegiatanPendahuluanPelajaran Ya Tidak 

1. 1. Siswa menjawab salam dan melakukan do’a 

bersama 
      

 

2.  2. Siswa menyiapkan segala perlengkapan belajar      

4.  Siswa bertadarus antara 5-10 menit 

(membaca/hafalan al-Qur’an atau surah 

pendek pilihan). 

  

 

5.  Siswa mencatat tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut.    
 

6.  Siswa memulai pembelajaran dengan antusias    

7.  Siswa terlibat dalam pembentukan kelompok    

8.  Siswa memperhatikan  langkah-langkah model 

pembelajaran CTL ( Contextual teaching and 

learning) 

  

 

B. Kegiatan Inti Pembelajaran    

1. Siswa menyimak materi pelajaran yang 

disajikan oleh guru.  
  

 

2. Siswa mengerjakan tugas di LKS.     

3. Siswa secara aktif bekerjasama dengan 

anggota kelompoknya. 
  

 

4. Siswa melakukan diskusi.     

5.  Siswa melakukan observasi.    

6.  Siswa mencatatat hal penting dalam proses 

diskusi/ observasi.  
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Lembar Observasi Kegiatan Guru dan Siswa  

dalam Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam 

 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 3 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester : XI / I  

Guru yang di teliti : Nurhidayah 

Sub materi  : Pelaksanaan Khutbah, Tabliq dan Dakwah 

Hari/Tanggal  : Selasa, 12 September  2017  

Pertemuan Ke   : Kedua / Siklus II 

A. Pengantar 

 Kegiatan observasi dilakukan bertujuan untuk mengamati kegiatan 

pembelajaran keaktifan guru, jadi yang perlu diperhatikan adalah keaktifan guru 

selama dalam proses belajar mengajar dan menilai kemampuan guru atau kualitas 

guru dalam pelaksanakan pembelajaran. 

 

B. Petunjuk  

 

Berikan tanda ceklist (√) pada kolom pilihan YA / TIDAK sesuai menurut 

pengamatan Bapak/Ibu. 
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C. Lembar observasi kegiatan guru 

 

No 
Kegiatan Guru 

 
Pilihan 

Keterangan 

A. KegiatanPendahuluanPelajaran Ya Tidak 

1. 1. Guru memberi salam dan memulai pelajaran 

dengan mengucapkan basmalah kemudian 

berdoa bersama.  

      

 

2.  2. Guru mengelola kelas (mengecek kesiapan, 

absensi, tempat duduk dan perlengkapan 

lainnya). 

     

 

4.  Guru mengajak peserta didik untuk tadarus 

antara 5-10 menit (membaca/hafalan al-Qur’an 

atau surah pendek pilihan). 

  

 

5.  Guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran tersebut. 
  

 

6.  Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa.    

7.  Guru menyampaikan langkah-langkah model 

pembelajaran CTL ( Contextual teaching and 

learning) 

  

 

8. Guru melakukan appersepsi    

9.  Guru melaksanakan tes awal (pretest) untuk 

mengetahui pemahaman peserta didik terhadap 

materi yang akan diajarkan. 

  

 

B. Kegiatan Inti Pembelajaran    

1. Guru menyajikan/ menyampaikan informasi 

materi pelajaran. 
  

 

2.  Guru mengorganisasikan siswa dalam kelompok 

belajar.  
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3. Guru membagikan kertas LKS kepada siswa.    

4. Guru menfasilitasi siswa dalam proses diskusi.    

5. Guru menfasilitasi siswa dalam proses observasi.    

6. Guru menyiapkan data anomaly untuk 

membantu mengembangkan kemampuan siswa 

dalam mengaitkan materi pelajaran dengan 

kehidupan nyata. 

  

 

7. Guru mempersilahkan siswa mempresentasikan 

hasil kerjanya. 
  

 

8.  Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya.    

9.  Guru mempersilahkan siswa untuk member 

tanggapan/ jawaban. 
  

 

10. Guru membimbing siswa dalam proses 

praktikum 
  

 

C. Kegiatan Penutup    

1.  Guru secara bersama-sama siswa menarik 

mengenai kesimpulan materi pembelajaran. 
  

 

2. Guru mengevaluasi hasil belajar secara authentic 

tentang materi yang dipelajari. 
  

 

3. Guru memberikan remedial kepada siswa yang 

belum memenuhi standar kelulusan.   
  

 

4. Guru pengayaan kepada siswa yang sudah lulus.    

5. Guru menghargai baik upaya maupun hasil 

belajar individu kelompok. 
  

 

6. Guru mengakhiri pembelajaran dengan salam 

dan do’a. 
  

 

     

 

 

 



138 

 

 

 

D. Lembar observasi kegiatan siswa 

 

No 
Kegiatan Siswa 

 
Pilihan 

Keterangan 

A. Kegiatan Pendahuluan Pelajaran Ya Tidak 

1. 1. Siswa menjawab salam dan melakukan do’a 

bersama 
      

 

2.  2. Siswa menyiapkan segala perlengkapan belajar      

4.  Siswa bertadarus antara 5-10 menit 

(membaca/hafalan al-Qur’an atau surah 

pendek pilihan). 

  

 

5.  Siswa mencatat tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut.    
 

6.  Siswa memulai pembelajaran dengan antusias    

7.  Siswa terlibat dalam pembentukan kelompok    

8.  Siswa memperhatikan  langkah-langkah model 

pembelajaran CTL ( Contextual teaching and 

learning) 

  

 

B. Kegiatan Inti Pembelajaran    

1. Siswa menyimak materi pelajaran yang 

disajikan oleh guru.  
  

 

2. Siswa mengerjakan tugas di LKS.     

3. Siswa secara aktif bekerjasama dengan 

anggota kelompoknya. 
  

 

4. Siswa melakukan diskusi.     

5.  Siswa melakukan observasi.    

6.  Siswa mencatatat hal penting dalam proses 

diskusi/ observasi.  
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DAFTAR HADIR SISWA 

XI MIA I SMA NEGERI 3 KONAWE SELATAN 

NO. NAMA SISWA 
SELASA, 
15/08/2017 

SELASA, 
22/08/2017 

SELASA, 
29/08/2017 

SELASA, 
12/09/2017 

 Afgan Saputra     

 
Akbar 
Prasetiawa 

    

 
Alya Putri Az 
Zahra 

    

 
Nur Intan 
Pratiwi 

   A 

 
Citra 
Febriyanti 

    

 
Dalena 
Ambuto 

    

 
Ega Sari 
Lestari 

    

 
Fausiah Anisa 
M. 

    

 Irwan     

 
Mellyani 
Priska  B. 

I    

 
Muh. Ma’arif  
Mbae 

    

 Muh. Syafei P.     

 Muh. Zulfikar     

 
Nelly Tri 
Widiawati 

    

 Puput Rahayu     

 
Prajuna  
Aswira 

    

 
Rangga 
Ferdiansyah 

    

 Rian Rispandi     

 Riska Selfiana     

 Slamet Wahyu     

 Sri Mujiati     

 Supriadi     

 Tri Cahya Irani     

 Vira Fitriyanti     

 Winda dwi W.     
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GURU DAN SISWA-SISWI KELAS XI MIA I 
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DOKUMENTASI SIKLUS I 

( PERTEMUAN PERTAMA) 

Gambar. 1 Guru memulai pembelajaran dengan membuka relung hati siswa 

dengan mengkritisi alam sekitar terkait materi yang akan diajarkan 

 

Gambar. 2 Siswa mencatat tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru 
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Gambar. 3 Siswa secara berkelompok mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru dan dipresentasikan dengan model Stand Show. 
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PRAKTIK PENYELENGGARAAN JENAZAH 

(PERTEMUAN KEDUA) 

Gambar. 4 Praktik mengafani jenazah  
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Gambar. 5 Praktik menyalatkan jenazah   
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Gambar. 6 Evaluasi Siklus I 
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DOKUMENTASI SIKLUS II 

( PERTEMUAN PERTAMA) 

Gambar. 7 Siswa mencatatat tujuan pembelajaran 

 

Gambar. 8 Siswa secara berkelompok mengerjakan LKS untuk dipresentasikan 
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PRAKTIK TAUSIYAH 

(PERTEMUAN KEDUA) 

Gambar. 9 Siswa mempersiapkan diri untuk praktik khutbah dan ceramah 

 

Gambar. 10 Praktik Tausiyah secara individual  

 



152 

 

 

Gambar. 11 Evaluasi siklus II 
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