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Lampiran : 1

SILABUS  PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : SMP Negeri I Wakorsel
Kelas :  VIII
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Semester : 2
Standar Kometensi : (Akhlak) X. Perilaku Tercela

Kompetensi
Dasar

Materi Pokok/
Pembelajaran Kegiatan

pembelajaran
Indikator pencapaian

kompetensi

Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
BelajarTeknik Bentuk

Instrumen Contoh Instrumen

X.1 Menjelaskan
Perilaku
Dendam

1.Pengertian
dendam

2.Ciri-ciri
pendendam

3.Akibat negatif
dendam

4.Cara
menghindari
dendam

1. Siswa
berdiskusi
bersam teman-
temannya untuk
menemukan
konsep yang
benar tentang
perilaku dendam

1. menjelaskan arti
dendam dan
menunjukan dalilnya

Tes tulis Jawaban singkat 1. Apa pengertian
dendam?

2 x 40
menit

N, O, P,
Q, X

2. menjelaskan ciri-
ciri pendendam

Tes tulis Jawaban singkat 1. Tuliskan ciri-ciri
perilaku dendam

3. menjelaskan akibat
negatif pendendam

Tes tulis Jawaban singkat 1 . jelaskan akibat
negatif perilaku
dendam

4. menjelaskan cara
menghindari perilaku
dendam

Tes tulis Jawaban singkat 1 . tuliskan cara
menghindari
perilaku dendam
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Kompetensi
Dasar

Materi Pokok/
Pembelajaran Kegiatan

pembelajaran
Indikator pencapaian

kompetensi

Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
BelajarTeknik Bentuk

Instrumen Contoh Instrumen

Karakter siswa yang diharapkan Dapat dipercaya ( trustworthines)
Rasa hormat dan perhatian ( respect)

Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility)

Teliti ( carefully )
Kerja keras (Bravery)

Kompetensi
Dasar

Materi Pokok/
Pembelajaran Kegiatan

pembelajaran
Indikator pencapaian

kompetensi

Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
BelajarTeknik Bentuk

Instrumen Contoh Instrumen

X.2 Menjelaskan
Perilaku
Munafik

5.Pengertian
Munafik

6.Ciri-ciri
perilaku
munafik

7.Dalil-dalil
tentang
perilaku
munafik

8.Cara
menghindari
perilaku
munafik

2. Siswa
berdiskusi
bersam teman-
temannya untuk
menemukan
konsep yang
benar tentang
perilaku munafik

1. menjelaskan arti
perilaku munafik

Tes tulis Jawaban singkat 1.Apa pengertian
munafik?

2 x 40
menit

N, O, P,
Q, X

2. menjelaskan ciri-
ciri munafik

Tes tulis Jawaban singkat 1. Tuliskan ciri-ciri
perilaku munafik

3. menjelaskan dalil-
dalil yang
berhubungan denga
perilaku munafik

Tes tulis Jawaban singkat 1 . jelaskan dalil-
dalil yang
berhubungan
denga perilaku
munafik

4. menjelaskan cara
menghindari perilaku
munafik

Tes tulis Jawaban singkat 1 . tuliskan cara
menghindari
perilaku munafik
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Kompetensi
Dasar

Materi Pokok/
Pembelajaran Kegiatan

pembelajaran
Indikator pencapaian

kompetensi

Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
BelajarTeknik Bentuk

Instrumen Contoh Instrumen

Karakter siswa yang diharapkan Dapat dipercaya ( trustworthines)
Rasa hormat dan perhatian ( respect)

Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility)

Teliti ( carefully )
Kerja keras (Bravery)
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Lampiran : 3
Tabel Hasil Pengamatan Kegiatan Mengajar Guru

No SATUAN AKTIVITAS GURU YANG
DINILAI

TERLAKSANA

Ya Tidak

K C B SB

1 Mengecek kehadiran dan kesiapan siswa
dalam mengikuti pelajaran dan
Melakukan appersepsi

√

2 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
dan memotivasi siswa untuk belajar.

√

3 Guru menyajikan informasi baik secara
ceramah atau tanya jawab selanjutnya
memberi contoh cara pembuatan soal dari
informasi yang diberikan.

√

4 Membagi kelompok secara heterogen dan
memberikan nama kelompoknya

√

5 Guru memberikan tugas yang berbeda
pada setiap kelompok untuk membuat
pertanyaan.

√

6 Pertanyaan yang telah dibuat akan
dilimpahkan kekelompok lain utuk
menjawab pertanyaan tersebut.

√

7 Memberikan perhatian kepada siswa yang
mengalami kesulitan untuk membuat soal

√

8 Guru menerima lembar pertanyaan dan
jawaban dari pekerjaan siswa.

√

9 Guru mengevalusi hasil belajar tentang
materi yang telah dipelajari

√

Jumlah 1 2 18 0 0

Skor 21

Skor Maksimal 36

Presentase 58,3%
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Lampiran : 5

Tabel Hasil Pengamatan aktivitas siswa

No SATUAN AKTIVITAS SISWA YANG
DINILAI

TERLAKSANA

Ya
Tidak

K C B SB

1 Mendengarkan penjelasan guru √

2 Mengajukan pertanyaan kepada guru
mengenai hal-hal yang belum jelas

√

3 Siswa berdiskusi dengan teman kelompoknya
dalam meengajuan masalah atau soal.

√

4 Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru
saat mengalami kesulitan dalam proses
pembuatan masalah.

√

5 siswa antusias dalam pembuatan soal atau
pengajuan masalah.

√

6 Siswa maju mempresentasikan hasil kerja
kelompoknya di depan kelas

√

7 Siswa terlihat gelisah ketika nomor
anggotanya terpanggil

√

8 Memberikan kesempatan kepada siswa lain
untuk menanggapi jawaban kelompoknya

√

9 Menanyakan kembali hal-hal yang belum
dimengerti yang berkaitan dengan materi
pelajaran

√

10 Bersama kelompoknya membuat kesimpulan √

Jumlah 1 8 15 0 0

Skor 24

Skor maksimal 40

Persentase 60%
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Lampiran : 4

Tabel Hasil Pengamatan Kegiatan Mengajar Guru

No SATUAN AKTIVITAS GURU YANG
DINILAI

TERLAKSANA

Ya Tidak

K C B SB

1 Mengecek kehadiran dan kesiapan siswa
dalam mengikuti pelajaran dan
Melakukan appersepsi

√

2 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
dan memotivasi siswa untuk belajar.

√

3 Guru menyajikan informasi baik secara
ceramah atau tanya jawab selanjutnya
memberi contoh cara pembuatan soal dari
informasi yang diberikan.

√

4 Membagi kelompok secara heterogen dan
memberikan nama kelompoknya

√

5 Guru memberikan tugas yang berbeda
pada setiap kelompok untuk membuat
pertanyaan.

√

6 Pertanyaan yang telah dibuat akan
dilimpahkan kekelompok lain utuk
menjawab pertanyaan tersebut.

√

7 Memberikan perhatian kepada siswa yang
mengalami kesulitan untuk membuat soal

√

8 Guru menerima lembar pertanyaan dan
jawaban dari pekerjaan siswa.

√

9 Guru mengevalusi hasil belajar tentang
materi yang telah dipelajari

√

Jumlah 0 0 15 16 0

Skor 31

Skor Maksimal 36

Presentase 86,1%
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Lampiran : 6
Tabel Hasil Pengamatan aktivitas siswa

No

SATUAN AKTIVITAS SISWA YANG
DINILAI

TERLAKSANA

Ya
Tidak

K C B SB

1 Mendengarkan penjelasan guru √

2 Mengajukan pertanyaan kepada guru
mengenai hal-hal yang belum jelas

√

3 Siswa berdiskusi dengan teman kelompoknya
dalam pengajuan masalah atau soal.

√

4 Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru
saat mengalami kesulitan dalam proses
pembuatan masalah.

√

5 siswa antusias dalam pembuatan soal atau
pengajuan masalah.

√

6 Siswa maju mempresentasikan hasil kerja
kelompoknya di depan kelas

√

7 Siswa terlihat gelisah ketika nomor
anggotanya terpanggil

√

8 Memberikan kesempatan kepada siswa lain
untuk menanggapi jawaban kelompoknya

√

9 Menanyakan kembali hal-hal yang belum
dimengerti yang berkaitan dengan materi
pelajaran

√

10 Bersama kelompoknya membuat kesimpulan √

Jumlah 0 2 9 24 0

Skor 35

Skor maksimal 40

Persentase 87,5%



74

Lampiran : 7

LEMBAR REFLEKSI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN
PEMBELAJARAN

Peneliti : Aris Armeth Daud Al Kahar
Kelas : VIII
Hari/tanggal :

1. Apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rancangan pembelajaran yang

telah saya susun?

2. Apakah kelemahan-kelemahan saya dalam melaksanakan kegiatan

(penguasaan materi, penggunaan sumber belajar, penggunaan model

pembelajaran, penataan kelas, komunikasi dan pendekatan terhadap anak,

penggunaan waktu, serta penilaian proses dan hasil belajar?

4. Bagaimana memperbaiki kelemahan saya?

6. Apakah penyebab kekuatan saya dalam merancang kegiatan pembelajaran?

7. Apa penyebab kukuatan saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran?

8. Apakah kegiatan penutup yang saya lakukan dapat meningkatkan penguasaan

anak terhadap materi yang saya sampaikan?
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MATERI AJAR

A. Dendam

1. Pengertian Dendam

Dendam adalah keinginan keras untuk membalas kejahatan orang. Dendam

merupakan perilaku yang dilarang oleh Allah SWT sebagaimana dijelaskan

dengan firman Allah SWT Surah An-Nur 24 Ayat 22.

ِ َوَال یَأْتَِل أُولُو  َعِة أَْن یُْؤتُوا أُولِي اْلقُْربَٰى َواْلَمَساِكیَن َواْلُمھَاِجِریَن فِي َسبِیِل هللاَّ ۖ َوْلیَْعفُوا اْلفَْضِل ِمْنُكْم َوالسَّ

ُ َغفُوٌر َرِحیمٌ  ُ لَُكْم ۗ َوهللاَّ َوْلیَْصفَُحوا ۗ أََال تُِحبُّوَن أَْن یَْغفَِر هللاَّ

Artinya: “Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan

diantara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada

kaum kerabat (Nya) , orang-orang yang dan orang-orang yang berhijrah pada

jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah

kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang .”

Allah SWT memerintahkan pada umat manusia untuk menjadi orang yang

pemaaf, suka memaafkan kesalahan orang lain baik diminta maupun tidak

diminta. Dalam ajaran Islam, memaafkan kesalahan orang lain itu termasuk

perbuatan yang mulia. Hal ini sebagaimanaijelaskan dalam firman Allah SWT.,

surah Al A’raf (7) ayat 199.

نَ ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِھلِی

Artinya : “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengajarkan yang

ma’ruf,serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”
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2. Ciri-ciri pendendam

a. Tidak senang jika melihat orang lain senang. Orang pendendam

hatinya akan gelisah, sedih, dan iri jika orang lain mendapat

kenikmatan.

b. Merasa senang jika orang lain menderita. Sebaliknya pendendam

akan merasa bahagia apabila orang lain mendapat musibah,tidak

mau menolongnya malah mengejeknya.

c. Selalu membalas kesalahan dan kejelekan orang lain. Orang

pendendam, jika orang lain melakukan kesalahan maka akan selalu

diungkit dan terus dibicarakan denganorang lain.

d. Suka memfitnah orang lain. Pendendam biasanya suka memfitnah

dan menjelek-jelekkan orang lain.

e. Suka membuka rahasia dan aib orang lain.

3. Akibat negatif pendendam

Bahaya yang diakibatkan dari sifat dendam, diantaranya sebagai berikut:

a. Menimbulkan atau melahirkan rasa iri hati kepada orang lain.

b. Menimbulkan dan menanamkan rasa benci dan marah kepada

orang lain.

c. Menyababkan timbulnya perselisihan ,perpecahan ,dan permusuhan

diantara warga.

d. Dapat melahirkan pribadi seseorang yang suka

mengumpat,bohong,dan membuka aib orang lain.
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e. Meniru-niru perbuatan dan perkataan orang lain dengan tujuan

mengejek atau menghinanya.

f. Dapat merusak dan memutuskan tali silaturahmi,persaudaraan,atau

kekeluargaan yang telah terjalin dengan baik.

g. Orang yang suka dendam termasuk orang yang zalim,aniaya,dan

terkutuk di hadapan allah swt,dan rasul-Nya.

Rasulullah saw, memberikan suri tauladan kepada umat islam khususnya

dan seluruh umat manusia pada umumnya. Beliau tidak pernah menaruh rasa

dendam sedikit pun terhadap kaum Quraisy Mekah walaupun kaum Quraisy

memusuhi, senantiasa menghalang halangi langkahnya dalam menyebarluaskan

ajaran islam,akan membunuh beliau jika tetap pada pendiriannya, yaitu

berdakwah.

Buktinya, setelah kaum Quraisy menyerah kepada umat islam dan kota

Mekah jatuh ke tangan umat islam. Nabi Muhammad saw, tidak menghukum dan

menyakiti mereka. Bahkan beliau memaafkan semua kesalahan yang pernah

dilakukan kaum kafir Quraisy, baik terhadap dirinya maupun umat islam.

4. cara untuk menghindarkan diri dari sifat dendam

adapun cara menghindari diri dari perilaku dendam antara lain :

a. Orang yang menaruh rasa dendam hendaknya menahan diri dari sikap

marah,melecehkan,dan mengejek terhadap orang lain yang ia dendami.

b. Kita hendaknya bersikap ramah,ceria,dan sopan terhadap siapa saja.

c. Kita hendaknya berusaha untuk bekerja sama dan memerangi hawa

nafsu dari bujuk rayuan setan.
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Orang yang didendami hendaknya melaksanakan hal hal berikut

ini :

a. Berbuat baik serta suka bersilaturahmi kepada orang yang menaruh

dendam dirinya.

b. Memenuhi hak hak orang yang menaruh dendam kepadanya, menolong,

dan bersikap ramah kepada orang yang menaruh dendam.

c. Jangan menzalimi orang yang menaruh dendam kepadanya.

d. Menyadari bahwa perbuatan dendam itu termasuk perbuatan tercela dan

dosa.

B. Munafik

1. pengertian munafik

Munafik berasal dari bahasa arab yang berarti orang yang lahirnya berbeda

dengan yang ada dalam hatinya. Ada sebuah pepatah orang yang manis dibibir

tetapi lain di hatinya.

Sedang menurut istilah munafik adalah orang yang antara ucapan dengan

perbuatannya sangat jauh berbeda (tidak ada kesamaan antara hati dan perilaku).

Orang mengucapkan bahwa dirinya beriman kepada Allah swt padahal

hatinya tidak beriman,menganggap bahwa ada sesembahan selain Allah swt.

Sikap yang demikian itu dijelaskan dalam Al-Qur’ansurah Al-Baqarah (2) ayat 8.

ِ َوبِاْلیَْوِم اْآلَِخِر َوَما ھُْم بُِمْؤِمنِ َوِمَن النَّاِس َمْن یَقُوُل آََمنَّا  َّ ینَ بِا

Artinya: “Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah

dan Hari kemudian ," pada hal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang

beriman.” (QS. Al Baqarah: 8)
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2. ciri-ciri orang memiliki  sifat munafik.

Adapun ciri-ciri kemunafikan itu. Antara lain :

a. Apabila ia berjanji selalu mengingkari atau tidak pernah menepati janji yang
diucapkan kepada orang lain.

b. Apabila ia berkata selalu berdusta,berbohong, atau tidak ada kenyataaan sama sekali.
c. Apabila dipercaya oleh orang lain ia selalu mengkhianati atau tidak pernah

melaksanakan amanah yang dipercayakan orang lain pada dirinya.
3. Cara menghindari sifat munafik :

a. Menjaga lisan. Dalam berbicara hendaknya baik dan tidak macam-macam dan berbicara
hendaknya baik dan tidak berdusta.

b. Jangan terpaksa harus berbuat janji denga orang lain, hedaknya didhului dengan kaa insya allah
dan janji tersebut harus benar-benar ditepati.

c. Memgang amanat dengan baik dan kuat. Jika diberi kepercayaan hendaknya dipegang dengan
kuat dan sungguh-sungguh.

Sebagai orang muslim, kita dilarang berbuat nifak karena berbuat nifak itu akan
merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Bahkan,keluarganya pun ikut menanggung
akibat perbuatan nifak tersebut.

3. bahaya dari perelaku munafik

Adapun bahaya yang diakibatkan dari perbuatan nifak,antara lain :

a.Hatinya selalu was was,gelisah,dan tidak tenteram.

b.Tidak lagi dipercaya oleh orang lain karena merasa telah dikecewakan

akibat sifat kemunafikannya.

c.Dikucilkan orang karena orang munafik selalu mengecewakan orang

atau teman sehingga merasa enggan untuk bergaul dan tidak

mempercayainya lagi.

d.Diancam oleh Allah swt, dengan siksa neraka jahanam.

Begitu besar akibat yang ditimbulkan dari perbuatan munafik, baik

mengenai diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, sudah sepantasnya

Allah memberikan hukuman yang berat bagi orang yang munafik.
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Lampiran : 9

SOAL TES AWAL

1. Apa yang anda ketahui tentang dendam dan munafik?

2. Tuliskan masing-masing 3 contoh  perilaku dendam dan munafik

dilingkungan sekolah ?

3. Apa yang anda lakukan apabila teman anda melakukan tindakan

munafik? Berikan solusinya!

4. Tuliskan salah satu dalil yang berhubungn dengan perilaku dendam !

5. Mengapa kita perlu menjauhi perilaku dendam dan munafik ?
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Lampiran : 10

SOAL TES SIKLUS I

1. Apa yang dimaksud dengan perilaku dendam dan munafik?

2. Jabarkan ciri-ciri perilaku dendam dan munafik !

3. Indentifikasi dalil naqli yang berhubungan dengan bahaya perilaku

munafik!

4. Tuliskan masing-masing 3 contoh  perilaku dendam dan munafik

dilingkungan masyarakat ?

5. Bagaimana cara menghindari diri dari perilaku dendam dan munafik?
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Lampiran : 11

SOAL TES SIKLUS II

1. Apa yang dimaksud dengan perilaku dendam dan munafik?

2. Jabarkan ciri-ciri perilaku dendam dan munafik !

3. Indentifikasi dalil naqli yang berhubungan dengan bahaya perilaku

munafik!

4. Tuliskan masing-masing 3 contoh  perilaku dendam dan munafik

dilingkungan masyarakat ?

5. Bagaimana cara menghindari diri dari perilaku dendam dan munafik?
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Lampiran : 13

Tabel Hasil Tes Siklus I

No Urut Kelompok Belajar Jumlah

I II III IV V VI

1 74 63 90 91 83 60 461

2 84 77 67 79 81 81 469

3 63 81 92 69 80 86 471

4 86 80 85 76 68 395

5 79 87 166

Jumlah 386 388 334 315 312 227 1962

Rata-rata 77,2 80,6 83,5 78,7 78 75,6 78,93

Ketuntasan klasikal 76%



Lampiran : 14

Tabel Hasil Tes siklus II

No Urut Kelompok Belajar Juml

ah
I II III IV V VI

1 80 79 100 100 95 67 521

2 88 81 79 84 84 86 502

3 69 88 100 80 95 89 521

4 92 82 88 76 73 411

5 81 90 171

Jumah 410 420 367 340 347 242 2126

Rata-rata 82 84 91,2 85,2 82,8 80,6 85.04

Ketuntasan klasikal 92%



Lampiran : 12

Tabel Hasil Tes Awal

No Nama Nilai Tuntas Tidak Tuntas
1 Nur Alfiatus Sadiyah 81 √
2 Winda Lestari 69 √
3 Ali Tofa 54 √
4 Anissa 66 √
5 Anggun Ningsi Kamalia 75 √
6 Veti Vera 67 √
7 Fira Wati Virisi 65 √
8 Firkhad 71 √
9 Muh. Ilham Mahdi 85 √
10 Salna 75 √
11 Shoiman Jaya 64 √
12 Hesrin 67 √
13 Safira 56 √
14 Adwin Sandri 50 √
15 Ernawati 63 √
16 Rahmad Sanju 50 √
17 Sitti Marlia Purnama, Dj 68 √
18 Fitma 69 √
19 Nining 73 √
20 Sasmita 68 √
21 Syawal Akbar 73 √
22 Asriati Putri 77 √
23 La Ode Shalza 74 √
24 Husnul Eros Tegu La Ode 80 √
25 La Ode Nasrullah 70 √

Jumlah 1710
Rata-rata 68.4

Ketuntasan Belajar 44%



Lampiran : 15

DOKUMENTASI PENELITIAN

Kegiatan Diskusi Siswa Dalam Pemecahan Masalah



Foto Bersama Siswa Kelas VIII
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(CURRICULUM VITAE)

A. Identitas Diri
1. Nama : Aris Armeth Daud Al Kahar
2. Tempat/tanggal lahir : Pure, 25 Mei 1994
3. Jenis kelamin : Laki-Laki
4. Status perkawinan : Belum Menikah
5. Agama : Islam
6. Nomor HP : 08539955016
7. Alamat rumah : Jln 40, Lrg Bukit Mekar
8. E-mail : Arisarmeth@yahoo.com

B. Data Keluarga
1. Nama orang tua

a. Ayah : (alm) Aritonda
b. Ibu : Nahasia

C. Riwayat Pendidikan
1. SD : SDN 1 Wakorumba Selatan (2001-2007)
2. SMP : SMPN 1 Wakorumba Selatan (2007-20010)
3. SMA : SMAN 1 Wakorumba Selatan (2010-20013)
4. Pendidikan Tinggi : IAIN KENDARI (2013-2017)

Kendari, 10 November 2017

Aris Armeth DAud Al Kahar
NIM.13010101128
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