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ABSTRAK

Nama
Jurusan
Judul

: Asyad
: Pendidikan Agama Islam
: Penerapan Strategi Every One Is A Teacher Here DalamMeningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII G Mata Pelajaran
Pendidikan Agama Islam Di Smp Negeri 16 Kota Jambi.

Skripsi ini membahas tentang Penerapan Strategi Every One Is A
Teacher Here Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII G Mata
Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Pertama Negeri 16
Kota Jambi. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar
siswa pada mata pelajaran (PAI) Pendidikan Agama Islam kelas VIII G di
Sekolah Menengah Pertama 16 Negeri Kota Jambi dengan penerapan Every
One is Teacher Here.Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (
Classroom Action Research ). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII G
di Sekolah Menengah Pertama 16 Negeri Kota Jambi, sedangkan objek
penelitian adalah penerapan pembelajaran (PAI) Pendidikan Agama Islam
dengan menggunakan Every One is Teacher Here. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penerapan Strategi Every One Is Teacher Here,
dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran.

Kata Kunci : Hasil Belajar, Strategi Every One Is Teacher Here, Pelajaran
Pendidikan Agama Islam
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ABSTRACT

Nama
Jurusan
Judul

: Arsyad
: Islamic Education
: Implementation of the Every One Is A Teacher Here Strategy in
Improving Student Learning Outcomes of Class VIII G Subjects of
Islamic Education in Negeri 16 Negeri Jambi City

This thesis discusses the Implementation of the Every One Is A Teacher
Here Strategy to Improve Student Learning Outcomes of Class VIII G in Islamic Religious Education in Middle Schools 16 in Jambi City. The purpose of this study is to
improve student learning outcomes in subjects (PAI) Islamic Religious Education
class VIII G in 16 State Junior High Schools in Jambi City with the application of
Every One is Teacher Here.This research is a Classroom Action Re-search. The subjects of this study were students of class VIII G in the First Middle School 16 Negeri
Jambi City, while the object of research was the implementation of Islamic Education Education using Every One is Teacher Here. The results showed that the application of the Every One Is A Teacher Here Strategy can improve student learning
outcomes in the learning process.
Kata Kunci : Learning Outcomes, Every One Is Teacher Here, Subject Lesson Of
Islamic Education
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembelajaran merupakan suatu istilah yang memiliki keterkaitan
sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam proses pendidikan.
Pembelajaran seharusnya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan
suasana atau memberikan pelayanan agar siswa belajar. Untuk itu, harus
dipahami bagaimana siswa memperoleh pengetahuan dari kegiatan belajarnya.
Jika guru dapat memahami proses pemerolehan pengetahuan, maka guru akan
dapat menentukan model atau strategi pembelajaran yang tepat bagi siswanya.
Tujuan jangka panjang pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan
nasional adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia
peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjunjung
tinggi nilai-nilai agama dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tujuan itu akan dicapai melalui peranannya dalam menghasilkan lulusan yang
mempunyai kompetensi pada bidang tafaqquh fi al-din dan tafaqquh fi al-ilmi
dengan tingkat dan jenis pendidikan Islam.(Nunu Ahmad, 2010).
Pendidikan Islam dalam skala umum memberikan proses pendewasaan
individu muslim/muslimah yang hendak mencapai tujuan kehidupan yang
bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pendidikan Islam pun dalam masa
kini tidak ubahnya memiliki nilai-nilai normatif dan historis yang mendasarkan
sumber ajaran agama Islam. (Muhammad Haris, 2015).
Kemudian, pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, beretika (beradab dan
berwawasan budaya bangsa Indonesia), memiliki nalar (maju,cakap, kreatif,
cerdas, inovatif dan bertanggungjawab), berkemampuan komunikasi sosial (tertib
dan sadar hukum, komunikatif dan demokratis) dan beradab sehat sehingga
menjadi manusia mandiri.(E. Mulyasa, 2004).Berbagai upaya untuk memperbaiki
mutu pendidikan seakan tidak pernah berhenti dilakukan, misalnya dengan
memperbaiki kurikulum dan bahan ajar, penataan guru dan kepala sekolah,
1
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perbaikan dan pengadaan prasarana pembelajaran serta peningkatan mutu
manajemen sekolah.
Pembelajaran merupakan suatu proses yang rumit karena tidak hanya
sekedar menyerap informasi dari guru tetapi melibatkan berbagai kegiatan dan
tindakan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik.
Pembelajaran yang kondusif penuh interaksi timbal balik sangat didambakan oleh
setiap pihak pada lingkup pendidikan, terlebih jika menyangkut mutu sumber
daya manusia yang ada. Salah satu kegiatan pembelajaran yang menekankan
berbagai kegiatan dan tindakan yaitu menggunakan model pembelajaran yang
sesuai dengan karakter peserta didik.
Mengingat pembelajaran pendidikan agama Islam ini sangat penting bagi
petunjuk hidup dan kehidupan peserta didik, maka guru pendidikan agama Islam
berupaya untuk memilih, menetapkan dan mengembangkan model-model
pembelajaran yang memungkinkan dapat memudahkan dan menyenangkan
peserta didik untuk mempelajari pendidikan agama Islam serta sebisa mungkin
proses pembelajaran pendidikan agama Islam ini disesuaikan dengan kebutuhan
dari peserta didik, sehingga dapat menarik minat peserta didik untuk
mempelajarinya.
Kewajiban pendidik atau guru tidak hanya terbatas pada transfer knowledge,
tetapi guru juga dituntut untuk dapat mengubah perilaku, memberikan dorongan
positif sehingga siswa termotivasi untuk melaksanakan proses belajar dalam
keadaan yang menyenangkan agar mereka bisa berkembang semaksimal
mungkin. Dengan kata lain, bahwa tugas guru tidak hanya mengolah aspek
kognitif siswa tetapi guru juga wajib untuk mengolah aspek afektif dan
psikomotoriknya.
Strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru mempunyai peranan yang
sangat pentingdalam mengoptimalkan keberhasilan pembelajaran. Pemilihan
Strategi belajar yang variatif akan menentukan keberhasilan dalam proses
pembelajaran. Guru harus senantiasa mampu memilih dan menerapkan Strategi
yang variatif dan sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan. Setiap siswa
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memiliki perbedaan dalam hal kemampuan intelektual, kemampuan fisik, latar
belakang keluarga, kebiasaan dan pendekatan belajar yang terkadang sangat
mencolok antara seorang siswa dengan siswa lain.
Dalam UUD Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan
nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. (Guru dan Dosen 2009).
Hal ini sesuai dengan (Anonimus, 2003).Terdapat empat prinsip dasar yang
dipegangi oleh para pendukung pendidikan kritis, yaitu humanisasi, analisis
hegemoni untuk melihat segala bentuk penindasan, konsep intelektual
transformatif dan praksis transformasi yang merelasikan antara teori dan praktik.
Keempat prinsip ini sejatinya sejalan dengan ajaran normativitas Islam sebagai
agama rahmat bagi semua lingkungan. Dengan demikian, tidak ada alasan
epistemologis untuk menolak keberadaan pendidikan kritis. Bahkan ide dan
gagasan pendidikan kritis sesungguhnya layak untuk diinkorporasikan dan
diadopsi dalam ranah pendidikan transformasi sosial.
Adapun latar belakang penelitian ini berawal dari Guru bidang study PAI
yang sedang mengajar di kelas VIII G SMP N 16 Kota jambi dengan mata pelajarn Al-Qur’an Hadits. Guru mengajartanpa menggunakan model pembelajaran
yang cukup variatif, selama proses pembelajaran saya melihat bahwa siswa
kurang antusias untuk mempelajari pendidikan agama Islam dan hasil belajaranya
pun kurang memuaskan. Kemudian pada pertemuan berikutnya guru bidang
study mengajar dengan menggunakan model pembelajaran yang variatif dan
melihat bahwa siswa lebih semangat untuk belajar begitupun dengan hasil
belajarnya mulai ada peningkatan. Dari pengamatan dan study khusus tadi maka
peneliti tertarik untuk lebih lanjut mengadakan penelitian dengan menerapkan
model pembelajaran yang lebih variatif, dengan harapan siswa bisa lebih
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termotivasi lagi untuk belajar pendidikan agama Islam dalam mata pelajaran AlQur’an Hadits dan hasil belajarnya pun akan lebih baik lagi.
Kualitas pendidikan nasional masih memprihatinkan dibandingkan negaranegara Asia bahkan Asia Tenggara. Oleh karena itu perbaikan sistem pendidikan
nasional sangat diperlukan agar kualitas pendidikan meningkat Salah satu upaya
untuk

meningkatkan

profesionalitas

guru.

kualitas

pendidikan

adalah dengan

Peningkatan profesionalitas

guru

meningkatkan

ditandai

dengan

peningkatan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yakni kompetensi
pedagogik yang berkaitan dengan pengelolaan peserta didik, kompetensi sosial
yang berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi, kompetensi personal yang
berkaitan dengan kemampuan guru untuk memiliki kepribadian yang arif, dan
kompetensi profesional yang berkaitan dengan kemampuan guru untuk
menguasai pengetahuan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Salah satu cara
yang dapat ditempuh dalam peningkatan kualitas pembelajaran adalah dengan
melaksanakan penelitian tindakan kelas
Hasil observasi awal terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam kelas
VIII G di SMP N 16 KOTA JAMBI menunjukkan bahwa hasil belajar siswa
masih ada yang belum mencapai KKM (kriteria ketuntasan minimal). Kemudian,
dalam proses belajar-mengajar guru masih menggunakan model pembelajaran
yang kurang variatif. Misalnya saja, dalam mengajar guru lebih sering
menggunakan strategi ceramah, diskusi tanpa di variasikan dengan strategi
pembelajaran yang lebih menyenangkan. strategi pembelajaran yang kurang
variatif yang selama ini diterapkan oleh guru bidang studi, tidak memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk aktif.
Hasil wawancara dengan guru bidang studi PAI kelas VIII G dikatakan
bahwa masih ada siswa yang acuh tak acuh selama proses pembelajaran.
Misalnya saja, selama mengikuti proses pembelajaran ada siswa yang mengantuk,
asyik

bercerita

dengan

temannya,

bahkan

ada

yang

mengoperasikan

handphonenya untuk chat, main game dan lain sebagainya saat proses
pembelajaran. (Nazaruddin, Guru Bidang Study 2020)
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Akar permasalahan penyebab rendahnya hasil belajar siswa adalah desain
pembelajaran yang digunakan di duga kurang menyenangkan. Akibatnya siswa
cepat jenuh, kurang menunjukkan antusias belajar, sehingga belajar menjadi
sesuatu yang tidak menyenangkan. Sebagaimana pengamatan awal peneliti
diketahui bahwa jumlah keseluruhan siswa kelas VIII G adalah 40 orang. Data
awal yang diperoleh peneliti melalui tes hasil belajar yang telah dilakukan oleh
guru bidang studi menunjukkan hanya 22 orang siswa yang mencapai KKM yaitu
(75), dengan nilai rata-rata 75,51. Jadi, dapat dikatakan bahwa kegiatan belajarmengajar yang dilakukan masih kurang tepat. Sehingga, hal tersebut sangat
mempengaruhi hasil belajar yang dicapai oleh siswa.
Kalau engkau ingin membangun bangsamu, bangunlah terlebih dahulu
pendidikanmu, itulah kalimat yang diucapkan oleh pepatah Jerman. Kalimat itu
jelas sekali menerangkan atau memberi gambaran bahwasanya kalau suatu negara
ingin maju maka yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah mutu pendidikan
yang ada di negara tersebut. Begitu juga dengan suatu lembaga pendidikan,
misalnya saja sekolah. Apabila sekolah tersebut ingin maju maka harus
memperbaiki terlebih dahulu mutu pendidikannya, salah satunya adalah dengan
cara mendesain pembelajaran yang menyenangkan agar siswa tertarik untuk
mempelajarinya sehingga hasil belajar yang diperoleh juga akan menyenangkan.
Menurut pengamatan awal peneliti, model pembelajaran everyone is a A
Teacher Here belum diterapkan. Sehingga peneliti akan melakukan penelitian
tindakan kelas sekaligus memperkenalkan dan menerapkan strategi pembelajaran
everyone is a A Teacher Here pada siswa kelas VIII G di SMP N 16 KOTA
JAMBI, khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam (Al-Qur’an
Hadits). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui. Penerapan StrategiPembelajaran
Everyone Is A A Teacher Here Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas
VIII GMata Pelajaran PAI SMP N 16 KOTA JAMBI “
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B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi
masalah penelitian ini sebaga berikut:
Kurangnya perhatian siswa terhadap proses belajar mengajar.
1. Desain pembelajaran pendidikan agama Islam yang tergolong masih kurang
tepat.
2. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yang masih
belum memenuhi KKM.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah
pada penlitian ini adalah “apakah strategi pembelajaran Everyone Is A A Teacher
Here dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan
agama Islam kelas VIII G di SMP N 16 KOTA JAMBI”?
D. Manfaat dan Tujuan Penelitian
1. Manfaat Penelitian
a. Bagi siswa
1) Meningkatkan minat belajar siswa dalam proses pembelajaran
2) Mendapatkan suasana belajar yang menyenangkan
3) Meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran PAI
b. Bagi guru
1) Sebagai penerapan strategi pembelajaran yang dapat digunakan sebagai
salah satu alternatif pengajaran pendidikan agama Islam.
2) Sebagai referensi guru-guru mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk
memperbaiki sistem mengajarnya.
3) Dapat mengelola kelas dengan baik.
c. Bagi peneliti
1) Sebagai bahan acuan bagi peneliti dalam menerapkan strategi pembelajaran
Everyone Is A Teacher Here
2) Sebagai proses bagi peneliti dalam mengkaji berbagai strategi pembelajaran
yang diterapkan di sekolah
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2. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil
belajar siswa melalui penerapan strategipembelajaran Everyone Is A Teacher
Here pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas VIII G di SMP N 16
KOTA JAMBI
E. Definisi Operasional
1. Strategi pembelajaran Everyone is a A Teacher Here ialah strategi yang
digunakan untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan dan
secara individual. Strategi ini memberi kesempatan kepada setiap peserta
didik untuk berperan sebagai guru. Strategi ini juga membuat peserta didik
yang selama ini tidak mau terlibat akan ikut serta dalam pembelajaran secara
aktif. Adapun langkah-langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut:
a) Bagikan kartu indeks kepada setiap peserta didik. Mintalah mereka untuk
menuliskan sebuah pertanyaan tentang materi pokok yang telah atau
sedang dipelajari atau topik khusus yang akan mereka diskusikan dalam
kelas.
b) Kumpulkan kartu tersebut, dikocok dan dibagikan kembali secara acak
kepada masing-masing peserta didik dan diusahakan pertanyaan tidak
kembali kepada yang bersangkutan.
c) Panggillah sukarelawan yang akan membaca pertanyaan tersebut dan
menjawabnya.
d) Setelah jawaban diberikan, mintalah siswa yang lain di dalam kelas
untuk menambahkan apa yang telah disumbang sukarelawan. Lanjutkan
dengan sukarelawan berikutnya.(Zaini, Munthe, & Aryani, 2008).
2. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi
pekerti yang dimaksudkan adalah nilai yang diperoleh siswa kelas VIII G
pada setiap akhir pembelajaran di setiap siklus dengan menggunakan strategi
pembelajaran everyone is a A Teacher Here yang dievaluasi dengan
menggunakan tes hasil belajar.
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F. Hipotesis Tindakan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti mengemukakan
hipotesis “penerapan strategi pembelajaran everyone is A Teacher Here dapat
meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII G di SMP N 16 KOTA JAMBI.

BAB II
KERANGKA TEORI
A. Deskripsi Teoritis
1. Strategi Atau Strategi Pembelajaran
Menurut Nana Sudjana (2005: 76) Strategi pembelajaran adalah cara
yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat
berlangsungnya

pengajaran”.

Menurut

Hamzah

uno,

(2008:2)

Strategi

pembelajaran adalah cara yang digunakan guru, yang dalam menjalankan
fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan
definisi pengertian strategi pembelajaran yang dikemukakan tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu cara atau strategi
yang dilakukan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang
telah di tentukan.
Strategi pembelajaran yang biasa digunakan dalam pembelajaran
menurut Ismail (2009:19) yaitu: Strategi ceramah, Strategi tanya jawab, Strategi
diskusi, Strategi Eksperimen, Strategi Demonstrasi, Strategi Pemberian tugas dan
resitasi , Strategi Sosiodrama, Strategi Drill, Strategi Kerja Kelompok, Strategi
Proyek, Strategi Problem solving, strategi team teaching, Strategi Karyawisata,
Strategi resource person, Strategi survey masyarakat, dan Strategi Simulasi
Paradigma pembelajaran dari DDHC (Datang duduk catat dan hafal) sampai
dengan CBSA, mengalami proses metamorfosa menjadi pembelajaran aktif.
Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan
siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri baik dalam
bentuk interaksi antar siswa maupun mahasiswa dengan pengajar dalam proses
pembelajaran tersebut.
2. Pembelajaran aktif
Menurut Dasim dkk (2009:70) yang dimaksud dengan pembelajaran aktif
adalah bahwa dalam sebuah proses pembelajaran guru harus menciptakan
suasana sedemikian rupa sehingga peserta didik aktif mengajukan pertanyaan,
mengemukakan gagasan, mencari data dan informasi yang mereka perlukan
9
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untuk memecahkan masalah. Sedangkan menurut Hisyam Zaini dkk (2008:XIV)
pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk
belajar secara aktif. Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat di simpulkan bahwa
pembelajaran aktif adalah suatu strategi belajar yang mana siswa tidak hanya
sekedar mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, akan tetapi siswa
juga melihat apa yang dijelaskan oleh guru dan terakhir siswa melakukan atau
mencobakan langsung apa yang telah dipelajari untuk memperoleh hasil
belajar.Belajar aktif menuntut siswa untuk bersemangat, gesit, menyenangkan,
dan penuh gairah, bahkan siswa sering meninggalkan tempat duduk untuk
bergerak leluasa dan berfikir keras). Selama proses belajar siswa dapat
beraktivitas, bergerak dan melakukan sesuatu dengan aktif, keaktifan siswa tidak
hanya keaktifan fisik tapi juga keaktifan mental. Belajar aktif sebagai suatu
pendekatan dalam pembelajaran yang bermuara pada belajar mandiri, maka
kegiatan belajar mengajar yang dirancang harus mampu melibatkan siswa secara
aktif. Siswa dan guru dalam belajar aktif berperan sama untuk menciptakan suatu
pengalaman belajar yang bermakna.
Teori tentang pembelajaran aktif sebenarnya sudah ada sejak masa sebelum
masehi. Lebih dari 2400 tahun yang lalu, Confusius mengeluarkan kata-kata bijak
di mana ketiga pernyataan sederhana berikut ini berbicara banyak tentang
perlunya cara belajar aktif. Ia menyatakan:
What I hear, I forget
What I see, I remember
What I do, I understand
Yang saya dengar, saya lupa.
Yang saya lihat, saya ingat.
Yang saya kerjakan, saya pahami (Bermawi,2009:63)
Ketiga pernyataan tersebut kemudian dimodifikasi oleh Silberman yang
dia sebut sebagai paham belajar aktif, yaitu:
What I hear, I forget.
What I hear and see, I remember a little.
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What I hear, see and ask question about or discus with some one else, I
began to understand.
What I hear, see, discus, and do, I acquire knowledge and skill.
What I teach to another, I master.
Yang saya dengar, saya lupa.
Yang saya dengar dan lihat, saya sedikit ingat.
Yang saya dengar, lihat, dan pertanyakan atau diskusikan dengan
orang lain, saya mulai pahami.
Dari yang saya dengar, lihat, bahas, dan terapkan, saya dapatkanpengetahuan
dan

keterampilan.

Yang

saya

ajarkan

kepada

orang

lain,

saya

kuasai.(Silberman:2009:1)Berdasarkan penelitian Grinder (1991) dalam Mel
Silberman (2009:7)menemukan dalam setiap grup yang terdiri dari 30 siswa,
rata-rata 22 siswadari mereka dapat belajar dengan efektif selama guru
menyediakan campuran. menurut Paul B. Diedrich dalam Sardiman
(2001:100) adalah :
a) Visual

activities,

misalnya

membaca,

memperhatikan

gambar,

menyatakan,

merumuskan,

bertanya,

demonstrasi,percobaan.
b) Oral

activities,

misalnya

memberisaran, mengeluarkan pendapat, wawancara, diskusi.
c) Listening

activities,

misalnya

mendengarkan

uraian,

mendengarkanpenjelasan, percakapan, diskusi.
d) Writing

activities,

misalnya

menulis

cerita,

karangan,

laporan,

angket,menyalin.
e) Drawing activities, misalnya, menggambar, membuat grafik, peta,
diagram.
f) Motor

activities,

misalnya

melakukan

percobaan,

membuat

konstruksi,model mereparasi, bermain, berkebun, beternak.
g) Mental activities, misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan
soal,menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan.
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h) Emotional

activities,

misalnya

menaruh

minat,

merasa

bosan,

gembira,bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.
Semua kegiatan tersebut

merupakan aktivitas siswa. Siswa

diharapkandapat berperan aktif dalam mencari sesuatu informasi guna
memecahkansuatu permasalahan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk
menciptakansuasana belajar yang kondusif, dimana para peserta didik
dapatmengembangkan aktivitas dan kreativitas belajarnya secara optimal,
sesuaidengan

kemampuannya

masing-masing.Dalam

sebuah

proses

pembelajaran untuk mencapai tujuan kegiatanbelajar dipengaruhi aktivitas
belajar siswa yang bersangkutan.
Menurut Marno danIdris Strategi atau cara yang dapat digunakan oleh guru
untuk mengaktifkansiswa antara lain learning starts with a queation, the
power of two, jigsawlearning, snowballing, card sort, debat, Everyone Is A
Teacher Here dan lainnya:
a. StrategiLearning

Starts

With

A

Queationadalah

adalah

suatu

strategipembelajaran aktif dalam bertanya. Mel Silbermen dalam
bukunya ActiveLearning mengemukakan bahwa proses mempelajari
sesuatu yang baruadalah lebih efektif jika peserta didik tersebut aktif
mencari pola dari padamenerima saja (terus bertanya dari pada hanya
menerima apa yangdisampaikan oleh pengajar). Satu cara menciptakan
pola belajar aktif iniadalah merangsang peserta didik untuk bertanya
tentang mata pelajaranmereka tanpa penjelasan dari pengajar terlebih
dahulu. Strategi sederhana inimerangsang siswa untuk bertanya.(Mel
Silberman;144).
b. Strategithe

power

untukmemaksimalkan

of

twoadalah
belajar

strategi

kolaboratif

yang

dirancang

(bersama)

dan

meminimalkankesenjangan antara siswa yang satu dengan siswa yang
lain. Belajarkolaboratif menjadi populer di lingkungan pendidikan
sekarang. Denganmenempatkan peserta didik dalam kelompok dan
memberinya tugas dimanamereka saling tergantung satu dengan yang lain
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untuk menyelesaikanpekerjaan adalah cara yang mengagumkan dengan
memberi kemampuanpada keperluan siswa dalam masyarakat. Mereka
condong lebik menarikdalam belajar karena mereka melakukannya
dengan teman-teman sekelasmereka.’
c. Strategijigsaw

learning.

merupakan

strategi

pembelajaran

kooperatifdimana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4
– 6 orangsecara heterogen dan bekerja sama saling ketergantungan yang
positif danbertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran
yang harusdipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota
kelompokyang lain.
d. StrategiCard shortt bisa disebut sortir kartu yaitu pemilihan kartu.
Strategi inimerupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk
mengajarkankonsep, karakteristik, klasifikasi, fakta, tentang obyek atau
mereviewinformasi. Gerakan fisik yang dominan dalam pembelajaran
dapatmembantu mendinamiskan kelas yang jenuh dan bosan dengan
pemberiantugas belajar yang dilakukan dengan kelompok kecil siswa.
Dukungansesama siswa dan keragaman pendapat, pengetahuan, serta
ketrampilanmereka akan membantu menjadikan belajar bersama sebagai
bagianberharga dari iklim belajar di kelas.

3. Strategi Everyone Is A Teacher Here
Menurut Hisyam Zaini, (2008:60) Strategi Everyone Is A Teacher
hereadalah strategi yang sangat tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas
secarakeseluruhan dan secara individual. Strategi ini memberi kesempatan
kepadasetiap siswa untuk berperan sebagai guru bagi kawan–kawannya.
Denganstrategi ini, siswa yang selama ini tidak mau terlibat akan ikut serta
dalampembelajaran

secara

aktif.

Sedangkan

Menurut

Mel

Silberman

(2009:171)StrategiEveryone Is A A Teacher Here adalah sebuah Strategi yang
mudah gunamemperoleh partisipasi kelas yang besar dan tanggung jawab
individu. Strategiini memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk
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bertindaksebagai seorang pengajar terhadap peserta didik lainnya. Dari teori
tantangStrategieveryone is a A Teacher Here yang di kemukakan di atas
dapatdisimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Strategi pembelajaran everyone
is aA Teacher Here adalah suatu strategi untuk mendapatkan partisipasi
ataumeningkatkan aktivitas dalam proses pembelajaran.Dalam proses belajar
mengajar, tidak harus semua dari guru, siswahanya duduk terpagu dan
mendengarkan ceramah dari guru, akan tetapi siswabisa saling mengajar dengan
siswa lainnya. StrategiEveryone Is A Teacherhere ini merupakan strategi yang
mudah bagi guru untuk untuk memperolehpartisipasi kelas dan tanggung jawab
individu.
Menurut Ismail (2009:74) tujuan dari penerapan StrategiEveryone Is A
Teacher Here ini adalah membiasakan siswa untuk belajar aktif secaraindividu
dan membudayakan sifat berani bertanya, tidak minder dan tidaktakut salah.
Jadi strategi ini memang menuntut siswanya aktif dalam membuatpertanyaan
dan jawaban, sehingga tidak mungkin ada siswa yang mengantukatau melamun
pada saat pelajaran.Adapaun langkah – langkah pelaksanaan strategi Everyone
Is A teacherHere yang di kemukakan oleh Hisyam Zaini (2008:60) adalah
sebagai berikut:
a. Membagikaan secarik kertas kosong kepada seluruh peserta didik danminta
mereka menuliskan satu pertanyaan tentang materi pelajaran yangsedang
dipelajari di dalam kelas atau topik khusus yang telah merekabahas dan
diskusikan.
b. Mumpulkan

kertas

yang

telah

di

isi

pertanyaan

oleh

siswa,

kemudianmengacak kertas tesebut setelah itu dibagikan kembali kepada
peserta didik.
c. Memastikan peserta didik tidak menerima kertas pertanyaan yang
telahditulis

sendiri.

Meminta peserta didik

membaca dalam

hati

pertanyaandalam kertas tersebut kemudian memikirkan jawabannya.
d. Meminta

peserta

didik

secara

pertanyaantersebut dan menjawabnya.

sukarela

untuk

membacakan
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e. Setelah jawaban diberikan, meminta peserta didik lainnya untukmenambah
jawaban apabila jawaban kurang tepat.
f.

Melanjutkan dengan suka relawan berikutnya untuk membacakan soal
sertajawabannya.
Dalam

kegiatan

belajar

yangbermacam-macam.

mengajar

Dalam

harus

berbagai

menggunakan

macam

strategi

strategi

belajar

terdapatkekurangan dan kelebihan yang saling menutupi kekurangannya satu
denganyang lainnya. Begitu juga dalam strategi everyone is a A Teacher Here
inimempunyai

kelebihan

dan

kekurangan

yang

di

ungkapkan

misritayuliarniKelebihan Strategieveryone is A Teacher Here tersebut adalah:
a. Guru tidak memerlukan persiapan khusus.
b. Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian peserta didiksekalipun
ketika itu peserta didik sedang ribut, dan yang mengantukmenjadi segar.
c. Merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir,termasuk
daya ingatan.
d. Mengembangkan

keberanian

dan

keterampilan

peserta

didik

dalammenjawab dan mengemukakan pendapat.
Adapun kelemahan dari strategi Everyone Is A Teacher Here adalah :
a. Memerlukan banyak waktu.
b.

Siswa merasa takut apabila guru kurang dapat mendorong siswa
untukberani, guru harus menciptakan suasana yang tidak tegang.

c. Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir
danmudah dipahami.
Dalam

uraian

diatas

dapat

diketahui

kekurangan

dan

kelebihan

strategiEveryone Is A Teacher Here maka dari itu guru harus pandai –
pandaimenentukan waktu kapan StrategiEveryone Is A Teacher Here ini
akandigunakan dalam kegiatan belajar mengajar, dan harus memperhatikan
dasardasarpemilihan strategi belajar dan kritria pemilihan strategi belajar.
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4.

Hasil Belajar
Menurut Anni (2005:4) hasil belajar merupakan perubahan perilakuyang di
peroleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehanaspek-aspek
perubahan tingkah laku tersebut tergantung pada apa yangdipelajari oleh
pembelajar. Oleh karena itu apabila pembelajar mempelajaripengetahuan
tentang konsep, maka perubahan perilaku yang di poroleh adalahberupa
penguasaan konsep. Dalam pembelajaran, perubahan perilaku yangharus
dicapai oleh pembelajar setelah melaksanakan aktivitas belajardirumuskan
dalam tujuan pembelajaran.Mengutib pernyataan Abdurrahman hasil belajar
adalah kemampuanyang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar, siswa
yang berhasildalam belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan
pembelajaran atautujuan instruksionalUraian di atas dapat diambil kesimpulan
bahwa setiap melaksanakankegiatan tertentu akan diperoleh suatu hasil, begitu
pula dengan hasil belajar.Hasil belajar mempunyai ukuran keberhasilan peserta
didik melaksanakanbelajar, hasil belajar ini diperoleh melalui seperangkat tes
dan hasil-hasiltesnya akan memberikan informasi apa yang telah dikuasai
peserta didik.
Menurut Oemar Hamalik (1989:39) hasil belajar yang dicapaidipengaruhi
oleh dua faktor utama yakni faktor dari dalam diri siswa itu danfaktor yang
datang dari luar diri siswa atau lingkungan. Faktor yang datangdari diri siswa
terutama kemampuan yang dimiliki. Faktor kemampuan siswabesar sekali
pengaruhnya terhadap hasil belajar yang dicapai seperti yang dikemukakan oleh
Clark dalam Oemar Hamalik (1989:39) bahwa hasil belajarsiswa disekolah
70% di pengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh
lingkungan.Disamping faktor kemampuan yang dimiliki siswa, juga ada faktor
lainseperti motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan
belajar,ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis. Hasil belajar siswa
jugatergantung dari lingkungannya. Artinya, ada faktor –faktor yang berada
diluardiri siswa yang dapat menentukan atau mempengaruhi hasil belajar
yangdicapai.

Salah

satu

lingkungan

belajar

yang

paling

dominan
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yangmempengaruhi hasil belajar di sekolah adalah kualitas pengajaran.
Yangdimaksud kualitas pengajaran adalah tinggi rendahnya atau efektif
tidaknyaproses belajar mengajar dalam mencapai tujuan pengajaran.Uraian di
atas dapat disimpulkan bahwa Setiap melaksanakan kegiatantertentu akan
diperoleh suatu hasil, begitu pula dengan belajar. Hasil kegiatanbelajar biasa
dikenal sebagai hasil belajar. Hasil belajar mempunyai ukurankeberhasila
peserta didik melaksanakan belajar. Untuk meraih suatu hasilbelajar yang baik
banyak sekali faktor-faktor yang yang mempengaruhi yaitufactor yang internal
dari individu yang belajar dan faktor yang berasal dari luarindividu si
pembelajar.

B. Penelitian Relevan
1. Penelitian

yang

dilakukan

oleh

Niko

Brahmanto

(2010),

tentang

PenggunaanStrategi Pembelajaran Everyone Is A A Teacher Here Pada Materi
Pokok Pendidikan Agama Islam Struktur Sel Untuk Meningkatkan Motivasi
Dan Prestasi Siswa Kelas VIII G SMP N NEGRI KOTA JAMBI Tahun
Ajaran2009/2010

menyimpulkan

bahwa

setelah diterapkannya

strategi

Everyone Is AA Teacher Here dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar
siswa padatiap siklus yaitu ditandai dengan meningkatnya nilai rata-rata posttest padasiklus I yaitu 6,16 menjadi 6,66 pada siklus II.
2. Penelitian

yang

dilakukan

oleh

Siti

Qomariyah

(2009),

tentang

PenerapanModel Pembelajaran Active Learning Dalam Meningkatkan
KualitasPembelajaran PAI di SMAN 3 Malang menyimpulkan bahwa
Penggunakanmodel pembelajaran active learning adalah tingkat keaktifan
siswa dalamproses pembelajaran semakin meningkat, kritis terhadap suatu
permasalahanyang sedang dihadapi, berani mengungkapkan pendapat atau
idenya serta hasilprestasi yang dicapai siswa juga terus meningkatmeningkat
baik dari aspekkognitif, afektif maupun psikomotorik, hal ini dapat diketahui
dari hasil nilairata-rata yang mereka peroleh yaitu diatas Standart kelulusan
belajar minimal(SKBM) yaitu antara nilai 8 dan 9 dan yang paling penting
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adalah dapatmenerapkan ilmu yangmereka peroleh dalam kehidupan seharihari.
3. Penelitian yang dilakukan Nur Hadi (2010), tentang pengaruh strategieveryone
is a A Teacher Here terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaranfiqih
kelas XI MA Al-falah Baosan Lor Ponorogo menyimpulkan bahwaadanya
pengaruh penerapan Strategi Everyone Is A A Teacher Here terhadapprestasi
belajar siswa.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas. Karakteristik yang
khas dari penelitian tindakan kelas adalah adanya tindakan (aksi) tertentu melalui
penerapan Strategi pembelajaran everyone is A Teacher Here demi meningkatkan
hasil belajar siswa dan mengembangkan sikap siswa dalam meningkatkan
kualitas dan mutu pendidikan. Secara etimologis ada tiga istilah yang
berhubungan dengan penelitian tindakan kelas (PTK), yakni penelitian, tindakan
dan kelas. Pertama, penelitian adalah suatu proses pemecahan masalah yang
dilakukan secara sistematis, empiris dan terkontrol. Kedua, tindakan dapat
diartikan sebagai perilaku tertentu yang dilakukan oleh peneliti yakni guru.
Tindakan diarahkan untuk memperbaiki kinerja yang dilakukan guru.
Dengan demikian, dalam PTK bukan didorong hanya sekedar ingin tahu
sesuatu, akan tetapi disemangati oleh adanya keinginan untuk memperbaiki
kinerja, untuk memperbaiki hasil belajar yang maksimal. Inilah yang menjadi ciri
khas PTK yang tidak akan ditemukan dalam jenis penelitian yang lain.
Ketiga, kelas menunjukkan pada tempat proses pembelajaran berlangsung.
Ini berarti PTK dilakukan di dalam kelas yang tidak di setting untuk kepentingan
penelitian secara khusus, akan tetatpi PTK berlangsung dalam keadaan situasi
dan kondisi nyata tanpa direkayasa.
Dari penjelasan diatas, maka PTK dapat diartikan sebagai proses pengkajian
masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri, dalam upaya untuk
memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang
terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan
tersebut,(Prof. Dr. H. Wina Sanjaya2009)
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas VIII G pada mata pelajaran
PAI di SMP N 16 Kota Jambi tahun ajaran 2019/2020. Waktu pelaksanaan ± 1 bulan.
Penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender akademik sekolah, karena PTK
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memerlukan beberapa siklus yang membutuhkan proses belajar mengajar yang efektif
di kelas.

C. Faktor-Faktor Yang Diselidiki
Untuk memudahkan dalam pemecahan masalah ada beberapa faktor yang
diselidiki, diantaranya:
1. Faktor siswa yaitu mengamati kegiatan siswa dalam mempelajari pendidikan
agama Islam dengan menggunakan Strategi pembelajaran Everyone is A
Teacher Here dalam meningkatkan hasil belajar, yang dapat dilihat dari
aktivitas dan tes hasil belajarnya.
2. Faktor guru yaitu pemantauan terhadap aktivitas pembelajaran yang dilakukan
(seperti penyajian materi, interaksi yang dibangun) oleh guru dengan
menggunakan Strategipembelajaran everyone is a teacher here.
3. Faktor hasil belajar yaitu melihat hasil belajar siswa setelah menerapkan
Strategi pembelajaran everyone is a teacher here, melalui tes tertulis yang
dilaksanakan pada setiap akhir siklus.
D. Subjek yang Diteliti
Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa Kelas VIII G
di SMP N 16 KOTA JAMBI, yang berjumlah 40 orang, yang terdiri dari 26 orang
perempuan dan 14 orang laki-laki.
E. Indikator Kinerja
Untuk menentukan keberhasilan penelitian ini, maka ditetapkan indikator
ketuntasan belajar dengan berdasarkan pada kriteria ketuntasan minimal (KKM)
yang telah ditetapkan oleh sekolah, dengan nilai (75) yang selanjutnya digunakan
sebagai acuan keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Adapun keberhasilan
penelitian ini adalah apabila nilai hasil belajar siswa mencapai secara individu
dan 80% dari jumlah murid yang memperoleh nilai KKM tersebut secara
klasikal.
F. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas dengan tiga, siklus.
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Masing-masing siklus terdiri dari empat kegiatan yaitu : perencanaan, pelaksanaan,
pengamatan dan refleksi. (Arikunto, 2013, hlm. 137)
Perencanaan
tindakan I

Refleksi II

Pelaksanaan
tindakan I

Pengamatan/pengumpu
lan data

Observasi

Pelaksanaan
tindakan II

Refleksi I

Perencanaan
Tindakan II

Gambar 3.1
Alur siklus PTK model Kemmis dan Mc Taggart

SIKLUS I : Perencanaan Pelaksanaan, Pengamatan, Refleksi
SIKLUS II : Pelaksanaan, PengamatanRefleksi.?(Suharsismi Arikunto 2011: 16)

Pada siklus I guru bersama peneliti membuat rancangan tindakan atau
alternatif pemecahan masalah yang timbul dalam pembelajaran di kelas.
Selanjutnya peneliti melakukan pembelajaran atau tindakan terhadap objek peneliti.
Secara rinci skema PTK pada gambar dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Perencanaan
Dalam kegiatan ini hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
a) Peneliti bersama guru bidang studi pendidkan agama Islam menyusun
rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan materi yang akan
diajarkan dengan mengacu kepada penerapan strategi pembelajaran
everyone is a teacher here. Rencana pelaksaan pembelajaran meliputi tiga
tahapan yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir.
b) Membuat lembar observasi untuk memantau aktivitas guru (peneliti)
dalam menerapkan strategi pembelajaran everyone is A Teacher Here dan
aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran.
c) Menyiapkan perangkat pembelajaran yang diperlukan.
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d) Merancang alat evaluasi untuk tes tindakan pada setiap siklus PTK.
2. Pelaksanaan Tindakan
Pada tahap ini, peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan
menerapkan strategi pembelajaran everyone is a teacher here, disamping itu
guru bidang studi memantau sikap selama PBM berlangsung sesuai lembar
observasi yang telah dibuat sebelumnya. Pelaksanaan tindakan kelas dengan
penerapanstrategipembelajaran everyone is A Teacher Here dilaksanakan
dengan menggunakan siklus dan akan berhenti jika indkator penelitian telah
tercapai melalui evaluasi.
Adapun langkah tindakan pada siklus ini adalah:
a) Membagi siswa menjadi beberapa kelompok.
b) Menerangkan kepada siswa materi yang akan diajarkan dalam kelas.
c) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat pertanyaan terkait
dengan materi yang sedang dipelajari.
d) Mengaplikasikan materi pelajaran yang disampaikan sesuai dengan yang
diterapkan pada SK dan KD yang dituangkan dalam rencana pelaksanaan
pembelajaran.
3. Pengamatan
Pada tahap ini dilaksanakan observasi terhadap pelaksanaan tindakan.
Tujuannya untuk mengetahui minat siswa dan keaktifan siswa serta
kemampuan

peneliti

dalam

membimbing

siswa

dalam

menerapkan

strategipembelajaran everyone is a teacher here. Pengamatan dilaksanakan
untuk mengamati aktivitas guru, aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran
kemudian dilakukan evaluasi untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap
materi yang diajarkan.
4. Refleksi
Refleksi digunakan untuk mereview apakah kegiatan yang dilaksanakan dapat
meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pendidikan agama Islam atau
belum. Dalam refleksi ini dilakukan identifikasi hambatan dalam pelaksanaan
strategi pembelajaran everyone is A Teacher Here maupun faktor yang
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mempengaruhi keberhasilan pembelajaran, guna untuk menetapkan langkahlangkah pembelajaran pada siklus berikutnya. Apabila indikator penelitian
belum tercapai, maka kegiatan pembelajaran akan dilanjutkan pada siklus
berikutnya dalam materi lanjutan dengan strategi pembelajaran yang sama
pada siklus sebelumnya.
Pada tindakan siklus II kegiatan pembelajaran yang dilakukan sama dengan
rancangan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Akan tetapi,
kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus I, akan diperbaiki di siklus II.

G. Tehnik Pengumpulan Data
Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Tes
Tes dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang pemahaman murid
pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Al-Qur’an Hadits dengan
pokok bahasan Menghormati Orang Tua dan Guru. Tes ini dilaksanakan pada
setiap akhir tindakan.
2. Observasi
Kegiatan observasi ini dilakukan terhadap proses pembelajaran dan aktivitas
yang dilakukan oleh siswa. Observasi dilakukan dengan mengamati secara
langsung pembelajaran pendidkan agama Islam dengan menggunakan
strategipembelajaran everyone is a teacher here. Hasil observasi digunakan
untuk mengetahui peningkatan minat belajar siswa dalam pembelajaran
pendidikan agama Islam.
3. Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan dengan mendokumentasikan data-data untuk
memperkuat data yang diperoleh dalam observasi. Dokumentasi bertujuan
untuk mengungkap fakta atau kenyataan pada saat pelaksanaan tindakan.
H. Instrumen Penelitian
Kedudukan instrumen penelitian sebagai sarana untuk memperoleh datadatayang diperlukan mutlak dibutuhkan dalam penelitian. Oleh sebab itu, untuk-
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memudahkan penelitian ini , maka peneliti menggunakan instrumen penelitian untuk
mencari data dan informasi yang berhubungan dengan penerapan strategi pembelajaran EVERY ONE IS A TEACHER HERE pada mata pelajaran PAI kelas VIII G
SMP N 16 Kota Jambi. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
1) Panduan observasi dalam penelitian ini menggunakan pedoman observasi atau
check-List. Daftar observasi ini berisi tentang kegiatan yang diamati dalam proses pembelajaran PAI kelas VIII G SMP N 16 Kota Jambi dengan menerapkan
strategi pembelajaran every one is A Teacher Here
Instrumen tes adalah alat bantu dalam mengumpulkan data berupa butir soal
untuk mengukur hasil belajar.
I. Tehnik Analisis Data
Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi teknik
strategi gabungan (Mixed Methods Research).Teknik kualitatif digunakan untuk
mendeskripsikan keterlaksanakan rencana tindakan, menggambarkan hambatanhambatan yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran danmendeskripsikan
aktivitas atau partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran serta kemampuan
berfikir kritis siswa sesuai dengan hasil pengamatan, menurut. Ridwan (2005:23).
Sedangkan teknik kuantatif dipergunakan untuk mendeskripsikan tentang
efektivitas dari pembelajaran yang meliputi hasil belajar dan kemampuan berpikir
kritis siswa.
Penentuan hasil kemampuan berpikir kritis berdasarkan hasil tes soal
kemampuan berpikir kritis akhir

siklus, dan partisipasi siswa dalam

pembelajaran. Kemampuan berpikir kritis siswa ditentukan dari hasil penilaian
kemampuan menyelesaikan soal dengan baik berdasarkan rubik penilaian yang
disusun
Peningkatan pembelajaran ditentukan berdasarkan pencapaian pada aspekaspek hasil tes kemampuan berpikir kritis siswa.Berikut analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini.
1. Penyajian data
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Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menyusun informasi
secara sistematis dari tahap reduksi data sehingga mempermudah dalam
mendata
2. Tringulasi
Tringulasi data dilakukan dengan memadukan data yang diperoleh
dari hasil lembar observasi, wawancara tes, dan dokumentasi untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan.
3. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan adalah pemberian makna pada data yang diperoleh dari penyajian data.Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil
data yang telah diperoleh.
a. Analisis Data hasil Observasi
Data hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran dengan strategi Active
Leraning. Analisis data observasi adalah sebagai berikut:
1) Untuk setiap aspek yang diamati diberi skor sesuai dengan pedoman
penskoran pada kisi-kisi lembar observasi yang telah dibuat.
2) Menghitung skor hasil belajar total yang telah diperoleh setelah
keterlaksanaan pembelajaran. Skor total yang telah diperoleh tersebut dihitung persentasenya dengan menggunakan rumus sebagai berikut (
Sudjiono, 2012, hal: 43)
𝑓

𝑝 = 𝑁x 100%
Keterangan:
p = angka persentase
f = frekuensi yang sedang dicari persentasenya
N = Number of Cases (jumlah frekuensi/ banyaknya individu)
Pedoman persentase Rata-Rata Hasil Observasi Aktifitas Guru Dan
Siswa(Rahayu 2014, hal:12)

26

Table 3.1
Persentase Rata-

Kategori

Rata
81% - 100%

Sangat baik

61% - 80%

Baik

41% - 60%

Sedang

21% - 40%

Buruk

<21%

Sangat buruk

b. Analisis Hasil Tes
Analisis hasil tes dilakukan untuk mengukur kemampuan pemahaman
dan mengingat siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan
strategi Active Learning.Data hasil tes dianalisis berdasarkan pedoman
penilaian yang telah dibuat oleh peneliti.Pedoman penilaian hasil tes berdasarkan rubrik skor berpikir kritis.Adapun perhitungannya dengan rumusrumus berikut. Untuk menghitung skor rata-rata hasil tes kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan rumus (Sudijono, 2012, hal: 85)
𝑋

Mx= 𝑁 x 100%
Mx = Mean yang kita cari (skor rata-rata)
∑ 𝑥= Jumlah dari skor-skor (nilai-nilai) yang ada
N

= Jumlah Ideal (banyaknya skor itu sendiri)

Hasil perhitungan nilai rata-rata tes yang telah diperoleh pada setiap
siklusnya kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria berikut (Rahayu,
2014, hal: 13)
Klasifikasi Persentase Nilai Kriteria Berpikir Kritis Siswa
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Tabel 3.2
Persentase Rata-

Kategori

rata
80 < 𝑀𝑥 ≤ 100

Sangat Tinggi

60 < 𝑀𝑥 ≤ 80

Tinggi

40 < 𝑀𝑥 ≤ 60

Sedang

20 < 𝑀𝑥 ≤ 40

Rendah

0 < 𝑀𝑥 ≤ 20

Sangat Rendah

J. Kriteria Keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila telah terdapat 70%
dari 8 siswa yakni 5 siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran menurut. Asep,
(2012: 138). Keberhasilan atau ketuntasan belajar dilihat berdasarkan hasil test kemampuan mengexpresikan perannya yang diperoleh oleh siswa. Kriteria ketuntasan
minimal yang digunakan SMP N 16 KOTA JAMBI mencapai 75. Jadi apabila nilai
rata-rata siswa sudah mencapai 75 maka penelitian atau penerapan strategi every
one is A Teacher Here dikatakan tuntas. Karena dengan strategi ini nilai siswa
menjadi meningkat akan tetapi apabila nilai siswa tidak mencapai nilai rata-rata
yaitu 75. dikatakan tidak tuntas. Maka peneliti akan menambah siklus pembelajaran sampai mendapatkan hasil yang memuaskan.

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum
1.

Sejarah Singkat Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Kota Jambi

Didalam dunia pendidikan diperlukan Pemimpin sekolah yang sangat menentukan tujuan dan arah tujuan sekolah (pendidikan), dimana kepala sekolah merupakan
pemimpin dan penentu kebijakan-kebijakan di dalam pelaksanaan dan program pendidikan yang dijalankan di di sekolah tersebut. Kepala skolah hendaknya bekerja
secara profesional dan bertanggung jawab. Dan adapun yang menjabat sebagai
Kepala seolah pada saat ini adalah: Arman Danil, S.Pd. M.Pd
Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Kota Jambi berdiri pada sejak tahun1984 yang disahkan / di SK kan pada tanggal 20 November 1984. Sekolah
Menengah Pertama Negeri 16 Kota Jambi termasuk dalam wilayah Kecamatan Kota
baru Kabupaten Kota Jambi, tepatnya terletak di Jl. Serma Ishak Ahmad Kota Jambi .
Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Kota Jambi memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
a. Sebelah Barat berbatasan dengan rumah penduduk
b. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah penduduk
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lintas Timur
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan rumah penduduk

1.

Profil SMP N 16 Kota Jambi
Tabel 4.1 : Identitas Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Kota Jambi

NO
1
2
3
4
5

NAMA SEKOLAH
N. S. S. / N. P. S. N
JENJANG PENDIDIKAN
STATUS SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
RT/RW
KODE POS
KELURAHAN

IDENTITAS SEKOLAH
SMP N 16 Kota Jambi
10504636
SMP
NEGERI
JL. SERMA ISHAK AHMAD
08/0
36129
BELIUNG
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KECEMATAN
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
NEGARA
6
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
NO
1
2
3
4
NO
1
2
3
4
5
6
7
NO
1
2

KEC. KOTA BARU
KOTA JAMBI
PROV. JAMBI
INDONESIA
-1,63333
LINTANG
POSISI GEOGRAFIS
103,57194
BUJUR
DATA PELENGKAP
SK PENDIRIAN SEKKOLAH
1984
TANGGAL SK PENDIRIAN
1984-11-20
STATUS KEPEMILIKAN
PEMERINTAH DAERAH
SK IZIN OPERASIONAL
TGL SK IZIN OPERASIONAL
1910-01-01
NO REKENING
1000359587
NAMA BANK
BPD JAMBI
CABANG KCP/UNIT
KCP ANGSO DUO
REKENING ATAS NAMA
DN BOS DI SMP NEGERI 16 KOTA JAMBI
MBS
YA
MEMUNGUT IURAN
TIDAK
NOMINAL/SISWA
0
NAMA WAJIB PAJAK
DI SMP NEGERI 16 KOTA JAMBI
NPWP
0000405704331000
KONTAK SEKOLAH
NOMOR TELEPON
074165104
NOMOR FAX
EMAIL
Smpn16jambi@gmail.com
WEBSITE
DATA PERIODIK
WAKTU PENYELENGGARAAN SEHARI PENUH/5 HARI
BERSEDIA MENERIMA BOS
YA
SERTIFIKAT ISO
9001:2000
SUMBER LISTRIK
PLN
DAYA LISTRIK
3500
AKSES INTERNET
TELKOM SPEEDY
AKSES INTERNET ALTERTIDAK ADA
NATIF
SANITASI
KECUKUPAN AIR
CUKUP
SEKOLAH MEMPROSES AIR
YA
SENDIRI
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3

AIR MINUM UNTUK SISWA
MAYORITAS SISWA MEMBAWA AIR MINUM
JUMLAH TOILET BERKEBUTUHAN KHUSUS
SUMBER AIR SANITAS
KETERSEDIAAN AIR DILINGKUNGAN SEKOLAH
TIPE JAMBAN
JUMLAH TOILET DAPAT
DIGUNAKAN

4
5
6
7
8
9

2.

DISEDIAKAN SEKOLAH

YA
0
LEDENG/PAM
ADA SUMBER AIR
LEHER ANGSA (TOILET DUDK/JONGKOK)
3 (LAKI-LAKI 3 (PEREMPUAN

Struktur Organisasi SMP N 16 Kota Jambi
Setiap lembaga pendidikan tentunya mempunyai struktur organisasi yang

meliputi dari: kepala sekolah, majelis guru, dan staf pegawai. Agar dalam
melaksanakan tugas dapat terbantu dalam menjalankan fungsi serta perannya dengan
baik dan lancar.
Kepala sekolah juga bertanggung jawab mengenai maju mundurnya sebuah
sekolah, karena ia memiliki kebijakan dalam menentukan kelangsungan sekolah
tersebut agar terus menjadi yang terbaik. Untuk itu, kepala sekolah haruslah betulbetul mampu dan mempunyai sikap kepemimpinan yang baik, sehingga dapat
mengelola sistim di sekolah sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, perlu adanya
kerjasama dan kekompakan yang bersinergi antara kepala sekolah, majelis guru dan
staf pegawai, agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga dapat
tercapai dengan maksimal.
Sebab dengan adanya struktur organisasi yang baik menjadi salah satu faktor
keberhasilan lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Struktur
organisasi dibagi menjadi bagian struktur yang lebih kecil dan kemudian dikaitkan
satu sama lain serta diatur sedemikian rupa sehingga melahirkan suatu kesatuan yang
komplit untuk melahirkan tujuan bersama dan menjadi orientasi utama. Untuk lebih
jelasnya, dapat dilihat pada gambar struktur organisasi berikut:

31

Gambar 4.1 : Struktur organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Kota Jambi
KEPALA SEKOLAH
KOMITE

ARMAN DANIL, M.Pd
KEPALA TU

YASIDAN, S.Pd

ENNI DESNA, SE

WAKA KURIKULUM

WAKA KESISWAAN

WAKA SAPRAS

ARIATI, S.Pd.I

MAIDA ANIS W , S.Pd

Dra. ARITA, SY

PEMBINA OSIS

PEMBINA PRAMUKA

WARSIS

ROSNILAWATI, S.Pd

HASTOMI , S.Pd

LILIS WARNI, S.Pd

UKS
LADI DIANA, S.Pd
KOORDITAROR
KEBERSIHAN
RICKI OFNALTO, S.Pd

KOORDITAROR
KEBERSIHAN
RICKI OFNALTO, S.Pd

HUMAS
RATNA DEWI, S.Pd

KOORDITAROR
KEBERSIHAN
RICKI OFNALTO, S.Pd
WALI KELAS
GURU
PESERTA DIDIK
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3.

Jumlah Guru, Staf TU, dan Siswa SMP N 16 Kota Jambi
a. Keadaan Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi
Guru merupakan komponen terpenting dalam dunia pendidikan, tanpa adanya
guru suatu lembaga pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Guru
merupakan salah satu media pentrasfer ilmu yang dimilikinya kepada murid,
disamping menjadi guru, hendaknya mereka berperan menjadi fasilitator, motivator,
dan promotor untuk mengarahkan murid melakukan suatu kegiatan, agar siswa lebih
mengetahui dan memahami pelajaran dan lingkungan sekolah.
Keberhasilan siswa dalam menempuh pendidikan tentunya tidak lepas dari
peran guru serta semangatnya dalam menyampaikan materi pelajaran. Tenaga
pengajar atau guru yang terdapat di SMP N 16 Kota Jambi berjumlah 59orang yang
berlatar belakang pendidikan yang berbeda. Hal ini sangat mendukung kemajuan di
Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Kota Jambi.
Berikut ini mengenai keadaan tenaga pendidik (guru) dilingkungan Sekolah

Menengah Pertama Negeri 16 Kota Jambi Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

Tabel 4.2 : Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Kota Jambi.

No

Kualifikasi
Akademik

Mapel Yang
Diajarkan

Tugas
Tambahan

Nama

Status

1

ARMAN DANIL, S.Pd, M.Pd

PNS

S.2

PKN

KEPALA
SEKOLAH

2

SALMIATI, S.Pd

PNS

S.I

Bhs Indonesia

WAKA SEKOLAH

3

DARMAWI, S.Pd

PNS

S.I

MTK

Wali Kelas VII.A

4

RAHMI SURYATI, S.Pd

PNS

S.I

Bhs Indonesia

Wali Kelas VII.B

5

RATNA DEWI, S.Pd

PNS

S.I

MTK

Wali Kelas VII.C

6

LILIS WARNI, S.Pd

PNS

S.I

Bhs Inggris

Wali Kelas VII.D

7

AFNIATI ANAS, S.Pd

PNS

S.I

IPA

Wali Kelas VII.E

8

SUSILAWATI, S.Pd.I

PNS

S.I

PKN

Wali Kelas VII.F
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9

WASMI, S.Pd

PNS

S.I

IPA

Wali Kelas VII.G

10

ELHA FIDHAH, S.Pd

PNS

S.I

IPS

Wali Kelas VII.H

11

MEIWITRI,S.Pd

PNS

S.I

Seni Budaya

Wali Kelas VII.I

12

MAIDA ANISWATY, S.PD

PNS

S.I

IPS

Wali Kelas VII.J

13

ANNI SIMBOLON, S.Pd

PNS

S.I

IPA

Wali Kelas VII.K

14

Dra. LASMI NINGSIH

PNS

S.I

IPS

Wali Kelas VIII.A

15

Hj. UMY KALSUM, S.Pd

PNS

S.I

PKN

Wali Kelas VIII.B

16

REDIANA, S.Pd

PNS

S.I

Wali Kelas VIII.C

17

MAIMUNAH, S.PD

PNS

S.I

18

NURBAIDAH, S.Pd

PNS

S.I

BK
Pendidikan Agama
Islam
Pendidikan Agama
Islam

19

MISRAWATI, S.Pd

PNS

S.I

Bhs Inggris

Wali Kelas VIII.F

20

RUSTI SINAGA, S,Pd

PNS

S.I

MTK

Wali Kelas VIII.G

21

ANI ROSATI

PNS

S.I

Bhs Indonesia

Wali Kelas VIII.H

22

SASMIATI

PNS

S.I

Bhs Indonesia

Wali Kelas VIII.I

23

ELIDAR

PNS

S.I

Bhs Indonesia

Wali Kelas VIII.J

24

YUSNAYETI, S.Pd

PNS

S.I

Prakarya

Wali Kelas VIII.K

25

Dra. SUKASNI

PNS

S.I

Prakarya

Wali Kelas IX.A

26

SOLEHA, S.Pd

PNS

S.I

MTK

Wali Kelas IXB

27

ALIRANA ZENDRATO,S.Pd

PNS

S.I

IPA

Wali Kelas IX.C

28

Dra.ARITA, SY

PNS

S.I

Bhs Indonesia

Wali Kelas IX.D

29

PURNAMA SARI, S.Pd

PNS

S.I

Bhs Inggris

Wali Kelas IX.E

30

RISMAWATI, S.Pd

PNS

S.I

IPS

Wali Kelas IX.F

31

RICE OSVIRNI,S.Pd

PNS

S.I

MTK

Wali Kelas IX.G

32

PNS

S.I

Wali Kelas IX.H

PNS

S.I

BK
Pendidikan Agama
Kristen

34

Drs. IDAM KHOLID
NOVITA BR, SARAGIH,
S.Th
MARNALA SIMANJUNTAK, S.Pd

PNS

S.I

IPA

Wali Kelas IX.J

35

LADI DIANA, S.Kom

PNS

S.I

Informatika

36

RIRIS DELIMA S, S.Pd

PNS

S .2

Bhs Inggris

37

PNS

S.I

Bhs Inggris

38

AISYAH RAHMA, S.Pd
APRILIYA HUDAIADA,
S.Pd

PNS

S.I

Bhs Inggris

39

DESI APRIYANI, S.Pd

PNS

S.I

Ips

40

RICKI OFNALTO

PNS

S.I

Penjas

41

NAZARUDDIN, S.Ag

PNS

S.I

Pendidikan Agama

33

Wali Kelas VIII.D
Wali Kelas VIII.E

Wali Kelas IX.I

34

Islam
42

PRIMA NADIYA S. S,Pd

PNS

S.I

BK

43

SUSI YANTI, S.Pd

PNS

S.I

Prakarya

44

HASTOMI, S.Pd

GTT

S.I

Penjas

45

FANI ANDIKA, S.Pd

GTT

S.I

Penjas

46

DAMARKOS, S.Pd

GTT

S.I

Penjas

47

ARIYEN MALA, S.Pd

GTT

S.I

BK

48

WILKA GUSPAYAMA, S.Pd

GTT

S.I

BK

49

EDI CHANDRA, S.Pd

GTT

S.I

BK

50

GTT

S.I

Bhs. Inggris

51

ARFINA HASMA JENI, S.Pd
BERTA ANGGELINA SITORUS, S.Pd

GTT

S.I

52

ALAMIN, S.Pd.I

PNS

S. I

Bhs Inggris
Pendidikan Agama
Islam

53

AGNES SILALAHI, S.Pd

GTT

S. I

Bhs. Indonesia

54

REXI BUSTAMI, S.Pd

GTT

S. I

Bhs. Indonesia

55

RONI KURNIAWAN

GTT

S. I

Bhs. Indonesia

56

IRA PUSPITA, S.Pd

GTT

S. I

Bhs. Inggris

57

JUMAINI, S.Pd

GTT

S. I

MTK

58

EKA PUSPA SARI,M S.Pd

GTT

S. I

MTK

59

DIAH SUMARNI

GTT

S. I

IPA

b. Keadaan Staf Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Kota Jambi.
Tata usaha sebagai aktivitas administrasi dalam arti sempit yaitu, kegiatan
yang mencatat dan menyusun keterangan-keterangan, sehingga keterangan itu dapat
digunakan sebagai bahan informasi bagi pimpinan organisasi yang bersangkutan dan
dapat dipergunakan oleh siapa saja yang membutuhkan. Untuk kelancaran administrasi
di Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Kota Jambi, maka ditugaskan beberapa orang
staf tata usaha, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut:

35

Tabel 4.3 : Staf Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Kota
Jambi.
NO

NAMA

KUALITAS
AKDEMIK

1

ENNI DESNA. SE

S. I

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SUMARDI. S.Pd
HERNITA S.Kom
SUPARMAN
FARIDA ARYANI
SUROSO
FERI IRAWAN
NILAWATI
M.JOHANES
LESTARI .Ud
SULEMI
SOLIHIN, S.I.P
ANGGI ANDIKA P. S.Kom
LUSYANA CHRISTINA,S.H
MARIA YANTI YUSTINA
SYARIFUDDIN
DESI ANDARI , A.Md
JULI
LENI SUSANTI
RIZAL
MONITA

S. I
S. I
S. I
S.I

c.

S. I
S. I

S. I

STATUS KEPEGAWAIAN

PTT
PTT
PTT
PTT
PTT
PTT
PTT
PTT
PTT
PTT
PTT
PTT
PTT
PTT
PTT
PTT

JABATAN
Koord Tata
Usaha
TU
TU
TU
TU
KEBERSIHAN
SATPAM
TU
Penjaga Sekolah
TU
Kebersihan
Perpustakaan
TU
Perpustakaan
SATPAM
TU
Kebersihan
Kebersihan
SATPAM
UKS

Keadaan Peserta didik Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Kota Jambi
Dalam lembaga pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Kota

Jambi, siswa merupakan salah satu unsur yang penting dalam pencapaian tujuan
pendidikan yang ingin dicapai, sebab tanpa adanya siswa di lembaga pendidikan tidak
akan berjalan sebagaimana mestinya. Siswa dibimbing dan diarahkan untuk menjadi
jasmani dan rohani yang lebih baik. Siswa yang ada di Sekolah Menengah Pertama
Negeri 16 Kota Jambi, adalah siswa yang di terima melalui proses seleksi yang telah
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di tetapkan melalui ketentuan madrasah dan nantinya diharapkan dapat mencetak
siswa/i yang belajar pada lembaga tersebut untuk menumbuhkembangkan potensi
yang ada pada siswa tersebut melalui ilmu pengetahuan. Jumlah seluruh siswanya
adalah 1080 orang.
Berikut ini data keadaan siswa dan data distribusinya untuk setiap kelas:
Tabel 4.4 : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama Negeri
16 Kota Jambi.
NO

KELAS

LK

PR

JUMLAH

1
2
3
4
5

VII.A
VII.B
VII.C
VII.D

17
15
18
14

14
17
14
18

31
32
32
32

VII.E

14

18

32

6

VII.F

15

16

31

7

VII.G

16

15

31

8

VII.H

18

14

32

9

VII.I

18

14

32

10

VII.J

14

17

31

11

VII.K

14

17

31

VIII.A

20

16

36

VIII.B

22

14

36

VIII.C

18

19

37

VIII.D

22

14

36

VIII.E

18

18

36

VIII.F
VIII.G
VIII.H
VIII.I

16
19
18
18

19
21
20
18

35
40
38
36

VIII.J

14

22

36

IX.A
IX.B
IX.C
IX.D

17
19
19
15

17
16
13
19

34
35
32
34

IX.E

17

15

32

TOTAL

347

366

364

37

4.

IX.F

12

21

33

IX.G

16

15

31

IX.H

17

16

33

IX.I

14

19

33

IX.J

14

20

34

IX.K

15

18

33

533

544

1077

1077

Keadaan Sarana & Prasarana SMP N 16 Kota Jambi

a. Sarana
Upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan dan terciptanya tujuan yang telah
di tetapkan, maka dalam suatu lembaga pendidikan harus adanya faktor yang menunjang terlaksananya proses pembelajaran, karena sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang mempunyai fungsi penting yang dapat melancarkan proses pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Sarana pendidikan merupakan tempat
berlangsungnya proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik dan juga dapat
memberikan motivasi kepada siswa dalam belajar.
b. Prasarana
Di samping sarana terdapat pula prasarana yang merupakan fasilitas Sekolah
Menengah Pertama Negeri 16 Kota Jambi.
Tabel 4.5 : Sarana & Prasarana SMP N 16 Kota Jambi
NO
1
2
3
4
5
6

DATA TANAH

LUAS ( M2 )

Luas Tanah Seluruhnya
Luas Bangunan
Luas Pekarangan
Luas lapangan Upacara
Luas lapangan olah Raga
Luas Tanah kosong / kebun

103, 57914. M
1,6633. M

NO BANGUNAN / RUANGAN
1 Ruang Kepala Sekolah
2 Ruang Wakil Kepala Sekolah

9.693.M
3625 M
JUMLAH KETERANGAN
1
BAIK

38

Ruang Majelis Guru
1

Ruang Tata Usaha
1

Ruang BK/BP
1

Ruang PMR
Ruang Osis

Ruang Kelas Belajar ( RKB )
32

Laboratarium IPA
1

Ruang Gudang
1

Ruang Kesenian/Keterampilan
1

Ruang Olah Raga
1

Laboratarium Komputer
1

Ruang UKS
1

Laboratorium Kimia
1

11 Ruang Perpustakaan
1

12 Ruang Keterampilan

13 Ruang Serba Guna

14 WC Kepala Sekolah
1

15 WC Guru Laki-laki
1

16 WC Guru Perempuan
1

17 WC Siswa Laki-laki
3

18 WC Siswi Perempuan
3

19 Rumah Penjaga Sekolah
20 Musholla
1

21 Lapangan Olah Raga
2

NO
SARANA
JUMLAH KETERANGAN
1 Meja Pimpinan
BAIK
1
2 Kursi Pimpinan

1
3 Kursi Dan Meja Tamu

4
4 Simbol Kenegaraan
1

5 Brangkas
1

6 Filing Cabinet
1

7 Papan Statistik
1

8 Meja TU
1

9 Kursi TU
1

10 Computer TU
1

11 Printer TU
1

12 Meja Siswa
2000

3
4
5
6
7
8
9
10

39

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Kursi Siswa
Meja Guru
Kursi Guru
Papa Tulis
Rak Lemari
Rak Hasil Karya Siswa
Tempat Sampah
Tempat Cuci Tangan
Jam Dinding
Kotak Kontak
Alat Peraga
Papan Panjang
Soket Listrik
Meja Kerja/ Sirkulasi
Pengeras Suara
Garpu Tala
Alat Pemadam Kebakaran
Anatomi Kerangka Manusia
Anatomi Organ Manusia
Gelas Kimia
Globe
Jangka Sorong
Kaca Pembesar
Kaki Tiga
Mikroskop Monokuler
Mistar
Multi Meter
Rangkaian Listrik
Timbangan
Varnier Caliver
Alat Percobaan Muai Panjang
Bak Cuci
Cawan Penguapan
Cermin Cembung
Cermin Datar
Dynamometer
Gelas Ukur

2000
70
70
33
29
20
29
29
40
3
33
1
29
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1







































40

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
623
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Lemari Alat
Lemari Bahan
Meja Demonstrasi
Meja Persiapan
Pembakar Spiritus
Pembakar Spirtus
Pembakaran Spiritus
Peralatan P3K
Pipet Tetes
Plat Tets
Rol Meter
Kloset Jongkok
Bak
Gayung
Gayung Air
Tempat Air
Tiang Bendera
Bendera
Tape Recorder
Peralatan Atletik
Peralatan Bola Basket
Peralatan Bole Volley
Peralatan Keterampilan
Rak Buku
Kipas Angin
Bell Sekolah
Rak Majalah
Rak Surat Kabar
Meja Baca
Kursi Baca
Kusi Kerja
Meja Kerja
Lemari Katalog
Papan Pengumuman
Meja Multimedia
Abacus
Brille Kit

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
1
1
6
6
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
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87
88
89
90
91

Papan Brille
Globe Timbul
Peta Timbul
Reglet Dan Pena
Papan Geometri

1
1
1
1
1







B. Deskripsi Pelaksanaan
1.

Kondisi Awal Siswa Pra Siklus
Kondisi awal hasil belajara siswa kelas VIII G mata pelajaran PAI Sekolah

Menengah Pertama Negeri 16 Kota Jambi. masih rendah. Hal ini dapat dapat
dibuktikan dengan hasil ulangan yang jumlah siswanya 40 dan diikuti 34 siswa yang
hadir. Peneliti peroleh dari guru PAI VIII G di Sekolah Menengah Pertama Negeri 16
Kota Jambi.
Adapun kondisi hasil belajar PAI siswa kelas VIII G materi Berbakti kepda
kedua orang tua dan guru. Semester 2 tahun 2020 Sekolah Menengah Pertama Negeri
16 Kota Jambi, sebagai berikut:
Tabel 4.6 hasil belajar siswa materi Berbakti kepda kedua orang tua dan
guruSemester II Tahun 2020
No

Nama Siswa

Nilai Pra Siklus

Tuntas

Tidak Tuntas

1

AYU RAMADANI N

45

-

2

BAGSA ALDY

45

-

3

GIBRAN SYAHBANI

75

4

JUNITA ISLAMI

50

-

5

KEISA ABELA

55

-

6

LELY BAHROQAH

55

-

7

M. FAJAR HABIBI

30

-

8

MUHAMMAD VICRI

65

-

9

MAYANG AZZAHRA

85

10

MUHAMMAD RABBIL

55

11

MUHAMMAD ZENOBI

80

√

√
√

42

√

12

MUHAMMAD FAREL

70

13

MUTIARA DEWI

60

14

NASWAN RAHKA

85

√

15

NAYLA SIFITRI

85

√

16

NURLIZA ANGGARAINI

80

√

17

PIPO MANUEL

60

-

18

RASYA ADITIYA

55

-

19

RENI NADIN NASILA

40

-

20

REVA AULIYA

80

21

SYADIRA HUSRI

65

-

22

TRI WAHYUDI

45

-

23

YUDI RAMA

40

-

24

ZAIDAN NARZUKI

45

-

25

ZIDAN FRIYADI

45

-

26

ZALFA NAURAH

50

-

27

FADEL MEISYA

50

-

28

DERI KUSUMA

60

-

29

ELAN NINI KURNA

45

-

30

ELSA AMINARTI

60

-

31

BINTANG SYAUKI

65

-

32

FADLI YULIADI

65

-

33

FIQI GALIANTO

65

-

34

ADINDA DIAS SALSABILA

60

-

-

√

Jumlah
Nilai Rata-rata siswa
Jumlah Siswa yang Tuntas
Presentase Siswa yang Tuntas
Jumlah Siswa yang Tidak Tuntas
Presentase Siswa yang Tidak Tuntas

8
23.52%
26
76.47%
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Data dalam tabel 4.6 di atas terlihat hasil belajar siswa masih rendah.
Jumlah siswa yang berhasil hanya 8 siswa atau 23% dari jumlah keseluruhan, yaitu
34 siswa, sedangkan jumlah siswa yang belum berhasil 26 siswa atau 76% dari
jumlah keseluruhan. Selain itu, nilai rata-rata yang diperoleh siswa juga masih rendah
yaitu 35%. Dari sinilah peneliti mulai melakukan penelitian tindakan kelas guna untuk memperbaiki pembelajara dan meningkatkan keterampilan belajar PAI agar hasil
belajar siswa menigkat pada mata Pelajaran PAI kelas VIII G dengan menerapkan
Strategi pembelajaran Every One Is Teacher Here.

C. Penerapan Strategi pembelajaran Every One Is A Teacher Here Siswa Kelas VIII G di SMP N 16Negeri Kota Jambi
Penelitian dimulai tanggal 13 April sampai dengan 06 Mei 2020. Materi
yang diperoleh adalah Berbakti kepda kedua orang tua dan guru. Penelitian ini dilaksanakan dalm II siklus. Siklus I dengan materi Berbakti kepda kedua orang tua dan
guru. Siklus II dengan materi Berbakti kepda kedua orang tua dan guru. Pada saat pra
survey dan penelitian jumlah siswa kelas VIII G tetap yakni 40 siswa. Hasil
penelitian diuraikan dalam proses belajar mengajar dikelas. Dalam penelitian ini
pembelajaran dilakukan dalam II siklus sebagaimana pemaparan berikut ini:
1.

Pelaksanaan Siklus I
1) Tahap Perencanaan Siklus I
a) Menentukan pokok bahasan yang akan diajarkan yaitu tentang Berbakti kepda kedua orang tua dan guru
b) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan menggunakan
Strategi every one is teacher here
c) Membuata lembar observasi untuk guru dan siswa
d) Merancang soal tes yang dikerjakan secara indivual sebagai sarana untuk
mengetahui kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran yang telah
diberikan
2) Tahap Pelaksanaan Tindakan Siklus I
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Siklus I merupakan tindakan awal yang dilakukan pada pelaksanaan
penelitian tindakan kelas ini. Pelaksanaan penelitian pada siklus I yaitu tiga kali
pertemuan, dua kali mengajar dan satu kali tes. Masing-masing terdiri dari dua
jam pelajaran dengan satu jam pelajaran sama dengan 40 menit. Tes yang
digunakan pada siklus ini berbentuk essay yang berjumlah 5 soal. Pelaksanaan
kegiatan pemebelajaran mengacu pada skenario pembelajaran yang telah dibuat.
a) Pertemuan I siklus I
Pertemuan Pertama dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 13 April
2020. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan Strategi every one is
teacher here. Peneliti membuka proses pembelajaran ini diawali dengan peneliti
memberi salam, peneliti meminta siswa membaca do’a sebelum belajara,
kemudian setelah membaca do’a peneliti mengecek kehadiran siswa dan apersepsi. Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I pertemuan I dengan pokok materi
pengertian Berbakti kepda kedua orang tua, dan Contoh SikapBerbakti kepda
kedua orang tua. Tindakan yang dilakukan pada tahap ini adalah;
1) Peneliti memperkenalkan dan sedikit menjelaskan kepada siswa tentang
Berbakti kepda kedua orang tua dan guru dan haram pada diri sendiri
2) Membagikaan secarik kertas kosong kepada seluruh peserta didik dan minta
mereka menuliskan satu pertanyaan tentang materi pelajaran yang sedang
dipelajari di dalam kelas atau topik khusus yang telah mereka bahas dan
diskusikan.
3) Mengumpulkan kertas yang telah di isi pertanyaan oleh siswa, kemudian
mengacak kertas tesebut setelah itu dibagikan kembali kepada peserta didik.
4) Memastikan peserta didik tidak menerima kertas pertanyaan yang telah ditulis sendiri. Meminta peserta didik membaca dalam hati pertanyaan dalam
kertas tersebut kemudian memikirkan jawabannya.
5) Meminta peserta didik secara sukarela untuk membacakan pertanyaan tersebut dan menjawabnya.
6) Setelah jawaban diberikan, meminta peserta didik lainnya untuk menambah
jawaban apabila jawaban kurang tepat.
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7)

Melanjutkan dengan suka relawan berikutnya untuk membacakan soal serta
jawabannya.

8) Setelah selesai memberikan tindakan, selanjutnya peneliti menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi kepada siswa agar mempelajari dan menyiapkan materi untuk pertemuan selanjutnya
b) Pertemuan II siklus I
Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 20 April 2020. Pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan dengan Strategi every one is teacher here.
Peneliti membuka proses pembelajaran ini diawali dengan guru meberi salam,
peneliti meminta siswa membaca do’a sebelum belajar, kemudian setelah membaca do’a peneliti mengecek kehadiran siswa sebagaimana pada pertemuan I siklus I. Peneliti melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran
pertemuan II pada siklus I yang berisi materi tentang pengertian Berbakti kepada
guru, cara-cara dan contoh Berbakti kepada guru dalam kehidupan sehari-hari,
serta Dampak positi dan negatif berbakti kepda kedua orang tua dan guru.
Semua tahapan dalam siklus I pertemuan ke II sama dengan tahap-tahap yang
ada pada siklus I pertemuan I.
3) Pengamatan siklus I
Kegiatan yang dilakukan adalah mengamati setiap aktivitas siswa dan
peneliti selama proses pembelajaran PAI (Alqur’an Hadits) berlangsung dengan
menerapkan Strategi every one is teacher here
Tabel 4.7 Aktivitas Belajar Siswa Pada Siklus I
No

Aspek yang diamati

Siklus I
Frekuensi

RataPersentase

Rata (%)

(%)
P.1
1.

Siswa yang hadir pada proses pembela- 40

P.2

P.1

P.2

40

100

100

100

25

50

62.5

56.25

jaran
2

Siswa yang berkonsentrasi pada proses 20
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pembelajaran
3

Kemampuan siswa diminta untuk me- 10

15

25

37.5

31.25

15

30

37.5

33.75

13

25

32.5

28.75

mahami materi tentang berbakti kepada
kedua orng tua dan guru
4

Kemampuan siswa dalam menentukan 12
ide pokok

5

Siswa yang mengajukan pertanyaan 10
atau tanggapan tentang materi yang dipelajari
Rata-Rata
Kategori

50
Kurang

Sumber; Distribusi lembar observasi siswa siklus I

Mencermati informasi dari tabel 4.7 menjelaskan bahwa gambaran
mengenai aktivitas belajar siswa selama dua kali pertemuan pada siklus pertama.
Dari 40 siswa yang diobservasi terkait aspek-aspek aktivitas belajar hasilnya adalah; persentase kehadiran siswa siklus I sebanyak 100% , siswa yang berkonsentrasi pada proses pembelajaran sekitar 56.25%, Kemampuan siswa yang membaca cepat tentang materi Makanan Halal dan bagian-bagiannya sekitar 31.25%,
Kemampuan siswa dalam menentukan ide pokok sekitar 33.75%, Siswa yang
mengajukan pertanyaan atau tanggapan tentang materi yang dipelajari sekitar
28.75%.
Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa aktivitas siswa pada siklus I rata-rata kurang aktif dalam proses pembelajaran melalui
penerapan Strategi Every One Is A Teacher Here dalam upaya meningkatkan
hasil belajar PAI pada siswa kelas VIII GSMP N 16 Kota Jambi. Hal tersebut
dibuktikan hasil observasi menunjukkan hasil rata-rata hanya mencapai 50% nilai
ini berada pada kategori kurang.
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Hal tersebut dipengaruhi oleh kekakuan siswa dalam mengikuti pelajaran melalui Strategi Every One Is Teacher Here,karena model ini masih jarang
diterapkan pada kelas ini sehingga siswa tampak kebingungan dan kesulitan
mengaplikasikan dalam belajar dengan menerapkan Strategi Every One Is
Teacher Here. Akan tetapi jika diperhatikan aktivitas siswa antara pertemuan pertama dengan pertemuan selanjutnya mengalami peningkatan.

Tabel 4.8 Distribusi Kegiatan Peneliti pada siklus I
No

Aspek Peneliti yang diamati

Terlaksana
Ya

1

Apersepsi
a) Menyampaikan tujuan pembelajaran
b) Memberikan gambaran umum materi pelajaran
c) Memberikan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
pembelajaran
d) Memotivasi dan membangkitkan siswa untuk belajar

2

Penyampaian materi pokok
a) Materi yang disampaikan benar, tidak ada yang menyimpang
b) Menekankan bagian-bagian terpenting dalam pelajaran
c) Penyampaian materi sistematis disertai contoh yang sesuai
dengan materi pelajaran
d) Mengajukan pertanyaan atau tugas selama penyampaian materi
e) Mendorong siswa untuk bertanya

3

Penerapan pembelajaran Every One IS Teacher Here
a) Mengkondisikan kelas agar berkonsentrasi dalam proses pembelajaran
b) Kemampuan siswa diminta untuk memahami materi tentang
Berbakti kepada orang tua dan guru yang diterangkan dalam Alquran

Tidak
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c) Kemampuan siswa dalam menentukan ide pokok
d) Siswa yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan tentang materi yang dipelajari
4

Menutup Pelajaran
a) Memberikan tes tertulis individu untuk mengetahui hasil belajar
siswa sesuai kompetensi yang ditemukan
b) Menyimpulkan materi diakhir pembelajaran

Persentase

66.66%

Kategori

Baik

Sumber; Lembar Kegiatan Peneliti pada siklus I

Mencermati informasi tabel 4.8 menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh peneliti pada saat pembelajaran adalah pada tahap pendahuluan
peneliti tidak menyampaikan tujuan pembelajaran, tidak memberikan gambaran
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran dan tidak memotivasi
siswa, memberikan gambaran umum materi pelajaran, memberikan gambaran
kegiaatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran peneliti melakukannya
dengan baik. Pada penyampaian materi pokok peneliti tidak menekankan bagianbagian terpenting dalam pelajaran. Peneliti melakukan semuanya dengan baik
yaitu materi yang disampaikan benar dan tidak ada yang menyimpang, penyampaian materi sistematis disertai contoh yang sesuai dengan materi pelajaran,
mengajukan pertanyaan selama penyampaian materi, dan mendorong siswa untuk
bertanya. Pada penerapan pembelajaran Everey one is teacher here, guru
melakukan semuanya dengan baik. Pada kegiatan penutup peneliti menyimpulkan materi diakhir pembelajaran. Persentase pada kegiatan peneliti pada siklus I
adalah 66.66%. Pengkategorian pada distribusi kegiatan peneliti adalah baik.

4) Refleksi Siklus I
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Rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pelaksanaan, tindakan dan observasi yang telah dilakukan menghasilkan refleksi untuk melihat sejaauh mana
hasil yang diperoleh setelah dilaksanakan siklus I. Dari analisis data yang di
peroleh dismpulkan bahwa belum tercapainya terget indikator keberhasilan yang
ditetapkan karena masih ada 21 siswa yang nilainya belum mencapai KKM yang
ditentukan. Oleh karena itu, guru/peneliti harus mengadakan refleksi agar pembelajaran selanjutnya lebih baik dari sebelumnya.
Untuk memperbaiki kelemahan dan mempertahankan keberhasilan yang
telah dicapai pada siklus I, maka pada pelajaran siklus II dapat dibuat rencana
perbaikan. Perbaikan dilakukan sebelum kegiatan pelaksanaan siklus II, peneliti
mengarahkan siswa untuk berkonsentrasi lagi pada proses pembelajaran. Peneliti
harus meningkatkan keberanian siswa untuk bertanya dan menghimpun hasil
diskusi dan peneliti menjelaskan kembaali tentang langkah-langkah strategi
pembelajaran Every one is teacher here
Berdasarkan refleksi yang dilakukan guru bersama peneliti, maka yang
ditemukan beberapa hal pada siklus I sebagai berikut; siswa yang kurang responsive terhadap mata pelajaran PAI dengan penerapan Strategi Every one is A
Teacher Here belum mampu dilakukan oleh siswa dengan baik. Siswa tampak
pula kurang mampu memahami pengertian Every one is teacher here, sehingga
kemampuan siswa memahami materi belum berhasil dengan maksimal. Pada
kegiatan inti, masih banyak siswa belum aktif dan belum merespon kegiatan
belajar melalui Strategi Every one is teacher here.
Dalam tahap ini, peneliti dan guru mengadakan diskusi terhadap tindakan yang telah dilakukan. Hal-hal yang dilaksanakan adalah (1) menganalisis
tindakan yang telah dilaksanakan yakni mata pelajaranPAI melalui Strategi Every one is A Teacher Here (2) Mendiskusikan dan membahas kesesuaian tindakan
dan perencanaan yang telah dilaksanakan dan temuan lain yang muncul selama
kegiatan pelaksanaan berlangsung. (3) Mendiskusikan dan menemukan pemecahan masalah apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
(4) Melakukan pemaknaan dan menyimpulkan data yang diperoleh, serta
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melanjutkan penelitian ke siklus berikutnya untuk melakukan perbaikan dari
kekurangan dari siklus pertama.
2. Pelaksanaan Siklus II
1) Tahap Perencanaan Siklus II
Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, bahwa hasil penguasaan materi pelajaran belum tercapai secara maksimalkarena masih ada 18 siswa yang
belum tuntas mencapai KKM. Maka pada siklus II ini perlu disusun rencana
tindakan selanjutnya dan diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Dalam penelitian ini pembelajaran dilakukan dalam II siklus sebagaimana
pemaparan berikut ini:
a) Menentukan pokok bahasan yang akan diajarkan yaitu tentang Berbakti
kepada kedua orang tua dan guru
b) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan menggunakan
Strategi pembelajaran Every One Is Teacher Here
c) Membuat lembar observasi untuk guru dan siswa
d) Merancang soal tes yang dikerjakan secara indivual sebagai sarana untuk
mengetahui kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran yang telah diberikan

2) Tahap Pelaksanaan Tindakan Siklus II
Melakukan kegiatan proses pembelajaran dengan mengacu pada skenario pembelajaran yang telah dibuat. Kemudian memperhatikan keaktifan
siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan mengacu pada lembara
observasi yang telah dibuat
a) Pertemuan I Siklus II
Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari rabu, tanggal 27 April
2020. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan Strategi every one is
teacher here. Peneliti membuka proses pembelajaran ini diawali dengan
peneliti memberi salam, peneliti meminta siswa membaca do’a sebelum bela-
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jar, kemudian setelah membaca do’a peneliti mengecek kehadiran siswa, dan
apersepsi. Pelaksanaan pemeblajaran pada siklus II pertemuan I ini adalah untuk memperbaiki kekurangan atau masalah yang dihadapi pada siklus Idengan
cara menjelaskan kembali mengenai pokok materi pengertian Berbakti kepda
kedua orang tua dan guru. Tindakan yang dilakukan pada tahap ini adalah;
1) Peneliti memperkenalkan dan sedikit menjelaskan kepada siswa tentang
akhlak tercela pada diri sendiri
2) Peneliti memberikan satu atau beberapa pertanyaan yang memerlukan
perenungan dan pemikiran
3) Membagikaan secarik kertas kosong kepada seluruh peserta didik dan
minta mereka menuliskan satu pertanyaan tentang materi pelajaran yang
sedang dipelajari di dalam kelas atau topik khusus yang telah mereka bahas dan diskusikan.
4) Mengumpulkan kertas yang telah di isi pertanyaan oleh siswa, kemudian
mengacak kertas tesebut setelah itu dibagikan kembali kepada peserta
didik.
5) Memastikan peserta didik tidak menerima kertas pertanyaan yang telah
ditulis sendiri. Meminta peserta didik membaca dalam hati pertanyaan dalam kertas tersebut kemudian memikirkan jawabannya.
6) Meminta peserta didik secara sukarela untuk membacakan pertanyaan tersebut dan menjawabnya.
7) Setelah jawaban diberikan, meminta peserta didik lainnya untuk menambah jawaban apabila jawaban kurang tepat.
8) Melanjutkan dengan suka relawan berikutnya untuk membacakan soal
serta jawabannya.
9) Setelah selesai memberikan tindakan, selanjutnya peneliti menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi kepada siswa agar mempelajari
dan menyiapkan materi untuk pertemuan selanjutnya.

b) Pertemuan II Siklus II

52

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu, 6 Mei 2020. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan Strategi every one is teacher
here. Peneliti membuka proses pembelajaran ini diawali dengan peneliti
memberi salam, peneliti meminta siswa membaca do’a sebelum belajar,
kemudian setelah membaca do’a peneliti mengecek kehadiran siswa, dan
apersepsi. Sebagaimana pertemuan pertama pada siklus II. Peneliti
melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran pertemuan
II pada siklus I yang berisi materi pengertian Berbakti kepada orang tua dan
guru. Semua tahapan dalam siklus II pada pertemuan II ini sama dengan
tahap-tahap yang ada pada siklus II pertemuan I.
c)

Pertemuan III Siklus III
Pada pertemuan ketiga Peneliti membuka proses pembelajaran ini

diawali dengan peneliti memberi salam, peneliti meminta siswa membaca
do’a sebelum belajar, kemudian setelah membaca do’a peneliti mengecek
kehadiran siswa sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ke III pada siklus II ini peneliti memberikan tes evaluasi II untuk
melihat kemampuan siswa. Hasil tes ini akan diolah untuk melihat ketuntasan
belajar siswa terhadap materi yang diberikan.
3) Pengamatan Siklus II
Kegiatan yang dilakukan adalah mengamati setiap aktivitas siswa dan
peneliti selama proses pembelajaran PAI berlangsung dengan menerapkan
Strategi Every One Is Tacher Here.

Tabel 4.9 Aktivitas Belajar Siswa Pada Siklus II
No

Aspek yang diamati

Siklus I
Frekuensi

RataPersentase

Rata (%)

(%)
P.1
1.

Siswa yang hadir pada proses pembela- 40

P.2

P.1

P.2

40

100

100

100

53

jaran
2

Siswa yang berkonsentrasi pada proses 30

35

75

87.5

81.25

30

55

75

65

25

47.5

62.5

55

17

37.5

42.5

40

pembelajaran
3

Kemampuan siswa diminta untuk me- 22
mahami materi tentang berbakti kepada
kedua orang tua dan guru

4

Kemampuan siswa dalam menentukan 19
ide pokok

5

Siswa yang mengajukan pertanyaan 15
atau tanggapan tentang materi yang dipelajari

Rata-Rata
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Kategori

Kurang

Sumber; Distribusi lembar observasi siswa siklus II

Mencermati informasi dari tabel 4.9 menjelaskan bahwa gambaran
mengenai aktivitas belajar siswa selama dua kali pertemuan pada siklus pertama.
Dari 40 siswa yang diobservasi terkait aspek-aspek aktivitas belajar hasilnya adalah; persentase kehadiran siswa siklus I sebanyak 100% , siswa yang berkonsentrasi pada proses pembelajaran sekitar 81.25%, Kemampuan siswa yang dapat
memahami materi tentang berbakti kepada kedua orang tua dan guru beserta dalil-dalilnya sekitar 65%, Kemampuan siswa dalam menentukan ide pokok sekitar
55%, Siswa yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan tentang materi yang dipelajari sekitar 40%.

Tabel 4.10 Distribusi Kegiatan Peneliti pada siklus II
No

Aspek Peneliti yang diamati

Terlaksana
Ya

1

Apersepsi

Tidak
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a) Menyampaikan tujuan pembelajaran
b) Memberikan gambaran umum materi pelajaran
c) Memberikan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
pembelajaran
d) Memotivasi dan membangkitkan siswa untuk belajar
2

Penyampaian materi pokok
a) Materi yang disampaikan benar, tidak ada yang menyimpang
b) Menekankan bagian-bagian terpenting dalam pelajaran
c) Penyampaian materi sistematis disertai contoh yang sesuai
dengan materi pelajaran
d) Mengajukan pertanyaan atau tugas selama penyampaian materi
e) Mendorong siswa untuk bertanya

3

Penerapan Strategi every one is teacher here
a) Mengkondisikan kelas agar berkonsentrasi dalam proses pembelajaran
b) Kemampuan siswa diminta untuk memahami berbeaekti kepada
kedua orang tua dan guru beserta dalil-dalilnya
c) Kemampuan siswa dalam menentukan ide pokok
d) Siswa yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan tentang materi yang dipelajari

4

Menutup Pelajaran
a) Memberikan tes tertulis individu untuk mengetahui hasil belajar
siswa sesuai kompetensi yang ditemukan
b) Menyimpulkan materi diakhir pembelajaran

Persentase

100%

Kategori

Baik Sekali

Sumber; Lembar Kegiatan Peneliti pada siklus II
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Mencermati informasi dari taabel 4.5, menjelaskan bahwa kegiatan
yang dilakukan oleh peneliti pada saat pembelajaran adalah pada tahap pendahuluan peneliti melakukan apersepsi dengan baik yaitu menyampaikan tujuan
pembelajaran, memberikan gambaran umum materi pelajaran, memberikan
gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran, memotivasi
dan membangkitkan siswa untuk belajar. Pada penyampaian materi pokok
peneliti melakukannya dengan baik yaitu, materi yang disampaikan benar,
tidak ada yang menyimpang, menekankan bagian-bagian terpenting dalam
pembelajaran, penyampaian materi sistematis disertai contoh yang sesuai
dengan materi pelajaran, mengajukan tugas selama penyampaian materi dan
mendorong siswa untuk bertanya. Pada penerapan Strategi every one is A
Teacher Here peneliti melakukannya dengan baik sesaui dengan langkahlangkah pembelajaran Every One Is Teacher Here, serta kegiatan penutup
peneliti telah melakukan dengan baik. Persentase pada kegiatan peneliti pada
siklus II adalah 100%. Pengkategorian pada distribusi kegiatan peneliti adalah
baik sekali.

4) Refleksi Siklus II
Hasil refleksi pelaksanaan sebagai perbaikan dari tindakan yang telah
dilakukan sebelumnya. Pada pelaksanaan tindakan siklus II, terlihat adanya
peningkatan yang terjadi baik hasil belajar maupun aktivitas belajar siswa.
Peningkatan nilai hasil balajar PAI pada siklus II menunjukkan bahwa proses
pembelajaran dengan menerapkan Strategi every one is A Teacher Here berlangsung cukup efektif. Perbaikan atau koreksitindakan yang dilakukan
peneliti dalam mengelola pembelajaran selama siklus II berjalan sesuai
dengan yang direncanakan pada refleksi siklus I.
Pada siklus II ini terjadi peningkatan hasil balajar siswa, dilihat dari
skor rata-rata yang diperoleh siswa yaitu 66.5 pada siklus I kemudian meningkata menjadi 85 pada siklus II, selain itu aktivitas siswa juga mengalami perubahan kerah yang lebih baik selama proses pembelajaran dengan menerapkan
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Strategi every one is teacher here. Ini terlihat hasil observasi bahwa tingkat
keaktifan siswa pada siklus I dengan persentase 50% meningkat menjadi
68,25% pada siklus II.

D. Hasil Belajar PAI Siswa Kelas VIII G SMP N 16 Kota Jambi
1. Hasil Belajar Sisiwa Siklus I
Tabel 4.11 Daftar Nilai PAI Siswa Kelas VIII G SMP N 16 Kota JambiSiklus I
No

Nama Siswa

Nilai

Keterangan

1

AYU RAMADANI N

50

Tidak Tuntas

2

BAGSA ALDY

55

Tidak Tuntas

3

GIBRAN SYAHBANI

75

Tuntas

4

JUNITA ISLAMI

75

Tuntas

5

KEISA ABELA

60

Tidak Tuntas

6

LELY BAHROQAH

80

Tuntas

7

M. FAJAR HABIBI

55

Tidak Tuntas

8

MUHAMMAD VICRI

60

Tidak Tuntas

9

MAYANG AZZAHRA

50

Tidak Tuntas

10

MUHAMMAD RABBIL

50

Tidak Tuntas

11

MUHAMMAD ZENOBI

75

Tuntas

12

MUHAMMAD FAREL

75

Tuntas

13

MUTIARA DEWI

50

Tidak Tuntas

14

NASWAN RAHKA

75

Tuntas

15

NAYLA SIFITRI

60

Tidak Tuntas

16

NURLIZA ANGGARAINI

60

Tidak Tuntas

17

PIPO MANUEL

50

Tidak Tuntas

18

RASYA ADITIYA

50

Tidak Tuntas

19

RENI NADIN NASILA

75

Tuntas

20

REVA AULIYA

60

Tidak Tuntas
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21

SYADIRA HUSRI

75

Tuntas

22

TRI WAHYUDI

75

Tuntas

23

YUDI RAMA

75

Tuntas

24

ZAIDAN NARZUKI

80

Tuntas

25

ZIDAN FRIYADI

60

Tidak Tuntas

26

ZALFA NAURAH

50

Tidak Tuntas

27

FADEL MEISYA

80

Tuntas

28

DERI KUSUMA

55

Tidak Tuntas

29

ELAN NINI KURNA

60

Tidak Tuntas

30

ELSA AMINARTI

65

Tidak Tuntas

31

BINTANG SYAUKI

75

Tuntas

32

FADLI YULIADI

65

Tidak Tuntas

33

FIQI GALIANTO

80

Tuntas

34

ADINDA DIAS SALSABILA

75

Tuntas

35

INES YURENTI

75

Tuntas

36

JASRI RAHIMA

80

Tuntas

37

M.ABDUL AFIF

50

Tidak Tuntas

38

M. NAZARUL IMAM

80

Tuntas

39

M.RIZKI ZAHRAN

70

Tuntas

40

M.TRIGA YOGA

55

Tidak Tuntas

Jumlah

2620

Tidak Tuntas

Rata-rata

65.5

Sumber; Diolah dari hasil evaluasi siklus I

Adapun hasil analisis deskriptif terhadap skor perolehan siswa
setelah diterapkan Strategi every one is A Teacher Here selengkapnya ditunjukkan oleh tabel 4.12
Tabel 4.12 Disteribusi data tes hasil belajar PAI (Al-quran Hadits) pada tes
akhir siklus I
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Statistik

Nilai Statistik

Subjek

40

Skor Maksimal

100

Skor Tertinggi

80

Skor Terendah

50

Skor rata-rata

65.5

Sumber; Data tes hasil belajar PAI (Al-quran Hadits) pada tes akhir siklus I

Grafik hasil Tes Belajar Pada Siklus l
100
80
60
40
20

0
Skor Tertinggi

Skor Terendah

Rata-Rata

100

Gambar 4.1
Grafik Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Strategi Every One Is
Teacher Here
Mencermati informasi tabel 4.12 menjelaskan bahwa dari 40 orang
siswa kelas VIII GDi Smp Negeri 16 Kota Jambi, skor rata-rata nilai siswa
yang diperoleh adalah 65.5 dengan nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 50.
Apabila skor hasil belajar PAI tersebut dikelompokkan kedalam
kategori sesuai dengan kategori yang ditetapkan Pedoman persentase RataRata Hasil Observasi Aktifitas Guru Dan Siswa,maka diperoleh distribusi
frekuensi dan persentase skor hasil belajar PAI siswa setelah pembelajaran
Every One Is A Teacher Here kelas VIII G Di Smp Negeri 16 Kota Jambi
pada siklus I dapat dilihat pada tabel 4.13
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Tabel 4.13 Distribusi dan Persentase Jumlah Siswa dalam Setiap Kategori
Hasil Belajar PAI pada Tes Akhir Siklus I
Kategori

Interval Nilai

Jumlah Siswa

Persentase (%)

Baik Sekali

80-100

6

15

Baik

66-79

13

32.5

Cukup

56-65

9

22.5

Kurang

40-55

12

30

Gagal

30-39

0

0

40

100

Jumlah

Sumber; Distribusi dan Persentase Jumlah Siswa dalam Setiap Kategori Hasil
Belajar PAI pada Tes Akhir Siklus I

Mencermati informasi tabel 4.13 menjelaskan bahwa nilai yang
diperoleh siswa kelas VIII G Di Smp Negeri 16 Kota Jambi, setelah diajarkan
dengan Strategi Every one is A Teacher Here dapat dikategorikan; 6 orang
siswa 15% yang termasuk baik sekali yakni 80 sampai 100, 32% atau
sebanyak 13 siswa yang memperoleh niali pada kategori baik yakni pada
interval 66 sampai 79, 22,5% atau sebanyak 9 siswa yang memperoleh nilai
pada kategori cukup yakni pada interval 56 sampai 65, 32% atau sebanyak 12
siswa yang memperoleh nilai pada kategori kurang yakni pada interval 40
sampai 55, dan 0% siswa yang masuk kategori gagal yakni interval 30 sampai
39. Ketuntasan belajar PAI dapat dilihat berdasarkan daya serap siswa. Daya
serap siswa dikelompokkan dalam kategori tuntas dan tidak tuntas, maka
diperoleh distribusi, frekuensi dan persentase ketuntasan belajar PAI setelah
pembelajaran Every one is A Teacher Here pada siklus I dapat dilihat pada
tabel 4.14

Tabel 4.14 Distribusi Ketuntasan Belajar PAI Siswa Kelas VIII GDi Smp
Negeri 16 Kota Jambi pada Tes Siklus I
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Kategori

Skor

Jumlah Siswa

Persentase (%)

Tidak Tuntas

0-74

22

55%

Tuntas

75-100

18

45%

40

100

Jumlah

Sumber; Distribusi Ketuntasan Belajar PAI Siswa Kelas VIII G Di Smp Negeri 16
Kota Jambi pada Tes Siklus I
Grafik hasil Belajar Tes Akhir Pada Siklus l
55%
45%

TIDAK TUNTAS

TUNTAS
Persentase

Kategori

Gambar 4.2
Grafik Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Strategi Every One Is
Teacher Here

Mencermati informasi tabel 4.14 menjelaskan bahwa dari 40 siswa
Kelas VIII G Di Smp Negeri 16 Kota, setelah pemberian tindakan pada siklus
I sebanyak 22 siswa dengan persentase 55% masuk dalam kategori tidak
tuntas dan 18 siswa dengan persentase 45%masuk kategori tuntas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus I secara klasikal siswa belum tuntas belajar, karena nilai ≥ 75 sebesar 45% lebih kecil dan persentase yang dikehendaki
adalah 75%. Hal ini disebabkan karena masih banyak siswa yang belum
mengerti betul dengan strategi pembelajaran Every one is teacher here, Peserta kurang berkonsentrasi terhadap pembelajaran.
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2. Hasil Belajar Siklus II
Tabel 4.15 Daftar Nilai PAI Siswa Kelas VIII GSMP N 16 Kota Jambi Siklus I
No

Nama Siswa

Nilai

Keterangan

1

AYU RAMADANI N

75

Tuntas

2

BAGSA ALDY

90

Tuntas

3

GIBRAN SYAHBANI

85

Tuntas

4

JUNITA ISLAMI

90

Tuntas

5

KEISA ABELA

80

Tuntas

6

LELY BAHROQAH

85

Tuntas

7

M. FAJAR HABIBI

70

Tidak Tuntas

8

MUHAMMAD VICRI

90

Tuntas

9

MAYANG AZZAHRA

85

Tuntas

10

MUHAMMAD RABBIL

90

Tuntas

11

MUHAMMAD ZENOBI

95

Tuntas

12

MUHAMMAD FAREL

95

Tuntas

13

MUTIARA DEWI

85

Tuntas

14

NASWAN RAHKA

90

Tuntas

15

NAYLA SIFITRI

80

Tuntas

16

NURLIZA ANGGARAINI

65

Tidak Tuntas

17

PIPO MANUEL

75

Tuntas

18

RASYA ADITIYA

60

Tidak Tuntas

19

RENI NADIN NASILA

85

Tuntas

20

REVA AULIYA

90

Tuntas

21

SYADIRA HUSRI

80

Tuntas

22

TRI WAHYUDI

90

Tuntas

23

YUDI RAMA

85

Tuntas

24

ZAIDAN NARZUKI

90

Tuntas
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25

ZIDAN FRIYADI

80

Tuntas

26

ZALFA NAURAH

95

Tuntas

27

FADEL MEISYA

75

Tuntas

28

DERI KUSUMA

90

Tuntas

29

ELAN NINI KURNA

85

Tuntas

30

ELSA AMINARTI

95

Tuntas

31

BINTANG SYAUKI

90

Tuntas

32

FADLI YULIADI

85

Tuntas

33

FIQI GALIANTO

75

Tuntas

34

ADINDA DIAS SALSABILA

90

Tuntas

35

INES YURENTI

80

Tuntas

36

JASRI RAHIMA

95

Tuntas

37

M.ABDUL AFIF

85

Tuntas

38

M. NAZARUL IMAM

90

Tuntas

39

M.RIZKI ZAHRAN

85

Tuntas

40

M.TRIGA YOGA

95

Tuntas

Jumlah

3395

Tuntas

Rata-rata

85%

Sumber; Diolah dari hasil evaluasi siklus II

Adapun hasil analisis deskriptif terhadap skor perolehan siswa
setelah diterapkan Strategi Every one is A Teacher Here selengkapnya ditunjukkan oleh tabel 4.16
Tabel 4.16 Disteribusi data tes hasil belajar PAI pada tes akhir siklus II
Statistik

Nilai Statistik

Subjek

40

Skor Maksimal

100

Skor Tertinggi

95

Skor Terendah

60

63

Skor rata-rata

85

Sumber; Data tes hasil belajar PAI pada tes akhir siklus II
Grafik Tes hasil belajar PAI pada tes akhir siklus II
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SKOR MAKSIMAL

SKORTERTINGGI

SKOR TERENDAH

RATA-RATA

Nilai

Gambar 4.3
Grafik Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Strategi Every One Is
Teacher Here

Mencermati informasi tabel 4.16 menjelaskan bahwa dari 40 orang
siswa kelas VIII GDi Smp Negeri 16 Kota Jambi, skor rata-rata nilai siswa
yang diperoleh adalah 85 dengan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 60.
Apabila skor hasil belajar Fiqih tersebut dikelompokkan kedalam
kategori sesuai dengan kategori yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan, maka diperoleh distribusi frekuensi dan persentase skor
hasil belajar Fiqih siswa setelah pembelajaran Every one ias A Teacher Here
kelas VIII G SMP Negeri 16 Kota Jambi pada siklus II dapat dilihat pada
tabel 4.17
Tabel 4.17 Distribusi dan Persentase Jumlah Siswa dalam Setiap Kategori Hasil
Belajar PAI pada Tes Akhir Siklus II
Kategori

Interval Nilai

Jumlah Siswa

Persentase (%)

64

Baik Sekali

80-100

33

82.5

Baik

66-79

5

12

Cukup

56-65

3

5

Kurang

40-55

0

0

Gagal

30-39

0

0

40

100

Jumlah

Sumber; Distribusi dan Persentase Jumlah Siswa dalam Setiap Kategori Hasil
Belajar PAI pada Tes Akhir Siklus II

Mencermati informasi tabel 4.17 menjelaskan bahwa nilai yang
diperoleh siswa kelas VIII GSMP N 16 Kota Jambi setelah diajarkan dengan
model pembelajaran Every one is A Teacher Here dapat dikategorikan; 82.5%
atau sebanyak 33 siswa yang memperoleh niali pada kategori baik sekali
yaakni 80 sampai 100, 12.5% atau sebanyak 5 siswa yang memperoleh nialai
pada kategori baik yakni pada interval 66 sampai 79.5% atau sebanyak 2
siswa yang memperoleh pada nilai kategori cukup yakni pada interval 56
sampai 65, tidak ada siswa 0% yang masuk kategori kurang yakni pada
interval 40 sampai 55, tidak ada siswa 0% yang masuk kategori gagal yakni
30 sampai 39. Ketuntasan belajar PAI dapat dilihat berdasarkan daya serap
siswa. Daya serap siswa dikelompokkan dalam kategori tuntas dan tidak
tuntas, maka diperoleh distribusi, frekuensi dan persentase ketuntasan belajar
PAI setelah pembelajaran Every one is A Teacher Here pada siklus II dapat
dilihat pada tabel 4.18

Tabel 4.18 Distribusi Ketuntasan Belajar PAI Siswa Kelas VIII GSMP N 16 Kota
Jambi pada Tes Siklus I
Kategori

Skor

Jumlah Siswa

Persentase (%)

Tidak Tuntas

0-74

3

7.5%

Tuntas

75-100

37

92.5%

65

Jumlah

40

100

Sumber; Distribusi Ketuntasan Belajar PAI Siswa Kelas VIII G SMP N 16 Kota
Jambi pada Tes Siklus I

Grafik Tes hasil belajar PAI pada tes akhir siklus II
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Gambar 4.4
Grafik Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Strategi Every One Is
Teacher Here

Mencermati informasi tabel 4.18 menjelaskan bahwa dari 40 siswa
kelas VIII GDi Smp Negeri 16 Kota Jambi, setelah pemberian tindakan pada
siklus I sebanyak 3 siswa dengan persentase 7.5% masuk dalam kategori tidak
tuntas dan 37 siswa dengan persentase 92.5%masuk kategori tuntas. Hal ini
terjadi karena siswa merasa terbiasa dengan Strategi Every one is teacher here,
selain itu kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang terjadi pada siklus I
dapat diperbaiki disiklus II dan siswa sudah aktif dengan pasangan
kelompoknya sehingga hasil belajar PAI Siswa Kelas VIII G Di Smp Negeri
16 KotaJambi dapat ditingkatkan.
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E. Peningkatan Hasil Belajar PAI Melalui Strategi Pembelajaran Every One Is
A Teacher Here Siswa Kelas VIII GDi Smp Negeri 16 Kota Jambi
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan
hasilbelajar PAI Siswa Kelas VIII G Di Smp Negeri 16 Kota Jambisetelah diajarkandengan Strategi Pembelajaran Every one is A Teacher Here Pernyataan
inididukung oleh hasil belajar siswa yang secara deskriptif pada tabel 4.2dimana
siswa mendapatkan nilai rata-rata pada siklus I sebesar 65,5 % dannilai rata-rata
hasil belajar siswa pada siklus II diperoleh sebesar 85 %. Dapat dilihat peningkatan rata-rata sebesar 19,5% dari siklus I dan siklus II. Hal ini juga dapat dilihat
dari pengkategorian berdasarkan kriteria ketuntasan minimal (KKM). Maka dari
40 siswa berdasarkan nilai tes hasil belajar siswa pada siklus I sebanyak 22 orang
siswa masuk kategori tidak tuntas dengan skor 0 hingga 74 atau 55 % dan siswa
yang masuk kategori tuntas dengan rentang 75 hingga 100 sebanyak 18 siswa
atau 45 % . Dari 40 siswa mengikuti tes siklus II sebanyak 3 orang masuk kategori tidak tuntas dengan skor 0 hingga 74 atau 7,5 % dan siswa yang masuk kategori tuntas dengan rentang 75 hingga 100 sebanyak 37 siswa atau 92,5 %. Hasil
belajar pada siklus I masih rendah, karena siswa belum terbiasa dengan model
pembelajaran Every one is teacher here. Pada siklus II ada perbaikan tindakan
sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik seperti berkonsentrasi
pada proses pembelajaran, bekerja sama dengan pasangan, kemampuan siswa dalam menghimpun hasil diskusi dan siswa yang mengajukan pertanyaan atau
tanggapan tentang materi yang dipelajari.
Jadi dengan menggunakan Strategi pembelajaran Every one is A Teacher Here pada bahasan Berbakti kepda kedua orang tua dan guru pada diri sendiri
selama 2 siklus terdapat peningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar siswa pada tes akhir sikslus II, hal ini disebabkan karena siswa sudah terbiasa
dengan pembelajaran ini dan mengurangi kelemahan yang dilakukan pada siklus
I dan siswa sudah terbiasa bekerja sama dengan pasangannya membantu teman
kelompoknya dalam berdiskusi. Ketuntasan belajar siswa berdasarkan tes hasil
belajar siklus I dan siklus II. Jumlah siswa yang ada pada kategori tidak tuntas
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menurun dari 55 % pada siklus I menjadi 7,5 % pada siklus II. Ketuntasan belajar
baru tercapai pada siklus II, hal ini didukung oleh aktivitas guru yang baik dan
siswa sudah paham dan termotivasi untuk belajar dengan Strategi pembelajaran
every one is teacher here. Dengan tercapainya belajar tuntas, maka prestasi belajar siswa dapat meningkat karena konsep yang diberikan dapat diikuti oleh siswa.
Secara klasikal dinyatakan tuntas dengan persentase 92,5 %. Ini berarti ketuntasan belajar siswa pada pokok bahasan Berbakti kepada kedua orang tua dan guru
pada diri sendiri dikategorikan tuntas karena 85 % jumlah siswa yang tuntas
belajarnya.
Rincian persentase hasil belajar pada masing-masing indikator hasil
belajar berdasarkan hasil tes siklus I dan II dapat dilihat dalam tabel dan diagram
batang berikut:
Persentase masing-masing indikator hasil belajar siswa kelas VIII pada
siklus I dan II.
Diagram Indikator Hasil Belajar Siswa
92%

100%
75%

80%
60%

55%
45%

40%
20%
0%
Indikator I

Indikator II
Siklus I

Siklus II

Gambar 4.5
Diagram Indikator Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Strategi
Every One Is Teacher Here

Aktivitas siswa pada saat belajar, secara umum peningkatan ini terjadi
karena siswa sudah memahami dan termotivasi dengan Strategi pembelajaran
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every one is teacher here. Aktivitas siswa seperti berkonsentrasi pada proses
pembelajaran, bekerja sama dengan pasangan,dan berbagi jawaban dengan
pasangan lain merupakan keunggulan dari strategi pembelajaran every one is
teacher here.
Aktivitas peserta didik dalam menghimpun hasil diskusi terlihat ada
peningkatan dari 33,75 % pada siklus I dan 55 % pada siklus II. Peningkatan ini
termasuk kategori kurang hal ini disebabkan karena siswa agak ragu–ragu
mengambil kesimpulan sendiri. Aktivitas siswa yang mengajukan pertanyaan
atau tanggapan tentang materi yang dipelajari adalah termasuk kategori kurang
terlihat dari jumlah siswa yang mau bertanya dengan presentase pada siklus II
yakni 40 % , hal ini terjadi karena siswa malu bertanya . Untuk itu peran guru
sangat diperlukan di sini, guru sebagai fasilitator harus mampu untuk
mengaktifkan siswa untuk bertanya. Aktivitas guru dalam proses berlangsung
pembelajaran Every one is teacher here. Di lihat pada tabel 4.2 pada siklus I, aktivitas guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran, kurang memotivasi dan
membangkitkan siswa untuk belajar serta tidak menyimpulkan materi diakhir
pembelajaran. Hal ini diperbaiki pada siklus II sehingga aktivitas guru 100 %
mendukung kegiatan belajar siswa. Peranan guru dalam pembelajaran adalah
memberi dorongan, bimbingan dan fasilitas agar proses dan hasil belajar siswa
baik.
Rincian persentase hasil belajar siswa berdasarkan hasil tes siklus I dan
II dapat dilihat pada diagram batang berikut:
Persentase hasil belajar siswa kelas VIII pada siklus I dan II.
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Persentasi Hasil Belajar Siswa
100%

92,50%

80%
60%

45%
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Siklus I

Siklus II

Gambar 4.6
Grafik Persentasi Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Strategi Every
One Is Teacher Here

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan Strategi pembelajaran Every one is A Teacher
Here maka hasil belajar siswa kelas VIII GSMP N 16 Kota Jambi pada pokok
bahasan Berbakti kepda kedua orang tua dan guru pada diri sendiri dapat
meningkat.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari seluruh kegiatan penelitian tindakan kelas VIII G SMP N 16 Kota Jambi pada pokok bahasan Berbakti kepda kedua orang tua dan guru pada diri sendiri
dapat disimpulkan sebagaiberikut:
1) Penerapan pembelajaran Every one is A Teacher Here dapat meningkatkan hasil
belajar PAI siswa kelas VIII GSMP N 16 Kota Jambisampai tuntas 75 %.
2) Dengan menggunakan Strategi pembelajaran Every one is teacher here, sebelum
berdiskusi secara kelompok siswa berupaya untuk berpikir sendiri terlebih dahulu, kemudian didiskusikan dengan pasangannya sehingga peserta didik telah
mempunyai bahan untuk dibawa dalam diskusi kelompok, dengan demikian
siswa akan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran serta dapat meningkatkan hasil belajar.

B. Saran
Berdasarkan

pengalaman

selama

melaksanakan

penelitian

dengan-

menggunakan Strategi pembelajaran Every one is A Teacher Here di kelas VIII
GSMP N 16 Kota Jambipada pokok bahasan Berbakti kepada kedua orang tua dan
guru pada diri sendiri, dapat disampaikansaran-saran sebagai berikut.
1) Di harapkan guru PAI senantiasa mengaplikasikan Strategi pembelajaran Every
one is A Teacher Here ini pada pokok bahasan yang lain.
2) Sebagai bahan acuan atau rujukan dalam menerapkan Strategi pembelajaran Every one is teacher here
3) Untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaranPAI diharapkan menerapkan Strategi Pembelajaran Every One Is Teacher Here.
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Lampiran 1
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PAI (ALQUR’AN HADITS) DENMENGGUNAKAN EVERY ONE IS TEACHER HERE

Siklus

: l

Sekolah/Kelas

: Sekolah Dasar Negeri 16 Kota Jambi/VIII G

Observer

: Arsyad

Jumlah Siswa

: 34 siswa

A. Lembar Observasi Guru dan siwa
Interval Nilai Kategori

Interval Nilai Kategori

80-100 Baik Sekali

80-100 Baik Sekali

66-79 Baik

66-79 Baik

56-65 Cukup

56-65 Cukup

40-55 kurang

40-55 kurang

30-39 Gagal

30-39 Gagal

Kondisi awal hasil belajara siswa kelas VIII G mata pelajaran Al-Qur’an
HaditsSekolah Dasar Negeri 16 Kota Jambi masih rendah. Hal ini dapat dapat
dibuktikan dengan hasil ulangan yang diikuti 34 siswa yang peneliti peroleh dari guru
Fiqih VIII A di Sekolah Dasar Negeri 16 Kota Jambi.
Adapun kondisi hasil belajar PAI siswa kelas VIII G materi Berbakti Kepada
Kedua Orang Tua dan Guru semester 2 tahun 2020 Sekolah Dasar Negeri 16 Kota
Jambi, sebagai berikut:
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hasil belajar siswa materi Berbakti Kepada Kedua Orang Tua dan Guru Semester
II Tahun 2020
NO Nama Siswa

Nilai Prasiklus

Tuntas

Tidak Tuntas

1

AYU RAMADANI N

45

-

2

BAGSA ALDY

45

-

3

GIBRAN SYAHBANI

75

4

JUNITA ISLAMI

50

-

5

KEISA ABELA

55

-

6

LELY BAHROQAH

55

-

7

M. FAJAR HABIBI

30

-

8

MUHAMMAD VICRI

65

-

9

MAYANG AZZAHRA

85

10

MUHAMMAD RABBIL

55

11

MUHAMMAD ZENOBI

80



12

MUHAMMAD FAREL

70



13

MUTIARA DEWI

60

14

NASWAN RAHKA

85



15

NAYLA SIFITRI

85



16

NURLIZA ANGGARAINI

80



17

PIPO MANUEL

60

-

18

RASYA ADITIYA

55

-

19

RENI NADIN NASILA

40

-

20

REVA AULIYA

80

21

SYADIRA HUSRI

65

-

22

TRI WAHYUDI

45

-

23

YUDI RAMA

40

-

24

ZAIDAN NARZUKI

45

-




-

-
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25

ZIDAN FRIYADI

45

-

26

ZALFA NAURAH

50

-

27

FADEL MEISYA

50

-

28

DERI KUSUMA

60

-

29

ELAN NINI KURNA

45

-

30

ELSA AMINARTI

60

-

31

BINTANG SYAUKI

65

-

32

FADLI YULIADI

65

-

33

FIQI GALIANTO

65

-

34

ADINDA DIAS SALSA-

60

-

BILA

Jumlah

1950

Nilai Rata-rata Siswa

57,3

Jumlah Siswa yang Tuntas

8

Presentase Siswa yang Tuntas

23,52%

Jumlah Siswa yang Tidak Tuntas

26

Presentase Siswa yang Tidak Tuntas

76,47%

Pertemuan I siklus I
Pertemuan Pertama dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 13
April2020. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakanStrategi Every One
Is Teacher Here(Preview, Question, Read, Summarize, and Test). Peneliti
membuka proses pembelajaran ini diawali dengan peneliti memberi salam,
peneliti meminta siswa membaca do’a sebelum belajara, kemudian setelah
membaca do’a peneliti mengecek kehadiran siswa dan apersepsi. Pelaksanaan
pembelajaran pada siklus I pertemuan I dengan pokok materi pengertian Makanan Halal, dan Contoh Makanan Halal. Tindakan yang dilakukan pada tahap
ini adalah;
1.

Peneliti memperkenalkan dan sedikit menjelaskan kepada siswa tentang
Berbakti Kepada Kedua Orang Tua dan Guru pada diri sendiri
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2.

Peneliti memberikan satu atau beberapa pertanyaan yang memerlukan
perenungan dan pemikiran

3.

Siswa diminta untuk membaca dengan cepat tentang materi Makanan Halal
dan sedikiit yang telah dijelaskan oleh peneliti

4.

Siswa diminta untuk menyusun atau mengajukan pertanyaan kepada diri
sendiri mengenai isi materi atau setiap pasal yang ada pada bahan bacaan
siswa

5.

Siswa diminta untuk membaca secara teliti paragraf demi paragraf untuk
lebih memahami isi bacaan atau materi yang ada pada materi, dan mencari
jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun tadi

6.

Siswa diminta berhenti sebentar untuk meringkas atau membuat catatan
penting mengenai apa yang sudah dibaca pada materi Makanan Halal.

7.

Setelah selesai memberikan tindakan, selanjutnya peneliti menutup
pembelajaran dengan memberikan motivasi kepada siswa agar mempelajari
dan menyiapkan materi untuk pertemuan selanjutnya

Aktivitas Belajar Siswa Pada Siklus I
No

1

Aspek yang di amati

Siklus I

Rata-Rata
(%)

Frekuensi

Persentase

P1

P2

P1

P2

Siswa yang hadir pada proses 40

40

100

100

100

25

50

62.5

56.25

15

25

37,5

31,25

13

30

37,5

33,75

pembelajaran
2

Siswa

yang

berkonsentrasi 20

pada proses pembelajaran
3

Kemampuan siswa diminta 10
untuk membaca cepat tentang
materi Makanan Halal dan
bagian-bagiannya

4

Kemampuan

siswa

menentukan ide pokok

dalam 12
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5

Siswa yang mengajukan per- 10

13

25

32,5

28.75

tanyaan atau tanggapan tentang materi yang dipelajari
Rata-rata

50

Kategori

Kurang

Sumber; Distribusi lembar observasi siswa siklus I, tahun 2020
Mencermati informasi dari tabel 4.7 menjelaskan bahwa gambaran mengenai
aktivitas belajar siswa selama dua kali pertemuan pada siklus pertama. Dari 40 siswa
yang diobservasi terkait aspek-aspek aktivitas belajar hasilnya adalah; persentase
kehadiran siswa siklus I sebanyak 100% , siswa yang berkonsentrasi pada proses
pembelajaran sekitar 56.25%, Kemampuan siswa yang membaca cepat tentang materi
Makanan Halal dan bagian-bagiannya sekitar 31.25%, Kemampuan siswa dalam
menentukan ide pokok sekitar 33.75%, Siswa yang mengajukan pertanyaan atau
tanggapan tentang materi yang dipelajari sekitar 28.75%.
Distribusi Kegiatan Peneliti pada siklus I
No
1

Aspek penelitian yang diamati
Apersepsi
a) Menyampaikan tujuan pembelajaran
b) Memberikan gambaran umum materi pelajaran
c) Memberikan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran
d) Memotivasi dan membangkitkan siswa untuk
belajar

2

Penyampaian materi pokok
e) Materi yang disampaikan benar, tidak ada yang
menyimpang
f) Menekankan bagian-bagian terpenting dalam
pelajaran

Terlaksana
Ya

Tidak
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g) Penyampaian materi sistematis disertai contoh
yang sesuai dengan materi pelajaran
h) Mengajukan pertanyaan atau tugas selama penyampaian materi
i) Mendorong siswa untuk bertanya
3

Penerapan pembelajaran Every One Is A Teacher
Here

(Preview, Question, Read, Summarize, and

Test)
j) Mengkondisikan kelas agar berkonsentrasi dalam
proses pembelajaran
k) Kemampuan siswa diminta untuk membaca cepat
tentang materi Ananiah dan bagian-bagiannya
l) Kemampuan siswa dalam menentukan ide pokok
m) Siswa yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan tentang materi yang dipelajari
4

Menutup Pelajaran
n) Memberikan tes tertulis individu untuk mengetahui hasil belajar siswa sesuai kompetensi yang
ditemukan
o) Menyimpulkan materi diakhir pembelajaran

Persentase

66.66%

Kategori

Baik

Sumber; Lembar Kegiatan Peneliti pada siklus I, tahun 2020
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LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PAI DENGAN
MENGGUNAKAN EVERY ONE IS TEACHER HERE

Siklus

:2

Sekolah/Kelas

: Sekolah Dasar Negeri 16 Kota Jambi/VIII

Observer

: Arsyad

Jumlah Siswa

: 40

Pertemuan I Siklus II
Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari rabu, tanggal 27 April 2020.
Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan EVERY ONE IS TEACHER HERE.
Peneliti membuka proses pembelajaran ini diawali dengan peneliti memberi salam,
peneliti meminta siswa membaca do’a sebelum belajar, kemudian setelah membaca
do’a peneliti mengecek kehadiran siswa, dan apersepsi. Pelaksanaan pemeblajaran
pada siklus II pertemuan I ini adalah untuk memperbaiki kekurangan atau masalah
yang dihadapi pada siklus Idengan cara menjelaskan kembali mengenai pokok materi
pengertian Berbakti Kepada Kedua Orang Tua dan Guru. Tindakan yang dilakukan
pada tahap ini adalah;
1). Peneliti memperkenalkan dan sedikit menjelaskan kepada siswa tentang
akhlak tercela pada diri sendiri
2). Peneliti memberikan satu atau beberapa pertanyaan yang memerlukan
perenungan dan pemikiran
3). Siswa diminta untuk membaca dengan cepat tentang materi Berbakti
Kepada Kedua Orang Tua dan Guru dan sedikiit yang telah dijelaskan
oleh peneliti
4). Siswa diminta untuk menyusun atau mengajukan pertanyaan kepada diri
sendiri mengenai isi materi atau setiap pasal yang ada pada bahan
bacaan siswa
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5). Siswa diminta untuk membaca secara teliti paragraf demi paragraf untuk
lebih memahami isi bacaan atau materi yang ada pada materi, dan
mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun tadi
6). Siswa diminta berhenti sebentar untuk meringkas atau membuat catatan
penting mengenai apa yang sudah dibaca pada materi Berbakti Kepada
Kedua Orang Tua dan Guru.
7). Setelah selesai memberikan tindakan, selanjutnya peneliti menutup
pembelajaran dengan memberikan motivasi kepada siswa agar
mempelajari dan menyiapkan materi untuk pertemuan selanjutnya
Pertemuan II Siklus II
Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu, 6 Mei 2020.
Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan EVERY ONE IS TEACHER
HERE. Peneliti membuka proses pembelajaran ini diawali dengan peneliti
memberi salam, peneliti meminta siswa membaca do’a sebelum belajar,
kemudian setelah membaca do’a peneliti mengecek kehadiran siswa, dan
apersepsi. Sebagaimana pertemuan pertama pada siklus II. Peneliti
melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran pertemuan
II pada siklus Iiyang berisi materi pengertian Berbakti Kepada Kedua Orang
Tua dan Guru. Semua tahapan dalam siklus II pada pertemuan II ini sama
dengan tahap-tahap yang ada pada siklus II pertemuan I.
Aktivitas Belajar Siswa Pada Siklus II
No

1

Aspek yang di amati

Siklus I

Rata-Rata
(%)

Frekuensi

Persentase

P1

P2

P1

P2

Siswa yang hadir pada pros- 40

40

100

100

100

35

75

87.5

81.25

30

55

75

65

es pembelajaran
2

Siswa yang berkonsentrasi 30
pada proses pembelajaran

3

Kemampuan siswa diminta 22

80

untuk membaca cepat tentang materi Makanan Halal
dan bagian-bagiannya
4

Kemampuan siswa dalam 19

25

47.5

62.5

55

17

37.5

42.5

40

menentukan ide pokok
5

Siswa

yang

mengajukan 15

pertanyaan atau tanggapan
tentang materi yang dipelajari
Rata-rata

50

Kategori

Kurang

`

Sumber; Distribusi lembar observasi siswa siklus II, tahun 2020

Mencermati informasi dari tabel 4.9 menjelaskan bahwa gambaran
mengenai aktivitas belajar siswa selama dua kali pertemuan pada siklus pertama.
Dari 40 siswa yang diobservasi terkait aspek-aspek aktivitas belajar hasilnya
adalah; persentase kehadiran siswa siklus I sebanyak 100% , siswa yang
berkonsentrasi pada proses pembelajaran sekitar 81.25%, Kemampuan siswa
yang membaca cepat tentang materi Berbakti Kepada Kedua Orang Tua dan
Guru dan bagian-bagiannya sekitar 65%, Kemampuan siswa dalam menentukan
ide pokok sekitar 55%, Siswa yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan
tentang materi yang dipelajari sekitar 40%.

Distribusi Kegiatan Peneliti pada siklus II
No
1

Aspek penelitian yang diamati
Apersepsi
a) Menyampaikan tujuan pembelajaran
b) Memberikan gambaran umum materi pelajaran
c) Memberikan gambaran kegiatan yang akan dil-

Terlaksana
Ya

Tidak
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aksanakan dalam pembelajaran
d) Memotivasi dan membangkitkan siswa untuk
belajar
2

Penyampaian materi pokok
e) Materi yang disampaikan benar, tidak ada yang
menyimpang
f) Menekankan bagian-bagian terpenting dalam
pelajaran
g) Penyampaian materi sistematis disertai contoh
yang sesuai dengan materi pelajaran
h) Mengajukan pertanyaan atau tugas selama penyampaian materi
i) Mendorong siswa untuk bertanya

3

Penerapan pembelajaran Every One Is A Teacher
Here

(Preview, Question, Read, Summarize, and

Test)
j) Mengkondisikan kelas agar berkonsentrasi dalam
proses pembelajaran
k) Kemampuan siswa diminta untuk membaca cepat
tentang materi Ananiah dan bagian-bagiannya
l) Kemampuan siswa dalam menentukan ide pokok
m) Siswa yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan tentang materi yang dipelajari
4

Menutup Pelajaran
n) Memberikan tes tertulis individu untuk mengetahui hasil belajar siswa sesuai kompetensi yang
ditemukan
o) Menyimpulkan materi diakhir pembelajaran

Persentase

100%

Kategori

Baik Sekali
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Sumber; Lembar Kegiatan Peneliti pada siklus I, tahun 2020
Mencermati informasi dari taabel 4.5, menjelaskan bahwa kegiatan yang
dilakukan oleh peneliti pada saat pembelajaran adalah pada tahap pendahuluan
peneliti melakukan apersepsi dengan baik yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran,
memberikan gambaran umum materi pelajaran, memberikan gambaran kegiatan yang
akan dilaksanakan dalam pembelajaran, memotivasi dan membangkitkan siswa untuk
belajar. Pada penyampaian materi pokok peneliti melakukannya dengan baik yaitu,
materi yang disampaikan benar, tidak ada yang menyimpang, menekankan bagianbagian terpenting dalam pembelajaran, penyampaian materi sistematis disertai contoh
yang sesuai dengan materi pelajaran, mengajukan tugas selama penyampaian materi
dan mendorong siswa untuk bertanya. Pada penerapanStrategi Every One Is Teacher
Herepeneliti

melakukannya

dengan

baik

sesaui

dengan

langkah-langkah

pembelajaranStrategi Every One Is Teacher Hereserta kegiatan penutup peeliti telah
melakukan dengan baik. Persentase pada kegiatan peneliti pada siklus II adalah
100%. Pengkategorian pada distribusi kegiatan peneliti adalah baik sekali.
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Lampiran 2
Indikator Hasil Belajar

Siklus

: 1 dan 2

Sekolah/Kelas

: Sekolah Dasar Negeri 16 Kota Jambi/VIII

Observer

: Arsyad

Jumlah Siswa

: 40

A. Hasil Belajar PAI siswa kelas VIII GSMP N 16 Kota Jambi
1. Hasil Belajar Sisiwa Siklus I
Tabel 4.11Daftar Nilai PAI siswa kelas VIII GSMP N 16 Kota Jambi Siklus
I
NO Nama Siswa

Nilai Prasiklus

Tuntas

Tidak Tuntas

1

AYU RAMADANI N

50

-

2

BAGSA ALDY

55

-

3

GIBRAN SYAHBANI

75



4

JUNITA ISLAMI

75



5

KEISA ABELA

60

6

LELY BAHROQAH

80

7

M. FAJAR HABIBI

55

-

8

MUHAMMAD VICRI

60

-

9

MAYANG AZZAHRA

50

-

10

MUHAMMAD RABBIL

50

-

11

MUHAMMAD ZENOBI

75



12

MUHAMMAD FAREL

75



13

MUTIARA DEWI

50

14

NASWAN RAHKA

75
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15

NAYLA SIFITRI

60

-

16

NURLIZA ANGGARAINI

60

-

17

PIPO MANUEL

50

-

18

RASYA ADITIYA

50

-

19

RENI NADIN NASILA

75

20

REVA AULIYA

60

21

SYADIRA HUSRI

75



22

TRI WAHYUDI

75



23

YUDI RAMA

75



24

ZAIDAN NARZUKI

80



25

ZIDAN FRIYADI

60

-

26

ZALFA NAURAH

50

-

27

FADEL MEISYA

80

28

DERI KUSUMA

55

-

29

ELAN NINI KURNA

60

-

30

ELSA AMINARTI

65

-

31

BINTANG SYAUKI

75

32

FADLI YULIADI

65

33

FIQI GALIANTO

80



34

ADINDA DIAS SALSABI-

75




-




-

LA

35

INES YURENTI

75



36

JASRI RAHIMA

80



37

M.ABDUL AFIF

50

38

M. NAZARUL IMAM

80



39

M.RIZKI ZAHRAN

70



40

M.TRIGA YOGA

55

-

Jumlah

2620

Nilai Rata-rata Siswa

65,5%

Jumlah Siswa yang Tuntas

20

85

Presentase Siswa yang Tuntas

50%

Jumlah Siswa yang Tidak Tuntas

20

Presentase Siswa yang Tidak Tuntas

50%

Sumber; Diolah dari hasil evaluasi siklus I, tahun 2020

Adapun hasil analisis deskriptif terhadap skor perolehan siswa
setelah diterapkanStrategi Every One Is Teacher Hereselengkapnya
ditunjukkan oleh tabel 4.12
Disteribusi data tes hasil belajar Al-Qur’an Hadits pada tes akhir siklus I
Statistik

Nilai Statistik

Subjek

40

Skor Maksimal

100

Skor Tertinggi

80

Skor Terendah

50

Skor rata-rata

65.5

Sumber; Data tes hasil belajar Al-Qur’an Hadits pada tes akhir siklus I, tahun 2020
Distribusi dan Persentase Jumlah Siswa dalam Setiap Kategori Hasil Belajar PAI
pada Tes Akhir Siklus I
Kategori

Interval Nilai

Jumlah Siswa

Persentase (%)

Baik Sekali

80-100

6

15

Baik

66-79

13

32.5

Cukup

56-65

9

22.5

Kurang

40-55

12

30

Gagal

30-39

0

0

40

100

Jumlah

Sumber; Distribusi dan Persentase Jumlah Siswa dalam Setiap Kategori Hasil
Belajar PAI pada Tes Akhir Siklus I, tahun 2020
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Distribusi Ketuntasan Belajar PAI siswa kelas VIII GSMP N 16 Kota Jambipada
Tes Siklus I
Kategori

Skor

Jumlah Siswa

Persentase (%)

0-74

22

55%

Tuntas

75-100

18

45%

Jumlah

40

100

Tidak Tuntas

Sumber; Distribusi Ketuntasan Belajar PAI Siswa kelas VIIIG SMP N 16 Kota
Jambi pada Tes Siklus I, tahun 2020

Hasil Belajar Siklus II
Daftar Nilai PAI Siswa kelas VIIIG SMP N 16 Kota Jambi Siklus II
No

Nama Siswa

Nilai Prasiklus

Tuntas

1

AYU RAMADANI N

75



2

BAGSA ALDY

90



3

GIBRAN SYAHBANI

85



4

JUNITA ISLAMI

90



5

KEISA ABELA

80



6

LELY BAHROQAH

85



7

M. FAJAR HABIBI

70



8

MUHAMMAD VICRI

90



9

MAYANG AZZAHRA

85



10

MUHAMMAD

RAB-

90



MUHAMMAD ZENO-

95



BIL

11

BI

12

MUHAMMAD FAREL

95



13

MUTIARA DEWI

85



Tidak Tuntas

87

14

NASWAN RAHKA

90



15

NAYLA SIFITRI

80



16

NURLIZA

ANG-

65

-

GARAINI



17

PIPO MANUEL

75

18

RASYA ADITIYA

60

19

RENI NADIN NASILA

85



20

REVA AULIYA

90



21

SYADIRA HUSRI

80



22

TRI WAHYUDI

90



23

YUDI RAMA

85



24

ZAIDAN NARZUKI

90



25

ZIDAN FRIYADI

80



26

ZALFA NAURAH

95



27

FADEL MEISYA

75



28

DERI KUSUMA

90



29

ELAN NINI KURNA

85



30

ELSA AMINARTI

95



31

BINTANG SYAUKI

90



32

FADLI YULIADI

85



33

FIQI GALIANTO

75



34

ADINDA DIAS SAL-

90



-

SABILA

35

INES YURENTI

80



36

JASRI RAHIMA

95



37

M.ABDUL AFIF

85



38

M. NAZARUL IMAM

90



39

M.RIZKI ZAHRAN

85



40

M.TRIGA YOGA

95



Jumlah

3395

88

Nilai Rata-rata Siswa

85%

Jumlah Siswa yang Tuntas

38

Presentase Siswa yang Tuntas

95%

Jumlah Siswa yang Tidak Tuntas

2

Presentase Siswa yang Tidak Tuntas

5%

Sumber; Diolah dari hasil evaluasi siklus II, tahun 2020
Adapun hasil analisis deskriptif terhadap skor perolehan siswa
setelah diterapkanStrategi Every One Is Teacher Hereselengkapnya
ditunjukkan oleh tabel
Tabel 4.16Disteribusi data tes Hasil Belajar PAI pada tes akhir siklus II
Statistik

Nilai Statistik

Subjek

40

Skor Maksimal

100

Skor Tertinggi

95

Skor Terendah

60

Skor rata-rata

85

Sumber; Data tes Hasil Belajar PAI pada tes akhir siklus II, tahun 2020
Mencermati informasi tabel 4.16 menjelaskan bahwa dari 40 orang siswa
kelas VIIIG SMP N 16 Kota Jambi, skor rata-rata nilai siswa yang diperoleh adalah
85 dengan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 60.
Apabila skor Hasil Belajar PAI tersebut dikelompokkan kedalam kategori
sesuai dengan kategori yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, maka diperoleh distribusi frekuensi dan persentase skor Hasil Belajar
PAI siswa setelah pembelajaran Every One Is A Teacher Here kelas VIII G SMP N
16 Kota Jambipada siklus II dapat dilihat pada tabel 4.17
Tabel 4.17Distribusi dan Persentase Jumlah Siswa dalam Setiap Kategori Hasil
Belajar PAI pada Tes Akhir Siklus II
Kategori
Baik Sekali

Interval Nilai

Jumlah Siswa

Persentase (%)

80-100

33

82.5

89

Baik

66-79

5

12

Cukup

56-65

3

5

Kurang

40-55

0

0

Gagal

30-39

0

0

40

10

Jumlah

Sumber; Distribusi dan Persentase Jumlah Siswa dalam Setiap Kategori Hasil
Belajar PAI pada Tes Akhir Siklus II, tahun 2020

Tabel 4.18Distribusi Ketuntasan Belajar PAI Siswa kelas VIIIG SMP N 16 Kota
Jambi pada Tes Siklus II
Kategori
Tidak Tuntas
Tuntas

Skor

Jumlah Siswa

Persentase (%)

0-74

3

7.5%

75-100

37

92.5%

40

100

Jumlah

Sumber; Distribusi Ketuntasan Belajar PAI Siswa kelas VIIIG SMP N 16 Kota
Jambi pada Tes Siklus I, tahun 2020
Mencermati informasi tabel 4.18 menjelaskan bahwa dari 40 siswa kelas
VIIIG SMP N 16 Kota Jambi, setelah pemberian tindakan pada siklus I sebanyak 3
siswa dengan persentase 7.5% masuk dalam kategori tidak tuntas dan 37 siswa
dengan persentase 92.5%masuk kategori tuntas. Hal ini terjadi karena siswa merasa
terbiasa dengan EVERY ONE IS TEACHER HERE, selain itu kesalahan-kesalahan
atau kekurangan yang terjadi pada siklus I dapat diperbaiki disiklus II dan siswa
sudah aktif dengan pasangan kelompoknya sehingga Hasil Belajar PAIsiswa kelas
VIIIG SMP N 16 Kota Jambi dapat ditingkatkan.
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Lampiran 3
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( SIKLUS 1)

Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Tahun Pelajaran
Materi Pokok
Alokasi Waktu

: SMP N 16 Kota Jambi
: PAI (Al-Quran Hadits)
: VIII/Genap
: 2018/2020
: Berbakti Kepada Kedua Orang Tua dan Guru
:2 Minggu x 2 Jam pelajaran @ 40Menit

A. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya
terkait fenomena dan kejadian tampak mata
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar (KD)
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
1.3 Menghayati ajaran berbuat baik, hor1.3.1 Memiliki penghayatan terhadap Menghormati
mat, dan patuh kepada orang tua dan
orang tua dan guru
guru adalah perintah agama.
2.3 Menyajikan cara berbuat baik, hor- 2.3.1 Terbiasa bersikap baik terhadap orang tua dan
mat, dan patuh kepada orang tua dan
guru
guru
3.3 Memahami cara berbuat baik, hormat, 3.3.1 Menjelaskan pengertian Berbakti Kepada
dan patuh kepada orang tua dan guru
Kedua Orang Tua dan Guru
3.3.2 Menyebutkan Bagaimana carahormat kepada
orang tua dan guru
3.3.3 Menyebutkan cara memperoleh hormat
kepada orang tua dan guru
3.3.4 Menunjukkan manfaat hormat kepada orang
tua dan guru
3.3.5 Menjelaskan dasar-dasar hukum Hormat
kepda orang tua
3.3.6 Menunjukkan contoh sikap hormat kepada
orang tua dan guru
3.3.7 Menjelaskan bbentuk sikap hormat kepda
orang tua dan guru
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4.3 Mensimulasikan tata cara hormat 4.3.1 Membuatpaparanbagancara hormat kepda
kepda orang tua dan guru
orang tua dan guru
4.3.2 Membuatpaparanmanfaat menghormati kedua
orang tua dan guru dalam kehidupan
4.3.3 Menuliskanhasilpengamatan
terhadapperilaku-perilaku
yangselalumemperhatikan
danmenjagakehalalan
makanandanminumanyang
dikomsumsi
dilingkungan tempattinggalnya

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran menggunakanStrategi Every One Is Teacher
Hereyang menuntun peserta didik untuk mengamati (membaca) permasalahan,
menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas,peserta didik
diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual, selama dan setelah mengikuti
proses pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat
 Menjelaskan pengertian sikap hormat kepada orang tua dan guru
 Menyebutkan Bagaimana carahormat kepda orang tua dan guru
 Menyebutkan cara memperoleh hormat kepda orang tua dan guru
 Menunjukkan manfaat hormat kepda orang tua dan guru
 Menjelaskan dasar-dasar hukum Hormat kepda orang tua
 Menunjukkan contoh sikap hormat kepada orang tua dan guru
 Menjelaskansikap hormat kepada orang tua
 Membuat paparan bagan sikap hormat kepada orang tua dan guru.
 Membuat paparan manfaat menghormati kedua orang tua dan guru dalam kehidupan
 Menuliskan hasil pengamatan terhadap perilaku-perilaku yang selalu memperhatikan
sikap menghormati kedua orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hrinya
dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap
jujur, santun, percaya diri,pantang menyerah, memiliki sikap responsif (berpikir kritis)
dan proaktif (kreatif), serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik
Fokus nilai-nilai Sikap
 Peduli
 Jujur berkarya
 Tanggung jawab
 Toleran
 Kerjasama
 Proaktif
 kreatif
D. MateriPembelajaran
1. Materi Pembelajaran Reguler
a) Hormat Dan Patuh Terhadap Orang Tua Dan Guru
- Hormat dan Patuh Terhadap Orang Tua
Keberadaan orang tua bagi seorang anak ibarat sebuah pohon dan buahnya.
Tidak akan ada buah tanpa pohon, dan kuranglah bermanfaat sebuah pohon
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tanpa buah yang baik.
Makna orang tua bagi anak
Orang tua memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Setiap anak memiliki
kewajiban untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Kasih sayang
yang tulus yang diberikan orang tua tidak akan mampu dibayar dengan uang
oleh seorang anak.
- Kewajiban berbakti kepada orang tua
Berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, mengasihi, menyayangi,
menghormati, mendoakan, taat, dan patuh terhadap apa yang mereka
perintahkan,.Perilaku tersebut di dalam istilah agama Islam dinamakan birrul walidain.
Birrul walidain adalah hak kedua orang tua yang harus dilaksanakan oleh
setiap anak, sepanjang keduanya tidak memerintahkan atau menganjurkan
kemaksiatan atau kemusyrikan. Bahkan, seorang anak tetap harus berbakti
meskipun orang tuanya kafir atau musyrik. Hal ini ditegaskan oleh Allah
Swt. melalui firman-Nya dalam surah Luqmān/31:15 yang artinya, “Jika
keduanya (ibu bapakmu) memaksamu supaya engkau musyrik, menyekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak ketahui, maka janganlah engkau
mengikuti keduanya, dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan
baik.”
- keutamaan berbakti kepada orang tua. Adapun keutamaan-keutamaan berbakti kepada orang tua di antaranya adalah seperti berikut.
- Penghapus dosa besar
- Dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezeki
- Akan mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan
- Dimasukkan ke dalam surga
b) Hormat kepada guru
Guru adalah orang yang memberikan pengetahuan sekaligus pendidikan akhlak
terhadap murid-muridnya. Guru juga mengajarkan nilai-nilai moral dan nilainilai akhlak yang tinggi kepada murid-muridnya. Ia tidak hanya memberikan
pengetahuan saat di sekolah, tetapi juga memberikan bimbingan saat dibutuhkan
di luar sekolah. Dalam ajaran Islam, guru atau ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan luas dibandingkan dengan orang lainnya. Ia merupakan pewaris para nabi dalam menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Allah Swt. berfirman: Artinya: “...Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya,
hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Maha Pengampun.” (Q.S
Fātir/35:28)
-

-

Adab Seorang Murid Kepada Guru
-

Hendaklah merendahkan diri di hadapan guru, tidak keluar dari tempat
belajar sebelum mendapat izin dari guru.

-

Hendaklah memandang guru dengan penuh rasa ta’zim atau hormat
dengan meyakini bahwa gurunya memiliki kelebihan.

-

Hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan, tenang, dan
mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru.

-

Hendaklah tidak berjalan, duduk, atau memulai perkataan sebelum
meminta izin kepada guru.
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-

Patuh terhadap perkataan dan perintahnya.

c) Dalil Dan Hadits Tentang Hormat Dan Patuh Terhadap Orang Tua Dan
Guru
-

Al-Qur’an Surat Al-Isra’ (17) ayat 23-24

ْ س ًن أ ِإ اَ أير َْبلهغ ارنأ ِع ْنُركر
أال ِأكَبر رَأَ ر رَ هُُه رَ أ
روقر ر
أو َِب ْل روا ِل رُي ِْنأ ِإَْ ر
ض ر
ىأََبُّكر أَ ر اَّلأت ر ْعَبهُهواأ ِإ اَّلأ ِإيا هه ر
ََ ر ْوأ ِك رَلُه ر
ًَ أوقه ْلألر هه رَ أقر ْو ًَّلأ رك َِي
ٍّ فر رَلأترقه ْلألر هه رَ أَ ه
أو رَّلأأت ر ْن ره َُْه رَ ر
ف ر

“Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia
dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur
lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan
kepada kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu membentak mereka
dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (Qs. Al Israa’ [17]:23

ْ رو
يَا
ضألر هه رَ رأ
ْ اخ ِف
ْ ب
ِ أجنر رحأالذُّ ٍِّل
أَنر ا
ً ص ِغ
ِ ٍّ َأ
أَ اَبير نِيأ ر
أاَ رَ َْ هه رَ أ رك رَ ر
أوقه ْل ر
أالََْ رَ ِة ر
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan
ucapkanlah, ‘Wahai Tuhanku,kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka
berdua telah mendidik aku waktu kecil’.” (Qs. Al Israa’ [17]:24)
d) Perilaku Yang Mencerminkan Sikap Hormat Dan Patuh Terhadap Orang
Tua Dan Guru


Perilaku Yang Mencerminkan Sikap Sayang, Hormat dan Patuh Kepada
orang tua diantaranya adalah:

-

Jika orang tua masih hidup yaitu:

-

Mengucapkan salam saat akan meninggalkan atau menemuinya.

-

Mendengarkan segala perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah
hati.

-

Tidak memotong pembicaraannya karena itu akan menyakiti hati keduanya.

-

Berpamitan atau meminta izin ketika akan pergi ke luar rumah, baik untuk
bersekolah atau keperluan lainnya.

-

Mencium tangan kedua orang tua jika akan pergi dan kembali dari bepergian.

-

Membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang akan meringankan beban
orang tua.

-

Berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya.
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-

Merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran apalagi jika keduannya sudah tua dan pikun.

-

Merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan
keduanya.

-

Menyambung silaturahim meskipun hanya melalui telepon ketika jarak sangat
jauh.

-

Memberikan sebagian rezeki yang kita miliki meskipun mereka tidak membutuhkan.

-

Selalu meminta doa restu orang tua dalam menghadapi suatu permasalahan.

-

Jika orang tua sudah meninggal, yaitu: Melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkannya (utang atau perjanjian dengan
orang lain yang masih hidup).Menyambung tali silaturahim kepada kerabat
dan teman-teman dekatnya atau memuliakan teman-teman kedua orang
tua.Melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji kedua ibu
bapak.Mendoakan ayah ibu yang telah tiada itu dan memintakan ampun kepada Allah Swt. dari segala dosa orang tua kita.



Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada guru diantaranya:
-

Seorang murid hendaklah hormat kepada guru, mengikuti pendapat dan petunjuknya.

-

Seorang murid hendaklah memberi salam terlebih dahulu kepada guru apabila menghadap atau berjumpa dengan beliau.

-

Seorang murid hendaklah memandang gurunya dengan keagungan dan
meyakini bahwa gurunya itu memiliki derajat kesempurnaan, sebab hal itu
lebih memudahkan untuk mengambil manfaat dari beliau.

-

Seorang murid hendaklah mengetahui dan memahami hak-hak yang harus
diberikan gurunya dan tidak melupakan jasanya.

-

Seorang murid hendaklah bersikap sabar jika menghadapi seorang guru
yang memiliki perangai kasar dan keras.

-

Seorang murid hendaklah duduk dengan sopan di hadapan gurunya, tenang,
merendahkan diri, hormat sambil mendengarkan, memperhatikan, dan
menerima apa yang disampaikan oleh gurunya.
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-

Seorang murid hendaklah ketika mengadap gurunya dalam keadaan sempurna dengan badan dan pakaian yang bersih.

-

Seorang murid hendaklah jangan banyak bicara di depan guru ataupun
membicarakan hal-hal yang tidak berguna.

-

Seorang murid hendaklah jangan bertanya dengan tujuan untuk mengujinya
dan menampakkan kepandaian kepada guru.

-

Seorang murid hendaklah jangan bersenda gurau di hadapan guru.

-

Seorang murid hendaklah jangan menanyakan masalah kepada orang lain
ditengah majlis guru.

-

Jika guru berdiri, Seorang murid hendaklah ikut berdiri sebagai penghormatan kepada beliau.

-

Seorang murid hendaklah tidak berburuk sangka terhadap apa yang dilakukan oleh guru ( guru lebih mengetahui tentang apa yang dikerjakannya).

-

Seorang murid hendaklah tidak mendahului jalannya ketika sedang berjalan bersama.

-

Ketika guru sedang memberi penjelasan/ berbicara hendaklah murid tidak
memotong pembicaraannya. Kalaupun ingin menyanggah pendapat beliau
maka sebaiknya menunggu hingga beliau selesai berbicara dan hendaknya
setiap memberikan sanggahan atau tanggapan disampaikan dengan sopan
dan dalam bahasa yang baik.

-

Apabila ingin menghadap atau bertemu untuk sesuatu hal maka sebaiknya
murid memberi konfirmasi terlebih dahulu kepada guru dengan menelphon
atau mengirim pesan, untuk memastikan kesanggupannya dan agar guru
tidak merasa terganggu.

-

Murid haruslah berkata jujur apabila guru menanyakan suatu hal kepadanya.Seorang murid hendaklah menyempatkan diri untuk bersilaturahim ke
rumah guru di waktu-waktu tertentu, sebagai bentuk rasa saying kita terhadap beliau. Meskipun sudah tidak dibimbing lagi oleh beliau ( karena sudah lulus) murid hendaklah tetap selalu mengingat jasanya dan tetap terus
mendoakan kebaikan –kebaikan atas mereka.

2. Materipembelajaran remedial
 Menjelaskansikapbinatang yang halal dimaka
3. Materi pembelajaran pengayaan
 Menuliskanhasilpengamatan
yangselalumemperhatikan danmenjagakehalalan

terhadapperilaku-perilaku
makanandanminumanyang
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dikomsumsi dilingkungan tempattinggalnya
E. Strategi Pembelajaran:
 Pendekatan
: Saintifik
 Strategi
: Penerapan EVERY ONE IS TEACHER HERE
 Model
: Discovery learning
F. Media Pembelajaran:
 Media LCD projector,
 Laptop,
 Bahan Tayang
G. SumberBelajar:
 Al-Quran dan Terjemahnya
 Buku Siswa Mata Pelajaran PAI (Al-Qur’an Hadits). Kls VIII
 Buku Siswa Mata Pelajaran PAI (Al-Qur’an Hadits). Kls VIII
 Buku-buku lain yang relevan

H. Langkah-langkah Pembelajaran
1. Pertemuan Ke- 1 ( 2 x 40 menit )
Kegiatan Pendahuluan
Guru :
Orientasi(Menunjukkan sikap disiplin sebelum memulai proses pembelajaran, menghayati
dan mengamalkan ajaran agama yang dianut (Karakter) serta membiasakan membaca dan
memaknai (Literasi))
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya yaitu
 Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
 Pengertian Hormat kepda orang tua dan guru
 Sikap hormat kepda orang tua dan guru
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.
Motivasi
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
 Apabila materitema projek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini
dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:
 Keutamaan Hormat kepda orang tua dan guru
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung
 Mengajukan pertanyaan.

Waktu
10
menit
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1. Pertemuan Ke- 1 ( 2 x 40 menit )
Pemberian Acuan
 Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM
pada pertemuan yang berlangsung
 Pembagian kelompok belajar
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkahlangkah pembelajaran.
Kegiatan Inti

Sintak
Model
Pembelajaran
Stimulation
(stimullasi/
pemberian
rangsangan)

Kegiatan Pembelajaran
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk
memusatkan perhatian(Berpikir kritis dan bekerjasama (4C)
dalam mengamati permasalahan (literasi membaca) dengan
rasa ingin tahu, jujur dan pantang menyerah (Karakter)
pada topic
 KeutamaanHormat kepda orang tua dan guru
dengan cara :
 Melihat (tanpa atau dengan alat) Berpikir kritis dan
bekerjasama (4C) dalam mengamati permasalahan
(literasi membaca) dengan rasa ingin tahu, jujur dan
pantang menyerah (Karakter)
Menayangkan gambar/foto tentang
 KeutamaanHormat kepda orang tua dan guru
 Mengamati Berpikir kritis dan bekerjasama (4C) dalam
mengamati permasalahan (literasi membaca) dengan rasa
ingin tahu, jujur dan pantang menyerah (Karakter)
 Peserta didik diminta mengamati gambar /foto yang
berhubungan dengan
- KeutamaanHormat kepda orang tua dan guru
 Membaca(dilakukan di rumah sebelum kegiatan
pembelajaran berlangsung),(Literasi)
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku
paket atau buku-buku penunjang lain, dari
internet/materi yang berhubungan dengan
- KeutamaanHormat kepda orang tua dan guru
 Peserta didik diminta membaca dan melapalkan ayatyat alquran dan hadist-hadist yang terdapat pada
buku siswa
 Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian
materi oleh guruyang berkaitan dengan
- KeutamaanHormat kepda orang tua dan guru
 Menyimak, Berpikir kritis dan bekerjasama (4C) dalam
mengamati permasalahan (literasi membaca) dengan rasa
ingin tahu, jujur dan pantang menyerah (Karakter)

Waktu

60
menit
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1. Pertemuan Ke- 1 ( 2 x 40 menit )

Problem
statemen
(pertanyaan/
identifikasi
masalah)

Data
collection
(pengumpulan
data)

 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar
kegiatan secara garis besar/global tentang materi
pelajaran mengenai :
- KeutamaanHormat kepda orang tua dan guru
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan
dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui
kegiatan belajarBerpikir kritis dan kreatif (4C) dengan sikap
jujur , disiplin, serta tanggung jawab dan kerja sama yang tingi
(Karakter)
 Peserta didik diminta mendiskusikan hasil pengamatannya
dan mencatat fakta-fakta yang ditemukan, serta menjawab
pertanyaanberdasarkan hasil pengamatan yang ada pada
buku paket;
 Pendidik memfasilitasi peserta didik untuk menanyakan
hal-hal yang belum dipahami berdasarkan hasil pengamatan
dari buku paket yang didiskusikan bersama kelompoknya;
 Mengajukan pertanyaan tentang :
 KeutamaanHormat kepda orang tua dan guru
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan
untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang
diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke
pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan
kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu
untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya :
Peserta didik mengumpulkan berbagai informasi(Berpikir kritis,
kreatif, bekerjasama dan saling berkomunikasi dalam kelompok
(4C), dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan pantang
menyerah (Karakter),literasi (membaca) yang dapat
mendukung jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan,
baik dari buku paket maupun sumber lain seperti internet;
melalui kegiatan
 Mengamati obyek/kejadian,
 Wawancara dengan nara sumber
 Mengumpulkan informasi
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang
diperoleh dari berbagai sumber tentang
- KeutamaanHormat kepda orang tua dan guru
 Membaca sumber lain selain buku teks,
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya
dengan membaca buku referensi tentang
- KeutamaanHormat kepda orang tua dan guru
 Mempresentasikan ulang

Waktu
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1. Pertemuan Ke- 1 ( 2 x 40 menit )

Data
processing
(pengolahan
Data)

 Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau
mempresentasikan tentang
- KeutamaanHormat kepda orang tua dan guru
 Aktivitas :(Mengembangkan kemampuan berpikir kritis,
kreatif, berkomunikasi dan bekerjasama (4C),)
 Peserta didik diminta menjawab pertanyaan –
pertanyaan yang terdapat pada buku siswa
 Mendiskusikan Berpikir kritis, kreatif, bekerjasama dan
saling berkomunikasi dalam kelompok (4C), dengan rasa
ingin tahu dan pantang menyerah (Karakter)
 Peserta didik diminta berdiskusi dalam kelompok
untuk membahas mengenai
- KeutamaanHormat kepda orang tua dan guru
 Kemudian Tiap kelompok mencatat hasil diskusinya di
kertas (guru bisa mengembangkan dengan kertas
ukuran besar). Tiap kelompok menyampaikan hasil
diskusinya secara singkat.
 Mengulang
 Saling tukar informasi tentang :
 KeutamaanHormat kepda orang tua dan guru
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok
lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang
dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian,
dengan menggunakan strategi ilmiah yang terdapat pada
buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap
teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain,
kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang
dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar
sepanjang hayat.
Pendidik mendorong agar peserta didik secara aktif terlibat
dalam diskusi kelompok serta saling bantu untuk
menyelesaikan masalah(Mengembangkan kemampuan berpikir
kritis, kreatif, berkomunikasi dan bekerjasama (4C),)
Selama peserta didik bekerja di dalam kelompok, pendidik
memperhatikan dan mendorong semua peserta didik untuk
terlibat diskusi, dan mengarahkan bila ada kelompok yang
melenceng jauh pekerjaannya dan bertanya (Nilai Karakter:
rasa ingin tahu, jujur, tanggung jawab, percaya diri dan
pantang menyerah)apabila ada yang belum dipahami, bila
diperlukan pendidik memberikan bantuan secara klasikal.
 Berdiskusi tentang data :
 KeutamaanMakanan Dan Minuman YangHalal
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan

Waktu
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1. Pertemuan Ke- 1 ( 2 x 40 menit )

Verification
(pembuktian)

Generalizatio
(menarik
kesimpulan)

sebelumnya.
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari
kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi
yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaanpertanyaan pada lembar kerja.
 Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai
 KeutamaanHormat kepda orang tua dan guru
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori
pada buku sumber melalui kegiatan :
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada
pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari
berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda
sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras,
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan
berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan :
 KeutamaanHormat kepda orang tua dan guru
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara
bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah
dikerjakan oleh peserta didik.
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan
berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media
lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi,
kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat
dengan sopan
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal
tentang :
 KeutamaanHormat kepda orang tua dan guru
 Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan
dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik
lain diberi kesempatan untuk menjawabnya.
 Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa :
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang
 KeutamaanHormat kepda orang tua dan guru
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan
peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan.
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa.
 Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku
pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang telah
disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan
siswa terhadap materi pelajaran

Waktu
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1. Pertemuan Ke- 1 ( 2 x 40 menit )
Catatan :
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh
menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan)
Kegiatan Penutup
Peserta didik :
 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
 Mengagendakan pekerjaan rumah.
 Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar
jam sekolah atau dirumah.
Guru :
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang
selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian projek.
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama
yang baik

Waktu

2. Pertemuan Ke- 2 ( 2 x 40 menit )
Kegiatan Pendahuluan
Guru :
Orientasi(Menunjukkan sikap disiplin sebelum memulai proses pembelajaran, menghayati
dan mengamalkan ajaran agama yang dianut (Karakter) serta membiasakan membaca dan
memaknai (Literasi))
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya yaitu
 KeutamaanHormat kepda orang tua dan guru
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.
Motivasi
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
 Apabila materitema projek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini
dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:
 Adab kepada orang tua dan guru beserta dalilnya
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung
 Mengajukan pertanyaan.
Pemberian Acuan
 Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM
pada pertemuan yang berlangsung

Waktu
10
menit

10
menit
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2. Pertemuan Ke- 2 ( 2 x 40 menit )
 Pembagian kelompok belajar
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkahlangkah pembelajaran.

Waktu

Kegiatan Inti

60
menit

Sintak
Model
Pembelajaran
Stimulation
(stimullasi/
pemberian
rangsangan)

Problem

Kegiatan Pembelajaran
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk
memusatkan perhatian(Berpikir kritis dan bekerjasama (4C)
dalam mengamati permasalahan (literasi membaca) dengan
rasa ingin tahu, jujur dan pantang menyerah (Karakter)
 Adab kepada orang tua dan guru beserta dalilnya
dengan cara :
 Melihat (tanpa atau dengan alat) Berpikir kritis dan
bekerjasama (4C) dalam mengamati permasalahan
(literasi membaca) dengan rasa ingin tahu, jujur dan
pantang menyerah (Karakter)
Menayangkan gambar/foto tentang
 Adab kepada orang tua dan guru beserta dalilnya
 Mengamati Berpikir kritis dan bekerjasama (4C) dalam
mengamati permasalahan (literasi membaca) dengan rasa
ingin tahu, jujur dan pantang menyerah (Karakter)
 Peserta didik diminta mengamati gambar /foto yang
berhubungan dengan
- Adab kepada orang tua dan guru beserta dalilnya
 Membaca(dilakukan di rumah sebelum kegiatan
pembelajaran berlangsung),(Literasi)
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku
paket atau buku-buku penunjang lain, dari
internet/materi yang berhubungan dengan
- Adab kepada orang tua dan guru beserta dalilnya
 Peserta didik diminta membaca dan melapalkan ayatyat alquran dan hadist-hadist yang terdapat pada
buku siswa
 Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian
materi oleh guruyang berkaitan dengan
- Adab kepada orang tua dan guru beserta dalilnya
 Menyimak, Berpikir kritis dan bekerjasama (4C) dalam
mengamati permasalahan (literasi membaca) dengan rasa
ingin tahu, jujur dan pantang menyerah (Karakter)
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar
kegiatan secara garis besar/global tentang materi
pelajaran mengenai :
- Adab kepada orang tua dan guru beserta dalilnya
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk
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2. Pertemuan Ke- 2 ( 2 x 40 menit )

statemen
(pertanyaan/
identifikasi
masalah)

Data
collection
(pengumpulan
data)

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan
dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui
kegiatan belajarBerpikir kritis dan kreatif (4C) dengan sikap
jujur , disiplin, serta tanggung jawab dan kerja sama yang tingi
(Karakter)
 Peserta didik diminta mendiskusikan hasil pengamatannya
dan mencatat fakta-fakta yang ditemukan, serta menjawab
pertanyaanberdasarkan hasil pengamatan yang ada pada
buku paket;
 Pendidik memfasilitasi peserta didik untuk menanyakan
hal-hal yang belum dipahami berdasarkan hasil pengamatan
dari buku paket yang didiskusikan bersama kelompoknya;
 Mengajukan pertanyaan tentang :
 Adab kepada orang tua dan guru beserta dalilnya
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan
untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang
diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke
pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan
kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu
untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya :
Peserta didik mengumpulkan berbagai informasi(Berpikir kritis,
kreatif, bekerjasama dan saling berkomunikasi dalam kelompok
(4C), dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan pantang
menyerah (Karakter),literasi (membaca) yang dapat
mendukung jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan,
baik dari buku paket maupun sumber lain seperti internet;
melalui kegiatan:
 Mengamati obyek/kejadian,
 Wawancara dengan nara sumber
 Mengumpulkan informasi
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang
diperoleh dari berbagai sumber tentang
- Adab kepada orang tua dan guru beserta dalilnya
 Membaca sumber lain selain buku teks,
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya
dengan membaca buku referensi tentang
- Adab kepada orang tua dan guru beserta dalilnya
 Mempresentasikan ulang
 Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau
mempresentasikan tentang
- KeutamaanHormat kepda orang tua dan guru
 Aktivitas :(Mengembangkan kemampuan berpikir kritis,
kreatif, berkomunikasi dan bekerjasama (4C),) dengan
rasa ingin tahu dan pantang menyerah (Karakter)

Waktu
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2. Pertemuan Ke- 2 ( 2 x 40 menit )

 Peserta didik diminta menjawab pertanyaan –
pertanyaan yang terdapat pada buku siswa
 Mendiskusikan:(Mengembangkan kemampuan berpikir
kritis, kreatif, berkomunikasi dan bekerjasama (4C),)
dengan rasa ingin tahu dan pantang menyerah (Karakter)
 Peserta didik diminta berdiskusi dalam kelompok
untuk membahas mengenai
- KeutamaanHormat kepda orang tua dan guru
 Kemudian Tiap kelompok mencatat hasil diskusinya di
kertas (guru bisa mengembangkan dengan kertas
ukuran besar). Tiap kelompok menyampaikan hasil
diskusinya secara singkat.

Data
processing
(pengolahan
Data)

 Mengulang
 Saling tukar informasi tentang :
 Adab kepada orang tua dan guru beserta dalilnya
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok
lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang
dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian,
dengan menggunakan strategi ilmiah yang terdapat pada
buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap
teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain,
kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang
dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar
sepanjang hayat.
Pendidik mendorong agar peserta didik secara aktif terlibat
dalam diskusi kelompok serta saling bantu untuk
menyelesaikan masalah(Mengembangkan kemampuan berpikir
kritis, kreatif, berkomunikasi dan bekerjasama (4C),)
 Selama peserta didik bekerja di dalam kelompok, pendidik
memperhatikan dan mendorong semua peserta didik untuk
terlibat diskusi, dan mengarahkan bila ada kelompok yang
melenceng jauh pekerjaannya dan bertanya (Nilai
Karakter: rasa ingin tahu, jujur, tanggung jawab, percaya
diri dan pantang menyerah)apabila ada yang belum
dipahami, bila diperlukan pendidik memberikan bantuan
secara klasikalBerdiskusi tentang data :
 Adab kepada orang tua dan guru beserta dalilnya
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan
sebelumnya.
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari
kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi
yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-

Waktu
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2. Pertemuan Ke- 2 ( 2 x 40 menit )

Verification
(pembuktian)

Generalizatio
(menarik
kesimpulan)

Waktu

pertanyaan pada lembar kerja.
 Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai
 Adab kepada orang tua dan guru beserta dalilnya
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori
pada buku sumber melalui kegiatan :
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada
pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari
berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda
sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras,
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan
berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan :
 Adab kepada orang tua dan guru beserta dalilnya
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara
bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah
dikerjakan oleh peserta didik.
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan
berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media
lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi,
kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat
dengan sopan
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal
tentang :
 Adab kepada orang tua dan guru beserta dalilnya
 Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan
dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik
lain diberi kesempatan untuk menjawabnya.
 Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa :
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang
 Adab kepada orang tua dan guru beserta dalilnya
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan
peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan.
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa.
 Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku
pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang telah
disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan
siswa terhadap materi pelajaran

Catatan :
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh
menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan)
Kegiatan Penutup

10
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2. Pertemuan Ke- 2 ( 2 x 40 menit )
Peserta didik :
 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
 Mengagendakan pekerjaan rumah.
 Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar
jam sekolah atau dirumah.
Guru :
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang
selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian projek.
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama
yang baik

Waktu
menit

E. Penilaian
1. Bentuk/teknik Penilaian:
1. Teknik Penilaian
a. Sikap
- Penilaian Observasi, Mengamati sikap peserta didik dalam melakukan
diskusi yang mencakup kesantunan, percaya diri dan kemampuan
bermusyawarah
- Penilaian Diri (self assessment)
- Penilaian Teman Sebaya peer assessment)
b. Pengetahuan
- Tes Tertulis Uraian atau Pilihan Ganda, Melakukan tesuntuk
mengetahuipemahaman siswa tentang Berbakti Kepada Kedua Orang
Tua dan Guru
- Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan.
- Penugasan, Membuatkesimpulan tentang Berbakti Kepada Kedua
Orang Tua dan Guru.
c. Keterampilan
- Penilaian
Unjuk
Kerja,
Praktik/KinerjaKemampuanberdiskusi
sesuaiperannya tentangBerbakti Kepada Kedua Orang Tua dan Guru
- Penilaian Proyek,
- Penilaian Produk,
- Penilaian Portofolio
- Penilaian Tertulis
2. Instrumen Penilaian
- Pertemuan Pertama
- Pertemuan Kedua
- Pertemuan Ketiga
- Pertemuan keempat
3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
 Remedial
 Berilah tugas kepada siswa yang belum menguasaimateri untuk
mempelajari materi tentang ketentuan hormat kepada orang tua dan guru,
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kepada teman atau kepada guru diluar kelas atau dirumah, dan tagihlah
siswa tersebut untuk menerangkan materi yang diminta oleh guru pada
pertemuan berikutnya Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari
tertentu yang disesuaikan contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada
waktu, atau diluar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai)
 Pengayaan
 Berilah tugas tambahan kepada siswa yang sudah menguasai materi untuk
menginvetaris dalil hormat kepada orang tua dan guru, sekaligus
menerangkan isi kandungannya di depan kelas

Jambi,

2020

Mengetahui
Guru Mata Pelajaran

Peneliti

Nazaruddin, S.Ag
NIP. 196805062014071003

Arsyad
NIM. TP. 161511

Kepala Sekolah SMP

Arman Danil, M.Pd
NIP. 197607302002121003
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A. Kompetensi Sikap
 Observasi
Penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan teknik observasi oleh
guru mata pelajaran (selama proses pembelajaran pada jam pelajaran), siswa, dan
wali kelas (selama siswa di luar jam pelajaran) yang ditulis dalam buku jurnal
(yang selanjutnya disebut jurnal).
Nama Sekolah : .................................................
Kelas/Semester : ...............................................
Tahun Pelajaran : ..............................................

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam:
No

Waktu

Nama Siswa

Catatan Perilaku

Butir Sikap

Keterangan
(spiritual/social)

1.
2.
3.
Dsb

B. Kompetensi Pengetahuan
 Tes Tertulis
a. Kolom pilihan ganda dan uraian
1) Pilihan ganda: jumlah jawaban benar x 1 (maksimal 10 x1 = 10).
2) Uraian:
Rubik penilaian
No

Rubuk Penilaian

Skor

1.

Jelaskan pengertian Hormat kepda orang tua

20

2.

Sebutkan sikap Hormat kepda orang tua

20

3.

Sebutkan 3 ketentuan Hormat kepda orang tua

20
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4.

Sebutkan 3 ketentuan Hormat kepda Guru

20

5.

Sebutkan Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan
Guru

20

Jumlah Skor

100

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

Jumlah Nilai PG + Uraian
× 100
100

b. Tugas
Skor penilaian sebagai berikut.
1) Tugas individu
a) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada
waktu yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasanya
benar, skor 100.
b) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu
yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasanya benar,
skor 90.
c) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu
yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasanya sedikit
ada kekurangan, skor 80.
2) Tugas kelompok
a) Jika peserta didik dapat menuliskan/mempresentasikan tentang
perilaku husnuzan dengan sempurna, nilai 100
b) Jika peserta didik dapat menuliskan/mempresentasikan tentang
perilaku husnuzan kurang sempurna, nilai 90
c)

Jika peserta didik dapat menuliskan/mempresentasikan tentang
perilaku husnuzan masih ada kesalahan, nilai 80
Nilai= Nilai tugas individu + kelompok : 2
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Latihan Soal Pilihan Ganda Tentang Hormat kepada Orang Tua
1. Berikut ini adalah jasa seorang ibu terhadap anaknya, kecuali...
a. Melahirkan
b. Merawat
c. Mendidik
d. Birrul walidain
2. Balasan yang akan diberikan oleh Allah Swt kepada anak durhaka di akhirat

kelak adalah....
a. Sulit mendapat jodoh
b. Dimasukkan neraka
c. Sulit mendapat pekerjaan
d. Cita-cita tidak tercapai
3. Q.S An-Nisa ayat 36 berisi perintah Allah Swt untuk...
a. Berbuat baik kepada guru
b. Mendoakan semua kaum muslimin
c. Berbuat baik kepada kedua orang tua
d. Berdzikir kepada Allah Swt
4. Sikap yang tepat jika orang tua sedang terbaring sakit yaitu...
a. Merawatnya dengan ikhlas dan penuh kasih sayang
b. Dititipkan di rumah tetangga karena sibuk belajar
c. Menasehati dengan lemah lembut agar segera sembuh
d. Membiarkannya sampai sembuh dengan sendirinya
5. Jika orang tua memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan, sikap yang te-

pat adalah..
a. Menolak dengan santun dan lemah lembut
b. Mentaati dengan sepenuhnya
c. Membantah karena bertentangan dengan ajaran islam
d. Menolak dengan keras
6. Berikut ini merupakan cara menghormati dan mematuhi orang tua jika sudah

meninggal, kecuali...
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a. Menyambung silaturrahmi dengan sahabat orang tua
b. Melanjutkan cita-cita orang tua
c. Mengantar makanan ke kuburan
d. Mendoakan agar diampuni Allah Swt
7. Berikut ini yang merupakan contoh perilaku durhaka kepada orang tua ada-

lah...
a. Berdusta kepadanya
b. Meminta doa restu
c. Menjaga nama baiknya
d. Ziarah ke kuburnya
8. Seorang peserta didik yang baik akan selalu menghormati guru-gurunya.

Berikut ini yang merupakan wujud sikap hormat kepada guru adalah...
a. Sering bertanya kepadanya
b. Sering menelponnya
c. Mengetes kepintarannya
d. Mematuhi nasihat-nasihatnya
9. Siswa yang menghormati dan mematuhi gurunya akan memperoleh...
a. Keberkahan ilmu
b. Hadiah dari guru
c. Sanjungan dari teman
d. Sertifikat penghargaan
10. Seorang guru sedang menjelaskan pelajaran di kelas, sikap yang benar ada-

lah...
a. Tidak perlu mencatat karena sudah paham
b. Mengerjakan tugas lain yang belum selesai
c. Mendengarkan dan menyimak dengan baik
d. Berbicara dengan teman sebangku
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (SIKLUS 2)

Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Tahun Pelajaran
Materi Pokok
Alokasi Waktu

: SMP N 16 Kota Jambi
: PAI (Al-Quran Hadits)
: VIII/Genap
: 2019/2020
: Berbakti Kepada Kedua Orang Tua dan Guru
:2 Minggu x 2 Jam pelajaran @ 40Menit

A. Kompetensi Inti
1.Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2.Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi,
gotong
royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam
dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
3.Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian
tampak mata
4.Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai,
memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam
sudut
pandang/teori
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar (KD)
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
4.3 Menghayati ajaran berbuat baik, hor4.3.1 Memiliki penghayatan terhadap Menghormati
mat, dan patuh kepada orang tua dan
orang tua dan guru
guru adalah perintah agama.
3.4 Menyajikan cara berbuat baik, hor- 3.4.1 Terbiasa bersikap baik terhadap orang tua dan
mat, dan patuh kepada orang tua dan
guru
guru
3.4 Memahami cara berbuat baik, hormat,
3.3.1 Menjelaskan pengertian Berbakti Kepada
dan patuh kepada orang tua dan guru
Kedua Orang Tua dan Guru
3.3.2 Menyebutkan Bagaimana carahormat kepada
orang tua dan guru
3.3.3 Menyebutkan cara memperoleh hormat
kepada orang tua dan guru
3.3.4 Menunjukkan manfaat hormat kepada orang
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tua dan guru
3.3.5 Menjelaskan dasar-dasar hukum Hormat
kepda orang tua
3.3.6 Menunjukkan contoh sikap hormat kepada
orang tua dan guru
3.3.7 Menjelaskan bbentuk sikap hormat kepda
orang tua dan guru
4.4 Mensimulasikan tata cara hormat 4.4.1 Membuatpaparanbagancara hormat kepda
kepda orang tua dan guru
orang tua dan guru
4.4.2 Membuatpaparanmanfaat menghormati kedua
orang tua dan guru dalam kehidupan
4.4.3 Menuliskanhasilpengamatan
terhadapperilaku-perilaku
yangselalumemperhatikan
danmenjagakehalalan
makanandanminumanyang
dikomsumsi
dilingkungan tempattinggalnya

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran menggunakanStrategi Every One Is Teacher
Hereyang menuntun peserta didik untuk mengamati (membaca) permasalahan,
menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas,peserta didik
diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual, selama dan setelah mengikuti
proses pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat
 Menjelaskan pengertian sikap hormat kepada orang tua dan guru
 Menyebutkan Bagaimana carahormat kepda orang tua dan guru
 Menyebutkan cara memperoleh hormat kepda orang tua dan guru
 Menunjukkan manfaat hormat kepda orang tua dan guru
 Menjelaskan dasar-dasar hukum Hormat kepda orang tua
 Menunjukkan contoh sikap hormat kepada orang tua dan guru
 Menjelaskansikap hormat kepada guru
 Membuat paparan bagan sikap hormat kepada orang tua dan guru.
 Membuat paparan manfaat menghormati kedua orang tua dan guru dalam kehidupan
 Menuliskan hasil pengamatan terhadap perilaku-perilaku yang selalu memperhatikan
sikap menghormati kedua orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hrinya
dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap
jujur, santun, percaya diri,pantang menyerah, memiliki sikap responsif (berpikir kritis)
dan proaktif (kreatif), serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik
Fokus nilai-nilai Sikap
 Peduli
 Jujur berkarya
 Tanggung jawab
 Toleran
 Kerjasama
 Proaktif
 kreatif
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i. MateriPembelajaran
1. Materi Pembelajaran Reguler
e) Hormat Dan Patuh Terhadap Orang Tua Dan Guru
- Hormat dan Patuh Terhadap Orang Tua
Keberadaan orang tua bagi seorang anak ibarat sebuah pohon dan buahnya.
Tidak akan ada buah tanpa pohon, dan kuranglah bermanfaat sebuah pohon
tanpa buah yang baik.
f) Hormat kepada guru
Guru adalah orang yang memberikan pengetahuan sekaligus pendidikan akhlak
terhadap murid-muridnya. Guru juga mengajarkan nilai-nilai moral dan nilainilai akhlak yang tinggi kepada murid-muridnya. Ia tidak hanya memberikan
pengetahuan saat di sekolah, tetapi juga memberikan bimbingan saat dibutuhkan
di luar sekolah
g) Dalil Dan Hadits Tentang Hormat Dan Patuh Terhadap Orang Tua Dan
Guru
-

Al-Qur’an Surat Al-Isra’ (17) ayat 23-24

ْ س ًن أإِ اَ أير َْبلهغ ارنأ ِع ْنُركر
أال ِأكَبر رَأَ ر رَ هُُه رَ أ
روقر ر
أو َِب ْل روا ِل رُي ِْنأإَِْ ر
ض ر
ىأََبُّكر أَ ر اَّلأت ر ْعَبهُهواأإِ اَّلأ ِإيا هه ر
ََ ر ْوأ ِك رَلُه ر
ًَ أوقه ْلألر هه رَ أقر ْو ًَّلأ رك َِي
ٍّ فر رَلأترقه ْلألر هه رَ أَ ه
أو رَّلأت ر ْن ره َُْه رَ ر
ف ر

“Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia
dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur
lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan
kepada kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu membentak mereka
dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (Qs. Al Israa’ [17]:23

ْ رو
يَا
ْ اخ ِف
ْ ب
ِ أجنر رحأالذُّ ٍِّل
أَنر ا
ً ص ِغ
ِ ٍّ َأ
ضألر هه رَ ر
أَ اَبير نِيأ ر
أاَ رَ َْ هه رَ أ رك رَ ر
أوقه ْل ر
أالََْ رَ ِة ر
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan
ucapkanlah, ‘Wahai Tuhanku,kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka
berdua telah mendidik aku waktu kecil’.” (Qs. Al Israa’ [17]:24)
B. Materipembelajaran remedial
 Menjelaskansikapbinatang yang halal dan haram dimaka
C. Materi pembelajaran pengayaan
 Menuliskanhasilpengamatan
terhadapperilaku-perilaku
yangselalumemperhatikan danmenjagakehalalan makanandanminumanyang
dikomsumsi dilingkungan tempattinggalnya
E. Strategi Pembelajaran:
 Pendekatan : Saintifik
 Strategi
: PenerapanStrategi Every One Is Teacher Here( Preview, Question,
Read, Summarize, and Test)
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 Model

: Discovery learning

D. Media Pembelajaran:
 Media LCD projector,
 Laptop,
 Bahan Tayang
E. SumberBelajar:
 Al-Quran dan Terjemahnya
 Buku Siswa Mata Pelajaran PAI (Al-Qur’an Hadits). Kls VIII
 Buku Siswa Mata Pelajaran PAI (Al-Qur’an Hadits). Kls VIII
 Buku-buku lain yang relevan

F. Langkah-langkah Pembelajaran
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit )
Kegiatan Pendahuluan
Guru :
Orientasi(Menunjukkan sikap disiplin sebelum memulai proses pembelajaran, menghayati
dan mengamalkan ajaran agama yang dianut (Karakter) serta membiasakan membaca dan
memaknai (Literasi)).
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya yaitu
 Ketentuan Hormat kepada guru
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.
Motivasi
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
 Apabila materitema projek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini
dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:
 Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
 Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung
 Mengajukan pertanyaan.
Pemberian Acuan
 Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM
pada pertemuan yang berlangsung
 Pembagian kelompok belajar
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkahlangkah pembelajaran.
Kegiatan Inti

Waktu
10
menit

60
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1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit )

Sintak
Model
Pembelajaran
Stimulation
(stimullasi/
pemberian
rangsangan)

Waktu
menit

Kegiatan Pembelajaran
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk
memusatkan perhatian(Berpikir kritis dan bekerjasama (4C)
dalam mengamati permasalahan (literasi membaca) dengan
rasa ingin tahu, jujur dan pantang menyerah (Karakter) pada
topic
 Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
 Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
dengan cara :
 Melihat (tanpa atau dengan alat) Berpikir kritis dan
bekerjasama (4C) dalam mengamati permasalahan
(Literasi) dengan rasa ingin tahu, jujur dan pantang
menyerah (Karakter)
Menayangkan gambar/foto tentang
 Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
 Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Mengamati Berpikir kritis dan bekerjasama (4C) dalam
mengamati permasalahan (Literasi) dengan rasa ingin
tahu, jujur dan pantang menyerah (Karakter)
 Peserta didik diminta mengamati
gambar
/foto/QS./Hadist yang berhubungan dengan
- Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
 Membaca(dilakukan di rumah sebelum kegiatan
pembelajaran berlangsung), (Literasi)
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku
paket atau buku-buku penunjang lain, dari
internet/materi yang berhubungan dengan
- Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
- Bentuk Makanan Dan Minuman Yang Diharam
 Peserta didik diminta membaca dan melapalkan ayatyat alquran dan hadist-hadist yang terdapat pada
buku siswa
 Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian
materi oleh guruyang berkaitan dengan
- Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
- Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Menyimak, Berpikir kritis dan bekerjasama (4C) dalam
mengamati permasalahan (literasi membaca) dengan rasa
ingin tahu, jujur dan pantang menyerah (Karakter)
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar
kegiatan secara garis besar/global tentang materi
pelajaran mengenai :
- Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
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1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit )

Problem
statemen
(pertanyaan/
identifikasi
masalah)

Data
collection
(pengumpulan
data)

- Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan
dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui
kegiatan belajarBerpikir kritis dan kreatif (4C) dengan sikap
jujur , disiplin, serta tanggung jawab dan kerja sama yang tingi
(Karakter)
 Peserta didik diminta mendiskusikan hasil pengamatannya
dan mencatat fakta-fakta yang ditemukan, serta menjawab
pertanyaanberdasarkan hasil pengamatan yang ada pada
buku paket;
 Pendidik memfasilitasi peserta didik untuk menanyakan
hal-hal yang belum dipahami berdasarkan hasil
pengamatan dari buku paket yang didiskusikan bersama
kelompoknya;:
 Mengajukan pertanyaan tentang :
 Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
 Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan
untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang
diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke
pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan
kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu
untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya
:
Peserta didik mengumpulkan berbagai informasi(Berpikir
kritis, kreatif, bekerjasama dan saling berkomunikasi dalam
kelompok (4C), dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan
pantang menyerah (Karakter),literasi (membaca) yang dapat
mendukung jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan,
baik dari buku paket maupun sumber lain seperti internet;
melalui kegiatan
 Mengamati obyek/kejadian,
 Wawancara dengan nara sumber
 Mengumpulkan informasi
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang
diperoleh dari berbagai sumber tentang
- Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
- Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Membaca sumber lain selain buku teks,
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya
dengan membaca buku referensi tentang
- Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
- Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru

Waktu
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1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit )

Data
processing
(pengolahan
Data)

 Mempresentasikan ulang
 Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau
mempresentasikan tentang
- Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
- Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Aktivitas :(Mengembangkan kemampuan berpikir kritis,
kreatif, berkomunikasi dan bekerjasama (4C),) dengan
rasa ingin tahu dan pantang menyerah (Karakter)
 Peserta didik diminta menjawab pertanyaan –
pertanyaan yang terdapat pada buku siswa
 Mendiskusikan Berpikir kritis, kreatif, bekerjasama dan
saling berkomunikasi dalam kelompok (4C), dengan rasa
ingin tahu dan pantang menyerah (Karakter)
 Peserta didik diminta berdiskusi dalam kelompok
untuk membahas mengenai
- Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
- Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Kemudian Tiap kelompok mencatat hasil diskusinya di
kertas (guru bisa mengembangkan dengan kertas
ukuran besar). Tiap kelompok menyampaikan hasil
diskusinya secara singkat.
 Mengulang
 Saling tukar informasi tentang :
 Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
 Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok
lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang
dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian,
dengan menggunakan strategi ilmiah yang terdapat pada
buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap
teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain,
kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang
dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar
sepanjang hayat.
Pendidik mendorong agar peserta didik secara aktif terlibat
dalam diskusi kelompok serta saling bantu untuk
menyelesaikan masalah(Mengembangkan kemampuan berpikir
kritis, kreatif, berkomunikasi dan bekerjasama (4C),)
 Selama peserta didik bekerja di dalam kelompok, pendidik
memperhatikan dan mendorong semua peserta didik untuk
terlibat diskusi, dan mengarahkan bila ada kelompok yang
melenceng jauh pekerjaannya dan bertanya (Nilai
Karakter: rasa ingin tahu, jujur, tanggung jawab, percaya
diri dan pantang menyerah)apabila ada yang belum

Waktu
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1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit )

Verification
(pembuktian)

Generalizatio
(menarik
kesimpulan)

dipahami, bila diperlukan pendidik memberikan bantuan
secara klasikal
 Berdiskusi tentang data :
 Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
 Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan
sebelumnya.
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari
kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan
informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.
 Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai
 Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
 Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori
pada buku sumber melalui kegiatan :
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada
pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari
berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda
sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras,
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan
berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan :
 Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
 Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara
bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah
dikerjakan oleh peserta didik.
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan
berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media
lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi,
kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat
dengan sopan
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal
tentang :
 Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
 Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan
dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik
lain diberi kesempatan untuk menjawabnya.
 Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa :
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang

Waktu
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1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit )

Waktu

 Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
 Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan
peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan.
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa.
 Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku
pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang telah
disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan
siswa terhadap materi pelajaran
Catatan :
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh
menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan)
Kegiatan Penutup
Peserta didik :
 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
 Mengagendakan pekerjaan rumah.
 Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar
jam sekolah atau dirumah.
Guru :
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang
selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian projek.
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama
yang baik

2. Pertemuan Ke- 2 ( 2 x 40 menit )
Kegiatan Pendahuluan
Guru :
Orientasi Menunjukkan sikap disiplin sebelum memulai proses pembelajaran, menghayati
dan mengamalkan ajaran agama yang dianut (Karakter) serta membiasakan membaca dan
memaknai (Literasi))
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya yaitu
 Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
 Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.
Motivasi

10
menit

Waktu
10
menit
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2. Pertemuan Ke- 2 ( 2 x 40 menit )
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
 Apabila materitema projek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini
dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:
 Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
 Pengertian Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung
 Mengajukan pertanyaan.
Pemberian Acuan
 Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM
pada pertemuan yang berlangsung
 Pembagian kelompok belajar
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkahlangkah pembelajaran.

Waktu

Kegiatan Inti

60
menit

Sintak
Model
Pembelajaran
Stimulation
(stimullasi/
pemberian
rangsangan)

Kegiatan Pembelajaran
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk
memusatkan perhatian(Berpikir kritis dan bekerjasama (4C)
dalam mengamati permasalahan (literasi membaca) dengan
rasa ingin tahu, jujur dan pantang menyerah (Karakter)
pada topic
 Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
 Pengertian Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
dengan cara :
 Melihat (tanpa atau dengan alat) Berpikir kritis dan
bekerjasama (4C) dalam mengamati permasalahan
(literasi membaca) dengan rasa ingin tahu, jujur dan
pantang menyerah (Karakter)
Menayangkan gambar/foto tentang
 Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
 Pengertian Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 MengamatiBerpikir kritis dan bekerjasama (4C) dalam
mengamati permasalahan (literasi membaca) dengan rasa
ingin tahu, jujur dan pantang menyerah (Karakter)
 Peserta didik diminta mengamati gambar /foto yang
berhubungan dengan
- Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
- Pengertian Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
- Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Membaca(dilakukan di rumah sebelum kegiatan
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2. Pertemuan Ke- 2 ( 2 x 40 menit )

Problem
statemen
(pertanyaan/
identifikasi
masalah)

pembelajaran berlangsung),(Literasi)
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku
paket atau buku-buku penunjang lain, dari
internet/materi yang berhubungan dengan
- Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
- Pengertian Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
- Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Peserta didik diminta membaca dan melapalkan ayatyat alquran dan hadist-hadist yang terdapat pada
buku siswa
 Mendengar
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian
materi oleh guruyang berkaitan dengan
- Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
- Pengertian Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
- Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Menyimak, Berpikir kritis dan bekerjasama (4C) dalam
mengamati permasalahan (literasi membaca) dengan rasa
ingin tahu, jujur dan pantang menyerah (Karakter)
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar
kegiatan secara garis besar/global tentang materi
pelajaran mengenai :
- Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
- Pengertian Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
- Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan
dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui
kegiatan belajarBerpikir kritis dan kreatif (4C) dengan sikap
jujur , disiplin, serta tanggung jawab dan kerja sama yang tingi
(Karakter)
 Peserta didik diminta mendiskusikan hasil pengamatannya
dan mencatat fakta-fakta yang ditemukan, serta menjawab
pertanyaanberdasarkan hasil pengamatan yang ada pada
buku paket;
 Pendidik memfasilitasi peserta didik untuk menanyakan
hal-hal yang belum dipahami berdasarkan hasil
pengamatan dari buku paket yang didiskusikan bersama
kelompoknya;
 Mengajukan pertanyaan tentang :
 Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
 Pengertian Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan
untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang
diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke
pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan

Waktu
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2. Pertemuan Ke- 2 ( 2 x 40 menit )

Data
collection
(pengumpulan
data)

kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu
untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya
:
Peserta didik mengumpulkan berbagai informasi(Berpikir
kritis, kreatif, bekerjasama dan saling berkomunikasi dalam
kelompok (4C), dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan
pantang menyerah (Karakter),literasi (membaca) yang dapat
mendukung jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan,
baik dari buku paket maupun sumber lain seperti internet;
melalui kegiatan:
 Mengamati obyek/kejadian,
 Wawancara dengan nara sumber
 Mengumpulkan informasi
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang
diperoleh dari berbagai sumber tentang
- Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
- Pengertian Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
- Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Membaca sumber lain selain buku teks,
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya
dengan membaca buku referensi tentang
- Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
- Pengertian Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
- Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Mempresentasikan ulang
 Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau
mempresentasikan tentang
- Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
- Pengertian Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
- Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Aktivitas :(Mengembangkan kemampuan berpikir kritis,
kreatif, berkomunikasi dan bekerjasama (4C),)
 Peserta didik diminta menjawab pertanyaan –
pertanyaan yang terdapat pada buku siswa
 Mendiskusikan Berpikir kritis, kreatif, bekerjasama dan
saling berkomunikasi dalam kelompok (4C), dengan rasa
ingin tahu dan pantang menyerah (Karakter)
 Peserta didik diminta berdiskusi dalam kelompok
untuk membahas mengenai
- Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
- Pengertian Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
- Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Kemudian Tiap kelompok mencatat hasil diskusinya di
kertas (guru bisa mengembangkan dengan kertas
ukuran besar). Tiap kelompok menyampaikan hasil
diskusinya secara singkat.

Waktu
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2. Pertemuan Ke- 2 ( 2 x 40 menit )

Data
processing
(pengolahan
Data)

Verification
(pembuktian)

 Mengulang
 Saling tukar informasi tentang :
 Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
 Pengertian Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok
lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang
dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian,
dengan menggunakan strategi ilmiah yang terdapat pada
buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap
teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain,
kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang
dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar
sepanjang hayat.
Pendidik mendorong agar peserta didik secara aktif terlibat
dalam diskusi kelompok serta saling bantu untuk
menyelesaikan masalah(Mengembangkan kemampuan berpikir
kritis, kreatif, berkomunikasi dan bekerjasama (4C),)
Selama peserta didik bekerja di dalam kelompok, pendidik
memperhatikan dan mendorong semua peserta didik untuk
terlibat diskusi, dan mengarahkan bila ada kelompok yang
melenceng jauh pekerjaannya dan bertanya (Nilai Karakter:
rasa ingin tahu, jujur, tanggung jawab, percaya diri dan
pantang menyerah)apabila ada yang belum dipahami, bila
diperlukan pendidik memberikan bantuan secara klasikal.
 Berdiskusi tentang data :
 Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
 Pengertian Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan
sebelumnya.
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari
kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan
informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.
 Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai
 Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
 Pengertian Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori
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2. Pertemuan Ke- 2 ( 2 x 40 menit )

Generalizatio
(menarik
kesimpulan)

pada buku sumber melalui kegiatan :
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada
pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari
berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda
sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras,
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan
berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan :
 Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
 Pengertian Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara
bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah
dikerjakan oleh peserta didik.
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan
berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media
lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi,
kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat
dengan sopan
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal
tentang :
 Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
 Pengertian Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan
dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik
lain diberi kesempatan untuk menjawabnya.
 Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa :
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang
 Ketentuan Hormat kepda orang tua dan guru
 Pengertian Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Dalil Hormat Kepada Orang Tua dan Guru
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan
peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan.
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa.
 Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku
pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang telah
disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan
siswa terhadap materi pelajaran

Catatan :
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh
menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan)

Waktu
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2. Pertemuan Ke- 2 ( 2 x 40 menit )
Kegiatan Penutup
Peserta didik :
 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
 Mengagendakan pekerjaan rumah.
 Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar
jam sekolah atau dirumah.
Guru :
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang
selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian projek.
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama
yang baik

Waktu
10
menit

G. Penilaian
a. Bentuk/teknik Penilaian:
1. Teknik Penilaian
a) Sikap
- Penilaian Observasi, Mengamati sikap peserta didik dalam melakukan
diskusi yang mencakup kesantunan, percaya diri dan kemampuan
bermusyawarah
- Penilaian Diri (self assessment)
- Penilaian Teman Sebaya peer assessment)
- Penilaian Jurnal (anecdotal record)
b) Pengetahuan
- Tes Tertulis Uraian atau Pilihan Ganda, Melakukan tesuntuk
mengetahuipemahaman siswa tentang Berbakti Kepada Kedua Orang
Tua dan Guru
- Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan.
- Penugasan, Membuatkesimpulan tentang Berbakti Kepada Kedua
Orang Tua dan Guru
c) Keterampilan
- Penilaian
Unjuk
Kerja,
Praktik/KinerjaKemampuanberdiskusi
sesuaiperannya tentangBerbakti Kepada Kedua Orang Tua dan Guru
- Penilaian Proyek,
- Penilaian Produk,
- Penilaian Portofolio
- Penilaian Tertulis
J. Instrumen Penilaian
- Pertemuan Pertama
- Pertemuan Kedua
- Pertemuan Ketiga
- Pertemuan keempat
K. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
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 Remedial
 Berilah tugas kepada siswa yang belum menguasaimateri untuk
mempelajari materi tentang ketentuan hormat kepada orang tua dan guru,
kepada teman atau kepada guru diluar kelas atau dirumah, dan tagihlah
siswa tersebut untuk menerangkan materi yang diminta oleh guru pada
pertemuan berikutnya Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari
tertentu yang disesuaikan contoh:p ada saat jam belajar, apabila masih ada
waktu,atau diluar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai)
 Pengayaan
 Berilah tugas tambahan kepada siswa yang sudah menguasai materi untuk
menginvetaris dalil hormat kepada orang tua dan guru, sekaligus
menerangkan isi kandungannya di depan kelas

Jambi, 2020
Mengetahui
Guru Mata Pelajaran

Peneliti

Nazaruddin, S.Ag
NIP.196805062014071003

Arsyad
NIM. TP. 161511

Kepala Sekolah SMP

Arman Danil, M.Pd
NIP. 197607302002121003
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A. Kompetensi Sikap
 Observasi
Penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan teknik observasi oleh
guru mata pelajaran (selama proses pembelajaran pada jam pelajaran), siswa, dan
wali kelas (selama siswa di luar jam pelajaran) yang ditulis dalam buku jurnal
(yang selanjutnya disebut jurnal).
Nama Sekolah :SMP.N 2 Muaro Jambi
Kelas/Semester : VIII/Genap
Tahun Pelajaran : 2020/2020

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam:
No

Waktu

Nama Siswa

Catatan Perilaku

Butir Sikap

Keterangan
(spiritual/social)

1.
2.
3.
Dsb

B. Kompetensi Pengetahuan
 Tes Tertulis
a. Kolom pilihan ganda dan uraian
1) Pilihan ganda: jumlah jawaban benar x 1 (maksimal 10 x1 = 10).
2) Uraian:
Rubik penilaian
No

Rubuk Penilaian

Skor

1.

Jelaskan pengertian makanan yang haram!

20

2.

Bagaimana cara menghindari hormat kepda 20
orang tua dan guru?

3.

Sebutkan 3sikapmakanan yang diharamkan Al- 20
lah!

4.

Sebutkan 3 akibat mengonsumsi makanan yang 20
haram!
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5.

Sebutkan akibat mengkonsumsi binatang yang
haram

20

Jumlah Skor

100

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

Jumlah Nilai PG + Uraian
× 100
100

c. Tugas
Skor penilaian sebagai berikut.
1) Tugas individu
d) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada
waktu yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasanya
benar, skor 100.
e) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu
yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasanya benar,
skor 90.
f) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu
yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasanya sedikit
ada kekurangan, skor 80.
3) Tugas kelompok
d) Jika peserta didik dapat menuliskan/mempresentasikan tentang
perilaku husnuzan dengan sempurna, nilai 100
e) Jika peserta didik dapat menuliskan/mempresentasikan tentang
perilaku husnuzan kurang sempurna, nilai 90
f)

Jika peserta didik dapat menuliskan/mempresentasikan tentang
perilaku husnuzan masih ada kesalahan, nilai 80
Nilai= Nilai tugas individu + kelompok : 2

Latihan Soal Pilihan Ganda Tentang Hormat Kepada Orang tua dan Guru
1. Berikut ini yang merupakan contoh perilaku durhaka kepada orang tua ada-

lah...
a. Berdusta kepadanya
b. Meminta doa restu

130

c. Menjaga nama baiknya
d. Ziarah ke kuburnya
2. Seorang peserta didik yang baik akan selalu menghormati guru-gurunya.

Berikut ini yang merupakan wujud sikap hormat kepada guru adalah...
a. Sering bertanya kepadanya
b. Sering menelponnya
c. Mengetes kepintarannya
d. Mematuhi nasihat-nasihatnya
3. Siswa yang menghormati dan mematuhi gurunya akan memperoleh...
a. Keberkahan ilmu
b. Hadiah dari guru
c. Sanjungan dari teman
d. Sertifikat penghargaan
4. Seorang guru sedang menjelaskan pelajaran di kelas, sikap yang benar ada-

lah...
a. Tidak perlu mencatat karena sudah paham
b. Mengerjakan tugas lain yang belum selesai
c. Mendengarkan dan menyimak dengan baik
d. Berbicara dengan teman sebangku
5. Balasan yang akan diberikan oleh Allah Swt kepada anak durhaka di akhirat

kelak adalah....
a. Sulit mendapat jodoh
b. Dimasukkan neraka
c. Sulit mendapat pekerjaan
d. Cita-cita tidak tercapai
6. Q.S An-Nisa ayat 36 berisi perintah Allah Swt untuk...
a. Berbuat baik kepada guru
b. Mendoakan semua kaum muslimin
c. Berbuat baik kepada kedua orang tua
d. Berdzikir kepada Allah Swt
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7. Berikut ini adalah jasa seorang ibu terhadap anaknya, kecuali...
a. Melahirkan
b. Merawat
c. Mendidik
d. Birrul walidain
8. Sikap yang tepat jika orang tua sedang terbaring sakit yaitu...
a. Merawatnya dengan ikhlas dan penuh kasih sayang
b. Dititipkan di rumah tetangga karena sibuk belajar
c. Menasehati dengan lemah lembut agar segera sembuh
d. Membiarkannya sampai sembuh dengan sendirinya
9. Jika orang tua memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan, sikap yang te-

pat adalah..
a. Menolak dengan santun dan lemah lembut
b. Mentaati dengan sepenuhnya
c. Membantah karena bertentangan dengan ajaran islam
d. Menolak dengan keras
10. Berikut ini merupakan cara menghormati dan mematuhi orang tua jika sudah

meninggal, kecuali...
a. Menyambung silaturrahmi dengan sahabat orang tua
b. Melanjutkan cita-cita orang tua
c. Mengantar makanan ke kuburan
d. Mendoakan agar diampuni Allah Swt
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