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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) PRA SIKLUS 

 

Nama Sekolah  : SMP NU 07 BRANGSONG 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester : VII/1 

Alokasi waktu  : 2x 40 menit 

Standar Kompetensi : 4.MembiasakanPerilakuTerpuji 

Kompetensi Dasar : 4.1Menjelaskan pengertian tawadlu‟, ta‟at, qana‟ah, dan sabar

  

 

I. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian tawadhu, ta‟at, qana‟ah dan sabar, 

membaca dan mengartikan dalil naqlinya, serta menjelaskan fungsinya dalam 

kehidupan. 

 

II. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian tawadlu‟, ta‟at, qana‟ah dan sabar 

2. Dalil naqli tentang tawadlu‟, ta‟at, qana‟ah dan sabar 

3. Fungsi tawadlu‟, ta‟at, qana‟ah dan sabar dalam kehidupan 

 

III. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Diskusi 

3. Tanya jawab 

 

IV. Kegiatan Pembelajaran 

NO Kegiatan Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan: 

a. Guru masuk, memberi salam & menanyakan keadaan 

siswa 

b. Guru meminta salah satu siswa memimpin do‟a bersama 

5 Menit 
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c. Guru melakukan apersepsi 

d. Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak 

mulia 

2 Kegiatan Inti : 

Eksplorasi 

a. Guru menjelaskan pengertian tawadlu‟, ta‟at , qana‟ah 

dan sabar 

b. Siswa mengikuti kegiatan inti dengan aktif dan cermat 

Elaborasi 

a. Guru memberikan materi tentang tawadlu‟, ta‟at, qana‟ah 

dan sabar 

b. Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tawadlu‟, 

ta‟at, qana‟ah dan sabar 

Konfirmasi 

a. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

diketahui siswa 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalah 

pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan 

30 menit 

3 R  Kegiatan Penutup : 

a. Guru memberikan tugas pada siswa terkait materi hari ini 

b. Guru menginformasikan materi pelajaran pada pertemuan 

yang akan datang 

c. Guru menutup pembelajaran dengan salam   

5 menit 

 

V. Sumber Belajar 

1. Buku paket PAI kelas VII semester I 
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VI. Penilaian  

Indikator Pencapaian Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen/Soal 

4.1.1 Menjelaskan 

pengertian tawadlu‟ 

dan menunjukkan 

dalil naqlinya. 

4.2.1 Menjelaskan 

pengertian ta‟at dan 

menunjukkan dalil 

naqlinya. 

4.3.1 Menjelaskan 

pengertian qana‟ah 

dan menunjukkan 

dalil naqlinya. 

4.4.1 Menjelaskan 

pengertian sabar dan 

menunjukkan dalil 

naqlinya. 

Tes tertulis 

 

 

Tes Uraian  

 

 Jelaskan pengertian 

tawadlu‟ dan 

menunjukkan dalil 

naqlinya. 

 Jelaskan pengertian 

ta‟at dan menunjukkan 

dalil naqlinya. 

 Jelaskan pengertian 

qana‟ah dan 

menunjukkan dalil 

naqlinya. 

 Jelaskan pengertian 

sabar dan 

menunjukkan dalil 

naqlinya. 

 

Semarang,        Mei 2017 

Mengetahui, 

 

 

 

 

       Kepala Sekolah  

 

 

 

 

            Guru Pamong 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) SIKLUS I 

 

Nama Sekolah  : SMP NU 07 BRANGSONG 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester : VII/1 

Alokasi waktu  : 2x 40 menit 

Standar Kompetensi : 4.MembiasakanPerilakuTerpuji 

Kompetensi Dasar : 4.2 Menampilkan contoh-contoh perilaku tawadlu‟, ta‟at, 

qana‟ah, dan sabar  

 

I. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku tawadlu, ta‟at, qana‟ah dan 

sabar dalam kehidupan dan menyukainya. 

II. Materi Pembelajaran 

1. Contoh-contoh perilaku tawadlu‟, ta‟at, qana‟ah dan sabar dalam kehidupan 

III. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Diskusi 

3. The Learning Cell 

IV. Kegiatan Pembelajaran 

NO Kegiatan Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan: 

a. Guru masuk, memberi salam & menanyakan keadaan 

siswa, meminta salah satu siswa memimpin do‟a 

bersama 

b. Guru melakukan apersepsi 

c. Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak 

mulia 

d. Guru membagi siswa dalam kelompok- kelompok kecil 

5 Menit 

2 Kegiatan Inti : 

Eksplorasi 

30 menit 
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a. Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas 

yang harus dilakukan siswa 

Elaborasi 

a. Siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh nyata 

perilaku tawadlu‟, ta‟at, qana‟ah dan sabar dalam 

kehidupan. 

b. Siswa melaporkan hasilnya. 

Konfirmasi 

a. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

diketahui siswa 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalah 

pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan 

3 R  Kegiatan Penutup : 

a. Guru memberikan tugas pada siswa terkait materi hari ini 

b. Guru menginformasikan materi pelajaran pada 

pertemuan yang akan datang 

c. Guru menutup pembelajaran dengan salam   

6 menit 

 

V. Sumber Belajar 

2. Buku paket PAI kelas VII semester I 

 

 

VI. Penilaian  

Indikator Pencapaian Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen/Soal 

4.2.1 Menampilkan 

contoh-contoh 

perilaku tawadlu‟. 

4.3.1 Menampilkan 

contoh-contoh 

perilaku ta‟at. 

Tes tertulis 

 

 

Tes Uraian  

 

 

 Ceritakan contoh 

penerapan tawadlu‟ 

 Ceritakan contoh 

penerapan ta‟at 

 Ceritakan contoh 

penerapan qana‟ah 
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4.4.1 Menampilkan 

contoh-contoh 

perilaku qana‟ah. 

4.5.1 Menampilkan 

contoh-contoh 

perilaku sabar. 

 Ceritakan contoh 

penerapan sabar 

 

 

 

Semarang,        Mei 2017 

Mengetahui, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kepala Sekolah  

 

 

 

 

            Guru Pamong 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) SIKLUS II 

 

Nama Sekolah  : SMP NU 07 BRANGSONG 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester : VII/1 

Alokasi waktu  : 2x 40 menit 

Standar Kompetensi : 4.MembiasakanPerilakuTerpuji 

Kompetensi Dasar : 4.3 Membiasakan perilaku tawadlu‟, ta‟at, qana‟ah, dan sabar

  

 

I. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat membiasakan diri berperilaku tawadlu, ta‟at, qana‟ah dan sabar 

dalam kehidupan serta merasakan manfaatnya. 

II. Materi Pembelajaran 

1. Pembiasaan perilaku tawadlu‟, ta‟at, qana‟ah dan sabar dalam kehidupan. 

2. Manfaat berperilaku tawadlu‟, ta‟at, qana‟ah dan sabar dalam kehidupan 

III. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Diskusi 

3. The Learning Cell 

IV. Kegiatan Pembelajaran 

NO Kegiatan Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan: 

a. Guru masuk, memberi salam & menanyakan keadaan 

siswa, meminta salah satu siswa memimpin do‟a 

bersama 

b. Guru melakukan apersepsi 

c. Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak 

mulia 

d. Guru membagi siswa dalam kelompok- kelompok kecil 

5 Menit 

2 Kegiatan Inti : 30 menit 
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Eksplorasi 

a. Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas 

yang harus dilakukan siswa 

Elaborasi 

a. Siswa melakukan simulasi perilaku tawadlu‟, ta‟at, 

qana‟ah dan sabar. 

b. Siswa melaporkan hasilnya. 

Konfirmasi 

a. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

diketahui siswa 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalah 

pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan 

c. Siswa menuliskan kesan-kesannya 

3 R  Kegiatan Penutup : 

a. Guru memberikan tugas pada siswa terkait materi hari ini 

b. Guru menginformasikan materi pelajaran pada 

pertemuan yang akan datang 

c. Guru menutup pembelajaran dengan salam   

7 menit 

 

V. Sumber Belajar 

3. Buku paket PAI kelas VII semester I 

 

 

VI. Penilaian  

Indikator Pencapaian Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen/Soal 

4.3.1 Membiasakan 

perilaku tawadlu‟, 

ta‟at, qana‟ah dan 

sabar dalam 

lingkungan 

Unjuk 

Keras 

 

 

Tes 

Simulasi  

 

 

 Simulasikan sikap 

anak yang tawadlu‟ 

ketika bertemu dengan 

guru/orang tua! 

 Simulasikan sikap 
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keluarga. 

4.4.1 Membiasakan 

perilaku tawadlu‟, 

ta‟at, qana‟ah dan 

sabar dalam 

lingkungan sekolah. 

4.5.1 Membiasakan 

perilaku tawadlu‟, 

ta‟at, qana‟ah dan 

sabar dalam 

lingkungan 

masyarakat. 

anak yang ta‟at ketika 

diperintah oleh 

guru/orang tua! 

 Simulasikan sikap 

anak yang qana‟ah 

ketika menerima 

pemberian orang tua! 

 Simulasikan sikap 

anak yang sabar saat 

menerima musibah! 

 

 

Semarang,        Mei 2017 

Mengetahui, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kepala Sekolah  

 

 

 

 

            Guru pamong 
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LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN GURU 

SIKLUS I 

 

Sekolah / Madrasah  : SMP NU 07 Brangsong 

Kelas / Smt   : VII / II 

Materi Pokok   : Perilaku Terpuji 

Model Pembelajaran  : The Learning Cell 

 

Petunjuk: 

Berilah keterangan/alasan disetiap butir soal dan berilah tanda (√) di bawah angka 

1,2,3,4 yang merupakan pilihan tepat 

No Aspek yang dinilai 
Nilai Ketarangan / 

alasan 1 2 3 4 

1. Merencanakan proses belajar mengajar    √  

2. 
Kemampuan guru membuka pelajaran 

dalam pembelajaran 
   √ 

 

3. Penguasaan bahan pelajaran    √  

4. Penguasaan kelas  √    

5. 
Kemampuan berkomunikasi dan 

menciptakan komunikasi timbal balik 
 √   

 

6. Membangkitkan motivasi siswa  √    

7. 
Ketrampilan guru dalam menerapkan 

pembelajaran praktik 
  √  

 

8. 
Kemampuan guru menjawab 

pertanyaan siswa 
  √  

 

9. 

Kemampuan guru dalam membimbing 

dan membantu siswa dalam 

mengerjakan tugas 

  √  

 

10. Kemampuan menutup pelajaran   √   

 

Kriteria Penilaian : 

Nilai 4  : Sangat Baik 

Nilai 3  : Baik 

Nilai 2  : Cukup 

Nilai 1  : Kurang  
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LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN SISWA 

SIKLUS I 

 

Sekolah / Madrasah  : SMP NU 07 Brangsong 

Kelas / SMt   : VII / II 

Materi Pokok   : Perilaku Terpuji 

Model Pembelajaran  : The Learning Cell 

 

Petunjuk: 

Berilah keterangan/alasan disetiap butir soal dan berilah tanda (√) diabawah angka 

1,2,3,4 yang merupakan pilihan tepat 

No Aspek yang dinilai 
Nilai Ketarangan 

/ alasan 1 2 3 4 

1. Perhatian siswa terhadap pengarahan Guru   √   

2. Peran siswa dalam proses belajar mengajar    √  

3. 
Kesungguhan siswa mencari pokok materi 

dengan kehidupan sehari-hari 
  √  

 

4. 
Kesungguhan siswa menerima dan memahami 

materi 
   √ 

 

5. 
Kemampuan melaksanakan tugas dengan 

mengaitkan materi dengan kehidupan nyata 
   √ 

 

6. Keaktifan siswa berprestasi dalam kelompok   √   

7. 
Keberanian siswa ketika presentasi didepan 

kelas 
   √ 

 

8. 
Sikap siswa ketika kelompok lain 

mengerjakan tugas didepan kelas 
   √ 

 

9. 
Kemampuan siswa dalam mengemukakan 

pendapat 
 √   

 

10. 
Kemampuan siswa dalam menyimpulkan 

materi pelajaran 
   √ 

 

 

Kriteria Penilaian : 

Nilai 4  : Sangat Baik 

Nilai 3  : Baik 

Nilai 2  : Cukup 

Nilai 1  : Kurang  
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LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN GURU 

(SIKLUS II) 

 

Sekolah/Madrasah  : SMP NU 07 Brangsong 

Kelas / SMt   : VII / II 

Materi Pokok   : Perilaku Terpuji 

Model Pembelajaran  : The Learning Cell 

 

Petunjuk : 

Berilah keterangan/alasan di setiap butir soal dan berilah tanda (√) dibawah angka 

1,2,3,4 yang merupakan pilihan yang tepat. 

No Aspek yang dinilai 
Nilai Keterangan 

/ alasan 1 2 3 4 

1 Merencanakan proses belajar mengajar   √   

2 Kemampuan guru membuka pelajaran 

dalam pembelajaran 

  √   

3 Penguasaan bahan pelajaran   √   

4 Penguasaan kelas   √   

5 Kemampuan berkomunikasi timbal balik   √   

6 Membangkitkan motivasi siswa   √   

7 Keterampilan guru dalam menerapkan 

model konstektual dalam pembelajaran 

  √   

8 Kemampuan guru dalam menjawab 

pertanyaan siswa 

  √   

9 Kemampuan guru dalam membimbing 

dan membantu siswa dalam mengerjakan 

lembar tugas 

  √   

10 Kemampuan guru menutup pelajaran  √    

 

Kriteria Penilaian : 

Nilai 4 : Sangat Baik 

Nilai 3 : Baik 

Nilai 2 : Cukup 

Nilai 1 : Kurang 
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LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN OLEH SISWA 

(SIKLUS II) 

 

Sekolah/Madrasah  : SMP NU 07 Brangsong 

Kelas / SMt   : VII / II 

Materi Pokok   : Perilaku Terpuji 

Model Pembelajaran  : The Learning Cell 

 

Petunjuk : 

Berilah keterangan/alasan di setiap butir soal dan berilah tanda (√) dibawah angka 

1,2,3,4 yang merupakan pilihan yang tepat. 

No Aspek yang dinilai 
Nilai Keterangan 

/ alasan 1 2 3 4 

1 Perhatian siswa terhadap pengarahan 

guru 

  √   

2 Peran siswa dalam proses belajar 

mengajar 

   √  

3 Kesungguhan siswa dalam menerima dan 

memahami materi 

 √    

4 Kesungguhan siswa dalam menerima dan 

memahami materi 

   √  

5 Kemampuan melaksanakan kerja 

kelompok sesuai dengan petunjuk guru 

dan mengaitkan materi dengan 

kehidupan sehari-hari 

  √   

6 Keaktifan siswa berpartisipasi dalam 

kelompok 

 √    

7 Keberanian siswa ketika presentasi di 

depan kelas 

  √   

8 Sikap siswa ketika kelompok lain 

mengerjakan tugas kelompoknya 

  √   

9 Kemampuan siswa dalam 

mengemukakan pendapat 

   √  

10 Kemampuan siswa dalam menyimpulkan 

materi pelajaran 

   √  

 

Kriteria Penilaian : 

Nilai 4 : Sangat Baik  Nilai 2 : Cukup 

Nilai 3 : Baik   Nilai 1 : Kurang 
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LEMBAR OBSERVASI 

Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMP NU 07 Brangsong 

(Pra Penelitian Tindakan Kelas) 

NO Nama 
Pre test 

Nilai Tuntas/Tidak tuntas 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

 Jumlah    

 Nilai Rata-rata   

 Persentae   

 Keterangan    

     Semarang,   Mei 2017 

Menyetujui, 

 

 

 

 

 

 

Kepala Sekolah  

 

 

 

 

Guru pamong 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

 

A. Bagi Kepala Sekolah 

1. Kapan berdirinya SMP NU 07 Brangsong? 

2. Apa visi dan misi SMP NU 07 Brangsong?  

3. Apa latar belakang berdirinya SMP NU 07 Brangsong?  

4. Dimana letak geografis SMP NU 07 Brangsong? 

5. Berapa banyak guru yang ada di SMP NU 07 Brangsong? 

6. Dari lulusan mana saja guru dan karyawan yang ada di SMP NU 07 

Brangsong? 

7. Apa saja vasilitas yang ada di SMP NU 07 Brangsong? 

8. Berapa jumlah keseluruhan siswa SMP NU 07 Brangsong? 

9. Berapa jumlah keseluruhan orang yang terlibat dalam SMP NU 07 

Brangsong? 

10. Kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang ada di SMP NU 07 Brangsong? 

 

B. Bagi Guru  

1. Sudah berapa lama bapak/ibu guru mengajar di SMP NU 07 Brangsong? 

2. Apa saja media yang bapak/ibu guru gunakan dalam pembelajaran? 

3. Tanggapan guru terhadap metode  pembelajaran The Learning Cell ? 

4. Tanggapan guru terhadap keaktifan siswa dalam metode  pembelajaran 

The Learning Cell? 

5. Tanggapan guru mengenai apakah ada peningkatan hasil belajar siswa 

setelah diterapkannya metode  pembelajaran The Learning Cell? 
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 PEDOMAN WAWANCARA 

A. Untuk Guru 

Informan   : Mashuri, S.Pd.I 

Tanggal  pelaksanaan : 10 Mei 2017 

Waktu    : 10.00 – 11.30 Wib 

 

1. Peneliti  :  Apakah metode yang digunakan guru kelas VII di SMP NU 07 

Brangsong  pada pembelajaran PAI bab Perilaku Terpuji 

sebelum  menggunakan  metode Pembelajaran The Learning 

Cell?       

Informan :  Sebelum  menggunakan metode pembelajaran The Learning 

Cell guru di kelas VII SMP NU 07 Brangsong pada 

pembelajaran PAI bab Perilaku terpuji masih menggunakan 

metode ceramah?  

2. Peneliti  : Usaha apa yang dilakukan guru untuk mengetahui hasil belajar 

siswa sebelum menggunakan metode pembelajaran The 

Learning Cell? 

Informan :  Guru langsung memberikan ulang harian untuk mengetahui 

hasil belajar siswa. 

3. Peneliti  :  Apakah mengalami kesulitan pada waktu menggunakan 

metode pembelajaran The Learning Cell?  

Informan :  Pada waktu menggunakan metode pembelajaran The Learning 

Cell siklus I siswa bingung mengaitkan materi dengan 

kehidupan nyata sehingga sibuk dengan kegiatanya sendiri 

seperti : berbicara dengan orang lain. 

4. Peneliti  :  Berapakah indikator belajar yang telah diterapkan oleh sekolah 

untuk mata pelajaran PAI?  

Informan :  Indikator belajar yang telah diterapkan oleh sekolah yaitu pada 

PAI bab perilaku terpuji yang standar nilainya >70 untuk 

mencapai ketuntasan individu (KKM) 
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5. Peneliti  :   Apakah  kegiatan berhenti hanya  pada siklus I saja?  

Informan  :  Tidak,  kegiatan pada siklus I ini perlu diulang  dan dilanjutkan 

pada  siklus II karena masih banyak siswa yang nilainya 

rendah agar kemampuan siswa dan hasil belajar siswa dalam 

pelajaran PAI. 

6. Peneliti  :   Apakah Pada siklus II ini sudah mencapai nilai yang sudah 

diharapkan?  

Informan  :  Ya, Pada siklus II ini sudah mencapai nilai yang sudah diharap, 

walaupun belum sangat baik dan siswa sudah dapat mengikuti 

pelajaran yang baik khususnya pada waktu digunakannya 

metode pembelajaran The Learning Cell dalam pelajaran PAI, 

jadi penelitian ini hanya sampai pada siklus II karena sudah 

mencapai indikator yang diharapkan. 

 

B. Untuk Siswa 

Informan    : siswa kelas VII  

Tanggal Pelaksanaan : 10 Mei 2017 

Waktu    : 12.00 WIB  

1. Peneliti  :  Apakah saudara suka dengan pembelajaran PAI?  

Informan :  Kadang suka kadang tidak.  

2. Peneliti  :  Apakah ada kesulitan dalam pembelajaran PAI khususnya 

materi perilaku terpuji? 

Informan  :  Ada, karena selama ini guru hanya menyampaikan materi 

secara teori dan membosankan. 

3. Peneliti  :  Faktor apa yang dapat mempermudah dalam pembelajaran PAI 

materi perilaku terpuji? 

Informan  :  Guru dalam menyampaikan materi jangan hanya ceramah saja 

terus langsung dikasih ulangan. 
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SOAL SIKLUS I 

 

A. Berilah tanda (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling 

benar ! 

1. Tawadlu‟ secara bahasa artinya... 

a. Rendah hati 

b. Rendah diri 

c. Lembut hati 

d. Sabar 

2. Berikut ini yang tidak termasuk akhlak mahmudah adalah... 

a. Tawakal 

b. Qana‟ah 

c. Takabur 

d. Tawadlu‟  

3. Patuh dan tunduk terhadap perintah atau larangan yang berlaku adalah 

pengertian dari... 

a. Tawadlu‟ 

b. Ta‟at 

c. Qana‟ah 

d. sabar 

4. Selalu kuat  dan tahan uji dalam menghadapi segala cobaan dan ujian 

disebut… 

a. Qana‟ah 

b. Sabar         

c. Tawadlu‟                     

d. taat. 

5. Contoh perilaku Qonaah sebagai berikut, kecuali…. 

a. Bersikap dan berfikir positif 

b. Menerima dengan ihlas setiap rizqi yang diberikan Allah 

c. Menyombongkan ilmunya yang dimiliki 

d. Senantiasa berfikir positif saat menghadapi ujian 

6. Setiap usaha untuk mendapatkan sesuatu keberhasilan disebut dengan … 

a. Tawadlu‟ 

b. Qana‟ah 

c. Ikhtiar 

d. Tawakal 

7. Orang yang menjalankan segala perintah Allah SWT dan meninggalkan 

segala laranganNya mencerminkan sikap ….  

a. Sabar    

b. Tawadlu‟   
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c. Taat   

d. tawakal 

8. Aliya seorang anak yang cerdas dan senantiasa menjadi juara kelas, tetapi 

aliya tidak sombong atau tinggi hati karena kecerdasannya aliya 

menunjukkan sifat …. 

a. Tawadlu‟ 

b. Sabar    

c. Taat   

d. Qana‟ah 

9. Berikut ini yang mencerminkan contoh perilaku taat kepada Allah SWT 

adalah ….  

a. Ber im an  k ep ad a  yan g  gh o i b    

b. Ingin dihormati orang lain   

c. Seseorang yang tepat waktu dalam beribadah 

d. Tidak mau mengalah 

10. Berikut ini yang mencerminkan sikap qana‟ah adalah ….  

a. Abdul jatuh ketika mengendarai sepeda motor dan ia menyalahkan 

orang lain.  

b. Abas mendapat suatu musibah sehingga marah-marah dan kecewa 

atas musibah itu!. 

c. Sendi kadang-kadang solat fardu kadang-kadang tidak. 

d. Tami bekerja keras dan hasilnya tidak memuaskan tetapi ia menerima 

dengan lapang dada 

11. Yang termasuk salah satu contoh perilaku sabar berikut ini adalah ….  

a. Menta‟ati peraturan yang dibuat oleh pemerintah  

b. Melaksanakan rukun islam.  

c. Selalu menampakkan wajah yang berseri-seri. 

d. Menerima dengan rasa syukur semua nikmat maupun ujian yang 

diberikan oleh  Allah SWT kepada kita 

12. Suatu sikap rendah hati yang diwujudkan dalam bentuk ucapan dan 

tingkah laku, perilakunya senantiasa menghargai orang lain dan tidak 

sedikitpun di dalam hatinya perasaan sombong. Sikap tersebut disebut ....  

a. Tawadlu‟  

b. Ta‟at 

c. Qana‟ah 

d. Sabar  

13.  Sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakan serta 

menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang adalah 

pengertian ....  

a. Tawadlu‟  
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b. Ta‟at 

c. Qana‟ah 

d. Sabar  

14. Tahan uji, tahan menderita, tabah, ulet, tekun, tidak mudah putus asa, 

maksimal dalam berusaha untuk menyelesaikan masalah guna meraih 

keberhasilan disebut ....  

a. Tawadlu‟ 

b. Ta‟at 

c. Qana‟ah 

d. Sabar  

15. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah SWT, dalam keadaan 

bagaimanapun tetap melaksanakan perintah Allah disebut ....  

a. Ssabar „ala tha‟at 

b. Sabar „ala maksiyat 

c. Sabar „ala musibah 

d. Sabar „ala ma‟ruf 

 

B. Jawablah pertanyaan ini dengan tepat 

1. Jelaskan pengertian tawadlu‟, ta‟at, qana‟ah dan sabar! 

2. Sebutkan perilaku terpuji yang dapat menimbulkan sikap tawadlu‟! 

3. Berikan 3 contoh perilaku tawadlu‟ 

4. Berikan contoh perilaku sehari-hari yang mengambarkan sikap 

tawadlu‟ 

5. Taat yang berarti mengikuti atau menuruti, berikan contoh perilaku 

sehari-hari yang mengambarkan sifat taat! 
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SOAL SIKLUS II 

A. Berilah tanda (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling 

benar ! 

 

1. Salah satu dari siat terpuji adalah tawadlu‟ yang secara bahasa artinya …. 

a. rendah hati  

b. rendah diri  

c. lembut hati  

d. murah hati 

2. Nabi Ayub  diuji dengan penyakit yang sangat berat tapi nabi ayub tetap 

tabah dan sabar menerimanya karena ia yakin ini adalah ujian dari Allah 

SWT. Sikap nabi ayub termasuk contoh sifat... 

a. Qana‟ah  

b. Sabar 

c. Ta‟at 

d. Tawadlu‟ 

3. Aisyah tidak pernah merasa kurang dengan uang saku yang diberikan oleh 

orang tuanya. Sikap Aisyah tersebut merupakan contoh perilaku ....  

a. Tawadlu‟ 

b. Ta‟at 

c. Qana‟ah 

d. Sabar  

4. Ahmad meraih nilai tertinggi saat USBN di Sekolah Dasar, dia juga meraih 

juara I di berbagai lomba yang diselenggarakan oleh sekolahnya. Namun 

Ahmad tetap rendah hati dan tidak sombong atas keberhasilannya itu. Sikap 

Ahmad tersebut merupakan contoh perilaku .... * 

a. Tawadlu‟ 

b. Ta‟at 

c. Qana‟ah 

d. Sabar  

5. Sincan selalu datang sekolah terlambat, baju tidak dimasukkan, rambut 

panjang dan tidak rapi, Tugas Rumahpun sering tidak mengerjakan. Sikap 

sincan tersebut tidak pantas ditiru karena bertentangan dengan sikap ....  

a. Tawadlu‟ 

b. Ta‟at 

c. Qana‟ah 

d. Sabar  

6. Setiap usaha untuk mendapatkan sesuatu keberhasilan disebut dengan … 

a. Tawadlu‟ 

b. Qana‟ah 
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c. Ikhtiar 

d. Tawakal 

7. Orang yang menjalankan segala perintah Allah SWT dan meninggalkan 

segala laranganNya mencerminkan sikap ….  

a. Sabar    

b. Tawadlu‟   

c. Taat   

d. tawakal 

8. Aliya seorang anak yang cerdas dan senantiasa menjadi juara kelas, tetapi 

aliya tidak sombong atau tinggi hati karena kecerdasannya aliya 

menunjukkan sifat... 

a. Tawadlu‟ 

b. Sabar    

c. Taat   

d. Qana‟ah 

9. Berikut ini yang mencerminkan contoh perilaku taat kepada Allah SWT 

adalah ….  

a. Ber im an  k ep ad a  yan g  gh o i b    

b. Ingin dihormati orang lain   

c. Seseorang yang tepat waktu dalam beribadah 

d. Tidak mau mengalah 

10. Berikut ini yang mencerminkan sikap qana‟ah adalah ….  

a. Abdul jatuh ketika mengendarai sepeda motor dan ia menyalahkan 

orang lain.  

b. Abas mendapat suatu musibah sehingga marah-marah dan kecewa 

atas musibah itu!. 

c. Sendi kadang-kadang solat fardu kadang-kadang tidak. 

d. Tami bekerja keras dan hasilnya tidak memuaskan tetapi ia menerima 

dengan lapang dada 

11. Yang termasuk salah satu contoh perilaku sabar berikut ini adalah ….  

a. Menta‟ati peraturan yang dibuat oleh pemerintah  

b. Melaksanakan rukun islam.  

c. Selalu menampakkan wajah yang berseri-seri. 

a. Menerima dengan rasa syukur semua nikmat maupun ujian yang 

diberikan oleh  Allah SWT kepada kita 

12. Suatu sikap rendah hati yang diwujudkan dalam bentuk ucapan dan tingkah 

laku, perilakunya senantiasa menghargai orang lain dan tidak sedikitpun di 

dalam hatinya perasaan sombong. Sikap tersebut disebut ....  

a. Tawadlu‟  

b. Ta‟at 
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c. Qana‟ah 

d. Sabar  

13. Sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakan serta 

menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang adalah pengertian 

....  

a. Tawadlu‟  

b. Ta‟at 

c. Qana‟ah 

d. Sabar  

14. Tahan uji, tahan menderita, tabah, ulet, tekun, tidak mudah putus asa, 

maksimal dalam berusaha untuk menyelesaikan masalah guna meraih 

keberhasilan disebut ....  

a. Tawadlu‟ 

b. Ta‟at 

c. Qana‟ah 

d. Sabar  

15. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah SWT, dalam keadaan 

bagaimanapun tetap melaksanakan perintah Allah disebut ....  

a. Sabar „ala tha‟at 

b. Sabar „ala maksiyat 

c. Sabar „ala musibah 

d. Sabar „ala ma‟ruf 

 

B. Jawablah pertanyaan ini dengan tepat 

1. Jelaskan pengertian tawadlu‟, ta‟at, qana‟ah dan sabar! 

2. Berikan 3 contoh perilaku ta‟at 

3. Berikan 3 contoh perilaku qana‟ah 

4. Berikan 3 contoh perilaku sabar 

5. Jelaskan fungsi dan peranan tawadlu‟, ta‟at, qana‟ah, dan sabar! 
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KUNCI JAWABAN SIKLUS I 

A. Pilihan ganda 

1. A     

2. C 

3. B 

4. B 

5. C 

6. B 

7. C 

8. A 

9. C 

10. D 

11. D 

12. A 

13. C 

14. C 

15. A 

B. Essay 

1. Pengertian Tawadlu‟ ta‟at, Qana‟ah dan sabar 

a. Tawadlu‟ artinya sikap rendah hati, tidak takabur/sombong. 

b. Ta‟at artinya patuh tunduk terhadap perintah Allah SWT. 

c. Qana‟ah artinya sikap rela menerima atau merasa cukup. 

d. Sabar artinya menahan diri dari segala sesustu yang tidak 

menyenangkan. 

2.  Perilaku yang menimbulkan sikap Tawadlu‟ 

a. Menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan 

b. Merasa cukup dengan karunia Allah SWT 

c. Menyadari kelemahan manusia 

3. Contoh tawadlu‟ 

a. Senantiasa bersikap sabar didalam pergaulan  

b. Tidak suka menonjolkan diri (takabur/sombong) 

c. Senantiasa menghargai dan menghormati orang lain 

4. Alisya tidak merasa sombong atau tinggi hati karena kecerdsasannya. 

Ia senantiasa membantu teman-temannya dengan belajar kelompok. Ia 

merasa bahwa kecerdasannya merupakan karunia Allah SWT, yang 

harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. 

5. Novi duduk di kelas VII N 2, sebagai seorang muslim novi 

menunaikan sholat tepat waktu, menunaikan puasa ramadhan, dan 

puasa sunnah. Semua yang diperintah Allah SWT di lakukan oleh 

novi dan semua laranganNya  di tinggalkannya. 
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 KUNCI JAWABAN SIKLUS II 

A. Pilihan ganda 

1. A 

2. B 

3. C 

4. A 

5. B 

6. B 

7. C 

8. A 

9. C 

10. D 

11. D 

12. A 

13. C 

14. C 

15. A 

B. Essay 

1. Pengertian Tawadlu‟ ta‟at, Qana‟ah dan sabar 

a. Tawadlu‟ artinya sikap rendah hati, tidak takabur/sombong. 

b. Ta‟at artinya patuh tunduk terhadap perintah Allah SWT. 

c. Qana‟ah artinya sikap rela menerima atau merasa cukup. 

d. Sabar artinya menahan diri dari segala sesustu yang tidak 

menyenangkan. 

2. Contoh ta‟at 

a. Senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. 

b. Senantiasa berbuat kebaikan kepada sesama 

c. Senantiasa iklas dan sabar dalam beribadah kepada Nya. 

3. Contoh qana‟ah 

a. Senatiasa bersyukur kepada Allah SWT 

b. Hidup sederhana dan mau berinfak dijalan Allah SWT 

c. Tidak putus asa/ cemas dalam menghadapi masalah 

4. Contoh sabar 

a. Sabar dalam menjalankan perintah Allah SWT 

b. Sabar dalam menghadapi penderitaan/ musibah 

c. Sabar dalam menahan hawa nafsu 

5. Fungsi dan Peranan  

a. Dalam rangka mendekatkan diri /ibadah kepada Allah SWT 

b. Memperoleh ketenangan hidup dunia akhirat 

c. Terhindar dari sifat tercela seperti sombong, dengki, dan putus asa 

d. Terciptanya kehidupan yang harmonis di dalam bermasyarakat 
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Dokumentasi Tempat Penelitian  

 

Gambar 1.1 Gedung SMP NU 07 Brangsong 

 
 

Gambar 1.2 Dewan Guru dan staf SMP NU 07 Brangsong 
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Dokumentasi suasana KBM di kelas VIIB 

2.1 Penelitian melakukan apresiasi untuk mengawali pembelajaran dan memulai 

pembelajaran materi perilaku terpuji 

 

 
 

2.2 Peneliti menyampaikan materi tentang perilaku terpuji dengan metode 

The Learning Cell 

 

 
 



123 

123 
 

 

 

2.3 Siswa memulai berdiskusi dalam kelompok kecil sesuai langkah-langkah metode 

TLC 
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2.4 tes formatif siswa 
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