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INSTRUMEN PENELITIAN  

DI SMP AL-ISLAM GUNUNG PATI SEMARANG 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

A. Pedoman Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Al-Islam GunungPati 

Semarang,  

1. Bagaimana sejarah berdirinya  madrasah ini? 

2. Apa visi dan misi madrasah ini? 

3. Kurikulum apa yang diterapkan di madrasah ini? 

    4. Apakah dalam proses belajar mengajar guru diberi kebebasan untuk 

mengembangkan silabus dan RPP diluar ketentuan silabus dan RPP yang 

ditentukan oleh DIKNAS? 

B. Pedoman Wawancara dengan Guru PAI SMP Al-Islam  Gunung Pati 

Semarang 

1. Bagaimana proses belajar mengajar di madrasah ini? 

    2. Apakah bapak menggunakan metode yang berbeda-beda dalam pembelajaran 

PAI? 

3. Apakah bapak mengadakan praktik-praktik dari materi pembelajaran PAI? 

4. Apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang bapak tanamkan pada peserta 

didik ? 

5. Apakah ada perubahan sikap dan mental yang positif dari siswa setelah 

mempelajari materi PAI yang bapak berikan dan nilai-nilai pendidikan 

Islam yang bapak tanamkan? 

6. Kendala apa yang bapak hadapi dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan 

Islam pada peserta didik? 

C. Pedoman Wawancara Kepada Staf  Tata Usaha 

1. Bagaimana keadaan guru, karyawan dan siswa di SMP AL-ISLAM 

Gunungpati? 



2. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana di SMP Al-Islam Gunungpati ? 

D. Arsip di SMP Al – Islam Gunungpati Semarang 

Visi, Misi, dan tujuan SMP Al-Islam Gunungpati Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASILWAWANCARA  

DI SMP AL-ISLAM GUNUNG PATI SEMARANG 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

A. Wawancara dengan kepala sekolah SMP Al-Islam Gunungpati  Semarang 

Nara Sumber : Bapak Suwito. S. Pd 

Jabatan  : Kepala Sekolah SMP Al-Islam Gunungpati Semarang 

Tanggal  : 11 Maret 2014 pada pukul 11.00 WIB 

Tempat  : Ruang Kepala Sekolah 

Pertanyaan  :   

1. Bagaimana sejarah berdirinya  madrasah ini? 

Jawab : SMP Al-Islam Gunungpati Semarang dahulu merupakan lembaga 

sekolah satu-satunya di kecamatan Gunungpati dan bernama Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) pada tahun 1974 di bawah naungan Depag. Kemudian 

seiring jaman yang semakin maju maka berdirilah SMP yang berazaskan 

Islami, akhirnya disepakati oleh DIKNAS dengan lembaga SMP Al-Islam 

Gunungpati Semarang pada tahun 1982 sampai sekarang. 

2.  Apa visi dan misi madrasah ini? 

Jawab : visi misi madrasah ini adalah 

    -Visi 

 Unggul Dalam Iman Taqwa, Prestasi dan Teknologi Serta Akhlakul Karimah 

-Misi 

1. Menegakkan pengalaman ajaran Islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan 

As sunnah dalam semua aspek kehidupan 

2. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan pencapaian prestasi 

akademik dan non akademik 

3. Mewujudkan pembentukan karakter Islami yang mampu 

mengaktualisasikan diri dalam masyarakat 



4. Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga kependidikan 

sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan 

5. Menyelenggarakan tata kelola sekolah yang efektif, efisiensi, transparan, 

dan akuntabel  

3. Kurikulumapa yang diterapkan di madrasah ini? 

Jawab : kurikulum yang dipakai adalah KTSP 

4. Apakah dalam proses belajar mengajar guru diberi kebebasan untuk 

mengembangkan silabus dan RPP diluar ketentuan silabus dan RPP yang 

ditentukanoleh DIKNAS? 

Jawab : ya, pengembangan dari inovasi guru masing-masing 

 

B. Wawancara dengan guru PAI SMP Al-Islam Gunungpati Semarang 

Nara Sumber  :  Bapak Harnadi. S. Ag 

Jabatan  : Guru PAI SMP Al-Islam Gunungpati Semarang 

Tanggal  :  12 Maret 2014 pada pukul 10.00 WIB 

Tempat  :  Ruang Guru SMP Al-Islam Gunungpati 

Pertanyaan   

1. Bagaimana proses belajar mengajar di madrasah ini? 

Jawab : Proses belajar mengajar di sekolah ini sesuai dengan apa yang 

tertuang dalam RPP ( Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). 

2. Apakah bapak menggunakan metode yang berbeda-beda dalam 

pembelajaran PAI? 

Jawab : Ya, disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan 

3. Apakah bapak mengadakan praktik-praktik dari materi pembelajaran PAI? 

Jawab : ya, seperti praktek sholat, praktek wudhu, praktek tayamum 

4. Apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang bapak tanam kan pada peserta 

didik ? 

     Jawab : Sudah ada di RPP, yaitu nilai ibadah, nilai aqidah dan nilai akhlak 

5. Apakah ada perubahan sikap dan mental yang positif dari siswa setelah 

mempelajari materi PAI yang bapak berikan dan nilai-nilai pendidikan 

Islam yang bapak tanamkan? 



     Jawab : ya, tapi sering berubah-ubah karena siswa mudah terpengaruh oleh 

lingkungan, terutama temannya 

6. Bagaimana caranya anda melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa ? 

     Jawab : evaluasi lisan/ tertulis, evaluasi sikap (di sekolah/ di rumah ), 

evaluasi praktik ( di kelas / di mushola ) 

7. Kendala apa yang bapak hadapi dalam menanamkan nilai-nilai pandidikan 

Islam pada peserta didik? 

     Jawab : banyak kendala yang saya hadapi, diantaranya mudah 

terpengaruhnya siswa terhadap lingkungan dan teman-temannya, masih 

rendahnya kesadaran siswa, sarana mushola sebagai tempat ibadah yang 

kondisinya masih dalam perbaikan, latar belakang siswa yang berbeda-beda, 

dan kemampuan siswa yang berbeda-beda. 

 

C.  Wawancara dengan Staf  TU SMP Al-Islam Gunungpati  Semarang 

Nara Sumber  : Bapak Catur  W 

Jabatan  : Staf TU 

Tanggal  : 14 Maret 2014 pada pukul 09.30 WIB 

Tempat  : Ruang TU 

Pertanyaan  : 

1. Bagaimana keadaan guru, karyawan dan siswa di SMP Al-Islam 

Gunungpati? 

 Jawab : Guru dan karyawan SMP Al-Islam Gunungpati Semarang 

terpampang di kantor Tata Usaha dapat diketahui bahwa tenaga kerja 

edukatif SMP Al-Islam Gunungpati Semarang berjumlah 23 orang yang 

terdiri dari guru tetap 6 orang, guru Tidak PNS 13 orang, Staf tata Usaha 1 

orang, Staf keuangan 1 orang, penjaga perpustakaan 1 orng dan 1 orang 

laboran. 

2. Bagaimana keadaan  sarana dan prasarana di SMP Al-Islam Gunungpati ? 

Jawab : Sarana dan prasarana yang dapat mendukung pencapaian tujuan 

pendidikan terdiri dari fasilitas tanah, gedung, perangkat kerja serta fisik 

lain. Tanah yang ditempati SMP AL-Islam Gunungpati Semarang yaitu 



seluas 2.012 m
2
, sedangkan luas bangunannya adalah 1.028 m

2
. Untuk 

selanjutnya sarana dan prasarana dapat dilihat pada data yag saya berikan 

pada anda di flashdisk. 

 

D. Arsip SMP Al- Islam Gunungpati Semarang 

Jawab :  

    -Visi 

 Unggul Dalam Iman Taqwa, Prestasi dan Teknologi Serta Akhlakul Karimah 

-Misi 

a. Menegakkan pengalaman ajaran Islam yang berdasarkan Al-Qur’an 

dan As sunnah dalam semua aspek kehidupan 

b. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan pencapaian 

prestasi akademik dan non akademik 

c. Mewujudkan pembentukan karakter Islami yang mampu 

mengaktualisasikan diri dalam masyarakat 

d. Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga kependidikan 

sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan 

e. Menyelenggarakan tata kelola sekolah yang efektif, efisiensi, 

transparan, dan akuntabel  

Tujuan dari SMP Al-Islam Gunungpati Semarang adalah 

1. Membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT 

2. Mengembangkan kemampuan intelektual, akal, pikir,dan daya nalar 

yang bertanggungjawab 

3. Membangun kehidupan sosial yang beradab dan berakhlaq atas dasar 

persaudaraan dan persahabatan agar menjadi rahmat bagi seluruh alam 

(rahmatan lil’alamin) 

4. Mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh 

kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan 

menyenangkan 

5. Menegakkan 5 pilar belajar yaitu : 



 Belajar untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

 Belajar untuk memahami dan menghayati, 

 Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, 

 Belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain, dan 

 Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses 

belajar 

6. Mendapatkan layanan yang bersifat perbaikan,pengayaan dan 

percepatan 

7. Terciptanya suasana hubungan peserta didik dan guru yang saling 

menerima dan menghargai, akrab, terbuka dan hangat 

8. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan multi strategi dan 

multi media, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan 

memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar 

9. Mendaya gunakan kondisi alam, sosial budaya, serta kekayaan daerah, 

dan 

10. Proses pendidikan dan pembelajaran diselenggarakan dalam 

keseimbangan, keterkaitan dan kesinambungan yang cocok dan 

memadai antar kelas dan jenis jenjang pendidikan 

 

 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

Sekolah : SMP AL ISLAM  GUNUNGPATI 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas /Semester : VII/1 

Standar Kompetensi : 2. Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman 

sifat-sifatNya 

Kompetensi Dasar : 2.1. Membaca ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan sifat-

sifat Allah 

Alokasi Waktu  : 2  X  40 menit ( 1 pertemuan) 

 

Tujuan Pembelajaran   

 Siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada Allah SWT, membaca dalil 

naqli tentang sifat-sifat Allah SWT dan menyebutkan sifat-sifat Allah. 

 

Karakter  siswa yang diharapkan :   Religius,   Kreatif  ,   Tekun ,   Tanggung jawab) 

 

Materi Pembelajaran     

 Pengertian iman kepada Allah SWT 

 Dalil naqli tentang sifat-sifat Allah SWT 

 Sifat-sifat Allah 

 

Metode Pembelajaran   

 Ceramah 

 Tanya jawab 

 CTL 

 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

 Guru bertanya kepada siswa mengenai keimanan kepada Allah SWT yang 

dirasakan siswa saat ini. 

 Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya iman dan balasan Allah SWT. 

kepada orang yang beriman. 

 Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group. 

 

Kegiatan Inti 

1). Eksplorasi 

 Guru menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah SWT dengan 

memaparkan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. 

2).  Elaborasi  



 Siswa Siswa Sugi dan Siswa membaca ayat-ayat Al-Qur’an tentang sifat-sifat 

Allah SWT. 

3) Konfirmasi  

 Siswa Sugi dan Siswa menelaah pembagian sifat Allah SWT, sifat wajib, 

mustahil dan jaiz. 

Kegiatan Penutup  

 Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. 

Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? 

 

Sumber Belajar             

 Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP,   

 LKS MGMP PAI 

 Mushaf Al-Qur’an 

 VCD pembelajaran 

 

Penilaian                       

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen / Soal 

 Membaca ayat-ayat 

al-Quran yang 

berkaitan dengan sifat 

nafsiyah (Wujud). 

 Membaca ayat-ayat 

Al-Quran yang 

berkaitan dengan 

sifat-sifat salbiyah 

(Qidam, Baqa’, 

Mukhalafatu 

lilhawadits, 

Qiyamuhu binafsih, 

dan Wahdaniyyah). 

 Membaca ayat-ayat 

al-Quran yang 

berkaitan dengan 

sifat-sifat ma’ani 

(Qudrat, Iradat, Ilmu, 

Hayyat, Sama’, 

Bashar, dan Kalam). 

Tes tertulis 

 

Tes uraian 

 

 Bacakanlah  ayat-ayat 

al-Quran yang berkaitan 

dengan sifat nafsiyah 

(Wujud). 

 Bacakanlah  ayat-ayat 

Al-Quran yang 

berkaitan dengan sifat-

sifat salbiyah (Qidam, 

Baqa’, Mukhalafatu 

lilhawadits, Qiyamuhu 

binafsih, dan 

Wahdaniyyah). 

 Bacakanlah  ayat-ayat 

al-Quran yang berkaitan 

dengan sifat-sifat 

ma’ani (Qudrat, Iradat, 

Ilmu, Hayyat, Sama’, 

Bashar, dan Kalam). 

 

 

Rubrik/Pedoman penilaian: 

Aspek yg 

dinilai 
Indikator kemampuan Nilai 

 Kelancaran 

 Bacaan ayat  

 Membaca dengan lancar 

 Tidak melakukan kesalahan bacaan serta makhrajnya 
100 



tentang sifat 

nafsiyah, 

salbiyah,  

dan ma’ani 

 Makhraj 

 Membaca dengan lancar 

 Melakukan 1-2 kesalahan bacaan serta makhrajnya 
90 

 Melakukan 3-4 kesalahan bacaan serta makhrajnya 80 

 Melakukan 5-6 kesalahan bacaan serta makhrajnya 70 

 Melakukan 7-8 kesalahan bacaan serta makhrajnya 60 

 Melakukan  lebih dari 8 kesalahan bacaan serta makhrajnya 50 

 

Semarang,        juli   2013 

Mengetahui     Guru Mapel PAI 

Kepala Sekolah 

 

 

 

Suwito      Harnadi, S.Ag_ 

NIP                         NIP                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

Sekolah : SMP AL ISLAM  GUNUNGPATI 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas /Semester : VII/1 

Standar Kompetensi : 4. Membiasakan perilaku terpuji 

Kompetensi Dasar : 4.1. Menjelaskan pengertian tawadhu, ta’at, qana’ah dan sabar 

Alokasi Waktu  : 2 X  40 menit ( 1 pertemuan) 

 

Tujuan Pembelajaran   

 Siswa dapat menjelaskan pengertian tawadhu, ta’at, qana’ah dan sabar, membaca 

dan mengartikan dalil naqlinya, serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan. 

 

Karakter  siswa yang diharapkan :   Religius,   Kreatif  ,   Tekun ,   Tanggung jawab 

 

Materi Pembelajaran     

 Pengertian tawadhu, ta’at, qana’ah dan sabar 

 Dalil naqli tentang tawadhu, ta’at, qana’ah dan sabar 

 Fungsi tawadhu, ta’at, qana’ah dan sabar dalam kehidupan 

 

Metode Pembelajaran   

 Ceramah 

 Tanya jawab 

 CTL 

 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

 Apersepsi 

 Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak mulia. 

 Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) 

 

Kegiatan Inti 

1). Eksplorasi 

 Guru menjelaskan pengertian tawadhu, ta’at, qana’ah dan sabar. 

 Siswa menelaah lebih dalam mengenai tawadhu, ta’at, qana’ah dan sabar. 

2).  Elaborasi  

 Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tawadhu, ta’at, qana’ah dan sabar 

dengan metode . 

3) Konfirmasi  



 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan ) 

 

Kegiatan Penutup  

 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 

secara konsisten dan terprogram; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas 

individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; 

 menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 

Sumber Belajar             

 Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP,   

 LKS MGMP PAI 

 Mushaf Al-Qur’an 

 

Penilaian                       

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen / Soal 

 Menjelaskan 

pengertian tawadlu 

dan menunjukkan 

dalil naqlinya. 

 Menjelaskan 

pengertian taat dan 

menunjukkan dalil 

naqlinya. 

 Menjelaskan 

pengertian qana’ah 

dan menunjukkan 

dalil naqlinya. 

 Menjelaskan 

pengertian sabar dan 

menunjukkan dalil 

naqlinya. 

 Menjelaskan fungsi 

taat, tawadu, qonaah 

Tes tertulis 

 

Tes uraian 

 

 

 Jelaskanlah pengertian 

tawadlu dan 

menunjukkan dalil 

naqlinya. 

 Jelaskanlah pengertian 

taat dan menunjukkan 

dalil naqlinya. 

 Jelaskanlah pengertian 

qana’ah dan 

menunjukkan dalil 

naqlinya. 

 Jelaskanlah pengertian 

sabar dan menunjukkan 

dalil naqlinya 

 Sebutkan fungsi taat, 

tawadu, dan qonaah. 

 

           Kunci soal 

1. Tawadu’ : rendahhati, menerima kebenaran,  ( Qs’ :28 ) 

2. Taat : patuh menjalankan perintah ( An nur : 51 ) 



3. Qonaah : mmearasa cukup  menerima apa adanya dari Allah ( HR. 

Bukhori : 5965 ) 

4. Sabar :teguh hati dan tidak mengeluh ( QS Al baqarah : 155 ) 

5. Rasa sukur, banyak teman,  kesabaran, hatinya tenang dll 

 

Norma penilaian 

Aspek Penilaian Kriteria Nilai Maksimal 

Teoretis 1  soal = 20 100 

  

Praktik  

Jumlah 100 

 

Semarang,        juli   2013 

Mengetahui     Guru Mapel PAI 

Kepala Sekolah 

 

 

 

Suwito      Harnadi, S.Ag_ 

NIP                         NIP                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

Sekolah : SMP AL ISLAM  GUNUNGPATI 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / Semester : VII / 1 

Standar Kompetensi : 6. Memahami tatacara salat 

Kompetensi Dasar : 6.1. Menjelaskan ketentuan-ketentuan salat wajib 

Alokasi Waktu  : 2 X  40 menit ( 1 pertemuan) 

 

Tujuan Pembelajaran   

 Siswa dapat menjelaskan pengertian, syarat-syarat, rukun, sunah-sunah, serta 

batalnya salat wajib, membaca dan mengartikan dalil naqlinya. 

 

Karakter  siswa yang diharapkan :   Religius  

Kreatif ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility  

Materi Pembelajaran     

 Pengertian salat wajib 

 Dalil naqli tentang salat wajib 

 Syarat-syarat salat 

 Rukun salat 

 Sunah-sunah salat 

 Hal-hal yang membatalkan salat 

Metode Pembelajaran   

 Ceramah 

 Tanya jawab 

 CTL 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

 Apersepsi 

 Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya salat wajib. 

Kegiatan Inti 

1). Eksplorasi 

 Guru menjelaskan pengertian dan syarat-syarat salat wajib. 

2).  Elaborasi  

 Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tawadhu, ta’at, qana’ah dan sabar 

dengan metode . 

3) Konfirmasi  



 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan ) 

 

Kegiatan Penutup  

 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 

secara konsisten dan terprogram; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas 

individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; 

 menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

Sumber Belajar             

 Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP,   

 LKS MGMP PAI 

 Mushaf Al-Qur’an 

 

Penilaian                       

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen / Soal 

 Menjelaskan 

pengertian shalat 

wajib dan dasar 

hukumnya. 

 Menyebutkan syarat-

syarat shalat. 

 Menyebutkan rukun-

rukun shalat. 

 Menyebutkan sunnah-

sunnah shalat.  

 Menyebutkan hal-hal 

yang membatalkan 

shalat 

Tes tertulis 

 

Uraian 

 

 

Jawaban 

singkat 

Jawaban 

singkat 

1. Jelaskan pengertian 

shalat wajib dan dasar 

hukumnya! 

2 Sebutkan syarat-syarat 

shalat! 

3 Membaca takbiratul 

ihram ketika shalat 

merupakan salah satu ... 

shalat. 

4 Sebutkan beberapa 

sunnah shalat! 

5 Sebutkan beberapa hal 

yang membatalkan 

shalat! 

 

       Kunci soal : 

1. Salat yang hukumnya wajib dikerjakan (  QS.Al Ankabut : 45 ) 

2. Syarat : Islam , balig, berakal, Suci, Sampai dakwah 

3. Rukun 

4. Sunah salat : Mengangkat tangan ketika takbir, membaca iftitah, membaca surat pendek 

dll 



5. Balatl : kurang rukun, berbicara, bergerakgerak, makan, minum , kentut dll 

 

Norma penilaian 

Aspek Penilaian Kriteria Nilai Maksimal 

Teoretis 1  soal = 20 100 

  

Praktik  

Jumlah 100 

 

         Semarang,        juli   2013 

Mengetahui     Guru Mapel PAI 

Kepala Sekolah 

 

 

 

Suwito      Harnadi, S.Ag_ 

NIP                         NIP                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  



  



  



  



  



  



  



  


