
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah    : SMK Sultan Fattah Demak 

Mata Pelajaran   : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas/Semester   : XI / Gasal 

Materi Pokok               :  Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah Swt 

Alokasi Waktu   : 90 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  

KI-2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan 

pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak 

di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 

bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

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

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.3  Meyakini adanya kitab-

kitab suci Allah Swt. 

1.3.1 Meyakini adanya kitab-kitab suci 

Allah Swt. 

2.3  Peduli kepada orang lain 

dengan saling menasihati 

sebagai cerminan beriman 

kepada kitab-kitab Allah 

Swt. 

2.3.1 Peduli kepada orang lain dengan 

saling menasihati sebagai 

cerminan beriman kepada kitab-

kitab Allah Swt 

2.3.2 Mengimplementasikan perilaku 

iman kepada kitab-kitab Allah 

dalam kehidupan sehari-hari.. 

3.3  Menganalisis makna 

iman kepada kitab-kitab 

Allah Swt. 

3.3.1 Menjelaskan makna iman kepada 

kitab-kitab Allah Swt. 

3.3.2 Menjelaskan kandungan dalil 

naqli tentang iman kepada kitab-

kitab Allah Swt. 

3.3.3 Mengidentifikasi ciri-ciri orang 

beriman kepada kitab-kitab Allah 

Swt. 

3.3.4 Menunjukkan perilaku yang 

mencerminkan iman kepada kitab-

kitab Allah Swt. 

3.3.5 Mengidentifikasi hikmah dan 

manfaat beriman kepada kitab-

kitab suci Allah Swt. 

4.3  Menyajikan keterkaitan 

antara beriman kepada 

kitab-kitab suci Allah 

Swt., dengan perilaku 

sehari-hari 

4.3.1 Menyajikan paparan tentang 

makna, tanda-tanda, hikmah, dan 

manfaat beriman kepada kitab-

kitab suci Allah Swt. 

4.3.2 Menyajikan paparan keterkaitan 



 

 

antara beriman kepada kitab-kitab 

suci Allah Swt. dengan perilaku 

peduli kepada orang lain dan 

saling menasihati. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

1. Meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Swt. 

2. Peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan 

beriman kepada kitab-kitab Allah Swt. 

3. Mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah dalam 

kehidupan sehari-hari.. 

4. Menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Swt. 

5. Menjelaskan kandungan dalil naqli tentang iman kepada kitab-kitab Allah 

Swt. 

6. Mengidentifikasi ciri-ciri orang beriman kepada kitab-kitab Allah Swt. 

7. Menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah 

Swt. 

8. Mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab suci 

Allah Swt. 

9. Menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah, dan manfaat 

beriman kepada kitab-kitab suci Allah Swt. 

10. Menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci 

Allah Swt dengan perilaku peduli kepada orang lain dan saling menasihati. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Makna iman kepada kitab-kitab Allah Swt. 

2. Dalil naqli tentang iman kepada kitab-kitab Allah Swt. 

3. Ciri-ciri orang beriman kepada kitab-kitab Allah Swt. 

4. Hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab suci Allah Swt. 

 



 

 

E. Metode Pembelajaran 

1)  Pendekatan     : Saintifik 

2)  Model Pembelajaran  : The Learning Cell ( sel belajar) 

3)  Metode   : Tanya jawab, wawancara, diskusi dan bermain 

peran 

 

F. Media Pembelajaran 

Media :  

1. Worksheet atau lembar kerja (siswa) 

2. Lembar penilaian 

3. Al-Qur’an 

Alat/Bahan : 

1. Penggaris, spidol, papan tulis 

2. Laptop & infocus 

 

G. Sumber Belajar 

1. Buku Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas XI, Kemendikbud, tahun 

2016 

2. Internet 

3. Buku refensi yang relevan,  

4. LCD Proyektor  

5. Tafsir al-Qur’an dan kitab hadits 

6. Kitab asbabunnuzul dan asbabul wurud 

7. Lingkungan setempat 

 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1 . Pertemuan Pertama ( 90 Menit) 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Guru : 

Orientasi 



 

 

1 . Pertemuan Pertama ( 90 Menit) 

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur 

kepada Tuhan YME dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

Aperpepsi 

 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya  

 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 dalam kehidupan sehari-hari. 

 Apabila materitema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh 

ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan 

tentang materi : 

 Makna iman kepada kitab-kitab Allah Swt. 

 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 

langkah-langkah pembelajaran. 

Kegiatan Inti ( 60 Menit ) 



 

 

1 . Pertemuan Pertama ( 90 Menit) 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 

(stimullasi/  

pemberian  

rangsangan) 

KEGIATAN LITERASI 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 

memusatkan perhatian pada topik materi makna iman kepada 

kitab-kitab Allah Swt. dengan cara : 

 Melihat (tanpa atau dengan Alat) 

Melihat buku paket mengenai materi iman kepada kitab-

kitab Allah Swt. Melihat atau menayangkan 

gambar/foto/video yang relevan. 

 Mengamati 

 Lembar kerja materi makna iman kepada kitab-kitab 

Allah Swt..  

 Pemberian contoh-contoh yang berhubungan materi 

iman kepada kitab-kitab Allah Swt. untuk dapat 

dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb 

 Membaca. 

Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah 

dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku 

penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 

dengan makna iman kepada kitab-kitab Allah Swt.. 

 Menulis 

Peserta didik menulis resume dari hasil pengamatan dan 

bacaan terkait makna iman kepada kitab-kitab Allah Swt.. 

 Mendengar 

Peserta didik mendengarkan pemberian materi makna 

iman kepada kitab-kitab Allah Swt. oleh guru. 

 Menyimak 

Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global 



 

 

1 . Pertemuan Pertama ( 90 Menit) 

tentang materi pelajaran mengenai materi : 

 makna iman kepada kitab-kitab Allah Swt. 

untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan 

kedisiplinan, ketelitian, mencari informasi. 

Problem  

statemen  

(pertanyaan/ 

identifikasi  

masalah) 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 

berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab 

melalui kegiatan belajar, contohnya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang materi : 

 Makna iman kepada kitab-kitab Allah Swt. 

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.  

Data  

collection  

(pengumpulan  

data) 

KEGIATAN LITERASI 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk 

menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui 

kegiatan: 

 Mengamati obyek/kejadian 

Mengamati dengan seksama materi makna iman kepada 

kitab-kitab Allah Swt. yang sedang dipelajari dalam 

bentuk gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan 

mencoba menginterprestasikannya. 

 Membaca sumber lain selain buku teks 



 

 

1 . Pertemuan Pertama ( 90 Menit) 

Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan 

mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai 

sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman 

tentang materi makna iman kepada kitab-kitab Allah Swt. 

yang sedang dipelajari. 

 Aktivitas 

Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum 

dapat dipahami dari kegiatan mengmati dan membaca 

yang akan diajukan kepada guru berkaitan dengan materi 

makna iman kepada kitab-kitab Allah Swt yang sedang 

dipelajari. 

 Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber 

Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi makna 

iman kepada kitab-kitab Allah Swt yang telah disusun 

dalam daftar pertanyaan kepada siswa. 

COLLABORATION (KERJASAMA) 

Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: 

 Mendiskusikan 

Peserta didik di bagi menjadi 2 kelompok masing-masing 

kelompok sebagai penanya dan satunya sebagai penjawab 

dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam 

buku paket mengenai materi makna iman kepada kitab-

kitab Allah Swt.. 

 Mengumpulkan informasi 

Mencatat semua informasi tentang materi makna iman 

kepada kitab-kitab Allah Swt. yang telah diperoleh pada 

buku catatan dengan tulisan yang rapi dan menggunakan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

 Mempresentasikan ulang 



 

 

1 . Pertemuan Pertama ( 90 Menit) 

Peserta didik mengkomunikasikan dengan temannya 

secara lisan atau mempresentasikan materi dengan rasa 

percaya diri makna iman kepada kitab-kitab Allah Swt. 

sesuai dengan pemahamannya. 

 Saling tukar informasi tentang materi : 

 Makna iman kepada kitab-kitab Allah Swt. 

dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok 

lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru 

yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok 

kemudian, dengan menggunakan metode 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. 

Data  

processing  

(pengolahan  

Data) 

COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL 

THINKING (BERPIKIR KRITIK) 

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data 

hasil pengamatan dengan cara : 

 Berdiskusi tentang data dari Materi : 

 Makna iman kepada kitab-kitab Allah Swt. 

 Mengolah informasi dari materi makna iman kepada 

kitab-kitab Allah Swt  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. 



 

 

1 . Pertemuan Pertama ( 90 Menit) 

 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai 

materi makna iman kepada kitab-kitab Allah Swt.. 

Verification  

(pembuktian) 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 

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 

tentang materi : 

 Makna iman kepada kitab-kitab Allah Swt. 

antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara 

bersama-sama membahas jawaban pertanyaan-pertanyaan 

yang telah di sampaikan oleh peserta didik. 

Generalization  

(menarik  

kesimpulan) 

COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

 Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi makna iman 

kepada kitab-kitab Allah Swt 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 2 orang 

sebangai penanya dan penjawab secara klasikal tentang 

materi : 



 

 

1 . Pertemuan Pertama ( 90 Menit) 

 Makna iman kepada kitab-kitab Allah Swt. 

 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan 

tentanag materi makna iman kepada kitab-kitab Allah Swt 

dan ditanggapi oleh kelompok yang sebagai penanya dan 

penjawab tadi mempresentasikan. 

 Bertanya atas presentasi tentang materi makna iman 

kepada kitab-kitab Allah Swt yang dilakukan dan peserta 

didik lain diberi kesempatan  untuk menjawabnya.  

CREATIVITY (KREATIVITAS) 

 Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul 

dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa 

:  

Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : 

 Makna iman kepada kitab-kitab Allah Swt. 

 Menjawab pertanyaan tentang materi makna iman kepada 

kitab-kitab Allah Swt  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 

berkaitan dengan materi makna iman kepada kitab-kitab 

Allah Swt. yang akan selesai dipelajari 

 Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Makna iman 

kepada kitab-kitab Allah Swt 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 Makna iman kepada kitab-kitab Allah Swt. 

berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi 

sikap: nasionalisme,  disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh 



 

 

1 . Pertemuan Pertama ( 90 Menit) 

menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan 

Kegiatan Penutup (15 Menit) 

Peserta didik : 

 Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang point-

point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi 

Makna iman kepada kitab-kitab Allah Swt. yang baru dilakukan. 

 Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Makna iman 

kepada kitab-kitab Allah Swt. yang baru diselesaikan. 

 Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang 

harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau 

dirumah. 

Guru : 

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa untuk materi 

pelajaran Makna iman kepada kitab-kitab Allah Swt.. 

 Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas 

projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi 

nomor urut peringkat,  untuk penilaian tugas projek/produk/portofolio/unjuk 

kerja pada materi pelajaran Makna iman kepada kitab-kitab Allah Swt.. 

 Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Makna iman kepada kitab-

kitab Allah Swt. kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 

baik. 

I. Penilaian Hasil Pembelajaran 

1. Penilaian Skala Sikap 

Berilah tanda “centang” (√) yang sesuai dengan kebiasaan kamu terhadap 

pernyataan-pernyataan yang tersedia! 

 

No Pernyataan 

Kebiasaan 

Selalu Sering Jarang 
Tidak 

Pernah 



 

 

Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

Nilai akhir = Jumlah skor yang diperoleh peserta didik× 100 

skor tertinggi 4 

2. Penilaian “Membaca dengan Tartil” 

Rubrik Pengamatannya sebagai berikut: 

No 
Nama Peserta 

Didik 

Aspek yang 

dinilai 
Jumlah 

Skor 
Nilai 

Ketuntasan 
Tindak 

Lanjut 

1 2 3 4 T TT R P 

1            

2            

Ds

t 

           

Aspek yang dinilai : 1. Kelancaran   Skor 25 → 100 

 2. Artinya   Skor 25 → 100 

 3. Isi   Skor 25 → 100 

 4. Dan lain-lain  Skor dikembangkan 

 Skor maksimal….  100 

Rubrik penilaiannya adalah: 

1) Kelancaran  



 

 

a) Jika peserta didik dapat membaca  sangat lancar, skor 100.  

b) Jika peserta didik dapat membaca  lancar, skor 75.  

c) Jika peserta didik dapat membaca  tidak lancar dan kurang 

sempurna, skor 50.  

d) Jika peserta didik tidak dapat membaca , skor 25  

2) Arti  

a) Jika peserta didik dapat mengartikan  dengan benar, skor 100.  

b) Jika peserta didik dapat mengartikan  dengan benar dan kurang 

sempurna, skor 75.  

c) Jika peserta didik tidak benar mengartikan, skor 50.  

d) Jika peserta didik tidak dapat mengartikan, skor 25. 

3) Isi  

a) Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan benar, skor 100.  

b) Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan mendekati benar, 

skor 75.  

c) Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan tidak benar, skor 50.  

d) Jika peserta didik tidak dapat menjelaskan, skor 25. 

4) Dan Lain-lain 

Guru dapat mengembangkan skor tersebut jika ditemui kriteria 

penilaian lain berdasarkan bentuk perilaku peserta didik pada situasi 

dan kondisi yang berkembang 

3. Penilaian Diskusi  

Peserta didik berdiskusi tentang memahami makna .  

Aspek dan rubrik penilaian:  

1) Kejelasan dan ke dalaman informasi  

(a) Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan ke 

dalaman informasi lengkap dan sempurna, skor 100.  

(b) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan ke 

dalaman informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 75.  

(c) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan ke 

dalaman informasi kurang lengkap, skor 50.  



 

 

(d) Jika kelompok tersebut tidak dapat memberikan penjelasan dan ke 

dalaman informasi, skor 25.  

Contoh Tabel:  

No. 
Nama Peserta 

didik 

Aspek yang 

Dinilai 
Jumlah 

Skor 
Nilai 

Ketuntasa

n 

Tindak 

Lanjut 

Kejelasan dan 

Kedalaman 

Informasi 

T TT R R 

1         

Dst.         

 

2) Keaktifan dalam diskusi  

(a) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 

100.  

(b) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 75.  

(c) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 50.  

(d) Jika kelompok tersebut tidak aktif dalam diskusi, skor 25.  

Contoh Tabel: 

No. 
Nama Peserta 

didik 

Aspek yang 

Dinilai Jumlah 

Skor 
Nilai 

Ketuntasa

n 

Tindak 

Lanjut 

Keaktifan dalam 

Diskusi 
T TT R R 

1         

Dst.         

 

3) Kejelasan dan kerapian presentasi/ resume  

(a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan 

sangat jelas dan rapi, skor 100.  

(b) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan 

jelas dan rapi, skor 75.  



 

 

(c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan 

sangat jelas dan kurang rapi, skor 50.  

(d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan 

kurang jelas dan tidak rapi, skor 25.  

Contoh Tabel: 

No. 
Nama Peserta 

didik 

Aspek yang 

Dinilai 
Jumlah 

Skor 
Nilai 

Ketuntasan 
Tindak 

Lanjut 

Kejelasan dan 

Kerapian 

Presentasi 

T TT R R 

1         

Dst.         

 

 

4. Remedial 

Peserta didik yang belum menguasai materi (belum mencapai ketuntasan 

belajar) akan dijelaskan kembali oleh guru. Guru melakukan penilaian 

kembali dengan soal yang sejenis atau memberikan tugas individu terkait 

dengan topik yang telah dibahas. Remedial dilaksanakan pada waktu dan 

hari tertentu yang disesuaikan, contoh: pada saat jam belajar, apabila 

masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam 

pelajaran selesai). 

 

CONTOH PROGRAM REMIDI 

 

Sekolah : ........................ 

Kelas/Semester : ........................ 

Mat Pelajaran : ........................ 

Ulangan Harian Ke : ........................ 

Tanggal Ulangan Harian: ........................ 

Bentuk Ulangan Harian: ........................ 



 

 

Materi Ulangan Harian : ........................ 

(KD/Indikator : ........................ 

KKM : ........................ 

 

No 

Nama 

Peserta 

Didik 

Nilai 

Ulangan 

Indikator 

yang Belum 

Dikuasai 

Bentuk 

Tindakan 

Remedial 

Nilai Setelah 

Remedial 
Ket. 

1       

2       

3       

4       

dst,       

 

5. Pengayaan 

Dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik yang sudah menguasai materi  

sebelum waktu yang telah ditentukan, diminta untuk soal-soal pengayaan 

berupa pertanyaan-pertanyaan yang lebih fenomenal dan inovatif atau 

aktivitas lain yang relevan dengan topik pembelajaran. Dalam kegiatan ini, 

guru dapat mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik 

yang berhasil dalam pengayaan. 

 

6. Interaksi Guru dengan Orang Tua  

Interaksi guru dengan orang tua perlu dilakukan, salah satunya adalah, 

guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Membaca dengan 

Tartil” dalam buku teks peserta didik kepada orang tuanya dengan 

memberikan komentar dan paraf. Dapat juga dengan mengunakan buku 

penghubung kepada orang tua tentang perubahan perilaku peserta didik 

setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung, 

dengan pernyataan tertulis atau lewat telepon tentang perkembangan 

kemampuan terkait dengan materi.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demak , 24 Juli 2019 

 

 

 

Guru PAI                                                                                         Peneliti                                

 

 

 

 

 

Rina Supatmi, S.Pd. I                                                                     Eni Endang Sari 

NIM. 156010154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Soal Pre Test dan Post Test 

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c,d atau e yang dianggap sebagai 

jawaban yang paling tepat! 

1. Berikut ini yang termasuk perilaku orang yang beriman kepada kitab 

suci yang di turunkan kepada Allah Swt kepada para nabi-Nya 

adalah… 

a. Hanya menyakini satu kitab saja 

b. Berlomba-lomba untuk mempertahankan kebenaran masing-

masing 

c. Selalu menjalankan ajaran semua kitab suci yang diturunkan Allah 

Swt 

d. Menyeleksi isinya kemudian menjalankan yang dianggap mudah 

untuk diamalkan 

e. Mengimani kebenaran semua kitab suci, tetapi hanya menjalankan 

isi kitab suci yang diyakininya 

2. Nabi Muhammad Saw menjelaskan bahwa tidak akan tersesat orang 

yang berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan sunnah , maksudnya 

adalah… 

a. Bagi orang yang selalu membawanya kemana saja ia pergi 

b. Bagi orang yang selalu mengmalkannya dimana saja ia berada 

c. Bagi orang yang selalu mengkajinya siang dan malam 

d. Bagi orang yang selalu berdakwah untuk kebenaran Al-Qur’an 

e. Bagi orang yang meyakini dalam hatinya 

3. Ketika terjadi perdebatan Al-Qur’an dan kitab-kitab yang lainnya, 

seorang muslim harus… 

a. Membiarkan perbedaan tersebut karena merupakan rahmat Allah 

Swt 

b. Memncing suasana agar makin rame perdebatannya 

c. Mencari solusi dengan cara meminta penjelasan rekan sejawat 



 

 

d. Mencari akar masalah dan menggali sumber kebenaran kepada 

ahlinya 

e. Mengembalikan permasalahan tersebut kepada Al-Qur’an dan 

hadis 

4. Cara menjaga Al-Qur’an adalah sebagai berikut, kecuali… 

a. Mempelajari Al-Qur’an dengan sungguh-sungguh 

b. Mengamalkan Al-Qur’an ditempat tertutup 

c. Menghafal semua ayat Al-Qur’an dengan baik 

d. Mengkaji isinya dengan seluas-luasnya  

e. Mengamalkan isinya 

5. Yang tidak termasuk nama Al-Qur’an adalah… 

a. Al-huda   d. Al-Kitab 

b. Al-furqan   e. Asy-syifa’ 

c. Al-mizan 

6. Mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Swt 

menurunkan wahyu-Nya kepada para rasul berupa kitab-kitab sebagai 

pedoman hidup diri dan umatnya adalah... 

a. Bertaqwa kepada kitab-kitab Allah Swt 

b. Istiqomah terhadap kitab-kitab Allah Swt 

c. Iman kepada kitab-kitab Allah Swt 

d. Iman kepada rasul-rasul Allah Swt 

e. Kufur kepada kitab-kitab Allah Swt 

7. Hukum mengimani kitab-kitab Allah Swt yang disebutkan dalam Al-

Qur’an adalah… 

a. Wajib    d. Makruh  

b. Sunnah   e. Haram 

c. Mubah 

8. Arti iman secara bahasa adalah… 

a. Cahaya   d. Yakin 

b. Bisikan   e. Ucapan 

c. Kebenaran 



 

 

9. Kitab taurat diturunkan sebagai petunjuk bagi kaum… 

a. Ad    d. Tsamud 

b. Bani Hasyim   e. Aikah 

c. Bani Israil   

10. Wahyu yang Allah turunkan berupa lembaran-lembaran kepada Nabi 

Ibrahim dan Nabi Musa bernama… 

a. Al-Qur’an   d. Taurat 

b. Suhuf    e. Zabur 

c. Injil 

11. Sikap kita kepada kitab-kitab yang lain adalah… 

a. Merendahkannya  d. Mengimaninya 

b. Merusaknya   e. Mendustakannya 

c. Menghinanya 

12. Al-Qur’an secara bahasa bearti… 

a. Tulisan  d. Syariat 

b. Bacaan   e. Lembaran  

c. Hukum 

13. Berikut ini latar belakang Allah Swt menurunkan Al-Qur’an, kecuali… 

a. Agar hidup manusia menjadi tentram 

b. Pedoman dalam menjalani kehidupan didunia 

c. Sebagai sarana memperoleh kebahagiaan didunia dan akhirat 

d. Agar manusia bersilisih pendapat 

e. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman 

14. Al-Qur’an turun kepada Rasullah Saw dengan membawa… 

a. Rezeki   d. Kesuksesan 

b. Sihir   e. kebenaran 

c. Larangan 

15. Perintah untuk mensucikan hari sabtu adalah perintah yang terdapat 

pada kitab… 

a. Taurat   d. perjanjian lama 

b. Injil   e. perjanjian baru 



 

 

c. Zabur  

B. Jawablah soal-soal berikut dengan tepat! 

1. Kitab suci yang diturunkan oleh Allah Swt berjumlah? 

2. Al-Qur’an merupakan kitab suci yang diturunkan kepada nabi? 

3. Wahyu Allah Swt yang disampaikan kepada rasul yang berupa 

lembaran-lembaran disebut? 

4. Wahyu Allah Swt yang disampaikan kepda rasul yang berupa buku 

yang isinya lengkap disebut? 

5. Beriman kepada Allah termasuk rukun iman yang keberapa? 

6. Dampak buruk apa dari seorang yang tidak beriman kepada kitab-kitab 

Allah Swt? 

7. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah Swt? 

8. Apa manfaat iman kepada kitab-kitab Allah Swt? 

9. Dalam kitab taurat isi pokok kitab taurat dikenal dengan? 

10.  Jelaskan bagaimana sikap seorang muslim terhadap kitab suci selain 

Al-Qur’an? 

 

C. Jawablah soal-soal berikut dengan benar! 

1. Kemukakan beberapa pendapat kamu tentang kitab-kitab Allah Swt 

sebelum Al-Qur’an! 

2. Kenapa Al-Qur’an disebut kitab yang bersifat universal? 

3. Bagaimana cara untuk mewujudkan perilaku supaya bisa disebut orang 

yang beriman kepada Al-Qur’an? 

4. Mengapa Al-Qur’an disebut sebagai kitab penyempurna dari kitab-

kitab sebelumnya? 

5. Bagaimana pendapat kamu ketika menyaksikan orang Islam tidak mau 

membaca dan mengkaji Al-Qur’an? 

 

 



 

 

Nilai Hasil Belajar Pre Test Kelompok Eksperimen XI AP 1 Semester Gasal 

Tahun Pelajaran 2019/2020. 

No Kelas Nama Responden Pre Test 

PAI 

1. XI AP 1 Ahmad Muzaqqi 74 

2. XI AP 1 Ahmad Ulin Nuha 78 

3. XI AP 1 Aini Malikatun 78 

4. XI AP 1 Cahyo Aji Pranoto 70 

5. XI AP 1 Chamilatut Tania 75 

6. XI AP 1 Diah Agustina Yulianti 78 

7. XI AP 1 Dian Azzah Fatin 78 

8. XI AP 1 Eli Marliana 78 

9. XI AP 1 Ida Nur Yani 78 

10. XI AP 1 Ira Wilda Rahmalia 80 

11. XI AP 1 Laelatun Inayah 85 

12. XI AP 1 M. Afid Abdussomad 78 

13. XI AP 1 M. Ulul Albab 85 

14. XI AP 1 M. Yusuf Al Ansori 78 

15. XI AP 1 Mu’thi Lutfhi Hakim 78 

16. XI AP 1 Nafik Hidayatul Fitriyah 79 

17. XI AP 1 Nofi Ratna Sari 76 

18. XI AP 1 Pria Ami Nova 78 

19. XI AP 1 Rindi 74 

20. XI AP 1 Risa Rusliana 72 

21. XI AP 1 Rudi Witanto 75 

22. XI AP 1 Siti Umi Hajar 78 

23. XI AP 1 Wahyu Nurul Yaqin 78 

24. XI AP 1 M. Rozikin 80 

 

 



 

 

Nilai Hasil Belajar Pre Test Kelompok Kontrol XI AP 2  

Semester Gasal Tahun Pelajaran 2019/2020. 

No Kelas Nama Responden Pre Test 

PAI 

1. XI AP 2 Yolanda Fitria Putri 80 

2. XI AP 2 Siti Umi Khoiriyah 78 

3. XI AP 2 Alfina Juhanti 78 

4. XI AP 2 Anisaur Rohmah 78 

5. XI AP 2 Aprilia Setiyami 78 

6. XI AP 2 Dian Nur Alia 76 

7. XI AP 2 Diana Papi Lia 76 

8. XI AP 2 Erlina Dwi Laily Setyo 

Ningrum 

78 

9. XI AP 2 Inayah Ratna Asmarani 80 

10. XI AP 2 Layyinatul M 76 

11. XI AP 2 Lina Agustina 80 

12. XI AP 2 Luluk Farikah 78 

13. XI AP 2 Lutfi Hana 74 

14. XI AP 2 Mila Sa’da 79 

15. XI AP 2 Nur Aini Chasanah 70 

16. XI AP 2 Nur Ayu Diana 78 

17. XI AP 2 Putri Dwi Khusni Amali 78 

18. XI AP 2 Putri Kumalasari 78 

19. XI AP 2 Putri Lestari 72 

20. XI AP 2 Rosita Intan Yunita Sari 80 

21. XI AP 2 Suci Amalia 78 

22. XI AP 2 Sulistyawati 78 

23. XI AP 2 Tri Atik Suryani 78 

24. XI AP 2 Widianingsih  78 

 



 

 

Nilai Hasil Belajar Post Test Kelompok Kontrol XI AP 1  

Semester Gasal Tahun Pelajaran 2019/2020. 

No Kelas Nama Responden Post Test 

PAI 

1. XI AP 1 Ahmad Muzaqqi 78 

2. XI AP 1 Ahmad Ulin Nuha 78 

3. XI AP 1 Aini Malikatun 79 

4. XI AP 1 Cahyo Aji Pranoto 78 

5. XI AP 1 Chamilatut Tania 80 

6. XI AP 1 Diah Agustina Yulianti 80 

7. XI AP 1 Dian Azzah Fatin 78 

8. XI AP 1 Eli Marliana 78 

9. XI AP 1 Ida Nur Yani 78 

10. XI AP 1 Ira Wilda Rahmalia 80 

11. XI AP 1 Laelatun Inayah 85 

12. XI AP 1 M. Afid Abdussomad 85 

13. XI AP 1 M. Ulul Albab 85 

14. XI AP 1 M. Yusuf Al Ansori 80 

15. XI AP 1 Mu’thi Lutfhi Hakim 83 

16. XI AP 1 Nafik Hidayatul Fitriyah 80 

17. XI AP 1 Nofi Ratna Sari 80 

18. XI AP 1 Pria Ami Nova 78 

19. XI AP 1 Rindi 78 

20. XI AP 1 Risa Rusliana 85 

21. XI AP 1 Rudi Witanto 79 

22. XI AP 1 Siti Umi Hajar 80 

23. XI AP 1 Wahyu Nurul Yaqin 78 

24. XI AP 1 M. Rozikin 80 

 

 



 

 

Nilai Hasil Belajar Post Test Kelompok Kontrol XI AP 2  

Semester Gasal Tahun Pelajaran 2019/2020. 

No Kelas Nama Responden Post Test 

PAI 

1. XI AP 2 Yolanda Fitria Putri 78 

2. XI AP 2 Siti Umi Khoiriyah 80 

3. XI AP 2 Alfina Juhanti 78 

4. XI AP 2 Anisaur Rohmah 78 

5. XI AP 2 Aprilia Setiyami 75 

6. XI AP 2 Dian Nur Alia 78 

7. XI AP 2 Diana Papi Lia 75 

8. XI AP 2 Erlina Dwi Laily Setyo 

Ningrum 

78 

9. XI AP 2 Inayah Ratna Asmarani 78 

10. XI AP 2 Layyinatul M 78 

11. XI AP 2 Lina Agustina 80 

12. XI AP 2 Luluk Farikah 80 

13. XI AP 2 Lutfi Hana 78 

14. XI AP 2 Mila Sa’da 75 

15. XI AP 2 Nur Aini Chasanah 78 

16. XI AP 2 Nur Ayu Diana 78 

17. XI AP 2 Putri Dwi Khusni Amali 79 

18. XI AP 2 Putri Kumalasari 78 

19. XI AP 2 Putri Lestari 78 

20. XI AP 2 Rosita Intan Yunita Sari 78 

21. XI AP 2 Suci Amalia 78 

22. XI AP 2 Sulistyawati 78 

23. XI AP 2 Tri Atik Suryani 78 

24. XI AP 2 Widianingsih  78 

 



 

 

KISI KISI ANGKET PENELITIAN 

No Variabel Indikator  Butir soal 

1 Variabel Bebas 

atau variabel 

independent 

the learning cell 

1. Mempelajari dan mendalami 

materi yang akan dipelajari dari 

berbagai sumber 

1, 2, 3,4 

 

 

2. Percaya diri dalam mengajukan 

pertanyaan yang tidak dipahami 

5,6,7,8  

 

 

3. Percaya diri dalam menjawab 

pertanyaan tentang materi 

9,10,11 

4. Mencari informasi sebelum dan 

sesudah pembelajaran kemudian 

mengkomunikasikan kembali 

materi yang diperoleh kepada 

siswa lainnya pada saat 

pembelajaran berlangsung 

12,13,14,15,16 

5. Saling berinteraksi siswa dengan 

siswa dan guru 

 

17,18,19,20 

2 Hasil Belajar 

Pendidikan 

Agama Islam 

Siswa 

 Nilai pre test (tes awal) dan post 

test (tes akhir) mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR ANGKET PENELITIAN 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Siswa   : 

Kelas              : 

No.absen        : 

 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Isilah identitas dengan lengkap dan benar 

2. Bacalah pertanyaan dibawah ini dengan teliti 

3. Pilih salah satu jawaban yang tersedia dengan tanda silang (X) 

pada huruf A,B,C,D 

4. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pribadi anda 

masing-masing 

5. Terimakasih atas jawaban dan ke jujuran anda 

 

III. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Metode the learning cell dalam pembelajaran PAI medorong siswa 

untuk mendalami materi? 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

2. Apakah metode the learning cell dalam pembelajaran PAI 

membuat siswa membaca dan mempelajari materi yang akan di 

sampaikan oleh guru? 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

3. Apakah metode the learning cell dalam pembelajaran PAI 

membuat siswa lebih cermat dan teliti saat mempelajari materi 

yang diberikan oleh  guru PAI?  

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju 



 

 

b. Setuju                   d. Tidak setuju  

4. Dalam pembelajaran PAI dengan menggunakan metode the 

learning cell membuat saya merasa lebih giat untuk membaca? 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju 

b. Setuju    d. Tidak setuju  

5. Apakah metode the learning cell dalam pembelajaran PAI 

mendorong siswa untuk membuat pertanyaan tentang materi yang 

diberikan oleh guru PAI?  

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju 

b. Setuju    d. Tidak setuju 

6. Metode The learning cell melatih siswa dalam pembelajaran PAI 

untuk berani membuat pertanyaan? 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju  

7. Metode the learning cell dalam pembelajaran PAI siswa yang tidak 

paham tentang materi diminta untuk membuat pertanyaan? 

a. Sangat setuju              c. Kurang setuju 

b. Setuju           d. Tidak setuju 

8. Apakah metode the learning cell dalam pembelajaran PAI 

membuat siswa untuk berfikir kritis saat membuat pertanyaan? 

a. Sangat setuju                  c. Kurang setuju 

b. Setuju                           d. Tidak setuju 

9. Dalam pembelajaran PAI dengan menggunakan metode the 

learning cell siswa lebih percaya diri untuk menjawab pertanyaan 

tentang materi yang diberikan? 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju 

b. Setuju    d. Tidak setuju 

10. Apakah metode the learning cell dalam pembelajaran PAI 

membuat siswa untuk berani menjawab pertanyaan yang diberikan 

oleh siswa yang lain? 

a. Sangat setuju                c. Kurang setuju 



 

 

b. Setuju                        d. Tidak setuju  

11. Dalam pembelajaran PAI dengan menggunakan metode the 

learning cell siswa lebih terdorong untuk menjawab pertanyaan? 

a. Sangat setuju                    c. Kurang setuju 

b. Setuju                         d. Tidak setuju 

12. Dengan metode the learning cell siswa lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran PAI? 

a. Sangat setuju                    c. Kurang setuju 

b. Setuju                          d. Tidak setuju 

13. Dengan metode the learning cell melatih siswa untuk tukar 

informasi mengenai pembelajaran PAI? 

a. Sangat setuju                     c. Kurang setuju 

b. Setuju                     d. Tidak Setuju 

14. Apakah dalam pembelajaran PAI siswa lebih aktif untuk 

berkomunikasi anatar siswa yang lain? 

a. Sangat setuju                  c. Kurang setuju 

b. Setuju                              d. Tidak setuju 

15. Apakah dalam pembelajaan PAI dengan menggunakan metode the 

learning cell membuat siswa saling berinteraksi bertanya dan 

menjawab? 

a. Sangat setuju                     c. Kurang setuju  

b. Setuju                          d. Tidak setuju 

16. Apakah dalam pembelajaran PAI dengan mengguanakan metode 

the learning cell mengarahkan untuk menghargai jawaban antar 

siswa dalam materi pemebelajaran yang berlangsung? 

a. Sangat setuju                    c. Kurang setuju 

b. Setuju        d. Tidak setuju 

17. Dalam pembelajaran PAI dengan metode the learning cell melatih 

siswa untuk bertanggung jawab atas perannya sebagai penanya dan 

penjawab? 

a. Sangat setuju                    c. Kurang setuju 



 

 

b. Setuju        d. Tidak setuju 

18. Dalam pembelajaran PAI dengan menggunakan metode the 

learning cell membuat siswa saling interaksi dengan siswa saat 

pembelajaran berlangsung? 

a. Sangat setuju                    c. Kurang setuju 

b. Setuju        d. Tidak setuju 

19. Apakah dengan menggunakan metode the learning cell membuat 

siswa lebih aktif di dalam kelas? 

a. Sangat setuju                    c. Kurang setuju 

b. Setuju        d. Tidak setuju 

20. Dalam pembelajaran PAI dengan mengguanakan metode the 

learning cell siswa dan guru lebih aktif saat membelajaran 

berlangsung? 

a. Sangat setuju                    c. Kurang setuju 

b. Setuju        d. Tidak setuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

A. PEDOMAN OBSERVASI 

No Indikator Chek list 

1. Siswa mampu mendalami materi   

2.  Siswa mampu mempelajari tentang materi yang diberikan   

3. Siswa berfikir kritis tentang materi yang diberikan   

4. Siswa berani membuat pertanyaan   

5. Siswa berfikir kritis saat membuat pertanyaan   

6. Siswa lebih percaya diri untuk menjawab pertanyaan yang diberikan   

7. Siswa lebih berani atas jawaban yang diberikan   

8. Siswa saling bertukar informasi mengenai pertanyaan dan jawaban   

9. Siswa saling berinteraksi dengan siswa yang lain   

10. Siswa lebih aktif dengan siswa dan guru saat pembelajaran   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Transkip Wawancara 

Wawancara dengan Guru PAI : Rina Supatmi S.Pd.I 

Hari/ Tanggal                           : Demak , 24 Juli 2019 

Waktu                                      : 08.00-09.15 WIB 

Tempat                                     : SMK Sultan Fattah Demak 

A. Pertanyaan  

1. Sejauhmana kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran PAI? 

2. Bagaimana kondisi suasana kelas siswa ketika mengikuti pembelajaran 

PAI? 

3. Bagaimana wujud partisispasi siswa dalam kegiatan proses 

pembelajaran? 

4. Bagaimana cara yang ibu gunakan dalam metode atau strategi 

pembelajaran saat berlangsung? 

5. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam memaksimalkan 

pembelajaran? 

6. Faktor-faktor pendukung apa saja yang menjadi keberhasilan saat 

pembelajaran? 

7. Bagaimana cara ibu untuk melancarkan hasil belajar siswa khususnya 

PAI?  

 

B. Jawaban 

1. Sejauh ini siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan baik, lancar 

dalam pembelajaran PAI saat berlangsung. 

2. Untuk kondisi suasana kelas kondusif, tertib dan disiplin tapi kadang 

ada siswa yang terlambat saat mulai pembelajaran berlangsung, kadang 

suka minta jam istirahat ternyata makan. 

3. Saat ini masih aktif, implementasi dari keseharian pada proses 

pembelajaran. 



 

 

4. Yang saya gunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, saat 

pembelajaran, sebelum mulai pembelajaran pembiasaan membaca 

asmaul husna dan tahlil lalu untuk menerima materi. 

5. Faktor yang menghambat yaitu ketika siswa datang terlambat maka 

akan memecah konsentrasi pada saat pembelajaran berlangsung. 

6. Referensi dari buku-buku untuk menunjang hasil belajar siswa. 

7. Untuk melancarkan biasanya kita melanjutkan jika siswa yang 

mempunyai bekal dari madrasah maka lebih mudah untuk menerima 

materi PAI, jika belum ya kita bombing dan ajari mengenai materi 

PAI. 

 

 

 

Demak , 24 Juli 2019 

 

 

 

Guru PAI                                                                                         Peneliti                                

 

 

 

 

 

Rina Supatmi, S.Pd. I                                                                     Eni Endang Sari 

NIM. 156010154 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wawancara dengan siswa XI AP 1: M. Ulul Albab 

Hari/ Tanggal                                 : Demak , 24 Juli 2019 

Waktu                                            : 11.30-12.00 WIB 

Tempat                                           : SMK Sultan Fattah Demak 

A. Pertanyaan   

1. Bagaimana pendapatmu tentang mata pelajaran PAI? 

2. Metode pembelajaran seperti apa yang sering digunakan oleh guru 

dalam pembelajaran PAI? 

3. Kesulitan apa yang kamu hadapi selama pembelajaran PAI? 

4. Menurut pendapat mu metode the learning cell menyenangkan atau 

tidak pada saat pembelajaran tadi berlangsung? 

5. Harapan apa yang kamu inginkan supaya hasil belajar mu memuaskan? 

6. Harapan apa yang kamu inginkan supaya suasana pembelajaran dikelas 

menyenangkan pada saat pembelajaran berlangsung?  

 

B. Jawaban  

1. Pendapat saya tentang pelajaran PAI sangat menyenangkan, sekaligus 

PAI juga penting untuk dipelajari karena PAI merupakan ilmu agama 

islam yang sepatutnya untuk dipelajari lebih dalam dipahami dan 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Metode yang sering digunakan oleh guru biasanya menerangkan, 

ceramah dan menulis. 

3. Untuk saat ini masih lancar belum ada kesulitan. 

4. Menurut saya menyenangkan, bisa komunikasi antar siswa dan siswa 

juga berani bertanya dan menjawab pertanyaan dan bisa sharing terus 

mnerus tentang materi tadi. 

5. Harapan saya bisa biar nilai saya memuaskan rajin belajar supaya 

hasilnya bisa diatas nilai KKM. 



 

 

6. Harapan saya supaya pembelajaran di kelas lebih akfif siswanya, terus 

siswa berani mengemukakan pendapat antar siswa mapupun guru, 

sehingga siswa lebih memahami mengenai materi pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

Demak , 24 Juli 2019 

 

 

 

Siswa XI AP 1                                                                                     Peneliti                                

 

 

 

 

 

M. Ulul Albab                                                                                 Eni Endang Sari 

NIM. 156010154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wawancara dengan siswa XI AP 1: Dian Azzah Fatin 

Hari/ Tanggal                                 : Demak , 24 Juli 2019 

Waktu                                            : 12.00-12.30 WIB 

Tempat                                           : SMK Sultan Fattah Demak 

A. Pertanyaan   

1. Bagaimana pendapatmu tentang mata pelajaran PAI? 

2. Metode pembelajaran seperti apa yang sering digunakan oleh guru 

dalam pembelajaran PAI? 

3. Kesulitan apa yang kamu hadapi selama pembelajaran PAI? 

4. Menurut pendapat mu metode the learning cell menyenangkan atau 

tidak pada saat pembelajaran tadi berlangsung? 

5. Harapan apa yang kamu inginkan supaya hasil belajar mu memuaskan? 

6. Harapan apa yang kamu inginkan supaya suasana pembelajaran dikelas 

menyenangkan pada saat pembelajaran berlangsung?  

 

B. Jawaban  

1. Pendapat saya tentang pelajaran PAI sangat penting karena PAI 

merupakan pendidikan yang dipelajari dari awal pendidikan sampek 

saat ini sampek seterusnya yang tidak akan pernah bisa ditinggalkan 

khusunya PAI apalagi saya merupakan orang muslim harus tahu PAI 

itu seperti apa, bagaimana dan diterapkan dalam kehidupan. 

2. Metode yang sering digunakan oleh guru biasanya ceramah dan 

menulis. 

3. Untuk saat ini masih lancar belum ada kesulitan atau hambatan. 

4. Menurut saya menyenangkan, bisa lempar petanyaan terus dan 

bergatian bertanya dan menjawab dengan siswa supaya siswa lebih 

akatif dan berani menjawab entah itu salah atau benar, bisa tukar 

informasi suasana lebih aktif . 

5. Harapan saya biar nilai saya memuaskan rajin belajar dan sungguh saat 

guru menerangkan supaya hasilnya bisa diatas nilai KKM. 



 

 

6. Harapan saya supaya pembelajaran di kelas lebih akfif siswanya, 

saling tanya jawab antar siswa, berani bertanya dan menjawab, dan 

saling tukar informasi dan sharing mengenai materi. 

 

 

 

 

 

Demak , 24 Juli 2019 

 

 

 

Siswa XI AP 1                                                                                     Peneliti                                

 

 

 

 

 

Dian Azzah Fatin                                                                             Eni Endang Sari 

NIM. 156010154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Lampiran 

 

1.1 Foto saat prasiklus, Ibu Rina Supatmi S.Pd.I (guru PAI) menyampaikan materi 

PAI. 

 

1.2 Foto saat prasiklus, Ibu Rina Supatmi S.Pd.I (guru PAI) menyampaikan materi 

PAI belum menggunakan metode the learning cell. 



 

 

 

1.3 Foto siswa ketika menggunakan metode the learning cell saat membuat 

pertanyaan mengenai materi iman kepada kitab-kitab Allah. 

 

1.4 Foto siswa ketika menggunakan metode the learning cell saling bertanya dan 

menjawab secara terus menerus. 



 

 

 

1.5 Foto siswa ketika menggunakan metode the learning cell saling bertanya dan 

menjawab mengenai materi iman kepada kitab-kitab Allah. 

 

1.6 Foto siswa ketika mengerjakan soal mengenai materi iman kepada kitab-kitab 

Allah Swt. 



 

 

 

1.7 Foto ketika siswa-siswa mengisi angket tentang metode the learning cell. 

 

1.8 Foto siswa ketika mengerjakan soal mengenai materi iman kepada kitab-kitab 

Allah Swt. 



 

 

 

1.9 Foto wawancara dengan Ibu Rina Supatmi S.Pd. I selaku guru PAI. 

 

1.10 Foto wawancara dengan siswa XI AP 1 M. Ulul Albab dan Dian Azzah 

Fatin. 



 

 

 

1.11 Foto ketika peniliti memberikan kenang-kenangan kepada Ibu Rina Supatmi 

S.Pd.I 

 

1.12 Foto ketika peniliti memberikan kenang-kenangan kepada Ibu Rina Supatmi 

S.Pd.I dan Bapak Muh Tasin S.Pd yang mewakili kepala sekolah SMK Sultan 

Fattah Demak. 



 

 

 

1.13 Foto ruang guru SMK Sultan Fattah Demak. 

 

1.14 Foto peneliti berada di gerbang masuk sekolah SMK Sultan Fattah Demak. 



 

 

 

1.5 Foto ketika melakukan apel pagi kepala sekolah SMK Sultan Fattah Demak 

bersama Bapak dan Ibu Guru SMK Sultan Fattah Demak. 

 

1.6 Foto mengenai program studi kejuruan di SMK Sultan Fattah Demak. 
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