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TRANSKRIP WAWANCARA  

 

Kode    : 01/I-W/01-II/2016 

Nama Informan  : Dra. KUSDWIHARINI, M.Pd. 

Tanggal   : 2 Februari 2016 

Jam    : 09.00 – 09.30 

Disusun Tanggal  : 2 Februari 2016 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Topik Wawancara  : Data SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Keterangan   : 01/I-W/F-1/01-II/2016 

01    : Kode nomor transkrip 

I    : Kode informan 

W    : Kode wawancara  

01-II    : Kode tanggal dan bulan pelaksanaan wawancara  

2016    : Kode Tahun wawancara  

Tujuan Penelitian  : Memperoleh data tentang SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Informan   : Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek  

 

1 Peneliti SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek adalah salah satu SMK 

Swasta terbesar di Kabupaten Trenggalek khususnya di 

kecamatan Trenggalek, bagaimana menurut ibu? 

2 Peneliti Bagaimana pola pembelajaran yang dilakukan di SMK 

Muhammadiyah 1 Trenggalek, apakah sama dengan sekolah 

yang lain? 

3 Peneliti Bagaimana dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam? 

Apakah sudah sesuai harapan? 

4 Peneliti Bagaimana kondisi siswa SMK Muhammadiyah dilihat dari 

kontrol dirinya? 

 

 Ditetapkan di : Trenggalek 

 Tanggal : 2 Februari 2016 

Peneliti Informan 

 

 

 

 

 

ARIFIN 

NIM. 13160025 

 

 

 

 

 

Dra. KUSDWIHARINI, M.Pd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP WAWANCARA  

 

Kode    : 02/I-W/01-II/2016 

Nama Informan  : IMRON KHUSAINI, S.Ag., M.Pd.I. 

Tanggal   : 2 Februari 2016 

Jam    : 11.00 – 12.00 

Disusun Tanggal  : 3 Februari 2016 

Tempat Wawancara  : Ruang  Guru SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Topik Wawancara  : Data Pembelajaran PAI SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Keterangan   : 02/I-W/01-II/2016 

02    : Kode nomor transkrip 

I    : Kode informan 

W    : Kode wawancara  

01-II    : Kode tanggal dan bulan pelaksanaan wawancara  

2016    : Kode Tahun wawancara  

Tujuan Penelitian  : Memperoleh data tentang Pembelajaran PAI SMK  

   Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Informan   : Guru PAI SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek  

 

1 Peneliti Bagaimana proses pembelajaran PAI di SMK 

Muhammadiyah 1 Trenggalek 

2 Peneliti Bagaimana sikap siswa ketika mengikuti pembelajaran PAI? 

3 Peneliti Apa kendala yang dihadapi ketika melaksanakan proses 

pembelajaran PAI? 

4 Peneliti Bagaimana kondisi siswa SMK Muhammadiyah dilihat dari 

kontrol dirinya? 

5 Peneliti Apa dampak pembelajaran PAI terhadap self control siswa? 

6 Peneliti Selain pembelajaran PAI secara regular, apa saja upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan self control siswa? 

7 Peneliti Bagaimana proses pelaksanaannya? 

8 Peneliti Siapa saja yang terlibat dalam upaya itu? 

9 Peneliti Bagaimana dampaknya terhadap perkembangan self control 

siswa? 

10 Peneliti Faktor apa saja yang menjadi penunjang upaya yang bapak 

laukan? 

11 Peneliti Selain fakor pendukung, adakah faktor yang menghambat 

upaya peningkatan self control tersebut? 

 

 Ditetapkan di : Trenggalek 

 Tanggal : 3 Februari 2016 

Peneliti Informan 

 

 

 

 

 

ARIFIN 

NIM. 13160025 

 

 

 

 

 

IMRON KHUSAINI, S.Ag., M.Pd.I. 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP WAWANCARA  

 

Kode    : 03/I-W/01-II/2016 

Nama Informan  : LILIK ISMAWATI, S.Ag., M.Pd.I. 

Tanggal   : 4 Februari 2016 

Jam    : 13.30 – 14.30 

Disusun Tanggal  : 4 Februari 2016 

Tempat Wawancara  : Ruang  Guru SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Topik Wawancara  : Data Pembelajaran PAI SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Keterangan   : 03/I-W/01-II/2016 

03    : Kode nomor transkrip 

I    : Kode informan 

W    : Kode wawancara  

01-II    : Kode tanggal dan bulan pelaksanaan wawancara  

2016    : Kode Tahun wawancara  

Tujuan Penelitian  : Memperoleh data tentang Pembelajaran PAI SMK  

   Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Informan   : Guru PAI SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek  

 

1 Peneliti Bagaimana proses pembelajaran PAI di SMK 

Muhammadiyah 1 Trenggalek 

2 Peneliti Bagaimana sikap siswa ketika mengikuti pembelajaran PAI? 

3 Peneliti Apa kendala yang dihadapi ketika melaksanakan proses 

pembelajaran PAI? 

4 Peneliti Bagaimana kondisi siswa SMK Muhammadiyah dilihat dari 

kontrol dirinya? 

5 Peneliti Apa dampak pembelajaran PAI terhadap self control siswa? 

6 Peneliti Selain pembelajaran PAI secara regular, apa saja upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan self control siswa? 

7 Peneliti Bagaimana proses pelaksanaannya? 

8 Peneliti Siapa saja yang terlibat dalam upaya itu? 

9 Peneliti Bagaimana dampaknya terhadap perkembangan self control 

siswa? 

10 Peneliti Faktor apa saja yang menjadi penunjang upaya yang bapak 

laukan? 

11 Peneliti Selain fakor pendukung, adakah faktor yang menghambat 

upaya peningkatan self control tersebut? 

 

 Ditetapkan di : Trenggalek 

 Tanggal : 4 Februari 2016 

Peneliti Informan 

 

 

 

 

 

ARIFIN 

NIM. 13160025 

 

 

 

 

 

LILIK ISMAWATI, S.Ag., M.Pd.I. 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP WAWANCARA  

 

Kode    : 04/I-W/01-II/2016 

Nama Informan  : DEWI RATNA SWARI, S.Pd. 

Tanggal   : 5 Februari 2016 

Jam    : 13.30 – 14.30 

Disusun Tanggal  : 5 Februari 2016 

Tempat Wawancara  : Ruang  Guru SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Topik Wawancara  : Data Kondisi Self Control siswa  

   SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Keterangan   : 04/I-W/01-II/2016 

04   : Kode nomor transkrip 

I    : Kode informan 

W    : Kode wawancara  

01-II    : Kode tanggal dan bulan pelaksanaan wawancara  

2016    : Kode Tahun wawancara 

Tujuan Penelitian  : Memperoleh data tentang Kondisi Self Control siswa SMK  

   Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Informan   : Guru BK SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek  

 

1 Peneliti Menurut pemantauan ibu sebagai guru BK, bagaimana 

kondisi kontrol diri siswa SMK Muhammadiyah 1 

Trenggalek? 

2 Peneliti Adakah buku atau catatan khusus yang memantau 

perkembangan self control siswa? 

3 Peneliti Berdasarkan data yang ada, bagaimana perkembangan control 

diri siswa dari tahun ke tahun? 

4 Peneliti Adakah kasus pelanggaran yang dilakukan oleh siswa yang 

disebabkan kurangnya control diri mereka? 

5 Peneliti Menurut data BK, Apa kasus yang sering terjadi? 

6 Peneliti Menurut ibu, kenapa kasus-kasus tersebut bisa sering terjadi? 

7 Peneliti Adakah upaya yang dilakukan oleh BK khususnya dan upaya 

sekolah pada umumnya untuk mencegah kasus serupa terjadi? 

8 Peneliti Bagaimana dampak dari upaya itu? 

9 Peneliti Faktor apa saja yang menjadi penunjang upaya yang 

dilakukan? 

10 Peneliti Selain fakor pendukung, adakah faktor yang menghambat 

upaya peningkatan self control tersebut? 

 

 Ditetapkan di : Trenggalek 

 Tanggal : 4 Februari 2016 

Peneliti Informan 

 

 

 

 

 

ARIFIN 

NIM. 13160025 

 

 

 

 

 

DEWI RATNA SWARI, S.Pd. 

 

 

 

 



TRANSKRIP WAWANCARA  

 

Kode    : 05/I-W/01-II/2016 

Nama Informan  : Drs. SISWANTO, MM. 

Tanggal   : 6 Februari 2016 

Jam    : 13.30 – 14.30 

Disusun Tanggal  : 6 Februari 2016 

Tempat Wawancara  : Ruang  BK SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Topik Wawancara  : Data Kondisi Self Control siswa  

   SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Keterangan   : 05/I-W/01-II/2016 

05    : Kode nomor transkrip 

I    : Kode informan 

W    : Kode wawancara  

01-II    : Kode tanggal dan bulan pelaksanaan wawancara  

2016    : Kode Tahun wawancara 

Tujuan Penelitian  : Memperoleh data tentang Kondisi Self Control siswa SMK  

   Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Informan   : Guru BK SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek  

 

1 Peneliti Menurut pemantauan ibu sebagai guru BK, bagaimana 

kondisi control diri siswa SMK Muhammadiyah 1 

Trenggalek? 

2 Peneliti Adakah buku atau catatan khusus yang memantau 

perkembangan self control siswa? 

3 Peneliti Berdasarkan data yang ada, bagaimana perkembangan control 

diri siswa dari tahun ke tahun? 

4 Peneliti Adakah kasus pelanggaran yang dilakukan oleh siswa yang 

disebabkan kurangnya control diri mereka? 

5 Peneliti Menurut data BK, Apa kasus yang sering terjadi? 

6 Peneliti Menurut ibu, kenapa kasus-kasus tersebut bisa sering terjadi? 

7 Peneliti Adakah upaya yang dilakukan oleh BK khususnya dan upaya 

sekolah pada umumnya untuk mencegah kasus serupa terjadi? 

8 Peneliti Bagaimana dampak dari upaya itu? 

9 Peneliti Faktor apa saja yang menjadi penunjang upaya yang 

dilaukan? 

10 Peneliti Selain fakor pendukung, adakah faktor yang menghambat 

upaya peningkatan self control tersebut? 

 

 Ditetapkan di : Trenggalek 

 Tanggal : 6 Februari 2016 

Peneliti Informan 

 

 

 

 

 

ARIFIN 

NIM. 13160025 

 

 

 

 

 

Drs. SISWANTO, MM. 

 

 

 

 



TRANSKRIP WAWANCARA  

 

Kode    : 06/I-W/01-II/2016 

Nama Informan  : ZAINAL ARIFIN 

Tanggal   : 9 Februari 2016 

Jam    : 14.00 – 15.00 

Disusun Tanggal  : 9 Februari 2016 

Tempat Wawancara  : Teras SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Topik Wawancara  : Data Kondisi Self Control siswa  

   SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Keterangan   : 06/I-W/01-II/2016 

06    : Kode nomor transkrip 

I    : Kode informan 

W    : Kode wawancara  

01-II    : Kode tanggal dan bulan pelaksanaan wawancara  

2016    : Kode Tahun wawancara 

Tujuan Penelitian  : Memperoleh data tentang Kondisi Self Control siswa SMK  

  Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Informan   : Pengurus IPM SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek  

 

1 Peneliti Menurut pendapatmu, apakah pembelajaran PAI di SMK 

Muhammadiyah 1 Trenggalek sudah berjalan dengan baik? 

2 Peneliti Apa Indikasinya? 

3 Peneliti Bagaiamana metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

PAI SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek?  

4 Peneliti Secara umum, bagaimana kondisi siswa SMK 

Muhammadiyah 1 Trenggalek dilihat dari control dirinya? 

5 Peneliti Adakah perilaku menyimpang siswa yang kamu ketahui? 

  Perilaku menyimpang apa yang paling sering terjadi? 

6 Peneliti Apa penyebabnya? 

7 Peneliti Adakah kegiatan IPM yang berorientasi terhadap peningkatan 

self control siswa? 

8 Peneliti Bagaimana pelaksanaannya? 

  Dakah dampaknya terhadap peningkatan self control siswa? 

9 Peneliti Faktor apa saja yang menjadi penunjang upaya yang 

dilaukan? 

10 Peneliti Selain fakor pendukung, adakah faktor yang menghambat 

upaya peningkatan self control tersebut? 

 

 Ditetapkan di  : Trenggalek 

 Tanggal   : 9 Februari 2016 

Peneliti Informan 

 

 

 

 

 

ARIFIN 

NIM. 13160025 

 

 

 

 

 

ZAINAL ARIFIN 

 

 

 

 



TRANSKRIP WAWANCARA  

 

Kode    : 07/I-W/01-II/2016 

Nama Informan  : ANWAR SYAIFUDIN 

Tanggal   : 10 Februari 2016 

Jam    : 14.00 – 15.00 

Disusun Tanggal  : 10 Februari 2016 

Tempat Wawancara  : Teras SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Topik Wawancara  : Data Kondisi Self Control siswa  

   SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Keterangan   : 07/I-W/01-II/2016 

07    : Kode nomor transkrip 

I    : Kode informan 

W    : Kode wawancara  

01-II    : Kode tanggal dan bulan pelaksanaan wawancara  

2016    : Kode Tahun wawancara 

Tujuan Penelitian  : Memperoleh data tentang Kondisi Self Control siswa SMK  

  Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Informan   : Pengurus IPM SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek  

 

1 Peneliti Menurut pendapatmu, apakah pembelajaran PAI di SMK 

Muhammadiyah 1 Trenggalek sudah berjalan dengan baik? 

2 Peneliti Apa Indikasinya? 

3 Peneliti Bagaiamana metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

PAI SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek?  

4 Peneliti Secara umum, bagaimana kondisi siswa SMK 

Muhammadiyah 1 Trenggalek dilihat dari control dirinya? 

5 Peneliti Adakah perilaku menyimpang siswa yang kamu ketahui? 

  Perilaku menyimpang apa yang paling sering terjadi? 

6 Peneliti Apa penyebabnya? 

7 Peneliti Adakah kegiatan IPM yang berorientasi terhadap peningkatan 

self control siswa? 

8 Peneliti Bagaimana pelaksanaannya? 

  Dakah dampaknya terhadap peningkatan self control siswa? 

9 Peneliti Faktor apa saja yang menjadi penunjang upaya yang 

dilaukan? 

10 Peneliti Selain fakor pendukung, adakah faktor yang menghambat 

upaya peningkatan self control tersebut? 

 

 Ditetapkan di  : Trenggalek 

 Tanggal   : 10 Februari 2016 

Peneliti Informan 

 

 

 

 

 

ARIFIN 

NIM. 13160025 

 

 

 

 

 

ANWAR SYAIFUDIN 

 

 

 

 



TRANSKRIP WAWANCARA  

 

Kode    : 08/I-W/01-II/2016 

Nama Informan  : KHUSNUL KHOTIMAH 

Tanggal   : 10 Februari 2016 

Jam    : 14.00 – 15.00 

Disusun Tanggal  : 11 Februari 2016 

Tempat Wawancara  : Teras SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Topik Wawancara  : Data Kondisi Self Control siswa  

   SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Keterangan   : 07/I-W/01-II/2016 

08    : Kode nomor transkrip 

I    : Kode informan 

W    : Kode wawancara  

01-II    : Kode tanggal dan bulan pelaksanaan wawancara  

2016    : Kode Tahun wawancara 

Tujuan Penelitian  : Memperoleh data tentang Kondisi Self Control siswa SMK  

  Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Informan   : Pengurus IPM SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek  

 

1 Peneliti Menurut pendapatmu, apakah pembelajaran PAI di SMK 

Muhammadiyah 1 Trenggalek sudah berjalan dengan baik? 

2 Peneliti Apa Indikasinya? 

3 Peneliti Bagaiamana metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

PAI SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek?  

4 Peneliti Secara umum, bagaimana kondisi siswa SMK 

Muhammadiyah 1 Trenggalek dilihat dari control dirinya? 

5 Peneliti Adakah perilaku menyimpang siswa yang kamu ketahui? 

  Perilaku menyimpang apa yang paling sering terjadi? 

6 Peneliti Apa penyebabnya? 

7 Peneliti Adakah kegiatan IPM yang berorientasi terhadap peningkatan 

self control siswa? 

8 Peneliti Bagaimana pelaksanaannya? 

  adakah dampaknya terhadap peningkatan self control siswa? 

9 Peneliti Faktor apa saja yang menjadi penunjang upaya yang 

dilakukan? 

10 Peneliti Selain fakor pendukung, adakah faktor yang menghambat 

upaya peningkatan self control tersebut? 

 

 Ditetapkan di  : Trenggalek 

 Tanggal   : 11 Februari 2016 

Peneliti Informan 

 

 

 

 

 

ARIFIN 

NIM. 13160025 

 

 

 

 

 

KHUSNUL KHOTIMAH 

 

 

 

 



TRANSKRIP WAWANCARA  

 

Kode    : 01/I-W/01-II/2016 

Nama Informan  : Dra. KUSDWIHARINI, M.Pd. 

Tanggal   : 2 Februari 2016 

Jam    : 09.00 – 09.30 

Disusun Tanggal  : 2 Februari 2016 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Topik Wawancara  : Data SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Keterangan   : 01/I-W/F-1/01-II/2016 

01    : Kode nomor transkrip 

I    : Kode informan 

W    : Kode wawancara  

01-II    : Kode tanggal dan bulan pelaksanaan wawancara  

2016    : Kode Tahun wawancara  

Tujuan Penelitian  : Memperoleh data tentang SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Informan   : Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek  

 

1 Peneliti 

SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek adalah salah satu SMK 

Swasta terbesar di Kabupaten Trenggalek khususnya di 

kecamatan Trenggalek, bagaimana menurut ibu? 

2 Informan 

Insya Allah tidak salah kalau ada yang menyebut SMK 

Muhammadiyah 1 Trenggalek sebagai salah satu SMK 

Swasta terbesar di Kab. Trenggalek, sekolah ini sudah 

berjalan sejak tahun 1989 dengan berbagai dinamika yang 

ada, Alhamdulillah sampai saat ini masyarakat masih percaya 

untuk menyekolahkan anak-anaknya di sini.  

3 Peneliti 
Bisa lebih diperjelas bu, tentang sejarah SMK 

Muhammadiyah 1 Trenggalek 

4 Informan 

Iya, jadi SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek itu dulu 

awalnya adalah SPG Muhammadiyah berdiri tahun 1989. 

Seiring berjalannya waktu, SPG Muhammadiyah akhirnya 

berakhir. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Trenggalek 

selaku pendiri akhirnya memutuskan untuk mendirikan 

SMEA Muhammadiyah sebagai kelanjutan dari SPG 

Muhammadiyah tepatnya tahun 1999. Sewaktu masih 

bernama SMEA Muhammadiyah belum memiliki gedung 

sebesar sekarang. Bahkan dulu masih ada sebagian yang 

masih gedek. Upaya yang dilakukan oleh PDM akhirnya 

membuahkan hasil, SMEA Muhammadiyah mendapatkan 

bantuan dari pemerintah untuk membangun gedung 

pemebelajaran dan juga ditopang oleh swadaya jamaah 

Muhammadiyah sekabupaten Trenggalek. Ketika gedung ini 

dalam proses pembangunan, siswa SMEA Muhammadiyah 

akhirnya diboyong ke Gedung lama dengan status pinjam di 

jl. Ronggowarsito Sumbergedong. Disana kami bertahan 

cukup lama, kira-kira 6 Tahun. Tepatnya pada tahun 2005 

kami boyongan lagi ke gedung baru yang sekarang ini kita 

gunakan. Dan Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, 

sekolah kami terus berkembang hingga sebesar sekarang ini.  

5 Peneliti 
Bagaimana pola pembelajaran yang dilakukan di SMK 

Muhammadiyah 1 Trenggalek, apakah sama dengan sekolah 



yang lain? 

6 Informan 

Secara kurikulum SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

menggunakan KTSP 2006 sama dengan mayoritas sekolah 

yang lain. Namun disini memiliki kurikulum ciri khusus yaitu 

AL ISLAM dan KEMUHAMMADIYAHAN yang secara 

konten disusun langsung oleh Dikdasmen Muhammadiyah.  

7 Peneliti 
Jadi muatan materi Al Islam tidak sama ya bu dengan sekolah 

non Muhammadiyah? 

8 Inorman 
Berbeda. Termasuk nanti untuk ujian semester dan ujian akhir 

Sekolah kita menggunakan soal dari Dikdasmen PWM Jatim 

9 Peneliti Apakah tidak bermasalah dengan dinas pendidikan? 

10 Informan 

Alhamdulillah tidak ada masalah. Sebelumnya kami sudah 

minta ijin ke dinas terkait untuk soal ujian semester dan ujian 

akhir PAI menggunakan soal sendiri. Dan mereka meyetujui.  

11 Peneliti 
Baik. kemudian menurut pemantauan ibu, bagaimana dengan 

proses pembelajaran PAI? Apakah sudah sesuai harapan? 

12 Informan 

Salah satu visi kami adalah menghasilkan lulusan yang 

berimaq kuat, dan kami berupaya keras untuk mewujudkan 

itu. Jika berbicara masalah pembelajaran PAI tentu saya 

selaku kepala sekolah tidak mengetahui secara persis ya, 

tentang aplikasinya di kelas. Namun jika kami lihat dari 

performa bapak ibu guru PAI nya. Insya Allah baik 

13 Peneliti Adakah supervisi tehadap guru PAI? Berpak kali setahun? 

14 Informan  Ada, minimal 1 kali setahun.  

15 Peneliti  Berdasarkan supervisi yang dilakukan, bagaimana hasilnya? 

16 Informan  

Ya, supervisi yang kami lakukan lebih menitik beratkan ke 

administrasi pembelajran guru. Jika dilihat dari administrasi, 

semuanya bagus.  

17 Peneliti  
Apa saja Persoalan yang paling sering dihadapi sekolah 

terkait dengan pelanggaran siswa? 

18 Informan  
Mungkin sama dengan sekolah yang lain ya, siswa bolos, 

siswa pacaran, siswa berkelahi juga ada. 

19 Peneliti  Kira-kira apa penyebabnya? 

20 Informan  

Banyak faktor ya, menurut data dari BK, memang ada yang 

berasal dari keluarga broken home, ada juga pengaruh 

lingkungan dan teman 

21 Peneliti  
Apa upaya sekolah untuk menyelesaikan persoalan ini, atau 

minimal mengurangi? 

22 Informan  

Kami selalu menghimbau guru, khusunya guru PAI untuk 

lebih menekankan perbaikan perilaku. Selain itu kegaitan 

keagamaan rutin yang kami lakukan, sperti sholat duha 

berjamaah, sholat duhur berjamaah, melalui ekstrakurikuler 

muhadloroh, fiqih wanita juga.  

23 Peneliti  
Bagaimana dampaknya terhadap peningkatan self control 

siswa? 

24 Informan  
Belum terlihat hasilnya secara signifikan jika dilihat kasus-

kasus serupa masih saja terjadi sampai saat ini. 

25 Peneliti  Apa langkah selanjutnya? 

26 Informan  
Sementara masih melaksanakan program yang ada dengan 

perbaikan-perbaikan yang terus diupayakan 

  



 

 Ditetapkan di : Trenggalek 

 Tanggal : 2 Februari 2016 

Peneliti Informan 

 

 

 

 

 

ARIFIN 

NIM. 13160025 

 

 

 

 

 

Dra. KUSDWIHARINI, M.Pd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRANSKRIP WAWANCARA  

 

Kode    : 02/I-W/01-II/2016 

Nama Informan  : IMRON KHUSAINI, S.Ag., M.Pd.I. 

Tanggal   : 2 Februari 2016 

Jam    : 11.00 – 12.00 

Disusun Tanggal  : 3 Februari 2016 

Tempat Wawancara  : Ruang  Guru SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Topik Wawancara  : Data Pembelajaran PAI SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Keterangan   : 02/I-W/01-II/2016 

02    : Kode nomor transkrip 

I    : Kode informan 

W    : Kode wawancara  

01-II    : Kode tanggal dan bulan pelaksanaan wawancara  

2016    : Kode Tahun wawancara  

Tujuan Penelitian  : Memperoleh data tentang Pembelajaran PAI SMK  

   Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Informan   : Guru PAI SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek  

 

1 Peneliti 
Bagaimana proses pembelajaran PAI di SMK 

Muhammadiyah 1 Trenggalek? 

2 Informan Alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik dan lancar  

3  
Bisa dijelaskan metode apa saja yang dipakai dalam mengajar 

PAI? 

4 Informan 
Kami menggunakan metode ceramah, diskusi, Tanya jawab, 

tugas kelompok dan juga praktek 

5 Peneliti 
Apakah dengan metode tersebut siswa mampu memahami 

materi  dengan baik? 

6 Informan 
Ya bisa. Tentu dengan bermacam-macam tingkat pemahaman 

siswa 

7 Peneliti 
Jiak diprosentase, berapa persen tingkat keberhasilan 

pembelajaran yang sudah dilakukan dengan metode tersebut? 

8 Informan 
80 % siswa mampu mememuhi standar minimal dari yang 

kami tetapkan   

9 Peneliti KKM nya berapa ya pak? 

10 Informan Untuk PAI 85 

11 Peneliti 
Selama ini adakah kendala dalam proses belajar mengajar 

PAI di SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek? 

12 Informan 
Kendala tentu ada, tapi semua itu tergantung bagaimana kita 

menyikapi. 

13 Peneliti Bisa sebutkan kendala apa saja yang selama ini anda hadapi? 

14 Informan 

Kendalanya beragam. Mulai dari siswa tidur kalau diajar, 

siswa sering keluar kelas saat jam pelajaran, dan lokasi di sini 

cukup ramai, karena memang pusat kota dan pusat kegiatan. 

Jadi ketika jam pelajaran berlangsung da nada acara di alon-

alon, maka anak-anak sudah tidak konsen belajar.  

15 Peneliti Bagaiamana bapak menyikapi hal itu? 

16 Informan 

Ya sebisanya mas, kalau anak-anak masih bisa diajar ya kita 

lanjutkan pelajaran, kalau tidak bisa karena terlalu bising, ya 

sudah dengan terpaksa anak-anak kita biarkan keluar kelas. 

Lawong diajar juga tidak nyambung. 

17 Peneliti Apa yang bapak ketahui tentang self control/control diri? 



18 Informan 

Setahu saya control diri itu ya kemampuan kita dalam 

mengontrol diri. Mengontrol diri terhadap segala keinginan 

dan perilaku yang akan kita lakukan. 

19 Peneliti 
Menurut bapak bagaiamana kondisi self control siswa di 

sekolah ini? 

20 Informan 
Secara umum baik, namun ada beberapa yang memang 

control dirinya rendah.  

21 Peneliti Bisa jelaskan pak kontrol diri rendah itu seperti apa?  

22 Informan 

Kontrol diri anak-anak itu maksud saya mas, jadi dari sekian 

ratus siswa yang sekolah disini ada saja yang sering 

melakukan pelanggaran. Melakukan pelanggaran itu yang 

saya sebut kontrol dirinya rendah. 

23 Peneliti Pelangaran apa yang dilakukan anak-anak ? 

24 Informan 

Macam-macam. Ada yang sering mbolos sekolah, ada yang 

waktunya diajar malah keluar kelas, siswa merokok, siswa 

berkelahi, siswa berpacaran itu sudah menjadi masalah yang 

sering terjadi.  

25 Peneliti 
Dari sekian pelanggaran yang terjadi,  pelanggaran apa yang 

paling sering terjadi 

26 Informan 
Siswa mbolos, siswa pacaran, dan keluar kelas saat diajar 

mungkin itu yang paling sering terjadi.  

27 Peneliti 
Selain pembelajaran PAI secara regular, apa saja upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan self control siswa? 

28 Informan 

Mungkin upaya yang kita lakukan itu ada yang terstruktur ada 

yang tidak. Upaya yang tidak terstruktur biasanya kita 

lakukan dalam setiap kesempatan, misalkan menegur 

langsung, memberi sanksi, memberi pengarahan dan jika 

sudah mentok ya kita panggil wali murid yang bersangkutan. 

Sedangkan untuk upaya terstruktur di sekolah ini yang kita 

terapkan adalah pembiasaan sholat duha dan sholat dhuhur 

berjamaah. Ada juga kegiatan pelatihan/seminar keagamaan 

meskipun belum terjadwal secara berkala. Ditambah lagi 

kegiatan muhadhoroh dan pelatihan baca al qur’an.  

29 Peneliti Untuk uapaya terstruktur, Bagaimana proses pelaksanaannya?  

30 Informan  

Ya selama ini berjalan dengan baik. untuk sholat Duha itu 

kita jadwal, tidak semua siswa dalam waktu yang bersamaan. 

Misalnya hari senin kelas X, hari selasa kelas XI dan 

seterusnya. Sedangkan untuk sholat Duhur kita laksanakan 

bersamaan.  

31 Peneliti Kenapa sholat duha tidak dilaksanakan serempak? 

32 Informan 

Sulit mas kalau dilaksanakan bersama. Masalahnya guru yang 

siap mendampingi sholat duha hanya guru PAI. Sedangkan 

guru PAI tidak selalu hadir pagi hari.  

33 Peneliti 
Selain siswa dan guru PAI, Siapa saja yang terlibat dalam 

Kegiatan sholat duha dan sholat duhur berjamaah? 

34 Informan  
Kepala sekolah biasanya juga ikut, dan juga beberapa guru 

dan karyawan juga.  

35 Peneliti 

Dari kegiatan sholat duha dan sholat duhur, apakah ada 

perkembangan yang signifikan untuk self controlnya anak-

anak? 

36 Informan 
ya saya yakin ada perkembangan mas, meskipun saya tidak 

punya data secar detail. Tapi setidaknya dengan mereka 



dibiasakan seperti ini, harapannya kemampuan mereka untuk 

mengontrol diri dalam melakukan hal-hal yang tidak baik bisa 

meningkat.  

37 Peneliti 
Untuk kegiatan seminar keagamaan, kenapa tidak 

dilaksanakan secara berkala? 

38 Informan 

Kalau dulu yang pernah dilaksanakan itu karena adanya 

inisiatif dari anak-anak IPM, beberapa kali membuat program 

seminar keagamaan. Kebetulan waktu itu yang jadi pembicara 

Pak Syafrudin dan pak Ridho Kunianto dari Unmun 

Ponorogo. Tapi sekarang anak-anak pasif mas, tidak mampu 

begerak kalau tidak dituntun.   

39 Peneliti Kalau boleh tau Pembina IPM itu siapa ya pak? 

40 Informan 
Ya secara SK, Pembina IPM itu wakil kepala bidang 

kesiswaan, saya sedniri.  

41 Peneliti 
Sejauh mana keterlibatan bapak dalam mengarahkan anggot 

IPM itu? 

42 Informan 

Sebearnnya ya sudah saya bombing dan aahkan mas, tapi 

tidak tahu anak-anak sekarang susah untuk diajak berpikir 

maju dan mandiri. Maunya berorrganisasi itu Cuma buat 

geng-gengan dan pacar-pacaran. Susah mas.  

43 Peneliti 
Kalau dilihat hasil dari seminar/pelatihan itu, apa dampaknya 

terhadap peningkatan self control siswa pak? 

44 Informan 

Ada beberapa anak yang notabene anak yang sudah diatur 

kemarin, saya lihat sendiri dia sampai menangis ketika 

mendengarkan pemaparan dari pemateri seminar. Waktu itu 

pematerinya mas khadiq, mahasiswa ITS Surabaya yang 

memang penggiat dakwa remaja. Ya setidaknya itu menjadi 

indikator anak sudah mulai sadar akan kesalahannya. 

Perkaran setelah seminar dia kembali seperti semula itu 

urusan lain mas.  

45 Peneliti Apakah ada rencana untuk mengadakan seminar lagi? 

46 Informan 

Belum tau mas, kita lihat kemampuan anak-anak IPM yan 

sekarang. Kalau mereka mampu untuk memanaj kegiatan 

dengan baik, insya Allah kita laksanakan lagi.  

 Peneliti 

Berdasarkan toeri self control itu dibagi menjadi 3 ya pak, ada 

kontrol perilaku, kontrol pikiran dan kontrol keputusan, dari 

sekian upaya yang telah bapak lakukan mana saja yang 

termasuk upaya meningkatkan kontrol perilaku, mana yang 

termasuk upaya control pikiran dan mana yang termasuk 

kontrol keputusan? 

   

47 Peneliti 
Dari sekian upaya, Faktor apa saja yang menjadi penunjang 

upaya yang bapak laukan? 

48 Informan  

Untuk kegiatan sholat duha dan sholat duhur berjamaah kita 

sangat terbantu dengan dekatnya lokasi masjid agung 

Trenggalek. Karena memang sekolah kami tidak memiliki 

ruangan untuk kegiatan ibadah. Kemudian, untuk kegiatan 

yang tidak terstruktur, seperti memberi hukuman, memberi 

pengarahan itu sangat didukung oleh wali santri. Bahkan ada 

wali santri yang sudah pasrah bongkok’an, anaknya mau 

diapakan, selama tujuannya baik. untuk seminar atau 

pelatihan keagamaan, kami sangat terbantu dengan adanya 



rekan-rekan yang menawarkan diri untuk menjadi pemateri. 

Bahkan mas Khadiq itu tanpa diundang, dia ijin ke kepala 

sekolah untuk melaksanakan seminar keagamaan untuk para 

siswa.  

49 Peneliti 
Selain fakor pendukung, adakah faktor yang menghambat 

upaya peningkatan self control tersebut? 

50 Informan  

Untuk sholat duha kendalanya ada di pendamping. Dari 

sekian guru yang ada di sekolah ini, masih banyak yang 

belum memiliki kesadaran. Jadi praktis hanya saya dan bu 

lilik yang bersedia mendampingi anak-anak ke masjid untuk 

sholat duha. Dan masalahnya anak-anak itu kalau tidak 

didampingi mereka ya tidak jalan. Bahkan bisa-bisa mereka 

hanya nongkrong di masjid. Sehingga sholat duha tidak bisa 

dilaksanakan setiap hari untuk seluruh siswa secara 

bersamaan.  

Sedangkan untuk seminar keagamaan, kami terkendala 

kesibukan. Terus terang dengan tugas guru secara 

administratif yanf semakin banyak, membuat porsi untuk 

mendampingi anak-anak IPM mengadakan kegiatan termasuk 

seminar kurang maksimal. Sedangkan mereka juga tidak 

mampu jika dilepas sendiri.  
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TRANSKRIP WAWANCARA  

 

Kode    : 03/I-W/01-II/2016 

Nama Informan  : LILIK ISMAWATI, S.Ag., M.Pd.I. 

Tanggal   : 4 Februari 2016 

Jam    : 13.30 – 14.30 

Disusun Tanggal  : 4 Februari 2016 

Tempat Wawancara  : Ruang  Guru SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Topik Wawancara  : Data Pembelajaran PAI SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Keterangan   : 03/I-W/01-II/2016 

03    : Kode nomor transkrip 

I    : Kode informan 

W    : Kode wawancara  

01-II    : Kode tanggal dan bulan pelaksanaan wawancara  

2016    : Kode Tahun wawancara  

Tujuan Penelitian  : Memperoleh data tentang Pembelajaran PAI SMK 

   Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Informan   : Guru PAI SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek  

 

1 Peneliti 
Bagaimana proses pembelajaran PAI di SMK 

Muhammadiyah 1 Trenggalek 

2 Informan 
Pembelajaran PAI khususnya yang saya laksanakan selama 

ini berjalan dengan baik.  

3 Peneliti Apa indikatornya?  

4 Informan 

Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada, 

siswa selalu siap dikelas ketika jam pelajaran PAI, siswa 

menyimak pelajaran dengan baik.  

5 Peneliti Bagaimana sikap siswa ketika mengikuti pembelajaran PAI? 

6 Informan 

Secara umum baik. mereka menyimak dan memperhatikan 

ketika guru sedang menyampaikan materi. Kegiatan diskusi 

juga berjalan dengan cukup baik. beberapa anak ada yang 

kritis dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup 

berbobot.  

7 Peneliti 
Adakah kendala yang dihadapi ketika melaksanakan proses 

pembelajaran PAI? 

8 Informan 

Suasana lingkungan sekolah yang menurut saya kurang 

kondusif, karena berada di pusat keramaian. Sering sekali ada 

acara-acara yang diadakan di alon-alon Trenggalek dengan 

menggunakan sound system berukuran besar, sehingga 

suaranya sangat mengganggu proses KBM.  

9 Peneliti Bagaimana ibu menyikapi hal itu? 

10 Informan 
Pembelajaran tetap berlanjut. Inisiatif saya ketika ada 

keramaian seperti itu para siswa saya beri tugas kelompok.  

11 Peneliti 
Dalam proses pembelajaran metode apa yang biasa ibu 

terapkan? 

12 Informan 
Ceramah pasti, Tanya jawab secara lisan, diskusi kelompok, 

metode drill juga kadang-kadang saya terapkan.  

13 Peneliti 
Dari sekian metode yang ibu gunakan, metode apa yang 

menurut ibu paling efektif? 

14 Informan 

Semuanya efektif ya tergantung materi yang sedang 

diajarkan, jika materinya hafalan ya pake metode drill, 

diawali dengan membaca bersama-sama, kemudian 



menirukan guru dan dilanjutkan dengan hafalan. Jika 

materinya tentang sholat, ya kita menggunakan metode 

praktek langsung. Ya intinya metode sesuai dengan materi 

yang diajarkan.  

15 Peneliti Bagaiaman tingkat keberhasilannya? 

16 Informan 
Alhamdulillah bagus. Meskipun belum 100%. Setidaknya jika 

kita beri mereka soal, hampir 90% memenuhi KKM 

17 Peneliti 
Setujukah anda jika keberhasilan pendidikan hanya diukur 

berdasarkan angka-angka? Terutama untuk pelajaran PAI? 

18 Informan 

Nilai itu kan hanya salah satu indikator keberhasilan siswa 

dalam memahami materi, kalau seperti itu ya saya setuju. 

Namun lebih jauh, khususnya PAI tuntutan guru jauh lebih 

berat, karena berkaitan dengan pembinaan akhlak siswa.  

19 Peneliti 
Berbicara masalah akhlaq, Apa yang ibu ketahui tentang self 

control/pengendalian diri? 

20 Informan Kemampuan mengendalikan diri dari perbuatan tidak baik 

21 Peneliti 
Bagaiamana tingkat pengendalian diri siswa di SMK 

Muhammadiyah 1 Trenggalek? 

22 Informan 

Jika yang dimaksud pengendalian diri dari hal-hal negatif 

sebagai seorang pelajar, siswa SMK Muhammadiyah 1 

Trenggalek secara umum sudah baik, meskipun ada beberapa 

siswa yang masih belum baik.   

23 Peneliti Maksud ibu belum baik? 

24 Informan 

Maksud saya ada beberapa siswa yang berperilaku kurang 

baik seperti potongan rambut yang aneh-aneh, pakaian tidak 

dimasukkan, waktunya jam pelajaran malah nongkrong 

diwarunng, pulang sekolah terlihat berduaan di alon-alon dan 

perilaku lain yang kurang baik. 

25 Peneliti 

Saya mendapat data dari beberapa siswa yang mengatakan 

bahwa pernah terjadi kasus siswi hamil diluar nikah dan siswa 

yang terjerat kasus narkoba? Benarkah demikian? 

26 Informan 
Ya begitulah. Mudah-mudahan tidak terulang. Suatu hal yang 

sangat memalukan nama baik sekolah.  

27 Peneliti 
Jika melihat kasus-kasus yang ada seperti itu, bagaimana 

tanggapan anda sebagai guru PAI? 

28 Informan 

Ya sebenarnya ini tanggungjawab bersama, meskipun secara 

teori materi PAI dikonsentrasikan untuk menanggulangi hal-

hal demikian. Tapi saya sebagai salah satu guru PAI merasa 

sudah berupaya secar maksimal dalam hal mendidik akhlak 

siswa SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek  

29 Peneliti 
Selain pembelajaran PAI secara regular, apa saja upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan self control siswa? 

30 Informan 

Secara terus menerus kita ingatkan untuk taat pada tata tertib 

sekolah, toh tenyata juga tetap saja ada yang melanggar. 

Sehingga hukuman terpaksa kami jalankan.  

31 Peneliti Bentuk hukumannya seperti apa bu? 

32 Informan 

Macam-macam. Jika siswa terlambat kadang-kadang kita 

suruh untuk menyiram bunga, menyapu teras kantor. Jika 

potongan rambut macam-macam ya terpaksa kita cukur, 

biasanya pak aspiyodin yang jadi tukan cukur. Intinya 

hukuman yang mendidik dan tidak mengarah ke fisik. Untuk 

siswa yang terjerat narkoba dan hamil ya terpaksa kita 



kembalikan ke orang tuanya.  

33 Peneliti 
Adakah kegiatan penunjang lain yang mengarah kepada 

perbaikan tingkat pengendalian diri siswa ini? 

34 Informan 

Anak-anak biasanya kita ajak sholat duha berjamaah, sholat 

duhur berjamaah, dan ketika puasa kita adakan pondok 

romadhon. Sebenarnya ada jadwal kegiatan ekstrakurikuler 

muhadhloroh dan paltihan baca al qur’an. Namun nampaknya 

tidak berjalan dengan baik. 

35 Peneliti Kenapa bisa begitu ? 

36 Informan 

Anak-anak sekarang itu sulit sekali jika diajak kegiatan 

seperti itu, apalagi anak-anak SMK yang imagenya terkenal 

dengan keliarannya.  

37 Peneliti Apakah semua siswa wajib ikut bu?  

38 Informan 
Sebetulnya kebijakan dari sekolah wajib. Namun 

kenyataannya tidak seberapa yang mau ikut. 

39 Peneliti Apakah kegiatan ini masih berjalan sampai sekarang? 

40 Informan Masih berjalan, tapi sedikit sekali pesertanya. 

41 Peneliti 
Dari semua upaya yang dilakukan, Bagaimana dampaknya 

terhadap perkembangan self control siswa? 

42 Informan 

Ya untuk anak-anak yang memang rajin, dengan kegiatan 

seperti ini kelihatan mereka semakin baik. semakin religious. 

Tapi untuk anak-anak yang memang asale ndablek ya tetap 

ndablek. Tidak muda memang, tapi kita akan terus berupaya.  

43 Peneliti Adakah faktor penunjang untuk upaya yang ibu lakukan ini? 

44 Informan 

Faktor penujangnya jelas kita dekat dengan masjid agung 

Trenggalek untuk sholat duha dan sholat duhur. Untuk 

muhadhoroh dan baca al qur’an saya dan pak imron siap 

mendampingi.  

45 Peneliti 
Selain fakor pendukung, adakah faktor yang menghambat 

upaya peningkatan self control tersebut? 

46 Informan 

Faktor penghambat utama memang, kita tidak mampu 

mengontrol mereka 24 jam penuh. Jadi kita tidak tahu diluar 

anak-anak ini bergaul dengan siapa, apa kegiatannya dan lain-

lain. Selain itu, jumlah guru pendamping dalam kegiatan 

muhadoroh dan baca al qur’an yang hanya terbatas 2 orang 

yang menyebabkan kurang maksimal. 
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TRANSKRIP WAWANCARA  

 

Kode    : 04/I-W/01-II/2016 

Nama Informan  : DEWI RATNA SWARI, S.Pd. 

Tanggal   : 5 Februari 2016 

Jam    : 13.30 – 14.30 

Disusun Tanggal  : 5 Februari 2016 

Tempat Wawancara  : Ruang  Guru SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Topik Wawancara  : Data Kondisi Self Control siswa  

   SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Keterangan   : 04/I-W/01-II/2016 

04   : Kode nomor transkrip 

I    : Kode informan 

W    : Kode wawancara  

01-II    : Kode tanggal dan bulan pelaksanaan wawancara  

2016    : Kode Tahun wawancara 

Tujuan Penelitian  : Memperoleh data tentang Kondisi Self Control siswa SMK  

   Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Informan   : Guru BK SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek  

 

1 Peneliti 

Menurut pemantauan ibu sebagai guru BK, bagaimana 

kondisi control diri siswa SMK Muhammadiyah 1 

Trenggalek? 

2 Informan 
Secara umum baik. meskipun ada beberapa yang kurang / 

tidak baik 

3 Peneliti 
Adakah buku atau catatan khusus yang memantau 

perkembangan self control siswa? 

4 Informan Ada. Namanya buku kendali siswa. 

5 Peneliti Seperti apa bentuk buku kendali siswa itu? 

6 Informan 
Buku kendali siswa ini mencatat perilaku siswa baik perilaku 

yang positif maupun negatif.  

7 Peneliti Darimana data tersebut berasal? 

8 Informan 
Bisa dari pantauan langsung BK, laporan dari siswa maupun 

laporan dari guru 

9 Peneliti 
Berdasarkan data yang ada, bagaimana perkembangan control 

diri siswa dari tahun ke tahun? 

10  Semakin ada peningkatan yang lebih baik dari tahun ketahun 

11 Peneliti 
Adakah kasus pelanggaran yang dilakukan oleh siswa yang 

disebabkan kurangnya control diri mereka? 

12 Informan Ada, beberapa siswa suka mbolos 

13 Peneliti Menurut data BK, Apa kasus yang sering terjadi? 

14  Siswa mbolos 

15 Peneliti Menurut ibu, kenapa kasus-kasus tersebut bisa sering terjadi? 

16 Informan 

Karena lemahnya pengendalian diri mereka. Para siswa 

sangat mudah terpengaruh pergaulan dengan teman yang 

salah serta pengaruh teknologi yang semakin canggih. Contoh 

media internet yang banyak disalahgunakan untuk melihat 

situs-situs yang tidak baik yang seharusnya tidak mereka 

akses. 

17 Peneliti 
Adakah upaya yang dilakukan oleh BK khususnya dan upaya 

sekolah pada umumnya untuk mencegah kasus serupa terjadi? 

18 Informan Selalu memberikan layanan konseling klasikal. Memberi 



pemahaman kepada siswa tentang bahaya Narkoba, sex bebas 

maupun memberikan edukasi tentang remaja sehat. Selain itu 

pihak sekolah juga memberi porsi kegiatan keagamaan 

dengan intensitas yang lebih. 

19 Peneliti Bagaimana dampak dari upaya itu? 

20 Informan 

Cukup membuahkan hasil yang baik, meskipun belum 

maksimal, karena keberadaan mereka dilingkungan sekolah 

sangat terbatas. 

21 Peneliti 
Faktor apa saja yang menjadi penunjang upaya yang 

dilaukan? 

22 Informan 
Keterbukaan diri siswa untuk mau menerima masukan positif 

dari Guru BK untuk kebaikan diri mereka 

23 Peneliti 
Selain fakor pendukung, adakah faktor yang menghambat 

upaya peningkatan self control tersebut? 

24 Informan Tidak ada 

 

 Ditetapkan di : Trenggalek 

 Tanggal : 4 Februari 2016 

Peneliti Informan 

 

 

 

 

 

ARIFIN 

NIM. 13160025 

 

 

 

 

 

DEWI RATNA SWARI, S.Pd. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TRANSKRIP WAWANCARA  

 

Kode    : 05/I-W/01-II/2016 

Nama Informan  : Drs. SISWANTO, MM. 

Tanggal   : 6 Februari 2016 

Jam    : 13.30 – 14.30 

Disusun Tanggal  : 6 Februari 2016 

Tempat Wawancara  : Ruang  BK SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Topik Wawancara  : Data Kondisi Self Control siswa  

   SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Keterangan   : 05/I-W/01-II/2016 

05    : Kode nomor transkrip 

I    : Kode informan 

W    : Kode wawancara  

01-II    : Kode tanggal dan bulan pelaksanaan wawancara  

2016    : Kode Tahun wawancara 

Tujuan Penelitian  : Memperoleh data tentang Kondisi Self Control siswa SMK  

   Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Informan   : Guru BK SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek  

 

1 Peneliti 

Menurut pemantauan ibu sebagai guru BK, bagaimana 

kondisi control diri siswa SMK Muhammadiyah 1 

Trenggalek? 

2 Informan 

Cukup terkendali jika dibanding dengan SMK Swasta lain. 

Terutama dalam hal disiplin sekolah. Namun jika dibanding 

dengan SMK Negeri, masih kalah jauh. 

3 Peneliti 
Adakah buku atau catatan khusus yang memantau 

perkembangan self control siswa? 

4 Informan ada 

5 Peneliti 
Berdasarkan data yang ada, bagaimana perkembangan control 

diri siswa dari tahun ke tahun? 

6 Informan 
Selama kurun waktu dua tahun terakhir data menunjukkan 

tingkat pengendalian diri siswa cenderung naik.  

7 Peneliti 
Adakah kasus pelanggaran yang dilakukan oleh siswa yang 

disebabkan kurangnya control diri mereka? 

8 Informan 

Ada, diantaranya ada kasus seorang siswa yang bermusuhan 

dengan salah seorang guru. Siswa ini tidak mau masuk kelas 

apabila guru yang bersangkutan masih mengajar, pun 

demikian dengan sang guru. Dia juga tidak mau mengajar 

kalau masih ada siswa yang bersangkutan. Semuanya terjadi 

gara-gara siswa merasa tersinggung dengan ucapan sang guru.  

9 Peneliti Menurut data BK, Apa kasus yang sering terjadi? 

10 Informan 
Yang paling sering terjadi menurut laporan para guru mapel, 

adalah siswa yang tidak mau mengerjakan tugas.  

11 Peneliti Menurut ibu, kenapa kasus-kasus tersebut bisa sering terjadi? 

12 Informan 

Pertama karena input (kognitif) ana kurang.  

Kedua, terlalu banyak tugas, sehingga kadang siswa tidak 

sempat mengerjakan semua tugas yang diberikan guru.  

Banyak guru yang kurang mampu melakukan pendekatan 

emosional dengan siswanya. Sehingga siswa tersebut acuh 

dengan guru termasuk tidak mau mengerjakan tugas. 

13 Peneliti Adakah upaya yang dilakukan oleh BK khususnya dan upaya 



sekolah pada umumnya untuk mencegah kasus serupa terjadi? 

14 Informan 

Memberikan rekomendasi (saran) kepada guru-guru untuk 

lebih memahami siswanya. Membangun komunikasi yang 

baik dan kedekatan emosional. Juga dengan melakukan 

konseling secara klasikan kepada siswa yang bermasalah 

tersebut. Mencari tahu akar masalahnya dan mencoba 

memberikan alternatif solusi 

15 Peneliti Bagaimana dampak dari upaya itu? 

16 Informan 

Lumayan. Setidaknya laporan mengenai siswa yang tidak 

mengerjakan tugas, cukup berkurang. Meskipun belum 

maksimal.  

17 Peneliti 
Faktor apa saja yang menjadi penunjang upaya yang 

dilakukan? 

18 Informan 
Adannya tata tertib sekolah cukup membantu. Ada reward 

ada punishmant  

19 Peneliti 
Selain fakor pendukung, adakah faktor yang menghambat 

upaya peningkatan self control tersebut? 

20 Informan 

Lemahnya kemampuan guru dalam membangun komunikasi 

dengan siswa. Keteladanan yang juga tidak merata, membuat 

siswa sering membenturkan antara aturan yang harus mereka 

taati dengan keteladanan guru.  

 

 Ditetapkan di : Trenggalek 

 Tanggal : 6 Februari 2016 

Peneliti Informan 
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TRANSKRIP WAWANCARA  

 

Kode    : 06/I-W/01-II/2016 

Nama Informan  : ZAINAL ARIFIN 

Tanggal   : 9 Februari 2016 

Jam    : 14.00 – 15.00 

Disusun Tanggal  : 9 Februari 2016 

Tempat Wawancara  : Teras SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Topik Wawancara  : Data Kondisi Self Control siswa  

   SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Keterangan   : 06/I-W/01-II/2016 

06    : Kode nomor transkrip 

I    : Kode informan 

W    : Kode wawancara  

01-II    : Kode tanggal dan bulan pelaksanaan wawancara  

2016    : Kode Tahun wawancara 

Tujuan Penelitian  : Memperoleh data tentang Kondisi Self Control siswa SMK  

  Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Informan   : Pengurus IPM SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek  

 

1 Peneliti Menurut pendapatmu, apakah pembelajaran PAI di SMK 

Muhammadiyah 1 Trenggalek sudah berjalan dengan baik? 

   

2 Peneliti Apa Indikasinya? 

3 Peneliti Bagaiamana metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

PAI SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek?  

4 Peneliti Secara umum, bagaimana kondisi siswa SMK 

Muhammadiyah 1 Trenggalek dilihat dari control dirinya? 

5 Peneliti Adakah perilaku menyimpang siswa yang kamu ketahui? 

  Perilaku menyimpang apa yang paling sering terjadi? 

6 Peneliti Apa penyebabnya? 

7 Peneliti Adakah kegiatan IPM yang berorientasi terhadap peningkatan 

self control siswa? 

8 Peneliti Bagaimana pelaksanaannya? 

  Dakah dampaknya terhadap peningkatan self control siswa? 

9 Peneliti Faktor apa saja yang menjadi penunjang upaya yang 

dilaukan? 

10 Peneliti Selain fakor pendukung, adakah faktor yang menghambat 

upaya peningkatan self control tersebut? 

 

 Ditetapkan di  : Trenggalek 

 Tanggal   : 9 Februari 2016 

Peneliti Informan 
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TRANSKRIP WAWANCARA  

 

Kode    : 07/I-W/01-II/2016 

Nama Informan  : ANWAR SYAIFUDIN 

Tanggal   : 10 Februari 2016 

Jam    : 14.00 – 15.00 

Disusun Tanggal  : 10 Februari 2016 

Tempat Wawancara  : Teras SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Topik Wawancara  : Data Kondisi Self Control siswa  

   SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Keterangan   : 07/I-W/01-II/2016 

07    : Kode nomor transkrip 

I    : Kode informan 

W    : Kode wawancara  

01-II    : Kode tanggal dan bulan pelaksanaan wawancara  

2016    : Kode Tahun wawancara 

Tujuan Penelitian  : Memperoleh data tentang Kondisi Self Control siswa SMK  

  Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Informan   : Pengurus IPM SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek  

 

1 Peneliti 
Menurut pendapatmu, apakah pembelajaran PAI di SMK 

Muhammadiyah 1 Trenggalek sudah berjalan dengan baik? 

2 Informan Cukup Baik 

3 Peneliti Apa Indikasinya? 

4 Informan 
Cara penyampaian materi mudah dipahami dan banyak siswa 

yang mencapai nilai yang baik pada mapel tersebut 

5 Peneliti 
Bagaiamana metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

PAI SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek?  

6 Informan 

Dengan mengambil contoh dilingkungan sekitar, sehingga 

murid bisa cepat tanggap dan memahami maksud teori 

tersebut, juga dengan menggunakan metode praktik, setelah 

siswa dijelaskan teorinya kemudian siswa diajari prakteknya, 

contoh tentang sholat yang benar 

7 Peneliti 
Secara umum, bagaimana kondisi siswa SMK 

Muhammadiyah 1 Trenggalek dilihat dari control dirinya? 

8 Informan 

Banyak siswa yang masih memiliki pengendalian diri rendah, 

mereka seenaknya sendiri dan cenderung acuh terhadap tata 

tertib yang ada di sekolah dan sopan santun atau etika 

terhadap guru juga sangat kurang 

9 Peneliti Adakah perilaku menyimpang siswa yang kamu ketahui? 

10 Informan 

Ada, diantaranya siswa berpakaian tidak sesuai dengan aturan 

atau jadwal yang telah ditentukan. Misalnya rabu kami 

seharusnya pakai batik Muhammadiyah, tapi ada siswa yang 

memakai abu-abu putih. Selain itu ada juga yang mbolos 

waktu jam pelajaran sedang berlangsung 

11 Peneliti Perilaku menyimpang apa yang paling sering terjadi? 

12 Informan 

Mbolos, tidak menaati tata tertib. Misalkan berpakaian tidak 

sesuai ketentuan hari. Dan yang paling sering adalah kasus 

pacaran 

13 Peneliti Apa penyebabnya? 

14 Informan 
Siswa kurang nyaman dengan peraturan yang ada 

Terpengaruh tren anak muda saat ini, terutama gaya 



berpakaian anak di sinetron 

Tidak memilii atribut yang lengkap 

Karena ada jam kosong 

15 Peneliti 
Adakah kegiatan IPM yang berorientasi terhadap peningkatan 

self control siswa? 

16 Informan 

Ada, melaksanakan tata tertib berpakaian yang baik. Anggota 

IPM melakukan penertiban di pintu gerbang masuk, selain itu 

juga melakukan penertiban terhadap siswa perempuan yang 

berdandan secara berlebihan 

IPM juga melakukan razia HP. Dimana saat razia, sering 

ditemukan foto-foto atau video yang tidak senonoh tersimpan 

di dalam HP mereka 

Mengordinir kegiatan ekstrakurikuler 

17 Peneliti Bagaimana pelaksanaannya? 

18 Informan 

Pelaksanaan berjalan dengan baik. Meskipun tetap saja ada 

yang tidak tertib. Ekstrakurikuler pun juga berjalan kurang 

maksimal. Karena IPM sendiri kurang mendapat pembinaan 

dari sekolah 

19 Peneliti adakah dampaknya terhadap peningkatan self control siswa? 

20 Informan 

Tentu saja ada. Dengan adanya penertiban, para siswa banyak 

yang akhirnya berpakaian dengan baik. Meskipun tetap saja 

ada yang tidak tertib 

Kalau razia HP tentu kita juga belum tau bagaimana 

pengaruhnya terhadap keseharian mereka. Mungkin saja 

disekolah mereka tidak menyimpan foto dan video tidak 

senonoh, tapi dirumah kita tidak tahu. Tugas kita hanya 

disekolah saja 

Untuk ekstrakurikuler, bagi siswa yang rajin, mereka terlihat 

sangat baik kepribadiannya. Misalkan yang ikut HW, mereka 

menjadi anak-anak yang disiplin dan lebih sopan terhadap 

bapak ibu guru. 

21 Peneliti 
Faktor apa saja yang menjadi penunjang upaya yang 

dilaukan? 

22 Informan 

Sekolah mendukung penuh program yang telah disusun dan 

dilaksanakan oleh IPM 

Adanya kesadaran diri siswa untuk berubah, meskipun belum 

semuanya 

23 Peneliti 
Selain fakor pendukung, adakah faktor yang menghambat 

upaya peningkatan self control tersebut? 

24 Informan 

Siswa hanya patuh, jika ada yang mengingatkan, kalau tidak 

ada yang mengingatkan ya kembali lagi seperti sebelumnya 

Sanksi yg kurang tegas dari sekolah, membuat anak-anak 

tidak jera. Sehingga mereka sering mengulangi kesalahan 

yang dilakukan 

 

 

 

 

 Ditetapkan di  : Trenggalek 

 Tanggal   : 10 Februari 2016 

Peneliti Informan 
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TRANSKRIP WAWANCARA  

 

Kode    : 08/I-W/01-II/2016 

Nama Informan  : KHUSNUL KHOTIMAH 

Tanggal   : 10 Februari 2016 

Jam    : 14.00 – 15.00 

Disusun Tanggal  : 11 Februari 2016 

Tempat Wawancara  : Teras SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Topik Wawancara  : Data Kondisi Self Control siswa  

   SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Keterangan   : 07/I-W/01-II/2016 

08    : Kode nomor transkrip 

I    : Kode informan 

W    : Kode wawancara  

01-II    : Kode tanggal dan bulan pelaksanaan wawancara  

2016    : Kode Tahun wawancara 

Tujuan Penelitian  : Memperoleh data tentang Kondisi Self Control siswa SMK  

  Muhammadiyah 1 Trenggalek 

Informan   : Pengurus IPM SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek  

 

1 Peneliti 
Menurut pendapatmu, apakah pembelajaran PAI di SMK 

Muhammadiyah 1 Trenggalek sudah berjalan dengan baik? 

2 Informan Sudah baik 

3 Peneliti Apa Indikasinya? 

4 Informan 

Salah satunya adalah metode pembelajaran modern sudah 

diterapkan oleh guru PAI. Misalnya pembelajaran berbasis 

internet, menggunakan media pembelajan LCD Proyektor 

yang membuat pembelajaran tidak membosankan. Materi-

materi banyak yang disajikan dengan bantuan video tutorial, 

itu menarik sekali. 

5 Peneliti 
Bagaiamana metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

PAI SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek?  

6 Informan 

Guru PAI lebih sering menggunakan metode ceramah yang 

dibantu dengan LCD proyektor, diskusi kelompok dan 

praktek. Untuk praktek contohnya praktek sholat jenazah 

7 Peneliti 
Secara umum, bagaimana kondisi siswa SMK 

Muhammadiyah 1 Trenggalek dilihat dari control dirinya? 

8 Informan 
Secara umum baik. Meskipun ada satu- dua siswa yang 

melakukan pelanggaran atau penyimpangan akhlaq.  

9 Peneliti Adakah perilaku menyimpang siswa yang kamu ketahui? 

10 Informan 

Ada. Yang saya tahu misalnya, datang terlambat, bolos 

sekolah, atribut tidak lengkap, meninggalkan kelas saat jam 

pelajaran dan buang sampah sembarangan.  

11 Peneliti Perilaku menyimpang apa yang paling sering terjadi? 

12 Informan 
Yang paling sering kayaknya bolos dan meninggalkan jam 

pelajaran 

13 Peneliti Apa penyebabnya? 

14 Informan 

Bisa jadi karena salah bergaul, kurangnya kesadaran diri 

untuk belajar dengan sungguh-sungguh serta minat belajar 

yang rendah. 

15 Peneliti 
Adakah kegiatan IPM yang berorientasi terhadap peningkatan 

self control siswa? 



16 Informan 

Ada. IPM ditugaskan oleh sekolah untuk menjadi satgas tata 

tertib. Yang bertugas memberikan sanksi terhadap para siswa 

yang melakukan pelanggaran. Sanksi ringan seperti menyiram 

bunga, menyapu teras dll. Selain itu, IPM juga berperan aktif 

untuk membantu sekolah melaksanakan sholat duha dan 

sholat dhuhur berjamaah di masjid Agung. Karena lokasi 

masjid yang terpisah dengan sekolah, maka pihak sekolah 

meminta bantuan IPM untuk mendampingi anak-anak sholat 

dhuha sampai masjid. Selain itu IPM juga pernah 

mengadakan diklat kepemimpinan bagi pengurus IPM dan 

seminar keagamaan dengan menghadirkan narasumber dari 

luar sekolah. Pernah juga mendatangkan motivator untuk 

memberi motivasi dan mengingatkan siswa agar semakin 

rajib beribadah dan giat belajar.  

17 Peneliti Bagaimana pelaksanaannya? 

18 Informan 

Alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik. Meskipun ada 

saja satu dua siswa yang ogah-ogahan untuk diajak sholat 

berjamaah di masjid. Untuk diklat kepemimpinan sayangnya 

tidak rutin dilaksanakan, karena bimbingan dari sekolah 

kepada anggota IPM kurang. Termasuk kegiatan seminar 

keagamaan dan motivasi juga sudah tidak ada lagi. Padahal 

eveknya sangat bagus terhadap perubahan perilaku siswa. 

Pernah waktu itu saat siswa menerima materi dari 

motivator,,ada yang sampai menangis karenas menyadari 

kesalahannya. Menurut saya itu sangat bagus. 

19 Peneliti adakah dampaknya terhadap peningkatan self control siswa? 

20 Informan 

Tentu saja ada. Secara umum dapat dilihat, perilaku siswa 

SMK Muhammadiyah relatif terkontrol jika dibanding dengan 

sekolah lain 

21 Peneliti 
Faktor apa saja yang menjadi penunjang upaya yang 

dilakukan? 

22 Informan 

Tentunya dukungan para guru dan semua warga sekolah, 

sehingga upaya peningkatan pengendalian diri siswa oleh 

IPM ini bisa berjalan dengan baik 

23 Peneliti 
Selain fakor pendukung, adakah faktor yang menghambat 

upaya peningkatan self control tersebut? 

24 Informan 
Ada beberapa anggota IPM yang tidak konsisten dan kurang 

bertanggung jawab dengan tugasnya.  
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PROFIL SルlK MUHAPIPIADIYAH l TRENGGALEK

Lokasi : Jalan Sunan Kalijaga No.01 Trenggalek
Provinsi : Jarva Timur
Kabupaten/Kota :Trenggalek
Kecamatan : Trenggalek
Desa : Ngantrll
Kode Pos : 6631 1

Alamat Surat : SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek
Jalan Sunan Kalijaga No. 01 Trenggalek

Telepon : (0355 )791449
Alamat email : esemkamultren@yahoo.co.id
Web : http://wwrv.esemkamu ltren.wordpress.com
Status ; Terakreditasi A
1. Lembaga

i. 1 . Nama Lembaga : SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek

1.2. Nomor Statistik Sekolah ( NSS ) : 34405i701007

1.3. Nomor Pokok Sekolah Nasional (\l?SN) 20542514

I .4. Nornor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) : 30.08 1. 880.4-629.000

1.5. No. Sertifikat ISO 9001:2008 : 53574lN000lNklEn

1.6. Bank : Bant Jatim Cabang Trenggalek

2, Kepala Sekolah

2.1. Nama :Dra. KUSDWIHARINI, M.Pd.

2.2. NIP : 19620311 198803 2 006

2.3. Nornor SK Pengangkatan : III /A I b/001/2009

2.4. Tanggal SK Pengangkatan : 3l Desember 2008

2.5. TMT : 31 Desember 2008

3. Komite Sekolah

3. 1. Nama Ketua Komite : Drs. H. Soebani

3.2. Nomor SK :No. 012/Kep/ III.4lLl2008

3.3. Tanggal : 17 Juli 2008

4. Bidang Kegiatan Usaha : Jasa Pendidikan Menengah Kejuruan

5. Bidang Studi Keahlian

N0
BDANG STUDI
ICEAELIAN

Ю ⅣlPETENSI
KEAⅡLIAN KODE PROGRAPISTUDI

KEAIILIAN

1
Seni, Kerajinan dan
Pariwisata

Busana Blltik 103 Tata Busana

う

ι Bisnis dan Manalerren Admini strasi Perkantoran 118 Adlllilllstrasi



VISI:
Tenaujudnya Lembaga Pendidikan Kejuruan yang Menghasilkan Lulusan yang Ber- IMTAQ
Kuat, Cerdas, Mandiri dan Berkompetensi Nasional dan Internasional

MISI:
1. Mengefektifkan pembinaan IMTAQ Siswa
2. Menyiapkan tenaga kerja untuk mengisi keperluan pembangunan
3. Memberikan keahlian kepada tamatan yang dapat diandalkan sebagai bekal membuat

dirinya menjadi produktif, meningkatkan taraf hidupnya dan mampu menjadi bekal
keahlian profesi untuk meningkatkan martabat dirinya.

4. Memberikan bekal dasar kepada tamatan untuk mengembangkan dirinya secara
berkelanj utan.

KEBIJAI(AN MUTU :

Terus menerus mzlakakan peningkatan sistem dan kompeterci guru dan staf TU guna
tercapainya kepuasan pelanggan pengguna jasa dengan tetap memperhatikan
lingkungan"

SASARANMUTU SEKOLAH:
Untuk mencapai kebijakan mutu , maka SMK Muhanmadiyah 1 Trenggalek menetapkan
sasaran Mutu Sekolah sebagai berikut :

1. Peningkatan Penerimaan siswa baru 5 7o

2. Tingkat DO maksimal 8 %
3. Tingkat kelulusan > 9070

4. Lulusan dapat diserap di DU/ DI > 10% setelah satu tahun
5. Lulusan yang melanjutkan studi di Perguruuan Tinggi >10 %
6 Tingkat kerusakan peralatan 20 Vo

SASARANMUTU GURU:

1 . Ketercapaian daya serap secara klasikal masing-masing p er KD 7 5o/o

2. Pencapaian target kurikulum 100%
3. Ketercapaian tatap muka yang direncanakan minimal 9070 terlaksana
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KRITERIA KETUNTASAN ⅣlINIDIAL(KKM)

SEKO lah                       :SMK Muhammadivah l Trenggalek

MATA PELAIARAN          :PENDlDlKAN AGAMAISLAM
KELAl S/PrOgram         :Xll/Semua program Keah‖ an

SEMESTER                   :l dan 2

NO KOMPETENS!DASAR/POKOK BAHASAN
Daya Dk lntake

SKM/KD
N‖ ai Nilai Nilai

1 Anju18n Bertoleransi 66.7

A. Pengerlian Toleransi 2 2 66フ

B. Ayalayat yang berkaitan dg toleransi 2 2 667
2 Etos Ketta 66.7

A. Pengertian Etos Kerje 2 2 667
B. Perintah Pekerja Keras 2 2 667
C. Ayat yang berkaitan dg. Etos Kerja 2 2 2 667
D. Landasan Bekeda Keras 2 2 667

3 lman Kepada Han Akhir 74.1

A. Hari Akhir Sebagai Hari Pembalasan 3 2 778
B. Hari Kiyamat Menurut Al Qu/an 2 2 667

Hikmah Beriman kpd Hatt Akhir 3 778

4 Berperilaku Terpuji 81.5

A Ad“ 778
B R,dho 778
C Ama:Shaleri 3 889

亡
， Hukum-Hukum Perkawitran 74.1

A Pen9enian dan Hukum perkawinan 2 2 778
B. Tujuan Perkawinan 2 667

Hukum Nikah 2 778
Ｃ
υ Perkembangan lslam di lndonesia 81.5

A. Proses Masulmya lslam di lndonesia 2 3 2 778
B. Contoh2 Perkembangan lslam di lnd. 2 2 3 778
C. Hikmah Perkembangan lslam di lnd. 3 3 2 889

6 Ayat-Ayat Al-Qu/an ttg Perkembangan IPTEK 72.25

A O S Yunusi101 2 2 2 667
B. O.S. Al Baqarah ; 164 2 2 2 778

7 lman Kepada Qada dan Qadar 81.5

A. Hubungan Oada dan Qadar 2 3 2 778

B. Fungsi lman Kapada Qada dan Qadar 3 2 2 778
Tawakal 3 3 2 889

8 Perilaku terpu.ii 77.8

A. Kerukunan danPersatuan 2 2 3 778
B. Menghindari Akhlaq Tercela 2 3 778

9 Mawaris 73.36

A. Pengertian llmu lr'lawaris 2 3 778
B. Rukun Mawaris 2 2 667
C Tuluan dan Kedudukan Hmu Mawans 3 2 2 778
D. Sumber Hukum Ma$/aris 2 2 778

E. Pembagian Harta Warisan 2 2 667

10 Perkembangan lslam di Dunia 75.58

A:siam di Asia 3 778



B. lslam di Berbagai Belahan Dunia 2 3 2 778
lsiam di Eropa 2 2 3 778

D lslam di Austra‖ a 2 3 2 778
E lslam di Afrka 3 2 2 667

KR!TER:A KETUNTASAN MiN:MAL{KKM)PAI KELAS Xl: 7500818

θ
褻
膨

Trenggalek,1l iu‖ 2016

Guru Mata Pelalaran PAI

IMRON KHUSAINLS Ag M Pdl

l Trenggalek



「

Nama Sekolah

Kompeteosi Ksahli i

Mata PelaJaran

Kelas/Senrgater

Pertomuan ke

Alokasi WaKu

Standar Kompetensi

Pend. Nlai dan

Karakter bangsa

Kode Kompeten6i

Kompetensi Daaa.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
{RPP)

SMK Muhammadiy● h l Trenggalek

Semua Program Keah‖ an

Pendldlkan Agama lslam

Xi′ 1

1‐6

1,am pelttaran@45 mon■

Memahami ayat‐ ayat A:‐ Qur'an tentang kompeusi dalam kebalkan

Re‖gills,Jttur,Toleran3:,Disip:in,Kerla Keras,Kreatlf,Mandi",Demokntle,

Menghargai Prestasl,,TanggungJawab

Monlelaskan arti QS AI Baqarah:148 dan QS Fatir:32

:.:NDlKATOR
o Mampu mengartikan 30tiap kata yang terdapat daiam Q.SA:Baqarah:148 dan Fatir:32

。辮:I需‖淵腑格iap ktt yang"daptt pada ay“ QttB●qamh‖48 dan F血
32.

o Mampu montettelnahkan Q.S,AI Baqarah:148 dan Fatlr:32
o  Mampu menyimpulkan intisari QS AI Baqarah:143 dan Fatir:32.

11.TU」UAN PEMBELAJARAN
Sete:ah pembelttaran se:● sai pesena didik diharapkan:
o  Mampu mengartikan Mampu mengartikan setlap kata yang"rdapat da:am Q,SA:Baqarah:

148 dan Fatir:32 dengan balk dan benar.

・   ayat Q.S.AI Baqarah:148 dan Fatir:32.

・  Mampu men"嗜 emahkan Q.S.A:6aqarah:148 dan Fatir:32
o  Mampu meny:inpuikan intisari QS A:Baqarah:148 dan Fatir:32.

‖.MATER:A」AR
o Q.S.A:Baqarah:148
o o.S.Fatir:32

iV.METODE PEMBELAJARAN
e  Coramah
●  Diskusi

・   Presentasi
o  Pent19asan

V.KEC:ATAN PEMBELAJARAN
a.Kegiatan Awa:(7')

・   Momeriksa kooiapan siswa

・  Apersepsi
o Motivasi

・  Menyampalkan Tttuan Pembeittaran dan Rencana k● giatan

b.Kegiatan ititi(31')
.  mengartikan setiap kata yang terdapat dalam Q.S AI Baqarah:148 dan Fatir:32.
o  Mengartikan ayat Q.S.A:Baqarah:148 dan Fatir:32
o  Mondi‐.kusikan telemah QS AI Baqarah:148 dan Fatir:32

c.Kegiatan Akhir(7')
● Ref:● ksi

Ko3an dan pesm selarla pFOSeS pembe:可 aran

Rekomendasi bag:pembeittaran berikutnya
●  Kosimpulan materi untuk memantapkan pemahaman 3:6Wa



VI.ALAT/BAHAN/SUMBER AJAR
. Al Qur'an dan Terjomah
. Euku PAI Kolas Xl
. Buku:blkg )rang teloyan
. Lcd(tCT)

VII.PENILAIAN
. Prosedur Pgnilaian

Penilaian Kognitif

Fenilaian Afektif
Penilaian Psikomotor

Jenis : Pertanyaan lisan dan tulisan
Bentuk : Uraian
Bentuk : Lembar pengarnatan Bikap siswaBentuk : Lembar observasi

. Birtir-Butir Soal

{. terismahkan surat Al Baqarah ayat 104 dsngan benar t

2. cari h kum tajwid yang ad8 pada surat Al Baqarah ayat 1O.t

3. apa hukum tajwid dari nun mati ba emu dengan ya

4. tedemahkan surat Al fathiravat 32

5. aebutkan kandungan dari aurat al Fathlr ayat 32

Lampimn :

Lembar Penilaian Kognitif :

No. Nama Jum:ah Nila: NIla:Akhir

Nilai akhir (N) =tSealx5=r0
Lembar Penilaian AtoKif :

Skala penilaian dibuat dengan renhng dai 1 s.d. i
Penafsiran angka 1 = sanga kurang z*urang 3aukup l=balk 

'-amat 
baik

Lembar Penilaian Psikomotor

Nama Aspek Penilaian Jumlah
Score

N:ia:

1

2

No. Nama AsPok Peni:alen Jumlah
Score

N‖ al

a b c d E
1

2

3

Tronggalok, 11Ju[ 2016

Guru liata Pelajaran
oleh,

No.



Nama Sekolah

Kompetensi Keahlian

Mata Pelararan

Kelas/Semesier

Pertemuan ke

Alokasi Waktu

Standar Kompelonsi

Pend. Niai
dan Karakter bangsa

Kode Kompetensi

Kompetensi Dasar

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELA」 ARAN
(RPP)

SMK Muhammadiyah I Trsnggalek

Somua Program Koahlian

Pendidikan Agarna lslam

: xl/t
7 -12

I Iam pelajaran @ 45 monit
(Al Quran) Memahami ayat-ayat Al euran tentang perintah menyantuni
kaum dhu'afa

Religius ,Jujur,Toleransi,Dieiplin, BerEahabauKomuniktif, Cinta Damai peduti
Lingkungan, Peduli Sosial,Tanggung-jawab

Msnjelaskan arti QS Al-lsra: 26-27 dan eS At Baqarah: ilz
::NDIKATOR

O Marlpu mengaltikan por_btt Q.s,A::8ra 1 26‐ 27 dan A:Baqarah:177
o  Mampu mengartikan per● yat Q.s.A‖sra:26‐27 dan A:Baqarah:177
o  Mampu mendiskusikantelemah Q,S.A‖ sra:26‐27 dan AI Baqarah:177

::.TU」uAN PEMBELAJARAN
Sete:ah pembe:可 aran 301eSai peserta didlk diharapkan
O  Mampu mengartikan per_kata Q.S.A::sra:26‐27 dan A:Baqarah:177

:寵‖:I需:1:釧露∬胤 貯凛IT:∬霧りαttl:凛‖:177

111.MATER:A」 AR
・   QS A‖ sra:26‐27
, QS AI Baqarah:177

1V.METODE PEMBELA」 ARAN
・   Ceramah
e  DiskusI
O  Presentasi

・   Pellllgasan

V.KEC:ATAN PEMBELA」ARAN
●.Kogiatan Awai(7')
●  Merio“ ksa ke31apan siswa
● ApersepsI
O Motivasi
O  Menyampaikan Tttuan Pembel可aran dan Rencana kegitan

b.Kegitan inti(31')

●  Mongartikan per_kata Q.s.A:iera:26・ 27 dan AI Baqarah:177
o M● llgartikan per_ayat Q.s.Al 13ra:26‐ 27 dan AI Baqara11:177

・   Mondiskusikan kandungan Q.s.Al ttra:26‐ 27 dall A:Baqarah:177

●.Kegiatan Akhir(7')
● Reneksi

。種潮網鮮i濡購騨僣罵hamm dtta

Vi.ALAT′ BAHANISUMBER AJAR
o  AI Quran dan Tettemah
●  Buku PAI Koias XI

・   Buku_buk“ yang relevan
e  LCD{ICT)



VII.PENILAIAN
. Proagclur Penilaian

Penilaian Kognitif

Penilaian Afektif
Penilaian Psikomoto;

Jeni$ : Pedanyaan liaan dan tuliaan
Bentuk: Uraian

Bentuk : Lembar pengamatan gikap siawa
Bentuk : Lsmbar obselvasi

" Butir-Butir Soal

1, artikanlah porkata(mufradat) pada surat al isra ayta 26-27
2. Artikanlah pe*ata (mufradat) pada surat al baqarah ayta 177
3. Teriemahkan surat alisra ayat 28-27 dBngan baik dan befiar
4. Terjemahkan surat al baqarah ayat 177
5. Apa kandungan dari ayat teEebut?Jelaskanl

Lamoiran :

Lembar Penilaian Kognitif i

No. N::ai Akhir

Nitat akhir (N) =:i!gal!l: ,0

Lemba, Ponilaian Afektit :

N● . Nama Aspek P,亜Ш Jumlah
Score

NIlal

2

Skata penitaian dibuat dongan rontang dari 1 sd.5 
-

ianatsiran angka 1 , sangla kunng 2=kurang 3=cukuP l=balk 54mat baik

Lembar Penilaian Psikomotor

No. Nama ― Jumlah
Score

N::ai

a b C d e

1

2

3

Diketahui oieh,

Kepala S● kolah

Trengg● l●k,1l Ju::2016

Guru Mata Pelttaran

hnron KhusainiS Ao M Pdl



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELA」 ARAN
{RPP)

Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek

Kompstensi Keahlian : Semua Program Ksahlian

Mata Pelajaran : Pendldlkan Agama lslam

Kelaarsemester : Xl/1
Pe.temuan ke : 8-'l't

Alokasi Waktu : 2 jam pslaiaran @ /t5 nnenit

Standar Kompotensi : (Aqidah) Msninqkatkan keimanan kepada Rasul-rasul Allah

Pend. Niai
dan Karakter bangsa : Religius ,JuiunToleransi,Disiplin, Kerja Keras, Kr"atf,Mandiri, DomokratiE, Rrss

lngin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air,Menghargai Prestaal,
BoraahabauKomuniktlf, Clnta Damal, Gemar iiembaca, Peduli Lingkungan, Peduli
Soslal,Targgung-Jawab

Kode Kompstenol : -
Kompetsnsl Da3ar : Uenjolaakan tanda-tanda borlman kepada Rasul-ra8ul Allah

I. INDIKATOR
. Mampu menielaskan tanda beriman kepada Rasul-rasul Allah.
. Mampu mengidentlflkasi tanda-tanda beriman kepada rasuhrasul Allah.
. Mampu menjela8kan sikap bsriman kepada Rasul-rasul Allah.

II. TUJUAN PEIiBELAJARAN
Setelah pembolaiaran aoleaal pessrta didik dlharaPkan
. Mampu menjelaskan t nda beriman kepada Rasul-rasul Allah'
. Mampu mengidontifikasl tanda-tanda bgrlman kopada rasul'rasul Allah'
. Mampu manielaskan sikap borlman kopada Rasul-ta6ul Allah.

III. MATERI AJAR
. Beriman kopada Rasul-rasul Allah:
. Tanda-tanda beriman kepada Rasul-rasul Allah

IV. METODE PEIIIIBELAJARAN
. Ceramah
. Diskusi
. Presentasi
. Penugasan

V. KEGIATAN PEMAELAJARAN
r. Keglatan Awal (15')
. Memeriksa kesiapan aFwa
. Ap6rsepsi
. Motivasi
. Menyampaikan Tuluan Pembelaiaran dan Rencana ksgitan

b. Kegitan int! (60')
. iitendiskGikan dalam kelompok tentang tanda-tanda be.iman kepada Rasul-rasul Allah'
. Mempreaentasikan hasil diskusi tenting tanda-tanda beriman kepada Rasul-rasul Allah

c, Keglatan Akhir (15')
. Refleksi

Ke6an dan pesan selama proses pembelajaian
Rekomendasi bagi pembelajaran bsrlkutnya

. Kasimpulan materi untuk memantapkan Pemahaman aiewa

VI,ALAT'BAHAN'SUi/IgER AJAR
. Al Qu/an dan Terjsmah
o Buku PAI Kelas Xl
. Buku-buku yang relevan
. LCD(tcr)



Vi:.PEN:LA:AN

・   Prosedur penilalan

Peni:aian Kognitif」 enis
Bentuk
Penilalan Afekti Bentuk
Peni:aian PsikomotorBentuk

: Portanyaan lisan dan tulban
: Uraian

: Lombar psngamatan sikaP siswa
: Lembar observasi

. Butir-Butir Soal

1. Jclaskan pengertian iman kepada rasul I

2. Ssbutkan tonda-tanda iman kepada raeul
3, Sebutkan sikap yang mencsrminkan Iman kspada rasul I

4. Apa tugaa rasul di muka bumi ?
5. Apa fungsi rasul bagi umatnYa ?

Lampiran :

Lombar Penilaian Kognitif :

skdla Denilaian dtbuat dengan rcntang dari I s.d. 5
iirt[h*iisx, t = 

""ng,-a 
kunng - z=Runng SauRuP 1=balk Samat baik

Lembar Penilaian Psikomotor

No. l,lama Jumlan N:lal Nllai Akhir

Nlla′ ak力″ィリ =Σ Soa′ χ5=′0

Lembar Peniialan Afektif :

No. Nama Asp●k Pe‖hhn Jumlah
Scoro

Nllal

1

2

Nama As2菫 221堕L里 Jumlah
Score

N‖ ai

a b 0 d e

1

2

3

Diketahui oleh,

Kepa:a Sekolah, Guru Matapelaiaran

lmron Khusaini.S.Aq M PdJ

No.



Nama Sekolah

Kompsten6i Keahlian

Mata Pslalaran

KElasrssmester

Pedemuan ks

Alokasl Waktu
Standar Kompetensl

Psnd, Nlal
dan Karaktar bangsa

Kod6 Kompetsnsi
Kompsten6l Dasar

I. INDIKATOR
. Mampu menlelaskan pangertian taubat
. Mampu menlelatkan syatat€yarat bertaubat.
. Mampu msnlela3kan pengartlan Tara'
. Mampu msn olaskan kenapa klta harua berharap kopada Allah'

II. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah pembelajaran selssai pea6rta didik diharapkan
. Mampu msnielaskan pengortian taubat
. Mampu meniolaskan syarat-syarat be aubat.
. Mampu menjelaskan psngertian r4a'
. Mampu menjelaskan kenapa klta haru8 b€rharap kepada Allah.

III. MATERI AJAR
. Taubat dan Raia' :
. Pongoffan Taubat
. Psngsrtian Raja'

IV. IETODE PEMBELAJARAN
. Ceramah
. Diskusi
. Presentasi
. Penugasan

V, KEGIATAI.I PEIiIBELAJARAN
a. Kegiatan Awal (15')
. Memedksa kesiapan sisrYa
r Apersepsi
. Mouvaal
. iienyarnpalkan TuJuan Pembelajaran dan Rencana kogltan

b. Kaglian inti (60')
. Mondiskusikanpongertiantaubat.
. Mempresentasikan hasil diskusl tontang penge ian taubat
. Mendiskusikan pengertian laja',
. Memprsssntasikan hasil diskusi tontang pengertian taja'.

c. Kegiatan Akhir ('15')
. Rsfleksi

Kesan dan pesan solama proses Pembelalalan
Rskomendasi bagi pembelaiaran berlkutnya

. Keslmpulan materl untuk mamantapkan Pemahaman aiswa

VI,ALAT'BAHAN'SI.'MBER AJAR
. Al Qur'an dan Terremah
. Buku PAI Kolas X
. Buku-buk0 ying relevan

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
{RPP)

SMK i,luhammadiyah I Trenggalek

Semua Program Keahlian

Pendldll6n Aganna lslam

xlt I
,12 - 15

2 jam pelaiaran @ 45 monit
(Akhlaq) Momblasakan perilaku torpuji.

Religlus ,Julur,Toleransl,Dlslplln, Kerra Keras, Kreatif ,irandiri, Demokrati3, Raaa
lngin Tahu, Semangat Ksbangsean, Cinta Tanah Air,Menghsrgai Pr€stasi,
BoBahabauKomuniktif, Cinta D.mai, Gemar Membaca, Pedull Llngkungan, poduli
Sosial,Tanggung-jawab

M€nlelaakan pengertlan taubat dan laja



o  LCD(lCT)

V‖.PENILA:AN
●  Prosedur Penilaian

Penilalan KognitiF

Pen‖aian Afektif

Penilalan Psikomotor

Jenis : Pe aDyaan lisan dan tulisan
Bentuk: Uraian
Bentuk : Lembar pengamatan aikap siswa

Bentuk : Lembar ob6ervasi

. Butir-Butlr Soal

1. Jelaskan penertian taubat I
2. Apa yang dimaksud taubat nasuha
3. Jelaskan pengertian raia'
3. Apa syarat€yarat taubat
5. Apa hubungan taubat dengan raja'

LamDiran :

Lembar Penilalan Kognitif :

No. Nama 」ulnlah Nllai N:iai Akhir

Ni:ai akhir(N)=ア SOalx 5=10

Lembar Poni:atan Afektif

Skala penilaian dihuat dgngan rentarg dari 't sd. 5
Penafslran angka 'l = aanga kurang 2=kurang 3=cukup 4Ebaik s=amat balk

Lembar Penilaian Pgikomotor

No. Nama Aspek Penilalan Jumlah
Score

1

2

No. Nama Aspek Ponilaian Jumlah
Scor6

Nilal

a b C D e

1

2

3

Diketahui oloh,

N‖ al



Nama Sekolah

Mata Pelajaran
Kelas/Semester

Alokasi Waktu
Aspek

RENCANA PELAKSANAAN PEⅣBELAJARAN

(RPP)

:SIIIK MuhaIIImュ d,ab l Trenggalek

:Pendidhn Agltllla lslalll

: X/1

: 2x45 111cnit

:Al‐Qur'an

Standar】(olllpetcnsi

l   Mcmahatni ayat‐ aytt Al―Qur'm tcntang manllsia dan mgas‐ nya scb電腱khalifab di

buIIni.

Kompeteltsi Dasar

ll  Mcmbaca QS AI Baqar由 :30,Al‐ MuknlhШ :12-14,Az― Z前yat:56 dan Al H哺 :5

12  イヽenycbukm arti QS AI Baqarah:30,Al‐ Mttinurl:12-14,Az‐ Z面yat:56 dtt Al

H哺 :5

13  Mcn錮叩1lkan pc五 laku scbagal kllalifah di burni sepc■ i tcrkandllng dalarn QS Al

Baqarah:30,Al―M■minm:12‐ 14,Az‐ Z狙yat 56 dan Al H哺 :5

Indikator Pencapaian KomPetensi

Indikator PencaPaian KomPetensi
Nilai Budaya Dan

Karakter Bangsa

Mampu mcFrlbaCa Q S A卜 Baqarall; 30, QS Al― Rcligius,  jttur,  sanm,

MJヒninun:12‐14,QS Az‐ Z“yat S6,dall AI H哺 :5 disiplh,tanggШ tt ja、、●b,Cmta

dcngan bdk dall benar                       ilmll,ingh tahu,pcrcaya di五 ,

器
肥燎呪TE調 乳1職‰ 獣 敬

'辮
ぽ状識酬守1喘艦器獄彎飢臨鵠ド

Wabm'にla

Z“y激;56 dan AI H咄 :5 dcngan bcllar

,Manlpu me鴫讀 b等 at Q S.Al― Baqarah:30, Al―

Mukmmm;12-14,Az‐ Z誼yat;56 dan AI H哺 :5

。 Mampu mettClaskan kandungan QS AI Baqarah:30,Al

M■mlnun:12‐ 14,た‐Z面yat:56,dan AI H痢 :5.

。 Mampu mcn」 dCntlikasi pc五 laku khalifah dalam Q S

Al‐Baqarah;30,Al 1ヽ」bnilllun;12‐14, A7_Z前y江;56,

dan Al H輛 :5

。 Mamptl mcmpttjkkm pe五 laku khalitt sesuai

dcngan Q S Al― Baqarah;30,AI Muttminun;12-14,Az

Zariy江 ;56,dall AI H誦 :5

・ Mampu mcntlnJ… pttlaku sebagtt khalifah dalarn

kcllidupan



D.

Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif :

. Patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya'

' Toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain
. Percaya diri (keteguhan hati, optim.is).

. Berorientasi pada tugas (bermotivasi, tekun/tabah, bertekad, enerjik).

. Pengambil resiko (suka tantangan, mampu memimpin)

. Orientasi ke masa depan (punya perspektifuntuk masa depan)

Materi Ajar (Materi Pokok)
. Q.S. Al-Baqarah; 30

' Q.S. Al-Mukminun; 12-14

' Q.S. Az-Zariyat; 56
. Q.S. Al Hajj:5

Metode Pembelajaran:
. Ceramah, tanya jawab dan Praktek

Tujuan Pembelajaran

Siswa diharapkan mampu untuJ< .

. Membaca dengan fasih Q.S Al-Baqarah; 30, Q.S. Al-Mukminun: 12-14, Q.S. Az-Zariyat
: 56, dan Al Hajj: 5

. \4engidentifikasi tajwid Q.S Al-Baqarah; 30, Q.S. Al-Mukminun: 12-14, Q.S. Az-Zariyat:
56, dan Al Hajj: 5

. Mengartikan masing-masing kata yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah: 30, Al
Mukminrm; 12-14, Az-Zariyat: 56. dan Al Hajj: 5

. Mengartikan ayat Q.S. Al-Baqarah: 30, Al Mukminun; 12-14, Az-Zaiyat; 56. dan Al
Haii: 5

. Mendiskusikan arti dan kandungan Q.S. Al-Baqarah: 30, Al Mukminun; 12-14, Az-
Zariyat; 56. dan Al Hajj: 5

' Mengidentifikasi perilaku Khalifah di bruni yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah;30, Al
Mukminun;l2- 14 , Az Zaiyat;56, dan Al Hajj: 5

' Mempraktikkan perilaku sebagai khalifah di bumi sesuai QS Al-Baqarah;30, Al
Mukminun;l2-l4, Az Zaiyat;56, dan Al Hajj: 5

' Menunjukkan perilaku khalifah dalam kehidupan.

Strategi Pembelajaran

Tatap Muka

. Siswa mengamati
Membaca dengirn fasih
Q.S Al-Baqarah; 30,

Q.S. Al-Mukminm: 12-
14; 56. Q.S. AzZaiyat:
56, dan Al Hajj: 5

. Siswa mengamati
tajwid Q"S Al-Baqarah;
30, Q.S. Al-Mukminun:
12-14; s6. Q.S.
AzZuiyat: 56, dan Al
Hajj: 5

Terstruktur
. Mcngartikan perkata Q.S.

Al-Mukminun: 12-14, Az-
Zariyat; 56. dan Al Haj!: 5

. Mengartikan per-ayat Q.S.
Al-Mukminun: 12-14, k-
Zariyal; 56. dan Al Hajj: 5

. Menterj emahkan Q.S. Al-
Mukminun: 12-14, Az-
T,aiyat;56. dan Al Hajj: 5

. Mendiskusikan arti dan
kandungan Q.S. Al-
Mukminun: 12-14, Az-
Z,ariyat; 56. dan Al Hajj: 5

Mandiri
. Siswa membiasakan

perilaku Khalifah yang
terdapat dalam Q.S. Al-
tsaqarah;3O, Al
Mukninun; 12- 14, Az
Zaiyah;56, dan Al Hajj:
5

. Mempraktikkan perilaku
sebagai khalifah di bumi
sesuai Q.S. Al-
Baqarah;30, Al
Mukminur;12-14, Az
Zaiyah;56, dan A1 Hafr:

F.

G.

2



5

' Menunjukkan Perilaku
khalifah dalam
kehidupan.

IepBan-t anekaLXcststaulllqhclsisIqg

a. Kegiatan Awal

- Guru-Siswa memberi satam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah

dan kemudian berdo6 bersama sebelum memuid pelajaran.

- Siswa menyiapkan kitab suci Al Quran

- Secara bersama membaca Al Qurrin selama 5 - 10 menit

- Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dengan kompetensi

dasar yang akan dicaPai.

b. Kegiatall lnti

Dalaln kcgiatt inti,guru dan para sisWa mclakukan bcbcrapa kegiatan scbagai bcttmt:

E′α肋 ´

“

″

‐ Unぬk mcngctahuislauhmana pen,tahuan siswa tentang matc五 pcmbe14aran Q s

Al‐Baqarah;30,Q.S Al― lヽu山面M、 12‐ 14,Q.S.Az‐Z饉yat:56,dall AI H哺 :5,

‐ gum mcngawali dcngan mengttukan bCbCrapa pettwaan,Contolmy=
‐  Pcrllahkah kalian incndengar onmng l五 n incmbaca suttCrsebut dia曖 ?

‐  Pcrnahkah kalian incmbaca surat tcrsebut diatas?

‐ Si4pakah dantara kalian yang SⅨhh hrafal surat Q S Al―Baqarah;30,Q.S Al‐

MAninun:12‐ 14,QS Az‐Z=iyat:56,dan AI H哺 :5?

_(mm mcnttuk SCOrang siswa yang mdah fash mcmbaca surat Q.S Al‐ Baqarah;30,

Q&AIMumm― 生Qゝ ル
ニ留 li5:棚 ti淋」lttTl器 壼

tclnan‐ temannya lncmbaca bersarna―

dcngan 3 kali.

…S¨血
濫基]ミ雪]観爾

∝
"akぷ賦興m輌■bFbtta siswa

;30,ydt sCbaga bcdct

写

“

マこレ嗜醸舟鉤‐北 36し鬱寧 メ嚇爵 (ヴ

`

じ≠

L

◎移鷹 じゞ辞i邊 3`画♭声
`コ

■Lむ■ぜ島κJ島璃

Setelah para siswa selesai membaca secara klasikal, gunr menunjuk beberapa siswa

unhrk rnimbaca surat Q.S. Al-Mukminun: 12-14, yaitu sebagai berikut'

◎〆ルめ鶴狂|「 ◎
"Jtttび

辞Ъゾ1錐 島

◎

“

野ι二i新ち

“

アL血:七毬iメこカリ
`

Setelah para siswa selesai membaoa secara klasikal, guru menunjuk beberapa siswa

untuk rnembaca sruat Q.S. Az-Zariyat : 56, yaitu sebagai berikut:

Ⅲ 痢 面 律 種j千 面発色した認i(1`亀

`二

」
``
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Setelah para siswa selesai membaca secara klasikal, guru menunjuk beberapa siswa

untuk membaca surat Al Haii: 5, yaitu sebagai berikut:

μぅ

“

こ出 lゞtti i協ち

‐
1鵬ぽ‰踏腑Tま肌織艦i出粘蹴器y∬:ど1細
Halj:5

―‐ Sclattutlya siswa mcmbaca「 誼i QS Al‐ Baqarall;30,Q.S Al‐ Mttinun:12‐ 14,

QS位 ―Ztty試 :56,dm AI HaJJ:5 dengm bcTcdomall kpada Al Qur'an dm
tttt‐mttaFmya atall sunlber bac.aan lJnnya dcngm pcngamam d誼 guШ

¨
ざ鍛畷鰍器響耀 瞥獅;計1翻翻癬踊1[R悧

薦
"'

‐ Sctclall mcngartlhn等 灘 dCmi atyat,g― mcmillta siSWa agar mCllyalin Q S Al―

Baqar血;30,QS Al―Mukllllnun:12-14,QS A7_Zanyat:56,dan AI H前 :5

bcttkut artinya dcngan benar‐
 馨Ё獄掌邊百露咀ittζ竃掲翠』ぽ論脳

r喘躍il鯖ふ嶋《堵,

i contoh:

Bacaan Hukum Bacaan Cara Membacanya

Nun mati( 3 )
bcrtcmu dcng_an humf

“ば'(■ )

Hukum bacaanYa

adalah," Ikhfa " がm警り1鰐1塩
dengung

Nun mati ( c.r )
bertemu dengan huruf
*nun" ( ,i )

Hukum bacaanYa

adalah "Idgham
bighunnah"

ドm躍■pttr電
蹴

dCnug

Nlln mati(3)
bcrtemu dcngan huruf

```江ゴ'(こ )

Hukum bacaanYa

adalah" Izhar "
Nun mati( o ) pada kalimat dx
' 1i!-a ' dibaca dengan jelas

:鱚,宙協曲1滞1搬,肥_猟』
e躍
盟1路 PS対

~
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肛 AI H魏 :5 secara berkelompok.
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´
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Selanjutnya guru menugaskan kepada siswa rmtuk berdiskusi tentang hukun bacaan
(tajwid) yang terdapat pada Q.S Al-Baqarah; 30, Q.S. Al-Mukminun: 12-14, e.S.
Az-Zaiyat: 56, dan Al [di: 5 secara berkelompok.

Siswa diminta untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok.

Konlirmasi
- Dalam Q.S Al-Baqarah; 30, Q.S. Al-Mukminun: 12-14, Q.S. Az-Zariyat : 56, dan AI

Hajj: 5 banyak mengandung nilai-nilai sikap darr perilaku yang utam4 seperti
penciptaan nanusic dan penguasaannya di bumi, perkembangan kejatlian manusia
dan kehidupannya di akhirat, serta tugas jin dan manusia melainkm supaya
mere-kt mengabdi kepada Alloh SW. Jika direnungkan, betapa tingginya derajat
orarrg-orang yang beriman karena memiliki suatu amanah sebagai kholifah dimuka
bumi ini.

c. Kegiatan Akhir (Penutup)

- Guru meminta agar para siswa sekali lagi membaca Q.S Al-Baqarah; 30, Q.S. Al-
Mukminwr: 12-14, Q.S. Az-Zaiyat : 56, dan Al Hajj: 5 sebagai penutup materi
pembelaj aran.

- Gtuu meminta agar para siswa rajin mempelajari arti dan hikmah isi kandungan Q.S
Al-Baqarah; 30, Q.S. Al-Mukninur: 12-14, Q.S. Az-Zariyat : 56, dan Al Hajj: 5.

- Guru menutup / mengakhiri pelajaran tersebut dengan membaca hamdalah/do6.

- Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas dan siswa
menjawab salam.

Penilaian

" Tes perbuatan (Performance)
. Tes tertulis

Bahan/Sumber Belajar
. Al Quran dan terjemahan Departemen Agama RI
. Buku pelajaran PAI SMA kelas I

Lenobar Penilaian
I. Tes Tertulis

No. Butir― butir Soal Kunci Jawaban

] Bacalah penggalan ayat yang mengandung
arti bahwa Allah Swt tidak menciptakan
jin dan manusia kecuali hanya unhrk
menyembah-Nya

.L tr-+r:'ir;l y! a,lyt.i grlt dil

う
ι n:i3b *h .{rti penggalan ayat tersebut

adatah........
Agar kamu menjadi orang-orang
yang bersukw

Hukum bacaan "nun mati" bertemu dengan

"nun" adalah.. . .... Idgham Bighunnah

lI.Tes Perbuatall

No. I Nama Siswa Kemampuan Membaca

5



1 2 J 4 5

1.1

う
４

つ
乙

33

Dst Dst..........................

Keterangan : Skor Tes Perbuatan :

1. : Membaca lancar dan baik :80-90 =A
2. : Membaca lancar kutang baik :70-79 :B
3. = Membaca Terbata-bata = 60 - 69 = C

4. : Membaca Terbata-bata dengan bantuan guru = 50 - 59 = D

5. : Tidak dapat membaca = kurang dari 50 = E

IIL Tes Sikap

No Pemvataan SS S TS STS

l. Tujuan Kita diciptakan oleh Allah SWT adalah

ditugaskan sebagai IGolifah.

2. Membaca Al Qw'an banyak mengandung nilai
ibadah.

Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah
dapat kita lalukan dengan mengucapkan hamdalah

" dr+Irll +j ,i9ij,il - setiap kali kita
memperoleh nikmat serta menjala::kan perintah

Nya dan menjauhi larangan Nya.

dst

Keterangan: Skor Tes SikaP:

SS : Sangat Setuju = 50

S = Setuju :40
TS : Tidak Setuju = 10

STS : Sangat Tidak Setuju :0

lY, Portofolio

- Tes pengalaman dilakukan dengan menggunakan portofolio dimana guru mencatat

pengalaman agama berdasarkan antara lain:

- apa yang dilihat;

- laporan rekan gruu dan pegawai lainnya; dan

- laporan dari orangtua murid atau siswa.
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Salinlah Q.S Al-Baqarah; 30, Q.S. Al-Mukminun: 12-14' Q.S. Az-Zariyal:
56, dan Al Hajj: 5 dengan baik dan benar, kemudian artikan dan carilah

kalimaUayat yang berhubungan dengan tajwid: ikhfa, idgham, dan fzhar.

LEMBAR TUGAS

Trenggale\
Guru

i騨I

1196203111988032006

7

}197005272005012003



Nama Sekolah

Mata Pelajaran

Kelas/Semester

Waktu
Aspek

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

: SMK Muhammadiyah I Trenggalek

: Pendidikan Agama Islam

: )U1

:6x45menit
: Al-Qur'an

B.

Standar Kompetensi

2. Memahami ayat-ayat Al-Quran tentang keikhlnsan dalam beribadah.

I(ompetensi Dasar

2.1 Membaca QS Al An'am: 162-163 dan Al-Bayyinah: 5

2.2 Menyebulkan arti QS Al dn'am; 162-163 dan Al-Bayyinah: 5

2.3 Menampilkan perilaku ikhlas dalam beribadah seperti ter-kandung dalam QS Al
An'am: 162-163 dan Al-BaYYinah: 5

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 3

Indikator Pencapaian KomPetensi
Nilai Budaya Dan

Karakter Bangsa

Mampu membaca Q.S Al-An'am: 162'163 dengan Religius, jujur' santun,

baik dan benar disiplin, tanggung.jawab, cinta

Mampu membaca Q.S Al-Bayyinah: 5 dengan baik aar, ihu:,lllh tahu' percaya diri'

benar menghargai keberagaman,

Marnpu mengiclentifikasi tajwid Q.S Al-An'am: 162- li*..^pada 
aturan' sosial'

163 
*"' '"- bergaya hidup sehat, sadar

akan hak dan kewajibarL kerja
Mampu mengidentifikasi tajwid Q.S Al Balyinah: 5 keras, dan adil.
Mampu mengartikan rnasing-masing kata yang terdapat

dalam Q.S Al-An'am: 162- 163

. Mampu mengartikan masing-masing kata yang terdapat

dalam Q.S Al- BayYinah : 5

. Mampu mengartikan ayat Q.S Al - An'am: 162-163

. Mampu rnengartikan ayat Q.S Al - Ba)yinah : 5

. Mampu mengidentifikasi perilaku ikhlas dalam

beribadah sesuai dengan Q.S Al-An'atn: 162-163

. Mampu mempraktikkan perilaku ikhlas dalam

beribadah sesuai dengan Q.S Al - An'am: 162-163

. Mampu menerapkan perilaku ildrlas dalam beribadah

sesuai dengan Q.S Al-An'am: 162 - 163

. Mampu mengidentifikasi perilaku iklrlas dalam

beribadah sesuai dengan Q.S AI- Bayyinah : 5

. Mampu mempraltikkan perilaku ikl as dalam

beribadah sesuai dengan Q.S Al-Bayyinah : 5
. Mampu menerapktm perilaku ikhlas dalam beribadah

sesuai dengtan Q.S Al-BaYYinah : 5

8



F.

珈 irausahaan/Ekonollll Kreaif:

・ Pa籠h ddam mclaks― aaran agama yang dimumya.

・ Tolcran tcrhadap pdaksanaan badah agaltla lan

・ PcКりa di五 cCteguhan hi,optimis)

・ Bcro五 cntasi pada tugas CbC・・・・Ot市霞i,tekun/tabah,bcrtckad,cnclio

・ Pcngambil resiko(suka tantangan,mampu memimpi⇒

・ 0五entasi kc masa dcpm(pmla pctspcktifuntlk mtta dcpan)

Materi Aiar(PIateri Pokoり

・ QS Al‐An'am;162-163

・ Q.S Al‐Bりyinふ :5

Metode Pembelttaran:
。 Cerarnah,協nyajttab dan Prttck

Tuiuan Pembclttaran

Sis、 va diharapk・an mmpuund:
。 Mampu mcmbaca Q S Al― All'aml 162‐ 163 dcngm baik dan bcnar

o Mampu membaca Q S Al― Baンγlnah:5 dcngan balk dan bmar

o Mamllu mcngidCntiflkasi画 wid Q S Al― An'aml 162‐ 163

・ Malnpu mcnぼ dcnti■kasi anid Q S AI Baン γinah:5

。 Mampu mcngartikall masing‐ m“ing kata yang tcrdapat dalam Q S Al― An'alln:162-163

・ Manlpu mcngartikan masing‐ mashg kata yang tcrdapat d」 alla Q.S Al‐ Bayγinah:5

。 Mampu mengaukanttat Q S Al‐ An'am:162-163

・ Mapu mengartlkan ayat Q.S Al― Bayyinah:5

。 Mampu mcllgidcnti■ ttsi pttlaku rね las dalarn bcibadall scsual dengan Q S Al― An'aln:

162‐ 163

・ Mampu incmprttkkan pc五 laku ikmas dalam be」 ba7jah scs面 dcngan Q S Al― An'arn:

162-163

・ Mmapu mcncrapkan pc五 lttα ttas dalaln benbadah scsuai dengan Q S Al― úl'allnl 162‐

163

・ Mampu mcllgidCntinkasi pttlaku]das dallШ  bC五badah scs面 dengan Q S Al‐

Ba)γinah:5
。  Mampu rnemlDraktikkan pc五 laku idttas daarn bc五 btt scSud dengan Q S Al― Bayyinah

:5

。 MamlDu mcllerapkan pc● laku ikhlas dalam bcrlbadah sesud dcngtan Q S Al― Bayyinah:5

Strategi Pembelajaran

Tatap Muka

. Siswa

Q.S
ItJ

. Siswa

nlcngalnati fasih

Al―An'am:  162-

mengamati
Al-An'am:

Tentrukt[r
. Mengartikan perkata Q.S

A]-An'am: 162-163
. Ivlengartikan Per-ayat Q'S

At-An'am: 162-163

. Mendiskusikan terjemah

Q.S Al-An'am: 162-163

ⅣIalldiri

. Siswa membiasakan
perilaku ikhlas dalam
beribadah sesuai dengan

Q.S Al-An'am: 162-163

. Mempral:tikkan Perilaku
iktrlas dalam b€ribadah
sesuai dengan Q.S Al-
An'arn:162-163

' Menompkan Perilaku
ik}las dalam beribadah

司Wid Q・S

162-163



sesuai dengan Q.S Al-
An'am:162-163

Langk;lh-lanskah Kesiatan Pembelaiaran

a, Kegiatan Awal

- Guru-Siswa memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah

dan kernudian berdoi bersama sebelum memulai pelajaran.

- Siswa menyiapkan kitab suci A1 Qur6n

- Secara bersama membaca Al Qurdn selama 5 - 10 menit

- Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dengan kompetensi

dasar yang akan dicaPai.

b, Kegiatan Inti
Dalam kegiatan inti, guru dan para siswa melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

Elaborasi
Untuk mengetahui sejauh mana pengetshuan siswa tentang materi pembelajaran Q'S. Al-
An'am; 162-163 dan Q.S Al - Balyinah : 5

- Guru mengawali dengan mengajukan beberapa pertanvaan, contohnya:

. Pemahkah kalian mendengar orang lain membaca surat tersebut diatas?

. Pemahkah kalian mernbaca surat tersebut diatas ?

o Siapakah diantara kalian yang sudah hafal surat Q.S. Al-An'am; 162-153 dan

Q.SAI-Ba1ryinah:5'?
- Guru menunjuk seorang siswa yang sudah fasih membaca surat Q'S' Al-An'am;

162-163 <lan Q.S Al - Balyinah : 5, untuk memimpin teman-temannya membaca

bersama-sama di bawah bimbingan guru 2 sampai dengan 3 kali.

- Setelah para siswa selesai merr,baca secara klasikal, guru menunjuk beberapa siswa

untuk membaca surat Q.S. Al-An'am; 162'i63 yaitu sebagai berikut:

",:i 
ot t { 6l "uot;li -,; S -:} t AVS ,S-:iS a>; "olU

◎ 脚ゴあiヒしちi鋼も

Setelah para siswa selesai membaca secara klasikal, guru menunluk beberapa

siswa untuk membaca surat Q.S Al - Bayyinah : 5, yaitu sebagai berikut:

豹 冑島 仰 i嚇底 脚 巧鋳晏術し'&.$lrhiv
'iliTt l.,si!)">',. , t)-.

‐ Omュ meminta bebcrapa sis瑠●mmk me■ claskan h― bacaan ymg terdapat

dalatn Q.S,Al― An'am;162‐ 163 dan Q.S Al‐ Bayyinah:5

ER,わ rasJ

‐ Sclttutnya SiSnamcmbaca“ QS.Al=An'nm;162‐ 163 am Q.S Al´ Bttyinah:5

dcngan bcrpedoman kcprada AI Qur'an danに lomahan_nya atau smbcr bacaan
ldmlya dcngan pengamatan出 製 .

… Selttjutnya,guru mcngaiukall beberapa pcranyaan tcntang arti Q.S Al‐ An'am;

162‐ 163 dan Q.S Al‐ Boy7■nah:S kCpada siswa
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‐ Sctclah mcngartikan ttat demiり at,guru mcnunta siswa agar mcttdin Q S Al‐

An'arr.;162-163 dan Q S Al‐ Bayγ inall:5 bcHkut artlwa dcngan bcnar Scpc■ i

diba、、oh i丘 :

OS Al‐ An'alnt 162‐ 163
と

,」 こぼ ゞ◎脚 千Ⅲ6●鴫 と嗚 メち。L現が

◎脚 」ヒtちi鋼lも

Kataknnlqh: "sesungguhnya salat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk

Allah, Tuhan semesta alam, .'..

tiada sekutu bagi-Nya; dun demikian itukth yang diperintahkm kzpadaku dan aku

adalah orang yang peftama-tama menyerahkan diri ftepada Allah) " '

O.S Al - BayYinah : 5

"af1i\ j:1"1;$r1r:;)ilGLU-$:{'*ril'f rtb'a,,l.$1rJu't

◎

“

』ι,判ち

" Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan

memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurw, dan

supaya mereka mendrrikan salat dan menunaiknn zakat; dan yang demikian itulah

agama yang lurus" .

- Setelah selesai menyalin Q.S. Al-An'am; 162-163 dar, Q.S Al - Bayyinah: 5 berikut

artinya, guru menjeiaskan hukum bacaan (tajwid) yang terdapat pada ayat tersebut'

- Guru menjelaskan kepada siswa akan hikmah yang terkandung dalam Q'S' Al-
An'arn; 162-163 dan Q.S AI - Balryinah : 5 .

- Guru menugaskan kepada siswa untuk mendiskusikan tentang keiklr.lasan dalam

bcribadah sebagaimana yang terkandung dalam isi Q.S' Al-An'am; 162-163 dan Q S

Al - Bayyinah : 5 secara berkelompok.

- selanjutnya guru menugaskan kepada siswa untuk berdiskusi tentang hukum bacaan

1t4wia1 yang terdapat pada Q.S. Al-An'am; 162-163 dan Q'S Al - Bayyinah : 5

secara berkelomPok.

- Siswa diminta untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok.

{,ot@!
- Dalam Q.S. At-An'arn; 162-163 dan Q.S Al - Balryinah : 5 banyak mengandung

nilai-nilai sikap dan perilaku yang utarna" seperti keikhlasan dalam beribadah dan

meneraplcan perilalat ikhtas dalam beribadah. Jika direnungkan, betapa indah

manisnya ibadah yang diikuti sifat ikhlas.

c. Kegiatan Akhir (PenutuP)

- Guru meminta agar para siswa sekali lagi membaca Q.S' Al-An'am; 162'163 dan

Q.S Al - Baryinah : 5 sebagai penutup rnateri pembelajaran'

- Guru meminta agar para sisrva rajin mempelajari arti dan hikmah isi kandungan Q'S'

Al-An'am; 162-163 dan Q.S Al - Balyinah : 5 '

- Guru menutlrp / mengakhiri pelajaran tersebut dengan membaca hamdalah/do4'



- Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelun keluar kelas dan siswa

menjawab salam.

H. Penilaian
. Tes perbuatan (Performance Individu)

' Tes terhrlis

I. Bahan/SumbelBelajar
. Al Quran dan terjemahan Departemen Agama RI
. Buku pelajaran PAI SMA kelas I

J, Lembar Penilaian

I. Tes Tertulis

No. Buir― butir Soal Kunci Jawaban

Bacalah penggalarr ?ra\ yar,g mengandung arti
omng-orang yang memumikan ketaatan kepada-

Nya dalam menjalankan agama

み |ヽ」 諄

つ

´ 畿 j尋 ●́ ヽ罰 pCnggdall aytt terscbut

addah……

Tiada sekutu bagin-Nya,
dan demikian ihrlah...

Hukum bacaan "nun mati" bedemu dengan "ba"
adalah....... 撻 oう

II. Tes Pertruatan

No. Nama Siswa Kemampuan Membaca

1 2 3 4 5

1 Hりkal

2 Masdar

3 I{andoyo

Dst D試.… …………………

Skor Tes PerbulltBII:lCeterallgan:

l=Membaca lancar dan bak            =80-90=A
2 =Mcmbaca lancar kurangし 江k                  =70-79=B

3 =Mcmbaca Tcrbataも ata                  =60-69=C
4 =Mcmbaca Tcrbata‐ bata dcngan bantuan guru      =50-59=D

5 =Tidak&pat nlcmbaca                 =kurang&面 50=E

III.Tes SiLap

No. Pemvataan SS S TS STS

1 Ibadah seharusnya selalu diniaikan mencari
Ridlo Allah dengan Keikhlasan dan selalu

memumikan niat.

う
０ Kcsalchan lbadah hcndal●lya sdalu dttmti

dengan Kesalchan Sosial.
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3. Allah SWT, mencintai hamba yang dalam
ibadah selalu mengharap ridlo-Nya dengan
keikhlasan sepenuh hati.

dst

Keterangan : Skor Tes SikaP:

SS = Sangat Setuju = 50

S : Setuju :40
TS = Tidak Setuju = 10

STS : Sangat Tidak Setuju :0

IV" Portofolio
Tes pengalaman dilakuLan dengan menggunakan portofolio dimana guru mencatat
pengalaman agama berdasarlan antara lain:

- apa yang dilihat;

- laporan rekan guru dan pegawai lairmya; dan

- laporan dari orangttta rnurid atau siswa.

LEMBAR TUGAS

Salinlah Q.S. Al-An'an; 102-163 dan Q'S Al ' Bayyinai i 5 dengan baik
dan benar, kemudian artikan dan carilah kalimaUayat yang berhubungan

dengan taiwid: ikhfa, idgham, dan izhar.

: t96z03tr 198803 2 006

鼈

躊
NIP: 19700527 200501 2 003
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Nama Sekolah

Mata Pelajaran

Kelas/Semester

Waktu
Aspek

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
―(RPP)

:SMK Muhammadwab l Trenttalek

: Pelldidikan Agama lslam

:X/1
: 6x45 111enit

:Aqidab

A. Standar ttltlpetensi

3 Mcningkatkan kcimanan kepada Allall mcldui p∝ Π油国man sifat― sifatNya dalam Asmaul

Husna

B.Kompetensi Dasar

3 1 Mcnycbutkan 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna

32 Me■ dぉkan tti 10 sifat Allall dalaFn Asmaul Husna

33 lヽcnanlpllkan pcnlaku yang mencc.l..赫  lKcimanan tcrhadap 10 sifat Allall dalanl

Asmaul Husna

C. Indikator Pencrp.ian Kompetensi :

Indikator Pencapairn KomPetensi
Nilai Budaya Dan

Karakter Bangsa

Malnpu menycbutkan arti sifat Allah               Relig:us,   JuJur,    sanm‐

Manlpu mnrbutk"面 Ю J撤 川 山 硼 麺 Asm皿
器 七 ∬ 器

「
:職 去空Husna

Mttu mcll」 d“h面 Ю dh tt ddm Asmm:鮒鶴 試謝
al酬

i

Mampu nlc可出arkan Ю」h ttlall k ddalll Sh ttF漁 絣 札,臨‐
manu,a                   ke螂 ,dan adil. Mampu mempraktikkan sifat-sifat Allah yarlg

sepatufrya bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari'

. Mampu menerapkan perilaku yang mencerminkan
penghayatan terhadap 10 sifat Allah datam Asmaul

. 
Husna.

Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif :
. Patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.

. Toleran terhadap pelaksanazm ibadah agama lain

. Percaya diri (keteguhan hati, optimis).

. Berorienta-si pada tugas Oelmotivasi, tekun/tabah, bertekad, enerjik).

" Pengambil resiko (suka tantangan, mampu memimpin)
. Orientasi ke masa depan (punya perspektifuntuk masa depan)

Maleri Ajar (Materi Pokok)
. Asmaul Husna :

- 10 Sifat Allah dalam Asmaul Husna

' Asmaul Husna :

14
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F.

- 10 Asmaul Husna dan artinya
. Perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap 10 Asmaul Husna

Metode Pembelajaran:
. Ceramah, tanya jawab dan Praktek

Tujuan Pembelaj aran

Siswa diharapkan mampu untuk :

. Mampu menyebutkan arti sifat Allah.

. Mampu menyebutkan arti 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna

. Mampu meqjelaskan arti 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna'

. Mampu menjabarkan 10 sifat Allah ke dalam sifat manusia

. Mampu mempraktikkan sifat-sifat Allah ya.'rg sepatltnya bagi manusia dalam kelddupan

sehari-hari.
. Mampu menerapkan peritaku yang mencerminkan penghayatan terhadap 10 sifat Allah

dalam Asmaul Husna.

Strategi Pembelajaran

Tatap Muka Terstruktur Mandiri

. Siswa mengamati buku ' Siswa menganalisis buku ' Mempraktikkan sifat-sifat

sumber yang berkaitan sumber yang berkaitan Allah yang sepatutnya

pengertian sifat-sifat dengan 10 sifat Allah bagi manusia dalam

Attut. dalam Asmaul Husna. kehidupan sehari-hari.

. Benanya jawab tentang ' Menjabarkarr arti 10 sifat ' Menerapkan perilaku

arti 10 sifat Allah Allah dalam Asmaul Husna yang mencerminkan sifat-

dalam asmaul husna. sifat Allah yang

sepatutnya bagi manusia
dalam kehiduPan sehari-
hari

Lanskah-lanekah Keeiatan Pembelaiaran

a. Kegiatan Awal

- Guru-Siswa memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah

dan kemudian berdo6 bersan;a sebelum memulai pelaiaran.

- Siswa menyiapkan kitab suci Al Qwan

- Secara bersarna membaca Al Qulin selama 5 - 10 menit

- Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dengan kompetensi

dasar yang akan dicaPai.

b. Kegiatan Inti
Dalam kegiatan inti, guru <ian para siswa melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

USborusi
unruk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa tentang materi pembelajaran 10 Sifat

Allah dalam Asrnaul Husna

- Guru mengawali dengan mengajukan beberapa pertanyaan, contohnya:

r Pemahkah kalian mendengar orang lain membaca tentang 10 Sifat Allah dalam

Asmaul Husna?

o Pemahkah kalian membaca 10 Sifat Allah dalam Asmaul Husna?

15
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e Siapakah diantara kalian yang sudah hafal l0 Sifat Allah dalmr Asmaul Husna?

- Guru menunjuk seorang siswa yang sudah pemah mengetahui tentang 10 Sifat Allah
dalam Asmaul Husna untuli memberikan opininyakepada teman-temannya di bawah
bimbingan guru 2 sampai dengan 3 kali.

- Setelah para siswa selesai mendengarkan secara klasikal, guru menunjuk beberapa
siswa unhrk menerangkanya kembali.

- - Guru menielaskan tentang 10 Sifat Allah dalam Asmaul Husna yang salah satunya
terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 163 :

◎好ダこμ夕iメ i4ゞ
"Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang".

fL;plotss!
- Selanjutnya siswa menyebutkan sifat Allahyang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah

ayat 163 dengan berpedoman kepada Al Qur'an dan terjemahan-nya atau sumber
bacaan lainnya dengan pengamatan dari guru.

- Selanjutnya, guru mengajukan beberapa pertanyaan tentang arti Sifat Wahid kepada

siswa.

- Setelah selesai guru menjelaskan 10 Sifat Allah dalam Asmaul Husna yang lain.

- Guru menjelaskan kepada siswa akaa hikmah yang terkandung dalam 10 Sifat Allah
dalam Asmaul Husna.

- Guru meuugaskan kepada siswa untuk mendiskusilan tentang 10 Sifat Allah dalarn

Asmaul Husna secara berkelomPok.

- Siswa diminta untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok.

Konlirmui
- 10 Sifat Allah dalam Asmaul llusna banyak mengandung nilai-nilai sikap dan

perilaku yang utamq seperti manusia adalah makhluk Allah yang mulia dan mampu

melakuksn segala sesuatu yang baru namun dibalik semua itu Aliahlah Yang

Berkuasa dan Yang Meizenltkan. Jika diremrngkan, betapa besar ketergantungan

kita kepada-Nya.

Kegiatan Akhir (Penutup)

- Guru meminta agar para siswa sekali lagi tentang hikmah yang terkanduog dalam l0
Sifat Allah dalam Asmaul Husna sebagai penutup materi pembelajaran.

- Guru meminta agar para siswa rajin mempelajari arti dan hikmah yang terkandung

dalam 10 Sifat Allah dalam Asmaul Husna .

- Gruu menutup / rnengakhiri pelajaran tersebut dengan membaca hamdalah/do6.

- Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas dan siswa

menjawab salam.

Penilaian
. Tes perbuatan (Performance Individu)
. Tes tertulis

Bahan/Sumber Belajar
. Al Quran dan terjemahan Departernen Agama RI
. Buku pelajaran PAI SMA kelas I

効
勧
′

ｒ
Ｊ

ル

″
わ

´
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Lembar Penilaian
I. Tes Tertulis

II. Tes Sikap

Keterangan :
SS = Sangat Setuju

S = Setuiu

TS = Tidak Setuiu

STS = Sangat Tidak Setuju

Skor Tes Sikap:

=50
=40
‐ 10

=0

III. P'ortofolio
Tes pengalaman dilakukan dengan menggunakan portofolio dimana guru mencatat

pengalaman agama berdasarkan antara lain:

- apa yang dilihat:

- laporan rekan guru dan pegawai lainnya; dan

- Iaporan dari orangtua murid atau siswa.

No. Butir― butir Soal Kunci Jawaban

1. Allai SWT mcnulid Sifat Wabd,arti
Wttd adalah

Esa

aJli il 4.* Y Arti penggalan ayai
tersebut adalah........

Tiada sckutu bagm― Nけち dan
demiMan itulah

3 Perilaku yang mencerminkan
kepasrahan bahwa hanya Allahlah
Tuhan yang wajib disembah tanpa

::1.:""-t 
Adalah cerminan sifat Allah

Ⅳαカカメ

No Pemyataan SS S TS STS

1 Ibadah seharusnya selalu diniatkan mencari
Ridlo Allah dengan Keikhlasan dan selalu
memumikan niat.

つ
４ Allah Yang Berkuasa dan Yang Menentukan .

3 Apよぬ akan aku Jadikan pclindung sehn d血

Allah yang mcn」 ЯЯ:karl langlt dan buml,

padahal Dia mcmbe五 makan dan tidak me■ lb“

makall

dst

炒

聰 f196203111988032006 NIP.197005272005012003



RENCANA PELAKSANAAN PEⅣBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekola■    :SMK Muhammadiy,h l Trenggalek

ⅣItta Pelalaran  :Pendidttm Agama lshm

Kelas/Seme"er   :Xノ 1

Waktu
Aspek

: 6x45 1nenit

:Akhhk

,{. Standar KomPetensi

4. Membiasakan Perilaku terPuji'

Kompetensi Dasar

4.1 Menyebutkanpengertianperilaku husnuzhan'

4.2 Menyebutkan contoh-contoh perilaku husnuzhan terhadap Allah' diri sendiri dan

sesama tnanusia.

4.3 Membiasakan perilaku husnuzhan dalam kehidupan sehari-hari'

Indikator Pencapaian Kompetensi 3

lndikator Pencapaian Kompetensi

. Mampu menyebu&an pengertian husnu zhan terhadap Allah'

. Mampu menyebutkan pengertian husnu z'han terhadap diri

sendiri.
. Ir.lampu menyebutkan pengertian husnu zhan terhadap sesana

manusia.
. Mampu menyebutkan contoh husnu z'han terhadap Allah'

. Marnpu menyebutkan contoh husnu zhan terhadap diri sendiri'

. Mampu menyebutkan contoh husnu zhan terhadap sesama

manusia.
. Menu4iukkan sikap husnu zhar terhadap Allah'

. Menrxrjukkan sikap husnu zhan terhadap diri sendiri'

. Menunjukkan sikap husnu zhan terhadap sesama manusia'

Nilai Budaya Dan

Karakter Bangsa

Religius, jujur, santurq

disiplin, tanggung
jawab, cinta ilmu,
ingin tahu, PercaYa
diri, meughargai
keberagaman, Patuh
pada aturaru sosial,

bergaya hiduP sehat,

sadar akan hak dan

kewajiban, kerja keras,

dan adil.

KewirauS■haan/Ekollomi Kreadf:

・  Pamh dalaln melaksanakan aJaran agma yang dianutnya

・ Toleran terhadap pclaksanaan badah agama lain

・ Percaya“五cketcmanhi,optimi)
。 Bcro五cntasi pada mgas ocnnOiVasi,tentabah,bertckad,enCl崎

。 Pengambil“ sib(Sukatantangtt mampu mc面mp⇒

。 OHentasi ke masadepan Kpunya pCrttcktifuntuk masadepmp

Materi Ainr olateH PokOり

IIus,u2han:

‐Pcngertian POilaku Husndan

E. MetodePembelajaran:

,t8



. Ceramah, tanyajawab dan Praktek

F. Tujuan Fembelajaran

Sisrva diharapkan mampu unhrk :

. Marnpu menyebutkan pengertian husnu ztan terhadap Allah.

. Mampr.r menyebutkan pengertian husnu zhan terhadap diri sendiri.

. Mampu menyebutkan pengertian husnu zhan terhadap sesama manusia.

. Mampu menyebutkan contoh husnu zhan terhadap Allah.

. N{ampu menyebutkan contoh husnu z}ran terhadap diri sendiri.

' Mampu menyebutkan contoh husnu zhan terhadap sesama manusia.

. Menunjukkan sikap husnu zhan teihadap Allah'

. Menunjukkan sikap husnu zhan terhadap diri sendiri.

. Menunjukkan sikap husnu zhan terhadap sesama manusia.

Strategi l'errbelajarau

Tatap Muka Terstruktur Mandiri

. Bertanya jawab Siswa menyebulkan contoh- ' Mempraktikkan contoh-

teotang pengertian contoh perilaku husnu dzan contoh perilaku husnu

perilaku husnu zhan. terhadap Allah. dzan terhadap Allah.
. Bertanya jawab Siswa menyebutkan contoh- ' Mempraktikkaa contoh-

tentrng prilaku- contoh perilaku husnuzhan contoh perilaku

prilalu yang terhadap diri sendiri' husnuzhan terhadap diri
berkaitan dengan . Siswa menyebutkan contoh- sendiri'

husnuzhan. contoh perilaku terhadap . Memprallikkan contoh-

sesamamanusia. ::l*ff;];}; ".0*",

@
a. I(egiatan Awal

- Guru-Siswa memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah

dar kemudian berdo6 bersama sebelum memulai pelajaran.

- Siswa menyiapkan kitab suci A1 Qur6n

- Secara bersama membaca AI Qur6n selama 5 - 10 menit

- Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dengan kompetensi

dasar yang akan dicapai.

Kegiatan Inti
Dalarn kegiatan inti, guru dan para siswa melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

Elabora$
Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa tenkng materi pengertian Perilaku

Husnuzhan

- Guru mengawali dengan mengajukan beberapa pertanyaaq contohnya:

o Pemahkah kalian mendengar orang lain berbicara tentang perilaku husnuzhan?

o Pemahkah kalian berperilaku husnuzhan?

. Siapakah diantara kalian yang mengerti tentang arti perilaku husnuzhan?
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- Guru menuniuk seorang siswa yang sudah pernah mengetahui tentang perilaku
husnuzhan untuk memberikan opininya kepada teman-temannya di bawah
bimbingan guru.

- Setelah para siswa selesai mendengarkan secara klasikal, guru menrur.juk beberapa

siswa untuk menerangkanya kembali.

- Guru menjelaskan tentang perilaku husnuzhan baik terhadap Allah maupun terhadap

diri sendiri.

E*tplastt
- Selanjutnya siswa menyebutkan perilaku husnuzhan dari sumber bacaan dengan

pengamatan dari guru.

- Selanjutnya, guru mengajukan beberapa pertanyaan tentang arti perilaku husnuzhan

kepada siswa.

- Setelah selesai guru menjelaskan perilaku husnuzhan.

- Guru menjelaskan kepada siswa akan hikmah yang terkandung dalam perilaku

husnuzhan.

- Grxu menugaskal kepada siswa untuk mendiskusikan tentang perilal-u husnuzhan

secara berkelompok.

- Siswa diminta unhrk menyampaikan hasil diskusi kelompok.

MlIn!as!
- Perilaku husnuzhan banyak mengandung nilai-nilai sikap dan perilaku yang utama,

seperti selalu berfikir positif terhadap takdir Allah dan tidak berprasanglca terhadap

nibnat-Nya. Jika direnungkan, betapa Inriah dan mulianya bersikap positif tanpa

prasangka .

c. Kegiatan Akhir (PenutuP)

- Guru meminta agar para siswa sekali lagi tentang hikmah yang terkandung dalam

perilaku husnuzhan sebagai penutup materi pembelajaran.

- Guru meminta agar pam siswa rajin mempelajari arti dan hikmah yang terkandung

dalam perilaku husnuzhan .

- Guru menutup / mengakhiri pelajaran tersebut dengan membaca hamdalah/do6.

- Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas dan siswa

nronjawab salam.

H. Penilaian
. Tes perbuatan (Performance Individu)

" Tes tertulis

I. Bahau,/SumberBelajar
. Al Quran dan terjemahan Departemen Agama RI
. Buku pelajaran PAI SMA kelas I

J. Lembar Penilaian

I. Tes Tertulis

No. Butir― butir Soal Kunci Jawaban

Apakah yang dimaksud dengan Husnuzhan
ihr, ..... ,... ...

Berfikir dan bersikap
yang baik. (Positif
Thinking)
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2 Segala musibah yang terjadi di Negeri ini
merupakan azab karena kesalahan kolektif
dari pemimpin dan rakyat yang tidak
menghenda-ki adanya syariatdengan tanpa
menyalahkan Allah. Merupakan cerminan
dari..... .

Husnuzhan terhadap Allah.

Nanang bcrghoHm kcpada Udin scbcsar Rp

50.000 dan bcluln iuga∝Junasi Sikap U“n

mcmbiarkan karcna ia bcrpcndapat bah、 va

Nanang sedang tidak“ a uang dan mungkln

tedmpa kcsdhm.

Husnuzhan terhadap
sesama manusia.

II. Tes Sikap

Keterangan:

SS‐ Sangat Scttu

S =SchJu
TS― Tidak Scu」 u

STS=Sangat Tidak Settu

Skor Tes Sikap:

=50
=40
=10
=0

III. Portofolio

Tes pengalaman dilakukan dengan menggurrakan portofolio dimana guru mencatat
pengalaman agama berdasarkan antara lain:

- apa yang dilihat;

- laporan rekan guru dan pegawai lainnya; dan

- laporan dari orangtua murid atau siswa.

TrenggaleL

浙

No Pcnlyat●画 SS S TS STS

1 Musbah datang da威 Allah unm mcmbc」 kan
pClaiaran danhblal.

2 Allah Yang Berkuasa dan Yang Menentukan .

Tanamkan kebaikan sejak dini karena ia
merupakan benih yang akan kita peroleh
hasilnya dilain hari

dst

輻 |

f1962031119880320011
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Foto Gedung SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek (tampak samping)
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Foto Gedung SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek (tampak depan)
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Kegiatan Musyawarah IPM



Kegiatan Seminar Keagamaa

Kegiatan Seminar Keagamaan
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Pelatihan Leadership Training

Pelatihan Leadership Training



Kegiatan Pembiasaan Sholat Duha dan Sholat Duhur Berjarnaah
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Kegiatan Lomba Qiro'ah Al Qur'an

Kegiatan Lomba Qiro'ah Al Qur'an



DAFTAR RIWAYAT HIDIIP

A. Identitas
Nama : Arifin
Terrpat dan Tg1. Lahir : Trenggalek, 29 Desember 1989
NBM :1083939
Jabatan : Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Trenggalek
Alamat Rumah : RT. 13 RW. 05 Desa Jambu, Kec. Tugu - Trenggalek
Alamat Kantor : Jl. Ronggo Warsito No. 4 Sumbergedong - Trenggalek
Nama Ayah : Mujono
Narna Ibu : Mujilah
Nama Istri : Yoanita Martina Sutikno
Nama Anak : Rasvid Sulaiman Al Mudzakir

Riwayat Pendidikan Formal
1. SD Negeri 3 Jambu Lulus Tahun 2002
2. MTs Muhammadiyah 3 Tugu Lulus Tahun 2005
3. MA Negeri Trenggalek Lulus Tahun 2008
4. S 1 Universitas Muhammadiyah Ponorogo Lulus Tahun 2013

Riwayat Pekerjaan
1. Staf Administrasi di SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek Tahun 2008-2016
2. Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Trenggalek Tahun 2016 - Sekarang

Pengalaman Organisasi
1 . Ketua Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Periode 2008 - 2012
2. Sekretaris Lazismu PDM Trenggalek Periode 2010-201 5
3. Sekretaris Eksekutif PDM Trenggalek Periode 2015-2020
4. Sekretaris Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Periode 2016-2020

Karya tlmiah
Judul : "Upaya Guru PAI dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas XII APk 1

SMK Muhanrmadiyah 1 Trenggalek dengan metode Inside Outside (lircle" (Penelitian
Tindakan Keias Tahun 2013)

Juli 2017


