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A. Indikator Pencapaian Kompetensi 

KI 1.4 

 Senang memiliki sifat tanggung jawab dan adil dalam kehidupan sehari-

hari. 

 Menampilkan sifat tanggung jawab dan adil dalam kehidupan sehari-hari. 

KI 2.4 

 Berlatih secara terus-menerus untuk menjadi pribadi yang bertanggung 

jawab dan adil dalam kehidupan sehari-hari. 

KI 3.4 

 Menjelaskan pengertian sifat tanggung jawab dan adil dalam kehidupan 

sehari-hari. 

KI 4.4 

 Menyebutkan contoh sifat tanggung jawab dan adil. 

 Menerapkan contoh sifat tanggung jawab dan adildalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

B. Materi Pembelajaran 

Akhlak Terpuji 1 

 

A. Tanggung Jawab 

 Setiap perbuatan yang dilakukan manusia akan membawa akibat baik 

atau buruk di kemudian hari. Kita harus berani mempertanggungjawabkan 

perbuatan yang telah dilakukan. Sekecil apa pun amalan yang kita lakukan akan 

dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. 

Allah berfirman sebagai berikut. 

 ُكلُّ نَ ْفٍس ِبَا َكَسَبْت َرِهيَنة  
Artinya: 

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. (Q.S. Al-

Muddassir: 38) 

Tanggung jawab adalah wujud atau bentuk dari sikap amanah. Amanah 

merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain. Orang yang 

bertanggung jawab adalah orang yang menjalankan amanah dengan sebaik-

baiknya. Apa pun kehidupan manusia di dunia ini harus bertanggung jawab. 

Menunaikan   tanggung   jawab   dengan  sebaik-baiknya  akan  membawa  
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keuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Jika selalu melaksanakan amanah 

dengan baik, kita akan dipercaya orang lain. Kita mendapatkan pahala dari 

Allah. Sebaliknya, jika terbiasa melalaikan tanggung jawab, kita akan diabaikan 

orang lain. 

Kita melatih diri agar terbiasa bertanggung jawab dalam kehidupan 

sehari-hari, antara lain sebagai berikut. 

1. Selalu ingat kepada Allah bahwa segala perbuatan yang dilakukan di 

dunia akan diminta pertanggungjawabannya. 

2. Menyadari akan beratnya amanah yang diberikan kepada kita. 

3. Menyadari akibat buruk yang timbul dari sikap tidak bertanggung jawab. 

4. Berani mengakui kekurangan diri sendiri. 

5. Siap menerima resiko apa pun dari kesalahan yang dilakukan. 

 

B. Adil 

1. Adil yang Berarti Menempatkan Sesuatu pada Tempatnya 

Lawan kata keadilan adalah kezaliman. Pelanggaran terhadap hukum-

hukum Allah merupkan bentuk ketidakadilan. Semuanya telah diatur oleh 

Allah. Jika manusia melanggar aturan itu maka timbul kerusakan di bumi. 

Kesewenang-wenangan adalah bentuk ketidakadilan. Jika ada penguasa yang 

sewenang-wenang terhadap rakyatnya maka ia telah berbuat kezaliman. 

Penguasa yang zalim ialah penguasa yang hanya mementingkan golongan dan 

kelompoknya. Ia tidak akan senang jika ada orang yang memberikan nasihat 

kepadanya. Ia akan menyingkirkan orang-orang yang tidak sependapat 

dengannya. Kezaliman seperti itu harus kita hentikan. Jika tidak, akan timbul 

kekacauan di mana-mana. Keresahan dan ketidakpuasan akan berjalan terus. 

Jika dibiarkan bisa menggiring suatu masyarakat kea arah kehancuran. 

2. Adil yang Berarti Sama 

Adil yang berarti sama ialah memperlakukan manusia satu dengan 

lainnya dengan perlakuan yang sama. Misalnya, seorang yang berbuat jahat 

harus dihukum tanpa memandang kedudukan dan kekayaan. Tidak dibenarkan 

jika  yang  mencuri  orang miskin dan lemah, dihukum dengan seberat-beratnya.  
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Sebaliknya, jika yang mencuri harta itu adalah seorang pejabat maka ia lolos 

dari jerat hukum. Allah berfirman dalam Al-Qur’an, Surah an-Nisa Ayat 58 

  .…َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بَ ْْيَ النَّاِس َأْن ََتُْكُموا بِاْلَعْدلِ  ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اْْلََمانَاِت ِإَلى 

Artinya: 
Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil …. 

1. Adil yang Berarti Seimbang 

Adil yang berarti seimbang adalah menempatkan hak dan kewajiban dengan 

cara seimbang. Tidak boleh seorang majikan itu menunda-nunda gaji 

karyawannya. Majikan harus menjadikan karyawannya sebagai mitra dalam 

bekerja, bukan semata-mata sebagai mesin saja. Demikian pula, kita harus 

seimbang dalam memberikan hak bagi anggota badan kita. Kita tidak boleh 

terlalu banyak makan, tidur, bicara, dan tertawa. Berlebihan dalam segala hal 

akan menyebabkan penyakit, baik penyakit hati maupun penyakit jasmani. 

 

C. Kegiatan Pembelajaran 

No. Kegiatan  Waktu 

1 Kegiatan Awal 

 Menyiapkan fisik dan psikis anak dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran dengan berdo’a bersama. 

 Menanyakan keadaan dan kehadiran siswa. 

 Mengulang pelajaran terdahulu. 

 Menyampaikan pengantar dari bahan ajar yang 

disampaikan. 

 Menggali pengetahuan awal kemampuan siswa dalam 

melakukan pembelajaran. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus siswa 

kuasai. 

 

10 menit 
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2 Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Siswa diminta membaca bacaan tentang materi yang 

berkaitan dengan pembelajaran hari ini 

 Siswa diminta mengamati gambar yang berkaitan dengan 

pembelajaran hari ini. 

 Siswa mendengarkan dengan seksama materi yang 

dijelaskan oleh guru. 

Menanya 

 Guru melakukan tanya jawab terkait materi yang telah 

dibaca oleh siswa dan dijelaskan oleh guru. 

 Guru memberikan penjelasan tambahan jika materi 

belum dipahami siswa. 

Eksplorasi 

 Guru membentuk kelompok-kelompok dengan masing-

masing anggota kelompok berjumlah 5-6 orang dan 

memanggil masing-masing ketua kelompok untuk 

diberikan penjelasan tentang materi. 

 Masing-masing ketua kelompok kembali ke 

kelompoknya, kemudian menjelaskan materi yang 

disampaikan oleh guru kepada temannya. 

Asosiasi 

 Masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja, 

untuk menuliskan satu pertanyaan menyangkut materi 

yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. 

 Kertas dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke 

siswa yang lain. 

Komunikasi 

 Setiap siswa mendapatkan satu bola pertanyaan dan 

diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang 

 

45 menit 
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tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara 

bergantian. 

 Apabila siswa yang mendapatkan pertanyaan tidak bisa 

menjawab, ia dapat dibantu oleh teman kelompoknya 

atau oleh kelompok lain. 

3 Kegiatan Akhir 

 Mengadakan evaluasi atau memberikan tanggapan 

terhadap hasil jawaban siswa. 

 Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan 

dari pembelajaran yang telah dilakukan. 

 Memberikan tugas (pekerjaan rumah). 

 Guru mengucapkan hamdalah bersama siswa untuk 

mengakhiri pembelajaran. 

 Guru mengucapkan salam. 

 

15 menit 

 

D. Penilaian, Remedial dan Pengayaan 

1. Penilaian 

Apek Pengetahuan 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 

paling benar! 

1. Sikap bertanggung jawab merupakan perwujudan dari …. 

a. khianat c. amanah 

b. ikhlas d. rendah hati 

2. Firman Allah yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas 

apa yang telah dilakukannya terdapat dalam Surah …. 

a. al-Mu’min Ayat 30 c. al-Mutaffifin Ayat 36 

b. al-Muzzammil Ayat 37 d. al-Muddassir Ayat 38 

3. Seorang murid yang bertanggung jawab, dia akan …. 

a. belajar jika ada ujian c. belajar sungguh-sungguh setiap waktu 

b. melalaikan belajar d. belajar sungguh-sungguh jika disuruh 
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4. Berikut ini termasuk kebiasaan untuk melatih sikap bertanggung jawab, kecuali 

…. 

a. mengingat adanya pengadilan di akhirat 

b. meyakini kehidupan di dunia yang kekal 

c. berani menanggung risiko 

d. mengakui kekurangan diri sendiri 

5. Setiap orang bertanggung jawab atas …. 

a. apa yang telah dilakukannya c. keluarganya 

b. perbuatan tetangganya d. dosa nenek moyangnya 

6. Berbuat adillah kamu karena adil itu lebih dekat pada …. 

a. kesuksesan c. ketertiban 

b. takwa d. keamanan 

7. Berikut ini termasuk para pemimpin yang adil, kecuali …. 

a. Umar bin Khattab r.a c. Rasulullah Saw 

b. Ali bin Abi Talib r.a d. Fir’aun 

8. Contoh perbuatan zalim ialah …. 

a. menunda-nunda gaji karyawan 

b. tidak membeda-bedakan status sosial 

c. segera menyampaikan amanah 

d. memberlakukan hukum secara adil 

9. … berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. 

a. Dermawan c. Adil 

b. Takwa d. Tawaduk 

10. Manusia harus berbuat adil terhadap orang lain dan menjauhi …. 

a. kedustaan c. kezaliman 

b. pengkhianatan d. rendah diri 

Kunci Jawaban: 

1. c. amanah 

2. d. al-Muddassir Ayat 38 

3. c. belajar sungguh-sungguh setiap waktu 

4. b. meyakini kehidupan di dunia yang kekal 
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5. a. apa yang telah dilakukannya 

6. b. takwa 

7. d Fir’aun 

8. a. menunda-nunda gaji karyawan 

9. c. Adil 

10.  c. kezaliman 
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara singkat dan tepat! 

1. Jelaskan pengertian sikap bertanggung jawab! 

2. Sebutkan kebiasaan yang dapat dilakukan untuk melatih sikap bertanggung 

jawab! 

3. Apa arti ayat di bawah ini? 

 ُكلُّ نَ ْفٍس ِبَا َكَسَبْت َرِهيَنة  
4. Sikap tidak bertanggung jawab sama dengan? 

5. Di manakah manusia akan dimintai pertanggungjawaban tertinggi? 

6. Bagaiman cara menumbuhkan sikap adil bagi manusia? 

7. Sebutkan macam-macam sikap adil! 

8. Ketika seorang pelajar membuang sampah di sembarang tempat, perilaku 

tersebut termasuk kategori tidak adil. Karena hal tersebut termasuk 

perbuatan? 

9. Seorang pelajar yang selalu belajar tekun merupakan contoh sikap adil 

terhadap? 

10. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara? 

Kunci Jawaban: 

1. Sikap bertanggung jawab adalah sikap seseorang yang menjalankan sesuatu 

yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya. 

2. Kebiasaan yang dapat dilakukan untuk melatih sikap bertanggung jawab: 

 Selalu ingat kepada Allah bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia 

akan diminta pertanggungjawabannya. 

 Menyadari akan beratnya amanah yang diberikan kepada kita. 

 Menyadari akibat buruk yang timbul dari sikap tidak bertanggung jawab. 

 Berani mengakui kekurangan diri sendiri. 

 Siap menerima resiko apa pun dari kesalahan yang dilakukan. 

3. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. 

4. Melalaikan amanah 

5. Di akhirat 
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6. Membiaskan diri untuk bersikap adil dan menyadari betapa pentingnya sikap 

adil dalam kehidupan manusia. 

7. - Adil kepada Allah Swt 

 - Adil kepada orang tua 

 - Adil kepada diri sendiri. 

8. Aniaya 

9. Diri sendiri 

10. Seimbang 

 

Aspek Sikap 

No. 
Aspek Skor 

Deskripsi 

Sikap 4 3 2 1 

1 Disiplin      

2 Tanggung jawab      

3 Keaktifan      

4 Kerjasama      

Sikap : 4 = Membudaya; 3 = Mulai Berkembang; 2 = Mulai Terlihat 

  1 = Belum Terlihat 
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2. Remedial 

Kegiatan remedial diberikan kepada siswa yang belum tuntas dalam 

menguasai konsep. 

 

3. Pengayaan 

Siswa menuliskan firman Allah yang berkaitan dengan materi tanggung 

jawab dan adil beserta dengan artinya dengan benar. 

 

E. Media, Bahan, dan Sumber belajar 

1. Media 

 Papan tulis 

 Gambar 

 Lembar kerja 

2. Bahan 

 Buku ajar 

3. Sumber Belajar 

 Buku Membina Akidah dan Akhlak 6 untuk Kelas VI Madrasah 

Ibtidaiyah 

 Buku Guru Akidah Akhlak MI kelas 6 

 

 

 Banjarmasin,    November 2017 
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Observasi 1 (Sabtu, 18 November 2017) 

Pedoman Observasi Aktivitas Guru dalam Kegiatan Pembelajaran 

No. Indikator Aspek yang Diamati 
Dilakukan Keterangan 

Ya Tidak 

I Perencanaan Pembelajaran 

 Silabus     

 Membuat Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 

  
  

 Menyiapkan media dan sumber belajar     

II Pelaksanaan Pembelajaran 

 Kegiatan Pendahuluan 

 Mengkondisikan peserta didik agar siap 
mengikuti pembelajaran 

  
  

 Memberi salam dan berdo’a     

 Mengabsensi peserta didik     

 Appersepsi     

 Menuliskan judul materi di papan tulis     

 Pre-test     

 Memotivasi siswa     

 Menyampaikan tujuan pembelajaran     

 Kegiatan Inti 

 Guru menyampaikan materi yang disajikan     

 Guru membentuk kelompok-kelompok dan 
memanggil masing-masing ketua 
kelompok untuk memberikan penjelasan 
tentang materi 

  

  

 Masing-masing ketua kelompok kembali ke 
kelompoknya masing-masing, kemudian 
menjelaskan materi yang disampaikan oleh 
guru kepada temannya 

  

  

 Masing-masing peserta didik diberikan 
satu lembar kertas kerja, untuk menuliskan 
satu pertanyaan apa saja menyangkut 
materi yang sudah dijelaskan oleh ketua 
kelompok 

  

  

 Kertas dibuat seperti bola dan dilempar 
dari satu peserta didik ke peserta didik 
yang lain 

  
  

 Peserta didik diberikan kesempatan untuk 
menjawab pertanyaan yang tertulis dalam 
kertas berbentuk bola tersebut secara 
bergantian 

  

  

 Evaluasi     

 Melaksanakan pembelajaran secara runtut     
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 Melaksanakan pembelajaran sesuai alokasi 
waktu 

 
  

 

 Menguasai pengelolaan kelas     

 Menumbuhkan partisipasi aktif peserta 
didik dalam pembelajaran 

  
  

 Menunjukkan sifat terbuka terhadap 
respon peserta didik 

  
  

 Memberikan reward kepada peserta didik     

 Kegiatan Penutup 

 Post-test     

 Menyimpulkan materi pembelajaran 
dengan melibatkan peserta didik 

 
  

 

 Memberikan pesan/nasihat kepada 
peserta didik 

  
  

 Memberikan tugas/PR     

 Menutup Pembelajaran     

III Penilaian Hasil Pembelajaran 

 Penilaian Kompetensi Pengetahuan     

 Penilaian Kompetansi Sikap     

 Penilaian Kompetensi Keterampilan     
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Pedoman Observasi Aktivitas Peserta Didik dalam Kegiatan Pembelajaran 

No. Sikap yang Diamati Terlihat 
Tidak 

Terlihat 
Keterangan 

I Kegiatan Pendahuluan  

 Kesiapan peserta didik mengikuti 
pembelajaran 

  
  

 Menyiapkan peralatan tulis 
sebelum memulai pembelajaran 

  
  

 Antusiasme peserta didik dalam 
mempersiapkan pembelajaran 

  
  

II Kegiatan Inti 

 Peserta didik memperhatikan 
guru pada saat menyampaikan 
materi yang disajikan 

 
  

 

 Peserta didik duduk berkelompok 
dan ketua dari masing-masing 
kelompok menghampiri guru 
untuk mendapat penjelasan 
tentang materi 

  

  

 Ketua kelompok yang kembali ke 
kelompoknya menjelaskan 
materi yang disampaikan oleh 
guru kepada temannya 

  

  

 Peserta didik diberikan satu 
lembar kertas kerja, dan 
menuliskan satu pertanyaan apa 
saja menyangkut materi yang 
sudah dijelaskan oleh ketua 
kelompok 

  

  

 Peserta didik membuat kertas 
seperti bola dan 
melemparkannya ke peserta 
didik yang lain 

  

  

 Antusiasme peserta didik dalam 
mengikuti kegiatan pembelajaran 

   
 

III Kegiatan Penutup 

 Antusiasme peserta didik dalam 
melakukan tanya jawab dan post-
test 

  
  

 Keterlibatan peserta didik dalam 
menarik kesimpulan 

 
  

 

Observasi 2 (Sabtu, 25 November 2017) 

Pedoman Observasi Aktivitas Guru dalam Kegiatan Pembelajaran 

No. Indikator Aspek yang Diamati Dilakukan Keterangan 
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Ya Tidak 

I Perencanaan Pembelajaran 

 Silabus     

 Membuat Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 

  
  

 Menyiapkan media dan sumber belajar     

II Pelaksanaan Pembelajaran 

 Kegiatan Pendahuluan 

 Mengkondisikan peserta didik agar siap 
mengikuti pembelajaran 

  
  

 Memberi salam dan berdo’a     

 Mengabsensi peserta didik     

 Appersepsi     

 Menuliskan judul materi di papan tulis     

 Pre-test     

 Memotivasi siswa     

 Menyampaikan tujuan pembelajaran     

 Kegiatan Inti 

 Guru menyampaikan materi yang disajikan     

 Guru membentuk kelompok-kelompok dan 
memanggil masing-masing ketua 
kelompok untuk memberikan penjelasan 
tentang materi 

  

  

 Masing-masing ketua kelompok kembali ke 
kelompoknya masing-masing, kemudian 
menjelaskan materi yang disampaikan oleh 
guru kepada temannya 

  

  

 Masing-masing peserta didik diberikan 
satu lembar kertas kerja, untuk menuliskan 
satu pertanyaan apa saja menyangkut 
materi yang sudah dijelaskan oleh ketua 
kelompok 

  

  

 Kertas dibuat seperti bola dan dilempar 
dari satu peserta didik ke peserta didik 
yang lain 

  
  

 Peserta didik diberikan kesempatan untuk 
menjawab pertanyaan yang tertulis dalam 
kertas berbentuk bola tersebut secara 
bergantian 

  

  

 Evaluasi     

 Melaksanakan pembelajaran secara runtut     

 Melaksanakan pembelajaran sesuai alokasi 
waktu 

  
  

 Menguasai pengelolaan kelas     
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 Menumbuhkan partisipasi aktif peserta 
didik dalam pembelajaran 

  
  

 Menunjukkan sifat terbuka terhadap 
respon peserta didik 

  
  

 Memberikan reward kepada peserta didik     

 Kegiatan Penutup 

 Post-test     

 Menyimpulkan materi pembelajaran 
dengan melibatkan peserta didik 

  
  

 Memberikan pesan/nasihat kepada 
peserta didik 

  
  

 Memberikan tugas/PR     

 Menutup Pembelajaran     

III Penilaian Hasil Pembelajaran 

 Penilaian Kompetensi Pengetahuan     

 Penilaian Kompetansi Sikap     

 Penilaian Kompetensi Keterampilan     
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Pedoman Observasi Aktivitas Peserta Didik dalam Kegiatan Pembelajaran 

No. Sikap yang Diamati Terlihat 
Tidak 

Terlihat 
Keterangan 

I Kegiatan Pendahuluan  

 Kesiapan peserta didik mengikuti 
pembelajaran 

  
  

 Menyiapkan peralatan tulis 
sebelum memulai pembelajaran 

  
  

 Antusiasme peserta didik dalam 
mempersiapkan pembelajaran 

  
  

II Kegiatan Inti 

 Peserta didik memperhatikan 
guru pada saat menyampaikan 
materi yang disajikan 

  
  

 Peserta didik duduk berkelompok 
dan ketua dari masing-masing 
kelompok menghampiri guru 
untuk mendapat penjelasan 
tentang materi 

  

  

 Ketua kelompok yang kembali ke 
kelompoknya menjelaskan 
materi yang disampaikan oleh 
guru kepada temannya 

  

  

 Peserta didik diberikan satu 
lembar kertas kerja, dan 
menuliskan satu pertanyaan apa 
saja menyangkut materi yang 
sudah dijelaskan oleh ketua 
kelompok 

  

  

 Peserta didik membuat kertas 
seperti bola dan 
melemparkannya ke peserta 
didik yang lain 

  

  

 Antusiasme peserta didik dalam 
mengikuti kegiatan pembelajaran 

  
  

III Kegiatan Penutup 

 Antusiasme peserta didik dalam 
melakukan tanya jawab dan post-
test 

  
  

 Keterlibatan peserta didik dalam 
menarik kesimpulan 
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A. Pedoman Wawancara 

1. Wawancara untuk Kepala Madrasah dan Staf Tata Usaha 

1. Kapan berdirinya MIN 9 Banjar Kabupaten Banjar?  

2. Bagaimana sejarah singkat berdirinya MIN 9 Banjar Kabupaten Banjar?  

3. Apa saja visi, misi, dan tujuan didirikannya MIN 9 Banjar Kabupaten Banjar?  

4. Berapa jumlah dewan guru dan staf tata usaha di MIN 9 Banjar Kabupaten 

Banjar?  

5. Berapa jumlah keseluruhan siswa/i pada tahun ajaran 2017/2018 di MIN 9 

Banjar Kabupaten Banjar? 

6. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang ada di MIN 9 Banjar 

Kabupaten Banjar?  

2. Wawancara untuk Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

1. Apa latar belakang pendidikan Ibu? 

2. Sejak kapan Ibu mengajar di MIN 9 Banjar Kabupaten Banjar? 

3. Apakah Ibu membuat perencanaan pembelajaran sebelum melaksanakan 

proses pembelajaran Akidah Akhlak?  

4. Apakah Ibu mengkaji silabus sebelum melaksanakan proses pembelajaran 

Akidah Akhlak?  

5. Apakah Ibu membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebelum 

melaksanakan proses pembelajaran Akidah Akhlak?  

6. Apa saja media dan sumber belajar yang Ibu gunakan pada pelaksanaan 

pembelajaran Akidah Akhlak? 
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7. Apakah Ibu menyiapkan instrumen penilaian pada pembelajaran Akidah 

Akhlak ini? 

8. Apakah Ibu memberikan motivasi kepada peserta didik dalam proses 

pembelajaran? 

9. Dalam bentuk apa biasanya motivasi tersebut diberikan? 

10. Apakah dengan memberikan motivasi tersebut membuat peserta didik lebih 

tertarik untuk belajar? 

11. Apakah Ibu selalu menggunakan strategi setiap melaksanakan pembelajaran 

Akidah Akhlak? 

12. Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah menggunakan strategi snowball 

throwing pada pembelajaran Akidah Akhlak? 

13. Bagaimana respon peserta didik terhadap strategi snowball throwing? 

14. Berapa alokasi waktu yang tersedia untuk pembelajaran Akidah Akhlak ini? 

15. Apakah alokasi waktu tersebut cukup untuk menggunakan strategi snowball 

throwing pada pembelajaran Akidah Akhlak? 

16. Sebagai seorang guru atau pendidik, apakah ada kesulitan yang Ibu hadapi 

pada penerapan strategi snowball throwing pada pembelajaran Akidah 

Akhlak? 

17. Apakah strategi snowball throwing memberikan suasana baru dalam 

pembelajaran? 

3. Wawancara untuk Peserta Didik 

1. Apakah dalam proses pembelajaran guru sering memberikan motivasi? 

2. Motivasi tersebut biasanya diberikan dalam bentuk seperti apa? 
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3. Apakah dengan pemberian motivasi tersebut membuat kamu lebih tertarik 

untuk belajar? 

4. Bagaimana pendapat kamu tentang strategi snowball throwing? 

5. Apakah kamu paham dengan penjelasan guru menggunakan strategi snowball 

throwing? 

6. Apakah kamu mengalami kesulitan saat diskusi dengan teman kamu? 

7. Menurutmu apakah strategi snowball throwing dapat meningkatkan 

kemampuan kamu dalam pembelajaran Akidah Akhlak materi akhlak terpuji? 

8. Apakah strategi snowball throwing dapat menghilangkan kejenuhan dalam 

belajar? 
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B. Pedoman Dokumentasi 

1. Mencari data tentang riwayat singkat berdirinya MIN 9 Banjar Kabupaten 

Banjar. 

2. Mencari data tentang letak MIN 9 Banjar Kabupaten Banjar. 

3. Mencari data tentang visi dan misi MIN 9 Banjar Kabupaten Banjar. 

4. Mencari data tentang keadaan guru, peserta didik, dan staf tata usaha di MIN 

9 Banjar Kabupaten Banjar. 

5. Mencari data tentang keadaan sarana dan prasarana MIN 9 Banjar Kabupaten 

Banjar. 

6. Mencari data tentang Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dari Guru Akidah Akhlak di MIN 9 Banjar Kabupaten Banjar. 
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