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SILABUS
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 1 Berlatih Menjadi Orang Sabar, Ikhlas, dan Pemaaf
Alokasi waktu: 4 jam pelajaran/minggu
Pengembangan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti diperkuat melalui pengkondisian aktivitas berupa interaksi
siswa baik di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan pergaulan dunia yang terintegrasi dalam proses pembelajaran di
kelas. Pada jenjang SMP kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dikembangkan untuk mengembangkan praktikpraktik dalam pengamalan ajaran agama.
Kerangka Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Kelas VII sd IX mengikuti elemen pengorganisasi
kompetendi dasar (KD) yang mengacu pada kompetensi inti (KI). Kompetensi Inti pada kelas VII sd IX adalah sebagai berikut:
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi,
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
kejadian tampak mata.
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam
sudut pandang/teori.
Peta Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTs meliputi:
Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Memahami makna Q.S. An-Nisa'/4:
146, Q.S. Al-Baqarah/2: 153, dan
Q.S. Ali ‘Imran/3: 134 serta hadis
terkait tentang ikhlas, sabar , dan
pemaaf.
4.2.1 Membaca Q.S. An-Nisa'/4: 146,
Q.S. Al-Baqarah/2: 153, dan Q.S.
Ali ‘Imran/3: 134 dengan tartil
4.2.2 Menunjukkan hafalan Q.S. AnNisa'/4: 146, Q.S. Al-Baqarah/2:
153, dan Q.S. Ali ‘Imran/3: 134
serta hadis terkait dengan lancar.
4.2.3 Menyajikan keterkaitan
ikhlas,
sabar , dan pemaaf dengan
pesan Q.S. An-Nisa'/4: 146, Q.S.
Al-Baqarah/2: 153, dan Q.S. Ali
‘Imran/3: 134

Sabar dan Ikhlas Sesuai Pandangan Islam
• Q.S. Al-Baqarah/2: 153
• Q.S. An-Nisa'/4: 146
• Hadis terkait sabar dan ikhlas
Pribadi Pemaaf
• Q.S. An-Nisa'/4: 146
• Hadis terkait maaf

1. Membaca buku teks atau sumber
belajar yang lain (relevan) tentang
ikhlas, sabar , dan pemaaf.
2. M e m b a c a , m e m a h a m i , d a n
menghafal Q.S. An-Nisa'/4: 146,
Q.S. Al-Baqarah/2: 153, dan Q.S.
Ali ‘Imran/3: 134 serta hadis terkait
tentang ikhlas, sabar , dan pemaaf.
3. Mengidentifikasi ilmu tajwid pada  
Q.S. An-Nisa'/4: 146, Q.S. AlBaqarah/2: 153, dan Q.S. Ali
‘Imran/3: 134.
4. Melakukan diskusi dengan kelompok
belajar tentang keterkaitan ikhlas,
sabar, dan pemaaf dengan pesan
Q.S. An-Nisa'/4: 146, Q.S. AlBaqarah/2: 153, dan Q.S. Ali
‘Imran/3: 134
5. Menganalisis dan mengumpulkan
data untuk memahami keutamaan
bersikap ikhlas, sabar , dan pemaaf.
6. Menyajikan atau mempresentasikan
hasil yang dipelajari mengenai
urgensi ikhlas, sabar, dan pemaaf.

3.2
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 1 Berlatih Menjadi Orang Sabar, Ikhlas, dan Pemaaf
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran		
Kelas /Semester
Tahun Pelajaran
Alokasi Waktu		

: SMP/MTs
: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
: VII/ 2 (dua)
: ……………
: ……………

A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan ikhlas, sabar , dan pemaaf dengan tepat.
2. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan keutamaan bersikap ikhlas, sabar
, dan pemaaf secara mandiri.
3. Melalui kegiatan diskusi, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi keterkaitan    ikhlas,  sabar, dan pemaaf  dengan pesan
Q.S. An-Nisa'/4: 146, Q.S. Al-Baqarah/2: 153, dan Q.S. Ali ‘Imran/3: 134 dengan percaya diri.
4. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat menyebutkan perilaku ikhlas, sabar , dan pemaaf
sebagai implementasi pemahaman Q.S. An-Nisa'/4: 146, Q.S. Al-Baqarah/2: 153, dan Q.S. Ali ‘Imran/3: 134, dan hadis
terkait dengan mandiri.
5. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mengindentifikasi urgensi ikhlas,  sabar, dan pemaaf dengan tepat.
6. Melalui kegiatan penalaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan cara terbiasa membaca Al-Qur'an dengan meyakini
bahwa Allah mencintai orang-orang yang ikhlas, sabar, dan pemaaf dengan cermat.
7. Melalui kegiatan pemahaman, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi, membaca, memahami, dan menghafal Q.S. AnNisa'/4: 146, Q.S. Al-Baqarah/2: 153, dan Q.S. Ali ‘Imran/3: 134 serta hadis terkait tentang ikhlas, sabar , dan pemaaf
dengan tepat.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
Kompetensi Dasar (KD)

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

3.2 Memahami makna Q.S. An-Nisa'/4: 146, Q.S. Al- 3.2.1 siswa diharapkan dapat mendeskripsikan ikhlas, sabar ,
Baqarah/2: 153, dan Q.S. Ali ‘Imran/3: 134 serta hadis
dan pemaaf.
terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf.
3.2.2 siswa diharapkan dapat mendeskripsikan keutamaan
bersikap ikhlas, sabar , dan pemaaf.
3.2.3 siswa diharapkan dapat menyebutkan perilaku ikhlas,
sabar, dan pemaaf sebagai implementasi pemahaman
Q.S. An-Nisa'/4: 146, Q.S. Al-Baqarah/2: 153, dan Q.S.
Ali ‘Imran/3: 134, dan hadis terkait.
3.2.4 siswa diharapkan dapat mengindentifikasi urgensi ikhlas,  
sabar, dan pemaaf.
3.2.5 siswa diharapkan dapat menjelaskan cara terbiasa
membaca Al-Qur'an dengan meyakini bahwa Allah
mencintai orang-orang yang ikhlas, sabar, dan pemaaf.
4.2.1 Membaca Q.S. An-Nisa'/4: 146, Q.S. Al-Baqarah/2: 4.2.1.1 Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi, membaca,
memahami, dan menghafal Q.S. An-Nisa'/4: 146, Q.S.
153, dan Q.S. Ali ‘Imran/3: 134 dengan tartil
Al-Baqarah/2: 153, dan Q.S. Ali ‘Imran/3: 134 serta hadis
4.2.2 Menunjukkan hafalan Q.S. An-Nisa'/4: 146, Q.S.
terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf.
Al-Baqarah/2: 153, dan Q.S. Ali ‘Imran/3: 134
4.2.2.2 Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi ilmu tajwid pada  
serta hadis terkait dengan lancar.
Q.S. An-Nisa'/4: 146, Q.S. Al-Baqarah/2: 153, dan Q.S.
4.2.3 Menyajikan keterkaitan
ikhlas, sabar , dan
Ali ‘Imran/3: 134.
pemaaf dengan pesan Q.S. An-Nisa'/4: 146, Q.S.
4.2.3.3 Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi keterkaitan    
Al-Baqarah/2: 153, dan Q.S. Ali ‘Imran/3: 134
ikhlas, sabar, dan pemaaf dengan pesan Q.S. An-Nisa'/4:
146, Q.S. Al-Baqarah/2: 153, dan Q.S. Ali ‘Imran/3: 134.
C. Materi Pembelajaran
1. Sabar dan Ikhlas Sesuai Pandangan Islam
Sabar dalam Islam merupakan salah satu dari sifat mahmudah yang perlu ada dalam diri setiap umat manusia Nabi
Muhammad saw., ini karena sifat sabar merupakan perkara asas dalam akhlak Agama Islam. Sabar adalah menahan diri
dari sesuatu yang tidak disenangi. Sabar juga dapat diartikan sebagai usaha manusia secara sungguh-sungguh untuk
berada di jalan Allah. Jadi sabar tidak sekadar memasrahkan segala keadaan tanpa diiringi usaha.
Melaksanakan perintah Allah swt. dan rasul-Nya bukan hal yang mudah dan di sinilah kesabaran diperlukan. Misalnya,
untuk menjalankan perintah zakat kita wajib bersabar sebab godaan untuk tidak mengeluarkan harta dan berbagi dengan
orang lain akan muncul.
Selain dalam menjalankan perintah Allah swt., kita wajib sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan. Kemaksiatan sering
muncul sebagai kenikmatan dunia dan tidak jarang kita tergoda untuk mencicipinya. Padahal di balik maksiat itu terdapat
bahaya yang mengancam kebaikan kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, Allah swt. melarang kita berbuat maksiat. Di
sinilah kesabaran diperlukan.

4
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2. Pribadi Pemaaf
Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Kesalahan dan kekhilafan adalah fitrah yang melekat pada diri manusia.
Rasulullah saw. bersabda “Setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik pelaku kesalahan itu adalah
orang yang segera bertobat kepada Allah swt.”. Ini berarti bahwa manusia yang baik bukan orang yang tidak pernah
berbuat salah, karena itu mustahil, kecuali Rasulullah saw. yang ma’sum (senantiasa dalam bimbingan Allah swt.). Akan
tetapi, manusia yang baik adalah manusia yang menyadari kesalahannya dan segera bertobat kepadaNya. Orang yang
mulia adalah orang yang suka memaafkan.
Dalam sebuah hadits yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah ra, bahwasannya Rasulullah saw. bersabda: Musa bin Imran
a.s, berkata: "Wahai Tuhanku di antara hamba-hamba-Mu, siapakah orang yang paling mulia dalam pandangan-Mu ?
"Allah Azza Wajalla menjawab, “ Orang yang memaafkan walaupun ia mampu membalas. “ (H.R. Baihaqi)
D. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan
2. Model Pembelajaran

: Scientific Learning
: Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)

E. Media Pembelajaran
1. Media LCD projector.
2. Laptop
3. Bahan tayang
F. Sumber Belajar
1. Buku teks pelajaran yang relevan.
2. Ay-Yusufi, Atikah U.M.Z. 2018. Ayo Belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti VII Untuk Sekolah Menengah
Pertama. Surakarta: PT Pratama Mitra Aksara.
3. Modul/bahan ajar.
4. Internet.
5. Sumber lain yang relevan.
G. Langkah-Langkah Pembelajaran
1. Pertemuan ke-1 dan ke-2 (4 x 40 menit)

Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Guru :
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran.
• Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin.
• Menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa
dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya (pada kelas VI).
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/kegiatan ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai, maka siswa
diharapkan dapat menjelaskan tentang:
a. Sabar dan Ikhlas Sesuai Pandangan Islam
b. Q.S. Al-Baqarah/2: 153
c. Q.S. An-Nisa'/4: 146
d. Hadis terkait sabar dan ikhlas
e. Pribadi Pemaaf
f. Q.S. An-Nisa'/4: 146
g. Hadis terkait maaf
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung.
• Mengajukan pertanyaan.
Pemberian Acuan
• Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan
yang berlangsung.
• Pembagian kelompok belajar.
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah
pembelajaran.

15 menit
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Kegiatan Inti
Sintak Model
Pembelajaran
Orientasi siswa
kepada masalah

Kegiatan Pembelajaran
Mengamati
Siswa diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik
a. Sabar dan Ikhlas Sesuai Pandangan Islam
b. Q.S. Al-Baqarah/2: 153
c. Q.S. An-Nisa'/4: 146
d. Hadis terkait sabar dan ikhlas
e. Pribadi Pemaaf
f. Q.S. An-Nisa'/4: 146
g. Hadis terkait maaf

130 menit

dengan cara:
• Melihat (tanpa atau dengan alat)
Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini

•

•

•

•
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Mengamati
Lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal untuk dapat
dikembangkan siswa, dari media interaktif yang berhubungan dengan
a. Sabar dan Ikhlas Sesuai Pandangan Islam
b. Q.S. Al-Baqarah/2: 153
c. Q.S. An-Nisa'/4: 146
d. Hadis terkait sabar dan ikhlas
e. Pribadi Pemaaf
f. Q.S. An-Nisa'/4: 146
g. Hadis terkait maaf
Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran
berlangsung), materi dari buku Ayo Belajar dan buku-buku penunjang lain,
dari internet/materi yang berhubungan dengan
a. Sabar dan Ikhlas Sesuai Pandangan Islam
b. Q.S. Al-Baqarah/2: 153
c. Q.S. An-Nisa'/4: 146
d. Hadis terkait sabar dan ikhlas
e. Pribadi Pemaaf
f. Q.S. An-Nisa'/4: 146
g. Hadis terkait maaf
Mendengar
pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Sabar dan Ikhlas Sesuai Pandangan Islam
b. Q.S. Al-Baqarah/2: 153
c. Q.S. An-Nisa'/4: 146
d. Hadis terkait sabar dan ikhlas
e. Pribadi Pemaaf
f. Q.S. An-Nisa'/4: 146
g. Hadis terkait maaf
Menyimak
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global tentang
materi pelajaran mengenai:
a. Sabar dan Ikhlas Sesuai Pandangan Islam
b. Q.S. Al-Baqarah/2: 153
c. Q.S. An-Nisa'/4: 146
d. Hadis terkait sabar dan ikhlas
e. Pribadi Pemaaf
f. Q.S. An-Nisa'/4: 146
g. Hadis terkait maaf
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.
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Mengorganisasikan
siswa

Menanya
Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak
mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan
dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:
• Mengajukan pertanyaan tentang:
a. Sabar dan Ikhlas Sesuai Pandangan Islam
b. Q.S. Al-Baqarah/2: 153
c. Q.S. An-Nisa'/4: 146
d. Hadis terkait sabar dan ikhlas
e. Pribadi Pemaaf
f. Q.S. An-Nisa'/4: 146
g. Hadis terkait maaf
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas
dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
– Bagaimanakah ketentuan sikap sabar dan ikhlas sesuai Pandangan Islam
– Bagaimana caranya menjadi pribadi pemaaf?

Membimbing
penyelidikan individu
dan kelompok

Mengumpulkan informasi
Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang
telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian
a. Sabar dan Ikhlas Sesuai Pandangan Islam
b. Q.S. Al-Baqarah/2: 153
c. Q.S. An-Nisa'/4: 146
d. Hadis terkait sabar dan ikhlas
e. Pribadi Pemaaf
f. Q.S. An-Nisa'/4: 146
g. Hadis terkait maaf
• Membaca sumber lain selain buku teks
mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk mencari
dan membaca artikel tentang
a. Sabar dan Ikhlas Sesuai Pandangan Islam
b. Q.S. Al-Baqarah/2: 153
c. Q.S. An-Nisa'/4: 146
d. Hadis terkait sabar dan ikhlas
e. Pribadi Pemaaf
f. Q.S. An-Nisa'/4: 146
g. Hadis terkait maaf
• Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau kegiatan lain
guna menemukan solusi masalah terkait materi pokok yaitu
a. Sabar dan Ikhlas Sesuai Pandangan Islam
b. Q.S. Al-Baqarah/2: 153
c. Q.S. An-Nisa'/4: 146
d. Hadis terkait sabar dan ikhlas
e. Pribadi Pemaaf
f. Q.S. An-Nisa'/4: 146
g. Hadis terkait maaf
• Aktivitas
Siswa melakukan aktivitas yang disajikan dalam buku penunjang baik secara
individu maupun kelompok.
• Mempraktikan
Bila ada aktivitas yang perlu dipraktikan, maka dengan pengawasan guru siswa
melakukan praktik tersebut, guna menambahkan nilai keterampilan siswa.
• Mendiskusikan
Siswa diminta berdiskusi dalam kelompok untuk membahas mengenai sabar
dan ikhlas sesuai pandangan Islam dan menjadi pribadi pemaaf.
• Saling tukar informasi tentang:
a. Sabar dan Ikhlas Sesuai Pandangan Islam
b. Q.S. Al-Baqarah/2: 153
c. Q.S. An-Nisa'/4: 146
d. Hadis terkait sabar dan ikhlas
e. Pribadi Pemaaf
f. Q.S. An-Nisa'/4: 146
g. Hadis terkait maaf
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dengan ditanggapi aktif oleh siswa dari kelompok lainnya sehingga
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai
bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah
yang terdapat pada buku pegangan siswa atau pada lembar kerja yang
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap, teliti, jujur, sopan,
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan
kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari,
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.

8

Mengembangkan
dan menyajikan hasil
karya

Mengomunikasikan
siswa berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis
secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur,
teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat
dengan sopan.
• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang:
a. Sabar dan Ikhlas Sesuai Pandangan Islam
b. Q.S. Al-Baqarah/2: 153
c. Q.S. An-Nisa'/4: 146
d. Hadis terkait sabar dan ikhlas
e. Pribadi Pemaaf
f. Q.S. An-Nisa'/4: 146
g. Hadis terkait maaf
• Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi
oleh kelompok yang mempresentasikan.
• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan siswa lain diberi kesempatan
untuk menjawabnya.
• Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan
pembelajaran yang baru dilakukan berupa: Laporan hasil pengamatan
secara tertulis tentang
a. Sabar dan Ikhlas Sesuai Pandangan Islam
b. Q.S. Al-Baqarah/2: 153
c. Q.S. An-Nisa'/4: 146
d. Hadis terkait sabar dan ikhlas
e. Pribadi Pemaaf
f. Q.S. An-Nisa'/4: 146
g. Hadis terkait maaf
• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan siswa atau lembar
kerja yang telah disediakan.
• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan
beberapa pertanyaan kepada siswa.
• Menyelesaikan evaluasi yang terdapat pada buku pegangan siswa atau
pada lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran.

Menganalisa dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Mengasosiasikan
siswa menganalisa masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait
pembelajaran tentang:
• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan
sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan
mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.
• siswa mengerjakan beberapa soal mengenai
a. Sabar dan Ikhlas Sesuai Pandangan Islam
b. Q.S. Al-Baqarah/2: 153
c. Q.S. An-Nisa'/4: 146
d. Hadis terkait sabar dan ikhlas
e. Pribadi Pemaaf
f. Q.S. An-Nisa'/4: 146
g. Hadis terkait maaf
• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat
yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan
prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan:
a. Sabar dan Ikhlas Sesuai Pandangan Islam
b. Q.S. Al-Baqarah/2: 153
c. Q.S. An-Nisa'/4: 146
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d.
e.
f.
g.

Hadis terkait sabar dan ikhlas
Pribadi Pemaaf
Q.S. An-Nisa'/4: 146
Hadis terkait maaf

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi
sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggung jawab, rasa
ingin tahu, dan peduli lingkungan.
Kegiatan Penutup
siswa:
• Membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan
pembelajaran yang baru dilakukan.
• Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. siswa yang selesai mengerjakan proyek
dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian proyek.
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.
• Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/perseorangan (jika diperlukan).
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

15 menit

H. Penilaian, Pembelajaran Remedial, dan Pengayaan
1. Teknik Penilaian
a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan
1) Tes Tertulis
		 a) Pilihan ganda
b) Uraian/esai
2) Tes Lisan
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan
1) Proyek, pengamatan, wawancara
• Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok.
• Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok.
• Menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pengamatan dan eksplorasi.
2) Portofolio/unjuk kerja
• Laporan tertulis individu/kelompok.
3) Produk.
2. Instrumen Penilaian
a. Pertemuan Pertama (Terlampir)
b. Pertemuan Kedua (Terlampir)
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir)
3. Pembelajaran Remedian dan Pengayaan
a. Remedial
• Remedial dapat diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM maupun kepada siswa yang sudah melampaui
KKM. Remidial terdiri atas dua bagian: remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai
Kompetensi Dasar.
• Guru memberi semangat kepada siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Guru akan
memberikan tugas bagi siswa yang belum mencapai KKM, misalnya sebagai berikut.
– Memberikan beberapa contoh sikap sabar, ikhlas, dan pemaaf.
b. Pengayaan
• Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan siswa mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan
kepada siswa yang telah tuntas atau mencapai Kompetensi Dasar.
• Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan siswa.
• Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas misalnya
– Bersikap perilaku ikhlas merupakan suatu perbuatan terpuji yang harus dipegang teguh oleh setiap muslim.
Oleh sebab itu, hendaknya kita mulai membiasakan diri berakhlak ikhlas dalam setiap ucapan dan perbuatan.
Sebutkan beberapa upaya membiasakan diri berakhlak ikhlas!
...........................,…………..
		Mengetahui
		Kepala SMP/MTs														Guru Mata Pelajaran

		__________________________										__________________________
		NIP.																	NIP.
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
Penilaian Observasi
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Mata Pelajaran 		 : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/Semester
: VII/Dua
Tahun Pelajaran
: ....................
Waktu Pengamatan : Pada saat Pelaksanaan pembelajaran.
Indikator : 1. Aktif
			 2. Kerjasama
			 3. Semangat
Rubrik:
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran:
1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok secara terus menerus dan konsisten.
Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
2. Cukupjika menunjukkan ada sedikitusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha bekerjasama dalam kegiatan kelompok secara terus menerus dan konsisten.
Indikator sikap tidak mudah putus asa terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.
1. Kurang baik jika sama sekali bersikap putus asa terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi
masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi masih
belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif
secara terus menerus dan konsisten.
Bubuhkan tanda √ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/semester : VII/Dua
Materi pokok : Berlatih Menjadi Orang Sabar, Ikhlas, dan Pemaaf
No.

Nama
siswa

OBSERVASI
Religius

Jujur

Gemar
membaca

Disiplin

Kerja
keras

Cinta
tanah air

Jumlah
skor

Nilai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Keterangan pengisian skor:
4 = sangat baik
3 = baik
2 = cukup
1 = kurang
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LEMBAR PENGAMATAN PENGETAHUAN
Penugasan kelompok
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
Mata Pelajaran		 : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas				: VII
Rubrik Penilaian
No.

Kriteria

Kelompok
4

1.

Kesesuaian dengan konsep dan prinsip matematika

2.

Ketepatan memilih bahan/materi pembelajaran

3.

Kreativitas

4.

Ketepatan waktu pengumpulan tugas

5.

Kerapihan hasil

3

2

1

6. Nilai estetika
Keterangan: 4 = sangat baik; 3 = baik; 2 = cukup baik; 1= kurang baik
Jumlah Skor
Nilai Perolehan =
20
Contoh Lampiran Soal Latihan
1. Jelaskan maksud dan contoh dari sabar terhadap apa yang telah ditakdirkan Allah swt.!
2. Menahan diri kita agar tetap istiqomah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah swt. adalah bagian dari perintah
Allah swt. Kita harus tetap sabar menjalankan itu semua, mengapa?
3. Bagaimana bunyi firman Allah yang memerintahkan bersikap sabar!?
4. Bagaimanakah cara meningkatkan kesabaran dalam ajaran Islam?
5. Terjemahkan ayat berikut dengan benar!

6.
7.
8.
9.
10.

Orang-orang yang ikhlas memiliki ciri yang bisa dilihat, apa saja?
Ikhlas kepada Allah swt. memiliki beberapa buah dan faidah, sebutkan!
Sebutkan salah satu bukti ketaatan manusia kepada Allah swt.!
Sebutkan dua contoh perilaku ikhlas!
Jelaskan hikmah yang dapat dirasakan dari sikap pemaaf!
PENILAIAN KINERJA PRESENTASI
Studi kasus

Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Materi			 : Berlatih Menjadi Orang Sabar, Ikhlas, dan Pemaaf
Alokasi waktu :  2 x 40 menit
Nama siswa
: …….
Kelas			: ……
No.

Aspek yang dinilai

Penilaian
1

1.

Komunikasi

2.

Sistematika penyampaian

3.

Wawasan

4.

Keberanian

5.

Antusias

2

3

6.
Penampilan
			

...........................,……….

		Mengetahui
		Kepala SMP/MTs														Guru Mata Pelajaran
		___________________													___________________		
		NIP.																	NIP.
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Kunci Jawaban dan Pembahasan
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 1 BERLATIH MENJADI ORANG SABAR, IKHLAS, DAN PEMAAF
Sub A
Latihan
Kebijaksanaan guru
Mencoba
Kebijaksanaan guru
Sub B
Latihan
Kebijaksanaan guru
Mencoba

11. d. memurnikan sesuatu dan mem-bersihkannya dari
campuran
12. c. riya
 
13. a. 
ikhlas
14. b. nafsu
15. b. menyebabkan kemiskinan
16. c. menjadi pemaaf
 
17. d. pemaaf
18. a. pendendam
19. d. mampu mengekang hawa nafsunya
20. d. cenderung membalas kesalahan dengan cara yang
berlebihan

21. c. riya
22. d. munafik
23. b. dan berpegang teguhlah



24. c.
25. b. kurban

Menalar
Kebijaksanaan guru
Mengasosiasi
Kebijaksanaan guru
Mengomunikasikan
Kiat-kiat untuk meningkatkan kesabaran di antaranya:
- Mengikhlaskan niat kepada Allah swt., bahwa ia sematamata berbuat hanya untuk-Nya.
- Memperbanyak tilawah (baca; membaca) Al-Qur'an, baik
pada pagi, siang, sore ataupun malam hari.
- Memperbanyak puasa sunah.
- Mujahadatun Nafs, yaitu sebuah usaha yang dilakukan
insan untuk berusaha secara giat dan maksimal guna
mengalahkan keinginan-keinginan jiwa yang cenderung
suka pada hal-hal negatif, seperti malas, marah, kikir, dan
sebagainya.
- Mengingat-ingat kembali tujuan hidup di dunia. Karena hal
ini akan memacu insan untuk beramal secara sempurna.
- Perlu mengadakan latihan-latihan untuk sabar secara
pribadi.
- Membaca kisah-kisah kesabaran para sahabat, tabi'in
maupun tokoh-tokoh Islam lainnya.
Refleksi
Kebijaksanaan guru
Evaluasi
A. Pilihan Ganda
1. c. menahan dan mencegah
2. d. sabar
3. b. 153
4. a. karimah
5. b. berserah diri kepada Allah dengan jalan beribadah dan
meninggalkan laranganNya
6. c. sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar
7. a. ulet dalam usaha
8. d. Ulul azmi
9. b. memupuk rasa kasih sayang
10. b. tidak mudah menerima kenyataan
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B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Isian

pendendam
pemaaf
bertawakal
Nabi Ayyub a.s.
mahmudah
surga
riya
Allah swt.
tiga
beramal saleh

ﻣِﻦ ﻫﺎ ـ ﻣِﻦ ﻋِﻠﻢ

ﻣِﻦ ﺻِﻴﺎ ـ ﻣﺎ ﺛﺠﺎﺟﺎ ـ ﻗﻮﻻ ﺳﺪِﺪ

C. Uraian
1. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang
lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan
orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan
untuk membalasnya. Dalam bahasa Arab sikap pemaaf
disebut al-'afw yang juga memiliki arti bertambah (berlebih),
penghapusan, ampun, atau anugerah.
2. Iqlab, yaitu pengucapan nun mati atau tanwin yang bertemu
dengan huruf ba' yang berubah menjadi mim dan disertai
dengan gunnah. Contoh:

ﻀﺮِ  ـ ﺧﻴﺮ ﺮ
  

ﻣﺎﻻ ﻟﱡﺒﺪ ـ  ﻟﱠﻢ

ِ  ﺑﻮ- ﺳِﻴﻊ ﺑﺼِﻴﺮ

3. Berlatih bersikap pemaaf
4. Mudah marah, tidak senang dengan kebahagiaan orang lain,
suka membalas kejahatan orang lain, suka membicarakan
aib orang lain, dan lain sebagainya.
5. Orang-orang yang ikhlas memiliki ciri yang bisa dilihat, di
antaranya:
a. Senantiasa beramal dan bersungguh-sungguh dalam
beramal, baik dalam keadaan sendiri atau bersama
orang banyak, baik ada pujian ataupun celaan.
b. Terjaga dari segala yang diharamkan Allah, baik dalam
keadaan bersama manusia atau jauh dari mereka.
c. Dalam dakwah, akan terlihat bahwa seorang dai yang
ikhlas akan merasa senang jika kebaikan terealisasi di
tangan saudaranya sesama dai, sebagaimana dia juga
merasa senang jika terlaksana oleh tangannya.
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Pengayaan
1. a. Bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah
b. Bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan
Allah
c. Bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang
dialaminya, berupa berbagai hal yang menyakitkan
dan gangguan yang timbul di luar kekuasaan manusia
ataupun yang berasal dari orang lain (Syarh Tsalatsatul
Ushul, hal. 24)
2.

         

Perbaikan
1. Orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, namun
orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan
jiwanya ketika marah
2. - Menjadikan segala aktivitas dan amaliyah hanya untuk
Allah semata, yang pada akhirnya mendapat rida-Nya.
- Menghindari sifat riya, hasud, dan ada unsur pamrih.
3.
                    
   
    
  

   
       

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar
dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta
orang-orang yang sabar. (Q.S. Al-Baqarah (2): 153)
3.

ﻟﻨﺎ ﻟﺎ ﺼﺒِﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﻢ
"Orang mukmin yang berbaur (berinteraksi) dengan manusia
dan bersabar atas perbuatan buruk mereka, lebih besar
pahalanya daripada seorang mukmin yang tak berbaur
(berinteraksi) dengan manusia dan tak sabar atas tindakan
buruk mereka." (H.R. At-Tirmizi no. 2507, Ibnu Majah no.
4022, dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Shahih
Al-Jami' no. 6651)
4.

4.

ﻟ ﺆﻣِﻦ ﻟﱠﺬِ ﺨﺎﻟِﻂ ﻟﻨﺎ ﺼﺒِﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﻢ ﻋﻈﻢ ﺟﺮ ﻣِ ﻦ ﻟ ﺆﻣِﻦِ ﻟﱠﺬِ ﻟﺎ ﺨﺎﻟِﻂ

 ِﱠ ﷲَ ﻻ ﻨﻈﺮ ِ ﺟﺴﺎﻣِﻜﻢ:  ِ ﻗﺎ ﺳﻮ ﷲ:ﻋﻦ ﺑِﻰ ﻫﺮﺮ  ﻗﺎ

5.
6.
7.

8.

) ﻣﺴﻠﻢ. ﻻ ِ ﺻﻮِﻛﻢ ﻟﻜِﻦ ﻨﻈﺮ ِ ﻗﻠﻮﺑِﻜﻢ

ﻋﻦ ﻋﺎِﺋﺸﺔ ﻋﻦ ﺲ ﻗﺎ ﻗﺎ ﺳﻮ ﷲِ ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ ﻋﻠﻴﻪِ ﺳﻠﱠﻢ ﺻِﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﻚ
(ﻋﻒ ﻋﻦ ﻇﻠﻚ )   ﻟﺒﻴﻬﻘﻲ

(

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: Rasulullah saw. pernah
bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat (menilai)
bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu,
tetapi Allah melihat (menilai) keikhlasan hatimu". (H.R.
Muslim)
5. Adapun hikmah yang dapat dirasakan dari sikap pemaaf di
antaranya:
a. Orang yang pemaaf akan mendapatkan perlakuan
yang lebih baik dari orang yang dimaafkan. Orang
yang dimaafkan merasa mendapatkan perhatian dan
penghormatan dengan dimaafkannya apa yang telah
dilakukan, sehingga dia akan memberikan balasan yang
lebih baik dari sekedar sikap pemaaf yang diterima.
b. Orang yang pemaaf akan memperkuat tali silaturahim
dengan orang lain, termasuk orang yang dimaafkan.
Dengan demikian, dia akan tetap memiliki hubungan
yang baik dengan siapa pun.
c. Sikap pemaaf menunjukkan konsistensi seseorang
dalam bertakwa. Artinya, orang yang tidak memiliki
sikap pemaaf berarti dia tidak disebut bertakwa dalam
arti yang sebenarnya.

(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik
di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang
menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang.
Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (Q.S.
Ali-'Imr-an (3): 134)
Kandungan Surah Al-Baqarah ayat 153 menjelaskan orangorang yang sabar. Sesungguhnya Allah swt. beserta orangorang yang sabar. Sabar merupakan pengendali hati untuk
selalu istiqamah dalam berbuat baik.
Menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya
Kandungan Surah Ali-'Imr-an/3:134 menjelaskan ciri-ciri
orang yang takwa, yaitu selalu memaafkan orang lain.
Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah saw. pernah
bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak melihat (menilai)
bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu,
tetapi Allah melihat (menilai) keikhlasan hatimu”. (H.R.
Muslim)

“Dari Aisah dari Anas berkata, Rasulullah saw. bersabda:
“Sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah
memutuskanmu dan maafkanlah orang-orang yang
menzalimimu”. (H.R. Baihaqi)
9.

ﻣِ ﻦ ﺻِﻴﺎ ـ ﻣﺎ ﺛﺠﺎﺟﺎ ـ ﻗﻮ ﻻ ﺳﺪِﺪ

10. Menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Ikhlas
merupakan syarat mutlak diterimanya amal. Setiap
perbuatan manusia dimulai dari gerak hati atau niatnya.
Oleh karena itu, yang harus diluruskan pertama kali agar
tercapai derajat mukhlisin adalah niat di dalam hati.
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SILABUS
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 2 Mengimani Malaikat Berdasarkan Dalil Naqli
Alokasi waktu: 4 jam pelajaran/minggu
Pengembangan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti diperkuat melalui pengkondisian aktivitas berupa interaksi
siswa baik di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan pergaulan dunia yang terintegrasi dalam proses pembelajaran di
kelas. Pada jenjang SMP kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dikembangkan untuk mengembangkan praktikpraktik dalam pengamalan ajaran agama.
Kerangka Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Kelas VII sd IX mengikuti elemen pengorganisasi
kompetendi dasar (KD) yang mengacu pada kompetensi inti (KI). Kompetensi Inti pada kelas VII sd IX adalah sebagai berikut:
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi,
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
kejadian tampak mata.
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam
sudut pandang/teori.
Peta Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTs meliputi:
Kompetensi Dasar
3.4
4.4
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Materi Pembelajaran

Memahami makna iman kepada 1. Ketentuan beriman kepada mailaikat
malaikat berdasarkan dalil naqli.
berikut dalil naqlinya
Menyajikan contoh perilaku yang 2. Pengertian iman kepada malaikat dan
mencerminkan iman kepada
hukum mengimaninya
malaikat Allah swt.
3. Nama, tugas, dan sifat malaikat Allah
serta hikmah mengimaninya
4. Perilaku yang mencerminkan kesadaran
beriman kepada malaikat
5. Tanda-tanda perilaku beriman kepada
malaikat dan penerapannya dalam
kerja/bisnis
6. Tanda-tanda perilaku beriman kepada
malaikat
7. Penerapannya dalam kerja/bisnis

Kegiatan Pembelajaran
1. Membaca buku teks atau sumber
belajar yang lain (relevan) tentang
keimanan kepada malaikat.
2. Melakukan diskusi dengan kelompok
belajar untuk memperdalam iman
kepada malaikat.
3. M e n g u m p u l k a n d a t a u n t u k
memahami makna iman kepada
malaikat berdasarkan dalil naqli.
4. Menganalisis dan menjelaskan
contoh perilaku yang mencerminkan
iman kepada malaikat Allah swt..
5. Menyajikan atau mempresentasikan
hasil yang dipelajari mengenai
tanda-tanda perilaku beriman
kepada malaikat dan penerapannya
dalam kerja/bisnis.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Ayo Belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 2 Mengimani Malaikat Berdasarkan Dalil Naqli
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran		
Kelas /Semester
Tahun Pelajaran
Alokasi Waktu		

: SMP/MTs
: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
: VII/ 2 (dua)
: ……………
: ……………

A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan keimanan kepada malaikat dengan tepat.
2. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan makna iman kepada malaikat
berdasarkan dalil naqli secara mandiri.
3. Melalui kegiatan diskusi, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi cara meningkatkan iman kepada malaikat  Allah swt.
dengan percaya diri.
4. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat menjelaskan tanda penghayatan iman kepada malaikat
Allah swt. dengan mandiri.
5. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mengindentifikasi perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman
kepada malaikat dengan tepat.
6. Melalui kegiatan penalaran, siswa diharapkan dapat menyebutkan tanda-tanda perilaku beriman kepada malaikat dan
penerapannya dalam kerja/bisnis dengan cermat.
7. Melalui kegiatan pemahaman, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi ketentuan beriman kepada malaikat-malaikat Allah
swt. dengan tepat.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
Kompetensi Dasar (KD)

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

3.4 Memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan 3.4.1 siswa diharapkan dapat mendeskripsikan keimanan
dalil naqli.
kepada malaikat.
3.4.2 siswa diharapkan dapat mendeskripsikan makna iman
kepada malaikat berdasarkan dalil naqli.
3.4.3 siswa diharapkan dapat mengidentifikasi cara
meningkatkan iman kepada malaikat Allah swt..
3.4.4 siswa diharapkan dapat menjelaskan tanda penghayatan
iman kepada malaikat Allah swt. .
3.4.5 siswa diharapkan dapat menyebutkan tanda-tanda perilaku
beriman kepada malaikat dan penerapannya dalam kerja/
bisnis.
3.4.6 siswa diharapkan dapat mengidentifikasi ketentuan
beriman kepada malaikat-malaikat Allah swt..
4.4 Menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman
kepada malaikat Allah swt.

4.4.1 siswa diharapkan dapat mengindentifikasi perilaku disiplin
sebagai cerminan makna iman kepada malaikat.
4.4.2 siswa diharapkan dapat menyimulasikan contoh perilaku
yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah swt.

C. Materi Pembelajaran
1. Ketentuan Beriman Kepada Mailaikat Berikut Dalil Naqlinya
Pembahasannya meliputi:
a. Pengertian Iman kepada malaikat dan hukum mengimaninya
b. Nama, tugas, dan sifat malaikat Allah serta hikmah mengimaninya
c. Perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat
2. Tanda-Tanda Perilaku Beriman Kepada Malaikat dan Penerapannya Dalam Kerja/Bisnis
Pembahasannya meliputi:
a. Tanda-tanda perilaku beriman kepada malaikat
b. Penerapannya dalam kerja/bisnis
D. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan
2. Model Pembelajaran

: Scientific Learning
: Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)

E. Media Pembelajaran
1. Media LCD projector.
2. Laptop
3. Bahan tayang
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F. Sumber Belajar
1. Buku teks pelajaran yang relevan.
2. Ay-Yusufi, Atikah U.M.Z. 2018. Ayo Belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti VII Untuk Sekolah Menengah
Pertama. Surakarta: PT Pratama Mitra Aksara.
3. Modul/bahan ajar.
4. Internet.
5. Sumber lain yang relevan.
G. Langkah-Langkah Pembelajaran
2. Pertemuan ke-3 dan ke-4 (4 x 40 menit)

Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Guru :
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran.
• Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin.
• Menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa
dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya (pada Bab 1).
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/kegiatan ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai, maka siswa
diharapkan dapat menjelaskan tentang:
a. Ketentuan beriman kepada mailaikat berikut dalil naqlinya
b. Tanda-tanda perilaku beriman kepada malaikat dan penerapannya dalam kerja/bisnis
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung.
• Mengajukan pertanyaan.
Pemberian Acuan
• Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan
yang berlangsung.
• Pembagian kelompok belajar.
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah
pembelajaran.

15 menit

Kegiatan Inti
Sintak Model
Pembelajaran
Orientasi siswa
kepada masalah
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Kegiatan Pembelajaran
Mengamati
Siswa diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik
a. Ketentuan beriman kepada mailaikat berikut dalil naqlinya
b. Tanda-tanda perilaku beriman kepada malaikat dan penerapannya dalam
kerja/bisnis
dengan cara:
• Melihat (tanpa atau dengan alat)
Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini

130 menit
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Mengamati
Lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal untuk dapat
dikembangkan siswa, dari media interaktif yang berhubungan dengan
a. Ketentuan beriman kepada mailaikat berikut dalil naqlinya
b. Tanda-tanda perilaku beriman kepada malaikat dan penerapannya dalam
kerja/bisnis
Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran
berlangsung), materi dari buku Ayo Belajar dan buku-buku penunjang lain,
dari internet/materi yang berhubungan dengan
a. Ketentuan beriman kepada mailaikat berikut dalil naqlinya
b. Tanda-tanda perilaku beriman kepada malaikat dan penerapannya dalam
kerja/bisnis
Mendengar
pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Ketentuan beriman kepada mailaikat berikut dalil naqlinya
b. Tanda-tanda perilaku beriman kepada malaikat dan penerapannya dalam
kerja/bisnis
Menyimak
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global tentang
materi pelajaran mengenai:
a. Ketentuan beriman kepada mailaikat berikut dalil naqlinya
b. Tanda-tanda perilaku beriman kepada malaikat dan penerapannya dalam
kerja/bisnis
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.

Mengorganisasikan
siswa

Menanya
Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak
mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan
dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:
• Mengajukan pertanyaan tentang:
a. Ketentuan beriman kepada mailaikat berikut dalil naqlinya
b. Tanda-tanda perilaku beriman kepada malaikat dan penerapannya dalam
kerja/bisnis
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas
dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
– Apa saja ketentuan beriman kepada mailaikat?
– Sebutkan salah satu dalil naqlinya!
– Apa saja tanda-tanda perilaku beriman kepada malaikat dan penerapannya
dalam kerja/bisnis?

Membimbing
penyelidikan individu
dan kelompok

Mengumpulkan informasi
Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang
telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian
a. Ketentuan beriman kepada mailaikat berikut dalil naqlinya
b. Tanda-tanda perilaku beriman kepada malaikat dan penerapannya dalam
kerja/bisnis
• Membaca sumber lain selain buku teks
mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk mencari
dan membaca artikel tentang
a. Ketentuan beriman kepada mailaikat berikut dalil naqlinya
b. Tanda-tanda perilaku beriman kepada malaikat dan penerapannya dalam
kerja/bisnis
• Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau kegiatan lain
guna menemukan solusi masalah terkait materi pokok yaitu
a. Ketentuan beriman kepada mailaikat berikut dalil naqlinya
b. Tanda-tanda perilaku beriman kepada malaikat dan penerapannya dalam
kerja/bisnis
• Aktivitas
Siswa melakukan aktivitas yang disajikan dalam buku penunjang baik secara
individu maupun kelompok.
• Mempraktikan
Bila ada aktivitas yang perlu dipraktikan, maka dengan pengawasan guru siswa
melakukan praktik tersebut, guna menambahkan nilai keterampilan siswa.
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•
•

Mendiskusikan
Siswa diminta berdiskusi dalam kelompok untuk membahas mengenai
keimanan kepada mailaikat-malaikat Allah swt.
Saling tukar informasi tentang:
a. Ketentuan beriman kepada mailaikat berikut dalil naqlinya
b. Tanda-tanda perilaku beriman kepada malaikat dan penerapannya dalam
kerja/bisnis
dengan ditanggapi aktif oleh siswa dari kelompok lainnya sehingga
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai
bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah
yang terdapat pada buku pegangan siswa atau pada lembar kerja yang
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap, teliti, jujur, sopan,
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan
kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari,
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.

Mengembangkan
dan menyajikan hasil
karya

Mengomunikasikan
siswa berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis
secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur,
teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat
dengan sopan.
• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang:
a. Ketentuan beriman kepada mailaikat berikut dalil naqlinya
b. Tanda-tanda perilaku beriman kepada malaikat dan penerapannya dalam
kerja/bisnis
• Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi
oleh kelompok yang mempresentasikan.
• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan siswa lain diberi kesempatan
untuk menjawabnya.
• Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan
pembelajaran yang baru dilakukan berupa: Laporan hasil pengamatan
secara tertulis tentang
a. Ketentuan beriman kepada mailaikat berikut dalil naqlinya
b. Tanda-tanda perilaku beriman kepada malaikat dan penerapannya dalam
kerja/bisnis
• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan siswa atau lembar
kerja yang telah disediakan.
• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan
beberapa pertanyaan kepada siswa.
• Menyelesaikan evaluasi yang terdapat pada buku pegangan siswa atau
pada lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran.

Menganalisa dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Mengasosiasikan
siswa menganalisa masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait
pembelajaran tentang:
• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan
sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan
mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.
• siswa mengerjakan beberapa soal mengenai
a. Ketentuan beriman kepada mailaikat berikut dalil naqlinya
b. Tanda-tanda perilaku beriman kepada malaikat dan penerapannya dalam
kerja/bisnis
• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat
yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan
prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan:
a. Ketentuan beriman kepada mailaikat berikut dalil naqlinya
b. Tanda-tanda perilaku beriman kepada malaikat dan penerapannya dalam
kerja/bisnis

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi
sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggung jawab, rasa
ingin tahu, dan peduli lingkungan.

18
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Kegiatan Penutup
siswa:
• Membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan
pembelajaran yang baru dilakukan.
• Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. siswa yang selesai mengerjakan proyek
dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian proyek.
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.
• Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/perseorangan (jika diperlukan).
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

15 menit

H. Penilaian, Pembelajaran Remedial, dan Pengayaan
1. Teknik Penilaian
a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan
1) Tes Tertulis
		 a) Pilihan ganda
b) Uraian/esai
2) Tes Lisan
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan
1) Proyek, pengamatan, wawancara
• Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok.
• Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok.
• Menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pengamatan dan eksplorasi.
2) Portofolio/unjuk kerja
• Laporan tertulis individu/kelompok.
3) Produk.
2. Instrumen Penilaian
a. Pertemuan Pertama (Terlampir)
b. Pertemuan Kedua (Terlampir)
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir)
3. Pembelajaran Remedian dan Pengayaan
a. Remedial
• Remedial dapat diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM maupun kepada siswa yang sudah melampaui
KKM. Remidial terdiri atas dua bagian: remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai
Kompetensi Dasar.
• Guru memberi semangat kepada siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Guru akan
memberikan tugas bagi siswa yang belum mencapai KKM, misalnya sebagai berikut.
– Menjelaskan ketentuan beriman kepada malaikat
– Mneyebutkan dalil naqli beriman kepada malaikat dan tanda-tanda perilaku beriman kepada malaikat serta
penerapannya dalam kerja/bisnis
b. Pengayaan
• Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan siswa mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan
kepada siswa yang telah tuntas atau mencapai Kompetensi Dasar.
• Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan siswa.
• Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas misalnya
– Tunjukkan dalil Al-Qur'an yang menunjukkan sifat malaikat lengkap dengan terjemahnya!
– Pahamkah kalian segala perbuatan baik dan buruk yang kalian lakukan dicatat oleh malaikat yang bertugas?
Bagaimana kalian menyikapinya?
...........................,…………..
		Mengetahui
		Kepala SMP/MTs														Guru Mata Pelajaran

		__________________________										__________________________
		NIP.																	NIP.
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
Penilaian Observasi
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Mata Pelajaran 		 : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/Semester
: VII/Dua
Tahun Pelajaran
: ....................
Waktu Pengamatan : Pada saat Pelaksanaan pembelajaran.
Indikator : 1. Aktif
			 2. Kerjasama
			 3. Semangat
Rubrik:
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran:
1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok secara terus menerus dan konsisten.
Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
2. Cukupjika menunjukkan ada sedikitusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha bekerjasama dalam kegiatan kelompok secara terus menerus dan konsisten.
Indikator sikap tidak mudah putus asa terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.
1. Kurang baik jika sama sekali bersikap putus asa terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi
masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi masih
belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif
secara terus menerus dan konsisten.
Bubuhkan tanda √ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/semester : VII/Dua
Materi pokok : Mengimani Malaikat Berdasarkan Dalil Naqli
No.

Nama
siswa

OBSERVASI
Religius

Jujur

Gemar
membaca

Disiplin

Kerja
keras

Cinta
tanah air

Jumlah
skor

Nilai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Keterangan pengisian skor:
4 = sangat baik
3 = baik
2 = cukup
1 = kurang
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LEMBAR PENGAMATAN PENGETAHUAN
Penugasan kelompok
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
Mata Pelajaran		 : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas				: VII
Rubrik Penilaian
No.

Kriteria

Kelompok
4

1.

Kesesuaian dengan konsep dan prinsip matematika

2.

Ketepatan memilih bahan/materi pembelajaran

3.

Kreativitas

4.

Ketepatan waktu pengumpulan tugas

5.

Kerapihan hasil

3

2

1

6. Nilai estetika
Keterangan: 4 = sangat baik; 3 = baik; 2 = cukup baik; 1= kurang baik
Jumlah Skor
Nilai Perolehan =
20
Contoh Lampiran Soal Latihan
1. Sebutkan penerapan sikap dan perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat!
2. Sebutkan tugas-tugas malaikat secara umum!
3. Jelaskan perbedaan peran antara malaikat dan iblis dalam kehidupan manusia!
4. Sebutkan sifat-sifat dan perilaku malaikat!
5. Jelaskan beberapa hikmah yang bisa dipetik dari beriman kepada malaikat!
PENILAIAN KINERJA PRESENTASI
Studi kasus
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Materi			 : Mengimani Malaikat Berdasarkan Dalil Naqli
Alokasi waktu :  2 x 40 menit
Nama siswa
: …….
Kelas			: ……
No.

Aspek yang dinilai

Penilaian
1

1.

Komunikasi

2.

Sistematika penyampaian

3.

Wawasan

4.

Keberanian

5.

Antusias

2

3

6.
Penampilan
			

...........................,……….

		Mengetahui
		Kepala SMP/MTs														Guru Mata Pelajaran
		___________________													___________________		
		NIP.																	NIP.
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Kunci Jawaban dan Pembahasan
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 2 MENGIMANI MALAIKAT BERDASARKAN DALIL NAQLI
Latihan
Di antara persamaan dari kedua makhluk tersebut adalah:
a. Sama-sama makhluk Allah swt.
b. Sama-sama berkewajiban menyembah kepada Allah swt.
c. Sama-sama memiliki akal
Sedangkan perbedaan antara manusia dengan malaikat adalah:
No

Manusia

1

Diciptakan dari tanah

Diciptakan dari cahaya

2

Berjenis kelamin

Tidak berjenis kelamin

3

Memiliki nafsu

Tidak memiliki nafsu

4

Bisa dilihat (makhluk

Tidak bisa dilihat (makhluk

kasar)

halus)

5

Akalnya

Malaikat

bersifat

Akalnya bersifat statis

dinamis
6

Tidak

terjaga

dari

Terjaga dari dosa

dosa

Mencoba
Kebijaksanaan guru
Menalar
Kebijaksanaan guru
Mengasosiasi
Kebijaksanaan guru
Mengomunikasikan
Kebijaksanaan guru
Refleksi
Kebijaksanaan guru
Evaluasi
A. Pilihan Ganda
1. b. malaikat
2. d. cahaya
3. a. Jibril
4. c. kebaikan
5. a. 10
6. d. sangat patuh kepada Allah
7. c. Atid		
8. b. menolak sujud kepada Adam     
9. b. mencabut nyawa
10. b. menjaga surga
11. d. malaikat patuh kepada Allah, setan ingkar
12. a. yang membisikkan
13. b. Israfil
14. c. setan
15. a. Mikail		
16. b. menyembah Allah
17. c. neraka

6.
7.
8.
9.
10.

Iman kepada malaikat
Cahaya, sedang iblis diciptakan dari api
Durhaka kepada Allah
Allah swt.
Munkar dan Nakir

C. Uraian
1. Mengimani/mengakui keberadaan malaikat sebagai makhluk
Allah meskipun manusia tidak dapat melihatnya.
2. Ruhul qudus
3. Manusia diciptakan dari tanah, malaikat dari cahaya, setan
dari api.
4. Ayat-ayat yang menerangkan tugas malaikat:
a. Perantara dalam menyampaikan wahyu. Q.S. Al-Baqarah:
98. Q.S. Asy-Syura: 51
b. Perantara untuk meneguhkan hati manusia. Q.S. AlMujadilah: 22.
c. Memberi kabar gembira. Q.S. Ali-Imr-an: 125. Q.S. Al-Anfal:
12
d. Perantara menjatuhkan azab. Q.S. Al-Baqarah: 210
e. Mencatat perbuatan manusia. Q.S. Al-Infithar: 10 - 13.
5. Iblis membangkang perintah Allah untuk sujud kepada Adam,
karena merasa kedudukannya lebih tinggi daripada Adam
Pengayaan
1. Malaikat Jibril
2. Tugas Malaikat Izrail adalah mencabut nyawa.
3. – Perantara dalam mengemban wahyu
– Perantara untuk meneguhkan hati
– Perantara untuk menjatuhkan siksaan
– Mendorong berbuat baik
– Mencatat perbuatan manusia
4. Mencatat amal perbuatan manusia.
5. Malaikat mendorong manusia berbuat baik dan taat kepada
Allah, sedangkan iblis mendorong manusia berbuat zalim
dan tidak taat keada Allah.
Perbaikan
1. Kebijakan guru.(Karena itu merupakan perintah Allah dan
termasuk rukun iman yang kedua).
2. Mempertebal keimanan kepada Allah.
3. Karena tidak mau taat kepada Allah.
4.

         .....

Artinya:
.... Mereka (malaikat) tidak dapat durhaka kepada Allah
terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa saja yang diperintahkan. (Q.S. at-Tahrim: 6)
5. kebijakan guru

18. a.
19. a. mencatat amal manusia
20. a. selalu takut melakukan perbuatan buruk
B.
1.
2.
3.
4.
5.
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Isian
Malaikat
Malaikat Jibril
Perbuatan
Malaikat Malik
Raqib dan Atid
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SILABUS
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 3 Berakhlak karimah dengan birrul walidain, hormat pada guru,
dan berempati terhadap sesama
Alokasi waktu: 4 jam pelajaran/minggu
Pengembangan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti diperkuat melalui pengkondisian aktivitas berupa interaksi
siswa baik di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan pergaulan dunia yang terintegrasi dalam proses pembelajaran di
kelas. Pada jenjang SMP kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dikembangkan untuk mengembangkan praktikpraktik dalam pengamalan ajaran agama.
Kerangka Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Kelas VII sd IX mengikuti elemen pengorganisasi
kompetendi dasar (KD) yang mengacu pada kompetensi inti (KI). Kompetensi Inti pada kelas VII sd IX adalah sebagai berikut:
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi,
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
kejadian tampak mata.
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam
sudut pandang/teori.
Peta Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTs meliputi:
Kompetensi Dasar
3.6
4.6

Materi Pembelajaran

Memahami makna hormat dan •
patuh kepada kedua orang tua dan
guru, dan empati terhadap sesama •
Menyajikan makna hormat dan
patuh kepada orang tua dan guru, •
dan empati terhadap sesama
•
•

•
•
•
•
•

Keharusan menghormati orang tua dan
guru selama dalam kebaikan
Makna birrul walidain, uququl walidain
beserta dasar hukumnya
Makna hormat dan patuh kepada kedua
orang tua beserta contohnya
Makna hormat dan patuh kepada guru
beserta contohnya
Meyakini bahwa hormat dan patuh
kepada orang tua dan guru, dan
berempati terhadap sesama adalah
perintah agama
Berempati terhadap sesama dalam
pandangan Islam
Memahami empati, fitrah manusia
Dasar hukum empati
Contoh sikap empati
Asah empati

Kegiatan Pembelajaran
1. Membaca buku teks atau sumber
belajar yang lain (relevan) tentang
perilaku hormat dan patuh kepada
kedua orang tua dan guru, dan
empati terhadap sesama.
2. Melakukan diskusi dengan kelompok
belajar untuk memperdalam atau
mengenal perilaku hormat dan
patuh kepada orang tua dan guru,
dan berempati terhadap sesama
dalam kehidupan sehari-hari.
3. M e n g u m p u l k a n d a t a u n t u k
memahami dasar hukum dan
bentuk perilaku hormat dan patuh
kepada orang tua dan guru, dan
berempati terhadap sesama .
4. Menganalisis dan menjelaskan
keutamaan hormat dan patuh
kepada kedua orang tua dan guru,
dan empati terhadap sesama.
5. Menyajikan atau mempresentasikan
hasil yang dipelajari mengenai
kayakinan bahwa hormat dan patuh
kepada orang tua dan guru, dan
berempati terhadap sesama adalah
perintah agama.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 3 Berakhlak karimah dengan birrul walidain, hormat pada guru,
dan berempati terhadap sesama
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran		
Kelas /Semester
Tahun Pelajaran
Alokasi Waktu		

: SMP/MTs
: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
: VII/ 2 (dua)
: ……………
: ……………

A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang
tua dan guru, dan empati terhadap sesama dengan tepat.
2. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan keutamaan perilaku hormat dan
patuh kepada orang tua dan guru, dan berempati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri.
3. Melalui kegiatan diskusi, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi kayakinan bahwa hormat dan patuh kepada orang tua
dan guru, dan berempati terhadap sesama adalah perintah agama dengan percaya diri.
4. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mengindentifikasi dasar hukum dan bentuk perilaku  hormat dan
patuh kepada orang tua dan guru, dan berempati terhadap sesama dengan tepat.
5. Melalui kegiatan penalaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan keharusan menghormati orang tua dan guru selama
dalam kebaikan dengan cermat.
6. Melalui kegiatan pemahaman, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi cara mengasah perilaku empati terhadap sesama
dengan tepat.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
Kompetensi Dasar (KD)

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

3.6 Memahami makna hormat dan patuh 3.6.1 siswa diharapkan dapat mendeskripsikan perilaku hormat dan patuh
kepada kedua orang tua dan guru, dan
kepada kedua orang tua dan guru, dan empati terhadap sesama.
empati terhadap sesama.
3.6.2 siswa diharapkan dapat mendeskripsikan keutamaan perilaku
hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan berempati
terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari.
3.6.3 siswa diharapkan dapat mengidentifikasi kayakinan bahwa hormat
dan patuh kepada orang tua dan guru, dan berempati terhadap
sesama adalah perintah agama.
3.6.4 siswa diharapkan dapat mengindentifikasi dasar hukum dan
bentuk perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan
berempati terhadap.
4.6 Menyajikan makna hormat dan patuh 4.6.1 siswa diharapkan dapat menjelaskan keharusan menghormati orang
kepada orang tua dan guru, dan empati
tua dan guru selama dalam kebaikan.
terhadap sesama.
4.6.2 siswa diharapkan dapat mengidentifikasi cara mengasah perilaku
empati terhadap sesama.
C. Materi Pembelajaran
1. Keharusan menghormati orang tua dan guru selama dalam kebaikan
Beberapa hal yang dipelajari dalam sub bab tersebut, antara lain:
a. Makna birrul walidain, uququl walidain beserta dasar hukumnya
b. Makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua beserta contohnya
c. Makna hormat dan patuh kepada guru beserta contohnya
d. Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan berempati terhadap sesama adalah perintah agama
2. Berempati terhadap sesama dalam pandangan Islam
Beberapa hal yang dipelajari dalam sub bab tersebut, antara lain:
a. Memahami empati, fitrah manusia
b. Dasar hukum empati
c. Contoh sikap empati
d. Asah empati
D. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan
2. Model Pembelajaran

: Scientific Learning
: Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)

E. Media Pembelajaran
1. Media LCD projector.
2. Laptop
3. Bahan tayang
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F. Sumber Belajar
1. Buku teks pelajaran yang relevan.
2. Ay-Yusufi, Atikah U.M.Z. 2018. Ayo Belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti VII Untuk Sekolah Menengah
Pertama. Surakarta: PT Pratama Mitra Aksara.
3. Modul/bahan ajar.
4. Internet.
5. Sumber lain yang relevan.
G. Langkah-Langkah Pembelajaran
3. Pertemuan ke-5 dan ke-6 (4 x 45 menit)

Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran.
• Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin.
• Menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa
dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya (pada Bab 2).
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/kegiatan ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai, maka siswa
diharapkan dapat menjelaskan tentang:
a. Keharusan menghormati orang tua dan guru selama dalam kebaikan
b. Makna birrul walidain, uququl walidain beserta dasar hukumnya
c. Makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua beserta contohnya
d. Makna hormat dan patuh kepada guru beserta contohnya
e. Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan berempati terhadap sesama
adalah perintah agama
f. Berempati terhadap sesama dalam pandangan Islam
g. Memahami empati, fitrah manusia
h. Dasar hukum empati
i. Contoh sikap empati
j. Asah empati
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung.
• Mengajukan pertanyaan.
Pemberian Acuan
• Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan
yang berlangsung.
• Pembagian kelompok belajar.
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah
pembelajaran.

15 menit

Kegiatan Inti
Sintak Model
Pembelajaran
Orientasi siswa
kepada masalah

Kegiatan Pembelajaran
Mengamati
Siswa diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik
a. Keharusan menghormati orang tua dan guru selama dalam kebaikan
b. Makna birrul walidain, uququl walidain beserta dasar hukumnya
c. Makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua beserta contohnya
d. Makna hormat dan patuh kepada guru beserta contohnya
e. Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan berempati
terhadap sesama adalah perintah agama
f. Berempati terhadap sesama dalam pandangan Islam
g. Memahami empati, fitrah manusia
h. Dasar hukum empati
i. Contoh sikap empati
j. Asah empati
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dengan cara:
• Melihat (tanpa atau dengan alat)
Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini

•

•

•

•
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Mengamati
Lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal untuk dapat
dikembangkan siswa, dari media interaktif yang berhubungan dengan
a. Keharusan menghormati orang tua dan guru selama dalam kebaikan
b. Makna birrul walidain, uququl walidain beserta dasar hukumnya
c. Makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua beserta contohnya
d. Makna hormat dan patuh kepada guru beserta contohnya
e. Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan
berempati terhadap sesama adalah perintah agama
f. Berempati terhadap sesama dalam pandangan Islam
g. Memahami empati, fitrah manusia
h. Dasar hukum empati
i. Contoh sikap empati
j. Asah empati
Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran
berlangsung), materi dari buku Ayo Belajar dan buku-buku penunjang lain,
dari internet/materi yang berhubungan dengan
a. Keharusan menghormati orang tua dan guru selama dalam kebaikan
b. Makna birrul walidain, uququl walidain beserta dasar hukumnya
c. Makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua beserta contohnya
d. Makna hormat dan patuh kepada guru beserta contohnya
e. Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan
berempati terhadap sesama adalah perintah agama
f. Berempati terhadap sesama dalam pandangan Islam
g. Memahami empati, fitrah manusia
h. Dasar hukum empati
i. Contoh sikap empati
j. Asah empati
Mendengar
pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Keharusan menghormati orang tua dan guru selama dalam kebaikan
b. Makna birrul walidain, uququl walidain beserta dasar hukumnya
c. Makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua beserta contohnya
d. Makna hormat dan patuh kepada guru beserta contohnya
e. Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan
berempati terhadap sesama adalah perintah agama
f. Berempati terhadap sesama dalam pandangan Islam
g. Memahami empati, fitrah manusia
h. Dasar hukum empati
i. Contoh sikap empati
j. Asah empati
Menyimak
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global tentang
materi pelajaran mengenai:
a. Keharusan menghormati orang tua dan guru selama dalam kebaikan
b. Makna birrul walidain, uququl walidain beserta dasar hukumnya
c. Makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua beserta contohnya
d. Makna hormat dan patuh kepada guru beserta contohnya
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e. Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan
berempati terhadap sesama adalah perintah agama
f. Berempati terhadap sesama dalam pandangan Islam
g. Memahami empati, fitrah manusia
h. Dasar hukum empati
i. Contoh sikap empati
j. Asah empati
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.
Mengorganisasikan
siswa

Menanya
Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak
mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan
dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:
• Mengajukan pertanyaan tentang:
a. Keharusan menghormati orang tua dan guru selama dalam kebaikan
b. Makna birrul walidain, uququl walidain beserta dasar hukumnya
c. Makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua beserta contohnya
d. Makna hormat dan patuh kepada guru beserta contohnya
e. Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan
berempati terhadap sesama adalah perintah agama
f. Berempati terhadap sesama dalam pandangan Islam
g. Memahami empati, fitrah manusia
h. Dasar hukum empati
i. Contoh sikap empati
j. Asah empati
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas
dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
– Bagaimana contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan sikap
empati terhadap sesama?

Membimbing
penyelidikan individu
dan kelompok

Mengumpulkan informasi
Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang
telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian
a. Keharusan menghormati orang tua dan guru selama dalam kebaikan
b. Makna birrul walidain, uququl walidain beserta dasar hukumnya
c. Makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua beserta contohnya
d. Makna hormat dan patuh kepada guru beserta contohnya
e. Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan
berempati terhadap sesama adalah perintah agama
f. Berempati terhadap sesama dalam pandangan Islam
g. Memahami empati, fitrah manusia
h. Dasar hukum empati
i. Contoh sikap empati
j. Asah empati
• Membaca sumber lain selain buku teks
mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk mencari
dan membaca artikel tentang
a. Keharusan menghormati orang tua dan guru selama dalam kebaikan
b. Makna birrul walidain, uququl walidain beserta dasar hukumnya
c. Makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua beserta contohnya
d. Makna hormat dan patuh kepada guru beserta contohnya
e. Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan
berempati terhadap sesama adalah perintah agama
f. Berempati terhadap sesama dalam pandangan Islam
g. Memahami empati, fitrah manusia
h. Dasar hukum empati
i. Contoh sikap empati
j. Asah empati
• Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau kegiatan lain
guna menemukan solusi masalah terkait materi pokok yaitu
a. Keharusan menghormati orang tua dan guru selama dalam kebaikan
b. Makna birrul walidain, uququl walidain beserta dasar hukumnya
c. Makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua beserta contohnya
d. Makna hormat dan patuh kepada guru beserta contohnya
e. Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan
berempati terhadap sesama adalah perintah agama
f. Berempati terhadap sesama dalam pandangan Islam
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•

Mengembangkan
dan menyajikan hasil
karya
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g. Memahami empati, fitrah manusia
h. Dasar hukum empati
i. Contoh sikap empati
j. Asah empati
Aktivitas
Siswa melakukan aktivitas yang disajikan dalam buku penunjang baik secara
individu maupun kelompok.
Mempraktikan
Bila ada aktivitas yang perlu dipraktikan, maka dengan pengawasan guru siswa
melakukan praktik tersebut, guna menambahkan nilai keterampilan siswa.
Mendiskusikan
Siswa diminta berdiskusi dalam kelompok untuk membahas mengenai
sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru serta bersikap empati
terhadap sesama.
Saling tukar informasi tentang:
a. Keharusan menghormati orang tua dan guru selama dalam kebaikan
b. Makna birrul walidain, uququl walidain beserta dasar hukumnya
c. Makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua beserta contohnya
d. Makna hormat dan patuh kepada guru beserta contohnya
e. Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan
berempati terhadap sesama adalah perintah agama
f. Berempati terhadap sesama dalam pandangan Islam
g. Memahami empati, fitrah manusia
h. Dasar hukum empati
i. Contoh sikap empati
j. Asah empati
dengan ditanggapi aktif oleh siswa dari kelompok lainnya sehingga
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai
bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah
yang terdapat pada buku pegangan siswa atau pada lembar kerja yang
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap, teliti, jujur, sopan,
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan
kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari,
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.

Mengomunikasikan
siswa berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis
secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur,
teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat
dengan sopan.
• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang:
a. Keharusan menghormati orang tua dan guru selama dalam kebaikan
b. Makna birrul walidain, uququl walidain beserta dasar hukumnya
c. Makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua beserta contohnya
d. Makna hormat dan patuh kepada guru beserta contohnya
e. Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan
berempati terhadap sesama adalah perintah agama
f. Berempati terhadap sesama dalam pandangan Islam
g. Memahami empati, fitrah manusia
h. Dasar hukum empati
i. Contoh sikap empati
j. Asah empati
• Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi
oleh kelompok yang mempresentasikan.
• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan siswa lain diberi kesempatan
untuk menjawabnya.
• Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan
pembelajaran yang baru dilakukan berupa: Laporan hasil pengamatan
secara tertulis tentang
a. Keharusan menghormati orang tua dan guru selama dalam kebaikan
b. Makna birrul walidain, uququl walidain beserta dasar hukumnya
c. Makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua beserta contohnya
d. Makna hormat dan patuh kepada guru beserta contohnya
e. Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan
berempati terhadap sesama adalah perintah agama
f. Berempati terhadap sesama dalam pandangan Islam
g. Memahami empati, fitrah manusia
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•
•
•

Menganalisa dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

h. Dasar hukum empati
i. Contoh sikap empati
j. Asah empati
Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan siswa atau lembar
kerja yang telah disediakan.
Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan
beberapa pertanyaan kepada siswa.
Menyelesaikan evaluasi yang terdapat pada buku pegangan siswa atau
pada lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran.

Mengasosiasikan
siswa menganalisa masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait
pembelajaran tentang:
• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan
sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan
mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.
• siswa mengerjakan beberapa soal mengenai
a. Keharusan menghormati orang tua dan guru selama dalam kebaikan
b. Makna birrul walidain, uququl walidain beserta dasar hukumnya
c. Makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua beserta contohnya
d. Makna hormat dan patuh kepada guru beserta contohnya
e. Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan
berempati terhadap sesama adalah perintah agama
f. Berempati terhadap sesama dalam pandangan Islam
g. Memahami empati, fitrah manusia
h. Dasar hukum empati
i. Contoh sikap empati
j. Asah empati
• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat
yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan
prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan:
a. Keharusan menghormati orang tua dan guru selama dalam kebaikan
b. Makna birrul walidain, uququl walidain beserta dasar hukumnya
c. Makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua beserta contohnya
d. Makna hormat dan patuh kepada guru beserta contohnya
e. Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan
berempati terhadap sesama adalah perintah agama
f. Berempati terhadap sesama dalam pandangan Islam
g. Memahami empati, fitrah manusia
h. Dasar hukum empati
i. Contoh sikap empati
j. Asah empati

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi
sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggung jawab, rasa
ingin tahu, dan peduli lingkungan.
Kegiatan Penutup
siswa:
• Membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan
pembelajaran yang baru dilakukan.
• Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. siswa yang selesai mengerjakan proyek
dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian proyek.
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.
• Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/perseorangan (jika diperlukan).
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
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H. Penilaian, Pembelajaran Remedial, dan Pengayaan
1. Teknik Penilaian
a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan
1) Tes Tertulis
		 a) Pilihan ganda
b) Uraian/esai
2) Tes Lisan
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan
1) Proyek, pengamatan, wawancara
• Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok.
• Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok.
• Menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pengamatan dan eksplorasi.
2) Portofolio/unjuk kerja
• Laporan tertulis individu/kelompok.
3) Produk.
2. Instrumen Penilaian
a. Pertemuan Pertama (Terlampir)
b. Pertemuan Kedua (Terlampir)
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir)
3. Pembelajaran Remedian dan Pengayaan
a. Remedial
• Remedial dapat diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM maupun kepada siswa yang sudah melampaui
KKM. Remidial terdiri atas dua bagian: remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai
Kompetensi Dasar.
• Guru memberi semangat kepada siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Guru akan
memberikan tugas bagi siswa yang belum mencapai KKM, misalnya sebagai berikut.
– Menjelaskan kedudukan birrul walidain dalam Islam.
– Perilaku empati terhadap sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan berbagai
cara. Sebutkan 4 saja!
b. Pengayaan
• Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan siswa mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan
kepada siswa yang telah tuntas atau mencapai Kompetensi Dasar.
• Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan siswa.
• Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas misalnya
– Bagaimanakah bentuk pendurhakaan terhadap orang tua? Jelaskan!
– Apa yang bisa dilakukan untuk mengasah empati?
– Sebutkan salah satu contoh empati yang diajarkan Rasulullah saw.!
...........................,…………..
		Mengetahui
		Kepala SMP/MTs														Guru Mata Pelajaran

		__________________________										__________________________
		NIP.																	NIP.
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
Penilaian Observasi
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Mata Pelajaran 		 : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/Semester
: VII/Dua
Tahun Pelajaran
: ....................
Waktu Pengamatan : Pada saat Pelaksanaan pembelajaran.
Indikator : 1. Aktif
			 2. Kerjasama
			 3. Semangat
Rubrik:
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran:
1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok secara terus menerus dan konsisten.
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Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
2. Cukupjika menunjukkan ada sedikitusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha bekerjasama dalam kegiatan kelompok secara terus menerus dan konsisten.
Indikator sikap tidak mudah putus asa terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.
1. Kurang baik jika sama sekali bersikap putus asa terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi
masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi masih
belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif
secara terus menerus dan konsisten.
Bubuhkan tanda √ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/semester : VII/Dua
Materi pokok : Berakhlak karimah dengan birrul walidain, hormat pada guru, dan berempati terhadap sesama
No.

Nama
siswa

OBSERVASI
Religius

Jujur

Gemar
membaca

Disiplin

Kerja
keras

Cinta
tanah air

Jumlah
skor

Nilai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Keterangan pengisian skor:
4 = sangat baik
3 = baik
2 = cukup
1 = kurang
LEMBAR PENGAMATAN PENGETAHUAN
Penugasan kelompok
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
Mata Pelajaran		 : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas				: VII
Rubrik Penilaian
No.

Kriteria

Kelompok
4

1.

Kesesuaian dengan konsep dan prinsip matematika

2.

Ketepatan memilih bahan/materi pembelajaran

3.

Kreativitas

4.

Ketepatan waktu pengumpulan tugas

5.

Kerapihan hasil

3

2

1

6. Nilai estetika
Keterangan: 4 = sangat baik; 3 = baik; 2 = cukup baik; 1= kurang baik
Jumlah Skor
Nilai Perolehan =
20
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Contoh Lampiran Soal Latihan
1. Siapakah ulama yang sebenarnya?
2. Bagaimanakah kedudukan seorang guru?
3. Apa yang kalian ketahui tentang birrul walidain?
4. Sebutkan beberapa bentuk Birrul Walidain!
5. Seorang anak yang ingin mendoakan kedua orang tuanya dapat mengambil contoh dari ayat suci Al-Qur’an yaitu, doa Nabi
Ibrahim a.s. ketika mengajukan permohonan kepada Allah swt. agar dapatlah kiranya Allah memberi ampunan pada kedua
orang tuanya dari dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Sebutkan nama surah dan ayat yang dimaksud!
6. Jelaskan yang dimaksud dengan ‘uququl walidain!
7. Islam sangat menganjurkan sikap empati, apa nama surah dan ayat ke berapa dijelaskan hal tersebut?
8. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata: Bila kamu melihat ada anak muda yang bercakap cakap padahal sang guru
sedang menyampaikan ilmu, maka berputus-asalah dari kebaikannya, karena dia sedikit rasa malunya. Siapa perawi arti
hadis di samping?
9. Terjemahkan firman Allah berikut ini!

10. Bagaimana bunyi hadis yang membahas tentang empati?
PENILAIAN KINERJA PRESENTASI
Studi kasus
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Materi			 : Berakhlak karimah dengan birrul walidain, hormat pada guru, dan berempati terhadap sesama
Alokasi waktu :  2 x 40 menit
Nama siswa
: …….
Kelas			: ……
No.

Aspek yang dinilai

Penilaian
1

1.

Komunikasi

2.

Sistematika penyampaian

3.

Wawasan

4.

Keberanian

5.

Antusias

2

3

6.
Penampilan
			

...........................,……….

		Mengetahui
		Kepala SMP/MTs														Guru Mata Pelajaran

		___________________													___________________		
		NIP.																	NIP.
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Kunci Jawaban dan Pembahasan
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 3 BERAKHLAK KARIMAH DENGAN BIRRUL WALIDAIN, HORMAT PADA GURU, DAN
BEREMPATI TERHADAP SESAMA
Sub A
Latihan
Kebijaksanaan guru
Mencoba
Kebijaksanaan guru
Sub B
Latihan
Kebijaksanaan guru
Mencoba
Kebijaksanaan guru
Menalar
Kebijaksanaan guru
Mengasosiasi
Kebijaksanaan guru
Mengomunikasikan
Kebijaksanaan guru
Refleksi
Kebijaksanaan guru
Evaluasi
A. Pilihan Ganda
1. c. empati
2. b. wajib
3. a. Tabrani		
4. a. dua
5. c. An-Nis-a’ ayat 8
6. c. wajib
7. c. menegurnya dengan sopan
8. b. diam memerhatikan ketika guru sedang menjelaskan
9. a. mendoakan dan melaksanakan nasihatnya
10. d. mengunjungi sahabat orang tuanya
11. c. merasakan apa yang dirasakan orang lain dan
membantunya
12. c. meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak
memiliki
13. b. keretakan hubungan
14. a. 1, 2 dan 3
15. c. mengucapkan salam bila bertemu
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Isian
memerhatikan apabila diajak bicara di kelas
iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah
sombong
wajib
Al-Khathib Al-Baghdadi dalam Al-Jami'
semua makhluk ciptaan-Nya
empati
salat
keridaan dan kemurkaan keduanya
memuliakan, tidak menghina atau mencaci-maki guru

C. Uraian
1. a. Memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat.
b. Memenuhi semua perintahnya sepanjang mereka tidak
memerintahkan untuk menyekutukan Allah dan berbuat
maksiat.
c. Membantu pekerjaannya di rumah.
d. Mengikuti semua nasihatnya.
e. Membantu kehidupan ekonominya saat dibutuhkan.

2. a. Jika keduanya muslim, kita dapat mendoakan mereka
setiap saat agar mendapat ampunan Allah. Doa yang
diajarkan artinya: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan
kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka sebagaimana
keduanya telah memeliharaku pada waktu kecil."
c. Menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu
sudah dilakukan oleh kedua orang tua.
d. Menjaga nama baik mereka
3. Guru adalah orang tua kedua, yaitu orang yang mendidik
murid-muridnya untuk menjadi lebih baik sebagaimana yang
diridai Allah swt.
4. Surah Al-Baqarah ayat 83.
              
           

          

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari
Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah,
dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat,
anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah
kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan
tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji
itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu
berpaling.
5. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan
orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih
muda. ( H.R. Ahmad dan At-Tirmidzi)
Pengayaan
1. (H.R. Al-Baihaqi dalam Al-Madkhol ilas-Sunan)
2. ﺣﺎﺟﺔِ ﺧِﻴﻪِ ﻓﺈِﱠ ﻟﻠﱠﻪ ﻓِﻰ ﺣﺎﺟﺘِﻪِ ﻣﻦ ﻓﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﻠِﻢ ﻛﺮﺑﺔ ﻓﺮ

ﻣ ﻦ ﻛﺎ ﻓِﻰ

ِﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨ ﻪ ﺑِﻬﺎ ﻛﺮﺑﺔ ﻣِﻦ ﻛﺮِ ﻮِ ﻟﻘِﻴﺎﻣﺔ
Artinya: Barang siapa yang mencukupi kebutuhan
saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya,
dan barang siapa yang melepaskan satu kesusahan
yang dialami oleh seorang muslim, maka Allah akan
menghindarkannya dari satu kesusahan di hari kiamat.''(H.R.
Muslim)
3. (Q.S. Ali-'Imran: 159).
a. Pertama, sanggup mengekspresikan ucapan dan sikap
yang tidak menyinggung atau menyakitkan.
b. Kedua, sanggup memberikan bantuan. Banyak orang
yang sikap dan ucapannya bagus tetapi tidak bisa
berbuat apa-apa secara nyata. Banyak juga yang bisa
membantu tetapi ucapannya menyakitkan. Ini empati
juga, tetapi kesempurnaannya belumlah optimal.
4. “Mengapa mereka tidak bertanya ketika tidak tahu?
Bukankah obat dari ketidaktahuan adalah bertanya?" (H.R.
Abu Dawud)
5. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat [anak
yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu
(sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan
yang baik.
Perbaikan
1. Kita tidak boleh menaatinya. Namun demikian, kita harus
tetap memperlakukan dengan baik sebagaimana perintah
Allah swt. berikut yang artinya: "Dan apabila keduanya
(orang tua) memaksamu untuk menyekutukan aku (Allah)
dengan sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuanmu
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tentang itu maka janganlah kamu mengikuti kedanya dan
pergaulilah mereka di dunia dengan baik." (Q.S. Luqman:15)
2. Empati adalah akhlak nabi. Salah satu contohnya adalah
sebuah riwayat yang disampaikan oleh Anas bin Malik:
"Rasulullah saw. pernah mendengar tangisan seorang bayi,
sementara beliau sedang melakukan salat (berjamaah).
Beliau pun sengaja membaca surah pendek dan ringan.
"Selesai salat, beliau ditanya: 'Wahai Rasulullah, kenapa
Tuan meringankan salat pada hari ini?''
"Beliau menjawab: ''Sesungguhnya aku mendengar suara
tangisan seorang bayi, dan aku khawatir ibunya gelisah.
3. a. Mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh
semangat.
b. Datang ke tempat belajar dengan penampilan yang rapi
c. Diam memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan
d. Bertanya kepada guru bila ada sesuatu yang belum dia
mengerti dengan cara baik.
e. Menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak
ada faidahnya, sekedar mengolok-olok atau yang
dilatarbelakangi oleh niat yang buruk.
f. Ketika bertanya mestinya dilakukan dengan cara dan
bahasa yang bagus.
g. Menegur guru bila melakukan kesalahan dengan cara
yang penuh hormat.
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4. Rasulullah saw. bersabda:

5. Allah swt. berfirman:

ﻓﺎﺳﺄﻟﻮ ﻫﻞ ﻟﺬِﻛﺮِ ِ ﻛﻨﺘﻢ ﻻ ﺗﻌﻠﻮ
Artinya: "Bertanyalah kepada ahli dzikr (yakni para ulama)
bila kamu tidak tahu." (Q.S. An-Nahl: 43 dan Al-Anbiya': 7)
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SILABUS
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 4 Menunaikan Salat Jumat
Alokasi waktu: 4 jam pelajaran/minggu
Pengembangan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti diperkuat melalui pengkondisian aktivitas berupa interaksi
siswa baik di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan pergaulan dunia yang terintegrasi dalam proses pembelajaran di
kelas. Pada jenjang SMP kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dikembangkan untuk mengembangkan praktikpraktik dalam pengamalan ajaran agama.
Kerangka Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Kelas VII sd IX mengikuti elemen pengorganisasi
kompetendi dasar (KD) yang mengacu pada kompetensi inti (KI). Kompetensi Inti pada kelas VII sd IX adalah sebagai berikut:
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi,
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
kejadian tampak mata.
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam
sudut pandang/teori.
Peta Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTs meliputi:
Kompetensi Dasar
3.9 Memahami ketentuan salat Jumat
4.9 Memraktikkan salat Jumat

Materi Pembelajaran
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hukum salat Jumat dan dalil naqlinya
Syarat wajib salat Jumat
Syarat sah salat Jumat
Ketentuan khotbah Jumat
Sunah-sunah salat Jumat
Halangan salat Jumat
Tata cara salat Jumat secara terperinci

Kegiatan Pembelajaran
1. Membaca buku teks atau sumber
belajar yang lain (relevan) tentang
salat Jumat.
2. Melakukan diskusi dengan kelompok
belajar untuk memperdalam atau
mengenal tata cara pelaksanaan
dan ketentuan salat Jumat.
3. Menganalisis dan menunjukkan
perilaku disiplin sebagai implementasi
pelaksanaan salat Jumat.
4. Menyajikan atau mempresentasikan
hasil yang dipelajari mengenai
ketentuan salat Jumat.
5. Praktik menunaikan salat Jumat
sebagai implementasi pemahaman
ketaatan beribadah.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 4 Menunaikan Salat Jumat
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran		
Kelas /Semester
Tahun Pelajaran
Alokasi Waktu		

: SMP/MTs
: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
: VII/ 2 (dua)
: ……………
: ……………

A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan ketentuan dan hukum salat Jumat dengan tepat.
2. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan tata cara pelaksanaan dan ketentuan
praktik Salat Jumat secara umum secara mandiri.
3. Melalui kegiatan diskusi, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi perilaku peduli terhadap sesama dan lingkungan  sebagai  
implementasi pelaksanaan salat Jumat dengan percaya diri.
4. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat menunaikan salat Jumat sebagai implementasi pemahaman ketaatan
beribadah dengan tepat.
5. Melalui kegiatan penalaran, siswa diharapkan dapat menyebutkan halangan salat Jumat dengan cermat.
6. Melalui kegiatan pemahaman, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi ketentuan salat dan khotbah Jumat dengan tepat.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
Kompetensi Dasar (KD)

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

3.9 Memahami ketentuan salat Jumat

3.9.1 siswa diharapkan dapat mendeskripsikan ketentuan dan hukum
salat Jumat.
3.9.3 siswa diharapkan dapat mengidentifikasi perilaku  peduli  terhadap  
sesama dan lingkungan sebagai implementasi pelaksanaan salat
Jumat.
3.9.4 siswa diharapkan dapat menyebutkan halangan salat Jumat.
3.9.5 siswa diharapkan dapat mengidentifikasi ketentuan salat dan
khotbah Jumat.

4.9 Mempraktikkan salat Jumat

4.9.1 siswa diharapkan dapat mendeskripsikan tata cara pelaksanaan
dan ketentuan praktik salat Jumat secara umum.
4.9.2 siswa diharapkan dapat menunaikan salat Jumat sebagai
implementasi pemahaman ketaatan beribadah.

C. Materi Pembelajaran
Memahami Ketentuan Salat Jumat dan Tata cara pelaksanaan dan ketentuan praktik Salat Jumat secara umum
Beberapa hal yang dipelajari dalam sub bab tersebut, antara lain:
1. Hukum salat Jumat dan dalil naqlinya
2. Syarat wajib salat Jumat
3. Syarat sah salat Jumat
4. Ketentuan khotbah Jumat
5. Sunah-sunah salat Jumat
6. Halangan salat Jumat
7. Tata cara salat Jumat secara terperinci
D. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan
2. Model Pembelajaran

: Scientific Learning
: Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)

E. Media Pembelajaran
1. Media LCD projector.
2. Laptop
3. Bahan tayang
F. Sumber Belajar
1. Buku teks pelajaran yang relevan.
2. Ay-Yusufi, Atikah U.M.Z. 2018. Ayo Belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti VII Untuk Sekolah Menengah
Pertama. Surakarta: PT Pratama Mitra Aksara.
3. Modul/bahan ajar.
4. Internet.
5. Sumber lain yang relevan.
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G. Langkah-Langkah Pembelajaran
4. Pertemuan ke-7 dan ke-8 (4 x 40 menit)

Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran.
• Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin.
• Menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa
dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya (pada Bab 3).
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/kegiatan ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai, maka siswa
diharapkan dapat menjelaskan tentang:
a. Hukum salat Jumat dan dalil naqlinya
b. Syarat wajib salat Jumat
c. Syarat sah salat Jumat
d. Ketentuan khotbah Jumat
e. Sunah-sunah salat Jumat
f. Halangan salat Jumat
g. Tata cara salat Jumat secara terperinci
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung.
• Mengajukan pertanyaan.
Pemberian Acuan
• Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan
yang berlangsung.
• Pembagian kelompok belajar.
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah
pembelajaran.

15 menit

Kegiatan Inti
Sintak Model
Pembelajaran
Orientasi siswa
kepada masalah

Kegiatan Pembelajaran
Mengamati
Siswa diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik
a. Hukum salat Jumat dan dalil naqlinya
b. Syarat wajib salat Jumat
c. Syarat sah salat Jumat
d. Ketentuan khotbah Jumat
e. Sunah-sunah salat Jumat
f. Halangan salat Jumat
g. Tata cara salat Jumat secara terperinci
dengan cara:
• Melihat (tanpa atau dengan alat)
Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini
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•

•

•

•

Mengorganisasikan
siswa
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Mengamati
Lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal untuk dapat
dikembangkan siswa, dari media interaktif yang berhubungan dengan
a. Hukum salat Jumat dan dalil naqlinya
b. Syarat wajib salat Jumat
c. Syarat sah salat Jumat
d. Ketentuan khotbah Jumat
e. Sunah-sunah salat Jumat
f. Halangan salat Jumat
g. Tata cara salat Jumat secara terperinci
Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran
berlangsung), materi dari buku Ayo Belajar dan buku-buku penunjang lain,
dari internet/materi yang berhubungan dengan
a. Hukum salat Jumat dan dalil naqlinya
b. Syarat wajib salat Jumat
c. Syarat sah salat Jumat
d. Ketentuan khotbah Jumat
e. Sunah-sunah salat Jumat
f. Halangan salat Jumat
g. Tata cara salat Jumat secara terperinci
Mendengar
pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Hukum salat Jumat dan dalil naqlinya
b. Syarat wajib salat Jumat
c. Syarat sah salat Jumat
d. Ketentuan khotbah Jumat
e. Sunah-sunah salat Jumat
f. Halangan salat Jumat
g. Tata cara salat Jumat secara terperinci
Menyimak
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global tentang
materi pelajaran mengenai:
a. Hukum salat Jumat dan dalil naqlinya
b. Syarat wajib salat Jumat
c. Syarat sah salat Jumat
d. Ketentuan khotbah Jumat
e. Sunah-sunah salat Jumat
f. Halangan salat Jumat
g. Tata cara salat Jumat secara terperinci
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.

Menanya
Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak
mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan
dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:
• Mengajukan pertanyaan tentang:
a. Hukum salat Jumat dan dalil naqlinya
b. Syarat wajib salat Jumat
c. Syarat sah salat Jumat
d. Ketentuan khotbah Jumat
e. Sunah-sunah salat Jumat
f. Halangan salat Jumat
g. Tata cara salat Jumat secara terperinci
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas
dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
– Dapatkah kalian memraktikkan tata cara salat Jumat secara terperinci
dengan baik dan benar?
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Membimbing
penyelidikan individu
dan kelompok

Mengumpulkan informasi
Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang
telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian
a. Hukum salat Jumat dan dalil naqlinya
b. Syarat wajib salat Jumat
c. Syarat sah salat Jumat
d. Ketentuan khotbah Jumat
e. Sunah-sunah salat Jumat
f. Halangan salat Jumat
g. Tata cara salat Jumat secara terperinci
• Membaca sumber lain selain buku teks
mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk mencari
dan membaca artikel tentang
a. Hukum salat Jumat dan dalil naqlinya
b. Syarat wajib salat Jumat
c. Syarat sah salat Jumat
d. Ketentuan khotbah Jumat
e. Sunah-sunah salat Jumat
f. Halangan salat Jumat
g. Tata cara salat Jumat secara terperinci
• Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau kegiatan lain
guna menemukan solusi masalah terkait materi pokok yaitu
a. Hukum salat Jumat dan dalil naqlinya
b. Syarat wajib salat Jumat
c. Syarat sah salat Jumat
d. Ketentuan khotbah Jumat
e. Sunah-sunah salat Jumat
f. Halangan salat Jumat
g. Tata cara salat Jumat secara terperinci
•
•
•
•

Aktivitas
Siswa melakukan aktivitas yang disajikan dalam buku penunjang baik secara
individu maupun kelompok.
Mempraktikan
Bila ada aktivitas yang perlu dipraktikan, maka dengan pengawasan guru siswa
melakukan praktik tersebut, guna menambahkan nilai keterampilan siswa.
Mendiskusikan
Siswa diminta berdiskusi dalam kelompok untuk membahas mengenai
ketentuan salat Jumat.
Saling tukar informasi tentang:
a. Hukum salat Jumat dan dalil naqlinya
b. Syarat wajib salat Jumat
c. Syarat sah salat Jumat
d. Ketentuan khotbah Jumat
e. Sunah-sunah salat Jumat
f. Halangan salat Jumat
g. Tata cara salat Jumat secara terperinci
dengan ditanggapi aktif oleh siswa dari kelompok lainnya sehingga
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai
bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah
yang terdapat pada buku pegangan siswa atau pada lembar kerja yang
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap, teliti, jujur, sopan,
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan
kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari,
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.
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Mengembangkan
dan menyajikan hasil
karya

Mengomunikasikan
siswa berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis
secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur,
teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat
dengan sopan.
• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang:
a. Hukum salat Jumat dan dalil naqlinya
b. Syarat wajib salat Jumat
c. Syarat sah salat Jumat
d. Ketentuan khotbah Jumat
e. Sunah-sunah salat Jumat
f. Halangan salat Jumat
g. Tata cara salat Jumat secara terperinci
• Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi
oleh kelompok yang mempresentasikan.
• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan siswa lain diberi kesempatan
untuk menjawabnya.
• Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan
pembelajaran yang baru dilakukan berupa: Laporan hasil pengamatan
secara tertulis tentang
a. Hukum salat Jumat dan dalil naqlinya
b. Syarat wajib salat Jumat
c. Syarat sah salat Jumat
d. Ketentuan khotbah Jumat
e. Sunah-sunah salat Jumat
f. Halangan salat Jumat
g. Tata cara salat Jumat secara terperinci
• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan siswa atau lembar
kerja yang telah disediakan.
• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan
beberapa pertanyaan kepada siswa.
• Menyelesaikan evaluasi yang terdapat pada buku pegangan siswa atau
pada lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran.

Menganalisa dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Mengasosiasikan
siswa menganalisa masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait
pembelajaran tentang:
• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan
sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan
mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.
• siswa mengerjakan beberapa soal mengenai
a. Hukum salat Jumat dan dalil naqlinya
b. Syarat wajib salat Jumat
c. Syarat sah salat Jumat
d. Ketentuan khotbah Jumat
e. Sunah-sunah salat Jumat
f. Halangan salat Jumat
g. Tata cara salat Jumat secara terperinci
• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat
yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan
prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan:
a. Hukum salat Jumat dan dalil naqlinya
b. Syarat wajib salat Jumat
c. Syarat sah salat Jumat
d. Ketentuan khotbah Jumat
e. Sunah-sunah salat Jumat
f. Halangan salat Jumat
g. Tata cara salat Jumat secara terperinci

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi
sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggung jawab, rasa
ingin tahu, dan peduli lingkungan.
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Kegiatan Penutup
siswa:
• Membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan
pembelajaran yang baru dilakukan.
• Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. siswa yang selesai mengerjakan proyek
dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian proyek.
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.
• Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/perseorangan (jika diperlukan).
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

15 menit

H. Penilaian, Pembelajaran Remedial, dan Pengayaan
1. Teknik Penilaian
a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan
1) Tes Tertulis
		 a) Pilihan ganda
b) Uraian/esai
2) Tes Lisan
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan
1) Proyek, pengamatan, wawancara
• Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok.
• Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok.
• Menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pengamatan dan eksplorasi.
2) Portofolio/unjuk kerja
• Laporan tertulis individu/kelompok.
3) Produk.
2. Instrumen Penilaian
a. Pertemuan Pertama (Terlampir)
b. Pertemuan Kedua (Terlampir)
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir)
3. Pembelajaran Remedian dan Pengayaan
a. Remedial
• Remedial dapat diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM maupun kepada siswa yang sudah melampaui
KKM. Remidial terdiri atas dua bagian: remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai
Kompetensi Dasar.
• Guru memberi semangat kepada siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Guru akan
memberikan tugas bagi siswa yang belum mencapai KKM, misalnya sebagai berikut.
– Menjelaskan tata cara pelaksanaan shalat Jumat secara umum.
b. Pengayaan
• Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan siswa mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan
kepada siswa yang telah tuntas atau mencapai Kompetensi Dasar.
• Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan siswa.
• Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas misalnya
– Menyebutkan beberapa hal yang dilarang bagi jamaah salat Jumat.
...........................,…………..
		Mengetahui
		Kepala SMP/MTs														Guru Mata Pelajaran

		__________________________										__________________________
		NIP.																	NIP.
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
Penilaian Observasi
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Mata Pelajaran 		 : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/Semester
: VII/Dua
Tahun Pelajaran
: ....................
Waktu Pengamatan : Pada saat Pelaksanaan pembelajaran.
Indikator : 1. Aktif
			 2. Kerjasama
			 3. Semangat
Rubrik:
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran:
1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok secara terus menerus dan konsisten.
Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
2. Cukupjika menunjukkan ada sedikitusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha bekerjasama dalam kegiatan kelompok secara terus menerus dan konsisten.
Indikator sikap tidak mudah putus asa terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.
1. Kurang baik jika sama sekali bersikap putus asa terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi
masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi masih
belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif
secara terus menerus dan konsisten.
Bubuhkan tanda √ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/semester : VII/Dua
Materi pokok : Menunaikan Salat Jumat
No.

Nama
siswa

OBSERVASI
Religius

Jujur

Gemar
membaca

Disiplin

Kerja
keras

Cinta
tanah air

Jumlah
skor

Nilai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Keterangan pengisian skor:
4 = sangat baik
3 = baik
2 = cukup
1 = kurang
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LEMBAR PENGAMATAN PENGETAHUAN
Penugasan kelompok
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
Mata Pelajaran		 : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas				: VII
Rubrik Penilaian
No.

Kriteria

Kelompok
4

1.

Kesesuaian dengan konsep dan prinsip matematika

2.

Ketepatan memilih bahan/materi pembelajaran

3.

Kreativitas

4.

Ketepatan waktu pengumpulan tugas

5.

Kerapihan hasil

3

2

1

6. Nilai estetika
Keterangan: 4 = sangat baik; 3 = baik; 2 = cukup baik; 1= kurang baik
Jumlah Skor
Nilai Perolehan =
20
Contoh Lampiran Soal Latihan
1. Sebutkan syarat wajib salat Jumat!
2. Artikan ayat berikut ini!


3. Apakah hukumnya memakai wangi-wangian pada waktu mengerjakan salat Jumat?
4. Apa yang kalian ketahui tentang salat Jumat dan bolehkah dilaksanakan secara sendirian?
5. Bagaimana bunyi hadis tentang orang yang tidak wajib mengerjakan salat Jumat?
PENILAIAN KINERJA PRESENTASI
Studi kasus
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Materi			 : Menunaikan Salat Jumat
Alokasi waktu :  2 x 40 menit
Nama siswa
: …….
Kelas			: ……
No.

Aspek yang dinilai

Penilaian
1

1.

Komunikasi

2.

Sistematika penyampaian

3.

Wawasan

4.

Keberanian

5.

Antusias

2

3

6.
Penampilan
			

...........................,……….

		Mengetahui
		Kepala SMP/MTs														Guru Mata Pelajaran

		___________________													___________________		
		NIP.																	NIP.
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Kunci Jawaban dan Pembahasan
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 4 MENUNAIKAN SALAT JUM’AT
Latihan
Hikmah salat Jumat sebagai berikut.                                            .
1. Menunjukkan persatuan dan kesatuan umat. Hal ini dapat
dilihat dari keharusan berkumpul, meluruskan saf, dan
merapatkan saf secara rapi.
2. Memberi petunjuk kepada kita bahwa dalam melaksanakan
salat Jumat tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang
miskin, pejabat dan rakyat, serta menghilangkan kelas dalam
masyarakat.
3. Merupakan syiar Islam karena pada hari Jumat semua laki-laki
yang tidak berhalangan wajib ikut serta melaksanakannya.
Ulama bahkan berpendapat bahwa salat Jumat adalah hari
raya mingguan bagi kaum muslimin
Mencoba
Kebijaksanaan guru
Menalar
Kebijaksanaan guru
Mengasosiasi
Kebijaksanaan guru
Mengomunikasikan
Kebijaksanaan guru
Refleksi
Kebijaksanaan guru
Evaluasi
A. Pilihan Ganda
1. c. salat dua rakaat setelah dua khotbah pada hari Jumat
pada waktu zuhur
2. c. fardu ‘ain
3. a. zuhur
4. b salat tahiyatul masjid
5. d. disunahkan
6. c. mandi dahulu
7. a. khatib
8. b. rukun khotbah
9. c. dan tinggalkan jual beli
10.  b. salat Jumat
11. d. salat tahiyatul masjid
12. d. supaya segera ingat kepada Allah
13. a. anak-anak
14. c. berakal sehat
15. a. mandi sebelum berangkat salat Jumat
16. b. untuk beribadah dan meningkatkan takwa
17. d. dilaksanakan setelah khotbah kedua
18. b syarat khotbah
19. c. sunah-sunah salat Jumat
20. b. al-Jumuah ayat 9
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Isian
Dua rakaat.
Didahului dengan dua khotbah
Alhamdulillah
Dua kali.
Muazin.
Berbincang-bincang, bicara sendiri saat khatib sedang
berkhotbah
Wajib.
Al-Jumuah ayat 9.
Menghapuskan dosa dan kesalahan dan bisa meninggikan
derajat seorang mukmin
Zuhur.

C. Uraian
1. Salat fardu dua rakaat pada waktu salat Zuhur di hari Jumat
secara berjamaah setelah dua khotbah.
2. Memotong kuku, memakai wangi-wangian, mandi, memakai
baju yang berwarna putih, bersegera ke masjid dan lain
sebagainya.
3. Surah al-Jumuah: 9
                       
 
           

4. Mengucap puji-pujian kepada Allah, membaca salawat,
berwasiat takwa, membaca ayat-ayat Al-Qur'an pada salah
satu dua khotbah, berdoa pada khotbah kedua.
5. Anak-anak, musafir, orang yang sakit keras, dan perempuan.
Pengayaan
1. Sunah
2. Syarat sah mendirikan salat Jumat yaitu:
a. Diadakan di tempat yang disediakan untuk melaksanakan
salat jumat
b. Berjamaah
c. Dilaksanakan pada waktu Zuhur
d. Didahului dengan dua khotbah.
3. - Dilakukan di atas mimbar
- Menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
- Khotbah tidak terlalu panjang atau sebaliknya.
- Memberi salam pada khotbah pertama
4. a. mandi;
b. berhias dan memakai pakaian yang sebaik-baiknya;
c. memakai harum-haruman;
d. memotong kuku, kumis, dan menyisir rambut;
e. bersegeralah ke masjid;
f. memperbanyak doa dan salawat atas Nabi.
5. Meningkatkan persatuan dan kesatuan umat dan merupakan
syiar Islam.
Perbaikan
1. Sayyidul ayyam
2. Allahumma salli ala muhammad wa 'ala ali mumhammad.
3.

Artinya:
Salat Jumat wajib bagi setiap muslim dengan jamaah kecuali
hamba sahaya yang masih dimiliki, perempuan, anak-anak
atau orang sakit. (H.R. Abu Daud dan Hakim).
4. Islam, balig, berakal sehat, laki-laki, merdeka, bermukim
(penduduk tetap/tidak musafir).
5. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan
salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat
Allah dan tinggalkanlah jual beli; yang demikian itu lebih baik
bagimu jika kamu mengetahui.
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SILABUS
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 5 Mengambil rukhsah dengan salat jamak, qasar, dan jamak qasar
Pengembangan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti diperkuat melalui pengkondisian aktivitas berupa interaksi
siswa baik di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan pergaulan dunia yang terintegrasi dalam proses pembelajaran di
kelas. Pada jenjang SMP kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dikembangkan untuk mengembangkan praktikpraktik dalam pengamalan ajaran agama.
Kerangka Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Kelas VII sd IX mengikuti elemen pengorganisasi
kompetendi dasar (KD) yang mengacu pada kompetensi inti (KI). Kompetensi Inti pada kelas VII sd IX adalah sebagai berikut:
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi,
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
kejadian tampak mata.
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam
sudut pandang/teori.
Peta Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTs meliputi:
Kompetensi Dasar
3.10 Memahami  ketentuan  salat  jamak
qasar
4.10 Mempraktikkan  salat  jamak  dan  
qasar

Materi Pembelajaran
•
•
•
•
•
•
•
•

Dasar hukum salat jamak
Syarat melaksanakan salat  jamak
Dua macam salat jamak
Praktik salat jamak
Pengertian salat qasar berikut dalil
naqlinya
Syarat melaksanakan salat qasar
dan praktiknya
Pengertian salat jamak qasar dan
hukumnya.
Niat, syarat sah, contoh dan tata
caranya

Kegiatan Pembelajaran
1. Membaca buku teks atau sumber belajar
yang lain (relevan) tentang ketentuan dan
landasan hukum serta tata cara salat
jamak, qasar, dan jamak qasar.
2. Melakukan diskusi dengan kelompok
belajar untuk memperdalam atau
mengenal ketentuan salat jamak, qasar,
dan jamak qasar.
3. Mengumpulkan data untuk memahami
ketentuan salat jamak, qasar, dan jamak
qasar.
4. Menganalisis dan menyimpulkan
perbedaan antara ketentuan salat jamak,
qasar, dan jamak qasar.
5. Menyajikan atau mempresentasikan hasil
yang dipelajari mengenai ketentuan salat
jamak, qasar, dan jamak qasar.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 5 Mengambil rukhsah dengan salat jamak, qasar, dan jamak qasar
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran		
Kelas /Semester
Tahun Pelajaran
Alokasi Waktu		

: SMP/MTs
: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
: VII/ 2 (dua)
: ……………
: ……………

A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian salat jamak, qasar, dan jamak qasar
dengan tepat.
2. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan tata cara salat jamak, qasar, dan
jamak qasar secara mandiri.
3. Melalui kegiatan diskusi, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi syarat melaksanakan  salat  jamak, qasar, dan jamak
qasar dengan percaya diri.
4. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat menjelaskan perilaku disiplin sebagai implementasi
pelaksanaan salat jamak qasar dengan mandiri.
5. Melalui kegiatan penalaran, siswa diharapkan dapat menyebutkan ketentuan praktik salat jamak, qasar, dan jamak qasar
dengan cermat.
6. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat menunaikan salat jamak qasar  ketika bepergian jauh (musafir)
sebagai implementasi pemahaman ketaatan beribadah dengan tepat.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
Kompetensi Dasar (KD)

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

3.10 Memahami  ketentuan  salat  jamak qasar

3.10.1 Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian salat  jamak,
qasar, dan jamak qasar.
3.10.2 Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan tata cara salat  jamak,
qasar, dan jamak qasar.
3.10.3 Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi syarat melaksanakan  
salat jamak, qasar, dan jamak qasar dengan.
3.10.4 Siswa diharapkan dapat menjelaskan perilaku disiplin sebagai  
implementasi pelaksanaan salat jamak qasar.

4.10 Memraktikkan  salat  jamak  dan  qasar

4.10.1 Siswa diharapkan dapat menyebutkan ketentuan praktik salat  
jamak, qasar, dan jamak qasar.
4.10.2 Siswa diharapkan dapat menunaikan salat jamak qasar   ketika
bepergian jauh (musafir) sebagai implementasi pemahaman
ketaatan beribadah.

C. Materi Pembelajaran
1. Tata cara salat jamak dan qasar
Beberapa hal yang dipelajari dalam sub bab tersebut, antara lain:
a. Dasar hukum salat jamak
b. Syarat melaksanakan salat jamak
c. Dua macam salat jamak
d. Praktik salat jamak
e. Pengertian salat qasar berikut dalil naqlinya
f. Syarat melaksanakan salat qasar dan praktiknya
2. Tata cara salat jamak qasar
Beberapa hal yang dipelajari dalam sub bab tersebut, antara lain:
a. Pengertian salat jamak qasar dan hukumnya.
b. Niat, syarat sah, contoh dan tata caranya.
D. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan
2. Model Pembelajaran

: Scientific Learning
: Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)

E. Media Pembelajaran
1. Media LCD projector.
2. Laptop
3. Bahan tayang
F. Sumber Belajar
1. Buku teks pelajaran yang relevan.
2. Ay-Yusufi, Atikah U.M.Z. 2018. Ayo Belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti VII Untuk Sekolah Menengah
Pertama. Surakarta: PT Pratama Mitra Aksara.
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3. Modul/bahan ajar.
4. Internet.
5. Sumber lain yang relevan.
G. Langkah-Langkah Pembelajaran
5. Pertemuan ke-9 dan ke-10 (4 x 40 menit)

Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran.
• Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin.
• Menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa
dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya (pada Bab 4).
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/kegiatan ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai, maka siswa
diharapkan dapat menjelaskan tentang:
a. Dasar hukum salat jamak
b. Syarat melaksanakan salat jamak
c. Dua macam salat jamak
d. Praktik salat jamak
e. Pengertian salat qasar berikut dalil naqlinya
f. Syarat melaksanakan salat qasar dan praktiknya
g. Pengertian salat jamak qasar dan hukumnya
h. Niat, syarat sah, contoh dan tata caranya
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung.
• Mengajukan pertanyaan.
Pemberian Acuan
• Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan
yang berlangsung.
• Pembagian kelompok belajar.
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah
pembelajaran.

15 menit

Kegiatan Inti
Sintak Model
Pembelajaran
Orientasi siswa
kepada masalah

Kegiatan Pembelajaran
Mengamati
Siswa diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik
a. Dasar hukum salat jamak
b. Syarat melaksanakan salat jamak
c. Dua macam salat jamak
d. Praktik salat jamak
e. Pengertian salat qasar berikut dalil naqlinya
f. Syarat melaksanakan salat qasar dan praktiknya
g. Pengertian salat jamak qasar dan hukumnya
h. Niat, syarat sah, contoh dan tata caranya
dengan cara:
• Melihat (tanpa atau dengan alat)
Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini
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130 menit
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•

•

•

•

Mengorganisasikan
siswa
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Mengamati
Lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal untuk dapat
dikembangkan siswa, dari media interaktif yang berhubungan dengan
a. Dasar hukum salat jamak
b. Syarat melaksanakan salat jamak
c. Dua macam salat jamak
d. Praktik salat jamak
e. Pengertian salat qasar berikut dalil naqlinya
f. Syarat melaksanakan salat qasar dan praktiknya
g. Pengertian salat jamak qasar dan hukumnya
h. Niat, syarat sah, contoh dan tata caranya
Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran
berlangsung), materi dari buku Ayo Belajar dan buku-buku penunjang lain,
dari internet/materi yang berhubungan dengan
a. Dasar hukum salat jamak
b. Syarat melaksanakan salat jamak
c. Dua macam salat jamak
d. Praktik salat jamak
e. Pengertian salat qasar berikut dalil naqlinya
f. Syarat melaksanakan salat qasar dan praktiknya
g. Pengertian salat jamak qasar dan hukumnya
h. Niat, syarat sah, contoh dan tata caranya
Mendengar
pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Dasar hukum salat jamak
b. Syarat melaksanakan salat jamak
c. Dua macam salat jamak
d. Praktik salat jamak
e. Pengertian salat qasar berikut dalil naqlinya
f. Syarat melaksanakan salat qasar dan praktiknya
g. Pengertian salat jamak qasar dan hukumnya
h. Niat, syarat sah, contoh dan tata caranya
Menyimak
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global tentang
materi pelajaran mengenai:
a. Dasar hukum salat jamak
b. Syarat melaksanakan salat jamak
c. Dua macam salat jamak
d. Praktik salat jamak
e. Pengertian salat qasar berikut dalil naqlinya
f. Syarat melaksanakan salat qasar dan praktiknya
g. Pengertian salat jamak qasar dan hukumnya
h. Niat, syarat sah, contoh dan tata caranya
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.

Menanya
Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak
mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan
dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:
• Mengajukan pertanyaan tentang:
a. Dasar hukum salat jamak
b. Syarat melaksanakan salat jamak
c. Dua macam salat jamak
d. Praktik salat jamak
e. Pengertian salat qasar berikut dalil naqlinya
f. Syarat melaksanakan salat qasar dan praktiknya
g. Pengertian salat jamak qasar dan hukumnya
h. Niat, syarat sah, contoh dan tata caranya
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas
dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
– Pernahkah kalian melaksanakan salat jamak, salat qasar, dan salat jamak
qasar?
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Membimbing
penyelidikan individu
dan kelompok

Mengumpulkan informasi
Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang
telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian
a. Dasar hukum salat jamak
b. Syarat melaksanakan salat jamak
c. Dua macam salat jamak
d. Praktik salat jamak
e. Pengertian salat qasar berikut dalil naqlinya
f. Syarat melaksanakan salat qasar dan praktiknya
g. Pengertian salat jamak qasar dan hukumnya
h. Niat, syarat sah, contoh dan tata caranya
• Membaca sumber lain selain buku teks
mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk mencari
dan membaca artikel tentang
a. Dasar hukum salat jamak
b. Syarat melaksanakan salat jamak
c. Dua macam salat jamak
d. Praktik salat jamak
e. Pengertian salat qasar berikut dalil naqlinya
f. Syarat melaksanakan salat qasar dan praktiknya
g. Pengertian salat jamak qasar dan hukumnya
h. Niat, syarat sah, contoh dan tata caranya
• Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau kegiatan lain
guna menemukan solusi masalah terkait materi pokok yaitu
a. Dasar hukum salat jamak
b. Syarat melaksanakan salat jamak
c. Dua macam salat jamak
d. Praktik salat jamak
e. Pengertian salat qasar berikut dalil naqlinya
f. Syarat melaksanakan salat qasar dan praktiknya
g. Pengertian salat jamak qasar dan hukumnya
h. Niat, syarat sah, contoh dan tata caranya
•
•
•
•

Aktivitas
Siswa melakukan aktivitas yang disajikan dalam buku penunjang baik secara
individu maupun kelompok.
Mempraktikan
Bila ada aktivitas yang perlu dipraktikan, maka dengan pengawasan guru siswa
melakukan praktik tersebut, guna menambahkan nilai keterampilan siswa.
Mendiskusikan
Siswa diminta berdiskusi dalam kelompok untuk membahas mengenai
memahami ketentuan salat jamak, salat qasar, dan salat jamak qasar.
Saling tukar informasi tentang:
a. Dasar hukum salat jamak
b. Syarat melaksanakan salat jamak
c. Dua macam salat jamak
d. Praktik salat jamak
e. Pengertian salat qasar berikut dalil naqlinya
f. Syarat melaksanakan salat qasar dan praktiknya
g. Pengertian salat jamak qasar dan hukumnya
h. Niat, syarat sah, contoh dan tata caranya
dengan ditanggapi aktif oleh siswa dari kelompok lainnya sehingga
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai
bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah
yang terdapat pada buku pegangan siswa atau pada lembar kerja yang
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap, teliti, jujur, sopan,
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan
kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari,
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.
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Mengembangkan
dan menyajikan hasil
karya

Mengomunikasikan
siswa berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis
secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur,
teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat
dengan sopan.
• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang:
a. Dasar hukum salat jamak
b. Syarat melaksanakan salat jamak
c. Dua macam salat jamak
d. Praktik salat jamak
e. Pengertian salat qasar berikut dalil naqlinya
f. Syarat melaksanakan salat qasar dan praktiknya
g. Pengertian salat jamak qasar dan hukumnya
h. Niat, syarat sah, contoh dan tata caranya
• Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi
oleh kelompok yang mempresentasikan.
• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan siswa lain diberi kesempatan
untuk menjawabnya.
• Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan
pembelajaran yang baru dilakukan berupa: Laporan hasil pengamatan
secara tertulis tentang
a. Dasar hukum salat jamak
b. Syarat melaksanakan salat jamak
c. Dua macam salat jamak
d. Praktik salat jamak
e. Pengertian salat qasar berikut dalil naqlinya
f. Syarat melaksanakan salat qasar dan praktiknya
g. Pengertian salat jamak qasar dan hukumnya
h. Niat, syarat sah, contoh dan tata caranya
• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan siswa atau lembar
kerja yang telah disediakan.
• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan
beberapa pertanyaan kepada siswa.
• Menyelesaikan evaluasi yang terdapat pada buku pegangan siswa atau
pada lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran.

Menganalisa dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Mengasosiasikan
siswa menganalisa masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait
pembelajaran tentang:
• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan
sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan
mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.
• siswa mengerjakan beberapa soal mengenai
a. Dasar hukum salat jamak
b. Syarat melaksanakan salat jamak
c. Dua macam salat jamak
d. Praktik salat jamak
e. Pengertian salat qasar berikut dalil naqlinya
f. Syarat melaksanakan salat qasar dan praktiknya
g. Pengertian salat jamak qasar dan hukumnya
h. Niat, syarat sah, contoh dan tata caranya
• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat
yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan
prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan:
a. Dasar hukum salat jamak
b. Syarat melaksanakan salat jamak
c. Dua macam salat jamak
d. Praktik salat jamak
e. Pengertian salat qasar berikut dalil naqlinya
f. Syarat melaksanakan salat qasar dan praktiknya
g. Pengertian salat jamak qasar dan hukumnya
h. Niat, syarat sah, contoh dan tata caranya
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Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi
sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggung jawab, rasa
ingin tahu, dan peduli lingkungan.
Kegiatan Penutup
siswa:
• Membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan
pembelajaran yang baru dilakukan.
• Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. siswa yang selesai mengerjakan proyek
dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian proyek.
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.
• Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/perseorangan (jika diperlukan).
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

15 menit

H. Penilaian, Pembelajaran Remedial, dan Pengayaan
1. Teknik Penilaian
a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan
1) Tes Tertulis
		 a) Pilihan ganda
b) Uraian/esai
2) Tes Lisan
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan
1) Proyek, pengamatan, wawancara
• Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok.
• Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok.
• Menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pengamatan dan eksplorasi.
2) Portofolio/unjuk kerja
• Laporan tertulis individu/kelompok.
3) Produk.
2. Instrumen Penilaian
a. Pertemuan Pertama (Terlampir)
b. Pertemuan Kedua (Terlampir)
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir)
3. Pembelajaran Remedian dan Pengayaan
a. Remedial
• Remedial dapat diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM maupun kepada siswa yang sudah melampaui
KKM. Remidial terdiri atas dua bagian: remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai
Kompetensi Dasar.
• Guru memberi semangat kepada siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Guru akan
memberikan tugas bagi siswa yang belum mencapai KKM, misalnya sebagai berikut.
– Dapatkah kalian menyebutkan ketentuan lain dalam salat jamak, salat qasar, dan salat jamak qasar?
b. Pengayaan
• Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan siswa mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan
kepada siswa yang telah tuntas atau mencapai Kompetensi Dasar.
• Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan siswa.
• Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas misalnya
– Selanjutnya untuk masing-masing jamak itu ada persyaratan khusus yang masing-masing agak berbeda.
Jelaskan!
...........................,…………..
		Mengetahui
		Kepala SMP/MTs														Guru Mata Pelajaran

		__________________________										__________________________
		NIP.																	NIP.
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
Penilaian Observasi
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Mata Pelajaran 		 : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/Semester
: VII/Dua
Tahun Pelajaran
: ....................
Waktu Pengamatan : Pada saat Pelaksanaan pembelajaran.
Indikator : 1. Aktif
			 2. Kerjasama
			 3. Semangat
Rubrik:
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran:
1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok secara terus menerus dan konsisten.
Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
2. Cukupjika menunjukkan ada sedikitusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha bekerjasama dalam kegiatan kelompok secara terus menerus dan konsisten.
Indikator sikap tidak mudah putus asa terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.
1. Kurang baik jika sama sekali bersikap putus asa terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi
masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi masih
belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif
secara terus menerus dan konsisten.
Bubuhkan tanda √ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/semester : VII/Dua
Materi pokok : Mengambil rukhsah dengan salat jamak, qasar, dan jamak qasar
No.

Nama
siswa

OBSERVASI
Religius

Jujur

Gemar
membaca

Disiplin

Kerja
keras

Cinta
tanah air

Jumlah
skor

Nilai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Keterangan pengisian skor:
4 = sangat baik
3 = baik
2 = cukup
1 = kurang
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LEMBAR PENGAMATAN PENGETAHUAN
Penugasan kelompok
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
Mata Pelajaran		 : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas				: VII
Rubrik Penilaian
No.

Kriteria

Kelompok
4

1.

Kesesuaian dengan konsep dan prinsip matematika

2.

Ketepatan memilih bahan/materi pembelajaran

3.

Kreativitas

4.

Ketepatan waktu pengumpulan tugas

5.

Kerapihan hasil

3

2

1

6. Nilai estetika
Keterangan: 4 = sangat baik; 3 = baik; 2 = cukup baik; 1= kurang baik
Jumlah Skor
Nilai Perolehan =
20
Contoh Lampiran Soal Latihan
1. Bagaimana cara memraktikkan salat Zuhur dengan diqasar?
2. Apakah yang dimaksud jamak takdim dan takhir?
3. Bagaimana cara menjamak  takdim salat Zuhur dan Asar?
4. Apakah hal yang menyebabkan bolehnya melakukan jamak dan qasar?
5. Saat menjamak salat magrib dan isya, yang dilakukan adalah salat 3 rakaat salat magrib dan 4 rakaat salat isya dengan 2 kali
salam. Bagaimana jika menjamak qasar sekaligus?
PENILAIAN KINERJA PRESENTASI
Studi kasus
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Materi			 : Mengambil rukhsah dengan salat jamak, qasar, dan jamak qasar
Alokasi waktu :  2 x 40 menit
Nama siswa
: …….
Kelas			: ……
No.

Aspek yang dinilai

Penilaian
1

1.

Komunikasi

2.

Sistematika penyampaian

3.

Wawasan

4.

Keberanian

5.

Antusias

2

3

6.
Penampilan
			

...........................,……….

		Mengetahui
		Kepala SMP/MTs														Guru Mata Pelajaran

		___________________													___________________		
		NIP.																	NIP.

Perangkat Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

53

Kunci Jawaban dan Pembahasan
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 5 MENGAMBIL RUKHSAH DENGAN SALAT JAMAK, QASAR, DAN JAMAK QASAR
Latihan
Kebijaksanaan guru
Mencoba
Kebijaksanaan guru
Menalar
Kebijaksanaan guru
Mengasosiasi
Kebijaksanaan guru
Mengomunikasikan
Kebijaksanaan guru
Refleksi
Kebijaksanaan guru
Evaluasi
A. Pilihan Ganda
1. d. menggabung
2. b. Magrib - Isya
3. b. meringkas salat
4. b. 1, 2, dan 4
5. a. tidak dibenarkan
6. c. empat
7. d. Zuhur dan Asar
8. b. 2 rakaat Zuhur, 2 rakaat Asar
9. a. pelaksanaannya/rakaatnya
10. a. Subuh
11. d. boleh dan dianjurkan
12. c. niat dan jumlah rakaatnya
13. d. rukhsah
14. c. musafir
15. d. tidak meninggalkan salat
16. a. jamak takdim
17. b. boleh dijamak dan boleh diqasar
18.  c.   dijamak taqdim
19.  d. salat Zuhur 4 rakaat dilanjutkan dengan salat Asar 4
rakaat
20. a. salat Magrib 3 rakaat dilanjutkan dengan salat Isya 2
rakaat
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pengayaan
1. Musafir, hujan lebat, perjalanan jauh, perang, dan sakit.
2. Mengumpulkan dua salat fardu yang dikerjakan pada
waktu yang pertama.
3. Mengumpulkan dua salat wajib dan dilakukan pada waktu
yang kedua.
4. Salat Zuhur dikerjakan dahulu kemudian salat Asar pada
waktu salat Zuhur.
5. Tidak harus dimulai dari salat yang kedua, tetapi boleh juga
dimulai dari salat yang pertama. Misal salat magrib dulu
kemudian Isya’ atau sebaliknya pada waktu salat Isya’.
Perbaikan
1. Subuh.
2. Dua.
3. Magrib dan subuh.
4. Zuhur.
5. Dengan menggabungkan dua salat fardu pada waktu yang
pertama.
6. Isya
7. Dengan menggabungkan dua salat fardu dan dilakukan
pada waktu salat yang akhir.
8. Dua salat fardu yang dilakukan pada satu waktu dan
rakaatnya diringkas.
9. Rukhsah atau keringanan
10. Jamak takdim

Isian
Kira-kira menempuh jarak 80,640 km.
Keringanan
Jamak takhir.
Magrib dan subuh.
Zuhur, Asar, Isya
Keringanan.
Jamak qasar.
Mengakhirkan.
Takdim
Musafir.

C. Uraian
1. Dua salat fardu digabungkan dalam satu waktu.
2. Magrib, Isya, Zuhur, Asar.
3. Salat yang rakaatnya diringkas.
4. Zuhur, Asar, Isya.
5. Perjalanan jauh, sakit, hujan lebat.
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SILABUS
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 6 Perjuangan Nabi Muhammad saw. Periode Madinah
Pengembangan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti diperkuat melalui pengkondisian aktivitas berupa interaksi
siswa baik di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan pergaulan dunia yang terintegrasi dalam proses pembelajaran di
kelas. Pada jenjang SMP kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dikembangkan untuk mengembangkan praktikpraktik dalam pengamalan ajaran agama.
Kerangka Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Kelas VII sd IX mengikuti elemen pengorganisasi
kompetendi dasar (KD) yang mengacu pada kompetensi inti (KI). Kompetensi Inti pada kelas VII sd IX adalah sebagai berikut:
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi,
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
kejadian tampak mata.
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam
sudut pandang/teori.
Peta Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTs meliputi:
Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

3.12 Memahami sejarah perjuangan 1. Hijrah Nabi Muhammad saw. ke
Nabi Muhammad saw. periode
Madinah dan sejarahnya dalam
Madinah
membangun masyarakat Madinah
4.12 Menyajikan strategi perjuangan 2. L a t a r B e l a k a n g R a s u l u l l a h
yang dilakukan Nabi Muhammad
Berhijrah ke Madinah
saw. periode Madinah
3. Perjalanan Hijrah Rasulullah saw.
dan
4. Objek Dakwah Rasulullah saw.
pada periode Madinah dan Tujuan
Dakwahnya
5. Substansi dan strategi dakwah
Rasulullah saw.
6. H i k m a h s e j a r a h d a k w a h
Rasulullah
7. Cara meneladani perjuangannya
dan para sahabat di Madinah

Kegiatan Pembelajaran
1. Membaca buku teks atau sumber belajar
yang lain (relevan) tentang sejarah
perjuangan Nabi Muhammad saw.
periode Madinah.
2. Melakukan diskusi dengan kelompok
belajar untuk memperdalam atau
mengenal sejarah perjuangan Nabi
Muhammad saw. periode Madinah.
3. Mengumpulkan data untuk memahami
strategi perjuangan yang dilakukan
Nabi Muhammad saw. periode Madinah.
4. M e n g a n a l i s i s c a r a m e n e l a d a n i
perjuangan Nabi Muhammad saw.
periode Madinah.
5. Menyajikan atau mempresentasikan hasil
yang dipelajari mengenai menghayati
perjuangan Nabi Muhammad saw.
periode Madinah dalam menegakkan
risalah Allah swt..
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 6 Perjuangan Nabi Muhammad saw. Periode Madinah
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran		
Kelas /Semester
Tahun Pelajaran
Alokasi Waktu		

: SMP/MTs
: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
: VII/ 2 (dua)
: ……………
: ……………

A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan sejarah perjuangan Nabi Muhammad saw. periode
Madinah dengan tepat.
2. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan strategi perjuangan yang dilakukan
Nabi Muhammad saw. periode Madinah.secara mandiri.
3. Melalui kegiatan diskusi, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi tugas berdakwah Nabi Muhammad saw. periode Madinah
dengan percaya diri dan mandiri.
4. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mengindentifikasi cara meneladani perjuangan Nabi Muhammad
saw. periode Madinah dengan tepat.
5. Melalui kegiatan penalaran, siswa diharapkan dapat menyebutkan strategi dakwah rasullullah dengan cermat.
6. Melalui kegiatan pemahaman, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan menghayati perjuangan Nabi Muhammad
saw. periode Madinah dalam menegakkan risalah Allah swt.. dengan tepat.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
Kompetensi Dasar (KD)

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

3.12

Memahami sejarah perjuangan Nabi 3.12.1 Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan sejarah perjuangan Nabi
Muhammad saw. periode Madinah
Muhammad saw. periode Madinah.
3.12.2 Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi tugas berdakwah Nabi
Muhammad saw. periode Madinah.
3.12.3 Siswa diharapkan dapat mengindentifikasi cara meneladani
perjuangan Nabi Muhammad saw. periode Madinah.
3.12.4 Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan menghayati
perjuangan Nabi Muhammad saw. periode Madinah dalam
menegakkan risalah Allah swt..

4.12

Menyajikan strategi perjuangan yang 4.12.1 Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan strategi perjuangan yang
dilakukan Nabi Muhammad saw. periode
dilakukan Nabi Muhammad saw. periode Madinah.
Madinah
4.12.2 Siswa diharapkan dapat menyebutkan strategi dakwah Rasullullah.
4.12.3 Siswa diharapkan dapat mengaplikasikan substansi dan strategi
dakwah rasullullah saw..

C. Materi Pembelajaran
1. Hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah dan sejarahnya dalam membangun masyarakat Madinah
Beberapa hal yang dipelajari dalam sub bab tersebut, antara lain:
a. Latar Belakang Rasulullah Berhijrah ke Madinah
b. Perjalanan Hijrah Rasulullah saw. dan
c. Objek Dakwah Rasulullah saw. pada periode Madinah dan Tujuan Dakwahnya
d. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah saw.
2. Hikmah sejarah dakwah Rasulullah dan cara meneladani perjuangannya dan para sahabat di Madinah
Beberapa hal yang dipelajari dalam sub bab tersebut, antara lain:
a. Hikmah sejarah dakwah Rasulullah
b. Cara meneladani perjuangannya dan para sahabat di Madinah
D. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan
2. Model Pembelajaran

: Scientific Learning
: Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)

E. Media Pembelajaran
1. Media LCD projector.
2. Laptop
3. Bahan tayang
F. Sumber Belajar
1. Buku teks pelajaran yang relevan.
2. Ay-Yusufi, Atikah U.M.Z. 2018. Ayo Belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti VII Untuk Sekolah Menengah
Pertama. Surakarta: PT Pratama Mitra Aksara.
3. Modul/bahan ajar.
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4. Internet.
5. Sumber lain yang relevan.
G. Langkah-Langkah Pembelajaran
6. Pertemuan ke-11 dan ke-12 (4 x 40 menit)

Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan sa lam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran.
• Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin.
• Menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa
dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya (pada Bab 5).
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/kegiatan ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai, maka siswa
diharapkan dapat menjelaskan tentang:
a. Hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah dan sejarahnya dalam membangun masyarakat Madinah
b. Latar Belakang Rasulullah Berhijrah ke Madinah
c. Perjalanan Hijrah Rasulullah saw.
d. Objek dakwah Rasulullah saw. pada periode Madinah dan tujuan dakwahnya
e. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah saw.
f. Hikmah sejarah dakwah Rasulullah
g. Cara meneladani perjuangannya dan para sahabat di Madinah
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung.
• Mengajukan pertanyaan.
Pemberian Acuan
• Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan
yang berlangsung.
• Pembagian kelompok belajar.
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah
pembelajaran.

15 menit

Kegiatan Inti
Sintak Model
Pembelajaran
Orientasi siswa
kepada masalah

Kegiatan Pembelajaran
Mengamati
Siswa diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik
a. Hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah dan sejarahnya dalam membangun
masyarakat Madinah
b. Latar Belakang Rasulullah Berhijrah ke Madinah
c. Perjalanan Hijrah Rasulullah saw.
d. Objek dakwah Rasulullah saw. pada periode Madinah dan tujuan dakwahnya
e. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah saw.
f. Hikmah sejarah dakwah Rasulullah
g. Cara meneladani perjuangannya dan para sahabat di Madinah
dengan cara:
• Melihat (tanpa atau dengan alat)
Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini
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Mengamati
Lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal untuk dapat
dikembangkan siswa, dari media interaktif yang berhubungan dengan
a. Hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah dan sejarahnya dalam
membangun masyarakat Madinah
b. Latar Belakang Rasulullah Berhijrah ke Madinah
c. Perjalanan Hijrah Rasulullah saw.
d. Objek dakwah Rasulullah saw. pada periode Madinah dan tujuan
dakwahnya
e. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah saw.
f. Hikmah sejarah dakwah Rasulullah
g. Cara meneladani perjuangannya dan para sahabat di Madinah
Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran
berlangsung), materi dari buku Ayo Belajar dan buku-buku penunjang lain,
dari internet/materi yang berhubungan dengan
a. Hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah dan sejarahnya dalam
membangun masyarakat Madinah
b. Latar Belakang Rasulullah Berhijrah ke Madinah
c. Perjalanan Hijrah Rasulullah saw.
d. Objek dakwah Rasulullah saw. pada periode Madinah dan tujuan
dakwahnya
e. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah saw.
f. Hikmah sejarah dakwah Rasulullah
g. Cara meneladani perjuangannya dan para sahabat di Madinah
Mendengar
pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah dan sejarahnya dalam
membangun masyarakat Madinah
b. Latar Belakang Rasulullah Berhijrah ke Madinah
c. Perjalanan Hijrah Rasulullah saw.
d. Objek dakwah Rasulullah saw. pada periode Madinah dan tujuan
dakwahnya
e. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah saw.
f. Hikmah sejarah dakwah Rasulullah
g. Cara meneladani perjuangannya dan para sahabat di Madinah
Menyimak
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global tentang
materi pelajaran mengenai:
a. Hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah dan sejarahnya dalam
membangun masyarakat Madinah
b. Latar Belakang Rasulullah Berhijrah ke Madinah
c. Perjalanan Hijrah Rasulullah saw.
d. Objek dakwah Rasulullah saw. pada periode Madinah dan tujuan
dakwahnya
e. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah saw.
f. Hikmah sejarah dakwah Rasulullah
g. Cara meneladani perjuangannya dan para sahabat di Madinah
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.
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Mengorganisasikan
siswa

Menanya
Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak
mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan
dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:
• Mengajukan pertanyaan tentang:
a. Hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah dan sejarahnya dalam
membangun masyarakat Madinah
b. Latar Belakang Rasulullah Berhijrah ke Madinah
c. Perjalanan Hijrah Rasulullah saw.
d. Objek dakwah Rasulullah saw. pada periode Madinah dan tujuan
dakwahnya
e. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah saw.
f. Hikmah sejarah dakwah Rasulullah
g. Cara meneladani perjuangannya dan para sahabat di Madinah
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas
dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
– Dapatkah kalian menjelaskan hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah
dan sejarahnya dalam membangun masyarakat Madinah serta cara
meneladani perjuangannya?

Membimbing
penyelidikan individu
dan kelompok

Mengumpulkan informasi
Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang
telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian
a. Hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah dan sejarahnya dalam
membangun masyarakat Madinah
b. Latar Belakang Rasulullah Berhijrah ke Madinah
c. Perjalanan Hijrah Rasulullah saw.
d. Objek dakwah Rasulullah saw. pada periode Madinah dan tujuan
dakwahnya
e. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah saw.
f. Hikmah sejarah dakwah Rasulullah
g. Cara meneladani perjuangannya dan para sahabat di Madinah
• Membaca sumber lain selain buku teks
mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk mencari
dan membaca artikel tentang
a. Hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah dan sejarahnya dalam
membangun masyarakat Madinah
b. Latar Belakang Rasulullah Berhijrah ke Madinah
c. Perjalanan Hijrah Rasulullah saw.
d. Objek dakwah Rasulullah saw. pada periode Madinah dan tujuan
dakwahnya
e. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah saw.
f. Hikmah sejarah dakwah Rasulullah
g. Cara meneladani perjuangannya dan para sahabat di Madinah
• Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau kegiatan lain
guna menemukan solusi masalah terkait materi pokok yaitu
a. Hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah dan sejarahnya dalam
membangun masyarakat Madinah
b. Latar Belakang Rasulullah Berhijrah ke Madinah
c. Perjalanan Hijrah Rasulullah saw.
d. Objek dakwah Rasulullah saw. pada periode Madinah dan tujuan
dakwahnya
e. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah saw.
f. Hikmah sejarah dakwah Rasulullah
g. Cara meneladani perjuangannya dan para sahabat di Madinah
• Aktivitas
Siswa melakukan aktivitas yang disajikan dalam buku penunjang baik secara
individu maupun kelompok.
• Mempraktikan
Bila ada aktivitas yang perlu dipraktikan, maka dengan pengawasan guru siswa
melakukan praktik tersebut, guna menambahkan nilai keterampilan siswa.
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Mengembangkan
dan menyajikan hasil
karya
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Mendiskusikan
Siswa diminta berdiskusi dalam kelompok untuk membahas mengenai
sejarah dakwah Nabi Muhammad saw. periode Madinah.
Saling tukar informasi tentang:
a. Hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah dan sejarahnya dalam
membangun masyarakat Madinah
b. Latar Belakang Rasulullah Berhijrah ke Madinah
c. Perjalanan Hijrah Rasulullah saw.
d. Objek dakwah Rasulullah saw. pada periode Madinah dan tujuan
dakwahnya
e. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah saw.
f. Hikmah sejarah dakwah Rasulullah
g. Cara meneladani perjuangannya dan para sahabat di Madinah
dengan ditanggapi aktif oleh siswa dari kelompok lainnya sehingga
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai
bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah
yang terdapat pada buku pegangan siswa atau pada lembar kerja yang
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap, teliti, jujur, sopan,
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan
kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari,
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.

Mengomunikasikan
siswa berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis
secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur,
teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat
dengan sopan.
• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang:
a. Hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah dan sejarahnya dalam
membangun masyarakat Madinah
b. Latar Belakang Rasulullah Berhijrah ke Madinah
c. Perjalanan Hijrah Rasulullah saw.
d. Objek dakwah Rasulullah saw. pada periode Madinah dan tujuan
dakwahnya
e. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah saw.
f. Hikmah sejarah dakwah Rasulullah
g. Cara meneladani perjuangannya dan para sahabat di Madinah
• Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi
oleh kelompok yang mempresentasikan.
• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan siswa lain diberi kesempatan
untuk menjawabnya.
• Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan
pembelajaran yang baru dilakukan berupa: Laporan hasil pengamatan
secara tertulis tentang
a. Hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah dan sejarahnya dalam
membangun masyarakat Madinah
b. Latar Belakang Rasulullah Berhijrah ke Madinah
c. Perjalanan Hijrah Rasulullah saw.
d. Objek dakwah Rasulullah saw. pada periode Madinah dan tujuan
dakwahnya
e. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah saw.
f. Hikmah sejarah dakwah Rasulullah
g. Cara meneladani perjuangannya dan para sahabat di Madinah
• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan siswa atau lembar
kerja yang telah disediakan.
• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan
beberapa pertanyaan kepada siswa.
• Menyelesaikan evaluasi yang terdapat pada buku pegangan siswa atau
pada lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran.
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Menganalisa dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Mengasosiasikan
siswa menganalisa masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait
pembelajaran tentang:
• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan
sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan
mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.
• siswa mengerjakan beberapa soal mengenai
a. Hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah dan sejarahnya dalam
membangun masyarakat Madinah
b. Latar Belakang Rasulullah Berhijrah ke Madinah
c. Perjalanan Hijrah Rasulullah saw.
d. Objek dakwah Rasulullah saw. pada periode Madinah dan tujuan
dakwahnya
e. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah saw.
f. Hikmah sejarah dakwah Rasulullah
g. Cara meneladani perjuangannya dan para sahabat di Madinah
• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat
yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan
prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan:
a. Hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah dan sejarahnya dalam
membangun masyarakat Madinah
b. Latar Belakang Rasulullah Berhijrah ke Madinah
c. Perjalanan Hijrah Rasulullah saw.
d. Objek dakwah Rasulullah saw. pada periode Madinah dan tujuan
dakwahnya
e. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah saw.
f. Hikmah sejarah dakwah Rasulullah
g. Cara meneladani perjuangannya dan para sahabat di Madinah

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi
sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggung jawab, rasa
ingin tahu, dan peduli lingkungan.
Kegiatan Penutup
siswa:
• Membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan
pembelajaran yang baru dilakukan.
• Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. siswa yang selesai mengerjakan proyek
dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian proyek.
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.
• Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/perseorangan (jika diperlukan).
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

15 menit

H. Penilaian, Pembelajaran Remedial, dan Pengayaan
1. Teknik Penilaian
a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan
1) Tes Tertulis
		 a) Pilihan ganda
b) Uraian/esai
2) Tes Lisan
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan
1) Proyek, pengamatan, wawancara
• Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok.
• Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok.
• Menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pengamatan dan eksplorasi.
2) Portofolio/unjuk kerja
• Laporan tertulis individu/kelompok.
3) Produk.
2. Instrumen Penilaian
a. Pertemuan Pertama (Terlampir)
b. Pertemuan Kedua (Terlampir)
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir)
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3. Pembelajaran Remedian dan Pengayaan
a. Remedial
• Remedial dapat diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM maupun kepada siswa yang sudah melampaui
KKM. Remidial terdiri atas dua bagian: remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai
Kompetensi Dasar.
• Guru memberi semangat kepada siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Guru akan
memberikan tugas bagi siswa yang belum mencapai KKM, misalnya sebagai berikut.
– Dapatkah kalian menjelaskan Hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah dan sejarahnya dalam membangun
masyarakat Madinah
– Apa saja objek dakwah Rasulullah saw. pada periode Madinah dan tujuan dakwahnya?
b. Pengayaan
• Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan siswa mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan
kepada siswa yang telah tuntas atau mencapai Kompetensi Dasar.
• Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan siswa.
• Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas misalnya
– Menyebutkan substansi dan strategi dakwah Rasulullah saw.
• Menjelaskan hikmah sejarah dakwah Rasulullah dan cara meneladani perjuangannya dan para sahabat di
Madinah

...........................,…………..
		Mengetahui
		Kepala SMP/MTs														Guru Mata Pelajaran

		__________________________										__________________________
		NIP.																	NIP.

LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
Penilaian Observasi
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Mata Pelajaran 		 : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/Semester
: VII/Dua
Tahun Pelajaran
: ....................
Waktu Pengamatan : Pada saat Pelaksanaan pembelajaran.
Indikator : 1. Aktif
			 2. Kerjasama
			 3. Semangat
Rubrik:
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran:
1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok secara terus menerus dan konsisten.
Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
2. Cukupjika menunjukkan ada sedikitusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha bekerjasama dalam kegiatan kelompok secara terus menerus dan konsisten.
Indikator sikap tidak mudah putus asa terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.
1. Kurang baik jika sama sekali bersikap putus asa terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi
masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi masih
belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif
secara terus menerus dan konsisten.
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Bubuhkan tanda √ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/semester : VII/Dua
Materi pokok : Perjuangan Nabi Muhammad saw. Periode Madinah
No.

Nama
siswa

OBSERVASI
Religius

Jujur

Gemar
membaca

Disiplin

Kerja
keras

Cinta
tanah air

Jumlah
skor

Nilai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Keterangan pengisian skor:
4 = sangat baik
3 = baik
2 = cukup
1 = kurang

LEMBAR PENGAMATAN PENGETAHUAN
Penugasan kelompok
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
Mata Pelajaran		 : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas				: VII
Rubrik Penilaian
No.

Kriteria

Kelompok
4

1.

Kesesuaian dengan konsep dan prinsip matematika

2.

Ketepatan memilih bahan/materi pembelajaran

3.

Kreativitas

4.

Ketepatan waktu pengumpulan tugas

5.

Kerapihan hasil

3

2

1

6. Nilai estetika
Keterangan: 4 = sangat baik; 3 = baik; 2 = cukup baik; 1= kurang baik
Jumlah Skor
Nilai Perolehan =
20
Contoh Lampiran Soal Latihan
1. Apa latar belakang Rasulullah berhijrah ke Madinah? Jelaskan secara singkat!
2. Siapa nama orang yang mengetahui perjalanan Nabi dan Abu Bakar dan setiap kali dia mendekati rombongan Nabi Muhammad
saw. kudanya selalu tersungkur sampai berulang empat kali?
3. Di tengah perjalanan menuju Madinah, di mana Rasulullah saw. singgah dan apa yang beliau lakukan?
4. Apa tujuan hijrahnya Rasulullah saw. dan umat Islam dari Mekah (negeri kafir) ke Yastrib (negeri Islam)? Jelaskan!
5. Sebutkan objek dakwah Nabi Muhammad saw. pada periode Madinah!
6. Apakah tujuan dakwah yang kepada orang-orang yang belum masuk Islam?
7. Apa saja substansi dakwah Nabi Muhammad saw. di Madinah?
8. Nabi Muhammad saw. dan kaum muslimin berusaha membangun landasan-landasan utama bagi terbentuknya sebuah
masyarakat Islam/masyarakat madani. Sebutkan beberapa perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw.!
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9. Digunakan untuk apakah Masjid Nabawi setelah selesai dibangun?
10. Sebutkan enam hal yang harus kita teladani dari perjuangan Rasulullah saw. dengan para sahabatnya!
PENILAIAN KINERJA PRESENTASI
Studi kasus
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Materi			 : Perjuangan Nabi Muhammad saw. Periode Madinah
Alokasi waktu :  2 x 40 menit
Nama siswa
: …….
Kelas			: ……
No.

Aspek yang dinilai

Penilaian
1

1.

Komunikasi

2.

Sistematika penyampaian

3.

Wawasan

4.

Keberanian

5.

Antusias

2

3

6.
Penampilan
			

...........................,……….

		Mengetahui
		Kepala SMP/MTs														Guru Mata Pelajaran

		___________________													___________________		
		NIP.																	NIP.
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Kunci Jawaban dan Pembahasan
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 6 PERJUANGAN NABI MUHAMMAD SAW. PERIODE MADINAH

Latihan
Tujuan hijrahnya Rasulullah saw. dan umat Islam dari Mekah
ke Yastrib adalah:
– Menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman
dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Bahkan pada waktu
Rasulullah saw. meninggalkan rumahnya di Mekah untuk
berhijrah ke Yastrib (Madinah), rumah beliau sudah dikepung
oleh kaum Quraisy dengan maksud untuk membunuhnya.
– Agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam
berdakwah serta beribadah, sehingga dapat meningkatkan
usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah swt., untuk
menegakkan dan meninggikan agama-Nya (Islam)
Mencoba
Kebijaksanaan guru
Menalar
Kebijaksanaan guru
Mengasosiasi
Kebijaksanaan guru
Mengomunikasikan
Kebijaksanaan guru
Refleksi
Kebijaksanaan guru
Evaluasi
A. Pilihan Ganda
1. a. Mekah ke Madinah
2. a. Gua Sur
3. b. tiga hari tiga malam
4. a. Abu Bakar as-Siddiq
5. b. Quba
6. d. Thaif
7. a. Raja Najasyi memberikan kebebasan beragama
8. b. An-Nahl : 125
9. c. Hindu
10. b. 1, 2, 5
11. b. penduduk Thaif menolak kehadiran Nabi Muhammad saw.
12. c. Mushab bin Umair
13. d. Abdullah bin Uraiqit
14. a. mengelabui orang Quraisy
15. d. berdakwah dimulai dari orang lain
16. d. Salamah bin Salamah
17. d. 1, 2, 4
18. c. 1, 3, 5
19. c. Mu`adz bin Jabal
20. d. zalim
21. b. membangun tempat maksiat untuk hiburan
22. d. Kharijah bin Zaid
23. b. Aus bin Tsabit
24. b. Ithban bin Malik
25. a. 1, 2, 3
26. c. 1, 2, 5
27. a. di Madinah sudah terbentuk basis sosial kaum muslimin
28.  c. 622
29. a. tanah tandus dan kering
30. b. mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar  
B.
1.
2.
3.

Isian
Habasyah/Ethiopia
Najasyi
Nasrani

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gua Tsur
Saad bin Muadz
Yatsrib
Quraisy
Yatsrib
Unta
Qainuqa', Nadir, Quraizah

C. Uraian
1. Piagam Madinah adalah sebuah dustur atau undang-undang
yang mengikat seluruh warga yang memuat ketetapan
mengenai hak dan kewajiban bagi kaum muslimin dan nonmuslim.
2. a. Dengan nama Allah, telah ditetapkan oleh Muhammad
saw. bahwa orang yang beriman baik dari kalangan
Quraisy, suku Madinah, maupun dari mana saja
semuanya adalah satu warga negara.
b. Perdamaian dan peperangan akan mengikat semua
kaum muslimin.
c. Orang Yahudi yang bergabung dalam Piagam Madinah
akan dilindungi dari semua gangguan dan mempunyai
hak-hak yang sama.
3. Saad bin Rabi
4. Rasulullah menekankan pentingnya semua orang untuk
berlaku santun dan saling menghormati. Ia tunjukkan
keutamaan manusia untuk bekerja dan bukan memintaminta. Ia tegaskan "tangan di atas (memberi) lebih baik
dari tangan di bawah (menerima)." Juga keharusan untuk
membantu tetangga atau orang kesusahan tanpa melihat
suku maupun agama. Muhammad bahkan melarang
pengikutnya untuk menghormati dirinya secara berlebihan.
Ia tak mau dihormati berlebihan seperti penghormatan yang
diberikan pada Nabi Isa.
5. Pokok-pokok pikiran yang dijadikan strategi dakwah
Rasulullah saw. periode Madinah
a. Berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah saw.
dan umatnya.
b. Berdakwah dilandasi niat ikhlas karena Allah swt.
semata, bukan dengan niat untuk mencari popularitas
dan keuntungan yang bersifat materi
c. Cara (metode) melaksanakan dakwah sesuai dengan
petunjuk Allah swt. yang terdapat dalam Q.S. An-Nahl
ayat 125.
d. Berdakwah dimulai dari diri sendiri. Rasulullah selalu
menjadi qudwah dalam melaksanakan apa yang beliau
sampaikan.
Pengayaan
1. Ithban bin Malik
2. Menyelamatkan aqidah dan mencari wilayah yang bebas
berdakwah
3. Piagam Madinah
4. Agar tidak diketahui musuh
5. Fungsi Piagam Madinah:
a. memberikan landasan bagi perkembangan Islam
selanjutnya.
b. terciptanya suasana saling menghormati dan menghargai
antarpenduduk Madinah yang bermacam-macam suku
bangsa dan agamanya.
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Perbaikan
1. Ansar artinya penolong. Kaum Ansar terdiri dari suku
Aus dan Khazraj. Mereka adalah penduduk asli Madinah.
Sebelum datangnya Islam, mereka adalah dua suku yang
saling bermusuhan. Setelah Islam datang kepada mereka,
kini mereka menjadi saudara dan menjadi pembela Islam
terdepan.
2. Tiga utama suku Yahudi yaitu: Bani Nadir, Bani Quraidah
dan Bani Qainuqa. Agama yang besar; Islam,Yahudi, dan
Nasrani serta Majuzi.
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3. Aus dan Khazraj
4. Perlunya tempat untuk kebebasan berdakwah dan perlunya
basis sosial yang kuat dalam dakwah
5. Agar tidak diketahui oleh musuh
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SILABUS
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 7 Sejarah dan Keteladanan Khulafaur-Rasyidin
Pengembangan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti diperkuat melalui pengkondisian aktivitas berupa interaksi
siswa baik di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan pergaulan dunia yang terintegrasi dalam proses pembelajaran di
kelas. Pada jenjang SMP kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dikembangkan untuk mengembangkan praktikpraktik dalam pengamalan ajaran agama.
Kerangka Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Kelas VII sd IX mengikuti elemen pengorganisasi
kompetendi dasar (KD) yang mengacu pada kompetensi inti (KI). Kompetensi Inti pada kelas VII sd IX adalah sebagai berikut:
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi,
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
kejadian tampak mata.
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam
sudut pandang/teori.
Peta Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTs meliputi:
Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

3.13 Memahami sejarah perjuangan
dan kepribadian al-Khulafa alRasyidun
4.13 Menyajikan strategi perjuangan
dan kepribadian al-Khulafa alRasyidun

Perjuangan dan Keteladanan
Khulafaur-Rasyidin
• Kisah dan prestasi Abu Bakar asShiddiq
• Kisah dan prestasi Umar bin
Khattab
• Kisah dan prestasi Utsman bin
Affan
• Kisah dan prestasi Ali bin Abi
Thalib
• Karakter populer yang dimiliki
Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin
Khattab, Utsman bin Affan, dan
Ali bin Abi Thalib.
• Meneladani akhlak terpuji
Khulafaur-Rasyidin dalam
kehidupan sehari-hari
• Kemajuan peradaban pada masa
Khulafaur-Rasyidin
• Peristiwa penting pada masa
Khulafaur-Rasyidin

1. Membaca buku teks atau sumber belajar
yang lain (relevan) tentang sejarah
perjuangan dan kepribadian al-Khulafa
al-Rasyidun.
2. Melakukan diskusi dengan kelompok
belajar untuk memperdalam atau
mengenal kisah dan prestasi al-Khulafa
al-Rasyidun .
3. Mengumpulkan data untuk memahami
karakter populer yang dimiliki Abu Bakar
as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman
bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
4. Menganalisis dan menyimpulkan
kemajuan peradaban pada masa
Khulafaur-Rasyidin.
5. Mengumpulkan data untuk memahami
peristiwa penting pada masa KhulafaurRasyidin
6. Menyajikan atau mempresentasikan
hasil yang dipelajari mengenai strategi
perjuangan dan kepribadian al-Khulafa
al-Rasyidun
7. Menjelaskan cara meladani perilaku
terpuji al-Khulafa al-Rasyidun
8. Menghayati perjuangan dan kepribadian
al-Khulafa al-Rasyidun sebagai penerus
perjuangan Nabi Muhammad saw. dalam
menegakkan risalah Allah swt.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 7 Sejarah dan Keteladanan Khulafaur-Rasyidin
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran		
Kelas /Semester
Tahun Pelajaran
Alokasi Waktu		

: SMP/MTs
: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
: VII/ 2 (dua)
: ……………
: ……………

A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan sejarah perjuangan dan kepribadian al-Khulafa
al-Rasyidun dengan tepat.
2. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan kisah dan prestasi al-Khulafa alRasyidun dan cara meladani perilaku terpuji al-Khulafa al-Rasyidun secara mandiri.
3. Melalui kegiatan diskusi, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi kemajuan peradaban pada masa Khulafaur-Rasyidin
dengan percaya diri.
4. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat menjelaskan karakter populer yang dimiliki Abu Bakar
as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dengan mandiri.
5. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mengindentifikasi peristiwa penting pada masa Khulafaur-Rasyidin
dengan tepat.
6. Melalui kegiatan penalaran, siswa diharapkan dapat menyebutkan strategi perjuangan dan kepribadian al-Khulafa alRasyidun dengan cermat.
7. Melalui kegiatan pemahaman, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan menghayati perjuangan dan kepribadian alKhulafa al-Rasyidun sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad saw. dalam menegakkan risalah Allah swt. dengan
tepat.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
Kompetensi Dasar (KD)

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

3.13

Memahami sejarah perjuangan dan 3.13.1 Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan sejarah perjuangan dan
kepribadian al-Khulafa al-Rasyidun
kepribadian al-Khulafa al-Rasyidun.
3.13.2 Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan kisah dan prestasi alKhulafa al-Rasyidun dan cara meladani perilaku terpuji al-Khulafa
al-Rasyidun.
3.13.3 Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi kemajuan peradaban pada
masa Khulafaur-Rasyidin.
3.13.4 Siswa diharapkan dapat menjelaskan karakter populer yang dimiliki
Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali
bin Abi Thalib.
3.13.5 Siswa diharapkan dapat mengindentifikasi peristiwa penting pada
masa Khulafaur-Rasyidin.
3.13.6 Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan menghayati
perjuangan dan kepribadian al-Khulafa al-Rasyidun sebagai penerus
perjuangan Nabi Muhammad saw. dalam menegakkan risalah Allah
swt..

4.13

Menyajikan strategi perjuangan dan
kepribadian al-Khulafa al-Rasyidun

4.13.1 Siswa diharapkan dapat menyebutkan strategi perjuangan dan
kepribadian al-Khulafa al-Rasyidun.
4.13.2 Siswa diharapkan dapat mengaplikasikan strategi perjuangan dan
kepribadian al-Khulafa al-Rasyidun

C. Materi Pembelajaran
1. Perjuangan dan Keteladanan Khulafaur-Rasyidin
Beberapa hal yang dipelajari dalam sub bab tersebut, antara lain:
a. Kisah dan prestasi Abu Bakar as-Shiddiq
b. Kisah dan prestasi Umar bin Khattab
c. Kisah dan prestasi Utsman bin Affan
d. Kisah dan prestasi Ali bin Abi Thalib
e. Karakter populer yang dimiliki Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
f. Meneladani akhlak terpuji Khulafaur-Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari
2. Kemajuan Peradaban Pada Masa Khulafaur Rasyidin Dan Peristiwa Penting Pada Masa Khulafaur-Rasyidin
Beberapa hal yang dipelajari dalam sub bab tersebut, antara lain:
a. Kemajuan peradaban pada masa Khulafaur-Rasyidin
b. Peristiwa penting pada masa Khulafaur-Rasyidin
D. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan
2. Model Pembelajaran
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: Scientific Learning
: Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)
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E. Media Pembelajaran
1. Media LCD projector.
2. Laptop
3. Bahan tayang
F. Sumber Belajar
1. Buku teks pelajaran yang relevan.
2. Ay-Yusufi, Atikah U.M.Z. 2018. Ayo Belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti VII Untuk Sekolah Menengah
Pertama. Surakarta: PT Pratama Mitra Aksara.
3. Modul/bahan ajar.
4. Internet.
5. Sumber lain yang relevan.
G. Langkah-Langkah Pembelajaran
7. Pertemuan ke-13 dan ke-14 (4 x 40 menit)

Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan sa lam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran.
• Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin.
• Menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa
dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya (pada Bab 6).
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/kegiatan ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai, maka siswa
diharapkan dapat menjelaskan tentang:
a. Perjuangan dan Keteladanan Khulafaur-Rasyidin
b. Kisah dan prestasi Abu Bakar as-Shiddiq
c. Kisah dan prestasi Umar bin Khattab
d. Kisah dan prestasi Utsman bin Affan
e. Kisah dan prestasi Ali bin Abi Thalib
f. Karakter populer yang dimiliki Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan
Ali bin Abi Thalib.
g. Meneladani akhlak terpuji Khulafaur-Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari
h. Kemajuan peradaban pada masa Khulafaur-Rasyidin
i. Peristiwa penting pada masa Khulafaur-Rasyidin
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung.
• Mengajukan pertanyaan.
Pemberian Acuan
• Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan
yang berlangsung.
• Pembagian kelompok belajar.
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah
pembelajaran.

15 menit

Kegiatan Inti
Sintak Model
Pembelajaran
Orientasi siswa
kepada masalah

Kegiatan Pembelajaran
Mengamati
Siswa diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik
a. Perjuangan dan Keteladanan Khulafaur-Rasyidin
b. Kisah dan prestasi Abu Bakar as-Shiddiq
c. Kisah dan prestasi Umar bin Khattab
d. Kisah dan prestasi Utsman bin Affan
e. Kisah dan prestasi Ali bin Abi Thalib
f. Karakter populer yang dimiliki Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
g. Meneladani akhlak terpuji Khulafaur-Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari
h. Kemajuan peradaban pada masa Khulafaur-Rasyidin
i. Peristiwa penting pada masa Khulafaur-Rasyidin
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130 menit
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dengan cara:
• Melihat (tanpa atau dengan alat)
Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini

•

•

•

•
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Mengamati
Lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal untuk dapat
dikembangkan siswa, dari media interaktif yang berhubungan dengan
a. Perjuangan dan Keteladanan Khulafaur-Rasyidin
b. Kisah dan prestasi Abu Bakar as-Shiddiq
c. Kisah dan prestasi Umar bin Khattab
d. Kisah dan prestasi Utsman bin Affan
e. Kisah dan prestasi Ali bin Abi Thalib
f. Karakter populer yang dimiliki Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
g. Meneladani akhlak terpuji Khulafaur-Rasyidin dalam kehidupan seharihari
h. Kemajuan peradaban pada masa Khulafaur-Rasyidin
i. Peristiwa penting pada masa Khulafaur-Rasyidin
Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran
berlangsung), materi dari buku Ayo Belajar dan buku-buku penunjang lain,
dari internet/materi yang berhubungan dengan
a. Perjuangan dan Keteladanan Khulafaur-Rasyidin
b. Kisah dan prestasi Abu Bakar as-Shiddiq
c. Kisah dan prestasi Umar bin Khattab
d. Kisah dan prestasi Utsman bin Affan
e. Kisah dan prestasi Ali bin Abi Thalib
f. Karakter populer yang dimiliki Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
g. Meneladani akhlak terpuji Khulafaur-Rasyidin dalam kehidupan seharihari
h. Kemajuan peradaban pada masa Khulafaur-Rasyidin
i. Peristiwa penting pada masa Khulafaur-Rasyidin
Mendengar
pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Perjuangan dan Keteladanan Khulafaur-Rasyidin
b. Kisah dan prestasi Abu Bakar as-Shiddiq
c. Kisah dan prestasi Umar bin Khattab
d. Kisah dan prestasi Utsman bin Affan
e. Kisah dan prestasi Ali bin Abi Thalib
f. Karakter populer yang dimiliki Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
g. Meneladani akhlak terpuji Khulafaur-Rasyidin dalam kehidupan seharihari
h. Kemajuan peradaban pada masa Khulafaur-Rasyidin
i. Peristiwa penting pada masa Khulafaur-Rasyidin
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.
Menyimak
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global tentang
materi pelajaran mengenai:
a. Perjuangan dan Keteladanan Khulafaur-Rasyidin
b. Kisah dan prestasi Abu Bakar as-Shiddiq
c. Kisah dan prestasi Umar bin Khattab
d. Kisah dan prestasi Utsman bin Affan
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e. Kisah dan prestasi Ali bin Abi Thalib
f. Karakter populer yang dimiliki Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
g. Meneladani akhlak terpuji Khulafaur-Rasyidin dalam kehidupan seharihari
h. Kemajuan peradaban pada masa Khulafaur-Rasyidin
i. Peristiwa penting pada masa Khulafaur-Rasyidin
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.
Mengorganisasikan
siswa

Menanya
Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak
mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan
dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:
• Mengajukan pertanyaan tentang:
a. Perjuangan dan Keteladanan Khulafaur-Rasyidin
b. Kisah dan prestasi Abu Bakar as-Shiddiq
c. Kisah dan prestasi Umar bin Khattab
d. Kisah dan prestasi Utsman bin Affan
e. Kisah dan prestasi Ali bin Abi Thalib
f. Karakter populer yang dimiliki Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
g. Meneladani akhlak terpuji Khulafaur-Rasyidin dalam kehidupan seharihari
h. Kemajuan peradaban pada masa Khulafaur-Rasyidin
i. Peristiwa penting pada masa Khulafaur-Rasyidin
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas
dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
– Dapatkah kalian menjelaskan hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah
dan sejarahnya dalam membangun masyarakat Madinah serta cara
meneladani perjuangannya?

Membimbing
penyelidikan individu
dan kelompok

Mengumpulkan informasi
Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang
telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian
a. Perjuangan dan Keteladanan Khulafaur-Rasyidin
b. Kisah dan prestasi Abu Bakar as-Shiddiq
c. Kisah dan prestasi Umar bin Khattab
d. Kisah dan prestasi Utsman bin Affan
e. Kisah dan prestasi Ali bin Abi Thalib
f. Karakter populer yang dimiliki Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
g. Meneladani akhlak terpuji Khulafaur-Rasyidin dalam kehidupan seharihari
h. Kemajuan peradaban pada masa Khulafaur-Rasyidin
i. Peristiwa penting pada masa Khulafaur-Rasyidin
• Membaca sumber lain selain buku teks
mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk mencari
dan membaca artikel tentang
a. Perjuangan dan Keteladanan Khulafaur-Rasyidin
b. Kisah dan prestasi Abu Bakar as-Shiddiq
c. Kisah dan prestasi Umar bin Khattab
d. Kisah dan prestasi Utsman bin Affan
e. Kisah dan prestasi Ali bin Abi Thalib
f. Karakter populer yang dimiliki Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
g. Meneladani akhlak terpuji Khulafaur-Rasyidin dalam kehidupan seharihari
h. Kemajuan peradaban pada masa Khulafaur-Rasyidin
i. Peristiwa penting pada masa Khulafaur-Rasyidin
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•

•
•
•

•

Mengembangkan
dan menyajikan hasil
karya
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Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau kegiatan lain
guna menemukan solusi masalah terkait materi pokok yaitu
a. Perjuangan dan Keteladanan Khulafaur-Rasyidin
b. Kisah dan prestasi Abu Bakar as-Shiddiq
c. Kisah dan prestasi Umar bin Khattab
d. Kisah dan prestasi Utsman bin Affan
e. Kisah dan prestasi Ali bin Abi Thalib
f. Karakter populer yang dimiliki Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
g. Meneladani akhlak terpuji Khulafaur-Rasyidin dalam kehidupan seharihari
h. Kemajuan peradaban pada masa Khulafaur-Rasyidin
i. Peristiwa penting pada masa Khulafaur-Rasyidin
Aktivitas
Siswa melakukan aktivitas yang disajikan dalam buku penunjang baik secara
individu maupun kelompok.
Mempraktikan
Bila ada aktivitas yang perlu dipraktikan, maka dengan pengawasan guru siswa
melakukan praktik tersebut, guna menambahkan nilai keterampilan siswa.
Mendiskusikan
Siswa diminta berdiskusi dalam kelompok untuk membahas mengenai
perjuangan dan keteladanan Khulafaur-Rasyidin serta kemajuan peradaban
dan peristiwa penting pada masa Khulafaur-Rasyidin?
Saling tukar informasi tentang:
a. Perjuangan dan Keteladanan Khulafaur-Rasyidin
b. Kisah dan prestasi Abu Bakar as-Shiddiq
c. Kisah dan prestasi Umar bin Khattab
d. Kisah dan prestasi Utsman bin Affan
e. Kisah dan prestasi Ali bin Abi Thalib
f. Karakter populer yang dimiliki Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
g. Meneladani akhlak terpuji Khulafaur-Rasyidin dalam kehidupan seharihari
h. Kemajuan peradaban pada masa Khulafaur-Rasyidin
i. Peristiwa penting pada masa Khulafaur-Rasyidin
dengan ditanggapi aktif oleh siswa dari kelompok lainnya sehingga
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai
bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah
yang terdapat pada buku pegangan siswa atau pada lembar kerja yang
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap, teliti, jujur, sopan,
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan
kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari,
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.

Mengomunikasikan
siswa berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis
secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur,
teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat
dengan sopan.
• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang:
a. Perjuangan dan Keteladanan Khulafaur-Rasyidin
b. Kisah dan prestasi Abu Bakar as-Shiddiq
c. Kisah dan prestasi Umar bin Khattab
d. Kisah dan prestasi Utsman bin Affan
e. Kisah dan prestasi Ali bin Abi Thalib
f. Karakter populer yang dimiliki Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
g. Meneladani akhlak terpuji Khulafaur-Rasyidin dalam kehidupan seharihari
h. Kemajuan peradaban pada masa Khulafaur-Rasyidin
i. Peristiwa penting pada masa Khulafaur-Rasyidin
• Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi
oleh kelompok yang mempresentasikan.
• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan siswa lain diberi kesempatan
untuk menjawabnya.
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•

•
•
•

Menganalisa dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan
pembelajaran yang baru dilakukan berupa: Laporan hasil pengamatan
secara tertulis tentang
a. Perjuangan dan Keteladanan Khulafaur-Rasyidin
b. Kisah dan prestasi Abu Bakar as-Shiddiq
c. Kisah dan prestasi Umar bin Khattab
d. Kisah dan prestasi Utsman bin Affan
e. Kisah dan prestasi Ali bin Abi Thalib
f. Karakter populer yang dimiliki Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
g. Meneladani akhlak terpuji Khulafaur-Rasyidin dalam kehidupan seharihari
h. Kemajuan peradaban pada masa Khulafaur-Rasyidin
i. Peristiwa penting pada masa Khulafaur-Rasyidin
Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan siswa atau lembar
kerja yang telah disediakan.
Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan
beberapa pertanyaan kepada siswa.
Menyelesaikan evaluasi yang terdapat pada buku pegangan siswa atau
pada lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran.

Mengasosiasikan
siswa menganalisa masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait
pembelajaran tentang:
• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan
sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan
mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.
• siswa mengerjakan beberapa soal mengenai
a. Perjuangan dan Keteladanan Khulafaur-Rasyidin
b. Kisah dan prestasi Abu Bakar as-Shiddiq
c. Kisah dan prestasi Umar bin Khattab
d. Kisah dan prestasi Utsman bin Affan
e. Kisah dan prestasi Ali bin Abi Thalib
f. Karakter populer yang dimiliki Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
g. Meneladani akhlak terpuji Khulafaur-Rasyidin dalam kehidupan seharihari
h. Kemajuan peradaban pada masa Khulafaur-Rasyidin
i. Peristiwa penting pada masa Khulafaur-Rasyidin
• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat
yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan
prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan:
a. Perjuangan dan Keteladanan Khulafaur-Rasyidin
b. Kisah dan prestasi Abu Bakar as-Shiddiq
c. Kisah dan prestasi Umar bin Khattab
d. Kisah dan prestasi Utsman bin Affan
e. Kisah dan prestasi Ali bin Abi Thalib
f. Karakter populer yang dimiliki Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
g. Meneladani akhlak terpuji Khulafaur-Rasyidin dalam kehidupan seharihari
h. Kemajuan peradaban pada masa Khulafaur-Rasyidin
i. Peristiwa penting pada masa Khulafaur-Rasyidin

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi
sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggung jawab, rasa
ingin tahu, dan peduli lingkungan.
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Kegiatan Penutup
siswa:
• Membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan
pembelajaran yang baru dilakukan.
• Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. siswa yang selesai mengerjakan proyek
dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian proyek.
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.
• Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/perseorangan (jika diperlukan).
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

20 menit

H. Penilaian, Pembelajaran Remedial, dan Pengayaan
1. Teknik Penilaian
a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan
1) Tes Tertulis
		 a) Pilihan ganda
b) Uraian/esai
2) Tes Lisan
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan
1) Proyek, pengamatan, wawancara
• Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok.
• Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok.
• Menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pengamatan dan eksplorasi.
2) Portofolio/unjuk kerja
• Laporan tertulis individu/kelompok.
3) Produk.
2. Instrumen Penilaian
a. Pertemuan Pertama (Terlampir)
b. Pertemuan Kedua (Terlampir)
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir)
3. Pembelajaran Remedian dan Pengayaan
a. Remedial
• Remedial dapat diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM maupun kepada siswa yang sudah melampaui
KKM. Remidial terdiri atas dua bagian: remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai
Kompetensi Dasar.
• Guru memberi semangat kepada siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Guru akan
memberikan tugas bagi siswa yang belum mencapai KKM, misalnya sebagai berikut.
– Dapatkah kalian menjelaskan perjuangan Khulafaur-Rasyidin?
– Dapatkah kalian memraktikkan keteladanan akhlak terpuji Khulafaur-Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari?
– Dapatkah kalian menjelaskan kemajuan peradaban pada masa Khulafaur-Rasyidin dan peristiwa penting pada
masa Khulafaur-Rasyidin?
b. Pengayaan
• Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan siswa mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan
kepada siswa yang telah tuntas atau mencapai Kompetensi Dasar.
• Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan siswa.
• Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas misalnya
– Menjelaskan Kisah dan prestasi Khulafaur-Rasyidin
– Menyebutkan Karakter populer yang dimiliki Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan
Ali bin Abi Thalib.
– Menyebutkan Kemajuan peradaban pada masa Khulafaur-Rasyidin
– Menjelaskan Peristiwa penting pada masa Khulafaur-Rasyidin
...........................,…………..
		Mengetahui
		Kepala SMP/MTs														Guru Mata Pelajaran

		__________________________										__________________________
		NIP.																	NIP.
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
Penilaian Observasi
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Mata Pelajaran 		 : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/Semester
: VII/Dua
Tahun Pelajaran
: ....................
Waktu Pengamatan : Pada saat Pelaksanaan pembelajaran.
Indikator : 1. Aktif
			 2. Kerjasama
			 3. Semangat
Rubrik:
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran:
1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok secara terus menerus dan konsisten.
Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
2. Cukupjika menunjukkan ada sedikitusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha bekerjasama dalam kegiatan kelompok secara terus menerus dan konsisten.
Indikator sikap tidak mudah putus asa terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.
1. Kurang baik jika sama sekali bersikap putus asa terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi
masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi masih
belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif
secara terus menerus dan konsisten.
Bubuhkan tanda √ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/semester : VII/Dua
Materi pokok : Sejarah dan Keteladanan Khulafaur-Rasyidin
No.

Nama
siswa

OBSERVASI
Religius

Jujur

Gemar
membaca

Disiplin

Kerja
keras

Cinta
tanah air

Jumlah
skor

Nilai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Keterangan pengisian skor:
4 = sangat baik
3 = baik
2 = cukup
1 = kurang
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LEMBAR PENGAMATAN PENGETAHUAN
Penugasan kelompok
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
Mata Pelajaran		 : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas				: VII
Rubrik Penilaian
No.

Kriteria

Kelompok
4

1.

Kesesuaian dengan konsep dan prinsip matematika

2.

Ketepatan memilih bahan/materi pembelajaran

3.

Kreativitas

4.

Ketepatan waktu pengumpulan tugas

5.

Kerapihan hasil

3

2

1

6. Nilai estetika
Keterangan: 4 = sangat baik; 3 = baik; 2 = cukup baik; 1= kurang baik
Jumlah Skor
Nilai Perolehan =
20
Contoh Lampiran Soal Latihan
1. Jelaskan apa yang kalian ketahui tentang Khulafaur-Rasyidin?
2. Sebutkan 4 orang yang termasuk Khulafaur-Rasyidin!
3. Sebutkan beberapa perilaku khalifah Abu Bakar as-Shiddiq yang patut diteladani!
4. Apa saja perilaku terpuji Umar bin Khattab yang patut kita teladani?
5. Umar adalah sahabat Rasulullah yang sangat berani dalam memerangi kebatilan. Berilah conroh keberanian Umar bin Khattab!
6. Pada masa kekuasaan siapakah wilayah Islam berhasil dikembangkan lebih luas?
7. Apakah hasil pengembangan agama Islam yang dilakukan pemerintahan khulafaur rasyidin dalam waktu yang relatif singkat?
8. Abu Bakar dan Umar bin Khattab selalu merundingkan segala permasalahan, hal tersebut disebut apa?
9. Sebutkan beberapa faktor yang menyebabkan cepatnya ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaan!
10. Sebutkan peristiwa-peristiwa penting pada masa Khulafaur-Rasyidin!
PENILAIAN KINERJA PRESENTASI
Studi kasus
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Materi			 : Sejarah dan Keteladanan Khulafaur-Rasyidin
Alokasi waktu :  2 x 40 menit
Nama siswa
: …….
Kelas			: ……
No.

Aspek yang dinilai

Penilaian
1

1.

Komunikasi

2.

Sistematika penyampaian

3.

Wawasan

4.

Keberanian

5.

Antusias

2

3

6.
Penampilan
			

...........................,……….

		Mengetahui
		Kepala SMP/MTs														Guru Mata Pelajaran

		___________________													___________________		
		NIP.																	NIP.
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Kunci Jawaban dan Pembahasan
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 7 SEJARAH DAN KETELADANAN KHULAFAUR-RASYIDIN
Latihan
Kebijaksanaan guru
Mencoba
Kebijaksanaan guru
Menalar
Kebijaksanaan guru
Mengasosiasi
Kebijaksanaan guru
Mengomunikasikan
Kebijaksanaan guru
Refleksi
Kebijaksanaan guru
Evaluasi
A. Pilihan Ganda
1. b. pemimpin
2. c. khulafaur rasyidin
3. b. 4
4. a. pertama
5. c. Abi Kuhafah
6. d. Abu Bakar as-Siddiq
7. c. jujur dan benar
8. c. Khalid bin Walid dan Amru bin Ash
9. b. memperluas wilayah Islam sampai ke Syiria dan
Palestina
10. d. keluarganya banyak yang murtad
11. a. Musailamah al-Kazab
12. a. Tulaihah bin Khuwailid dan Sajah Tamimiyah
13. b. kedua
14. b. Nufail al-Quraisy
15. b. Bani Adi
16. a. cerdas, tegas, peduli dengan rakyatnya, berani, adil,
dan sederhana
17. d. al-Faruq
18. d. orang yang dapat membedakan antara yang benar dan
yang salah
19. d. Cina
20. a. Umar bin Khattab
21. c. menggadaikan aset negara
22. a. Abu Bakar as-Siddiq
23. c. Utsman bin Affan
24. d. Ali bin Abi Thalib
25. b. sabar, saleh, dan dermawan
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Isian
13 Jumadil Akhir 13 H
25 Zulhijah 23 H
Khulafaur rasyidin
Teladan
Sederhana
As-Siddiq
Al-Faruq
Umar bin Khattab
Musyawarah
Dermawan

C. Uraian
1. Membuahkan hasil yang gilang-gemilang. Dari hanya
wilayah Arabia, ekspansi kekuasaan Islam menembus luar
Arabia memasuki wilayah-wilayah Afrika, Syiria, Persia,
bahkan menembus ke Bizantium dan Hindia
2. Musyawarah dan demokratis
3. Kebijakan Guru
4. Berjiwa tenang, berwibawa, rendah hati, berjiwa penyabar
dan suka bermusyawarah, adil dan dermawan
5. Berani, adil, suka bermusyawarah, dan sederhana
Pengayaan
1. Abu Bakar as-Siddiq
2. Umar bin Khattab
3. - Tetap tegaknya agama Islam.
- Memperluas wilayah Islam.
- Berhasil menumpas beberapa pemberontakan.
- Menumpas nabi palsu.
- Mengadakan pembukuan Al-Qur'an bersama Zaid bin
Sabit dalam bentuk mushaf
4. Karena ada pihak yang iri dengan kepemimpinan Umar bin
Khattab yang maju pesat dan berhasil
5. a. Islam, di samping merupakan ajaran yang mengatur
hubungan manusia dengan Tuhan, juga agama yang
mementingkan soal pembentukan masyarakat.
b. Dalam dada para sahabat Nabi saw. tertanam keyakinan
yang sangat kuat tentang kewajiban menyerukan ajaranajaran Islam (dakwah) ke seluruh penjuru dunia.
c. Bizantium dan Persia, dua kekuatan yang menguasai
Timur Tengah pada waktu itu mulai memasuki masa
kemunduran dan kelemahan, baik karena sering
terjadi peperangan antara keduanya maupun karena
persoalan-persoalan dalam negeri masing-masing.
d. Pertentangan aliran agama di wilayah Bizantium
mengakibatkan hilangnya kemerdekaan beragama bagi
rakyat.
e. Islam datang ke daerah-daerah yang dimasukinya
dengan sikap simpatik dan toleran, tidak memaksa
rakyat untuk mengubah agamanya dan masuk Islam.
f. Bangsa Sami di Syiria dan Palestina, dan bangsa Hami
di Mesir memandang bangsa Arab lebih dekat daripada
bangsa Eropa, Bizantium, yang merintah mereka.
g. Mesir, Syiria dan Irak adalah daerah-daerah yang
kaya. Kekayaan itu membantu penguasa Islam untuk
membiayai ekspansi ke daerah yang lebih jauh.
Perbaikan
1. Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli Haydar (singa) bin
Abu Thalib. beliau adalah seorang pemeluk Islam pertama
dan juga keluarga Nabi Muhammad saw. Ali adalah sepupu
Nabi Muhammad saw. dan menantunya setelah menikah
dengan Fatimah.
2. Abu Lukluk dari golongan Majusi
3. a. Tetap tegaknya agama Islam.
b. Memperluas wilayah Islam.
c. Berhasil menumpas beberapa pemberontakan.
d. Menumpas nabi palsu.
e. Mengadakan pembukuan Al-Qur'an bersama Zaid bin
Sabit dalam bentuk mushaf.
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4. a. Memperluas wilayah Islam antara lain ke Mesir,
Babilonia, Iskandaria, Palestina, Damaskus, dan Persia.
b. Membentuk kementrian.
c. Membuat mata uang.
d. Membentuk pasukan untuk pertahanan.
e. Mengatur perjalanan pos.
f. Menetapkan kalender Hijriah.
g. Menertibkan pemerintahan dengan undang-undang.
h. Membentuk urusan kehakiman.
i. Membangun banyak masjid untuk tempat ibadah di
berbagai tempat seperti, Masjid Al-Haram, Masjid
Madinah, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Masjid Umar di
Haram Asy-Syarif, Masjid Amru di Fusthat, Mesir.
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5. Utsman bin Affan tidak segan-segan mengeluarkan
kekayaannya untuk kepentingan agama dan masyarakat
umum. Ia membeli sumur yang jernih airnya dari seorang
Yahudi seharga 200.000 dirham yang setara dengan dua
setengah kg emas pada waktu itu. Sumur itu ia wakafkan
untuk kepentingan rakyat umum. Usman juga memberi
bantuan untuk memperluas Masjid Madinah dan membeli
tanah di sekitarnya. Ia mendermakan 1.000 ekor unta dan
70 ekor kuda, ditambah 1.000 dirham sumbangan pribadi
untuk Perang Tabuk yang nilainya sama dengan sepertiga
biaya ekspedisi tersebut. Pada masa pemerintahan Abu
Bakar, Usman juga pernah memberikan gandum yang
diangkut dengan 1.000 unta untuk membantu kaum miskin
yang menderita di musim kering.
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Kunci Jawaban dan Pembahasan
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
Latihan Ulangan Akhir Semester
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Pilihan Ganda
c. menjadi pemaaf
d. pemaaf
a. sombong
d. hasad
d. adil dan pemaaf
b. silaturahmi
c. riya
c. sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar
a. ulet dalam usaha
c. mengucapkan salam bila bertemu
c. empati
b. adil
d. dua
a. musyawarah
c. sederhana
b. dermawan
d. Ali bin Abi Thalib
b. sabar, saleh, dan dermawan
c. Al-Jumuah: 9
d. anak-anak
d. tidak meninggalkan salat
a. jamak takdim
d. meniup sangkakala pada hari kiamat
a. iman
c. An-Nis-a’ ayat 8
d. Ulul azmi
b. Baiatul Aqabah
d. berusaha menunaikan ibadah haji sekali dalam hidup
a. melindungi Nabi Muhammad saw. sebagaimana
melindungi diri dan keluarganya
c. kota Madinah terletak di jalur strategis perdagangan
Mekah - Syam
a. Darun Nadwa
b. Abu Bakar as-Shiddiq
a. mereka saling mendahulukan kepentingan saudaranya
yang lain
c. Abdurrahman bin Auf
d. 1, 3, 5

6.

           
      

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar
dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta
orang-orang yang sabar. (Q.S. Al Baqarah (2): 153)
7. Iqlab, yaitu pengucapan nun mati atau tanwin yang bertemu
dengan huruf ba' yang berubah menjadi mim dan disertai
dengan gunnah.

ِ ﺑﻮ- ﺳِﻴﻊ ﺑﺼِﻴﺮ

8. Kandungan Surah Al-Baqarah ayat 153 menjelaskan orangorang yang sabar. Sesungguhnya Allah swt. beserta orangorang yang sabar. Sabar merupakan pengendali hati untuk
selalu istiqamah dalam berbuat baik
9. Mengumpulkan
10. Sahabat nabi yang kemudian menggantikan memimpin
pemerintahan setelah Rasulullah wafat (khalifah pertama)
11. 2 tahun 3 bulan
12. Berjiwa tenang, berwibawa, rendah hati, berjiwa penyabar,
suka bermusyawarah, adil dan dermawan.
13. Karena beliau secara jujur membenarkan kisah Isra' Mi'raj.
14. a. Tetap tegaknya agama Islam.
b. Memperluas wilayah Islam.
c. Berhasil menumpas beberapa pemberontakan.
d. Menumpas nabi palsu.
e. Mengadakan pembukuan Al-Qur'an bersama Zaid bin
Sabit dalam bentuk mushaf.
15. Keberaniannya, adil dan suka bermusyawarah, serta
sedehana.

B. Uraian
1. Sikap suka memberi maaf terhadap kesalahan orang lain
tanpa ada sedikit pun rasa benci dan dendam di hati
2. Menahan diri, tegar, serta gigih untuk tetap berpegang teguh
kepada ketetapan Allah dalam menghadapi segala cobaan
dan ujian dalam kehidupan
3. Jiwanya tidak akan pernah tenteram, tetapi selalu gelisah
4. Izhar, ikhfa', idg-am bigunnah dan idg-am bil-agunnah, serta
iqlab.
5. a. Rendah hati, sopan dan menghargai
b. Melaksanakan nasihatnya;
c. Mengucapkan salam apabila bertemu;
d. Memperhatikan apabila diajak bicara dalam dan di luar
kelas;
e. Melaksanakan perintahnya dengan ikhlas.
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