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SILABUS
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 1 Ketentuan makanan dan minuman bergizi, halal, dan haram berdasarkan Al-Qur’an dan hadis
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
3.2

3.12

4.2.1
4.2.2
4.2.3

4.12

Memahami Q.S. an-Nahl/16:
114 dan Hadis terkait tentang
mengonsumsi makanan dan
minuman yang halal dan bergizi
dalam kehidupan sehari-hari
Memahami ketentuan makanan
dan minuman yang halal dan
haram berdasarkan Al-Qur’an dan
Hadis
Membaca Q.S. an-Nahl/16: 114
terkait dengan tartil
Menunjukkan hafalan Q.S. anNahl/16: 114 serta Hadis terkait
dengan lancar
Menyajikan keterkaitan
mengonsumsi makanan dan
minuman yang halal dan bergizi
dalam kehidupan sehari-hari
dengan pesan Q.S. an-Nahl/16:
114
Menyajikan hikmah mengonsumsi
makanan yang halal dan bergizi
sesuai ketentuan dengan Al-Qur’an
dan Hadis

Materi Pembelajaran
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Makanan, minuman, dan jenis hewan
yang dihalalkan dan diharamkan
Pengertian dan contoh makanan serta
minuman halal, baik, dan haram
Jenis makanan dan minuman yang
haram
Jenis hewan yang dihalalkan untuk
dimakan sesuai syariat Islam
Jenis hewan yang diharamkan untuk
dimakan sesuai syariat Islam
Manfaat mengonsumsi makanan dan
minuman halal
Akibat buruk dari makanan dan
minuman yang haram
Ayat yang menjelaskan tentang
makanan bergizi
Ayat Al-Qur’an dan hadits tentang
makanan yang baik dan halal
Q.S. An-Nahl ayat 114 dan pesan mulia
dari surah tersebut

Kegiatan Pembelajaran
1. Membaca buku teks atau sumber
belajar yang lain (relevan) tentang
makanan, minuman, dan jenis
hewan yang dihalalkan dan
diharamkan.
2. M e m b a c a , m e m a h a m i , d a n
menghafal Q.S. an-Nahl/16: 114 dan
hadis terkait tentang mengonsumsi
makanan dan minuman yang halal
dan bergizi dalam kehidupan seharihari.
3. Mengidentifikasi ilmu tajwid pada  
Q.S. an-Nahl/16: 114.
4. M e l a k u k a n d i s k u s i d e n g a n
kelompok belajar tentang hikmah
mengonsumsi makanan yang
halal dan bergizi sesuai ketentuan
dengan Al-Qur’an dan Hadis
5. Menganalisis dan mengumpulkan
data untuk memahami ketentuan
makanan dan minuman yang halal
dan haram berdasarkan Al-Qur’an
dan Hadis.
6. Menyajikan atau mempresentasikan
hasil yang dipelajari mengenai
keterkaitan mengonsumsi makanan
dan minuman yang halal dan
bergizi dalam kehidupan seharihari dengan pesan Q.S. an-Nahl/16:
114.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 1 Ketentuan makanan dan minuman bergizi, halal, dan haram berdasarkan Al-Qur’an dan hadis

Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran		
Kelas /Semester
Tahun Pelajaran
Alokasi Waktu		

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

A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan makanan, minuman, dan jenis hewan yang
dihalalkan dan diharamkan dengan tepat.
2. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan hikmah mengonsumsi makanan yang
halal dan bergizi sesuai ketentuan dengan Al-Qur’an dan hadis secara mandiri.
3. Melalui kegiatan diskusi, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi keterkaitan mengonsumsi makanan dan minuman yang
halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari dengan pesan Q.S. an-Nahl/16: 114 dengan percaya diri.
4. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat menyebutkan dan mengidentifikasi ilmu tajwid pada  
Q.S. an-Nahl/16: 114 dengan mandiri dan terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam
kehidupan sehari-hari sebagai implementasi pemahaman Q.S. an-Nahl/16: 114 dan Hadis terkait.
5. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mengindentifikasi ketentuan makanan dan minuman yang halal
dan haram berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis dengan tepat.
6. Melalui kegiatan penalaran, siswa diharapkan dapat menunjukkan perilaku hidup sehat dengan mengonsumsi makanan
dan minuman halal dengan cermat
7. Melalui kegiatan pemahaman, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi, membaca, memahami, dan menghafal Q.S.
an-Nahl/16: 114 dan hadis terkait tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan
sehari-hari dengan tepat.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
Kompetensi Dasar (KD)

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

3.2

Memahami Q.S. an-Nahl/16: 114 dan Hadis terkait 1. siswa diharapkan dapat mendeskripsikan makanan,
tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang
minuman, dan jenis hewan yang dihalalkan dan diharamkan.
halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari
2. siswa diharapkan dapat mengindentifikasi ketentuan
3.12 Memahami ketentuan makanan dan minuman yang
makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan
halal dan haram berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis
Al-Qur’an dan Hadis.
3. siswa diharapkan dapat menunjukkan perilaku hidup sehat
dengan mengonsumsi makanan dan minuman halal.
4. siswa diharapkan dapat terbiasa membaca Al-Qur’an dengan
meyakini bahwa Allah memerintahkan untuk mengonsumsi
makanan dan minuman yang halal dan bergizi.
5. siswa diharapkan dapat meyakini ketentuan makanan dan
minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Qur’an dan
Hadis.
4.2.1 Membaca Q.S. an-Nahl/16: 114 terkait dengan tartil 1. siswa diharapkan dapat mengidentifikasi, membaca,
memahami, dan menghafal Q.S. an-Nahl/16: 114 dan hadis
4.2.2 Menunjukkan hafalan Q.S. an-Nahl/16: 114 serta
terkait tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang
Hadis terkait dengan lancar
halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat.
4.2.3 Menyajikan keterkaitan mengonsumsi makanan dan
minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan 2. siswa diharapkan dapat menyebutkan dan mengidentifikasi
ilmu tajwid pada Q.S. an-Nahl/16: 114 dengan mandiri
sehari-hari dengan pesan Q.S. an-Nahl/16: 114
dan terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman yang
4.12 Menyajikan hikmah mengonsumsi makanan yang
halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari sebagai
halal dan bergizi sesuai ketentuan dengan Al-Qur’an
implementasi pemahaman Q.S. an-Nahl/16: 114 dan Hadis
dan Hadis
terkait.
3. siswa diharapkan dapat mendeskripsikan hikmah
mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi sesuai
ketentuan dengan Al-Qur’an dan hadis.
4. siswa diharapkan dapat mengidentifikasi keterkaitan
mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi
dalam kehidupan sehari-hari dengan pesan Q.S. an-Nahl/16:
114.
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C. Materi Pembelajaran
1. Makanan, minuman, dan jenis hewan yang dihalalkan dan diharamkan
Beberapa hal yang dipelajari dalam sub bab tersebut, antara lain:
a. Pengertian dan contoh makanan serta minuman halal, baik, dan haram
b. Jenis makanan dan minuman yang haram
c. Jenis hewan yang dihalalkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
d. Jenis hewan yang diharamkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
e. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal
f. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram
2. Ayat Al-Qur’an dan hadis tentang makanan yang bergizi, baik, dan halal serta memahami pesan mulia dari Surah An-Nahl
Ayat 114 serta hadis terkait
Beberapa hal yang dipelajari dalam sub bab tersebut, antara lain:
a. Ayat yang menjelaskan tentang makanan bergizi
b. Ayat Al-Qur’an dan hadits tentang makanan yang baik dan halal
c. Q.S. An-Nahl ayat 114 dan pesan mulia dari surah tersebut
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 VIII 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 VII).
• 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. Makanan, minuman, dan jenis hewan yang dihalalkan dan diharamkan
b. Pengertian dan contoh makanan serta minuman halal, baik, dan haram
c. Jenis makanan dan minuman yang haram
d. Jenis hewan yang dihalalkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
e. Jenis hewan yang diharamkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
f. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal
g. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram
h. Ayat yang menjelaskan tentang makanan bergizi
i. Ayat Al-Qur’an dan hadits tentang makanan yang baik dan halal
j. Q.S. An-Nahl ayat 114 dan pesan mulia dari surah tersebut
• 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. Makanan, minuman, dan jenis hewan yang dihalalkan dan diharamkan
b. Pengertian dan contoh makanan serta minuman halal, baik, dan haram
c. Jenis makanan dan minuman yang haram
d. Jenis hewan yang dihalalkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
e. Jenis hewan yang diharamkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
f. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal
g. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram
h. Ayat yang menjelaskan tentang makanan bergizi
i. Ayat Al-Qur’an dan hadits tentang makanan yang baik dan halal
j. Q.S. An-Nahl ayat 114 dan pesan mulia dari surah tersebut

130 menit

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

•

•

6

Mengamati
Lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal untuk dapat
dikembangkan siswa, dari media interaktif yang berhubungan dengan
a. Makanan, minuman, dan jenis hewan yang dihalalkan dan diharamkan
b. Pengertian dan contoh makanan serta minuman halal, baik, dan haram
c. Jenis makanan dan minuman yang haram
d. Jenis hewan yang dihalalkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
e. Jenis hewan yang diharamkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
f. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal
g. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram
h. Ayat yang menjelaskan tentang makanan bergizi
i. Ayat Al-Qur’an dan hadits tentang makanan yang baik dan halal
j. Q.S. An-Nahl ayat 114 dan pesan mulia dari surah tersebut
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. Makanan, minuman, dan jenis hewan yang dihalalkan dan diharamkan
b. Pengertian dan contoh makanan serta minuman halal, baik, dan haram
c. Jenis makanan dan minuman yang haram
d. Jenis hewan yang dihalalkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
e. Jenis hewan yang diharamkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
f. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal
g. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram
h. Ayat yang menjelaskan tentang makanan bergizi
i. Ayat Al-Qur’an dan hadits tentang makanan yang baik dan halal
j. Q.S. An-Nahl ayat 114 dan pesan mulia dari surah tersebut
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•

•

Mendengar
pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Makanan, minuman, dan jenis hewan yang dihalalkan dan diharamkan
b. Pengertian dan contoh makanan serta minuman halal, baik, dan haram
c. Jenis makanan dan minuman yang haram
d. Jenis hewan yang dihalalkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
e. Jenis hewan yang diharamkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
f. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal
g. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram
h. Ayat yang menjelaskan tentang makanan bergizi
i. Ayat Al-Qur’an dan hadits tentang makanan yang baik dan halal
j. Q.S. An-Nahl ayat 114 dan pesan mulia dari surah tersebut
Menyimak
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global tentang
materi pelajaran mengenai:
a. Makanan, minuman, dan jenis hewan yang dihalalkan dan diharamkan
b. Pengertian dan contoh makanan serta minuman halal, baik, dan haram
c. Jenis makanan dan minuman yang haram
d. Jenis hewan yang dihalalkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
e. Jenis hewan yang diharamkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
f. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal
g. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram
h. Ayat yang menjelaskan tentang makanan bergizi
i. Ayat Al-Qur’an dan hadits tentang makanan yang baik dan halal
j. Q.S. An-Nahl ayat 114 dan pesan mulia dari surah tersebut
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. Makanan, minuman, dan jenis hewan yang dihalalkan dan diharamkan
b. Pengertian dan contoh makanan serta minuman halal, baik, dan haram
c. Jenis makanan dan minuman yang haram
d. Jenis hewan yang dihalalkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
e. Jenis hewan yang diharamkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
f. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal
g. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram
h. Ayat yang menjelaskan tentang makanan bergizi
i. Ayat Al-Qur’an dan hadits tentang makanan yang baik dan halal
j. Q.S. An-Nahl ayat 114 dan pesan mulia dari surah tersebut
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 makanan, minuman, dan jenis hewan yang
dihalalkan dan diharamkan?
– Apa saja manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal?
– Apa akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram?

Membimbing
penyelidikan individu
dan kelompok

Mengumpulkan informasi
Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang
telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian
a. Makanan, minuman, dan jenis hewan yang dihalalkan dan diharamkan
b. Pengertian dan contoh makanan serta minuman halal, baik, dan haram
c. Jenis makanan dan minuman yang haram
d. Jenis hewan yang dihalalkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
e. Jenis hewan yang diharamkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
f. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal
g. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram
h. Ayat yang menjelaskan tentang makanan bergizi
i. Ayat Al-Qur’an dan hadits tentang makanan yang baik dan halal
j. Q.S. An-Nahl ayat 114 dan pesan mulia dari surah tersebut
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•

•

•
•
•
•

Mengembangkan
dan menyajikan hasil
karya

8

Membaca sumber lain selain buku teks
mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk mencari
dan membaca artikel tentang
a. Makanan, minuman, dan jenis hewan yang dihalalkan dan diharamkan
b. Pengertian dan contoh makanan serta minuman halal, baik, dan haram
c. Jenis makanan dan minuman yang haram
d. Jenis hewan yang dihalalkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
e. Jenis hewan yang diharamkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
f. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal
g. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram
h. Ayat yang menjelaskan tentang makanan bergizi
i. Ayat Al-Qur’an dan hadits tentang makanan yang baik dan halal
j. Q.S. An-Nahl ayat 114 dan pesan mulia dari surah tersebut
Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau kegiatan lain
guna menemukan solusi masalah terkait materi pokok yaitu
a. Makanan, minuman, dan jenis hewan yang dihalalkan dan diharamkan
b. Pengertian dan contoh makanan serta minuman halal, baik, dan haram
c. Jenis makanan dan minuman yang haram
d. Jenis hewan yang dihalalkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
e. Jenis hewan yang diharamkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
f. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal
g. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram
h. Ayat yang menjelaskan tentang makanan bergizi
i. Ayat Al-Qur’an dan hadits tentang makanan yang baik dan halal
j. Q.S. An-Nahl ayat 114 dan pesan mulia dari surah tersebut
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
makanan, minuman, dan jenis hewan yang dihalalkan dan diharamkan.
Saling tukar informasi tentang:
a. Makanan, minuman, dan jenis hewan yang dihalalkan dan diharamkan
b. Pengertian dan contoh makanan serta minuman halal, baik, dan haram
c. Jenis makanan dan minuman yang haram
d. Jenis hewan yang dihalalkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
e. Jenis hewan yang diharamkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
f. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal
g. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram
h. Ayat yang menjelaskan tentang makanan bergizi
i. Ayat Al-Qur’an dan hadits tentang makanan yang baik dan halal
j. Q.S. An-Nahl ayat 114 dan pesan mulia dari surah tersebut
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. Makanan, minuman, dan jenis hewan yang dihalalkan dan diharamkan
b. Pengertian dan contoh makanan serta minuman halal, baik, dan haram
c. Jenis makanan dan minuman yang haram
d. Jenis hewan yang dihalalkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
e. Jenis hewan yang diharamkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
f. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal
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•
•
•

•
•
•

Menganalisa dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

g. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram
h. Ayat yang menjelaskan tentang makanan bergizi
i. Ayat Al-Qur’an dan hadits tentang makanan yang baik dan halal
j. Q.S. An-Nahl ayat 114 dan pesan mulia dari surah tersebut
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. Makanan, minuman, dan jenis hewan yang dihalalkan dan diharamkan
b. Pengertian dan contoh makanan serta minuman halal, baik, dan haram
c. Jenis makanan dan minuman yang haram
d. Jenis hewan yang dihalalkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
e. Jenis hewan yang diharamkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
f. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal
g. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram
h. Ayat yang menjelaskan tentang makanan bergizi
i. Ayat Al-Qur’an dan hadits tentang makanan yang baik dan halal
j. Q.S. An-Nahl ayat 114 dan pesan mulia dari surah tersebut
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. Makanan, minuman, dan jenis hewan yang dihalalkan dan diharamkan
b. Pengertian dan contoh makanan serta minuman halal, baik, dan haram
c. Jenis makanan dan minuman yang haram
d. Jenis hewan yang dihalalkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
e. Jenis hewan yang diharamkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
f. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal
g. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram
h. Ayat yang menjelaskan tentang makanan bergizi
i. Ayat Al-Qur’an dan hadits tentang makanan yang baik dan halal
j. Q.S. An-Nahl ayat 114 dan pesan mulia dari surah tersebut
• 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. Makanan, minuman, dan jenis hewan yang dihalalkan dan diharamkan
b. Pengertian dan contoh makanan serta minuman halal, baik, dan haram
c. Jenis makanan dan minuman yang haram
d. Jenis hewan yang dihalalkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
e. Jenis hewan yang diharamkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
f. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal
g. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram
h. Ayat yang menjelaskan tentang makanan bergizi
i. Ayat Al-Qur’an dan hadits tentang makanan yang baik dan halal
j. Q.S. An-Nahl ayat 114 dan pesan mulia dari surah tersebut

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.
– Memberikan beberapa contoh jenis makanan dan minuman yang haram
– Memberikan beberapa contoh jenis hewan yang dihalalkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
– Memberikan beberapa contoh jenis hewan yang diharamkan untuk dimakan sesuai syariat Islam
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
– Memaparkan jenis makanan, minuman, dan jenis hewan yang dihalalkan dan diharamkan
– Menjelaskan ayat yang membahas tentang makanan bergizi
– Menyebutkan ayat Al-Qur’an dan hadits tentang makanan yang baik dan halal, Q.S. An-Nahl ayat 114, dan
pesan mulia dari surah tersebut.
...........................,…………..
		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
: VIII/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 : VIII/Dua
Materi pokok : Ketentuan makanan dan minuman bergizi, halal, dan haram berdasarkan Al-Qur’an dan hadis
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				: VIII
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 saja kriteria makanan yang baik?
2. Apa yang kalian ketahui tentang haram ‘aini dan haram sababi?
3. Mengapa katak dan buaya dihukumi haram untuk dimakan?
4. Tulislah arti hadis Nabi saw. yang menjelaskan tentang kehalalan dua macam bangkai!
5. Jelaskan pengertian dari hukum syubhat!
6. Kapan makanan halal berubah menjadi haram?
7. Berilah contoh makanan yang halal dan jelaskan hakikat makanan yang halal!
8. Sebutkan jenis hewan yang diharamkan untuk dimakan berdasarkan penunjukan dalil umum!
9. Makanan yang dimakan oleh seorang Muslim hendaknya memenuhi dua syarat, sebutkan dan jelaskan!
10. Apa hukum memakan makanan yang halal zatnya tetapi didapatkan dengan cara batil?
11. Bagaimana cara menghindari mengonsumsi daging binatang yang haram?
12. Sebutkan beberapa manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal!
13. Apabila manusia memakan makanan dan meminum minuman yang haram maka akan menimbulkan akibat buruk baik manusia
itu sendiri baik terhadap pribadinya maupun terhadap orang lain atau masyarakat bahkan terhadap lingkungannya. Sebutkan
contoh akibat buruk tersebut!
14. Dari beberapa makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah ada isyarat hikmah yang terkandung di dalamnya, sebutkan
dan jelaskan!
15. Bagaimana bunyi redaksi ayat dan terjamahan Q.S. An-Nahl ayat 114 dan apa pesan Mulia dari Surah tersebut?
PENILAIAN KINERJA PRESENTASI
Studi kasus
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Materi			 : Ketentuan makanan dan minuman bergizi, halal, dan haram berdasarkan Al-Qur’an dan hadis
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 VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 1 KETENTUAN MAKANAN DAN MINUMAN BERGIZI, HALAL, DAN HARAM BERDASARKAN
AL-QUR’AN DAN HADIS
A. MAKANAN, MINUMAN, DAN JENIS HEWAN YANG
DIHALALKAN DAN DIHARAMKAN
MENGAMATI
Kebijaksanaan guru.
MENANYA
Kebijaksanaan guru.
TUGAS TERAPAN
Kebijaksanaan guru.
MENCOBA
1. Berikut ini ada beberapa fakta ilmiah yang ditemukan dari
dalam daging babi sehinga Islam mengharamkan memakan
daging babi. Sepuluh alasan ilmiah kenapa daging babi
diharamkan dalam islam berikut ini.
a. Babi adalah container (tempat penampung) penyakit.
Beberapa bibit penyakit yang dibawa babi seperti
Cacing pita (Taenia solium), Cacing spiral (Trichinella
spiralis), Cacing tambang (Ancylostoma duodenale),
Cacing paru (Paragonimus pulmonaris), Cacing usus
(Fasciolopsis  buski),   Cacing  Schistosoma (japonicum),
Bakteri Tuberculosis (TBC),  Bakteri kolera (Salmonella
choleraesuis), Bakteri Brucello-sis suis, Virus cacar
(Small pox), Virus kudis (Sca-bies), Parasit protozoa
Balantidium coli, Parasit pro-tozoa Toxoplasma gondii
b. Daging babi empuk.
Meskipun empuk dan terkesan lezat, namun karena
banyak mengandung lemak, daging babi sulit dicerna.
Akibatnya, nutrien (zat gizi) tidak dapat dimanfaatkan
tubuh.
c. Menurut Prof. A.V. Nalbandov (Penulis buku: Adaptif
Physiology on Mammals and Birds) menyebutkan
bahwa kantung urine (vesica urinaria) babi sering
bocor, sehingga urine babi merembes ke dalam daging.
Akibatnya, daging babi tercemar kotoran yang mestinya
dibuang bersama urine.
d. Lemak punggung (back fat) tebal dan mudah rusak
oleh proses ransiditas oksidatif (tengik), tidak layak
dikonsumsi manusia.
e. Babi merupakan carrier virus/penyakit Flu Burung
(Avian   influenza) dan Flu Babi   (Swine   Influenza).
Di dalam tubuh babi, virus AI (H1N1 dan H2N1) yang
semula tidak ganas bermutasi menjadi H1N1/H5N1 yang
ganas/mematikan dan menular ke manusia
f. Menurut Prof Abdul Basith Muh. Sayid berbagai penyakit
yang ditularkan babi seperti, pengerasan urat nadi,
naiknya tekanan darah, nyeri dada yang mencekam
(Angina pectoris), radang (nyeri) pada sendi-sendi
tubuh.
g.   Dr. Murad Hoffman (Doktor ahli & penulis dari Jerman)
menulis bahwa Memakan babi yang terjangkiti cacing
babi tidak hanya berbahaya, tapi juga menyebabkan
peningkatan kolesterol tubuh dan memperlambat proses
penguraian protein dalam tubuh. Ditambah cacing
babi Mengakibatkan penyakit kanker usus, iritasi kulit,
eksim,  dan rheumatic  serta virus-virus influenza yang
berbahaya hidup dan berkembang di musim panas
karena medium (dibawa oleh) babi.
h. Penelitian ilmiah di Cina dan Swedia menyebutkan
bahwa daging babi merupakan penyebab utama kanker
anus dan usus besar.
i. Dr Muhammad Abdul Khair (penulis buku : Ijtihaadaatfi  

at Tafsir Al-Qur’an al Kariim) menuliskan bahwa
daging babi mengandung benih-benih cacing pita dan
Trachenea lolipia. Cacing tersebut berpindah kepada
manusia yang mengkonsumsi daging babi.
j. DNA babi mirip dengan manusia, sehingga sifat
buruk babi dapat menular ke manusia. Beberapa
sifat buruk babi seperti, Binatang paling rakus, kotor,
dan jorok di kelasnya, Kemudian kerakusannya tidak
tertandingi hewan lain, serta suka memakan bangkai
dan kotorannya sendiri dan kotoran manusia pun
dimakannya. Sangat suka berada di tempat yang basah
dan kotor. Untuk memuaskan sifat rakusnya, bila  tidak  
ada lagi yang dimakan, ia muntahkan isi perutnya, lalu
dimakan kembali. Lebih lanjut Kadang ia mengencingi  
pakannya terlebih dahulu sebelum dimakan.
2. Sesuai kemampuan dan pemahaman siswa.
MENGASOSIASI
1. Tubuh akan terjangkit berbagai jenis bakteri, virus, racun,
atau yang lainnya yang terdapat dalam binatang yang
diharamkan tersebut. Contoh paling nyata adalah munculnya
virus flu babi dan  juga adanya cacing pita pada babi.
2. Rohani atau kejiwaan orang yang memakan daging hewan
yang diharamkan akan terjangkit sifat kebinatangan,
seperti buas, rakus, tidak punya rasa malu, dan sebagainya.
Sehingga martabat manusia akan jatuh dalam kehinaan,
bahkan lebih rendah dari hewan.
3. Selain itu, jika seseorang telah memakan daging hewan
yang diharamkan, maka ia telah melanggar syariat Allah
dan Rasul-Nya serta berakibat pada perbuatan dosa dan
kelak di akhirat disiksa di dalam neraka.
TUGAS PROYEK
Kreatifitas siswa.
MENGOMUNIKASIKAN
Kebijaksanaan guru.
AYO KERJAKAN
1. Kebijaksanaan guru
2. Makanan yang baik yaitu makanan yang dapat
dipertimbangkan dengan akal, dan ukurannya adalah
kesehatan. Artinya makanan yang baik adalah yang berguna
dan tidak membahayakan bagi tubuh manusia dilihat dari
sudut kesehatan. Maka makanan yang baik lebih bersifat
kondisional, tergantung situasi dan kondisi manusia yang
bersangkutan, misalnya suatu jenis makanan sangat baik
untuk si A, belum tentu baik pula untuk si B atau si C.
Makanan yang baik belum tentu halal dan yang halal belum
tentu baik.
3. Haram untuk dimakan karena cara memperoleh atau cara
mengolahnya, misalnya telor hasil mencuri, daging hasil
menipu, dan lain sebagainya.
4. a. Binatang ternak darat, seperti kambing, sapi, kerbau,
unta, kuda, dan binatang yang baik-baik. Dasarnya
adalah Q.S. Al-Maidah ayat 1.
b. Binatang buruan laut, yaitu semua jenis binatang yang
hidup di dalam air, termasuk di dalam danau atau sungai
yang biasa dimakan oleh manusia. Dasarnya adalah
Q.S. Al-Maidah ayat 96. Binatang yang hidup di laut (air)
halal dimakan bagi manusia. Sebab, air laut itu suci,
sehingga berpengaruh terhadap kesucian binatangnya.
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5. Sebutkan firman Allah yang lain yang memerintahkan  agar
memakan makanan yang baik selain surah yang sudah
disebutkan pada materi

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara
rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan
bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepadaNya kamu menyembah.” (Q.S. Al-Baqarah: 172)
B. AYAT AL-QUR’AN DAN HADIS TENTANG MAKANAN
YANG BERGIZI, BAIK, DAN HALAL SERTA MEMAHAMI
PESAN MULIA DARI SURAH AN-NAHL AYAT 114 SERTA
HADIS TERKAIT
MENCOBA
Kebijaksanaan guru.
MENGASOSIASI
Kebijaksanaan guru.
Mengomunikasi
Kebijaksanaan guru.
BERPIKIR KRITIS
Itu semua karena bahan makanan tersebut menjadi sumber
energi bagi   tubuh. Jika sumber energinya baik, maka
berakibat baik. Sebaliknya jika sumber energinya buruk maka
juga berakibat buruk. Sebagaimana kita ketahui bahwa setan
senantiasa menggoda manusia agar ingkar kepada Allah swt.
AYO KERJAKAN
1. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang makanan bergizi
adalah:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik, dari apa yang
Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada
Allah yang kamu telah beriman kepadaNya”. (Q.S.Al-Maidah
ayat 88).
2. Karena ketika kita memakan dan meminum yang haram,
dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang merusak
tubuh kita serta membuat jiwa menjadi terganggu. Dampak
negatif lain akibat mengonsumsi makanan dan minuman
yang haram adalah dapat membuat doa seseorang tidak
akan dikabulkan oleh Allah dan malas beribadah. Selain itu,
karena kita menaati perintah Allah agar tidak mengonsumsi
makanan dan minuman yang haram.
3. Hukum memakan daging yang jika disembelih dengan cara
tidak sesuai adalah haram menurut hukum Islam.
4. Terjemahkan ayat berikut dengan benar kemudian hafalkan!

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi
baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu
mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya
syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. AlBaqarah: 168)
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5. a. Halal karena zatnya.
b. Halal cara mendapatkannya.
c. Halal karena proses atau cara pengolahannya.
Evaluasi
A. Pilihan Ganda
1. a. ada nas (ayat Al-Qur’an atau hadis) yang menyatakan
keharamannya
2. c. boleh dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam
3. d. halal dan baik dimakan
4. c. disuruh membunuhnya
5. b. karena mahal harganya
6. b. haram
7. b. halal tapi tidak baik.
8. b. halal
9. d. kambingnya sedang mengandung
10. a. 157
11. d. susu
12. c. MUI  (Majelis Ulama  Indonesia)
13. b. sulit diatur dan pemarah
14. a. binatang laut
15. c. binatang yang dagingnya dibolehkan oleh Allah untuk
dimakan
16. a. dapat membahayakan dirinya dan masyarakat
17. b. belalang
18. d. dilarang untuk membunuhnya
19. b. agama dan kesehatan
20. c. harganya tidak mahal
21. b. kesehatan kita
22. c. hati dan limpa
23. b. ikan dan belalang
24. c. haram
25. a. burung hud-hud
26. d. burung gagak
27. c. burung elang
28. b. haram
29. a. menumbuhkan semangat beribadah
30. d. maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah
diberikan Allah kepadamu
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Isian
Ikan dan belalang
Haram
Kambing, sapi, dan sebagainya
Syubhat
Kotor dan menjijikkan
Bergizi
Allah dan Rasul-Nya
Hati dan limpa
Hidup di dua alam
Semut,  tawon, dan sebagainya.

C. Uraian
1. Di antara kriteria makanan yang baik adalah:
a. Bergizi tinggi
b. Tidak mengandung zat-zat yang membahayakan bagi
kesehatan kita, misalnya kolesterol tinggi atau bisa
memicu asam urat kita.
c. Alami. Tidak mengandung berbagai zat kimia seperti
pupuk kimia, pestisida kimia, pengawet kimia (misalnya
formalin), pewarna kimia, perasa kimia (misalnya biang
gula/aspartame, MSG, dan sebagainya)
d. Masih segar. Tidak membusuk atau basi sehingga
warna, bau, dan rasanya berubah
e. Tidak berlebihan. Makanan sebaik apa pun jika
berlebihan, tidak baik.
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2. a. Haram ‘aini adalah semua yang diharamkan karena
jenis benda itu sendiri.
b. Haram sababi adalah haramnya suatu benda karena
ada sebab tertentu.
3. Karena hidup di dua alam (di darat dan di air)
4. Artinya:   Dari   Ibnu   Umar   r.a.   dari   Nabi   saw.,   beliau
bersabda, “Dihalalkan bagi kami dua macam bangkai dan
dua jenis darah. Kedua macam bangkai itu adalah ikan dan
belalang dan dua jenis darah adalah hati dan limpa.” (H.R.
Ibnu Majah dan Al-Hakim)
5. Sesuatu yang tidak jelas hukumnya apakah halal atau
haram.
6. Apabila binatang yang disembelih untuk selain Allah,
disembelih dengan cara yang tidak benar, dan sebagainya.
7. Makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan oleh
agama dari segi hukumnya, baik halal zatnya, dibolehkan
oleh agama, misalnya telor, buah-buahan, sayur-mayur dan
lain-lain. Makanan halal hakikatnya adalah makanan yang
didapat dan diolah dengan cara yang benar nenurut agama,
misalnya makanan seperti contoh di atas yang diperoleh
dengan usaha yang benar, sapi yang disembelih dengan
menyebut nama Allah dan lain-lain.
8. a. Binatang buas yang bertaring, seperti harimau, macan
tutul, anjing hutan, dan beruang.
b. Binatang yang berkuku tajam, seperti burung rajawali,
burung elang, burung kakaktua, dan burung hantu.
c. Binatang pemakan kotoran, seperti lalat.
9. a. Halal, artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak
dilarang oleh hukum syara’.
b. Baik, artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk
kesehatan.
10. Haram
11. Memahami macam-macam binatang yang diharamkan,
memilih membeli makanan milik orang Islam, dan hati-hati
terhadap daging binatang dalam kemasan, dan sebagainya.
12. a. Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari.
b. Dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani.
c. Mendapat perlindungan dari Allah swt.
d. Mendapatkan iman dan ketaqwaan kepada Allah swt.
e. Tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan
sikap apa adanya.
f. Rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia
akhirat.
13. Di antara akibat buruk dari makanan dan minuman yang
haram adalah:
a. Amal ibadahya tidak akan diterima dan doanya tidak
akan dikabulkan Allah swt.
b. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa
(terutama minuman keras yang mengandung alkohol),
seperti: Kecerdasan menurun, cenderung lupa dan
melakukan hal-hal yang negatif, senang menyendiri dan
melamun serta semangat kerja berkurang.
c. Makan dan minuman yang haram dapat membahayakan
kesehatan
d. Makanan dan minuman yang haram memubadirkan
harta
e. Menimbulkan permusuhan dan kebencian
f. Menghalangi mengingat Allah

14. a. Minuman yang memabukkan diharamkan karena di
dalamnya mengandung zat etanol atau metanol yang
bersifat racun, sehingga membahayakan kesehatan
manusia terutama merusak jaringan otak dan saraf.
b. Diharamkannya babi karena di dalamnya mengandung
cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia
dan akan merusak alat pencernaan.
c. Diharamkan bangkai karena bangkai tersebut
mengandung mikroba-mikroba atau baksil yang akan
meracuni dan merusak tubuh manusia.
d. Makanan yang menjijikkan atau kotor diharamkan,
karena makanan tersebut dapat mengotori tubuh kita
dan akan menjadi racun dalam tubuh yang akan
mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani.
15. a. Redaksi ayat dan terjemahan

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki
yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah
nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja
menyembah.
b. Pesan mulia dari Q.S. An- Nahl/16: 114
Sebagaimana terdapat dalam Q.S. An-Nahl/16: 114
yang mengandung pesan yakni perintah untuk memakan
makanan yang halal lagi baik, serta mensyukuri nikmat
Allah swt. Dalam ayat ini Allah menyuruh umat Islam
untuk memakan makanan dan mengonsumsi minuman
yang halal dan baik. Halal di sini dapat ditinjau dari tiga
hal, yakni halal zatnya, proses mengolahnya, dan halal
cara mendapatkannya. Sedangkan makanan yang baik
adalah makanan yang memiliki kandungan gizi dan
nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh.
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SILABUS
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 2 Meningkatkan keimananan kepada rasul-rasul Allah swt.
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

Materi Pembelajaran

Memahami makna beriman kepada •
Rasul Allah swt.
Menyajikan dalil naqli tentang iman •
kepada Rasul Allah swt.
•
•
•
•
•
•
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Ketentuan beriman kepada rasul Allah
dan rasul Ulul Azmi
Pengertian iman kepada rasul Allah
berikut dalil naqlinya
Tugas-tugas rasul yang tertera di AlQur’an
Nama-nama rasul dan rasul ulul azmi
Hikmah beriman kepada Rasul Allah
swt
Fungsi beriman kepada rasul
Sifat para rasul Allah swt.
Sikap yang mencerminkan keteladanan
terhadap sifat para rasul Allah swt.

Kegiatan Pembelajaran
1. Membaca buku teks atau sumber
belajar yang lain (relevan) tentang
keimanan kepada rasul Allah dan
rasul Ulul Azmi.
2. Melakukan diskusi dengan kelompok
belajar untuk memperdalam iman
kepada rasul Allah.
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
Rasul Allah swt. berdasarkan dalil
naqli.
4. Menganalisis dan menjelaskan
contoh sikap yang mencerminkan
keteladanan terhadap sifat para
rasul Allah swt.
5. Menyajikan atau mempresentasikan
hasil yang dipelajari mengenai
ketentuan beriman kepada rasul
Allah dan rasul Ulul Azmi
6. Menjelaskan dan menunjukkan
perilaku amanah sebagai
implementasi iman kepada Rasul
Allah swt.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 2 Meningkatkan keimananan kepada rasul-rasul Allah swt.

Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran		
Kelas /Semester
Tahun Pelajaran
Alokasi Waktu		

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

A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan keimanan kepada rasul Allah dan rasul Ulul Azmi
dengan tepat.
2. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan iman kepada rasul Allah secara
mandiri.
3. Melalui kegiatan diskusi, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi cara meningkatkan iman kepada rasul Allah dan rasul
Ulul Azmi dengan percaya diri.
4. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat menjelaskan perilaku amanah sebagai implementasi
iman kepada Rasul Allah swt. dengan mandiri.
5. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mengindentifikasi ketentuan beriman kepada rasul Allah dan rasul
Ulul Azmi dengan tepat.
6. Melalui kegiatan penalaran, siswa diharapkan dapat menyebutkan contoh sikap yang mencerminkan keteladanan terhadap
sifat para rasul Allah swt. dengan cermat.
7. Melalui kegiatan pemahaman, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi makna iman kepada Rasul Allah swt. berdasarkan
dalil naqli dengan tepat.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
Kompetensi Dasar (KD)

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

3.4

Memahami makna beriman kepada Rasul
Allah swt.

1. Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan keimanan kepada rasul Allah
dan rasul Ulul Azmi.
2. Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan iman kepada rasul Allah.
3. Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi cara meningkatkan iman
kepada rasul Allah dan rasul Ulul Azmi.
4. Siswa diharapkan dapat mengindentifikasi ketentuan beriman kepada
rasul Allah dan rasul Ulul Azmi.
5. Siswa diharapkan dapat menyebutkan contoh sikap yang mencerminkan
keteladanan terhadap sifat para rasul Allah swt..

4.4

Menyajikan dalil naqli tentang iman
kepada Rasul Allah swt.

1. Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi makna iman kepada Rasul
Allah swt. berdasarkan dalil naqli.
2. Siswa diharapkan dapat menjelaskan perilaku amanah sebagai
implementasi iman kepada Rasul Allah swt..

C. Materi Pembelajaran
1. Ketentuan beriman kepada rasul Allah dan rasul Ulul Azmi
Pembahasannya meliputi:
a. Pengertian iman kepada rasul Allah berikut dalil naqlinya
b. Tugas-tugas rasul yang tertera di Al-Qur’an
c. Nama-nama rasul dan rasul ulul azmi
d. Hikmah beriman kepada Rasul Allah swt
2. Memahami fungsi beriman kepada rasul, sifat para rasul, kemudian meneladaninya
Pembahasannya meliputi:
a. Fungsi beriman kepada rasul
b. Sifat para rasul Allah swt.
c. Sikap yang mencerminkan keteladanan terhadap sifat para rasul Allah swt.
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 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 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 rasul Allah dan rasul Ulul Azmi
b. Pengertian iman kepada rasul Allah berikut dalil naqlinya
c. Tugas-tugas rasul yang tertera di Al-Qur’an
d. Nama-nama rasul dan rasul ulul azmi
e. Hikmah beriman kepada Rasul Allah swt.
f. Fungsi beriman kepada rasul
g. Sifat para rasul Allah swt.
h. Sikap yang mencerminkan keteladanan terhadap sifat para rasul Allah swt.
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung.
• Mengajukan pertanyaan.
Pemberian Acuan
• Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan
yang berlangsung.
• Pembagian kelompok belajar.
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah
pembelajaran.

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 rasul Allah dan rasul Ulul Azmi
b. Pengertian iman kepada rasul Allah berikut dalil naqlinya
c. Tugas-tugas rasul yang tertera di Al-Qur’an
d. Nama-nama rasul dan rasul ulul azmi
e. Hikmah beriman kepada Rasul Allah swt.
f. Fungsi beriman kepada rasul
g. Sifat para rasul Allah swt.
h. Sikap yang mencerminkan keteladanan terhadap sifat para rasul Allah swt.
dengan cara:
• Melihat (tanpa atau dengan alat)
Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini

130 menit
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•

•

•

•

Mengorganisasikan
siswa

Mengamati
Lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal untuk dapat
dikembangkan siswa, dari media interaktif yang berhubungan dengan
a. Ketentuan beriman kepada rasul Allah dan rasul Ulul Azmi
b. Pengertian iman kepada rasul Allah berikut dalil naqlinya
c. Tugas-tugas rasul yang tertera di Al-Qur’an
d. Nama-nama rasul dan rasul ulul azmi
e. Hikmah beriman kepada Rasul Allah swt.
f. Fungsi beriman kepada rasul
g. Sifat para rasul Allah swt.
h. Sikap yang mencerminkan keteladanan terhadap sifat para rasul Allah
swt.
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 rasul Allah dan rasul Ulul Azmi
b. Pengertian iman kepada rasul Allah berikut dalil naqlinya
c. Tugas-tugas rasul yang tertera di Al-Qur’an
d. Nama-nama rasul dan rasul ulul azmi
e. Hikmah beriman kepada Rasul Allah swt.
f. Fungsi beriman kepada rasul
g. Sifat para rasul Allah swt.
h. Sikap yang mencerminkan keteladanan terhadap sifat para rasul Allah swt.
Mendengar
pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Ketentuan beriman kepada rasul Allah dan rasul Ulul Azmi
b. Pengertian iman kepada rasul Allah berikut dalil naqlinya
c. Tugas-tugas rasul yang tertera di Al-Qur’an
d. Nama-nama rasul dan rasul ulul azmi
e. Hikmah beriman kepada Rasul Allah swt.
f. Fungsi beriman kepada rasul
g. Sifat para rasul Allah swt.
h. Sikap yang mencerminkan keteladanan terhadap sifat para rasul Allah swt.
Menyimak
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global tentang
materi pelajaran mengenai:
a. Ketentuan beriman kepada rasul Allah dan rasul Ulul Azmi
b. Pengertian iman kepada rasul Allah berikut dalil naqlinya
c. Tugas-tugas rasul yang tertera di Al-Qur’an
d. Nama-nama rasul dan rasul ulul azmi
e. Hikmah beriman kepada Rasul Allah swt.
f. Fungsi beriman kepada rasul
g. Sifat para rasul Allah swt.
h. Sikap yang mencerminkan keteladanan terhadap sifat para rasul Allah swt.
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. Ketentuan beriman kepada rasul Allah dan rasul Ulul Azmi
b. Pengertian iman kepada rasul Allah berikut dalil naqlinya
c. Tugas-tugas rasul yang tertera di Al-Qur’an
d. Nama-nama rasul dan rasul ulul azmi
e. Hikmah beriman kepada Rasul Allah swt.
f. Fungsi beriman kepada rasul
g. Sifat para rasul Allah swt.
h. Sikap yang mencerminkan keteladanan terhadap sifat para rasul Allah swt.
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas
dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
a. Ketentuan beriman kepada rasul Allah dan rasul Ulul Azmi
b. Pengertian iman kepada rasul Allah berikut dalil naqlinya
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
Membimbing
penyelidikan individu
dan kelompok

20

Tugas-tugas rasul yang tertera di Al-Qur’an
Nama-nama rasul dan rasul ulul azmi
Hikmah beriman kepada Rasul Allah swt.
Fungsi beriman kepada rasul
Sifat para rasul Allah swt.
Sikap yang mencerminkan keteladanan terhadap sifat para rasul Allah swt.

Mengumpulkan informasi
Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang
telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian
a. Ketentuan beriman kepada rasul Allah dan rasul Ulul Azmi
b. Pengertian iman kepada rasul Allah berikut dalil naqlinya
c. Tugas-tugas rasul yang tertera di Al-Qur’an
d. Nama-nama rasul dan rasul ulul azmi
e. Hikmah beriman kepada Rasul Allah swt.
f. Fungsi beriman kepada rasul
g. Sifat para rasul Allah swt.
h. Sikap yang mencerminkan keteladanan terhadap sifat para rasul Allah swt.
• Membaca sumber lain selain buku teks
mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk mencari
dan membaca artikel tentang
a. Ketentuan beriman kepada rasul Allah dan rasul Ulul Azmi
b. Pengertian iman kepada rasul Allah berikut dalil naqlinya
c. Tugas-tugas rasul yang tertera di Al-Qur’an
d. Nama-nama rasul dan rasul ulul azmi
e. Hikmah beriman kepada Rasul Allah swt.
f. Fungsi beriman kepada rasul
g. Sifat para rasul Allah swt.
h. Sikap yang mencerminkan keteladanan terhadap sifat para rasul Allah swt.
• Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau kegiatan lain
guna menemukan solusi masalah terkait materi pokok yaitu
a. Ketentuan beriman kepada rasul Allah dan rasul Ulul Azmi
b. Pengertian iman kepada rasul Allah berikut dalil naqlinya
c. Tugas-tugas rasul yang tertera di Al-Qur’an
d. Nama-nama rasul dan rasul ulul azmi
e. Hikmah beriman kepada Rasul Allah swt.
f. Fungsi beriman kepada rasul
g. Sifat para rasul Allah swt.
h. Sikap yang mencerminkan keteladanan terhadap sifat para rasul Allah swt.
• 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
keimanan kepada rasul-rasul Allah swt. dan rasul Ulul Azmi.
• Saling tukar informasi tentang:
a. Ketentuan beriman kepada rasul Allah dan rasul Ulul Azmi
b. Pengertian iman kepada rasul Allah berikut dalil naqlinya
c. Tugas-tugas rasul yang tertera di Al-Qur’an
d. Nama-nama rasul dan rasul ulul azmi
e. Hikmah beriman kepada Rasul Allah swt.
f. Fungsi beriman kepada rasul
g. Sifat para rasul Allah swt.
h. Sikap yang mencerminkan keteladanan terhadap sifat para rasul Allah swt.
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. Ketentuan beriman kepada rasul Allah dan rasul Ulul Azmi
b. Pengertian iman kepada rasul Allah berikut dalil naqlinya
c. Tugas-tugas rasul yang tertera di Al-Qur’an
d. Nama-nama rasul dan rasul ulul azmi
e. Hikmah beriman kepada Rasul Allah swt.
f. Fungsi beriman kepada rasul
g. Sifat para rasul Allah swt.
h. Sikap yang mencerminkan keteladanan terhadap sifat para rasul Allah swt.
• 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 rasul Allah dan rasul Ulul Azmi
b. Pengertian iman kepada rasul Allah berikut dalil naqlinya
c. Tugas-tugas rasul yang tertera di Al-Qur’an
d. Nama-nama rasul dan rasul ulul azmi
e. Hikmah beriman kepada Rasul Allah swt.
f. Fungsi beriman kepada rasul
g. Sifat para rasul Allah swt.
h. Sikap yang mencerminkan keteladanan terhadap sifat para rasul Allah swt.
• 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 rasul Allah dan rasul Ulul Azmi
b. Pengertian iman kepada rasul Allah berikut dalil naqlinya
c. Tugas-tugas rasul yang tertera di Al-Qur’an
d. Nama-nama rasul dan rasul ulul azmi
e. Hikmah beriman kepada Rasul Allah swt.
f. Fungsi beriman kepada rasul
g. Sifat para rasul Allah swt.
h. Sikap yang mencerminkan keteladanan terhadap sifat para rasul Allah swt.
• 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 rasul Allah dan rasul Ulul Azmi
b. Pengertian iman kepada rasul Allah berikut dalil naqlinya
c. Tugas-tugas rasul yang tertera di Al-Qur’an
d. Nama-nama rasul dan rasul ulul azmi
e. Hikmah beriman kepada Rasul Allah swt.
f. Fungsi beriman kepada rasul
g. Sifat para rasul Allah swt.
h. Sikap yang mencerminkan keteladanan terhadap sifat para rasul Allah swt.
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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.
– Menjelaskan ketentuan beriman kepada rasul Allah dan rasul Ulul Azmi
– Menyebutkan tugas-tugas rasul yang tertera di Al-Qur’an
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 sikap yang mencerminkan keteladanan terhadap sifat para rasul Allah swt.
– Sebutkan hikmah beriman kepada Rasul Allah swt., fungsi beriman kepada rasul, dan sifat para rasul Allah
swt.!

...........................,…………..
		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
: VIII/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 : VIII/Dua
Materi pokok : Meningkatkan keimananan kepada rasul-rasul Allah swt.
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				: VIII
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 bunyi firman Allah yang memerintahkan kita beriman kepada para rasulNya?
2. Apakah yang membedakan antara nabi dan rasul? Jelaskan!
3. Mengapa seorang rasul diutus oleh Allah swt. ke bumi?
4. Sebutkan rasul-rasul yang termasuk ulul azmi!
5. Apakah yang kalian ketahui tentang rasul ulul azmi? Jelaskan!
6. Sebutkan ciri-ciri seorang rasul!
7. Sebutkan sifat-sifat wajib bagi rasul dan artinya!
8. Siapakah nabi yang berdakwah kepada umat penyembah berhala Baal?
9. Apa mukjizat dari mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw.?
10. Sipakah nama nabi yang ahli membuat baju besi?
11. Apa saja keistimewaan-keistimewaan dari Nabi Ibrahim a.s. sehingga termasuk rasul ulul azmi? Sebutkan dan jelaskan!
12. Siapakah nama nabi yang dibakar Raja Namrud tapi tidak hangus?
13. Jelaskan  tokoh-tokoh berikut  ini!
a. Raja Namrud		
c. Raja Abrahah
b. Raja Fir’aun
d.   Abu Lahab
14. Jelaskan cara meneladani sifat  tablig para rasul sebagai seorang muslim!
15. Jelaskan beberapa fungsi beriman kepada rasul Allah swt.!
PENILAIAN KINERJA PRESENTASI
Studi kasus
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Materi			 : Meningkatkan keimananan kepada rasul-rasul Allah swt.
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 VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 2 MENINGKATKAN KEIMANANAN KEPADA RASUL-RASUL ALLAH SWT.

A. KETENTUAN BERIMAN KEPADA RASUL
ALLAH DAN RASUL ULUL AZMI
MENGAMATI
Kebijaksanaan guru.
MENANYA
Kebijaksanaan guru.
Mencoba
Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Ahqaf ayat 35:

Artinya: “Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang
mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar.”
Mengasosiasi
Kreativitas siswa.
Tugas Proyek
Kreativitas siswa.
Mengomunikasi
Kebijaksanaan guru.
AYO KERJAKAN
1. Seorang laki-laki pilihan Allah swt. yang menerima wahyu
dari-Nya untuk dirinya sendiri dan umatnya.
2. Nabi Harun a.s.
3. Nabi Nuh a.s. diberi mukjizat oleh Allah dapat membuat
perahu yang sangat besar yang dapat memuat semua
umatnya yang beriman kepada Allah dan semua jenis hewan
yang hidup pada zaman tersebut sepasang-sepasang.
4. Artinya: Dan kami mengutus para rasul itu melainkan untuk
memberikan kabar gembira dan memberi peringatan.
Barangsiapa yang beriman dan mengadakan perbaikan,
maka tidak ada kekawatiran terhadap mereka dan tidak
(pula) mereka bersedih hati.” (Q.S. Al-An’am: 48)
5. Para rasul pada intinya adalah bertugas untuk menyampaikan
amanah dari Allah untuk menegakkan kebenaran dan
menjauhkan manusia dari kebodohan dan kesesatan.
Secara rinci tentang fungsi para rasul ini dijelaskan dalam
Al-Qur’an berikut ini.
a. Menyerukan kepada tiap umat agar menyembah hanya
kepada Allah. (Q.S. An-Nahl: 36)
b. Memberi peringatan yang jelas (Q.S. Al-Ahqaf: 9)
c. Menyuruh menyembah kepada Allah agar menjadi takwa
(Q.S. Al-Mukminun: 32)
d. Membawa berita gemira dan peringatan (Q.S. Al-Fath:
8)
e. Menganjurkan kepada manusia agar beriman (Q.S. Ali
‘Imran: 78 - 80)
f. Membacakan ayat-ayat Allah sebelum diturunkan
azabnya (Q.S. Al-Qashas: 59)
g. Menjelaskan agama dengan terang dan jelas (Q.S.
Ibrahim: 4)
h. menceritakan ayat-ayat Allah (Q.S. Al-A’raf: 35)

B. MEMAHAMI FUNGSI BERIMAN KEPADA RASUL, SIFAT
PARA RASUL, KEMUDIAN MENELADANINYA
Mengomunikasi
Kebijaksanaan guru.
TUGAS TERAPAN
Beberapa bukti bahwa kita beriman kepada rasul adalah dengan:
1. Bertakwa dan bertauhid kepada Allah dengan keimanan
yang kokoh
2. Taat beribadah kepada Allah swt.
3. Meneladani dalam kehidupan sehari-hari.
4. Mengikuti dan mematuhi serta melaksanakan perintahnya
dan meninggalkan larangannya
BERPIKIR KRITIS
Bukti yang paling menonjol adalah mengikuti syariatnya,
berjalan di atas petunjuknya dan meneladaninya.
AYO KERJAKAN
1. Q.S. Al-Maidah ayat 67. Artinya: Wahai Rasul! Sampaikanlah
apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika  tidak engkau
lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak
menyampaikan amanat-Nya ......
2. Keteladanan dalam sifat fatanah. Sebagai seorang pelajar,
tugas kalian adalah belajar . Dengan belajar kalian akan
menjadi cerdas. Kecerdasan sangat diperlukan dalam
mengarungi kehidupan. Seorang yang berotak cerdas
senantiasa memiliki kemampuan dalam memecahkan
problematika kehidupan. Setiap muslim dituntut untuk
memiliki kecerdasan. Oleh sebab itu, setiap muslim
berkewajiban menuntut ilmu agar meraih kecerdasan.
3. Kizib artinya berdusta. Seorang rasul tentu saja harus jujur,
tidaklah mungkin bagi rasul menjadi seorang pembohong.
Sebab, mereka menjadi panutan bagi umatnya untuk
diteladani.
4. Artinya: Sampaikan olehmu dariku walaupun hanya satu
ayat.
5. Dalam meneladani sifat sidik atau jujur yang dimiliki oleh
Rasulullah saw., kalian harus senantiasa membiasakan
bersikap jujur, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.
Sebagai contoh, ketika mengerjakan ulangan di kelas, kalian
harus mampu bersikap jujur dengan mengerjakan ulangan
tersebut sesuai kemampuan yang kalian miliki. Pantang
bagi kalian untuk mencontek atau meminta bantuan kepada
teman. Hal itu menunjukkan kalian tidak dapat berlaku jujur.
Evaluasi
A. Pilihan Ganda
1. b. Tidak memberi peringatan yang jelas (Q.S. Al-Ahqaf: 9)
2. d. keempat
3. c. membimbing umat manusia ke jalan yang benar
4. c. nabi
5. b. rasul
6. c. dua puluh lima
7. d. memiliki kesabaran yang tinggi
8. b. Ayyub
9. a. kizib
10. b. cerdas
11. d. tauhid
12. c. terakhir
13. a. Islam
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14. d. Agar kita tidak dapat membedakan antara yang benar
dan yang salah (buruk).
15. c. Adam
16. c. Habil dan Qabil
17. c. Ilyas
18. b. Samiri
19. d. Yunus
20. b. Ibrahim
21. b. Samud
22. d. Mesir
23. c. Yakub
24. b. Kan’an
25. b. Hud
26. a. membuat baju besi dengan tangannya sendiri
27. b. Zulaikha
28. a. Sulaiman
29. d. menyampaikan
30. b. Tidak mau mengamalkan apa yang disampaikan para
rasul.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Isian
Bethlehem
Al-Hawariyyun
Abrahah
Penutup para nabi
Abu Thalib
Fir’aun
Maryam
Herodius
Dapat dipercaya
Nabi Yahya

C. Uraian
1.

2.

3.
4.
5.
6.

26

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman
kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah
turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan
sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikatmalaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari
Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat
sejauh-jauhnya. (Q.S. An-Nisa’ ayat 136)
Seorang nabi menerima wahyu dari Allah swt. untuk dirinya
sendiri, sedangkan seorang rasul menerima wahyu dari
Allah swt. untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada
umatnya.
Untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan
diridai oleh Allah swt.
Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad saw.
Seorang utusan Allah swt. yang memiliki ketabahan dan
kesabaran yang tinggi dalam mendakwahkan agama Allah
kepada umatnya.
a. Seorang laki-laki pilihan Allah swt.
b. Menerima wahyu dari Allah swt.
c. Berkewajiban menyampaikan wahyu dari Allah kepada
umatnya.

7. a. Sidik : Benar
b. Tablig : Menyampaikan
c. Amanah : Dapat dipercaya
d. Fatanah : Cerdas
8. Nabi Ilyas a.s.
9. Terbelahnya bulan menjadi dua, dapat mengeluarkan air
dari celah-celah jarinya, Al-Qur’an sebagai kitab yang paling
lengkap dan sempurna serta selalu dijaga kemurniannya
sampai akhir zaman serta peristiwa Isra’ Mi’raj dari Masjidil
Haram sampai Sidratul Muntaha.
10. Nabi Dawud a.s.
11. Banyak mendapat ujian dari Allah swt., di antaranya:
a. Dihukum bakar hidup-hidup oleh Raja Namrud.
b. Diusir dari rumah oleh ayahnya karena mendakwahkan
agama Allah.
c. Dikaruniai anak pada usia tua.
d. Berpisah dengan anak dan istrinya.
e. Diperintahkan oleh Allah swt. untuk menyembelih
putranya.
12. Nabi Ibrahim a.s.
13. a. Seorang raja di Kerajaan Babilonia yang berkuasa pada
masa Nabi Ibrahim a.s.
b. Seorang raja Mesir yang berkuasa pada masa Nabi
Musa a.s.
c. Raja yang memimpin pasukan bergajah yang
bermaksud melakukan penyerangan Ka’bah di kota
Mekah.
d. Paman Nabi Muhammad saw. yang memusuhi Islam.
14. Sebagai seorang muslim, kalian memiliki kewajiban
berdakwah kepada orang lain, sebagaimana yang telah
dilakukan oleh para rasul dalam mendakwahkan risalah dari
Allah swt. Setiap kalian mempunyai tugas mendakwahkan
ajaran Islam kepada orang lain agar mereka mengenal
ajaran-ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan.
Walaupun keilmuan tentang Islam yang kalian miliki masih
sedikit, kalian tetap harus menyampaikannya kepada orang
lain.
15. a. Mendapat rahmat Allah
b. Sebagai perantara mengenal Allah dengan segala sifat
kesempurnaan-Nya.
c. Mengajarkan kepada manusia agar dalam hidup dapat
selamat dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat.
d. Memberikan petunjuk dan suri teladan sehingga akan
mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
e. Memberi bimbingan kepada manusia agar menjadi
manusia yang bertakwa kepada Allah swt.
f. Kita dapat membedakan antara yang benar dan yang
salah (buruk).
g. Sebagai prioritas untuk mencapai kebenaran yang
hakiki karena mendapat petunjuk dari Allah dan menjadi
tahu tentang hakikat dirinya sendiri. Sehingga akan
bertambah iman kepada Allah dan juga kepada Rasul
Allah.
h. Kita mengetahui adanya kehidupan sesudah mati.
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SILABUS
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 3 Pentingnya bersikap baik, hormat, dan Patuh pada orang tua dan guru
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
3.7
4.7

Memahami cara berbuat baik,
hormat, dan patuh kepada orang
tua dan guru
Menyajikan cara berbuat baik,
hormat, dan patuh kepada orang
tua dan guru

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Berbuat baik, hormat, dan patuh pada
orang tua
• Kewajiban berbakti kepada kedua
orang tua berikut dalil naqlinya
• Keutamaan berbakti kepada orang tua
• Perilaku yang mencerminkan sikap
hormat dan patuh kepada orang tua
• Uququl walidain

1. Membaca buku teks atau sumber
belajar yang lain (relevan) tentang
berbuat baik, hormat, dan patuh
pada orang tua dan guru.
2. Melakukan diskusi dengan kelompok
belajar untuk memperdalam atau
mengenal cara berbuat baik,
hormat, dan patuh kepada orang
tua dan guru.
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 berbuat
baik, hormat, dan patuh kepada
orang tua dan guru dalam kehidupan
sehari-hari.
4. Menganalisis dan menjelaskan
contoh perilaku berbuat baik,
hormat, dan patuh kepada orang
tua dan guru dalam kehidupan
sehari-hari.
5. Menyajikan atau mempresentasikan
hasil yang dipelajari mengenai
ajaran berbuat baik, hormat, dan
patuh kepada orang tua dan guru
adalah perintah agama.

Berbuat baik, hormat, dan patuh pada guru
• Makna seorang guru
• Adab seorang murid kepada guru
• Perilaku yang mencerminkan sikap
hormat dan patuh kepada guru
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 3 Pentingnya bersikap baik, hormat, dan Patuh pada orang tua dan guru
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran		
Kelas /Semester
Tahun Pelajaran
Alokasi Waktu		

: SMP/MTs
: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
: VIII/ 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 adab seorang murid kepada guru dengan tepat.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
Kompetensi Dasar (KD)

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

3.7

Memahami cara berbuat baik, hormat, dan patuh
kepada orang tua dan guru

1. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat
mendeskripsikan perilaku hormat dan patuh kepada kedua
orang tua dan guru, dan empati terhadap sesama.
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.
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.
4. Melalui kegiatan penalaran, siswa diharapkan dapat
menjelaskan keharusan menghormati orang tua dan guru
selama dalam kebaikan.

4.7

Menyajikan cara berbuat baik, hormat, dan patuh
kepada orang tua dan guru

1. Melalui kegiatan pemahaman, siswa diharapkan dapat
mengidentifikasi adab seorang murid kepada guru.
2. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat
mengindentifikasi dasar hukum dan bentuk perilaku  hormat
dan patuh kepada orang tua dan guru.

C. Materi Pembelajaran
1. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada orang tua
Beberapa hal yang dipelajari dalam sub bab tersebut, antara lain:
a. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua berikut dalil naqlinya
b. Keutamaan berbakti kepada orang tua
c. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua
d. Uququl walidain
2. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada guru
Beberapa hal yang dipelajari dalam sub bab tersebut, antara lain:
a. Makna seorang guru
b. Adab seorang murid kepada guru
c. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada guru
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 VIII 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 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 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. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada orang tua
b. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua berikut dalil naqlinya
c. Keutamaan berbakti kepada orang tua
d. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua
e. Uququl walidain
f. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada guru
g. Makna seorang guru
h. Adab seorang murid kepada guru
i. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada guru
• 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. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada orang tua
b. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua berikut dalil naqlinya
c. Keutamaan berbakti kepada orang tua
d. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua
e. Uququl walidain
f. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada guru
g. Makna seorang guru
h. Adab seorang murid kepada guru
i. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada guru
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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. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada orang tua
b. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua berikut dalil naqlinya
c. Keutamaan berbakti kepada orang tua
d. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua
e. Uququl walidain
f. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada guru
g. Makna seorang guru
h. Adab seorang murid kepada guru
i. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada guru
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. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada orang tua
b. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua berikut dalil naqlinya
c. Keutamaan berbakti kepada orang tua
d. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua
e. Uququl walidain
f. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada guru
g. Makna seorang guru
h. Adab seorang murid kepada guru
i. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada guru
Mendengar
pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada orang tua
b. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua berikut dalil naqlinya
c. Keutamaan berbakti kepada orang tua
d. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua
e. Uququl walidain
f. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada guru
g. Makna seorang guru
h. Adab seorang murid kepada guru
i. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada guru
Menyimak
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global tentang
materi pelajaran mengenai:
a. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada orang tua
b. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua berikut dalil naqlinya
c. Keutamaan berbakti kepada orang tua
d. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua
e. Uququl walidain
f. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada guru
g. Makna seorang guru
h. Adab seorang murid kepada guru
i. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada guru
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. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada orang tua
b. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua berikut dalil naqlinya
c. Keutamaan berbakti kepada orang tua
d. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua
e. Uququl walidain
f. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada guru
g. Makna seorang guru
h. Adab seorang murid kepada guru
i. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada guru
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 berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang
tua dan guru?

Membimbing
penyelidikan individu
dan kelompok

Mengumpulkan informasi
Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang
telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian
a. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada orang tua
b. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua berikut dalil naqlinya
c. Keutamaan berbakti kepada orang tua
d. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua
e. Uququl walidain
f. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada guru
g. Makna seorang guru
h. Adab seorang murid kepada guru
i. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada guru
•

•

•
•

Membaca sumber lain selain buku teks
mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk mencari
dan membaca artikel tentang
a. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada orang tua
b. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua berikut dalil naqlinya
c. Keutamaan berbakti kepada orang tua
d. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua
e. Uququl walidain
f. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada guru
g. Makna seorang guru
h. Adab seorang murid kepada guru
i. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada guru
Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau kegiatan lain
guna menemukan solusi masalah terkait materi pokok yaitu
a. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada orang tua
b. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua berikut dalil naqlinya
c. Keutamaan berbakti kepada orang tua
d. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua
e. Uququl walidain
f. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada guru
g. Makna seorang guru
h. Adab seorang murid kepada guru
i. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada guru
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 sikap
berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru.
Saling tukar informasi tentang:
a. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada orang tua
b. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua berikut dalil naqlinya
c. Keutamaan berbakti kepada orang tua
d. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua
e. Uququl walidain
f. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada guru
g. Makna seorang guru
h. Adab seorang murid kepada guru
i. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada guru
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. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada orang tua
b. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua berikut dalil naqlinya
c. Keutamaan berbakti kepada orang tua
d. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua
e. Uququl walidain
f. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada guru
g. Makna seorang guru
h. Adab seorang murid kepada guru
i. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada guru
• 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. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada orang tua
b. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua berikut dalil naqlinya
c. Keutamaan berbakti kepada orang tua
d. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua
e. Uququl walidain
f. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada guru
g. Makna seorang guru
h. Adab seorang murid kepada guru
i. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada guru
• 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. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada orang tua
b. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua berikut dalil naqlinya
c. Keutamaan berbakti kepada orang tua
d. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua
e. Uququl walidain
f. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada guru
g. Makna seorang guru
h. Adab seorang murid kepada guru
i. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada guru
• 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. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada orang tua
b. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua berikut dalil naqlinya
c. Keutamaan berbakti kepada orang tua
d. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua
e. Uququl walidain
f. Berbuat baik, hormat, dan patuh pada guru
g. Makna seorang guru
h. Adab seorang murid kepada guru
i. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada guru

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.
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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.
– Menyebutkan perilaku yang mencerminkan sikap berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru
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 kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dan guru? Jelaskan!
– Apa saja keutamaan berbakti kepada orang tua, berbuat baik, hormat, dan patuh pada guru?

...........................,…………..
		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
: VIII/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 : VIII/Dua
Materi pokok : Pentingnya bersikap baik, hormat, dan Patuh pada orang tua dan guru
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				: VIII
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 keutamaan-keutamaan berbakti kepada orang tua!
2. Seorang anak tetap harus berbakti meskipun orang tuanya kafir atau musyrik. Bagaimana bunyi redaksi ayat dan terjemahannya
yang menegaskan hal tersebut!
3. Sebutkan perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh pada orang tua jika orang tua telah meninggal dunia!
4. Sebutkan beberapa perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh pada guru!
5. Terjemahkan penggalan ayat berikut dengan benar kemudian pahamilah kandungannya!

6. Menghormati kedua orang tua akan mendatangkan keberkahan hidup bagi seorang anak. Mengapa demikian?
7. Islam mengatur hubungan antara anak terhadap kedua orang tuanya dan tata cara pergaulannya. Seorang anak tidak
diperkenankan mengucapkan kata-kata yang kurang berkenan terhadap kedua orang tua, apalagi hingga membuat mereka
sakit hati. Bagaimana bunyi redaksi ayat dan terjemahannya yang membahas hal tersebut!
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8. Selain orang tua, siapakah pihak lain yang memiliki jasa cukup besar terhadap  kesuksesan seseorang? Mengapa demikian?
9. Jelaskan secara singkat kedudukan birrul walidain!
10. Carilah sebuah hadis yang menjelaskan bahwa rida Allah terletak pada rida orang tua! Sertakan juga terjemahnya!
PENILAIAN KINERJA PRESENTASI
Studi kasus
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Materi			 : Pentingnya bersikap baik, hormat, dan Patuh pada orang tua dan guru
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 VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 3 PENTINGNYA BERSIKAP BAIK, HORMAT, DAN PATUH PADA ORANG TUA DAN GURU
A. BERBUAT BAIK, HORMAT, DAN PATUH PADA ORANG
TUA
MENGAMATI
Kebijaksanaan guru.
MENANYA
Kebijaksanaan guru.
MENCOBA
Kebijaksanaan guru.
Mengasosiasi
Kebijaksanaan guru.
Tugas Terapan
Kreatifitas siswa.
Mengomunikasi
Kebijaksanaan guru.
AYO KERJAKAN
1. Anak salih tidak menganggap orang tuanya bodoh dan
ketinggalan zaman. Mereka juga tidak merasa malu dan
menyesal dengan keadaan orang tua. Meskipun pendidikan
seorang anak lebih tinggi dari kedua orang tua, ia tetap
tidak meremehkan dan menganggap rendah orang tuanya.
Mereka memposisikan orang tua di tempat yang mulia.
Mereka selalu meminta doa restu kedua orang tua agar
cita-citanya tercapai.
2. Uququl Walidain artinya mendurhakai kedua orang tua.
Durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar yang
dibenci oleh Allah swt, sehingga adzabnya disegerakan oleh
Allah di dunia ini. Hal ini mengingat betapa istimewanya
kedudukan kedua orang tua dalam ajaran Islam dan juga
mengingat betapa besarnya jasa kedua orang tua terhadap
anaknya, jasa itu tidak bisa diganti dengan apapun.
3. Bentuk pendurhakaan terhadap orang tua bermacammacam dan bertingkat-tingkat, mulai dari mendurhakai di
dalam hati, mengomel, mengatakan “ah” (uffin, berkata
kasar, menghardik, tidak menghiraukan panggilannya, tidak
pamit, tidak patuh dan bermacam-macam tindakan lain yang
mengecewakan atau bahkan menyakitkan hati orang tua.)
4. H.R. Bukhari dan Muslim
5. a. Mencium tangan kedua orang tua jika akan pergi dan
kembali dari bepergian.
b. Membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang
akan meringankan beban orang tua.
c. Berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah
yang baik dari keduanya.
d. Merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran
apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun.
e. Merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan
sopan, serta mendoakan keduanya.
f. Menyambung silaturahim meskipun hanya melalui
telepon ketika jarak sangat jauh.
g. Memberikan sebagian rezeki yang kita miliki meskipun
mereka tidak membutuhkan.
h. Selalu meminta doa restu orang tua dalam menghadapi
suatu permasalahan.
i. Mengucapkan salam saat akan meninggalkan atau
menemuinya.
j. Mendengarkan segala perkataannya dengan penuh rasa
hormat dan rendah hati.
k. Tidak memotong pembicaraannya karena itu akan
menyakiti hati keduanya.
l. Berpamitan atau meminta izin ketika akan pergi ke luar
rumah, baik untuk bersekolah atau keperluan lainnya.

B. BERBUAT BAIK, HORMAT, DAN PATUH PADA GURU
MENgamati
Kebijaksanaan guru.
Mencoba
Kebijaksanaan guru.
Mengasosiasi
Kebijaksanaan guru.
Tugas Proyek
Kreatifitas siswa.
Berpikir Kritis
Kebijaksanaan guru.
AYO KERJAKAN
1. Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu dengan
tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi murid.
2. Karena lewat seorang guru, wahyu atau ilmu para nabi
diteruskan kepada umat manusia. Guru adalah orang
yang mengajarkan kita dengan berbagai macam ilmu
pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang
yang mengerti dan dewasa.
3. Dalam ajaran Islam, guru atau ulama adalah orang
yang memiliki pengetahuan luas dibandingkan dengan
orang lainnya. Ia merupakan pewaris para nabi dalam
menyampaikan kebaikan kepada orang lain.
4. Artinya: “...Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadaNya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Mahaperkasa,
Maha Pengampun.”  (Q.S. Fatir/35:28)
5. a. Hendaklah memandang guru dengan penuh rasa ta’zim
atau hormat dengan meyakini bahwa gurunya memiliki
kelebihan.
b. Hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan,
tenang, dan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh
guru.
c. Hendaklah tdak berjalan, duduk, atau memulai
perkataan sebelum meminta izin kepada guru.
d. Patuh terhadap perkataan dan perintahnya.
e. Hendaklah merendahkan diri di hadapan guru, tidak
keluar dari tempat belajar sebelum mendapat izin dari
guru.
Evaluasi
A. Pilihan Ganda
1. c. uququlwalidain
2. a. mendurhakai
3. d. birrul walidain
4. a. menghormati
5. c. menyapa
6. d. keluarga
7. a. 1, 2, dan 3    
8. d. bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu
bapakmu
9. c. dimasukkan neraka
10. d. merawatnya dengan penuh kasih sayang
11. c. mendapat pahala yang sangat besar dan dipermudah
urusannya
12. a. 3 tingkat dibanding bapak
13. a. Al-Isra’: 24
14. d. mematuhi nasihat-nasihatnya
15. b. keberkahan ilmu
16. a. badan menjadi kurus dan mudah sakit
17. c. mendengarkan dengan baik
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

d.
b.
b.
d.
b.
b.
b.
a.
d.
c.
d.
d.
d.

Tidak patuh terhadap perkataan dan perintahnya.
Al-Isra’ ayat 23
mendoakannya
dua orang ibu bapaknya
Ibnu Mas’ud ra
sebab merupakan perintah Allah
wajib
Al-Isra: 23
Mush’ab bin Umair
dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia
kita memenuhi perintah Allah swt.
melaksanakan nasihatnya dan mendoakan kebaikan
dipendekkan usia dan disempitkan rezekinya

B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Isian
gurunya
guru
berkah
mahmudah
anak
“ah”
keberkahan hidup
guru
senang hati; tak mengharap imbalan
sekolah

C. Uraian
1. a. Akan mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan
b. Dimasukkan ke dalam surga
c. Penghapus dosa besar
d. Dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezeki
2. Hal ini ditegaskan oleh Allah Swt. melalui frman-Nya dalam
Surah Luqmân/31:15

Artinya, “Jika keduanya  (ibu bapakmu) memaksamu supaya
engkau musyrik, menyekutukan Aku dengan sesuatu yang
engkau tdak ketahui, maka janganlah engkau mengikuti
keduanya, dan bergaullah dengan keduanya di dunia
dengan baik.”
3. a. Melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau
menepati janji kedua ibu bapak.
b. Mendoakan ayah ibu yang telah tiada itu dan
memintakan ampun kepada Allah swt. dari segala dosa
orang tua kita.
c. Melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam
yang ditinggalkannya (utang atau perjanjian dengan
orang lain yang masih hidup).
d. Menyambung tali silaturahim kepada kerabat dan temanteman dekatnya atau memuliakan teman-teman kedua
orang tua.
4. a. Menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru.
b. Sopan ketika berhadapan dengan guru.
c. Tidak dibenarkan berpaling atau menoleh tanpa
keperluan jelas, terutama saat guru berbicara
kepadanya.
d. Mengucapkan salam dan mencium tangannya jika
bertemu.
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e. Mendengarkan pelajaran yang sedang diberikannya
dengan penuh hormat.
f. Jujur dan terbuka dalam berbicara kepadanya.
g. Mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang
lain.
h. Bersikap sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak
buruk guru. Hendaknya berusaha untuk memaafkan
perlakuan kasar, turut mendoakan keselamatan guru.
5. A r t i n y a : S e m b a h l a h A l l a h d a n j a n g a n l a h k a m u
mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat
baiklah kepada dua orang ibu-bapak...... (Q.S. An-Nisa’ ayat
36)
6. Karena dengan menghormati kedua orang tua mereka akan
merasa senang dan bangga. Mereka akan berdoa kepada
Allah swt. agar anak-anaknya mendapat perlindungan-Nya.
Doa orang tua sangat berarti bagi anak-anaknya. Inilah yang
akan menjadikan hidup kita berkah.
7.

Artnya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu
jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat
baik kepada ibu bapak. Jika   salah seorang di antara
keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam
pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau
mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah
engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada
keduanya perkataan yang baik.” (Q.S. al-Isra/17: 23)
8. Guru karena ia adalah wakil kedua orang tua di luar rumah.
Dengan kasih sayang yang tulus, seorang guru dapat
mencetak dan menghasilkan manusia-manusia yang
bermoral, terdidik, cerdas, dan beradab. Melalui gurulah
pendidikan yang tidak didapat di rumah dari orang tua
diajarkan di sekolah.
9. Birrul Walidain mempunyai kedudukan yang istimewa dalam
ajaran Islam. Allah dan Rasul-Nya menempatkan orang tua
pada posisi yang sangat istimewa, sehingga berbuat baik
pada keduanya juga menempati posisi yang sangat mulia,
dan sebaliknya durhaka kepada keduanya menempati posisi
yang sangat hina. Karena mengingat jasa ibu bapak yang
sangat besar sekali dalam proses reproduksi dan regenerasi
umat manusia.
10.

Artinya: Dari Abdullah bin ‘Amrin bin Ash r.a. ia berkata,
Nabi saw. telah bersabda: “Keridaan Allah itu terletak pada
keridaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka
orang tua”. (H.R. At-Tirmidzi. Hadis ini dinilai shahih oleh
Ibnu Hibban dan Al-Hakim)
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SILABUS
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 4 Gemar beramal saleh dan keharusan berbaik sangka kepada sesama mukmin
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
3.8
4.8

Memahami makna perilaku gemar
beramal saleh dan berbaik sangka
kepada sesama
Menyajikan contoh perilaku gemar
beramal saleh dan berbaik sangka
kepada sesama

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

1. Membaca buku teks atau sumber
Memahami ketentuan beramal saleh
belajar yang lain (relevan) tentang
• Dalil naqli perbuatan amal saleh dan
ketentuan beramal saleh dan
contohnya
berbaik sangka kepada sesama.
• Syarat beramal saleh
2. Melakukan diskusi dengan kelompok
• Amalan penghapus amal saleh
belajar untuk memperdalam atau
• Membiasakan perilaku amal shalih
mengenal contoh perilaku gemar
dalam kehidupan sehari-hari
beramal saleh dan berbaik sangka
• Hikmah beramal saleh
kepada sesama.
Bersikap husnuzan dalam keadaaan 3. Menganalisis dan menunjukkan
macam-macam husnuzan dan
apapun
contohnya
• Pengertian husnuzan berikut dalil
4. Menyajikan atau mempresentasikan
naqlinya
hasil yang dipelajari mengenai
• Pesan-pesan mulia dalam ayat Almakna perilaku gemar beramal
Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 12
saleh dan berbaik sangka kepada
• Larangan berburuk sangka
sesama.
• Macam-macam husnuzan dan
5. Menjelaskan manfaat dan hikmah
contohnya
berprasangka baik serta beramal
• Manfaat dan hikmah berprsangka baik
saleh serta meyakini bahwa
beramal saleh dan berbaik sangka
adalah ajaran pokok agama.
6. Menjelaskan cara membiasakan
sikap gemar beramal saleh dan
berbaik sangka kepada sesama.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 4 Gemar beramal saleh dan keharusan berbaik sangka kepada sesama mukmin
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran		
Kelas /Semester
Tahun Pelajaran
Alokasi Waktu		

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

A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan ketentuan beramal saleh dan berbaik sangka
kepada sesama dengan tepat.
2. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan macam-macam husnuzan dan
contohnya secara mandiri.
3. Melalui kegiatan diskusi, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi cara membiasakan sikap gemar beramal saleh dan
berbaik sangka kepada sesama dengan percaya diri.
4. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat menjelaskan makna perilaku gemar beramal saleh dan berbaik
sangka kepada sesama dengan tepat.
5. Melalui kegiatan penalaran, siswa diharapkan dapat menyebutkan contoh perilaku gemar beramal saleh dan berbaik
sangka kepada sesama dengan cermat.
6. Melalui kegiatan pemahaman, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi manfaat dan hikmah berprasangka baik serta
beramal saleh serta meyakini bahwa beramal saleh dan berbaik sangka adalah ajaran pokok agama dengan tepat.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
Kompetensi Dasar (KD)

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

3.8

Memahami makna perilaku gemar beramal saleh
dan berbaik sangka kepada sesama.

1. Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan ketentuan beramal
saleh dan berbaik sangka kepada sesama.
2. Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan macam-macam
husnuzan dan contohnya.
3. Siswa diharapkan dapat menjelaskan makna perilaku gemar
beramal saleh dan berbaik sangka kepada sesama.
4. Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi manfaat dan hikmah
berprasangka baik serta beramal saleh serta meyakini bahwa
beramal saleh dan berbaik sangka adalah ajaran pokok
agama.

4.8

Menyajikan contoh perilaku gemar beramal saleh
dan berbaik sangka kepada sesama.

1. Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi cara membiasakan
sikap gemar beramal saleh dan berbaik sangka kepada
sesama.
2. Siswa diharapkan dapat menyebutkan contoh perilaku gemar
beramal saleh dan berbaik sangka kepada sesama.

C. Materi Pembelajaran
1. Memahami ketentuan beramal saleh
Beberapa hal yang dipelajari dalam sub bab tersebut, antara lain:
a. Dalil naqli perbuatan amal saleh dan contohnya
b. Syarat beramal saleh
c. Amalan penghapus amal saleh
d. Membiasakan perilaku amal shalih dalam kehidupan sehari-hari
e. Hikmah beramal saleh
2. Bersikap husnuzan dalam keadaaan apapun
Beberapa hal yang dipelajari dalam sub bab tersebut, antara lain:
a. Pengertian husnuzan berikut dalil naqlinya
b. Pesan-pesan mulia dalam ayat Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 12
c. Larangan berburuk sangka
d. Macam-macam husnuzan dan contohnya
e. Manfaat dan hikmah berprasangka baik
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 VIII Untuk Sekolah Menengah
Pertama. Surakarta: PT Pratama Mitra Aksara.
3. Modul/bahan ajar.
4. Internet.
5. Sumber lain yang relevan.
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. Memahami ketentuan beramal saleh
b. Dalil naqli perbuatan amal saleh dan contohnya
c. Syarat beramal saleh
d. Amalan penghapus amal saleh
e. Membiasakan perilaku amal shalih dalam kehidupan sehari-hari
f. Hikmah beramal saleh
g. Bersikap husnuzan dalam keadaaan apapun
h. Pengertian husnuzan berikut dalil naqlinya
i. Pesan-pesan mulia dalam ayat Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 12
j. Larangan berburuk sangka
k. Macam-macam husnuzan dan contohnya
l. Manfaat dan hikmah berprasangka baik
• 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. Memahami ketentuan beramal saleh
b. Dalil naqli perbuatan amal saleh dan contohnya
c. Syarat beramal saleh
d. Amalan penghapus amal saleh
e. Membiasakan perilaku amal shalih dalam kehidupan sehari-hari
f. Hikmah beramal saleh
g. Bersikap husnuzan dalam keadaaan apapun
h. Pengertian husnuzan berikut dalil naqlinya
i. Pesan-pesan mulia dalam ayat Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 12
j. Larangan berburuk sangka
k. Macam-macam husnuzan dan contohnya
l. Manfaat dan hikmah berprasangka baik
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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. Memahami ketentuan beramal saleh
b. Dalil naqli perbuatan amal saleh dan contohnya
c. Syarat beramal saleh
d. Amalan penghapus amal saleh
e. Membiasakan perilaku amal shalih dalam kehidupan sehari-hari
f. Hikmah beramal saleh
g. Bersikap husnuzan dalam keadaaan apapun
h. Pengertian husnuzan berikut dalil naqlinya
i. Pesan-pesan mulia dalam ayat Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 12
j. Larangan berburuk sangka
k. Macam-macam husnuzan dan contohnya
l. Manfaat dan hikmah berprasangka baik
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. Memahami ketentuan beramal saleh
b. Dalil naqli perbuatan amal saleh dan contohnya
c. Syarat beramal saleh
d. Amalan penghapus amal saleh
e. Membiasakan perilaku amal shalih dalam kehidupan sehari-hari
f. Hikmah beramal saleh
g. Bersikap husnuzan dalam keadaaan apapun
h. Pengertian husnuzan berikut dalil naqlinya
i. Pesan-pesan mulia dalam ayat Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 12
j. Larangan berburuk sangka
k. Macam-macam husnuzan dan contohnya
l. Manfaat dan hikmah berprasangka baik
Mendengar
pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Memahami ketentuan beramal saleh
b. Dalil naqli perbuatan amal saleh dan contohnya
c. Syarat beramal saleh
d. Amalan penghapus amal saleh
e. Membiasakan perilaku amal shalih dalam kehidupan sehari-hari
f. Hikmah beramal saleh
g. Bersikap husnuzan dalam keadaaan apapun
h. Pengertian husnuzan berikut dalil naqlinya
i. Pesan-pesan mulia dalam ayat Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 12
j. Larangan berburuk sangka
k. Macam-macam husnuzan dan contohnya
l. Manfaat dan hikmah berprasangka baik
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Menyimak
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global tentang
materi pelajaran mengenai:
a. Memahami ketentuan beramal saleh
b. Dalil naqli perbuatan amal saleh dan contohnya
c. Syarat beramal saleh
d. Amalan penghapus amal saleh
e. Membiasakan perilaku amal shalih dalam kehidupan sehari-hari
f. Hikmah beramal saleh
g. Bersikap husnuzan dalam keadaaan apapun
h. Pengertian husnuzan berikut dalil naqlinya
i. Pesan-pesan mulia dalam ayat Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 12
j. Larangan berburuk sangka
k. Macam-macam husnuzan dan contohnya
l. Manfaat dan hikmah berprasangka baik
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. Memahami ketentuan beramal saleh
b. Dalil naqli perbuatan amal saleh dan contohnya
c. Syarat beramal saleh
d. Amalan penghapus amal saleh
e. Membiasakan perilaku amal shalih dalam kehidupan sehari-hari
f. Hikmah beramal saleh
g. Bersikap husnuzan dalam keadaaan apapun
h. Pengertian husnuzan berikut dalil naqlinya
i. Pesan-pesan mulia dalam ayat Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 12
j. Larangan berburuk sangka
k. Macam-macam husnuzan dan contohnya
l. Manfaat dan hikmah berprasangka baik
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 katentuan beramal saleh dan berhusnuzan
secara terperinci dengan baik dan benar?

Membimbing
penyelidikan individu
dan kelompok

Mengumpulkan informasi
Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang
telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian
a. Memahami ketentuan beramal saleh
b. Dalil naqli perbuatan amal saleh dan contohnya
c. Syarat beramal saleh
d. Amalan penghapus amal saleh
e. Membiasakan perilaku amal shalih dalam kehidupan sehari-hari
f. Hikmah beramal saleh
g. Bersikap husnuzan dalam keadaaan apapun
h. Pengertian husnuzan berikut dalil naqlinya
i. Pesan-pesan mulia dalam ayat Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 12
j. Larangan berburuk sangka
k. Macam-macam husnuzan dan contohnya
l. Manfaat dan hikmah berprasangka baik
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Membaca sumber lain selain buku teks
mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk mencari
dan membaca artikel tentang
a. Memahami ketentuan beramal saleh
b. Dalil naqli perbuatan amal saleh dan contohnya
c. Syarat beramal saleh
d. Amalan penghapus amal saleh
e. Membiasakan perilaku amal shalih dalam kehidupan sehari-hari
f. Hikmah beramal saleh
g. Bersikap husnuzan dalam keadaaan apapun
h. Pengertian husnuzan berikut dalil naqlinya
i. Pesan-pesan mulia dalam ayat Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 12
j. Larangan berburuk sangka
k. Macam-macam husnuzan dan contohnya
l. Manfaat dan hikmah berprasangka baik
Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau kegiatan lain
guna menemukan solusi masalah terkait materi pokok yaitu
a. Memahami ketentuan beramal saleh
b. Dalil naqli perbuatan amal saleh dan contohnya
c. Syarat beramal saleh
d. Amalan penghapus amal saleh
e. Membiasakan perilaku amal shalih dalam kehidupan sehari-hari
f. Hikmah beramal saleh
g. Bersikap husnuzan dalam keadaaan apapun
h. Pengertian husnuzan berikut dalil naqlinya
i. Pesan-pesan mulia dalam ayat Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 12
j. Larangan berburuk sangka
k. Macam-macam husnuzan dan contohnya
l. Manfaat dan hikmah berprasangka baik
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 ketentuan
beramal saleh dan berhusnuzan.
Saling tukar informasi tentang:
a. Memahami ketentuan beramal saleh
b. Dalil naqli perbuatan amal saleh dan contohnya
c. Syarat beramal saleh
d. Amalan penghapus amal saleh
e. Membiasakan perilaku amal shalih dalam kehidupan sehari-hari
f. Hikmah beramal saleh
g. Bersikap husnuzan dalam keadaaan apapun
h. Pengertian husnuzan berikut dalil naqlinya
i. Pesan-pesan mulia dalam ayat Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 12
j. Larangan berburuk sangka
k. Macam-macam husnuzan dan contohnya
l. Manfaat dan hikmah berprasangka baik
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. Memahami ketentuan beramal saleh
b. Dalil naqli perbuatan amal saleh dan contohnya
c. Syarat beramal saleh
d. Amalan penghapus amal saleh
e. Membiasakan perilaku amal shalih dalam kehidupan sehari-hari
f. Hikmah beramal saleh
g. Bersikap husnuzan dalam keadaaan apapun
h. Pengertian husnuzan berikut dalil naqlinya
i. Pesan-pesan mulia dalam ayat Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 12
j. Larangan berburuk sangka
k. Macam-macam husnuzan dan contohnya
l. Manfaat dan hikmah berprasangka baik
• 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. Memahami ketentuan beramal saleh
b. Dalil naqli perbuatan amal saleh dan contohnya
c. Syarat beramal saleh
d. Amalan penghapus amal saleh
e. Membiasakan perilaku amal shalih dalam kehidupan sehari-hari
f. Hikmah beramal saleh
g. Bersikap husnuzan dalam keadaaan apapun
h. Pengertian husnuzan berikut dalil naqlinya
i. Pesan-pesan mulia dalam ayat Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 12
j. Larangan berburuk sangka
k. Macam-macam husnuzan dan contohnya
l. Manfaat dan hikmah berprasangka baik
• 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. Memahami ketentuan beramal saleh
b. Dalil naqli perbuatan amal saleh dan contohnya
c. Syarat beramal saleh
d. Amalan penghapus amal saleh
e. Membiasakan perilaku amal shalih dalam kehidupan sehari-hari
f. Hikmah beramal saleh
g. Bersikap husnuzan dalam keadaaan apapun
h. Pengertian husnuzan berikut dalil naqlinya
i. Pesan-pesan mulia dalam ayat Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 12
j. Larangan berburuk sangka
k. Macam-macam husnuzan dan contohnya
l. Manfaat dan hikmah berprasangka baik
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•

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. Memahami ketentuan beramal saleh
b. Dalil naqli perbuatan amal saleh dan contohnya
c. Syarat beramal saleh
d. Amalan penghapus amal saleh
e. Membiasakan perilaku amal shalih dalam kehidupan sehari-hari
f. Hikmah beramal saleh
g. Bersikap husnuzan dalam keadaaan apapun
h. Pengertian husnuzan berikut dalil naqlinya
i. Pesan-pesan mulia dalam ayat Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 12
j. Larangan berburuk sangka
k. Macam-macam husnuzan dan contohnya
l. Manfaat dan hikmah berprasangka baik

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.
– Menjelaskan pesan-pesan mulia dalam ayat Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 12.
– Menyebutkan amalan penghapus amal saleh
– Menjelaskan larangan berburuk sangka
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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 Macam-macam husnuzan dan contohnya
– Menjelaskan secara rinci manfaat dan hikmah berprasangka baik
– Menyebutkan dalil naqli perbuatan amal saleh dan contohnya

...........................,…………..
		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
: VIII/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 : VIII/Dua
Materi pokok : Gemar beramal saleh dan keharusan berbaik sangka kepada sesama mukmin
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				: VIII
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. Dalam ayat-ayat Al-Qur’an dapat ditemukan sekitar 28 ayat yang menyebut anjuran beriman dan beramal secara bersamaan.
Sebutkan salah satu ayatnya dan terjemahnya!
2. Sebutkan beberapa contoh dari perbuatan amal shalih yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari!
3. Jelaskan beberapa syarat beramal saleh!
4. Sebutkan perbuatan maksiat yang dapat menghapuskan amal saleh (tuhbitul amal)!
5. Sebutkan beberapa hikmah beramal shalih!
6. Jelaksan pesan-pesan mulia dalam ayat Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 12!
7. Bagaimana caranya menjauhi perasaan berburuk sangka?
8. Apa yang kalian ketahui tentang suuzan dan bagaimana orang suuzan bersikap?
9. Husnudzan kepada Allah swt. dapat dilakukan dengan dua sikap, jelaskan!
10. Dalam sebuah hadits disebutkan yang artinya: “Dari  Abu  Hurairah  ra  bahwa  Rasulullah  saw.  bersabda:  "Jauhilah prasangka  
buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta.” Siapakah perawi hadis di samping?
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11.
12.
13.
14.
15.

Husnudzan kepada orang lain dapat dilakukan dengan sikap yang bagaimana?
Bagaimanakah sikap yang dimiliki orang yang husnudzan kepada diri sendiri?
Allah swt. melarang hamba-Nya berputus asa dari rahmat-Nya. Apa nama surah dan ayat ke berapa dijelaskan hal tersebut?
Seseorang yang membiasakan diri berprasangka baik (husnudzan) akan memperoleh manfaat dan hikmah apa saja?
Salah satu bentuk amal saleh adalah amar ma'ruf. Apa yang kalian ketahui tentang amar ma’ruf dan berilah contohnya?

PENILAIAN KINERJA PRESENTASI
Studi kasus
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Materi			 : Gemar beramal saleh dan keharusan berbaik sangka kepada sesama mukmin
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 VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 4 GEMAR BERAMAL SALEH DAN KEHARUSAN BERBAIK SANGKA KEPADA SESAMA MUKMIN

A. MEMAHAMI KETENTUAN BERAMAL SALEH
MENGAMATI
Kebijaksanaan guru.
MENANYA
Kebijaksanaan guru.
MENCOBA
1. Beribadah dan beramal saleh kepada Allah swt.
2. Tidak membiarkan diri jatuh kedalam dosa, kebinasaan,
kehancuran seperti judi, zina, mencuri, narkoba, merokok,
merampok dan lain-lain.
3. Saling membantu dan mengurangi penderitaan orang lain
karena Allah swt.
4. Menjauhkan sikap tercela seperti: buruk sangka, iri, dengki,
kikir, boros, adu domba dalam bergaul sesama manusia.
5. Menjauhkan sikap malas belajar, malas bekerja, pesimis,
penakut, tergesa-gesa dan sikap atau sifat yang jelek
lainnya.
Mengasosiasi
Kebijaksanaan guru.
Tugas Proyek
Kreatifitas siswa.
Mengomunikasi
Kebijaksanaan guru.
TUGAS TERAPAN
Kebijaksanaan guru.
AYO KERJAKAN
1. Artinya: Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh,
mereka itu penghuni surga; mereka kekal di dalamnya. (Q.S.
Al-Baqarah ayat 82)
2. Dalam beramal saleh, Allah tidak membebani seseorang
untuk menentukan jenis amal saleh tertentu yang harus
dikerjakan oleh setiap hamba-Nya. Akan tetapi, dapat
dilakukan dengan cara apa pun sesuai dengan kemampuan.
3. Dalam menjalankan kebajikan harus kita dasari dengan niat
ikhlas karena Allah agar bernilai ibadah. Niat dalam suatu
amal sangat penting untuk menentukan suatu amal temasuk
ibadah atau perbuatan biasa.
4. Misalnya dengan meyakini keberadaan Allah swt. dengan
sepenuh hati, kita menjadi terdorong untuk berbuat
kebajikan.
5. Perilaku amal saleh berikut ini dapat kita biasakan dalam
kehidupan sehari-hari.
a. Selalu membiasakan berdoa terlebih dahulu sebelum
dan sesudah melakukan sesuatu, misalnya berdoa
sebelum dan sesudah makan.
b. Selalu berusaha salat tepat waktu dan berjamaah di
masjid.
c. Berzikir dan selalu berdoa kepada Allah swt.
d. Berteman dengan orang-orang yang baik.
e. Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.
f. Membiasakan kebiasaan yang baik, seperti membaca
Al-Qur’an, bersedekah, infaq dan lain sebagainya.
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B. BERSIKAP HUSNUZAN DALAM KEADAAAN APAPUN
MENCOBA
Beberapa latihan yang dapat kita biasakan diantaranya sebagai
berikut.
1. Berusaha menyadari bahwa Allah telah mengatur segala hal
dengan baik. Dengan demikian, kita dapat menyadari bahwa
setiap nikmat dan ujian pastilah memiliki hikmah bagi hidup
kita di masa depan.
2. Tidak bereaksi berlebihan atas apapun yang terjadi. Reaksi
yang berlebihan biasanya hanya melihat sesuatu dari sisi
negatif.
3. Memperbanyak syukur atas segala apapun yang kita alami.
4. Memperbanyak sabar terhadap ujian yang Allah berikan.
5. Berusaha melihat sisi positif dari semua yang kita alami.
Mengomunikasi
Kebijaksanaan guru.
TUGAS TERAPAN
Kebijaksanaan guru.
Berpikir Kritis
Kebijaksanaan guru.
AYO KERJAKAN
1. Husnuzan artinya berprasangka baik. Lawan dari husnuzan
adalah suuzan, yang artinya berprasangaka buruk.
Maksudnya adalah selalu berprasangka baik dan berpikiran
positif terhadap sesuatu yang sedang menimpanya, baik
itu masalah yang berat ataupun yang sangat membebani
hidupnya.
Orang yang husnuzan ialah orang yang selalu berpikir
positif dan tidak pernah berburuk sangka terhadap apa yang
dilakukan orang lain. Sedangkan orang yang suuzan ialah
orang yang selalu berpikiran negatif dan selalu berburuk
sangka terhadap apa yang dilakukan orang lain
2. Perilaku husnuzan termasuk akhlak terpuji atau akhlakul
karimah karena hal tersebut dapat mendatangkan manfaat
bagi seseorang. Oleh karena itu, perilaku husnuzan sangat
dianjurkan dimiliki bagi setiap pribadi yang muslim.
3. Contohnya orang yang memiliki sikap husnuzan, tentu tidak
mudah menuduh orang lain, apalagi melempar kesalahan
pada orang lain hanya untuk menutupi kelemahan dan
kekurangan dirinya sendiri.
4.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak
dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa,
dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan
janganlah ada diantara kamu yang menggunjing sebagian
yang lain. Apakah ada diantara kamu yang suka memakan
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daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima
Tobat, Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Hujurat ayat 12).
5. Karena berburuk sangka merupakan sesuatu yang sangat
tercela dan mengakibatkan kerugian, maka perbuatan ini
sangat dilarang di dalam Islam sebagaimana yang sudah
disebutkan pada surat Al Hujurat/49 ayat 12.
Evaluasi
A. Pilihan Ganda
1. c. berbuat baik
2. b. kurang sempurna karena beramal saleh hendaknya
meninggalkan kemaksiatan
3. a. bertutur kata dengan orang lain secara baik dan
menolongnya saat membutuhkan
4. c. memanfaatkan, merawat, dan melestarikannya
5. c. dalam Al-Qur’an ada sekitar 28 ayat yang menjelaskan
tentang perintah amal saleh
6. a. orang yang beriman harus dibuktikan dengan beramal
saleh
7. c. mendirikan salat lima waktu
8. d. ketidaktentraman
9. d. selalu berbohong dan ingkar janji
10. b. menginfaqkan sebagian uang jajan ke masjid
11. b. pahala yang terus menerus mengalir padanya
12. b. dosa
13. d. surga
14. a. baik
15. b. suuzan
16. d. husnuzan merupakan sikap yang dianjurkan dalam
agama
17. d. menjadi sumber gosip
18. a. kesombongan
19. c. bersyukur
20. d. husnuzan kepada Allah swt.
21. d. sami’na wa at a’na
22. a. tidak bertentangan dengan aturan Allah swt.
23. c. kafir
24. b. husnuzan di antara para calon dan pendukungnya
25. b. tabayyun
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Isian
positif
indah dan damai
hati-hati
tabayyun atau konfirmasi atas informasi yang kita dapatkan
tersebut
diri sendiri
Al-Hujurat ayat 12
amal saleh
saleh
terus memberikan apa saja yang ia punya kepada orangorang yang membutuhkan
keturunan

C. Uraian
1. Salah satunya ayat yang berbunyi sebagai berikut.

Artinya: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan
kebajikan, Kami tidak akan membebani seseorang
melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah
penghuni-penghuni surga; mereka kekal di dalamnya. (Q.S.
al-A‘raf [7]: 42)

2. a. Beribadah kepada Allah swt. dan tidak menyekutukanNya.
b. Sedekah, amal saleh yang dapat kita lakukan adalah
dengan bersedekah, bisa berupa harta, tenaga, berbuat
baik, dan lain sebagainya.
c. Amar Ma’ruf, amal saleh yang selanjutnya adalah
dengan amar ma’ruf atau mengajak orang lain untuk
berbuat baik, misalnya mengajak orang lain untuk
berangkat salat ke masjid.
d. Berbakti kepada orang tua.
e. Saling tolong-menolong antara sesama.
f. Menyingkirkan duri di jalan.
g. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
h. Tilawah Al-Qur’an dan mengajarkan ilmu agama.
i. Menuntut ilmu, dan banyak amalan yang lain.
3. Dalam kehidupan kita sehari-hari dapat menemukan
perilaku yang termasuk amal saleh. Agar setiap kebajikan
kita termasuk amal saleh sehingga bernilai ibadah harus
memenuhi syarat berikut.
a. Didasari dari niat ikhlas karena Allah swt.
b. Dilakukan karena Iman.
c. Tidak Melakukan Maksiat.
4. a. Sibuk untuk mengurusi kesalahan orang lain
b. Dihinggapi penyakit hati seperti riya, ujub, takabur,
dan hasad. Orang yang memiliki sifat-sifat ini sangat
mengganggu hubungan orang lain.
c. Cinta dunia secara berlebihan.
d. Tidak memiliki rasa malu.
e. Panjang angan-angan.
f. Berbuat zalim.
5. a. Mendapatkan kemuliaan dari Allah swt. dan manusia.
b. Berguna bagi orang lain dan sering dirindukan oleh
orang lain.
c. Menjadi contoh bagi orang lain.
d. Mendapatkan pahala dari Allah swt.
e. Mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa.
f. Dihormati oleh orang lain.
g. Mendapatkan teman yang banyak.
6. Q.S. Al-Hujurat ayat 12 berisi larangan berprasangka
buruk. Berprasangka buruk (suuzan) merupakan perilaku
tercela yang harus dihindari. Sebaliknya, orang beriman
diperintahkan untuk berprasangka baik (husnuzan), baik
itu husnudzan kepada Allah swt., kepada sesama manusia,
maupun kepada diri sendiri.
7. Maka setiap diri kita harus menyadari betapa hal ini sangat
tidak baik dan tidak benar dalam hubungan persaudaraan,
apalagi dengan sesama muslim dan aktivis da’wah. Di
samping itu, bila ada benih-benih perasaan berburuk
sangka di dalam hati, maka hal itu harus segera diberantas
dan dijauhi karena ia berasal dari godaan syaitan yang
bermaksud buruk kepada kita. Dan yang penting lagi adalah
memper-kukuh terus jalinan persaudaraan antarmuslim dan
aktivis da’wah agar yang selalu kita kembangkan adalah
berbaik sangka, bukan malah berburuk sangka.   
8. Kata Husnuzan berlawanan dengan kata suuzan yang
berarti buruk sangka atau berprasangka buruk. Maksud
yang terkandung dalam sikap suuzan pun berkebalikan dari
sikap Husnuzan. Suuzan adalah sebuah sikap mental atau
cara pandang yang memandang sesuatu dari sisi negatif,
jelek, dan pandangan tidak indah lainnya. Dengan keadaan
seperti ini, sikap suuzan mengantarkan pemiliknya pada
sikap waswas, penuh curiga, dan tidak jarang memvonis
meskipun belum jelas kebenaran atau salahnya.
9. a. Bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah
swt.
Bagaimana cara bersyukur? Caranya   dengan
mengucapkan alhamdulillah, dan menggunakan nikmat
sesuai petunjuk Allah swt. dan rasul-Nya.

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

51

b. Bersabar atas semua cobaan dan ujian dari Allah swt.
Ingatlah bahwa Allah swt. tidak akan membebani
seseorang di luar batas kemampuannya.
10. H.R. Bukhari
11. a. Mudah memaafkan kesalahan orang lain.
b. Melihat seseorang dari sisi baiknya.
c. Mengingat-ingat kebaikan yang pernah dilakukan oleh
seseorang.
d. Bertutur kata dan berperilaku lemah lembut kepada
orang lain
12. Seseorang yang berprasangka baik kepada diri sendiri
akan memiliki sikap percaya diri, optimis dan bekerja keras.
Sebaliknya, jika seseorang berburuk sangka kepada diri
sendiri maka ia akan merasa pesimis, tidak percaya diri, dan
malas berusaha.
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13. Q.S. Yusuf (12) ayat 87
14. a. Hidup menjadi tenang dan penuh optimis.
b. Yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala cobaan
c. Membentuk pribadi yang tangguh
d. Menjadikan seseorang kreatif
e. Menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa
f. Terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan
sesama.
15. Amar ma’ruf adalah dengan mengajak orang lain untuk
berbuat baik, misalnya mengajak orang lain untuk berangkat
salat ke masjid, rajin mengaji, dan bersedekah.
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SILABUS
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 5 Membentuk Pribadi Bertakwa dengan Berpuasa
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

3.11 Memahami tata cara puasa wajib Membentuk pribadi bertakwa dengan
dan sunah
berpuasa
4.11 Menyajikan hikmah pelaksanaan • Pengertian puasa berikut dasar hukum
puasa wajib dan puasa sunah
yang menyertainya
• Waktu haram puasa
• Syarat wajib puasa
• Rukun puasa
• Sunah puasa
• Hal yang membatalkan puasa
• Orang-orang yang diperbolehkan tidak
puasa
• Jenis puasa wajib selain puasa Ramadan
Memahami ketentuan ibadah puasa sunah
• Pengertian puasa sunah
• Macam-macam puasa sunah
• Fungsi puasa dalam kehidupan
• Hikmah menjalankan ibadah puasa

Kegiatan Pembelajaran
1. Membaca buku teks atau sumber
belajar yang lain (relevan) tentang
ketentuan puasa wajib dan sunah.
2. Melakukan diskusi dengan kelompok
belajar untuk memperdalam atau
mengenal tata cara puasa wajib dan
sunah.
3. M e n g u m p u l k a n d a t a u n t u k
memahami orang-orang yang
diperbolehkan tidak puasa.
4. Menganalisis dan menyimpulkan
jenis puasa wajib selain puasa
Ramadan.
5. Menyajikan atau mempresentasikan
hasil yang dipelajari mengenai
hikmah pelaksanaan puasa wajib
dan puasa sunah.
6. Menunjukkan perilaku empati
sebagai implementasi puasa wajib
dan sunah
7. Praktik puasa wajib dan sunah
sebagai perintah agama
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 5 Membentuk Pribadi Bertakwa dengan Berpuasa
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran		
Kelas /Semester
Tahun Pelajaran
Alokasi Waktu		

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

A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan ketentuan puasa wajib dan sunah dengan tepat.
2. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan tata cara puasa wajib dan sunah
secara mandiri.
3. Melalui kegiatan diskusi, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi jenis puasa wajib selain puasa Ramadan. dengan
percaya diri.
4. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat menjelaskan orang-orang yang diperbolehkan tidak
puasa dengan mandiri.
5. Melalui kegiatan penalaran, siswa diharapkan dapat menyebutkan perilaku empati sebagai implementasi puasa wajib dan
sunah dengan cermat.
6. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat hikmah pelaksanaan puasa wajib dan puasa sunah dengan tepat.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
Kompetensi Dasar (KD)

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

3.11 Memahami tata cara puasa wajib dan sunah

1. Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan ketentuan puasa
wajib dan sunah.
2. Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan tata cara puasa
wajib dan sunah.
3. Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi jenis puasa wajib
selain puasa Ramadan.
4. Siswa diharapkan dapat menjelaskan orang-orang yang
diperbolehkan tidak puasa.

4.11 Menyajikan hikmah pelaksanaan puasa wajib dan
puasa sunah

1. Siswa diharapkan dapat menyebutkan perilaku empati
sebagai implementasi puasa wajib dan sunah.
2. Siswa diharapkan dapat hikmah pelaksanaan puasa wajib
dan puasa sunah.

C. Materi Pembelajaran
1. Membentuk Pribadi Bertakwa dengan Berpuasa
Beberapa hal yang dipelajari dalam sub bab tersebut, antara lain:
a. Pengertian puasa berikut dasar hukum yang menyertainya
b. Waktu haram puasa
c. Syarat wajib puasa
d. Rukun puasa
e. Sunah puasa
f. Hal yang membatalkan puasa
g. Orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa
h. Jenis puasa wajib selain puasa Ramadan
2. Memahami ketentuan ibadah puasa sunah
Beberapa hal yang dipelajari dalam sub bab tersebut, antara lain:
a. Pengertian puasa sunah
b. Macam-macam puasa sunah
c. Fungsi puasa dalam kehidupan
d. Hikmah menjalankan ibadah puasa
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 VIII 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. Membentuk Pribadi Bertakwa dengan Berpuasa
b. Pengertian puasa berikut dasar hukum yang menyertainya
c. Waktu haram puasa
d. Syarat wajib puasa
e. Rukun puasa
f. Sunah puasa
g. Hal yang membatalkan puasa
h. Orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa
i. Jenis puasa wajib selain puasa Ramadan
j. Memahami ketentuan ibadah puasa sunah
k. Pengertian puasa sunah
l. Macam-macam puasa sunah
m. Fungsi puasa dalam kehidupan
n. Hikmah menjalankan ibadah puasa
• 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. Membentuk Pribadi Bertakwa dengan Berpuasa
b. Pengertian puasa berikut dasar hukum yang menyertainya
c. Waktu haram puasa
d. Syarat wajib puasa
e. Rukun puasa
f. Sunah puasa
g. Hal yang membatalkan puasa
h. Orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa
i. Jenis puasa wajib selain puasa Ramadan
j. Memahami ketentuan ibadah puasa sunah
k. Pengertian puasa sunah
l. Macam-macam puasa sunah
m. Fungsi puasa dalam kehidupan
n. Hikmah menjalankan ibadah puasa
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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. Membentuk Pribadi Bertakwa dengan Berpuasa
b. Pengertian puasa berikut dasar hukum yang menyertainya
c. Waktu haram puasa
d. Syarat wajib puasa
e. Rukun puasa
f. Sunah puasa
g. Hal yang membatalkan puasa
h. Orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa
i. Jenis puasa wajib selain puasa Ramadan
j. Memahami ketentuan ibadah puasa sunah
k. Pengertian puasa sunah
l. Macam-macam puasa sunah
m. Fungsi puasa dalam kehidupan
n. Hikmah menjalankan ibadah puasa
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. Membentuk Pribadi Bertakwa dengan Berpuasa
b. Pengertian puasa berikut dasar hukum yang menyertainya
c. Waktu haram puasa
d. Syarat wajib puasa
e. Rukun puasa
f. Sunah puasa
g. Hal yang membatalkan puasa
h. Orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa
i. Jenis puasa wajib selain puasa Ramadan
j. Memahami ketentuan ibadah puasa sunah
k. Pengertian puasa sunah
l. Macam-macam puasa sunah
m. Fungsi puasa dalam kehidupan
n. Hikmah menjalankan ibadah puasa
Mendengar
pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Membentuk Pribadi Bertakwa dengan Berpuasa
b. Pengertian puasa berikut dasar hukum yang menyertainya
c. Waktu haram puasa
d. Syarat wajib puasa
e. Rukun puasa
f. Sunah puasa
g. Hal yang membatalkan puasa
h. Orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa
i. Jenis puasa wajib selain puasa Ramadan
j. Memahami ketentuan ibadah puasa sunah
k. Pengertian puasa sunah
l. Macam-macam puasa sunah
m. Fungsi puasa dalam kehidupan
n. Hikmah menjalankan ibadah puasa
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Menyimak
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global tentang
materi pelajaran mengenai:
a. Membentuk Pribadi Bertakwa dengan Berpuasa
b. Pengertian puasa berikut dasar hukum yang menyertainya
c. Waktu haram puasa
d. Syarat wajib puasa
e. Rukun puasa
f. Sunah puasa
g. Hal yang membatalkan puasa
h. Orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa
i. Jenis puasa wajib selain puasa Ramadan
j. Memahami ketentuan ibadah puasa sunah
k. Pengertian puasa sunah
l. Macam-macam puasa sunah
m. Fungsi puasa dalam kehidupan
n. Hikmah menjalankan ibadah puasa
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. Membentuk Pribadi Bertakwa dengan Berpuasa
b. Pengertian puasa berikut dasar hukum yang menyertainya
c. Waktu haram puasa
d. Syarat wajib puasa
e. Rukun puasa
f. Sunah puasa
g. Hal yang membatalkan puasa
h. Orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa
i. Jenis puasa wajib selain puasa Ramadan
j. Memahami ketentuan ibadah puasa sunah
k. Pengertian puasa sunah
l. Macam-macam puasa sunah
m. Fungsi puasa dalam kehidupan
n. Hikmah menjalankan ibadah puasa
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 puasa wajib dan sunah?

Membimbing
penyelidikan individu
dan kelompok

Mengumpulkan informasi
Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang
telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian
a. Membentuk Pribadi Bertakwa dengan Berpuasa
b. Pengertian puasa berikut dasar hukum yang menyertainya
c. Waktu haram puasa
d. Syarat wajib puasa
e. Rukun puasa
f. Sunah puasa
g. Hal yang membatalkan puasa
h. Orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa
i. Jenis puasa wajib selain puasa Ramadan
j. Memahami ketentuan ibadah puasa sunah
k. Pengertian puasa sunah
l. Macam-macam puasa sunah
m. Fungsi puasa dalam kehidupan
n. Hikmah menjalankan ibadah puasa
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Membaca sumber lain selain buku teks
mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk mencari
dan membaca artikel tentang
a. Membentuk Pribadi Bertakwa dengan Berpuasa
b. Pengertian puasa berikut dasar hukum yang menyertainya
c. Waktu haram puasa
d. Syarat wajib puasa
e. Rukun puasa
f. Sunah puasa
g. Hal yang membatalkan puasa
h. Orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa
i. Jenis puasa wajib selain puasa Ramadan
j. Memahami ketentuan ibadah puasa sunah
k. Pengertian puasa sunah
l. Macam-macam puasa sunah
m. Fungsi puasa dalam kehidupan
n. Hikmah menjalankan ibadah puasa
Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau kegiatan lain
guna menemukan solusi masalah terkait materi pokok yaitu
a. Membentuk Pribadi Bertakwa dengan Berpuasa
b. Pengertian puasa berikut dasar hukum yang menyertainya
c. Waktu haram puasa
d. Syarat wajib puasa
e. Rukun puasa
f. Sunah puasa
g. Hal yang membatalkan puasa
h. Orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa
i. Jenis puasa wajib selain puasa Ramadan
j. Memahami ketentuan ibadah puasa sunah
k. Pengertian puasa sunah
l. Macam-macam puasa sunah
m. Fungsi puasa dalam kehidupan
n. Hikmah menjalankan ibadah puasa
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 puasa wajib dan sunah.
Saling tukar informasi tentang:
a. Membentuk Pribadi Bertakwa dengan Berpuasa
b. Pengertian puasa berikut dasar hukum yang menyertainya
c. Waktu haram puasa
d. Syarat wajib puasa
e. Rukun puasa
f. Sunah puasa
g. Hal yang membatalkan puasa
h. Orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa
i. Jenis puasa wajib selain puasa Ramadan
j. Memahami ketentuan ibadah puasa sunah
k. Pengertian puasa sunah
l. Macam-macam puasa sunah
m. Fungsi puasa dalam kehidupan
n. Hikmah menjalankan ibadah puasa
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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.
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. Membentuk Pribadi Bertakwa dengan Berpuasa
b. Pengertian puasa berikut dasar hukum yang menyertainya
c. Waktu haram puasa
d. Syarat wajib puasa
e. Rukun puasa
f. Sunah puasa
g. Hal yang membatalkan puasa
h. Orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa
i. Jenis puasa wajib selain puasa Ramadan
j. Memahami ketentuan ibadah puasa sunah
k. Pengertian puasa sunah
l. Macam-macam puasa sunah
m. Fungsi puasa dalam kehidupan
n. Hikmah menjalankan ibadah puasa
• 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. Membentuk Pribadi Bertakwa dengan Berpuasa
b. Pengertian puasa berikut dasar hukum yang menyertainya
c. Waktu haram puasa
d. Syarat wajib puasa
e. Rukun puasa
f. Sunah puasa
g. Hal yang membatalkan puasa
h. Orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa
i. Jenis puasa wajib selain puasa Ramadan
j. Memahami ketentuan ibadah puasa sunah
k. Pengertian puasa sunah
l. Macam-macam puasa sunah
m. Fungsi puasa dalam kehidupan
n. Hikmah menjalankan ibadah puasa
• 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. Membentuk Pribadi Bertakwa dengan Berpuasa
b. Pengertian puasa berikut dasar hukum yang menyertainya
c. Waktu haram puasa
d. Syarat wajib puasa
e. Rukun puasa
f. Sunah puasa
g. Hal yang membatalkan puasa
h. Orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa
i. Jenis puasa wajib selain puasa Ramadan
j. Memahami ketentuan ibadah puasa sunah
k. Pengertian puasa sunah
l. Macam-macam puasa sunah
m. Fungsi puasa dalam kehidupan
n. Hikmah menjalankan ibadah puasa
•

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. Membentuk Pribadi Bertakwa dengan Berpuasa
b. Pengertian puasa berikut dasar hukum yang menyertainya
c. Waktu haram puasa
d. Syarat wajib puasa
e. Rukun puasa
f. Sunah puasa
g. Hal yang membatalkan puasa
h. Orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa
i. Jenis puasa wajib selain puasa Ramadan
j. Memahami ketentuan ibadah puasa sunah
k. Pengertian puasa sunah
l. Macam-macam puasa sunah
m. Fungsi puasa dalam kehidupan
n. Hikmah menjalankan ibadah puasa

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

60

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

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 puasa wajib dan sunah?
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 cara membentuk pribadi bertakwa dengan berpuasa?
– Dapatkah Anda menyebutkan dasar hukum puasa wajib dan sunah?

...........................,…………..
		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
: VIII/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.
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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 : VIII/Dua
Materi pokok : Membentuk Pribadi Bertakwa dengan Berpuasa
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				: VIII
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

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. Apa yang dimaksud dengan  fidyah?
2. Terjemahkan ayat berikut kemudian hafalkan!

3. Umat Islam diharamkan berpuasa pada waktu-waktu apa saja?
4. Siapa saja orang yang boleh tidak berpuasa, tetapi wajib qadha', artinya wajib mengganti puasanya di hari lain, sebanyak hari
yang ditinggalkan?
5. Sebutkan beberapa orang yang tidak wajib qadha' (menggantikan puasa di hari lain), tetapi wajib membayar fidyah, yaitu
memberi makan orang miskin setiap hari yang ia tidak berpuasa, berupa bahan makanan pokok sebanyak 1 mud (576 gram)!
6. Apa saja yang termasuk rukun puasa?
7. Jelaskan apa yang dimaksud puasa bagi pemuda yang belum menikah!
8. Apa faedah yang bisa didapatkan dengan menjalankan puasa bagi pemuda yang belum menikah?
9. Berikan contoh-contoh puasa sunah dan jelaskan!
10. Sebutkan dua saja sebab puasa kifarah!

PENILAIAN KINERJA PRESENTASI
Studi kasus
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Materi			 : Membentuk Pribadi Bertakwa dengan Berpuasa
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 VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 5 MEMBENTUK PRIBADI BERTAKWA DENGAN BERPUASA

A. MEMAHAMI KETENTUAN IBADAH PUASA WAJIB
MENGAMATI
Kebijaksanaan guru.
MENANYA
Kebijaksanaan guru.
MENCOBA
Kebijaksanaan guru.
Mengasosiasi
Kebijaksanaan guru.
Tugas Proyek
Kreativitas siswa.
TUGAS TERAPAN
Kebijaksanaan guru.
AYO KERJAKAN
1. Puasa menurut bahasa artinya menahan sesuatu.
Sedangkan puasa menurut syariat adalah menahan diri
dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar hingga
terbenamnya matahari.
2. Syarat-syarat yang menjadikan seseorang terkena
kewajiban untuk melakukan puasa
3. Sunah-sunah puasa di antaranya:
a. Menyegerakan berbuka puasa pada saat tiba
waktunya
b. Berdoa ketika berbuka puasa
c. Mengakhirkan sahur
d. Menggosok gigi pada waktu pagi
e. Memperbanyak sedekah
f . Memperbanyak salat malam
g. Memperbanyak zikir dan doa terutama di sepuluh malam
terakhir di bulan Ramadan
h. Memberi makanan berbuka atau ta’jil
4. a. Puasa Ramadan
b. Puasa karena nazar
c. Puasa kifarat atau denda
5. Orang yang membatalkan puasa wajibnya dengan
bersetubuh, wajib melakukan kifarat dan qadha’. Kifarat
ialah Memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Jika
tidak ada hamba sahaya yang mukmin maka wajib berpuasa
dua bulan berturut-turut (selain qadha’ menggantikan hari
yang ditinggalkan), jika tidak bisa, wajib memberi makan
60 orang miskin, masing-masing sebanyak 1 mud (576 kg)
berupa bahan makanan pokok.
B. MEMAHAMI KETENTUAN IBADAH PUASA SUNAH
MENANYA
Kebijaksanaan guru.
MENCOBA
Kebijaksanaan guru.
Mengasosiasi
Kebijaksanaan guru.
Mengomunikasikan
Kebijaksanaan guru.
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Berpikir Kritis
Kebijaksanaan guru.
AYO KERJAKAN
1. Kebijakan guru.
2. a. Puasa 6 hari di bulan Syawal selain hari raya Idul Fitri.
b. Puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijah bagi orang-orang
yang tidak menunaikan ibadah haji.
c. Puasa Tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijah bagi orangorang yang tidak menunaikan ibadah haji.
d. Puasa Senin dan Kamis
e. Puasa Daud (sehari puasa, sehari tidak), bertujuan untuk
meneladani puasanya Nabi Daud As.
f. Puasa ‘Asyura (pada bulan muharram), dilakukan pada
tanggal 10
g. Puasa 3 hari pada pertengahan bulan (menurut kalender
islam) (Yaumul Bidh), tanggal 13, 14, dan 15
h. Puasa Sya’ban (Nisfu Sya’ban) pada awal pertengahan
bulan Sya’ban.
i. Puasa bulan Haram (Asyhurul Hurum) yaitu bulan
Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab.
3. H.R. Bukhari dan Muslim
4. a. Sebagai tanda syukur atas nikmat Allah
b. Melatih hidup disiplin, jujur, dan sabar.
c. Sebagai pengendali hawa nafsu dari perbuatan tercela
d. Melatih kepekaan sosial
5. Adapun di antara hikmah menjalankan ibadah puasa yaitu:
a. Salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah swt.
b. Untuk melatih disiplin spiritual (rohani),
c. Puasa menjadi dasar disiplin moral,
d. Keseimbangan kebutuhan jasmani dan rohani.
e. Menjaga kesehatan tubuh.
f. Upaya dalam mengendal ikan diri.
g. Meningkatkan kepekaan sosial.
h. Untuk meningkatkan keimanan.
Evaluasi
A. Pilihan Ganda
1. b. menahan sesuatu
2. d. tujuan puasa
3. d. hari tersebut adalah hari yang naas
4. d. fungsi puasa
5. b. boleh
6. a. rukun puasa
7. a. sunah puasa
8. a. sunah puasa
9. a. niat untuk puasa
10. b. sunah
11. b. 9 Zulhijah
12. c. Ramadan
13. d. puasa syawal
14. c. haram
15. c. kifarah
16. b. berpuasa di hari lain di luar Ramadan
17. c. hari Senin dan Kamis
18. d. 13,14,15
19. d. berbadan kekar
20. b. mengakhirkan makan sahur
21. b. Syawal
22. b. 9 Zulhijah
23. b. 6 hari
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

b.
d.
a.
c.
c.
c.
d.

tidak membatalkan puasa
memperbanyak tidur dan bepergian
laki-laki dewasa
mengganti puasanya pada hari lain
sakit
mengganti puasanya di hari lain
menumbuhkan kecintaan terhadap urusan duniawi

B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Isian
menahan, perisai
terbit fajar
Al-Baqarah:  183
niat
9 Zulhijah
6
Tanggal 9 dan 10 Muharam
13, 14 dan 15 pada bulan Hijriyah
nazar
qadha

C. Uraian
1. Sejumlah sadaqah wajib pengganti puasa karena uzur syar’i
2. Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum
kamu agar kamu bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah ayat 183)
3. a. Hari Raya Idul Fitri (1 Syawal)
b. Hari Raya Idul Adha (10 Zulhijjah)
c. Hari-hari Tasyrik (11, 12, dan 13 Zulhijjah)
d. Hari Syak (30 Syaban)
e. Puasa Selamanya
4. a. Orang yang sakit, yang ada harapan untuk sembuh.
b. Orang yang bepergian jauh (musafir) sedikitnya 81 km.
c. Orang yang hamil, yang khawatir akan keadaannya atau
bayi yang dikandungnya.
d. Orang yang sedang menyusui anak, yang khawatir akan
keadaannya atau anaknya.
e. Orang yang sedang haid (datang bulan), melahirkan
anak dan nifas.
f. Orang yang batal puasanya dengan suatu hal yang
membatalkannya selain bersetubuh.
5. a. Orang yang sakit yang tidak ada harapan akan
sembuhnya.
b. Orang tua yang sangat lemah dan tidak kuat lagi
berpuasa.
6. Rukun puasa antara lain:
a. Niat untuk berpuasa
b. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa,
sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari
7. Ini merupakan puasa sunnah yang dianjurkan untuk
dilakukan oleh setiap pemuda yang belum menikah sebagai
pengingat diri, terutama bagi pemuda yang memiliki syahwat
tinggi. Puasa ini bisa dilakukan kapan saja kecuali pada
hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa.
8. Dapat menjadi perisai bagi mereka yang belum menikah dari
godaan syahwat yang sangat kuat. Rasulullah saw. bersabda
yang artinya: “Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara
kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, maka
hendaklah segera menikah, karena menikah akan lebih
menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan
barangsiapa yang belum mampu maka hendaklah shaum
karena shaum akan menjadi perisai baginya.” (H.R. Bukhari
dan Muslim)

9. Contoh-contoh  puasa  sunah:
a. Puasa Senin Kamis hukumnya adalah sunah di
mana tidak ada kewajiban dan paksaan untuk
menjalankannya. Pelaksanaan puasa senin kamis mirip
dengan puasa lainnya hanya saja dilakukannya harus
pada hari kamis dan senin saja, tidak boleh di hari lain.
b. Puasa Syawal
Puasa syawal dikerjakan pada 6 hari di bulan syawal.
Puasa syawal boleh dilakukan pada 6 hari berturutturut setelah lebaran Idul Fitri. Pelaksanaan Arafah
mirip dengan puasa lainnya.
c. Puasa Arafah
Puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada
tanggal 9 di bulan Zulhijah untuk orang-orang yang tidak
menjalankan ibadah pergi haji. Pelaksanaan Arafah
mirip dengan puasa lainnya.
d. Puasa Bulan Syaban / Nisfu Sya’ban
Puasa nisfu Sya’ban adalah puasa yang dilakukan pada
awal pertengahan di bulan Sya’ban.
Pelaksanaan puasa Sya’ban ini mirip dengan puasa
lainnya.
e. Puasa pertengahan bulan
Puasa pertengahan bulan adalah puasa yang dilakukan
pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan sesuai
tanggalan Hijriah. Pelaksanaan puasa pertengahan
bulan mirip dengan puasa lainnya.
f. Puasa Asyura
Puasa Asyura adalah puasa yang dilakukan pada
tanggal 10 di bulan Muharam. Pelaksanaan puasa
Asyura mirip dengan puasa lainnya.
g. Puasa Arafah
Puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada
tanggal 9 di bulan Zulhijah untuk orang-orang yang tidak
menjalankan ibadah haji.
10. Bersetubuh siang hari di bulan Ramadan dan mengingkari
sumpah.
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SILABUS
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 6 Pertumbuhan ilmu pengetahuan dan ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah
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
3.14 Memahami sejarah pertumbuhan
ilmu pengetahuan masa Abbasiyah
4.14 Menyajikan rangkaian sejarah
pertumbuhan ilmu pengetahuan
pada masa Abbasiyah
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Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Pentingnya ilmu pengetahuan dan 1. Membaca buku teks atau sumber
belajar yang lain (relevan) tentang
perkembangannya dalam lintasan sejarah
sejarah pertumbuhan ilmu
dan masa Abbasiyah
pengetahuan masa Abbasiyah.
• Dorongan mencari ilmu dan menjadi
2. Melakukan diskusi dengan kelompok
ilmuwan
belajar untuk memperdalam atau
• Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan
mengenal rangkaian sejarah
islam dalam lintasan sejarah (Ilmu
pertumbuhan ilmu pengetahuan
pengetahuan masa Nabi Muhammad
pada masa Abbasiyah.
saw., Khulafaur Rasyidin, dan masa
3. Mengumpulkan data untuk memahami
Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
Pentingnya ilmu pengetahuan dan
• Perkembangan ilmu pengetahuan pada
perkembangannya dalam lintasan
masa Dinasti Abbasiyah
sejarah dan masa Abbasiyah
Mengenal ilmuwan/tokoh-tokoh Islam 4. Menganalisis sikap dorongan
mencari ilmu dan menjadi ilmuwan
sampai masa Dinasti Abbasiyah
• Jabir bin Hayyan, Abu Yusuf Ya’qub bin 5. Menyajikan atau mempresentasikan
hasil yang dipelajari mengenai
Ishaq Al-Kindi, Muhammad bin Musa
ilmuwan/tokoh-tokoh Islam sampai
Al-Khawarizmi, Muhammad bin Zakaria
masa Dinasti Abbasiyah.
Ar-Razi, Abu Nasr Al-Farabi, Abu ‘Ali
Al-Husain bin Abu Raihan Al-Biruni, Abu 6. Menjelaskan dan menunjukkan
perilaku gemar membaca sebagai
‘Ali al-Hasan bin al-Haisam, Abu Hamid
implementasi dalam meneladani
Muhammad Al-Ghazali, Abu al-Fath
ilmuwan pada masa Abbasiyah
‘Umar bin Ibrahim Al-Khayyami/Umar
Khayyam, Abu Al-Walid Muhammad bin 7. Menjelaskan bahwa pertumbuhan
ilmu pengetahuan pada masa
Rusyd (Nashiruddin At-Thsi), dan ‘Abd
Abbasiyah sebagai bukti nyata
Ar-Rahman Abu Zaid bin Khaldun.
agama Islam dilaksanakan dengan
benar.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 6 Pertumbuhan ilmu pengetahuan dan ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran		
Kelas /Semester
Tahun Pelajaran
Alokasi Waktu		

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

A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa
Abbasiyah dengan tepat.
2. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu
pengetahuan pada masa Abbasiyah.secara mandiri.
3. Melalui kegiatan diskusi, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi sikap dorongan mencari ilmu dan menjadi ilmuwan
dengan percaya diri dan mandiri.
4. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mengindentifikasi pentingnya ilmu pengetahuan dan
perkembangannya dalam lintasan sejarah dan masa Abbasiyah dengan tepat.
5. Melalui kegiatan penalaran, siswa diharapkan dapat menyebutkan perilaku gemar membaca sebagai implementasi dalam
meneladani ilmuwan pada masa Abbasiyah dengan cermat.
6. Melalui kegiatan pemahaman, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi ilmuwan/tokoh-tokoh Islam sampai masa Dinasti
Abbasiyah dengan tepat dan menjelaskan bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah sebagai bukti
nyata agama Islam dilaksanakan dengan benar
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
Kompetensi Dasar (KD)

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

3.14 Memahami sejarah pertumbuhan ilmu
pengetahuan masa Abbasiyah

1. Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan sejarah pertumbuhan
ilmu pengetahuan masa Abbasiyah.
2. Siswa diharapkan dapat mengindentifikasi pentingnya ilmu
pengetahuan dan perkembangannya dalam lintasan sejarah dan
masa Abbasiyah.
3. Siswa diharapkan dapat menyebutkan perilaku gemar membaca
sebagai implementasi dalam meneladani ilmuwan pada masa
Abbasiyah.
4. Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi ilmuwan/tokoh-tokoh Islam
sampai masa Dinasti Abbasiyah dengan tepat dan menjelaskan
bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah
sebagai bukti nyata agama Islam dilaksanakan.

4.14 Menyajikan rangkaian sejarah pertumbuhan
ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah

1. Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan rangkaian sejarah
pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah.
2. Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi sikap dorongan mencari
ilmu dan menjadi ilmuwan.

C. Materi Pembelajaran
1. Pentingnya ilmu pengetahuan dan perkembangannya dalam lintasan sejarah dan masa Abbasiyah
Beberapa hal yang dipelajari dalam sub bab tersebut, antara lain:
a. Dorongan mencari ilmu dan menjadi ilmuwan
b. Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan islam dalam lintasan sejarah (Ilmu pengetahuan masa Nabi Muhammad saw.,
Khulafaur Rasyidin, dan masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
c. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah
2. Mengenal ilmuwan/tokoh-tokoh Islam sampai masa Dinasti Abbasiyah
Jabir bin Hayyan, Abu Yusuf Ya’qub bin Ishaq Al-Kindi, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, Muhammad bin Zakaria
Ar-Razi, Abu Nasr Al-Farabi, Abu ‘Ali Al-Husain bin Abu Raihan Al-Biruni, Abu ‘Ali al-Hasan bin al-Haisam, Abu Hamid
Muhammad Al-Ghazali, Abu al-Fath ‘Umar bin Ibrahim Al-Khayyami/Umar Khayyam, Abu Al-Walid Muhammad bin Rusyd
(Nashiruddin At-Thsi), dan ‘Abd Ar-Rahman Abu Zaid bin Khaldun.
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 VIII Untuk Sekolah Menengah
Pertama. Surakarta: PT Pratama Mitra Aksara.
3. Modul/bahan ajar.
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 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 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. Pentingnya ilmu pengetahuan dan perkembangannya dalam lintasan sejarah dan masa Abbasiyah
b. Dorongan mencari ilmu dan menjadi ilmuwan
c. Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan islam dalam lintasan sejarah (Ilmu pengetahuan masa
Nabi Muhammad saw., Khulafaur Rasyidin, dan masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
d. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah
e. Mengenal ilmuwan/tokoh-tokoh Islam sampai masa Dinasti Abbasiyah
f. Jabir bin Hayyan, Abu Yusuf Ya’qub bin Ishaq Al-Kindi, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi,
Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, Abu Nasr Al-Farabi, Abu ‘Ali Al-Husain bin Abu Raihan Al-Biruni,
Abu ‘Ali al-Hasan bin al-Haisam, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Abu al-Fath ‘Umar bin Ibrahim
Al-Khayyami/Umar Khayyam, Abu Al-Walid Muhammad bin Rusyd (Nashiruddin At-Thsi), dan
‘Abd Ar-Rahman Abu Zaid bin Khaldun.
• 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. Pentingnya ilmu pengetahuan dan perkembangannya dalam lintasan sejarah
dan masa Abbasiyah
b. Dorongan mencari ilmu dan menjadi ilmuwan
c. Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan islam dalam lintasan sejarah (Ilmu
pengetahuan masa Nabi Muhammad saw., Khulafaur Rasyidin, dan masa
Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
d. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah
e. Mengenal ilmuwan/tokoh-tokoh Islam sampai masa Dinasti Abbasiyah
f. Jabir bin Hayyan, Abu Yusuf Ya’qub bin Ishaq Al-Kindi, Muhammad bin Musa
Al-Khawarizmi, Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, Abu Nasr Al-Farabi, Abu ‘Ali
Al-Husain bin Abu Raihan Al-Biruni, Abu ‘Ali al-Hasan bin al-Haisam, Abu
Hamid Muhammad Al-Ghazali, Abu al-Fath ‘Umar bin Ibrahim Al-Khayyami/
Umar Khayyam, Abu Al-Walid Muhammad bin Rusyd (Nashiruddin At-Thsi),
dan ‘Abd Ar-Rahman Abu Zaid bin Khaldun.

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

•

•

•

Mengamati
Lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal untuk dapat
dikembangkan siswa, dari media interaktif yang berhubungan dengan
a. Pentingnya ilmu pengetahuan dan perkembangannya dalam lintasan
sejarah dan masa Abbasiyah
b. Dorongan mencari ilmu dan menjadi ilmuwan
c. Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan islam dalam lintasan sejarah
(Ilmu pengetahuan masa Nabi Muhammad saw., Khulafaur Rasyidin,
dan masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
d. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah
e. Mengenal ilmuwan/tokoh-tokoh Islam sampai masa Dinasti Abbasiyah
f. Jabir bin Hayyan, Abu Yusuf Ya’qub bin Ishaq Al-Kindi, Muhammad bin
Musa Al-Khawarizmi, Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, Abu Nasr AlFarabi, Abu ‘Ali Al-Husain bin Abu Raihan Al-Biruni, Abu ‘Ali al-Hasan
bin al-Haisam, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Abu al-Fath ‘Umar
bin Ibrahim Al-Khayyami/Umar Khayyam, Abu Al-Walid Muhammad bin
Rusyd (Nashiruddin At-Thsi), dan ‘Abd Ar-Rahman Abu Zaid bin Khaldun.
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. Pentingnya ilmu pengetahuan dan perkembangannya dalam lintasan
sejarah dan masa Abbasiyah
b. Dorongan mencari ilmu dan menjadi ilmuwan
c. Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan islam dalam lintasan sejarah
(Ilmu pengetahuan masa Nabi Muhammad saw., Khulafaur Rasyidin,
dan masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
d. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah
e. Mengenal ilmuwan/tokoh-tokoh Islam sampai masa Dinasti Abbasiyah
f. Jabir bin Hayyan, Abu Yusuf Ya’qub bin Ishaq Al-Kindi, Muhammad bin
Musa Al-Khawarizmi, Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, Abu Nasr AlFarabi, Abu ‘Ali Al-Husain bin Abu Raihan Al-Biruni, Abu ‘Ali al-Hasan
bin al-Haisam, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Abu al-Fath ‘Umar
bin Ibrahim Al-Khayyami/Umar Khayyam, Abu Al-Walid Muhammad bin
Rusyd (Nashiruddin At-Thsi), dan ‘Abd Ar-Rahman Abu Zaid bin Khaldun.
Mendengar
pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Pentingnya ilmu pengetahuan dan perkembangannya dalam lintasan
sejarah dan masa Abbasiyah
b. Dorongan mencari ilmu dan menjadi ilmuwan
c. Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan islam dalam lintasan sejarah
(Ilmu pengetahuan masa Nabi Muhammad saw., Khulafaur Rasyidin,
dan masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
d. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah
e. Mengenal ilmuwan/tokoh-tokoh Islam sampai masa Dinasti Abbasiyah
f. Jabir bin Hayyan, Abu Yusuf Ya’qub bin Ishaq Al-Kindi, Muhammad bin
Musa Al-Khawarizmi, Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, Abu Nasr AlFarabi, Abu ‘Ali Al-Husain bin Abu Raihan Al-Biruni, Abu ‘Ali al-Hasan
bin al-Haisam, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Abu al-Fath ‘Umar
bin Ibrahim Al-Khayyami/Umar Khayyam, Abu Al-Walid Muhammad bin
Rusyd (Nashiruddin At-Thsi), dan ‘Abd Ar-Rahman Abu Zaid bin Khaldun.
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Menyimak
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global tentang
materi pelajaran mengenai:
a. Pentingnya ilmu pengetahuan dan perkembangannya dalam lintasan
sejarah dan masa Abbasiyah
b. Dorongan mencari ilmu dan menjadi ilmuwan
c. Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan islam dalam lintasan sejarah
(Ilmu pengetahuan masa Nabi Muhammad saw., Khulafaur Rasyidin,
dan masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
d. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah
e. Mengenal ilmuwan/tokoh-tokoh Islam sampai masa Dinasti Abbasiyah
f. Jabir bin Hayyan, Abu Yusuf Ya’qub bin Ishaq Al-Kindi, Muhammad bin
Musa Al-Khawarizmi, Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, Abu Nasr AlFarabi, Abu ‘Ali Al-Husain bin Abu Raihan Al-Biruni, Abu ‘Ali al-Hasan
bin al-Haisam, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Abu al-Fath ‘Umar
bin Ibrahim Al-Khayyami/Umar Khayyam, Abu Al-Walid Muhammad bin
Rusyd (Nashiruddin At-Thsi), dan ‘Abd Ar-Rahman Abu Zaid bin Khaldun.
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. Pentingnya ilmu pengetahuan dan perkembangannya dalam lintasan
sejarah dan masa Abbasiyah
b. Dorongan mencari ilmu dan menjadi ilmuwan
c. Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan islam dalam lintasan sejarah
(Ilmu pengetahuan masa Nabi Muhammad saw., Khulafaur Rasyidin,
dan masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
d. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah
e. Mengenal ilmuwan/tokoh-tokoh Islam sampai masa Dinasti Abbasiyah
f. Jabir bin Hayyan, Abu Yusuf Ya’qub bin Ishaq Al-Kindi, Muhammad bin
Musa Al-Khawarizmi, Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, Abu Nasr AlFarabi, Abu ‘Ali Al-Husain bin Abu Raihan Al-Biruni, Abu ‘Ali al-Hasan
bin al-Haisam, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Abu al-Fath ‘Umar
bin Ibrahim Al-Khayyami/Umar Khayyam, Abu Al-Walid Muhammad bin
Rusyd (Nashiruddin At-Thsi), dan ‘Abd Ar-Rahman Abu Zaid bin Khaldun.
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 pertumbuhan ilmu pengetahuan dan
ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah?

Membimbing
penyelidikan individu
dan kelompok

Mengumpulkan informasi
Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang
telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian
a. Pentingnya ilmu pengetahuan dan perkembangannya dalam lintasan
sejarah dan masa Abbasiyah
b. Dorongan mencari ilmu dan menjadi ilmuwan
c. Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan islam dalam lintasan sejarah
(Ilmu pengetahuan masa Nabi Muhammad saw., Khulafaur Rasyidin,
dan masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
d. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah
e. Mengenal ilmuwan/tokoh-tokoh Islam sampai masa Dinasti Abbasiyah
f. Jabir bin Hayyan, Abu Yusuf Ya’qub bin Ishaq Al-Kindi, Muhammad bin
Musa Al-Khawarizmi, Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, Abu Nasr AlFarabi, Abu ‘Ali Al-Husain bin Abu Raihan Al-Biruni, Abu ‘Ali al-Hasan
bin al-Haisam, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Abu al-Fath ‘Umar
bin Ibrahim Al-Khayyami/Umar Khayyam, Abu Al-Walid Muhammad bin
Rusyd (Nashiruddin At-Thsi), dan ‘Abd Ar-Rahman Abu Zaid bin Khaldun.
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Membaca sumber lain selain buku teks
mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk mencari
dan membaca artikel tentang
a. Pentingnya ilmu pengetahuan dan perkembangannya dalam lintasan
sejarah dan masa Abbasiyah
b. Dorongan mencari ilmu dan menjadi ilmuwan
c. Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan islam dalam lintasan sejarah
(Ilmu pengetahuan masa Nabi Muhammad saw., Khulafaur Rasyidin,
dan masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
d. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah
e. Mengenal ilmuwan/tokoh-tokoh Islam sampai masa Dinasti Abbasiyah
f. Jabir bin Hayyan, Abu Yusuf Ya’qub bin Ishaq Al-Kindi, Muhammad bin
Musa Al-Khawarizmi, Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, Abu Nasr AlFarabi, Abu ‘Ali Al-Husain bin Abu Raihan Al-Biruni, Abu ‘Ali al-Hasan
bin al-Haisam, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Abu al-Fath ‘Umar
bin Ibrahim Al-Khayyami/Umar Khayyam, Abu Al-Walid Muhammad bin
Rusyd (Nashiruddin At-Thsi), dan ‘Abd Ar-Rahman Abu Zaid bin Khaldun.
Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau kegiatan lain
guna menemukan solusi masalah terkait materi pokok yaitu
a. Pentingnya ilmu pengetahuan dan perkembangannya dalam lintasan
sejarah dan masa Abbasiyah
b. Dorongan mencari ilmu dan menjadi ilmuwan
c. Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan islam dalam lintasan sejarah
(Ilmu pengetahuan masa Nabi Muhammad saw., Khulafaur Rasyidin,
dan masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
d. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah
e. Mengenal ilmuwan/tokoh-tokoh Islam sampai masa Dinasti Abbasiyah
f. Jabir bin Hayyan, Abu Yusuf Ya’qub bin Ishaq Al-Kindi, Muhammad bin
Musa Al-Khawarizmi, Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, Abu Nasr AlFarabi, Abu ‘Ali Al-Husain bin Abu Raihan Al-Biruni, Abu ‘Ali al-Hasan
bin al-Haisam, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Abu al-Fath ‘Umar
bin Ibrahim Al-Khayyami/Umar Khayyam, Abu Al-Walid Muhammad bin
Rusyd (Nashiruddin At-Thsi), dan ‘Abd Ar-Rahman Abu Zaid bin Khaldun.
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
pertumbuhan ilmu pengetahuan dan ilmuwan muslim pada masa Bani
Abbasiyah
Saling tukar informasi tentang:
a. Pentingnya ilmu pengetahuan dan perkembangannya dalam lintasan
sejarah dan masa Abbasiyah
b. Dorongan mencari ilmu dan menjadi ilmuwan
c. Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan islam dalam lintasan sejarah
(Ilmu pengetahuan masa Nabi Muhammad saw., Khulafaur Rasyidin,
dan masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
d. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah
e. Mengenal ilmuwan/tokoh-tokoh Islam sampai masa Dinasti Abbasiyah
f. Jabir bin Hayyan, Abu Yusuf Ya’qub bin Ishaq Al-Kindi, Muhammad bin
Musa Al-Khawarizmi, Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, Abu Nasr AlFarabi, Abu ‘Ali Al-Husain bin Abu Raihan Al-Biruni, Abu ‘Ali al-Hasan
bin al-Haisam, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Abu al-Fath ‘Umar
bin Ibrahim Al-Khayyami/Umar Khayyam, Abu Al-Walid Muhammad bin
Rusyd (Nashiruddin At-Thsi), dan ‘Abd Ar-Rahman Abu Zaid bin Khaldun.
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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.
Mengembangkan
dan menyajikan hasil
karya

72

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. Pentingnya ilmu pengetahuan dan perkembangannya dalam lintasan
sejarah dan masa Abbasiyah
b. Dorongan mencari ilmu dan menjadi ilmuwan
c. Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan islam dalam lintasan sejarah
(Ilmu pengetahuan masa Nabi Muhammad saw., Khulafaur Rasyidin,
dan masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
d. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah
e. Mengenal ilmuwan/tokoh-tokoh Islam sampai masa Dinasti Abbasiyah
f. Jabir bin Hayyan, Abu Yusuf Ya’qub bin Ishaq Al-Kindi, Muhammad bin
Musa Al-Khawarizmi, Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, Abu Nasr AlFarabi, Abu ‘Ali Al-Husain bin Abu Raihan Al-Biruni, Abu ‘Ali al-Hasan
bin al-Haisam, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Abu al-Fath ‘Umar
bin Ibrahim Al-Khayyami/Umar Khayyam, Abu Al-Walid Muhammad bin
Rusyd (Nashiruddin At-Thsi), dan ‘Abd Ar-Rahman Abu Zaid bin Khaldun.
• 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. Pentingnya ilmu pengetahuan dan perkembangannya dalam lintasan
sejarah dan masa Abbasiyah
b. Dorongan mencari ilmu dan menjadi ilmuwan
c. Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan islam dalam lintasan sejarah
(Ilmu pengetahuan masa Nabi Muhammad saw., Khulafaur Rasyidin,
dan masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
d. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah
e. Mengenal ilmuwan/tokoh-tokoh Islam sampai masa Dinasti Abbasiyah
f. Jabir bin Hayyan, Abu Yusuf Ya’qub bin Ishaq Al-Kindi, Muhammad bin
Musa Al-Khawarizmi, Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, Abu Nasr AlFarabi, Abu ‘Ali Al-Husain bin Abu Raihan Al-Biruni, Abu ‘Ali al-Hasan
bin al-Haisam, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Abu al-Fath ‘Umar
bin Ibrahim Al-Khayyami/Umar Khayyam, Abu Al-Walid Muhammad bin
Rusyd (Nashiruddin At-Thsi), dan ‘Abd Ar-Rahman Abu Zaid bin Khaldun.
• 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. Pentingnya ilmu pengetahuan dan perkembangannya dalam lintasan
sejarah dan masa Abbasiyah
b. Dorongan mencari ilmu dan menjadi ilmuwan
c. Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan islam dalam lintasan sejarah
(Ilmu pengetahuan masa Nabi Muhammad saw., Khulafaur Rasyidin,
dan masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
d. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah
e. Mengenal ilmuwan/tokoh-tokoh Islam sampai masa Dinasti Abbasiyah
f. Jabir bin Hayyan, Abu Yusuf Ya’qub bin Ishaq Al-Kindi, Muhammad bin
Musa Al-Khawarizmi, Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, Abu Nasr AlFarabi, Abu ‘Ali Al-Husain bin Abu Raihan Al-Biruni, Abu ‘Ali al-Hasan
bin al-Haisam, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Abu al-Fath ‘Umar
bin Ibrahim Al-Khayyami/Umar Khayyam, Abu Al-Walid Muhammad bin
Rusyd (Nashiruddin At-Thsi), dan ‘Abd Ar-Rahman Abu Zaid bin Khaldun.
•

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. Pentingnya ilmu pengetahuan dan perkembangannya dalam lintasan
sejarah dan masa Abbasiyah
b. Dorongan mencari ilmu dan menjadi ilmuwan
c. Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan islam dalam lintasan sejarah
(Ilmu pengetahuan masa Nabi Muhammad saw., Khulafaur Rasyidin,
dan masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
d. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah
e. Mengenal ilmuwan/tokoh-tokoh Islam sampai masa Dinasti Abbasiyah
f. Jabir bin Hayyan, Abu Yusuf Ya’qub bin Ishaq Al-Kindi, Muhammad bin
Musa Al-Khawarizmi, Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, Abu Nasr AlFarabi, Abu ‘Ali Al-Husain bin Abu Raihan Al-Biruni, Abu ‘Ali al-Hasan
bin al-Haisam, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Abu al-Fath ‘Umar
bin Ibrahim Al-Khayyami/Umar Khayyam, Abu Al-Walid Muhammad bin
Rusyd (Nashiruddin At-Thsi), dan ‘Abd Ar-Rahman Abu Zaid bin Khaldun.

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
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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 ilmuwan/tokoh-tokoh Islam sampai masa Dinasti Abbasiyah?
– Tahukah kalian pentingnya ilmu pengetahuan dan perkembangannya dalam lintasan sejarah dan masa
Abbasiyah?
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 sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan islam dalam lintasan sejarah (Ilmu pengetahuan masa
Nabi Muhammad saw., Khulafaur Rasyidin, dan masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
– MenjelaskanpPerkembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah
...........................,…………..
		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
: VIII/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.
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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 : VIII/Dua
Materi pokok : Pertumbuhan ilmu pengetahuan dan ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah
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				: VIII
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. Mengapa perhatian dan minat para ulama dan ilmuwan muslim terhadap Iptek sangat besar?
2. Menurut Islam, sumber ilmu pengetahuan adalah Allah. Tugas seorang muslim adalah membuka pintu ilmu, menggali dan
mengembangkan ilmu Allah yang tersebar di alam semesta ini. Bagaimana bunyi surah dalam Al-Qur’an yang membahas
bahwa Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu?
3. Pada masa Dinasti Abbasiyah kehidupan peradaban Islam sangat maju, sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman
keemasan Islam. Kaum muslimin sudah sampai pada puncak kemuliaan, baik kekayaan, bidang kekuasaan, politik, ekonomi,
dan keuangan lebih lagi dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama dan pengetahuan umum
mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai ilmu telah lahir. Apa yang menyebabkan hal tersebut?
4. Siapa khalifah Bani Abbasiyah yang telah memindahkan ibu kota pemerintahan ke Baghdad dan menjadi pembina sesungguhnya
bagi Bani Abbasiyah?
5. Sebutkan ulama-ulama fikih pada masa Bani Abbasiyah dan hingga sekarang menjadi mazhab dalam bidang  ilmu  fikih!
6. Sebutkan dan jelaskan 5 (lima) periode pembagian masa pemerintahan Bani Abbasiyah menurut para ahli sejarah!
7. Sebutkan 2 (dua) karya besar dari Ibnu Sina dalam bidang kedokteran!
8. Siapa khalifah yang seringkali disebut para ahli sejarah sebagai khalifah kelima dari Khulafaur Rasyidin?
9. Mengapa perkembangan  ilmu pengetahuan  Islam pada masa Bani Umayyah  tidak begitu berkembang sebagaimana pada
masa Bani Abbasiyah?
10. Sebutkan tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang mewarnai perkembangan  ilmu pengetahuan  Islam sampai masa Daulah Abbasiyah!

PENILAIAN KINERJA PRESENTASI
Studi kasus
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Materi			 : Pertumbuhan ilmu pengetahuan dan ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah
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 VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 6 PERTUMBUHAN ILMU PENGETAHUAN DAN ILMUWAN MUSLIM PADA MASA BANI
ABBASIYAH
A. P EN T I NGN YA I L M U P ENGE T A H U A N D A N
PERKEMBANGANNYA DALAM LINTASAN SEJARAH
DAN MASA ABBASIYAH
MENGAMATI
Kebijaksanaan guru.
MENANYA
Kebijaksanaan guru.
MENCOBA
Kebijaksanaan guru.
Mengasosiasi
Kebijaksanaan guru.
Tugas Proyek
Kebijaksanaan guru.
Mengomunikasikan
Kebijaksanaan guru.
AYO KERJAKAN
1. Sejak tahun 611 (zaman Nabi) s/d 1250 Masehi (zaman
Abbasiyah akhir). Masa kejayaan perkembangan Iptek
di dunia Islam terjadi antara tahun 750 s/d 1100 M pada
masa kekhalifahan bani Umayyah di Andalusia – Spanyol
(Cordova)  dan bani Abbasiyah di Baghdad (Irak).
2. Artinya :”Barangsiapa yang ingin hidup sejahtera di dunia,
sarananya adalah ilmu. Siapa yang ingin hidup bahagia
di akhirat, sarananya adalah ilmu. Dan barangsiapa yang
menghendaki keduanya, sarananya adalah ilmu”.
3. Mereka benar-benar menjunjung tinggi ilmu pengetahuan,
mereka mempraktikkan syariat Islam: bahwa tinggi
rendahnya derajat dan martabat seseorang tergantung
pada banyak sedikitnya pengetahuan yang ia miliki di
samping ketakwaannya pada Allah swt. Ilmu pengetahuan
dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia.
Para khalifah dan pembesar lainnya membuka peluang
seluas-luasnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu
pengetahuan. Para khalifah sendiri pada umumnya adalah
ulama-ulama yang mencintai ilmu, menghormati para
sarjana dan memuliakan para pujangga.
4. Ketika wahyu pertama [Q.S. al-’Alaq (96): 1-5] diturunkan
kepada Nabi Muhammad saw..
5. Nabi bersabda dalam sebuah hadis:

Artinya: Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim
laki-laki maupun muslim perempuan. (H.R. Ibnu Abdil Barr)
6.
Artinya: ”Carilah ilmu sejak dari buaian ibu (lahir) sampai ke
liang lahad (mati)”.
7. Sebab, pada waktu itu Al-Qur’an lebih dibutuhkan Nabi
saw. dan para sahabat dalam membina akidah, ibadah,
muamalah, dan akhlak. Selain itu, jika ada hal yang perlu
penjelasan tentang Al-Qur’an dapat langsung ditanyakan
kepada Nabi saw..

8. Sebab, ada sekitar 70 sahabat yang hafal Al-Qur’an gugur
di medan perang dalam penumpasan nabi-nabi palsu.
9. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Khulafaur
Rasyidin ditandai dengan dibukukannya Al-Qur’an.
Pembukuan (kodifikasi) Al-Qur’an dilakukan dua kali, yakni
pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan pada
masa Usman bin Affan. Pembukuan Al-Qur’an dilakukan
oleh kepanitiaan khusus yang diketuai oleh Zaid bin Sabit,
baik pada masa Abu Bakar maupun masa Utsman. Pada
masa Khulafaur Rasyidin juga lahir Ilmu Qira’at, yaitu
suatu ilmu yang terkait dengan pembacaan Al-Qur’an. Pada
masa ini juga telah dimulai penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an
yang menandai lahirnya Ilmu Tafsir. Di antara sahabat yang
memulai penafsiran ini adalah Ali bin Abi Thalib, Abdullah
bin Abbas, Abdullah bin Mas’ud, dan Abdullah bin Ka’ab.
Ilmu Nahwu lahir dan berkembang di Kufah dan Basrah.
Yang menjadi pembina dan penyusun pertama dasar-dasar
Ilmu Nahwu adalah Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini lahir
juga seni menulis huruf Al-Qur’an  (Khat Al-Qur’an). Lahir  
juga pada masa ini Ilmu Fikih yang tidak dapat dilepaskan
dari keberadaan Al-Qur’an. Di antara sahabat yang terkenal
dalam bidang   fikih adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abi
Thalib, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin
Masíud, Muaz bin Jabal, dan Abdullah bin Amr bin Ash.
10. Sebagai bukti antara lain:
a. Dibentuk Korps Ulama yang anggotanya terdiri dari
berbagai negara dan berbagai agama yang bertugas
menerjemahkan, membahas, dan menyusun sisa-sisa
kebudayaan kuno, sehingga pada masa itu muncullah
tokoh-tokoh muslim yang menyebarluaskan agama
Islam dan menghasilkan karya-karya yang besar.
b. Didirikanlah Baitul Hikmah sebagai pusat penterjemahan,
penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan baik agama
maupun umum.
c. Didirikan ‘Majelis Munazarat’ yaitu suatu tempat
berkumpulnya para sarjana muslim, untuk membahas
ilmu pengetahuan, para sarjana muslim diberi kebabasan
berfikir atas ilmu pengetahuan tersebut.
B. ILMUWAN/TOKOH-TOKOH ISLAM SAMPAI MASA
DINASTI ABBASIYAH
TUGAS TERAPAN
Kebijaksanaan guru.
Mengomunikasi
Kebijaksanaan guru.
Berpikir Kritis
Kebijaksanaan guru.
AYO KERJAKAN
1. Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusyd.
2. Naskahnya Aljabar
3. ‘Abd Ar-Rahman Abu Zaid bin Khaldun
4. Beliau mendalami logika, filsafat, fisika, semua bidang
matematika, musik, obat-obatan, dan masalah kehidupan
binatang. Beliau adalah pendiri aliran filsafat Paripatetik  
Islam dan sangat dihormati di Barat di abad pertengahan.
5. Zunnun, Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami,  Husein  bin Mansyur
Al-Hallaj.
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Evaluasi
A. Pilihan Ganda
1. b. Daulah Umayyah
2. c. Ihya’ ‘Ulumuddin
3. b. Avicena
4. b. Harun Ar-Rasyid
5. a. 750 - 1258 M
6. b. sejarah
7. b. Al-‘Alaq [96]: 1-5
8. d. Al-Hawi
9. b. Al-Khawarizmi
10. c. Cordova
11. b. Jami’ul Bayan
12. d. Ali bin Abu Thalib
13. b. Spanyol
14. c. Bait Al-Hikmah
15. c. Al-Khawarizmi
16. a. 980 - 1037 M
17. b. Al-Baituni
18. c. tasawuf
19. b. Muhammad Al-Gazali
20. d. Abdullah bin Abbas
21. b. Umar bin Khattab
22. c. Kufah dan Basrah
23. c. Abdullah bin Mas’ud
24. a. bapak kimia
25. c. Abdullah bin Mas’ud
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Isian
Al-Qur’an; hadis
Zaid bin Tsabit
Abu Bakar Assidiq; Usman bin Affan
Qais bin Al-Mulawwah
Abu Hanifah
Harun Ar-Rasyid
Cordova
Al-Bukhari; Muslim
Tasawuf
Umar Khayyam

6. a. Periode  I (132 H/750 M - 232 H/847 M): pengaruh Persia
pertama.
b. Periode   II   (232 H/847 M - 334 H/945 M): pengaruh
Turki pertama.
c. Periode  III  (334 H/945 M - 447 H/1055 M): pengaruh
Persia kedua (Dinasti Buwaihi).
d. Periode IV (447 H/1055 M - 590 H/1194 M): pengaruh
Turki kedua (bani Saljuk).
e. Periode V (590 H/1194 M - 656 H/1258 M): kekuasaan
penuh bani Abbasiyyah.
7. Al-Qanun  fi At-Tibb  (Aturan  pengobatan)  dan Asy-Syifa’  
(Buku penyembuhan).
8. Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah.
9. Sebab, pada masa bani Umayyah lebih berkonsentrasi pada
ekspansi Islam.
10. a. Jabir bin Hayyan (103-200 H/721-815 M)
b. Abu Yusuf Ya’qub bin Ishaq Al-Kindi (+185-260 H/801873 M)
c. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi (w. 249 H/863 M)
d. Muhammad bin Zakaria Ar-Razi (+251-313 H/865-925
M)
e. Abu Nasr Al-Farabi (+258-339 H/870-950 M)
f. Abu ‘Ali Al-Husain bin Sina (370-428 H/980-1037 M)
g. Abu Raihan Al-Biruni (362-442 H/973-1051 M)
h. Abu ‘Ali al-Hasan bin al-Haisam (+354-430 H/965-1039
M)
i. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali (450-505 H/10581111 M)
j. Abu al-Fath ‘Umar bin Ibrahim Al-Khayyami/Umar
Khayyam (429-517 H/1038-1123 M)
k. Abu Al-Walid Muhammad bin Rusyd (520-595 H/11261198 M)
l. Nashiruddin At-Thsi (597-672 H/1201-1274 M)
m. ‘Abd Ar-Rahman Abu Zaid bin Khaldun (732-808
H/1322-1406 M)

C. Uraian
1. Karena dorongan dari ajaran Islam. Pada saat dunia Barat
(Eropa) yang dipengaruhi ajaran Gereja menyatakan anti
dan menentang Iptek pada Zaman Pertengahan, maka
Islam justru menyatakan sebaliknya, bahwa Iptek tidak dapat
dilepaskan dari ajaran Islam.
2.

Artinya: “ …. Allah akan meninggikan orang-orang yang
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu
pengetahuan beberapa derajat. .... “ (Q.S. Al-Mujadilah [58]:
11)
3. Hal ini dikarenakan antara lain:
a. Penelitian-penelitian dan kajian-kajian tentang ilmu
pengetahuan yang dilakukan oleh para kaum muslimin
itu sendiri,
b. Penerjemahan buku berbahasa asing seperti halnya
Yunani, Mesir, Persia, India, dan lain-lain ke dalam
bahasa Arab dengan sangat gencar. Buku-buku yang
diterjemah-kan antara lain: ilmu kedokteran, kimia,
ilmu alam, mantiq (logika), filsafat al jabar, ilmu falak,
matematika, seni, dan lain-lain.
4. Abu  Ja’far Al-Mansur.
5. Malik bin Anas, Asy-Syafi’i, Abu Hanifah, dan Ahmad bin
Hanbal.
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Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VIII 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
a. 157
c. halal
d. nash Al-Qur’an dan hadis
c. halal zatnya
c. buaya
d. babi
a. kuda
d. ikan laut
d. Al-Maidah [5] ayat 3
b. rasul
c. nabi
c. dua puluh lima
d. Yunus
b. Ayyub
d. susu
c. Harun
b. Ayyub
c. Hawa
a. Lut
b. birrul walidain
c. uququl walidain
d. dicampur barang yang haram
b. warung makan milik orang Islam yang penyembelihannya
benar
c. puasa Ramadan
d. memperbanyak makan dan tidur
b. sunah
c. mengganti puasa di hari lain
b. sejarah
c. Abdullah bin Mas’ud
a. 750 - 1258 M
b. Muawiyah bin Abu Sufyan
d. Damaskus
a. ilmu qiraat
c. Bait Al-Hikmah
b. Harun Ar-Rasyid

B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Isian
6 hari
nazar
Menyembunyikan
Ulul azmi
Bani Israil
halal
Charlemagne
Al-Makmun
Ilmu kalam
Ibnu Rusyd

C. Uraian
1. Halal artinya dibolehkan agama, sedangkan thayyib artinya
baik bagi kesehatan tubuh dan bergizi.
2. a. Doa yang dilakukan oleh pengkonsumsi makanan dan
minuman haram, tidak mustajabah (maqbul).
b. Uangnya banyak, namun tidak barokah, diakibatkan
karena syetan mengarahkannya kepada kemaksiatan
dengan uang itu.
c. Rezeki yang haram tidak barokah dan hidupnnya tidak
tenang.
d. Nama baik, kepercayan, dan martabatnya jatuh bila ketahuan.
e. Berdosa, karena telah melanggar aturan Allah swt.
Merusak secara jasmani dan rohani kita.

3. Perintah untuk memakan makanan yang halal lagi baik serta
mensyukuri nikmat Allah swt.
4. Minuman yang tidak boleh diminum karena dilarang oleh
syariat Islam.
5. wajib
6. Seorang yang beriman kepada Allah harus dibuktikan
dengan amal saleh. Keterkaitan antara iman dan amal
saleh karena sebagai khalifah di muka bumi kita dituntut
selalu beriman kepada Allah dan berbuat baik kepada
sesama manusia. Amal saleh itu sendiri merupakan efek
langsung dari keimanan seseorang. Seseorang yang
memiliki keimanan yang sempurna, berarti dalam dirinya
akan terdorong untuk beramal saleh.
7. Kebijaksanaan guru.
8. Tabayyun saat mendapatkan informasi merupakan tindakan
bijaksana agar kita tidak tertipu dan berbuat kesalahan
dengan ketidaktahuan kita. Dengan melakukan konfirmasi
terlebih dahulu sebelum bertindak, kita dapat mengetahui
kebenaran informasi yang kita peroleh. Selanjutnya, kita
dapat menentukan tindakan yang tepat dengan informasi
yang benar tersebut.
9. Dalam kitab Minhajul Muslim terjemahan oleh Syeikh Abu
Bakr Jabir al-Jazairi hal 413 disebutkan bahwa puasa
menurut bahasa ialah menahan. Sedang puasa menurut
syari’at ialah menahan dengan niat ibadah dari makanan
dan minuman, hubungan suami istri, dan semua yang
membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenam
matahari.
10. Adapun  syarat wajib  puasa:
a. beragama Islam
b. berakal sehat
c. berbadan sehat
d. bermukim
e. mampu menjalankan
f . balig
11. Hal-hal yang harus ada dan wajib dikerjakan dalam
berpuasa, apabila salah satu tidak dikerjakan maka
menjadikan puasa kita tidak sah.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang
sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Puasa yang hukumnya sunah dan sudah dicontohkan
Rasulullah tata cara mengerjakannya
Kebijaksanaan guru
Karena terjadi perbedaan pembacaan terhadap Al-Qur’an
oleh ulama-ulama di seperti Kufah, Basrah, dan sebagainya.
Abdullah  bin Mas’ud, Abu Darda’,  dan Ubadah  bin Samit.
Ilmu yang membahas tentang tauhid atau akidah (keimanan
kepada Allah swt.).
Ketika masa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz dari
Bani Umayyah.
Zunnun, Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, Husein  bin Mansyur
Al-Hallaj.
Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusyd.
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