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SILABUS
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 1 AL-QUr’An dAn hAdIS TerKAIT ToLerAnSI dAn MenghArgAI PerBedAAn

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 praktik-
praktik 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 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, 
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori.

 
Peta Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTs meliputi:

Kompetensi dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran
3.2 Memahami Q.S. al-Hujurat/49: 13 

tentang toleransi dan menghargai 
perbedaan dan Hadis terkait

4.2.1  Membaca Q.S. al-Hujurat/49: 13 
dengan tartil

4.2.2  Menunjukkan hafalan Q.S. al-
Hujurat/ 49: 13 serta Hadis terkait 
dengan lancar

4.2.3 Menyajikan keterkaitan toleransi 
dan menghargai  perbedaan 
dengan pesan Q.S. al-Hujurat/ 
49: 13

Konsep Toleransi
1.	 Definisi	toleransi
2. Contoh perilaku toleransi
3. Fungsi toleransi dalam kehidupan
4. Latihan yang perlu dibiasakan agar 

memiliki sikap toleransi dan saling 
menghargai perbedaan 

5. Baga imana Is lam memandang 
toleransi?

Al-Qur’an dan hadis tentang toleransi dan 
menghargai perbedaan
1. Redaksi Ayat dan Terjemahan Q.S. al-

Hujurat ayat 13
2. Mufradat
3. Asbabun Nuzul (Sebab-sebab turunnya 

Al-Qur’an) Q.S. al-Hujurat ayat 13
4. Kandungan Surah
5. Hadis tentang Toleransi

1. Membaca buku teks atau sumber 
be la ja r  yang la in  ( re levan) 
tentang Q.S. al-Hujurat/49: 13 
tentang toleransi dan menghargai 
perbedaan dan hadis terkait.

2. Membaca ,  memahami ,  dan 
menghafal Q.S. al-Hujurat/49: 13 
tentang toleransi dan menghargai 
perbedaan dan hadis terkait.

3.	 Mengidentifikasi	 ilmu	 tajwid	 pada		
Q.S. al-Hujurat/49: 13.

4. Melakukan diskusi dengan kelompok 
belajar tentang  keterkaitan toleransi 
dan menghargai perbedaan dengan 
pesan Q.S. al-Hujurat/ 49: 13

5. Menganalisis dan mengumpulkan 
data untuk memahami latihan yang 
perlu dibiasakan agar memiliki sikap 
toleransi dan saling menghargai 
perbedaan.

6. Menyajikan atau mempresentasikan 
hasil yang dipelajari mengenai 
toleransi dalam kehidupan beserta 
fungsinya.

7. Menjelaskan bagaimana Islam 
memandang toleransi?
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renCAnA PeLAKSAnAAn PeMBeLAJArAn (rPP)
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 1 AL-QUr’An dAn hAdIS TerKAIT ToLerAnSI dAn MenghArgAI PerBedAAn

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas /Semester : IX/2 (dua)
Tahun Pelajaran : ……………
Alokasi Waktu  : ……………

A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan Q.S. al-Hujurat/49: 13 tentang toleransi dan 

menghargai perbedaan dan hadis terkait dengan tepat.
2. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan toleransi dalam kehidupan beserta 

fungsinya secara mandiri.
3.	 Melalui	kegiatan	diskusi,	siswa	diharapkan	dapat	mengidentifikasi	latihan	yang	perlu	dibiasakan	agar	memiliki	sikap	toleransi	

dan saling menghargai perbedaan dengan percaya diri.
4.	 Melalui	kegiatan	mengumpulkan	informasi,	siswa	diharapkan	dapat	mengindentifikasi,	membaca,	memahami,	dan	menghafal	

Q.S. al-Hujurat/49: 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan dan hadis terkait dengan mandiri.
5.	 Melalui	 kegiatan	pengamatan,	siswa	diharapkan	dapat	mengindentifikasi	perilaku	 toleran	dan	menghargai	perbedaan	

dalam pergaulan di sekolah dan masyarakat sebagai implementasi pemahaman Q.S. al-Hujurat/49: 13 dan hadis terkait 
dengan tepat.

6. Melalui kegiatan penalaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan keterkaitan toleransi dan menghargai perbedaan dengan 
pesan Q.S. al-Hujurat/ 49: 13 dengan cermat.

7.	 Melalui	kegiatan	pemahaman,	siswa	diharapkan	dapat	mengidentifikasi	dan	membiasakan	membaca	Al-Qur’an	dengan	
meyakini bahwa toleransi dan menghargai perbedaan adalah perintah agama dengan tepat.

B. Kompetensi dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi dasar (Kd) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
3.2 Memahami Q.S. al-Hujurat/49: 13 tentang 

toleransi dan menghargai perbedaan dan 
Hadis terkait

1. Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan Q.S. al-Hujurat/49: 13 
tentang toleransi dan menghargai perbedaan dan hadis terkait.

2. Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan toleransi dalam 
kehidupan beserta fungsinya.

3. Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi latihan yang perlu 
dibiasakan agar memiliki sikap toleransi dan saling menghargai 
perbedaan.

4. Siswa diharapkan dapat mengindentifikasi perilaku toleran 
dan menghargai perbedaan dalam pergaulan di sekolah dan 
masyarakat sebagai implementasi pemahaman Q.S. al-Hujurat/49: 
13 dan hadis terkait.

5. Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan membiasakan 
membaca Al-Qur’an dengan meyakini bahwa toleransi dan 
menghargai perbedaan adalah perintah agama.

4.2.1  Membaca Q.S. al-Hujurat/49: 13 dengan tartil
4.2.2  Menunjukkan hafalan Q.S. al-Hujurat/ 49: 13 

serta Hadis terkait dengan lancar
4.2.3 Menyajikan keterkaitan toleransi dan 

menghargai perbedaan dengan pesan Q.S. 
al-Hujurat/ 49: 13

1.	 Siswa	diharapkan	dapat	mengindentifikasi,	membaca,	memahami,	
dan menghafal Q.S. al-Hujurat/49: 13 tentang toleransi dan 
menghargai perbedaan dan hadis terkait.

2. Siswa diharapkan dapat menjelaskan keterkaitan toleransi dan 
menghargai perbedaan dengan pesan Q.S. al-Hujurat/ 49: 13.

 
C. Materi Pembelajaran

1. Konsep Toleransi
Beberapa hal yang dipelajari dalam sub bab tersebut, antara lain:
a.	 Definisi	toleransi
b. Contoh perilaku toleransi
c. Fungsi toleransi dalam kehidupan
d. Latihan yang perlu dibiasakan agar memiliki sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan 
e. Bagaimana Islam memandang toleransi?

2. Al-Qur’an dan Hadis tentang Toleransi dan Menghargai Perbedaan
Beberapa hal yang dipelajari dalam sub bab tersebut, antara lain:
a. Redaksi ayat dan terjemahan Q.S. al-Hujurat ayat 13
b. Mufradat
c. Asbabun nuzul (Sebab-sebab turunnya Al-Qur’an) Q.S. al-Hujurat ayat 13
d. Kandungan surah
e. Hadis tentang toleransi
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d. Metode Pembelajaran
	 1.	 Pendekatan	 	 	 :	Scientific	Learning
 2. Model Pembelajaran : 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 IX 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 VIII).
•	 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. Konsep Toleransi
b.	 Definisi	Toleransi
c. Contoh Perilaku Toleransi
d. Fungsi Toleransi dalam Kehidupan
e. Latihan yang Perlu Dibiasakan agar Memiliki Sikap Toleransi dan Saling Menghargai Perbedaan 
f. Bagaimana Islam Memandang Toleransi?
g. Al-Qur’an dan Hadis tentang Toleransi dan Menghargai Perbedaan
h. Redaksi Ayat dan Terjemahan Q.S. al-Hujurat ayat 13
i. Mufradat
j. Asbabun Nuzul (Sebab-sebab turunnya Al-Qur’an) Q.S. al-Hujurat ayat 13
k. Kandungan Surah
l. Hadis tentang Toleransi

•	 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

Kegiatan Pembelajaran

Orientasi siswa 
kepada masalah

Mengamati
Siswa diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik
a. Konsep Toleransi
b.	 Definisi	Toleransi
c. Contoh Perilaku Toleransi
d. Fungsi Toleransi dalam Kehidupan
e. Latihan yang Perlu Dibiasakan agar Memiliki Sikap Toleransi dan Saling 

Menghargai Perbedaan 
f. Bagaimana Islam Memandang Toleransi?

130	menit
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g. Al-Qur’an dan Hadis tentang Toleransi dan Menghargai Perbedaan
h. Redaksi Ayat dan Terjemahan Q.S. al-Hujurat ayat 13
i. Mufradat
j. Asbabun Nuzul (Sebab-sebab turunnya Al-Qur’an) Q.S. al-Hujurat ayat 13
k. Kandungan Surah
l. Hadis tentang Toleransi
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. Konsep Toleransi
b.	 Definisi	Toleransi
c. Contoh Perilaku Toleransi
d. Fungsi Toleransi dalam Kehidupan
e. Latihan yang Perlu Dibiasakan agar Memiliki Sikap Toleransi dan Saling 

Menghargai Perbedaan 
f. Bagaimana Islam Memandang Toleransi?
g. Al-Qur’an dan Hadis tentang Toleransi dan Menghargai Perbedaan
h. Redaksi Ayat dan Terjemahan Q.S. al-Hujurat ayat 13
i. Mufradat
j. Asbabun Nuzul (Sebab-sebab turunnya Al-Qur’an) Q.S. al-Hujurat ayat 

13
k. Kandungan Surah
l. Hadis tentang Toleransi

•	 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. Konsep Toleransi
b.	 Definisi	Toleransi
c. Contoh Perilaku Toleransi
d. Fungsi Toleransi dalam Kehidupan
e. Latihan yang Perlu Dibiasakan agar Memiliki Sikap Toleransi dan Saling 

Menghargai Perbedaan 
f. Bagaimana Islam Memandang Toleransi?
g. Al-Qur’an dan Hadis tentang Toleransi dan Menghargai Perbedaan
h. Redaksi Ayat dan Terjemahan Q.S. al-Hujurat ayat 13
i. Mufradat
j. Asbabun Nuzul (Sebab-sebab turunnya Al-Qur’an) Q.S. al-Hujurat ayat 

13
k. Kandungan Surah
l. Hadis tentang Toleransi

•	 Mendengar
Pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Konsep Toleransi
b.	 Definisi	Toleransi
c. Contoh Perilaku Toleransi
d. Fungsi Toleransi dalam Kehidupan
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e. Latihan yang Perlu Dibiasakan agar Memiliki Sikap Toleransi dan Saling 
Menghargai Perbedaan 

f. Bagaimana Islam Memandang Toleransi?
g. Al-Qur’an dan Hadis tentang Toleransi dan Menghargai Perbedaan
h. Redaksi Ayat dan Terjemahan Q.S. al-Hujurat ayat 13
i. Mufradat
j. Asbabun Nuzul (Sebab-sebab turunnya Al-Qur’an) Q.S. al-Hujurat ayat 13
k. Kandungan Surah
l. Hadis tentang Toleransi

•	 Menyimak
Penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global tentang 
materi pelajaran mengenai:
a. Konsep Toleransi
b.	 Definisi	Toleransi
c. Contoh Perilaku Toleransi
d. Fungsi Toleransi dalam Kehidupan
e. Latihan yang Perlu Dibiasakan agar Memiliki Sikap Toleransi dan Saling 

Menghargai Perbedaan 
f. Bagaimana Islam Memandang Toleransi?
g. Al-Qur’an dan Hadis tentang Toleransi dan Menghargai Perbedaan
h. Redaksi Ayat dan Terjemahan Q.S. al-Hujurat ayat 13
i. Mufradat
j. Asbabun Nuzul (Sebab-sebab turunnya Al-Qur’an) Q.S. al-Hujurat ayat 

13
k. Kandungan Surah
l. Hadis tentang Toleransi
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. Konsep Toleransi
b.	 Definisi	Toleransi
c. Contoh Perilaku Toleransi
d. Fungsi Toleransi dalam Kehidupan
e. Latihan yang Perlu Dibiasakan agar Memiliki Sikap Toleransi dan Saling 

Menghargai Perbedaan 
f. Bagaimana Islam Memandang Toleransi?
g. Al-Qur’an dan Hadis tentang Toleransi dan Menghargai Perbedaan
h. Redaksi Ayat dan Terjemahan Q.S. al-Hujurat ayat 13
i. Mufradat
j. Asbabun Nuzul (Sebab-sebab turunnya Al-Qur’an) Q.S. al-Hujurat ayat 13
k. Kandungan Surah
l. Hadis tentang Toleransi
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 toleransi dan menghargai perbedaan sesuai 

pandangan Islam?
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Membimbing 
penyelidikan individu 
dan kelompok

Mengumpulkan informasi
Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang 
telah	diidentifikasi	melalui	kegiatan:
•	 Mengamati	objek/kejadian

a. Konsep Toleransi
b.	 Definisi	Toleransi
c. Contoh Perilaku Toleransi
d. Fungsi Toleransi dalam Kehidupan
e. Latihan yang Perlu Dibiasakan agar Memiliki Sikap Toleransi dan Saling 

Menghargai Perbedaan 
f. Bagaimana Islam Memandang Toleransi?
g. Al-Qur’an dan Hadis tentang Toleransi dan Menghargai Perbedaan
h. Redaksi Ayat dan Terjemahan Q.S. al-Hujurat ayat 13
i. Mufradat
j. Asbabun Nuzul (Sebab-sebab turunnya Al-Qur’an) Q.S. al-Hujurat ayat 

13
k. Kandungan Surah
l. Hadis tentang Toleransi

•	 Membaca	sumber	lain	selain	buku	teks
Mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk mencari 
dan membaca artikel tentang
a. Konsep Toleransi
b.	 Definisi	Toleransi
c. Contoh Perilaku Toleransi
d. Fungsi Toleransi dalam Kehidupan
e. Latihan yang Perlu Dibiasakan agar Memiliki Sikap Toleransi dan Saling 

Menghargai Perbedaan 
f. Bagaimana Islam Memandang Toleransi?
g. Al-Qur’an dan Hadis tentang Toleransi dan Menghargai Perbedaan
h. Redaksi Ayat dan Terjemahan Q.S. al-Hujurat ayat 13
i. Mufradat
j. Asbabun Nuzul (Sebab-sebab turunnya Al-Qur’an) Q.S. al-Hujurat ayat 

13
k. Kandungan Surah
l. Hadis tentang Toleransi

•	 Mengumpulkan	informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau kegiatan lain 
guna menemukan solusi masalah terkait materi pokok yaitu
a. Konsep Toleransi
b.	 Definisi	Toleransi
c. Contoh Perilaku Toleransi
d. Fungsi Toleransi dalam Kehidupan
e. Latihan yang Perlu Dibiasakan agar Memiliki Sikap Toleransi dan Saling 

Menghargai Perbedaan 
f. Bagaimana Islam Memandang Toleransi?
g. Al-Qur’an dan Hadis tentang Toleransi dan Menghargai Perbedaan
h. Redaksi Ayat dan Terjemahan Q.S. al-Hujurat ayat 13
i. Mufradat
j. Asbabun Nuzul (Sebab-sebab turunnya Al-Qur’an) Q.S. al-Hujurat ayat 

13
k. Kandungan Surah
l. Hadis tentang Toleransi

•	 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 

toleransi dan menghargai perbedaan menurut ajaran Islam.
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•	 Saling	tukar	informasi	tentang:
a. Konsep Toleransi
b.	 Definisi	Toleransi
c. Contoh Perilaku Toleransi
d. Fungsi Toleransi dalam Kehidupan
e. Latihan yang Perlu Dibiasakan agar Memiliki Sikap Toleransi dan Saling 

Menghargai Perbedaan 
f. Bagaimana Islam Memandang Toleransi?
g. Al-Qur’an dan Hadis tentang Toleransi dan Menghargai Perbedaan
h. Redaksi Ayat dan Terjemahan Q.S. al-Hujurat ayat 13
i. Mufradat
j. Asbabun Nuzul (Sebab-sebab turunnya Al-Qur’an) Q.S. al-Hujurat ayat 

13
k. Kandungan Surah
l. Hadis tentang Toleransi
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. Konsep Toleransi
b.	 Definisi	Toleransi
c. Contoh Perilaku Toleransi
d. Fungsi Toleransi dalam Kehidupan
e. Latihan yang Perlu Dibiasakan agar Memiliki Sikap Toleransi dan Saling 

Menghargai Perbedaan 
f. Bagaimana Islam Memandang Toleransi?
g. Al-Qur’an dan Hadis tentang Toleransi dan Menghargai Perbedaan
h. Redaksi Ayat dan Terjemahan Q.S. al-Hujurat ayat 13
i. Mufradat
j. Asbabun Nuzul (Sebab-sebab turunnya Al-Qur’an) Q.S. al-Hujurat ayat 13
k. Kandungan Surah
l. Hadis tentang Toleransi

•	 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. Konsep Toleransi
b.	 Definisi	Toleransi
c. Contoh Perilaku Toleransi
d. Fungsi Toleransi dalam Kehidupan
e. Latihan yang Perlu Dibiasakan agar Memiliki Sikap Toleransi dan Saling 

Menghargai Perbedaan 
f. Bagaimana Islam Memandang Toleransi?
g. Al-Qur’an dan Hadis tentang Toleransi dan Menghargai Perbedaan
h. Redaksi Ayat dan Terjemahan Q.S. al-Hujurat ayat 13
i. Mufradat
j. Asbabun Nuzul (Sebab-sebab turunnya Al-Qur’an) Q.S. al-Hujurat ayat 13
k. Kandungan Surah
l. Hadis tentang Toleransi

•	 Menjawab	pertanyaan	yang	terdapat	pada	buku	pegangan	siswa	atau	lembar	
kerja yang telah disediakan.
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•	 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. Konsep Toleransi
b.	 Definisi	Toleransi
c. Contoh Perilaku Toleransi
d. Fungsi Toleransi dalam Kehidupan
e. Latihan yang Perlu Dibiasakan agar Memiliki Sikap Toleransi dan Saling 

Menghargai Perbedaan 
f. Bagaimana Islam Memandang Toleransi?
g. Al-Qur’an dan Hadis tentang Toleransi dan Menghargai Perbedaan
h. Redaksi Ayat dan Terjemahan Q.S. al-Hujurat ayat 13
i. Mufradat
j. Asbabun Nuzul (Sebab-sebab turunnya Al-Qur’an) Q.S. al-Hujurat ayat 

13
k. Kandungan Surah
l. Hadis tentang Toleransi

•	 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. Konsep Toleransi
b.	 Definisi	Toleransi
c. Contoh Perilaku Toleransi
d. Fungsi Toleransi dalam Kehidupan
e. Latihan yang Perlu Dibiasakan agar Memiliki Sikap Toleransi dan Saling 

Menghargai Perbedaan 
f. Bagaimana Islam Memandang Toleransi?
g. Al-Qur’an dan Hadis tentang Toleransi dan Menghargai Perbedaan
h. Redaksi Ayat dan Terjemahan Q.S. al-Hujurat ayat 13
i. Mufradat
j. Asbabun Nuzul (Sebab-sebab turunnya Al-Qur’an) Q.S. al-Hujurat ayat 

13
k. Kandungan Surah
l. Hadis tentang Toleransi

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
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h. Penilaian, Pembelajaran remedial, dan Pengayaan
1. Teknik Penilaian

a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan
 1) Tes Tertulis
  a) Pilihan ganda
	 	 b)	 Uraian/esai
 2) Tes Lisan
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan
 1) Proyek, pengamatan, wawancara
	 	 •	 Mempelajari	buku	teks	dan	sumber	lain	tentang	materi	pokok.
	 	 •	 Menyimak	tayangan/demo	tentang	materi	pokok.
	 	 •	 Menyelesaikan	tugas	yang	berkaitan	dengan	pengamatan	dan	eksplorasi.
 2) Portofolio/unjuk kerja
	 	 •	 Laporan	tertulis	individu/kelompok.
 3) Produk.

2. Instrumen Penilaian
a. Pertemuan Pertama (Terlampir)
b. Pertemuan Kedua (Terlampir)
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir)

3. Pembelajaran Remedian dan Pengayaan
a. Remedial

•	 Remedial	dapat	diberikan	kepada	siswa	yang	belum	mencapai	KKM	maupun	kepada	siswa	yang	sudah	melampaui	
KKM. Remidial terdiri atas dua bagian: remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai 
Kompetensi Dasar.

•	 Guru	memberi	semangat	kepada	siswa	yang	belum	mencapai	Kriteria	Ketuntasan	Minimal	 (KKM).	Guru	akan	
memberikan tugas bagi siswa yang belum mencapai KKM, misalnya sebagai berikut.

 – Memberikan beberapa contoh sikap toleransi dan menghargai perbedaan.
– Menjelaskan latihan yang perlu dibiasakan agar memiliki sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan. 

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

– Bagaimana Islam memandang toleransi?
– Sebutkan ayat Al-Qur’an dan hadis tentang toleransi dan menghargai perbedaan!

...........................,…………..

  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  : IX/Dua
Tahun Pelajaran : ....................
Waktu Pengamatan : Pada saat Pelaksanaan pembelajaran.
Indikator :  1. Aktif
      2. Kerjasama
      3. Semangat
rubrik:
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran:
1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok secara terus menerus dan konsisten.
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Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
2. Cukupjika menunjukkan ada sedikitusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha bekerjasama dalam kegiatan kelompok secara terus menerus dan konsisten.
Indikator sikap tidak mudah putus asa terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.
1. Kurang baik jika sama sekali bersikap putus asa terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi 

masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi masih 

belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif 

secara terus menerus dan konsisten.

Bubuhkan tanda √ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
 

LeMBAr oBSerVASI PenILAIAn SIKAP

Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/semester : IX/Dua
Materi pokok : Al-Qur’an dan Hadis Terkait Toleransi dan Menghargai Perbedaan

no. nama
siswa

oBSerVASI Jumlah 
skor

nilai
religius Jujur  gemar 

membaca
disiplin Kerja 

keras
Cinta 

tanah air
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    : IX
rubrik Penilaian

no. Kriteria Kelompok
4 3 2 1

1. Kesesuaian dengan konsep dan prinsip matematika

2. Ketepatan memilih bahan/materi pembelajaran

3. Kreativitas 

4. Ketepatan waktu pengumpulan tugas

5. Kerapihan hasil

6. Nilai estetika
Keterangan: 4 = sangat baik; 3 = baik; 2 = cukup baik; 1= kurang baik 

Nilai Perolehan = 
Jumlah Skor

20
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Contoh Lampiran Soal Latihan
1. Jelaskan yang dimaksud dengan toleransi dan apa saja fungsi toleransi dalam kehidupan?
2. Menghargai keanekaragaman yang ada merupakan kewajiban seorang muslim. Hal ini telah dipraktikkan oleh Rasulullah 

di Madinah saat beliau dengan indah berhubungan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tentu saja selama pihak lain 
juga	memiliki	sikap	saling	menghargai.	Untuk	mematrikan	sikap	ini	dalam	jiwa	kita,	terdapat	beberapa	latihan	yang	perlu	kita	
biasakan, apa saja latihannya? Sebutkan!

3. Sebagai seorang mukmin, hendaknya menghargai perbedaan di antara kaum mukminin, sebab sesama mukmin adalah 
bersaudara, yang  satu sama lain saling menguatkan. Bagaimanakah bunyi hadis yang sesuai dengan sabda Nabi Muhammad 
saw. tersebut?

4. Jelaskan bagaimana cara Anda menerapkan toleransi kepada sesama muslim dan nonmuslim!
5. Dalam kandungan Q.S. al-Hujurat ayat 13 dinyatakan bahwa persaudaraan Islam berlaku untuk siapa saja?

 
PenILAIAn KInerJA PreSenTASI

Studi kasus

Mata pelajaran :  Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Materi   :  Al-Qur’an dan Hadis Terkait Toleransi dan Menghargai Perbedaan
Alokasi	waktu	 :		2	x	40	menit
Nama siswa : …….
Kelas   : …….

no. Aspek yang dinilai Penilaian
1 2 3

1. Komunikasi 

2. Sistematika penyampaian

3. Wawasan 

4. Keberanian 

5. Antusias

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 IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 1  AL-QUr’An dAn hAdIS TerKAIT ToLerAnSI dAn MenghArgAI PerBedAAn

A. KonSeP ToLerAnSI 
B. AL-QUr’An dAn hAdIS TenTAng ToLerAnSI dAn 

MenghArgAI PerBedAAn
AYo KerJAKAn
1. a. Berlapang dada dalam menerima semua perbedaan, 

karena perbedaan adalah rahmat  Allah swt.
b. Tidak membeda-bedakan (mendiskriminasi) teman yang 

berbeda keyakinan.
c. Tidak memaksakan orang lain dalam hal keyakinan 

(agama).
d. Memberikan kebebasan orang lain untuk memilih 

keyakinan (agama).
e. Tidak mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan 

ketika mereka beribadah.
f. Tetap bergaul dan bersikap baik dengan orang yang 

berbeda keyakinan dalam hal duniawi.
g. Menghormati orang lain yang sedang beribadah.
h. Tidak membenci dan menyakiti perasaan seseorang 

yang berbeda keyakinan atau pendapat dengan kita.
2. Rasulullah mengurus Bani Bayadah untuk menikahkan 

Abu Hindin dengan gadis-gadis di kalangan mereka. 
Mereka bertanya “apakah patut kami mengawinkan gadis 
kami dengan budak-budak?” sehingga turun ayat ini, agar 
kita tidak mencemooh seseorang karena memandang 
kedudukannya.

3. Kekayaan, warna kulit, ras, suku bangsa,dan perbedaan 
fisik	lainnya.	Akan	tetapi	kita	diajarkan	untuk	menjadi	orang	
yang mulia di sisi Allah berdasarkan ketakwaan kita.

4. Manusia yang paling bertakwa, banyak amal salehnya, dan 
bersih hatinya.

5. 

 Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata; ditanyakan kepada 
Rasulullah saw. “Agama manakah yang paling dicintai oleh 
Allah?”	maka	beliau	bersabda:	“Al-Hanifiyyah	As-Samhah	
(yang lurus lagi toleran)”

evaluasi
A. Pilihan ganda
1. b. toleransi
2. a.  beribadah bersama umat agama lain
3. b.  heterogen
4. a. mengenal dan menolong
5. d.  saling menghargai perbedaan dan bertoleransi
6. c.  bertakwa   
7. d.  supaya kalian saling mengenal
8.	 b.	 Rasulullah	saw.
9.	 d.	 Untukmu	agamamu,	dan	untukkulah	agamaku”.	(Q.S.	

Al-Kafirun:	6).
10.	c.	 menghargai
11. b. membeda-bedakan (mendiskriminasi) teman yang 

berbeda keyakinan.
12. d. menguatkan rasa paling benar pada diri sendiri
13. c. Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas

14. b. 

15. c. banci 

16. b. 
17. a. (yang lurus lagi toleran)
18.	a.		 menghormati	dan	menghargai
19. c.  mengedepankan kesepakatan untuk dialog
20.	b.		 toleransi	menenteramkan	kehidupan	masyarakat
21. c.  memaksa penganut agama lain untuk masuk Islam
22. a.  bersatu dan bekerjasama
23. c.  satu bangunan yang saling menguatkan
24. a.  paling mulia di antara kalian
25. c.  membantunya 
26. c.  bergaul dengan semua teman tanpa membedakan 

agamanya
27. b.  ibadah
28.	c.		 menolak	keras	tapi	tidak	anarkis	
29. c.  menghormati dan menghargai perbedaan yang ada
30.	a.		 ketenteraman	dan	kerukunan

B.  Isian
1. menghargai, membiarkan, dan membolehkan pendirian, 

pandangan yang berbeda dengan pendirian sendiri.
2.  atau 
3. ajaran 
4. Al-Qur’an dan Sunah.
5. perbedaan
6. toleransi
7. beragama
8.	 ketauhidan
9. toleran

10.	

C. Uraian
1. Toleransi adalah bersifat atau bersikap menenggang 

(menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian 
(pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, 
dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan 
pendirian sendiri. Dengan bersikap toleransi, berarti kita 
dapat menghargai perbedaan yang ada.

2. Karena yang mulia di antara manusia di sisi Allah hanyalah 
orang yang bertakwa kepada-Nya.

3. a. Terhindar dari perpecahan
b. Meningkatkan rasa persaudaraan
c. Meningkatkan kekuatan dalam iman
d. Meningkatkan rasa nasionalisme
e. Dapat mencapai kata mufakat
f. Meruntuhkan rasa paling benar pada diri sendiri
g. Dapat mempersatukan perbedaan
i. Mempermudah pembangunan negara menjadi lebih 

maju
4. a. Menghargai pendapat orang lain dengan penuh daya kritis.

b. Tidak memaksakan kehendak atau pendapat kita 
kepada orang lain.

c. Menjaga hubungan baik dengan orang lain yang 
berbeda suku, ras, agama, atau golongan dengan kita.

d. Meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam dan 
keindahannya.

e. Mempertegas jati diri selaku seorang muslim yang baik, 
santun, tegas, serta mampu mengayomi setiap orang.
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5. 
 
 Artinya: “Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain 

seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian 
yang	lain.”	[Shahih	Muslim	No.4684]

6. Tergantung jawaban siswa
7. Tergantung jawaban siswa
8.	 Persaudaraan	Islam	berlaku	untuk	seluruh	umat	manusia	

tanpa dibatasi oleh bangsa, warna kulit, kekayaan 
dan wilayah melainkan didasari oleh ikatan aqidah. 
Persaudaraan merupakan pilar masyarakat Islam dan salah 
satu basis kekuatannya.

9. Kebiasaan manusia memandang kemuliaan itu ada sangkut 
pautnya dengan kebangsaan dan kekayaan. Padahal 
menurut pandangan Allah, orang yang mulia itu adalah 
orang yang paling bertakwa kepada Allah. Mengapa manusia 
saling mengolok-olok sesama saudara hanya karena Allah 
menjadikan mereka  bersuku-suku dan berkabilah-kabilah 
yang berbeda-beda, sedangkan Allah menjadikan seperti itu 
agar manusia saling mengenal dan saling tolong menolong 
dan kemaslahatan-maslahatan mereka yang bermacam-
macam. Namun tidak ada kelebihan bagi seseorangpun 
atas yang lain, kecuali dengan taqwa dan keshalihan, di 
samping kesempurnaan jiwa bukan dengan hal-hal yang 
bersifat keduniaan yang tidak pernah abadi.

10.	Tergantung	jawaban	siswa
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SILABUS
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

BAB 2  PAndAngAn ISLAM TenTAng QAdhA dAn QAdAr

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 praktik-
praktik 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 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, 
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori.

 
Peta Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTs meliputi:

Kompetensi dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran
3.4 Memahami makna iman kepada 

qadha dan qadar berdasarkan 
pengamatan terhadap dirinya, alam 
sekitar dan makhluk ciptaan-Nya

4.4 Menyajikan dalil naqli tentang 
adanya qadha dan qadar

Ketentuan mengimani qadha dan qadar
1. Pengertian qadha dan qadar berikut 

dalil naqlinya
2. Beriman kepada qadha dan qadar 

menurut ibnu taimiyah 
3. Macam-macam takdir berdasarkan 

waktu
4. Jenis-jenis takdir berdasarkan penetapan 

takdir lain
5. Tingkatan qadha dan qadar
6. Ciri-ciri orang yang  beriman kepada 

qadha dan qadar
Dampak, fungsi, hikmah, dan belajar 
tawakal serta menerima takdir
1. Dampak (buah) beriman qadar dalam 

kehidupan muslim
2. Fungsi iman kepada qadha dan qadar
3. Hikmah iman kepada qadha dan qadar
4. Belajar tawakal dan menerima takdir 

dariNya

1. Membaca buku teks atau sumber 
belajar yang lain (relevan) tentang 
iman kepada qadha dan qadar 
berdasarkan pengamatan terhadap 
dirinya, alam sekitar dan makhluk 
ciptaan-Nya.

2. Melakukan diskusi dengan kelompok 
belajar untuk memperdalam ciri-ciri 
orang yang  beriman kepada qadha 
dan qadar.

3. Mengumpulkan data untuk memahami 
dampak (buah) beriman qadar 
dalam kehidupan muslim.

4. Menganalisis dan menjelaskan 
fungsi iman kepada qadha dan 
qadar.

5. Menjelaskan dan memraktikkan 
perilaku tawakal kepada Allah swt. 
sebagai implementasi pemahaman 
iman kepada qadha dan qadar

6. Menyajikan atau mempresentasikan 
hasil yang dipelajari mengenai 
belajar tawakal dan menerima takdir 
dari-Nya. 
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renCAnA PeLAKSAnAAn PeMBeLAJArAn (rPP)
 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

BAB 2 PAndAngAn ISLAM TenTAng QAdhA dAn QAdAr

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas /Semester : IX/2 (dua)
Tahun Pelajaran : ……………
Alokasi Waktu  : ……………

A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan iman kepada qadha dan qadar berdasarkan 

pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaan-Nya dengan tepat.
2. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan makna iman kepada qadha dan 

qadar berdasarkan dalil naqli secara mandiri.
3.	 Melalui	kegiatan	diskusi,	siswa	diharapkan	dapat	mengidentifikasi	dampak	(buah)	beriman	kepada	qadha	dan	qadar	dalam	

kehidupan muslim dengan percaya diri.
4. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat menjelaskan belajar tawakal dan menerima takdir 

dariNya dengan mandiri.
5.	 Melalui	kegiatan	pengamatan,	siswa	diharapkan	dapat	mengindentifikasi		fungsi	iman	kepada	qadha	dan	qadar	dengan	

tepat.
6. Melalui kegiatan penalaran, siswa diharapkan dapat menyebutkan memperdalam ciri-ciri orang yang  beriman kepada 

qadha dan qadar dengan cermat.
7.	 Melalui	 kegiatan	 pemahaman,	 siswa	diharapkan	dapat	mengidentifikasi	 perilaku	 tawakal	 kepada	Allah	 swt.	 sebagai	

implementasi pemahaman iman kepada qadha dan qadar dengan tepat.

B. Kompetensi dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi dasar (Kd) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
3.4 Memahami makna iman kepada qadha dan 

qadar berdasarkan pengamatan terhadap 
dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaan-Nya

1. Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan iman kepada qadha dan 
qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan 
makhluk ciptaan-Nya.

2.	 Siswa	diharapkan	dapat	mengidentifikasi	dampak	(buah)	beriman	
kepada qadha dan qadar dalam kehidupan muslim.

3. Siswa diharapkan dapat menjelaskan belajar tawakal dan 
menerima takdir dariNya.

4.	 Siswa	diharapkan	 dapat	mengindentifikasi	 fungsi	 iman	 kepada	
qadha dan qadar.

5. Siswa diharapkan dapat menyebutkan memperdalam ciri-ciri orang 
yang  beriman kepada qadha dan qadar.

6.	 Siswa	diharapkan	dapat	mengidentifikasi	perilaku	tawakal	kepada	
Allah swt. sebagai implementasi pemahaman iman kepada qadha 
dan qadar.

4.4 Menyajikan dalil naqli tentang adanya qadha 
dan qadar

1. Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan makna iman kepada 
qadha dan qadar berdasarkan dalil naqli.

2. Siswa diharapkan dapat mendemontrasikan hafalan dalil naqli 
tentang adanya qadha dan qadar.

 
C. Materi Pembelajaran

1. Ketentuan Mengimani Qadha dan Qadar
Pembahasannya meliputi:
a. Pengertian qadha dan qadar berikut dalil naqlinya
b. Beriman kepada qadha dan qadar menurut ibnu taimiyah 
c. Macam-macam takdir berdasarkan waktu
d. Jenis-jenis takdir berdasarkan penetapan takdir lain
e. Tingkatan qadha dan qadar
f. Ciri-ciri orang yang  beriman kepada qadha dan qadar

2. Dampak, fungsi, hikmah, dan belajar tawakal serta menerima takdir
Pembahasannya meliputi:
a. Dampak (buah) beriman qadar dalam kehidupan muslim
b. Fungsi iman kepada qadha dan qadar
c. Hikmah iman kepada qadha dan qadar
d. Belajar tawakal dan menerima takdir dariNya
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d. Metode Pembelajaran
	 1.	 Pendekatan	 	 	 :	Scientific	Learning
 2. Model Pembelajaran : 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 IX Untuk Sekolah Menengah Pertama. 

Surakarta: PT Pratama Mitra Aksara.
3. Modul/bahan ajar.
4. Internet.
5. Sumber lain yang relevan.

g. Langkah-Langkah Pembelajaran

2.  Pertemuan ke-3 dan ke-4 (4 x 40 menit) Waktu
Kegiatan Pendahuluan
guru :
orientasi
•	 Melakukan	pembukaan	dengan	salam	pembuka	dan	berdoa	untuk	memulai	pembelajaran.
•	 Memeriksa	kehadiran	siswa	sebagai	sikap	disiplin.
•	 Menyiapkan	fisik	dan	psikis	siswa	dalam	mengawali	kegiatan	pembelajaran.
Apersepsi
•	 Mengaitkan	materi/tema/kegiatan	pembelajaran	 yang	akan	dilakukan	dengan	pengalaman	siswa	

dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya (pada bab 1).
•	 Mengingatkan	kembali	materi	prasyarat	dengan	bertanya.
•	 Mengajukan	pertanyaan	yang	ada	keterkaitannya	dengan	pelajaran	yang	akan	dilakukan.
Motivasi
•	 Memberikan	gambaran	tentang	manfaat	mempelajari	pelajaran	yang	akan	dipelajari.
•	 Apabila	materi/tema/kegiatan	ini	dikerjakan	dengan	baik	dan	sungguh-sungguh	dikuasai,	maka	siswa	

diharapkan dapat menjelaskan tentang:
a. Ketentuan mengimani qadha dan qadar
b. Pengertian qadha dan qadar berikut dalil naqlinya
c. Beriman kepada qadha dan qadar menurut ibnu taimiyah 
d. Macam-macam takdir berdasarkan waktu
e. Jenis-jenis takdir berdasarkan penetapan takdir lain
f. Tingkatan qadha dan qadar
g. Ciri-ciri orang yang  beriman kepada qadha dan qadar
h. Dampak (buah) beriman qadar dalam kehidupan muslim
i. Fungsi iman kepada qadha dan qadar
j. Hikmah iman kepada qadha dan qadar
k. Belajar tawakal dan menerima takdir dari-Nya

•	 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

Kegiatan Pembelajaran

Orientasi siswa 
kepada masalah

Mengamati
Siswa diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik
a. Ketentuan mengimani qadha dan qadar
b. Pengertian qadha dan qadar berikut dalil naqlinya
c. Beriman kepada qadha dan qadar menurut ibnu taimiyah 
d. Macam-macam takdir berdasarkan waktu
e. Jenis-jenis takdir berdasarkan penetapan takdir lain
f. Tingkatan qadha dan qadar
g. Ciri-ciri orang yang  beriman kepada qadha dan qadar

130	menit
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h. Dampak (buah) beriman qadar dalam kehidupan muslim
i. Fungsi iman kepada qadha dan qadar
j. Hikmah iman kepada qadha dan qadar
k. Belajar tawakal dan menerima takdir dari-Nya
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. Ketentuan mengimani qadha dan qadar
b. Pengertian qadha dan qadar berikut dalil naqlinya
c. Beriman kepada qadha dan qadar menurut ibnu taimiyah 
d. Macam-macam takdir berdasarkan waktu
e. Jenis-jenis takdir berdasarkan penetapan takdir lain
f. Tingkatan qadha dan qadar
g. Ciri-ciri orang yang  beriman kepada qadha dan qadar
h. Dampak (buah) beriman qadar dalam kehidupan muslim
i. Fungsi iman kepada qadha dan qadar
j. Hikmah iman kepada qadha dan qadar
k. Belajar tawakal dan menerima takdir dari-Nya

•	 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 mengimani qadha dan qadar
b. Pengertian qadha dan qadar berikut dalil naqlinya
c. Beriman kepada qadha dan qadar menurut ibnu taimiyah 
d. Macam-macam takdir berdasarkan waktu
e. Jenis-jenis takdir berdasarkan penetapan takdir lain
f. Tingkatan qadha dan qadar
g. Ciri-ciri orang yang  beriman kepada qadha dan qadar
h. Dampak (buah) beriman qadar dalam kehidupan muslim
i. Fungsi iman kepada qadha dan qadar
j. Hikmah iman kepada qadha dan qadar
k. Belajar tawakal dan menerima takdir dari-Nya

•	 Mendengar
Pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Ketentuan mengimani qadha dan qadar
b. Pengertian qadha dan qadar berikut dalil naqlinya
c. Beriman kepada qadha dan qadar menurut ibnu taimiyah 
d. Macam-macam takdir berdasarkan waktu
e. Jenis-jenis takdir berdasarkan penetapan takdir lain
f. Tingkatan qadha dan qadar
g. Ciri-ciri orang yang  beriman kepada qadha dan qadar
h. Dampak (buah) beriman qadar dalam kehidupan muslim
i. Fungsi iman kepada qadha dan qadar
j. Hikmah iman kepada qadha dan qadar
k. Belajar tawakal dan menerima takdir dari-Nya
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•	 Menyimak
Penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global tentang 
materi pelajaran mengenai:
a. Ketentuan mengimani qadha dan qadar
b. Pengertian qadha dan qadar berikut dalil naqlinya
c. Beriman kepada qadha dan qadar menurut ibnu taimiyah 
d. Macam-macam takdir berdasarkan waktu
e. Jenis-jenis takdir berdasarkan penetapan takdir lain
f. Tingkatan qadha dan qadar
g. Ciri-ciri orang yang  beriman kepada qadha dan qadar
h. Dampak (buah) beriman qadar dalam kehidupan muslim
i. Fungsi iman kepada qadha dan qadar
j. Hikmah iman kepada qadha dan qadar
k. Belajar tawakal dan menerima takdir dari-Nya
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.

Mengorganisasikan 
siswa

Menanya
Guru	memberikan	kesempatan	pada	siswa	untuk	mengidentifikasi	sebanyak	
mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan 
dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:
•	 Mengajukan	pertanyaan	tentang:

a. Ketentuan mengimani qadha dan qadar
b. Pengertian qadha dan qadar berikut dalil naqlinya
c. Beriman kepada qadha dan qadar menurut ibnu taimiyah 
d. Macam-macam takdir berdasarkan waktu
e. Jenis-jenis takdir berdasarkan penetapan takdir lain
f. Tingkatan qadha dan qadar
g. Ciri-ciri orang yang  beriman kepada qadha dan qadar
h. Dampak (buah) beriman qadar dalam kehidupan muslim
i. Fungsi iman kepada qadha dan qadar
j. Hikmah iman kepada qadha dan qadar
k. Belajar tawakal dan menerima takdir dari-Nya
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 mengimani qadha dan qadar?
– tahukah kalian jenis-jenis takdir berdasarkan penetapan takdir lain?
– Bagaimanakah cara belajar tawakal dan menerima takdir dariNya?

Membimbing 
penyelidikan individu 
dan kelompok

Mengumpulkan informasi
Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang 
telah	diidentifikasi	melalui	kegiatan:
•	 Mengamati	objek/kejadian

a. Ketentuan mengimani qadha dan qadar
b. Pengertian qadha dan qadar berikut dalil naqlinya
c. Beriman kepada qadha dan qadar menurut ibnu taimiyah 
d. Macam-macam takdir berdasarkan waktu
e. Jenis-jenis takdir berdasarkan penetapan takdir lain
f. Tingkatan qadha dan qadar
g. Ciri-ciri orang yang  beriman kepada qadha dan qadar
h. Dampak (buah) beriman qadar dalam kehidupan muslim
i. Fungsi iman kepada qadha dan qadar
j. Hikmah iman kepada qadha dan qadar
k. Belajar tawakal dan menerima takdir dari-Nya

•	 Membaca	sumber	lain	selain	buku	teks
Mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk mencari 
dan membaca artikel tentang
a. Ketentuan mengimani qadha dan qadar
b. Pengertian qadha dan qadar berikut dalil naqlinya
c. Beriman kepada qadha dan qadar menurut ibnu taimiyah 
d. Macam-macam takdir berdasarkan waktu
e. Jenis-jenis takdir berdasarkan penetapan takdir lain
f. Tingkatan qadha dan qadar
g. Ciri-ciri orang yang  beriman kepada qadha dan qadar
h. Dampak (buah) beriman qadar dalam kehidupan muslim
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i. Fungsi iman kepada qadha dan qadar
j. Hikmah iman kepada qadha dan qadar
k. Belajar tawakal dan menerima takdir dari-Nya

•	 Mengumpulkan	informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau kegiatan lain 
guna menemukan solusi masalah terkait materi pokok yaitu
a. Ketentuan mengimani qadha dan qadar
b. Pengertian qadha dan qadar berikut dalil naqlinya
c. Beriman kepada qadha dan qadar menurut ibnu taimiyah 
d. Macam-macam takdir berdasarkan waktu
e. Jenis-jenis takdir berdasarkan penetapan takdir lain
f. Tingkatan qadha dan qadar
g. Ciri-ciri orang yang  beriman kepada qadha dan qadar
h. Dampak (buah) beriman qadar dalam kehidupan muslim
i. Fungsi iman kepada qadha dan qadar
j. Hikmah iman kepada qadha dan qadar
k. Belajar tawakal dan menerima takdir dari-Nya

•	 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 qadha dan qadar Allah swt.
•	 Saling	tukar	informasi	tentang:

a. Ketentuan mengimani qadha dan qadar
b. Pengertian qadha dan qadar berikut dalil naqlinya
c. Beriman kepada qadha dan qadar menurut ibnu taimiyah 
d. Macam-macam takdir berdasarkan waktu
e. Jenis-jenis takdir berdasarkan penetapan takdir lain
f. Tingkatan qadha dan qadar
g. Ciri-ciri orang yang  beriman kepada qadha dan qadar
h. Dampak (buah) beriman qadar dalam kehidupan muslim
i. Fungsi iman kepada qadha dan qadar
j. Hikmah iman kepada qadha dan qadar
k. Belajar tawakal dan menerima takdir dari-Nya
dengan ditanggapi aktif oleh siswa dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai 
bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah 
yang terdapat pada buku pegangan siswa atau pada lembar kerja yang 
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap, teliti, jujur, sopan, 
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan 
kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.

Mengembangkan 
dan menyajikan hasil 
karya

Mengomunikasikan
siswa berdiskusi untuk menyimpulkan
•	 Menyampaikan	hasil	diskusi	berupa	kesimpulan	berdasarkan	hasil	analisis	

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, 
teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat 
dengan sopan.

•	 Mempresentasikan	hasil	diskusi	kelompok	secara	klasikal	tentang:
a. Ketentuan mengimani qadha dan qadar
b. Pengertian qadha dan qadar berikut dalil naqlinya
c. Beriman kepada qadha dan qadar menurut ibnu taimiyah 
d. Macam-macam takdir berdasarkan waktu
e. Jenis-jenis takdir berdasarkan penetapan takdir lain
f. Tingkatan qadha dan qadar
g. Ciri-ciri orang yang  beriman kepada qadha dan qadar
h. Dampak (buah) beriman qadar dalam kehidupan muslim
i. Fungsi iman kepada qadha dan qadar
j. Hikmah iman kepada qadha dan qadar
k. Belajar tawakal dan menerima takdir dari-Nya
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•	 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 mengimani qadha dan qadar
b. Pengertian qadha dan qadar berikut dalil naqlinya
c. Beriman kepada qadha dan qadar menurut ibnu taimiyah 
d. Macam-macam takdir berdasarkan waktu
e. Jenis-jenis takdir berdasarkan penetapan takdir lain
f. Tingkatan qadha dan qadar
g. Ciri-ciri orang yang  beriman kepada qadha dan qadar
h. Dampak (buah) beriman qadar dalam kehidupan muslim
i. Fungsi iman kepada qadha dan qadar
j. Hikmah iman kepada qadha dan qadar
k. Belajar tawakal dan menerima takdir dari-Nya

•	 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 mengimani qadha dan qadar
b. Pengertian qadha dan qadar berikut dalil naqlinya
c. Beriman kepada qadha dan qadar menurut ibnu taimiyah 
d. Macam-macam takdir berdasarkan waktu
e. Jenis-jenis takdir berdasarkan penetapan takdir lain
f. Tingkatan qadha dan qadar
g. Ciri-ciri orang yang  beriman kepada qadha dan qadar
h. Dampak (buah) beriman qadar dalam kehidupan muslim
i. Fungsi iman kepada qadha dan qadar
j. Hikmah iman kepada qadha dan qadar
k. Belajar tawakal dan menerima takdir dari-Nya

•	 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 mengimani qadha dan qadar
b. Pengertian qadha dan qadar berikut dalil naqlinya
c. Beriman kepada qadha dan qadar menurut ibnu taimiyah 
d. Macam-macam takdir berdasarkan waktu
e. Jenis-jenis takdir berdasarkan penetapan takdir lain
f. Tingkatan qadha dan qadar
g. Ciri-ciri orang yang  beriman kepada qadha dan qadar
h. Dampak (buah) beriman qadar dalam kehidupan muslim
i. Fungsi iman kepada qadha dan qadar
j. Hikmah iman kepada qadha dan qadar
k. Belajar tawakal dan menerima takdir dari-Nya

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi 
sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggung jawab, rasa 
ingin tahu, dan peduli lingkungan.
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Kegiatan Penutup
siswa:
•	 Membuat	rangkuman/simpulan	pelajaran	tentang	point-point	penting	yang	muncul	dalam	kegiatan	

pembelajaran yang baru dilakukan.
•	 Melakukan	refleksi	terhadap	kegiatan	yang	sudah	dilaksanakan.
Guru:
•	 Memeriksa	pekerjaan	siswa	yang	selesai	langsung	diperiksa.	siswa	yang	selesai	mengerjakan	proyek	

dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian proyek.
•	 Memberikan	penghargaan	kepada	kelompok	yang	memiliki	kinerja	dan	kerjasama	yang	baik.
•	 Merencanakan	kegiatan	tindak	lanjut	dalam	bentuk	tugas	kelompok/perseorangan	(jika	diperlukan).
•	 Mengagendakan	pekerjaan	rumah.
•	 Menyampaikan	rencana	pembelajaran	pada	pertemuan	berikutnya.

15 menit

h. Penilaian, Pembelajaran remedial, dan Pengayaan
1. Teknik Penilaian

a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan
 1) Tes Tertulis
  a) Pilihan ganda
	 	 b)	 Uraian/esai
 2) Tes Lisan
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan
 1) Proyek, pengamatan, wawancara
	 	 •	 Mempelajari	buku	teks	dan	sumber	lain	tentang	materi	pokok.
	 	 •	 Menyimak	tayangan/demo	tentang	materi	pokok.
	 	 •	 Menyelesaikan	tugas	yang	berkaitan	dengan	pengamatan	dan	eksplorasi.
 2) Portofolio/unjuk kerja
	 	 •	 Laporan	tertulis	individu/kelompok.
 3) Produk.

2. Instrumen Penilaian
a. Pertemuan Pertama (Terlampir)
b. Pertemuan Kedua (Terlampir)
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir)

3. Pembelajaran Remedian dan Pengayaan
a. Remedial

•	 Remedial	dapat	diberikan	kepada	siswa	yang	belum	mencapai	KKM	maupun	kepada	siswa	yang	sudah	melampaui	
KKM. Remidial terdiri atas dua bagian: remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai 
Kompetensi Dasar.

•	 Guru	memberi	semangat	kepada	siswa	yang	belum	mencapai	Kriteria	Ketuntasan	Minimal	 (KKM).	Guru	akan	
memberikan tugas bagi siswa yang belum mencapai KKM, misalnya sebagai berikut.

 – Menjelaskan ketentuan mengimani qadha dan qadar.
– Menyebutkan dampak (buah) beriman qadar dalam kehidupan muslim.

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

– Sebutkan jenis-jenis takdir berdasarkan penetapan takdir lain!
– Bagaimanakah ciri-ciri orang yang  beriman kepada qadha dan qadar?

...........................,…………..

  Mengetahui
  Kepala SMP/MTs              Guru Mata Pelajaran

  __________________________          __________________________
  NIP.                 NIP.



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

 LeMBAr PengAMATAn PenILAIAn SIKAP
Penilaian observasi

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama  
Mata Pelajaran   : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/Semester  : IX/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 : IX/Dua
Materi pokok : Pandangan Islam tentang Qadha Dan Qadar

no. nama
siswa

oBSerVASI Jumlah 
skor

nilai
religius Jujur  gemar 

membaca
disiplin Kerja 

keras
Cinta 

tanah air
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    : IX
rubrik Penilaian

no. Kriteria Kelompok
4 3 2 1

1. Kesesuaian dengan konsep dan prinsip matematika

2. Ketepatan memilih bahan/materi pembelajaran

3. Kreativitas 

4. Ketepatan waktu pengumpulan tugas

5. Kerapihan hasil

6. Nilai estetika
Keterangan: 4 = sangat baik; 3 = baik; 2 = cukup baik; 1= kurang baik 

Nilai Perolehan = 
Jumlah Skor

20

Contoh Lampiran Soal Latihan
1. Kapan Allah telah menuliskan segala sesuatu di Al-Lauh Al-Mahfuuzh?
2. Jelaskan makna qadha dan qadar secara bahasa dan istilah!
3. Mengapa orang yang beriman kepada qadha dan qadar senantiasa mengalami ketenangan jiwa dalam hidupnya?
4. Berilah contoh qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari!
5. Terjemahkan ayat berikut dengan benar!

6. Ada juga jenis takdir berdasarkan penetapan takdir lain yaitu takdir mubram dan mu’allaq. Berilah penjelasan dan contoh dari 
takdir mubram dan takdir mu’allaq!

7. Menurut Ahlussunnah Wal Jamaah, qadha dan qadar mempunyai empat tingkatan, sebutkan!
8.	 Bagaimanakah	ciri-ciri	orang	yang		beriman	kepada	qadha	dan	qadar?
9. Apa saja hikmah beriman kepada qada dan qadar?
10.	Dengan	meyakini	takdir,	maka	kita	akan	merasakan	hal-hal	yang	baik	seperti	apa	saja	sebutkan!

 
PenILAIAn KInerJA PreSenTASI

Studi kasus

Mata pelajaran :  Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Materi   :  Pandangan Islam tentang Qadha Dan Qadar
Alokasi	waktu	 :		2	x	40	menit
Nama siswa : …….
Kelas   : …….

no. Aspek yang dinilai Penilaian
1 2 3

1. Komunikasi 

2. Sistematika penyampaian

3. Wawasan 

4. Keberanian 

5. Antusias

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 IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

BAB 2  PAndAngAn ISLAM TenTAng QAdhA dAn QAdAr

A. KeTenTUAn MengIMAnI QAdhA dAn QAdAr
B. dAMPAK, FUngSI, hIKMAh, dAn BeLAJAr TAWAKAL 

SerTA MenerIMA TAKdIr 
AYo KerJAKAn
1. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa 

yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya siang dan 
malam, adanya tanah yang subur dan yang tandus, hidup 
dan mati, rezeki dan jodoh seseorang merupakan kehendak 
dan ketentuan Allah swt.

2. Fardu ‘ain. Seseorang yang mengaku Islam, tetapi tidak 
beriman pada takdir dapat dianggap murtad.

3. 

 Artinya: Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang 
menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab 
(Lauh Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh 
yang demikian itu mudah bagi Allah.” (Al-Hadid, 57:22)

 Artinya: “Dan engkau beriman kepada takdir yang baik 
maupun yang buruk” (H.R. Muslim)

4. a. Beriman kepada ilmu Allah yang Maha Dahulu 
bahwa Dia mengetahui perbuatan-perbuatan hamba-
hambaNya sebelum perbuatan-perbuatan tersebut 
dilakukannya.

b. Beriman kepada catatan tentang hal tersebut di Lauh 
Mahfuzh.

c. Beriman kepada kehendak Allah yang telah terjadi dan 
kekuasaanNya yang menyeluruh

d. Beriman kepada ciptaan Allah terhadap setiap makhluk 
dan bahwa Dia adalah Khalik sedang selainnya adalah 
makhluk.

5. Artinya: “Sesungguhnya segala sesuatu kami jadikan 
dengan takdir.” (Q.S. Al-Qamar: 49)

6. a. At-Taqdiirul ‘Aam (takdir yang bersifat umum)
b. At-Taqdiirul Basyari (takdir yang berlaku untuk manusia)
c.	 At-Taqdiirul	‘Umri	(takdir	yang	berlaku	bagi	usia)
d. At-Taqdiirus Sanawi (takdir yang berlaku tahunan)
e. At-Tadiirul Yaumi (takdir yang berlaku harian)

7. At-Taqdiirul ‘Aam adalah takdir Rabb untuk seluruh 
alam, dalam arti Dia mengetahuinya (dengan ilmu-Nya), 
mencatatnya, menghendaki dan juga menciptakanya.

8.	 a.	 Pertama,	jalan	yang	membebaskan	kesyirikan.
b. Kedua, tetap istiqamah.
c. Ketiga, selalu berhati-hati.
d. Keempat, sabar dalam menghadapi segala problematika 

kehidupan.
e. Kelima, berani dan siap berkorban.

9. Tawakal menurut bahasa artinya bersandar atau berserah 
diri. Dalam istilah agama, tawakal artinya berserah diri 
sepenuhnya kepada Allah swt. dalam menghadapi atau 
menunggu hasil dari suatu pekerjaan atau usaha. 

10.	a.	 Mendekatkan	diri	kepada	Allah	swt.	(Q.S.	Al-Hadid	ayat	22)
b. Mendidik manusia untuk senantiasa berusaha/ikhtiar 

(Q.S. Ar-Ra’du ayat 11 dan An-Najm ayat 39–42)

c. Mendidik manusia untuk senantiasa sabar dan tawakal 
(Q.S. Al-Baqarah ayat 155–156 dan Ali ‘Imran ayat 159)

d. Mendidik manusia untuk tidak besikap sombong /takabur 
(Q.S.	Lukman	ayat	18)

evaluasi
A. Pilihan ganda
1. a.  qadha
2. c.  qadar
3. b.  mengalaminya 
4. c.  keputusasaan
5. a.  mubram
6. d. At-Taqdirul la adri (takdir yang saya tidak tahu)
7. b. Selalu dengki dengan kenikmatan yang dimiliki orang lain
8.	 c.		 berusaha	dan	berdoa	
9. c. sabar
10.	b.			 tawakal						
11. b.   Lauhul Mahfudz    
12. b.  wajib
13. d.  keyakinan sepenuh hati
14. b.  mu’allaq
15. d. kekayaan dan kepandaian
16.	d.			120	hari
17. d.   kepandaian
18.	c.			 orang	sakit	agar	sembuh	datang	ke	dokter																		
19. d.   berikhtiar
20.	c.		 qadha	dan	qadar	Allah
21. a.  putus asa
22. d.  selalu takabur
23. b.  pengaruh positif sangat besar
24. a.  mutlak
25. c.  manusia wajib berusaha, yang menentukan hasilnya Allah
26. d.  mensyukurinya bahwa keberhasilan itu rahmat dari Allah
27. a.  menurut ukuran
28.	b.		 manusia	akan	bersikap	pasrah	tanpa	usaha
29.	b.		 Yusuf	ayat	87
30.	c.	 melainkan	dengan	ukuran	tertentu

B.  Isian
1. qadha dan qadar Allah
2. melakukan perbuatan yang baik dengan penuh kesungguhan 

dan keyakinan akan hasil yang baik bagi dirinya.
3. kehendak
4. ketetapan itu sudah ada sebelumnya keberadaan atau 

kelahiran makhluk
5. takdir.
6. ujian
7. hikmah
8.	 Allah	swt.
9. tetap berusaha dan berdoa
10.	keyakinan	sepenuh	

C.  Uraian
1. yakni lima puluh ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit 

dan bumi
2. Qadha menurut bahasa artinya hukum, ketetapan, perintah, 

kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Menurut istilah, 
qadha adalah ketentuan atau ketetapan Allah swt. dari 
sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan 
dengan makhlukNya sesuai dengan kehendakNya meliputi 
baik dan buruk, senang dan sedih, hidup dan mati, dan lain 
sebagainya.
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 Sedangkan qadar menurut bahasa berarti kepastian, 
peraturan, dan ukuran. Menurut istilah, qadar adalah 
perwujudan ketetapan qadha terhadap segala sesuatu yang 
berkenaan dengan makhlukNya yang telah ada sejak zaman 
azali sesuai dengan kehendakNya. Qadar disebut juga 
dengan takdir Allah swt. yang berlaku bagi semua makhluk 
hidup, baik yang telah, sedang, maupun akan terjadi.

3. Sebab ia selalu merasa senang dengan apa yang ditentukan 
Allah kepadanya. Jika beruntung atau berhasil, ia bersyukur. 
Jika terkena musibah atau gagal, ia bersabar dan berusaha 
lagi.

4. a. Contoh qadha dalam kehidupan sehari-hari adalah 
kelahiran seseorang, kematian, usia seseorang, jenis 
kelamin seseorang, terjadinya hari kiamat, banjir, 
jatuhnya daun, dan lain-lain.

b. Contoh qadar dalam kehidupan sehari-hari adalah 
kekayaan, kepandaian, kesehatan, kesembuhan dari 
suatu penyakit, dan lain-lain.

5. Artinya: “Katakanlah, ‘Tidak akan menimpa kami melainkan 
apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung 
kami, dan hanya kepada Allah bertawakalah orang-orang 
yang beriman.” (At-Taubah, 9:51).

6. a. Takdir Mu’allaq
 Taqdir mu’allaq adalah takdir Allah swt. yang erat 

kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contoh: kepandaian 
dan kekayaan.

b. Takdir Mubram
 Takdir mubram ialah takdir yang pasti terjadi dan tidak 

dapat dielakkan kejadiannya. Dapat kita beri contoh 
nasib manusia, lahir, kematian, jodoh, terjadinya kiamat 
dan sebagainya. Qadha dan qadar Allah swt.  yang 
berhubungan dengan nasib manusia adalah rahasia 
Allah swt. hanya Allah swt. yang mengetahuinya. 
Manusia diperintahkan mengetahui qadha dan qadarnya 
melalui usaha dan ikhtiar.

7. a. Pertama: Al-‘Ilm (pengetahuan)
b. Kedua: Al-kitabah (penulisan)
c. Ketiga: Al-Masyiah (kehendak).
d. Keempat: Al-Khalq (penciptaan)

8.	 a.	 Bersikap	qana’ah	dan	menjaga	kemuliaan	diri
b. Bercita-cita yang tinggi
c. Bertekad dan bersungguh-sungguh dalam berbagai hal
d. Bersikap adil, baik pada saat senang maupun susah
e. Selamat dari kedengkian dan penentangan
f. Selalu sadar dan menerima kenyataan serta senantiasa 

bersabar.
g. Rajin dalam berusaha dan tidak mudah menyerah.
h. Bersikap optimis, bukan pesimis.
i. Senantiasa bersikap tawakal.
j. Menaati perintah Allah swt. dan menjauhi larangan-Nya
k. Mengisi kehidupan dengan hal positif untuk mencapai 

kebahagiaan di akhirat kelak.
9. a. Melatih diri untuk lebih bersyukur kepada Allah swt.

b. Mendekatkan diri kepada Allah swt.
c. Melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha 

dan tidak cepat putus asa.
d. Menghindarkan dari sifat sombong.
e. Menenangkan jiwa.
f. Membiasakan diri untuk bersabar dan bertawakal 

kepada Allah swt.
g. Materi terkait: Pengertian dan Hikmah Beriman Kepada 

Kitab Allah
10.	a.	 Tidak	merasa	 takut	 atau	was-was,	 karena	 kita	 tahu	

bahwa apapun yang ditakdirkan Allah pasti terjadi dan 
tidak bisa dihindari.

b. Tidak akan pernah merasa sedih atas sesuatu yang 
mungkin akan hilang darinya, karena meyakini bahwa 
hal itu bukan takdirnya, atau kalaupun itu menjadi 
takdirnya, maka rencana Allah lah  yang lebih baik.

c. Akan selalu merasa bahwa apapun yang dimilikinya, 
yaitu harta, anak-anak, suami, istri atau kedudukan 
adalah lebih karena karunia Allah dan takdir-Nya, karena 
itu semua adalah milik Allah semata.

d. Jiwa kita menjadi tenang, karena kita meyakini bahwa 
yang ditakdirkan itulah yang akan terjadi, sedangkan 
yang tidak ditakdirkan tidak akan terjadi.
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SILABUS
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

BAB 3  MeMAhAMI TATA KrAMA, SoPAn SAnTUn, dAn MALU MenUrUT AJArAn ISLAM

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 praktik-
praktik 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 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, 
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori.

 
Peta Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTs meliputi:

Kompetensi dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran
3.7 Memahami makna tata krama, 

sopan santun, dan rasa malu
4.7 Menyajikan contoh perilaku tata 

krama, sopan-santun, dan rasa 
malu

Tata Krama
1 Pengertian  dan contoh  perilaku  tata  

krama dalam  kehidupan
2 Penerapan tata krama di lingkungan 

keluarga, sekolah, dan masyarakat
3 Tujuan tata krama dalam kehidupan 

sehari-hari

Sopan Santun, Dan Malu
1. Pengertian sopan santun dan normanya
2. Dalil naqli sopan santun 
3. Contoh per i laku santun dalam 

kehidupan sehari-hari
4. Pentingnya bersikap sopan santun
5. Manfaat sikap santun
6. Pengertian sifat malu
7. Dalil naqli terkait sifat malu
8.	 Dalam	kajian	aqidah	akhlak	sifat	malu	

terbagi menjadi tiga
9. Sumber dan manfaat sifat malu
10.	Contoh	perilaku	malu	dalam	kehidupan	

sehari-hari
11. Akibat tidak memiliki sifat malu
12. Keutamaan malu menurut ajaran Islam

1. Membaca buku teks atau sumber 
belajar yang lain (relevan) tentang 
makna tata krama, sopan santun, 
dan rasa malu.

2. Melakukan diskusi dengan kelompok 
belajar untuk memperdalam atau 
mengenal contoh perilaku tata 
krama, sopan-santun, dan rasa 
malu.

3. Mengumpu l kan  da ta  un tuk 
memahami penerapan tata krama 
di lingkungan keluarga, sekolah, 
dan masyarakat

4. Menganalisis dan menjelaskan 
keutamaan malu menurut ajaran 
Islam.

5. Menyajikan atau mempresentasikan 
hasil yang dipelajari mengenai 
perilaku  tata krama, sopan santun, 
dan rasa malu.

6. Menjelaskan dan meyakini bahwa 
berbakti dan tata krama, sopan 
santun, dan rasa malu adalah 
ajaran pokok agama.
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renCAnA PeLAKSAnAAn PeMBeLAJArAn (rPP)
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

BAB 3  MeMAhAMI TATA KrAMA, SoPAn SAnTUn, dAn MALU MenUrUT AJArAn ISLAM

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas /Semester : IX/ 2 (dua)
Tahun Pelajaran : ……………
Alokasi Waktu  : ……………

A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan makna tata krama, sopan santun, dan rasa malu 

dengan tepat.
2. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan contoh perilaku tata krama, sopan-

santun, dan rasa malu secara mandiri.
3.	 Melalui	kegiatan	diskusi,	siswa	diharapkan	dapat	mengidentifikasi	keutamaan	malu	menurut	ajaran	Islam	dengan	percaya	

diri.
4.	 Melalui	kegiatan	pengamatan,	siswa	diharapkan	dapat	mengindentifikasi	perilaku		tata	krama,	sopan	santun,	dan	rasa	

malu dengan tepat.
5. Melalui kegiatan penalaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan penerapan tata krama di lingkungan keluarga, sekolah, 

dan masyarakat dengan cermat.
6.	 Melalui	kegiatan	pemahaman,	siswa	diharapkan	dapat	mengidentifikasi	dan	meyakini	bahwa	berbakti	dan	tata	krama,	

sopan santun, dan rasa malu adalah ajaran pokok agama dengan tepat.

B. Kompetensi dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi dasar (Kd) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
3.7 Memahami makna tata krama, sopan santun, 

dan rasa malu
1. Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan makna tata krama, sopan 

santun, dan rasa malu.
2.	 Siswa	diharapkan	dapat	mengidentifikasi	keutamaan	malu	menurut	

ajaran Islam.
3. Siswa diharapkan dapat menjelaskan penerapan tata krama di 

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
4.	 siswa	 diharapkan	 dapat	mengidentifikasi	 dan	meyakini	 bahwa	

berbakti dan tata krama, sopan santun, dan rasa malu adalah 
ajaran pokok agama.

4.7 Menyajikan contoh perilaku tata krama,  
sopan-santun, dan rasa malu

1.	 Siswa	diharapkan	dapat	mengindentifikasi	 perilaku	 tata	 krama,	
sopan santun, dan rasa malu.

2. Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan contoh perilaku tata 
krama, sopan-santun, dan rasa malu.

 
C. Materi Pembelajaran

1. Tata Krama
Beberapa hal yang dipelajari dalam sub bab tersebut, antara lain:
a. Pengertian  dan contoh  perilaku  tata  krama dalam  kehidupan
b. Penerapan tata krama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat
c. Tujuan tata krama dalam kehidupan sehari-hari

2. Sopan Santun, dan Malu
Beberapa hal yang dipelajari dalam sub bab tersebut, antara lain:
a. Pengertian sopan santun dan normanya
b. Dalil naqli sopan santun 
c. Contoh perilaku santun dalam kehidupan sehari-hari
d. Pentingnya bersikap sopan santun
e. Manfaat sikap santun
f. Pengertian sifat malu
g. Dalil naqli terkait sifat malu
h. Dalam kajian aqidah akhlak sifat malu terbagi menjadi tiga
i. Sumber dan manfaat sifat malu
j. Contoh perilaku malu dalam kehidupan sehari-hari
k. Akibat tidak memiliki sifat malu
l. Keutamaan malu menurut ajaran Islam

d. Metode Pembelajaran
	 1.	 Pendekatan	 	 	 :	Scientific	Learning
 2. Model Pembelajaran : Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)
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e. Media Pembelajaran
1. Media LCD projector.
2. Laptop
3. Bahan tayang

F. Sumber Belajar
1. Buku teks pelajaran yang relevan.
2.	 Ay-Yusufi,	Atikah	U.M.Z.	2018.	Ayo Belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti IX 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. Pengertian  dan contoh  perilaku  tata  krama dalam  kehidupan
b. Penerapan tata krama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat
c. Tujuan tata krama dalam kehidupan sehari-hari
d. Pengertian sopan santun dan normanya
e. Dalil naqli sopan santun 
f. Contoh perilaku santun dalam kehidupan sehari-hari
g. Pentingnya bersikap sopan santun
h. Manfaat sikap santun
i. Pengertian sifat malu
j. Dalil naqli terkait sifat malu
k. Dalam kajian aqidah akhlak sifat malu terbagi menjadi tiga
l. Sumber dan manfaat sifat malu
m. Contoh perilaku malu dalam kehidupan sehari-hari
n. Akibat tidak memiliki sifat malu
o. Keutamaan malu menurut ajaran Islam

•	 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

Kegiatan Pembelajaran

Orientasi siswa 
kepada masalah

Mengamati
Siswa diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik
a. Pengertian  dan contoh  perilaku  tata  krama dalam  kehidupan
b. Penerapan tata krama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat
c. Tujuan tata krama dalam kehidupan sehari-hari
d. Pengertian sopan santun dan normanya
e. Dalil naqli sopan santun 
f. Contoh perilaku santun dalam kehidupan sehari-hari
g. Pentingnya bersikap sopan santun

130	menit
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h. Manfaat sikap santun
i. Pengertian sifat malu
j. Dalil naqli terkait sifat malu
k. Dalam kajian aqidah akhlak sifat malu terbagi menjadi tiga
l. Sumber dan manfaat sifat malu
m. Contoh perilaku malu dalam kehidupan sehari-hari
n. Akibat tidak memiliki sifat malu
o. Keutamaan malu menurut ajaran Islam
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. Pengertian  dan contoh  perilaku  tata  krama dalam  kehidupan
b. Penerapan tata krama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat
c. Tujuan tata krama dalam kehidupan sehari-hari
d. Pengertian sopan santun dan normanya
e. Dalil naqli sopan santun 
f. Contoh perilaku santun dalam kehidupan sehari-hari
g. Pentingnya bersikap sopan santun
h. Manfaat sikap santun
i. Pengertian sifat malu
j. Dalil naqli terkait sifat malu
k. Dalam kajian aqidah akhlak sifat malu terbagi menjadi tiga
l. Sumber dan manfaat sifat malu
m. Contoh perilaku malu dalam kehidupan sehari-hari
n. Akibat tidak memiliki sifat malu
o. Keutamaan malu menurut ajaran Islam

•	 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. Pengertian  dan contoh  perilaku  tata  krama dalam  kehidupan
b. Penerapan tata krama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat
c. Tujuan tata krama dalam kehidupan sehari-hari
d. Pengertian sopan santun dan normanya
e. Dalil naqli sopan santun 
f. Contoh perilaku santun dalam kehidupan sehari-hari
g. Pentingnya bersikap sopan santun
h. Manfaat sikap santun
i. Pengertian sifat malu
j. Dalil naqli terkait sifat malu
k. Dalam kajian aqidah akhlak sifat malu terbagi menjadi tiga
l. Sumber dan manfaat sifat malu
m. Contoh perilaku malu dalam kehidupan sehari-hari
n. Akibat tidak memiliki sifat malu
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•	 Mendengar
Pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Pengertian  dan contoh  perilaku  tata  krama dalam  kehidupan
b. Penerapan tata krama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat
c. Tujuan tata krama dalam kehidupan sehari-hari
d. Pengertian sopan santun dan normanya
e. Dalil naqli sopan santun 
f. Contoh perilaku santun dalam kehidupan sehari-hari
g. Pentingnya bersikap sopan santun
h. Manfaat sikap santun
i. Pengertian sifat malu
j. Dalil naqli terkait sifat malu
k. Dalam kajian aqidah akhlak sifat malu terbagi menjadi tiga
l. Sumber dan manfaat sifat malu
m. Contoh perilaku malu dalam kehidupan sehari-hari
n. Akibat tidak memiliki sifat malu

•	 Menyimak
Penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global tentang 
materi pelajaran mengenai:
a. Pengertian  dan contoh  perilaku  tata  krama dalam  kehidupan
b. Penerapan tata krama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat
c. Tujuan tata krama dalam kehidupan sehari-hari
d. Pengertian sopan santun dan normanya
e. Dalil naqli sopan santun 
f. Contoh perilaku santun dalam kehidupan sehari-hari
g. Pentingnya bersikap sopan santun
h. Manfaat sikap santun
i. Pengertian sifat malu
j. Dalil naqli terkait sifat malu
k. Dalam kajian aqidah akhlak sifat malu terbagi menjadi tiga
l. Sumber dan manfaat sifat malu
m. Contoh perilaku malu dalam kehidupan sehari-hari
n. Akibat tidak memiliki sifat malu
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. Pengertian  dan contoh  perilaku  tata  krama dalam  kehidupan
b. Penerapan tata krama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat
c. Tujuan tata krama dalam kehidupan sehari-hari
d. Pengertian sopan santun dan normanya
e. Dalil naqli sopan santun 
f. Contoh perilaku santun dalam kehidupan sehari-hari
g. Pentingnya bersikap sopan santun
h. Manfaat sikap santun
i. Pengertian sifat malu
j. Dalil naqli terkait sifat malu
k. Dalam kajian aqidah akhlak sifat malu terbagi menjadi tiga
l. Sumber dan manfaat sifat malu
m. Contoh perilaku malu dalam kehidupan sehari-hari
n. Akibat tidak memiliki sifat malu
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 pengertian dan contoh  perilaku  tata  krama, sopan santun, 

dan malu dalam  kehidupan?
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Membimbing 
penyelidikan individu 
dan kelompok

Mengumpulkan informasi
Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang 
telah	diidentifikasi	melalui	kegiatan:
•	 Mengamati	objek/kejadian

a. Pengertian  dan contoh  perilaku  tata  krama dalam  kehidupan
b. Penerapan tata krama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat
c. Tujuan tata krama dalam kehidupan sehari-hari
d. Pengertian sopan santun dan normanya
e. Dalil naqli sopan santun 
f. Contoh perilaku santun dalam kehidupan sehari-hari
g. Pentingnya bersikap sopan santun
h. Manfaat sikap santun
i. Pengertian sifat malu
j. Dalil naqli terkait sifat malu
k. Dalam kajian aqidah akhlak sifat malu terbagi menjadi tiga
l. Sumber dan manfaat sifat malu
m. Contoh perilaku malu dalam kehidupan sehari-hari
n. Akibat tidak memiliki sifat malu

•	 Membaca	sumber	lain	selain	buku	teks
Mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk mencari 
dan membaca artikel tentang
a. Pengertian  dan contoh  perilaku  tata  krama dalam  kehidupan
b. Penerapan tata krama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat
c. Tujuan tata krama dalam kehidupan sehari-hari
d. Pengertian sopan santun dan normanya
e. Dalil naqli sopan santun 
f. Contoh perilaku santun dalam kehidupan sehari-hari
g. Pentingnya bersikap sopan santun
h. Manfaat sikap santun
i. Pengertian sifat malu
j. Dalil naqli terkait sifat malu
k. Dalam kajian aqidah akhlak sifat malu terbagi menjadi tiga
l. Sumber dan manfaat sifat malu
m. Contoh perilaku malu dalam kehidupan sehari-hari
n. Akibat tidak memiliki sifat malu

•	 Mengumpulkan	informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau kegiatan lain 
guna menemukan solusi masalah terkait materi pokok yaitu
a. Pengertian  dan contoh  perilaku  tata  krama dalam  kehidupan
b. Penerapan tata krama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat
c. Tujuan tata krama dalam kehidupan sehari-hari
d. Pengertian sopan santun dan normanya
e. Dalil naqli sopan santun 
f. Contoh perilaku santun dalam kehidupan sehari-hari
g. Pentingnya bersikap sopan santun
h. Manfaat sikap santun
i. Pengertian sifat malu
j. Dalil naqli terkait sifat malu
k. Dalam kajian aqidah akhlak sifat malu terbagi menjadi tiga
l. Sumber dan manfaat sifat malu
m. Contoh perilaku malu dalam kehidupan sehari-hari
n. Akibat tidak memiliki sifat malu

•	 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 

pengertian dan contoh  perilaku  tata  krama, sopan santun, dan malu dalam  
kehidupan.
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•	 Saling	tukar	informasi	tentang:
a. Pengertian  dan contoh  perilaku  tata  krama dalam  kehidupan
b. Penerapan tata krama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat
c. Tujuan tata krama dalam kehidupan sehari-hari
d. Pengertian sopan santun dan normanya
e. Dalil naqli sopan santun 
f. Contoh perilaku santun dalam kehidupan sehari-hari
g. Pentingnya bersikap sopan santun
h. Manfaat sikap santun
i. Pengertian sifat malu
j. Dalil naqli terkait sifat malu
k. Dalam kajian aqidah akhlak sifat malu terbagi menjadi tiga
l. Sumber dan manfaat sifat malu
m. Contoh perilaku malu dalam kehidupan sehari-hari
n. Akibat tidak memiliki sifat malu
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. Pengertian  dan contoh  perilaku  tata  krama dalam  kehidupan
b. Penerapan tata krama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat
c. Tujuan tata krama dalam kehidupan sehari-hari
d. Pengertian sopan santun dan normanya
e. Dalil naqli sopan santun 
f. Contoh perilaku santun dalam kehidupan sehari-hari
g. Pentingnya bersikap sopan santun
h. Manfaat sikap santun
i. Pengertian sifat malu
j. Dalil naqli terkait sifat malu
k. Dalam kajian aqidah akhlak sifat malu terbagi menjadi tiga
l. Sumber dan manfaat sifat malu
m. Contoh perilaku malu dalam kehidupan sehari-hari
n. Akibat tidak memiliki sifat malu

•	 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. Pengertian  dan contoh  perilaku  tata  krama dalam  kehidupan
b. Penerapan tata krama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat
c. Tujuan tata krama dalam kehidupan sehari-hari
d. Pengertian sopan santun dan normanya
e. Dalil naqli sopan santun 
f. Contoh perilaku santun dalam kehidupan sehari-hari
g. Pentingnya bersikap sopan santun
h. Manfaat sikap santun
i. Pengertian sifat malu
j. Dalil naqli terkait sifat malu
k. Dalam kajian aqidah akhlak sifat malu terbagi menjadi tiga
l. Sumber dan manfaat sifat malu
m. Contoh perilaku malu dalam kehidupan sehari-hari
n. Akibat tidak memiliki sifat malu



Perangkat Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013 35

•	 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. Pengertian  dan contoh  perilaku  tata  krama dalam  kehidupan
b. Penerapan tata krama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat
c. Tujuan tata krama dalam kehidupan sehari-hari
d. Pengertian sopan santun dan normanya
e. Dalil naqli sopan santun 
f. Contoh perilaku santun dalam kehidupan sehari-hari
g. Pentingnya bersikap sopan santun
h. Manfaat sikap santun
i. Pengertian sifat malu
j. Dalil naqli terkait sifat malu
k. Dalam kajian aqidah akhlak sifat malu terbagi menjadi tiga
l. Sumber dan manfaat sifat malu
m. Contoh perilaku malu dalam kehidupan sehari-hari
n. Akibat tidak memiliki sifat malu

•	 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. Pengertian  dan contoh  perilaku  tata  krama dalam  kehidupan
b. Penerapan tata krama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat
c. Tujuan tata krama dalam kehidupan sehari-hari
d. Pengertian sopan santun dan normanya
e. Dalil naqli sopan santun 
f. Contoh perilaku santun dalam kehidupan sehari-hari
g. Pentingnya bersikap sopan santun
h. Manfaat sikap santun
i. Pengertian sifat malu
j. Dalil naqli terkait sifat malu
k. Dalam kajian aqidah akhlak sifat malu terbagi menjadi tiga
l. Sumber dan manfaat sifat malu
m. Contoh perilaku malu dalam kehidupan sehari-hari
n. Akibat tidak memiliki sifat malu

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
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h. Penilaian, Pembelajaran remedial, dan Pengayaan
1. Teknik Penilaian

a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan
 1) Tes Tertulis
  a) Pilihan ganda
	 	 b)	 Uraian/esai
 2) Tes Lisan
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan
 1) Proyek, pengamatan, wawancara
	 	 •	 Mempelajari	buku	teks	dan	sumber	lain	tentang	materi	pokok.
	 	 •	 Menyimak	tayangan/demo	tentang	materi	pokok.
	 	 •	 Menyelesaikan	tugas	yang	berkaitan	dengan	pengamatan	dan	eksplorasi.
 2) Portofolio/unjuk kerja
	 	 •	 Laporan	tertulis	individu/kelompok.
 3) Produk.

2. Instrumen Penilaian
a. Pertemuan Pertama (Terlampir)
b. Pertemuan Kedua (Terlampir)
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir)

3. Pembelajaran Remedian dan Pengayaan
a. Remedial

•	 Remedial	dapat	diberikan	kepada	siswa	yang	belum	mencapai	KKM	maupun	kepada	siswa	yang	sudah	melampaui	
KKM. Remidial terdiri atas dua bagian: remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai 
Kompetensi Dasar.

•	 Guru	memberi	semangat	kepada	siswa	yang	belum	mencapai	Kriteria	Ketuntasan	Minimal	 (KKM).	Guru	akan	
memberikan tugas bagi siswa yang belum mencapai KKM, misalnya sebagai berikut.
– Menjelaskan pengertian  dan contoh  perilaku  tata  krama, sopan santun, dan malu dalam  kehidupan.
– Menyebutkan penerapan tata krama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

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

– Apa tujuan bersikap tata krama, sopan santun, dan malu dalam kehidupan sehari-hari?
– Dalam kajian aqidah akhlak sifat malu terbagi menjadi tiga, sebut dan jelaskan!
– Bagaimanakah keutamaan sifat malu menurut ajaran Islam?

...........................,…………..

  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  : IX/Dua
Tahun Pelajaran : ....................
Waktu Pengamatan : Pada saat Pelaksanaan pembelajaran.
Indikator :  1. Aktif
      2. Kerjasama
      3. Semangat
rubrik:
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran:
1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok secara terus menerus dan konsisten.
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Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
2. Cukupjika menunjukkan ada sedikitusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha bekerjasama dalam kegiatan kelompok secara terus menerus dan konsisten.
Indikator sikap tidak mudah putus asa terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.
1. Kurang baik jika sama sekali bersikap putus asa terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi 

masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi masih 

belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif 

secara terus menerus dan konsisten.

Bubuhkan tanda √ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
 

LeMBAr oBSerVASI PenILAIAn SIKAP

Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/semester : IX/Dua
Materi pokok : Memahami Tata Krama, Sopan Santun, dan Malu Menurut Ajaran Islam

no. nama
siswa

oBSerVASI Jumlah 
skor

nilai
religius Jujur  gemar 

membaca
disiplin Kerja 

keras
Cinta 

tanah air
1.   

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Keterangan pengisian skor:
4 = sangat baik   2 = cukup
3 = baik     1 = kurang

LeMBAr PengAMATAn PengeTAhUAn
Penugasan kelompok

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas    : IX
rubrik Penilaian

no. Kriteria Kelompok
4 3 2 1

1. Kesesuaian dengan konsep dan prinsip matematika

2. Ketepatan memilih bahan/materi pembelajaran

3. Kreativitas 

4. Ketepatan waktu pengumpulan tugas

5. Kerapihan hasil

6. Nilai estetika
Keterangan: 4 = sangat baik; 3 = baik; 2 = cukup baik; 1= kurang baik 

Nilai Perolehan = 
Jumlah Skor

20
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Contoh Lampiran Soal Latihan
1. Allah swt. mencintai sikap santun. Bagaimana bunyi hadis yang menjelaskan hal tersebut?
2. Tahukah kalian dari mana sebenarnya sumber rasa malu?
3. Bagaimana bunyi hadis yang menjelaskan tentang sifat malu?
4. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Jelaskan maksudnya!
5. Dengan bertata krama yang baik dalam lingkungan masyarakat, maka akan timbul keharmonisan dan keselarasan dalam 

masyarakat. Apa saja tata krama dalam lingkungan masyarakat?
6. Apa saja bentuk-bentuk yang mencerminkan tata krama di lingkungan keluarga?
7. Sebenarnya banyak tujuan dan manfaat yang bisa kita capai dalam bertata krama. Apa tujuan tata krama dalam kehidupan 

sehari-hari?
8.	 Jika	kita	lihat	lingkungan	sekitar,	banyak	orang	berperilaku	buruk	dalam	kehidupannya.	Mereka	melakukan	dosa	dan	maksiat	

tanpa rasa malu. Lalu, apakah mereka akan hidup bahagia? 
9. Berilah contoh sikap malu yang tidak tepat!
10.	Sebutkan	keutamaan	malu	menurut	ajaran	Islam!

 
PenILAIAn KInerJA PreSenTASI

Studi kasus

Mata pelajaran :  Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Materi   :  Memahami Tata Krama, Sopan Santun, dan Malu Menurut Ajaran Islam
Alokasi	waktu	 :		2	x	40	menit
Nama siswa : …….
Kelas   : …….

no. Aspek yang dinilai Penilaian
1 2 3

1. Komunikasi 

2. Sistematika penyampaian

3. Wawasan 

4. Keberanian 

5. Antusias

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 IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

BAB 3  MeMAhAMI TATA KrAMA, SoPAn SAnTUn, dAn MALU MenUrUT AJArAn ISLAM

A. PenTIngnYA MeMAhAMI TATA KrAMA dAn 
MeMrAKTIKKAnnYA

AYo KerJAKAn
1. a. Bersikap  sopan  dan  ramah  kepada  siapa  saja.

b. Memberi  perhatian  kepada  orang  lain.
c. Berusaha  selalu  menjaga  perasaan  orang  lain
d. Bersikap ingin membantu.
e. Memiliki rasa toleransi yang tinggi.
f. Dapat  menguasai  diri  dan  mengendalikan  emosi  

dalam  situasi apa  pun.
2. a. Agar tidak mengganggu lawan bicara, suara hendaknya 

sekadar cukup terdengar oleh lawan bicaranya.
b. Mulut tidak terlalu dekat dengan pada muka lawan bicara 

agar uap mulut tidak tercium olehnya.
c. Berbicara dengan tenang dan tidak tergesa-gesa
d. Jangan tertawa jika mulut penuh berisi makanan.
e. Berbicara di hadapan orang lain dengan kata yang baik

3. a. Menentukan tujuan yang baik.
b. Diawali dengan doa.
c. Membawa perbekalan yang cukup.
d. Tidak meninghalkan kewajiban syariat.
e. Bersikap sopan  santun.
f. Patuh terhadap  peraturan  setempat.

4. a. Ketika kita menerima tamu, kita harus  menyambutnya 
dengan sambutan yang ramah, sopan, dan  riang.

b. Berikan jamuan yang paling utama.
c. Berikan kenyamanan untuknya.
d. Tunaikan hajat/keperluan tamu yang datang  tersebut 

dengan baik.
e. Ketika tamu hendak pulang, antarkan hingga  depan.

5. a. Memberi hormat kepada guru ketika guru masuk kelas
b. Jika bertemu dengan guru selalu betegur sapa yang 

sopan.
c. Menghargai guru jika sedang mengajar di kelas
d. Tidak membuat keributan di kelas ketika pelajaran 

berlangsung. 
e. Bila izin keluar dan permisi, selalu minta izin dulu pada 

guru yang sedang mengajar.
f. Mematuhi aturan-aturan yang berlaku di sekolah.
g. Bersedia diberi sanksi apabila melakukan kesalahan 

seperti tidak pakai dasi, terlambat, berpakaian tidak 
sopan dan lain-lain. 

B. BerSIKAP SoPAn SAnTUn dAn MALU
AYo KerJAKAn
1. a. Menghargai orang yang sedang berbicara.

b. Menghormati orang yang lebih tua.
c. Berbicara dengan penuh sopan santun kepada 

siapapun.
d. Selalu mentaati peraturan yang ada di keluarga, sekolah 

dan masyarakat.
e. Selalu memaafkan kesalahan orang lain.
f. Mengikuti kegiatan kerja bakti yang ada di lingkungan 

sekitarnya.
2. a. Mudah diterima oleh orang lain. Sikap santun akan 

menjadikan seseorang disenangi orang lain, sehingga 
mudah diterima oleh orang lain.

b. Menunjang kesuksesan. Banyak pengusaha sukses 
ditunjang oleh sikap santun yang ditunjukkannya. 
Pembeli, pelanggan, karyawan dan rekan sejawat 
akan senang bergaul dengannya. Relasinya bertambah 
banyak, sehingga akan menambah kesuksesannya.

3. Malu adalah akhlak yang mendorong seseorang untuk 
meninggalkan perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina 
sehingga mampu menghalangi seseorang dari melakukan 
dosa dan maksiat serta mencegah sikap melalaikan hak 
orang lain.

4. a. Malu untuk berbuat maksiat dan meninggalkan perintah-
Nya.

b. Malu untuk melakukan perbuatan yang dapat merusak 
akhlaknya.

5. a. Mencegah dari perbuatan tercela. Seorang yang 
memiliki sifat malu akan berusaha sekuat tenaga 
menghindari perbuatan tercela, sebab ia takut kepada 
Allah swt.

b. Mendorong berbuat kebaikan. Rasa malu kepada Allah 
swt. akan mendorong seseorang berbuat kebaikan. 
Sebab ia tahu bahwa setiap perbuatan manusia akan 
dibalas oleh Allah swt. di akhirat kelak.

c. Mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridai Allah 
swt.

d. Orang-orang yang memiliki rasa malu akan senantiasa 
melaksanakan perintah Allah swt. dan menjauhi 
larangan-Nya.

evaluasi
A. Pilihan ganda
1. d. akhlak dan sopan santun
2. a. tata krama
3.	 a.	 Q.S.	Al-Baqarah	(2):	83
4. c. Berbicara dengan tidak tenang tergesa-gesa
5. c. Tidak memiliki rasa toleransi sedikitpun
6. c. meninggalkan kewajiban syariat
7. c. Tidak perlu menunaikan hajat/keperluan tamu  yang 

datang tersebut  dengan  baik.
8.	 d.	 Tidak	perlu	hormat	pada	orang	tua
9. c. Tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku di sekolah.
10.	c.	 Bila	sedang	mengikuti	rapat,	memotong	pembicaraan	

orang lain sebelum orang tersebut selesai bicara.
11. d. Mendekati terjadinya pertentangan.
12. b. pergaulan sekelompok itu
13. c. Berkata-kata kotor, kasar, dan sombong.
14. a. santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan
15. a. menjadikan diri kita mudah diterima orang lain
16. b. santun
17. c. Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia
18.	c.	 Tidak	menaati	peraturan	yang	ada	di	keluarga,	sekolah	

dan masyarakat.
19. a. Mudah diterima oleh orang lain dan menunjang 

kesuksesan
20.	d.	 malu
21.	a.	 70
22. b. malu tidak mengerjakan pr
23. c. malu
24. c. dan malu termasuk cabangnya iman
25. b. auratnya
26. d. Malu kepada makhluk gaib
27. b. sangat tinggi
28.	d.	 Orang-orang	yang	memiliki	rasa	malu	akan	senantiasa	

melanggar perintah Allah swt. dan mendekati larangan-
Nya.

29. a. Sengaja mengumbar aurat agar terlihat lebih menarik 
dan cantik

30.	b.	 Malu	dapat	mendekatkan	manusia	dari	dosa
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B.  Isian
1. malu, malu
2. baik dan keji.
3. malu, malunya
4. keharmonisan dan keselarasan
5. aurat 
6. ketakwaan kepada Allah swt
7. cermin
8.	 maksiat
9. individu ataupun kelompok
10.	 relatif

C.  Uraian

1. 

 Artinya: “Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. bersabda 
kepada Al Asyaj Al ‘Ashri: Sesungguhnya dalam dirimu 
terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah: yaitu sifat santun 
dan malu.” (H.R. Ibnu Majah)

2. Malu berasal dari keimanan dan pengakuan akan keagungan 
Allah swt. Rasa malu akan muncul jika kita beriman dan 
menghayati betul bahwa Allah swt. itu Mahakuasa atas 
segala sesuatu.

3. 

 Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda: 
“Iman adalah pokoknya, cabangnya ada tujuh puluh lebih, 
dan malu termasuk cabangnya iman.” (H.R. Muslim)

4.	 Ucapannya	 lemah-lembut,	 tingkah	 lakunya	 halus	 serta	
menjaga perasaan orang lain. Dari sini dapat disimpulkan 
bahwa santun mencakup dua hal, yakni santun dalam 
ucapan dan santun dalam perbuatan.

5. a. Menjalin silaturahmi kepada tetangga-tetangga.
b. Apabila bertemu dengan orang lain baik dikenal maupun 

tidak, selalu memancarkan senyum.
c. Apabila ada orang tua yang duduk dan kita hendak lewat 

harus permisi agar lebih sopan kepada orang yang lebih 
tua.

d. Bila sedang mengikuti rapat, jangan memotong 
pembicaraan orang lain sebelum orang tersebut selesai 
bicara.

e. Bila ada tetangga yang sakit jangan membuat 
kegaduhan, misalnya membunyikan tape keras-keras 
sesuka hati sehingga mengganggu orang lain.

f. Begitu pula pada saat istirahat siang, jangan ribut agar 
tidak menyinggung orang sedang istirahat.

6. a. Hormat pada orang tua
b. Mengucapkan salam bila bertamu, atau ada orang 

bertamu ke rumah kita
c. K i ta  sebagai  tuan rumah mest i  sopan dan 

mempersilahkan masuk.
d. Bila ingin berpergian selalu berpamitan kepada orang 

tua ataupun pada orang yang ada di rumah dan 
begitupun sebaliknya bila datang ke rumah selalu 
mengucapkan salam.

e. Menjaga perasaan orang tua agar tidak tersinggung oleh 
perkataan kita dan masih banyak lagi yang lain.

7. Berikut di antara tujuan-tujuan itu di antaranya:
a.	 Untuk	menciptakan	suatu	kedamaian	dalam	kehidupan	

sosial.
b. Menumbuhkan kesadaran seseorang akan pentingnya 

bertata krama.
c. Menambah ilmu pengetahuan baik secara lisan maupun 

tertulis
d.	 Untuk	menghindari	terjadinya	pertentangan.

8.	 Jawabannya	tentu	tidak,	justru	sebaliknya	pikiran	mereka	
merasa resah, hatinya gelisah, hidupnya sengsara baik di 
dunia maupun di akhirat kelak. Bahkan mereka tidak disukai 
oleh keluarga, teman, dan masyarakat. Kebahagiaan dan 
ketenteraman akan mudah diraih dengan berakhlak mulia 
kepada siapa pun.

9. Misalnya, seseorang malu berjilbab karena takut diejek 
teman-temannya, atau malu karena mendapat giliran maju 
presentasi di depan kelas.

10.	a.	 Malu	merupakan	salah	satu	cabang	keimanan
b. Malu merupakan sebuah hal yang mendatangkan 

kebaikan
c. Malu adalah akhlak para Malaikat
d. Malu merupakan salah satu akhlak dalam Islam
e. Malu dapat mengantarkan seseorang menuju surga
f. Malu senantiasa bersama dengan iman
g. Malu merupakan warisan para nabi terdahulu
h. Malu merupakan sifat Rasulullah saw.
i. Malu dapat menghindarkan manusia dari dosa
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SILABUS
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

BAB 4  hUKUM ISLAM TenTAng PenYeMBeLIhAn heWAn, AQIQAh, dAn QUrBAn

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 praktik-
praktik 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 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, 
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori.

 
Peta Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTs meliputi:

Kompetensi dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran
3.10	 Memahami	ketentuan	penyembelihan	

hewan dalam Islam
3.11 Memahami ketentuan qurban dan 

aqiqah
4.10	 Mempe r aga kan 	 t a t a 	 c a r a	

penyembelihan hewan
4.11 Menjalankan pelaksanaan ibadah 

qurban dan aqiqah di lingkungan 
sekitar rumah

Ketentuan penyembelihan hewan
1. Pengertian penyembelihan hewan 

berikut dalil naqli yang menyertainya
2. Kewaj iban dalam menyembel ih 

binatang
3. Syarat-syarat orang yang menyembelih
4. Syarat-syarat alat untuk menyembelih
5. Syarat-syarat hewan yang akan 

disembelih
6. Syarat sah dalam proses penyembelihan
7. Tata cara penyembelihan hewan

Makna aqiqah dan qurban
1. Pengertian qurban dan hukumnya
2. Dasar hukum kurban dan waktu 

penyembelihan qurban
3. Tempat dan jumlah hewan qurban
4. Orang yang menyembelih qurban
5. Hewan yang sah untuk qurban
6. Pembagian daging qurban berikut dalil 

naqli yang menyertainya
7. Pengertian dan dalil aqiqah
8.	 Waktu	penyembelihan	dan	pelaksanaan	

aqiqah
9. Jumlah hewan aqiqah dan syarat 

hewan untuk aqiqah
10.	Fungsi	dan	praktik	ibadah	aqiqah

1. Membaca buku teks atau sumber 
belajar yang lain (relevan) tentang  
ketentuan penyembelihan hewan 
dalam Islam.

2. Melakukan diskusi dengan kelompok 
belajar untuk memperdalam atau 
mengenal ketentuan qurban dan 
aqiqah.

3. Menganalisis dan menunjukkan tata 
cara penyembelihan hewan.

4. Menjelaskan dasar hukum qurban, 
waktu penyembelihan qurban, dan 
pembagian daging qurban berikut 
dalil naqli yang menyertainya.

5. Menyajikan atau mempresentasikan 
hasil yang dipelajari mengenai 
ketentuan penyembelihan hewan, 
aqiqah, dan qurban.

6. Menjelaskan fungsi dan praktik 
pelaksanaan ibadah qurban dan 
aqiqah di lingkungan sekitar rumah 
atau sekolah.

7. Menjelaskan dan menunjukkan 
perilaku peduli terhadap lingkungan 
sebagai implementasi pemahaman 
ajaran penyembelihan hewan.

8.	 Menjelaskan	 dan	 menunjukkan	
per i laku  empat i  dan gemar 
menolong kaum du’afa sebagai 
implementasi pemahaman makna 
ibadah qurban dan aqiqah.
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renCAnA PeLAKSAnAAn PeMBeLAJArAn (rPP)
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

BAB 4  hUKUM ISLAM TenTAng PenYeMBeLIhAn heWAn, AQIQAh, dAn QUrBAn

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas /Semester : IX/2 (dua)
Tahun Pelajaran : ……………
Alokasi Waktu  : ……………

A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam,  

qurban dan aqiqah dengan tepat.
2. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan fungsi dan praktik pelaksanaan 

ibadah qurban dan aqiqah di lingkungan sekitar rumah atau sekolah secara mandiri.
3.	 Melalui	kegiatan	diskusi,	siswa	diharapkan	dapat	mengidentifikasi	dasar	hukum	qurban,	waktu	penyembelihan	qurban,	

dan pembagian daging qurban berikut dalil naqli yang menyertainya  dengan percaya diri.
4. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat menjelaskan dan memeragakan tata cara penyembelihan hewan 

secara  islami dengan tepat.
5. Melalui kegiatan penalaran, siswa diharapkan dapat menyebutkan ketentuan penyembelihan hewan, aqiqah, dan qurban 

dengan cermat.
6.	 Melalui	 kegiatan	 pemahaman,	 siswa	diharapkan	 dapat	mengidentifikasi	 dan	menunjukkan	 perilaku	 peduli	 terhadap	

lingkungan sebagai implementasi pemahaman ajaran penyembelihan hewan dengan tepat.
7.	 Melalui	kegiatan	pemahaman,	siswa	diharapkan	dapat	mengidentifikasi	dan	menunjukkan	perilaku	empati	dan	gemar	

menolong kaum du’afa sebagai implementasi pemahaman makna ibadah qurban dan aqiqah dengan tepat.

B. Kompetensi dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi dasar (Kd) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
3.10	 Memahami	ketentuan	penyembelihan	hewan	

dalam Islam
3.11 Memahami ketentuan qurban dan aqiqah

1. Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan ketentuan penyembelihan 
hewan dalam Islam,  qurban dan aqiqah.

2.	 Siswa	diharapkan	dapat	mengidentifikasi	 dasar	 hukum	qurban,	
waktu penyembelihan qurban, dan pembagian daging qurban 
berikut dalil naqli yang menyertainya.

3. Siswa diharapkan dapat menyebutkan ketentuan penyembelihan 
hewan, aqiqah, dan qurban.

4. Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan menunjukkan 
perilaku peduli terhadap lingkungan sebagai implementasi 
pemahaman ajaran penyembelihan hewan.

5. Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan menunjukkan 
perilaku empati dan gemar menolong kaum du’afa sebagai 
implementasi pemahaman makna ibadah qurban dan aqiqah.

4.10	 Memperagakan	 tata	 cara	 penyembelihan	
hewan

4.11 Menjalankan pelaksanaan ibadah qurban dan 
aqiqah di lingkungan sekitar rumah

1. Siswa diharapkan dapat menjelaskan dan memeragakan tata cara 
penyembelihan hewan secara  islami.

2. Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan fungsi dan praktik 
pelaksanaan ibadah qurban dan aqiqah di lingkungan sekitar rumah 
atau sekolah.

 
C. Materi Pembelajaran

1. Ketentuan penyembelihan hewan
Beberapa hal yang dipelajari dalam sub bab tersebut, antara lain:
a. Pengertian penyembelihan hewan berikut dalil naqli yang menyertainya
b. Kewajiban dalam menyembelih binatang
c. Syarat-syarat orang yang menyembelih
d. Syarat-syarat alat untuk menyembelih
e. Syarat-syarat hewan yang akan disembelih
f. Syarat sah dalam proses penyembelihan
g. Tata cara penyembelihan hewan

2. Makna aqiqah dan qurban
Beberapa hal yang dipelajari dalam sub bab tersebut, antara lain:
a. Pengertian qurban dan hukumnya
b. Dasar hukum kurban dan waktu penyembelihan qurban
c. Tempat dan jumlah hewan qurban
d. Orang yang menyembelih qurban
e. Hewan yang sah untuk qurban
f. Pembagian daging qurban berikut dalil naqli yang menyertainya
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g. Pengertian dan dalil aqiqah
h. Waktu penyembelihan dan pelaksanaan aqiqah
i. Jumlah hewan aqiqah dan syarat hewan untuk aqiqah
j. Fungsi dan praktik ibadah aqiqah

d. Metode Pembelajaran
	 1.	 Pendekatan	 	 	 :	Scientific	Learning
 2. Model Pembelajaran : 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 IX 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. Ketentuan penyembelihan hewan
b. Pengertian penyembelihan hewan berikut dalil naqli yang menyertainya
c. Kewajiban dalam menyembelih binatang
d. Syarat-syarat orang yang menyembelih
e. Syarat-syarat alat untuk menyembelih
f. Syarat-syarat hewan yang akan disembelih
g. Syarat sah dalam proses penyembelihan
h. Tata cara penyembelihan hewan
i. Makna aqiqah dan qurban
j. Pengertian qurban dan hukumnya
k. Dasar hukum kurban dan waktu penyembelihan qurban
l. Tempat dan jumlah hewan qurban
m. Orang yang menyembelih qurban
n. Hewan yang sah untuk qurban
o. Pembagian daging qurban berikut dalil naqli yang menyertainya
p. Pengertian dan dalil aqiqah
q. Waktu penyembelihan dan pelaksanaan aqiqah
r. Jumlah hewan aqiqah dan syarat hewan untuk aqiqah
s. Fungsi dan praktik ibadah aqiqah

•	 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

Kegiatan Pembelajaran

Orientasi siswa 
kepada masalah

Mengamati
Siswa diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik
a. Ketentuan penyembelihan hewan
b. Pengertian penyembelihan hewan berikut dalil naqli yang menyertainya
c. Kewajiban dalam menyembelih binatang
d. Syarat-syarat orang yang menyembelih
e. Syarat-syarat alat untuk menyembelih
f. Syarat-syarat hewan yang akan disembelih
g. Syarat sah dalam proses penyembelihan
h. Tata cara penyembelihan hewan
i. Makna aqiqah dan qurban
j. Pengertian qurban dan hukumnya
k. Dasar hukum kurban dan waktu penyembelihan qurban
l. Tempat dan jumlah hewan qurban
m. Orang yang menyembelih qurban
n. Hewan yang sah untuk qurban
o. Pembagian daging qurban berikut dalil naqli yang menyertainya
p. Pengertian dan dalil aqiqah
q. Waktu penyembelihan dan pelaksanaan aqiqah
r. Jumlah hewan aqiqah dan syarat hewan untuk aqiqah
s. Fungsi dan praktik ibadah aqiqah
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. Ketentuan penyembelihan hewan
b. Pengertian penyembelihan hewan berikut dalil naqli yang menyertainya
c. Kewajiban dalam menyembelih binatang
d. Syarat-syarat orang yang menyembelih
e. Syarat-syarat alat untuk menyembelih
f. Syarat-syarat hewan yang akan disembelih
g. Syarat sah dalam proses penyembelihan
h. Tata cara penyembelihan hewan
i. Makna aqiqah dan qurban
j. Pengertian qurban dan hukumnya
k. Dasar hukum kurban dan waktu penyembelihan qurban
l. Tempat dan jumlah hewan qurban
m. Orang yang menyembelih qurban
n. Hewan yang sah untuk qurban
o. Pembagian daging qurban berikut dalil naqli yang menyertainya
p. Pengertian dan dalil aqiqah
q. Waktu penyembelihan dan pelaksanaan aqiqah
r. Jumlah hewan aqiqah dan syarat hewan untuk aqiqah
s. Fungsi dan praktik ibadah aqiqah

130	menit
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•	 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 penyembelihan hewan
b. Pengertian penyembelihan hewan berikut dalil naqli yang menyertainya
c. Kewajiban dalam menyembelih binatang
d. Syarat-syarat orang yang menyembelih
e. Syarat-syarat alat untuk menyembelih
f. Syarat-syarat hewan yang akan disembelih
g. Syarat sah dalam proses penyembelihan
h. Tata cara penyembelihan hewan
i. Makna aqiqah dan qurban
j. Pengertian qurban dan hukumnya
k. Dasar hukum kurban dan waktu penyembelihan qurban
l. Tempat dan jumlah hewan qurban
m. Orang yang menyembelih qurban
n. Hewan yang sah untuk qurban
o. Pembagian daging qurban berikut dalil naqli yang menyertainya
p. Pengertian dan dalil aqiqah
q. Waktu penyembelihan dan pelaksanaan aqiqah
r. Jumlah hewan aqiqah dan syarat hewan untuk aqiqah
s. Fungsi dan praktik ibadah aqiqah

•	 Mendengar
Pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Ketentuan penyembelihan hewan
b. Pengertian penyembelihan hewan berikut dalil naqli yang menyertainya
c. Kewajiban dalam menyembelih binatang
d. Syarat-syarat orang yang menyembelih
e. Syarat-syarat alat untuk menyembelih
f. Syarat-syarat hewan yang akan disembelih
g. Syarat sah dalam proses penyembelihan
h. Tata cara penyembelihan hewan
i. Makna aqiqah dan qurban
j. Pengertian qurban dan hukumnya
k. Dasar hukum kurban dan waktu penyembelihan qurban
l. Tempat dan jumlah hewan qurban
m. Orang yang menyembelih qurban
n. Hewan yang sah untuk qurban
o. Pembagian daging qurban berikut dalil naqli yang menyertainya
p. Pengertian dan dalil aqiqah
q. Waktu penyembelihan dan pelaksanaan aqiqah
r. Jumlah hewan aqiqah dan syarat hewan untuk aqiqah
s. Fungsi dan praktik ibadah aqiqah

•	 Menyimak
Penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global tentang 
materi pelajaran mengenai:
a. Ketentuan penyembelihan hewan
b. Pengertian penyembelihan hewan berikut dalil naqli yang menyertainya
c. Kewajiban dalam menyembelih binatang
d. Syarat-syarat orang yang menyembelih
e. Syarat-syarat alat untuk menyembelih
f. Syarat-syarat hewan yang akan disembelih
g. Syarat sah dalam proses penyembelihan
h. Tata cara penyembelihan hewan
i. Makna aqiqah dan qurban
j. Pengertian qurban dan hukumnya
k. Dasar hukum kurban dan waktu penyembelihan qurban
l. Tempat dan jumlah hewan qurban
m. Orang yang menyembelih qurban
n. Hewan yang sah untuk qurban
o. Pembagian daging qurban berikut dalil naqli yang menyertainya
p. Pengertian dan dalil aqiqah
q. Waktu penyembelihan dan pelaksanaan aqiqah
r. Jumlah hewan aqiqah dan syarat hewan untuk aqiqah
s. Fungsi dan praktik ibadah aqiqah
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. Ketentuan penyembelihan hewan
b. Pengertian penyembelihan hewan berikut dalil naqli yang menyertainya
c. Kewajiban dalam menyembelih binatang
d. Syarat-syarat orang yang menyembelih
e. Syarat-syarat alat untuk menyembelih
f. Syarat-syarat hewan yang akan disembelih
g. Syarat sah dalam proses penyembelihan
h. Tata cara penyembelihan hewan
i. Makna aqiqah dan qurban
j. Pengertian qurban dan hukumnya
k. Dasar hukum kurban dan waktu penyembelihan qurban
l. Tempat dan jumlah hewan qurban
m. Orang yang menyembelih qurban
n. Hewan yang sah untuk qurban
o. Pembagian daging qurban berikut dalil naqli yang menyertainya
p. Pengertian dan dalil aqiqah
q. Waktu penyembelihan dan pelaksanaan aqiqah
r. Jumlah hewan aqiqah dan syarat hewan untuk aqiqah
s. Fungsi dan praktik ibadah aqiqah
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas 
dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
– Dapatkah kalian memraktikkan tata cara penyembelihan hewan, aqiqah, 

dan qurban?

Membimbing 
penyelidikan individu 
dan kelompok

Mengumpulkan informasi
Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang 
telah	diidentifikasi	melalui	kegiatan:
•	 Mengamati	objek/kejadian

a. Ketentuan penyembelihan hewan
b. Pengertian penyembelihan hewan berikut dalil naqli yang menyertainya
c. Kewajiban dalam menyembelih binatang
d. Syarat-syarat orang yang menyembelih
e. Syarat-syarat alat untuk menyembelih
f. Syarat-syarat hewan yang akan disembelih
g. Syarat sah dalam proses penyembelihan
h. Tata cara penyembelihan hewan
i. Makna aqiqah dan qurban
j. Pengertian qurban dan hukumnya
k. Dasar hukum kurban dan waktu penyembelihan qurban
l. Tempat dan jumlah hewan qurban
m. Orang yang menyembelih qurban
n. Hewan yang sah untuk qurban
o. Pembagian daging qurban berikut dalil naqli yang menyertainya
p. Pengertian dan dalil aqiqah
q. Waktu penyembelihan dan pelaksanaan aqiqah
r. Jumlah hewan aqiqah dan syarat hewan untuk aqiqah
s. Fungsi dan praktik ibadah aqiqah

•	 Membaca	sumber	lain	selain	buku	teks
Mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk mencari 
dan membaca artikel tentang
a. Ketentuan penyembelihan hewan
b. Pengertian penyembelihan hewan berikut dalil naqli yang menyertainya
c. Kewajiban dalam menyembelih binatang
d. Syarat-syarat orang yang menyembelih
e. Syarat-syarat alat untuk menyembelih
f. Syarat-syarat hewan yang akan disembelih
g. Syarat sah dalam proses penyembelihan
h. Tata cara penyembelihan hewan
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i. Makna aqiqah dan qurban
j. Pengertian qurban dan hukumnya
k. Dasar hukum kurban dan waktu penyembelihan qurban
l. Tempat dan jumlah hewan qurban
m. Orang yang menyembelih qurban
n. Hewan yang sah untuk qurban
o. Pembagian daging qurban berikut dalil naqli yang menyertainya
p. Pengertian dan dalil aqiqah
q. Waktu penyembelihan dan pelaksanaan aqiqah
r. Jumlah hewan aqiqah dan syarat hewan untuk aqiqah
s. Fungsi dan praktik ibadah aqiqah

•	 Mengumpulkan	informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau kegiatan lain 
guna menemukan solusi masalah terkait materi pokok yaitu
a. Ketentuan penyembelihan hewan
b. Pengertian penyembelihan hewan berikut dalil naqli yang menyertainya
c. Kewajiban dalam menyembelih binatang
d. Syarat-syarat orang yang menyembelih
e. Syarat-syarat alat untuk menyembelih
f. Syarat-syarat hewan yang akan disembelih
g. Syarat sah dalam proses penyembelihan
h. Tata cara penyembelihan hewan
i. Makna aqiqah dan qurban
j. Pengertian qurban dan hukumnya
k. Dasar hukum kurban dan waktu penyembelihan qurban
l. Tempat dan jumlah hewan qurban
m. Orang yang menyembelih qurban
n. Hewan yang sah untuk qurban
o. Pembagian daging qurban berikut dalil naqli yang menyertainya
p. Pengertian dan dalil aqiqah
q. Waktu penyembelihan dan pelaksanaan aqiqah
r. Jumlah hewan aqiqah dan syarat hewan untuk aqiqah
s. Fungsi dan praktik ibadah aqiqah

•	 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 

penyembelihan hewan, aqiqah, dan qurban.
•	 Saling	tukar	informasi	tentang:

a. Ketentuan penyembelihan hewan
b. Pengertian penyembelihan hewan berikut dalil naqli yang menyertainya
c. Kewajiban dalam menyembelih binatang
d. Syarat-syarat orang yang menyembelih
e. Syarat-syarat alat untuk menyembelih
f. Syarat-syarat hewan yang akan disembelih
g. Syarat sah dalam proses penyembelihan
h. Tata cara penyembelihan hewan
i. Makna aqiqah dan qurban
j. Pengertian qurban dan hukumnya
k. Dasar hukum kurban dan waktu penyembelihan qurban
l. Tempat dan jumlah hewan qurban
m. Orang yang menyembelih qurban
n. Hewan yang sah untuk qurban
o. Pembagian daging qurban berikut dalil naqli yang menyertainya
p. Pengertian dan dalil aqiqah
q. Waktu penyembelihan dan pelaksanaan aqiqah
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r. Jumlah hewan aqiqah dan syarat hewan untuk aqiqah
s. Fungsi dan praktik ibadah aqiqah
dengan ditanggapi aktif oleh siswa dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai 
bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah 
yang terdapat pada buku pegangan siswa atau pada lembar kerja yang 
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap, teliti, jujur, sopan, 
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan 
kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.

Mengembangkan 
dan menyajikan hasil 
karya

Mengomunikasikan
siswa berdiskusi untuk menyimpulkan
•	 Menyampaikan	hasil	diskusi	berupa	kesimpulan	berdasarkan	hasil	analisis	

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, 
teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat 
dengan sopan.

•	 Mempresentasikan	hasil	diskusi	kelompok	secara	klasikal	tentang:
a. Ketentuan penyembelihan hewan
b. Pengertian penyembelihan hewan berikut dalil naqli yang menyertainya
c. Kewajiban dalam menyembelih binatang
d. Syarat-syarat orang yang menyembelih
e. Syarat-syarat alat untuk menyembelih
f. Syarat-syarat hewan yang akan disembelih
g. Syarat sah dalam proses penyembelihan
h. Tata cara penyembelihan hewan
i. Makna aqiqah dan qurban
j. Pengertian qurban dan hukumnya
k. Dasar hukum kurban dan waktu penyembelihan qurban
l. Tempat dan jumlah hewan qurban
m. Orang yang menyembelih qurban
n. Hewan yang sah untuk qurban
o. Pembagian daging qurban berikut dalil naqli yang menyertainya
p. Pengertian dan dalil aqiqah
q. Waktu penyembelihan dan pelaksanaan aqiqah
r. Jumlah hewan aqiqah dan syarat hewan untuk aqiqah
s. Fungsi dan praktik ibadah aqiqah

•	 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 penyembelihan hewan
b. Pengertian penyembelihan hewan berikut dalil naqli yang menyertainya
c. Kewajiban dalam menyembelih binatang
d. Syarat-syarat orang yang menyembelih
e. Syarat-syarat alat untuk menyembelih
f. Syarat-syarat hewan yang akan disembelih
g. Syarat sah dalam proses penyembelihan
h. Tata cara penyembelihan hewan
i. Makna aqiqah dan qurban
j. Pengertian qurban dan hukumnya
k. Dasar hukum kurban dan waktu penyembelihan qurban
l. Tempat dan jumlah hewan qurban
m. Orang yang menyembelih qurban
n. Hewan yang sah untuk qurban
o. Pembagian daging qurban berikut dalil naqli yang menyertainya
p. Pengertian dan dalil aqiqah
q. Waktu penyembelihan dan pelaksanaan aqiqah
r. Jumlah hewan aqiqah dan syarat hewan untuk aqiqah
s. Fungsi dan praktik ibadah aqiqah
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•	 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 penyembelihan hewan
b. Pengertian penyembelihan hewan berikut dalil naqli yang menyertainya
c. Kewajiban dalam menyembelih binatang
d. Syarat-syarat orang yang menyembelih
e. Syarat-syarat alat untuk menyembelih
f. Syarat-syarat hewan yang akan disembelih
g. Syarat sah dalam proses penyembelihan
h. Tata cara penyembelihan hewan
i. Makna aqiqah dan qurban
j. Pengertian qurban dan hukumnya
k. Dasar hukum kurban dan waktu penyembelihan qurban
l. Tempat dan jumlah hewan qurban
m. Orang yang menyembelih qurban
n. Hewan yang sah untuk qurban
o. Pembagian daging qurban berikut dalil naqli yang menyertainya
p. Pengertian dan dalil aqiqah
q. Waktu penyembelihan dan pelaksanaan aqiqah
r. Jumlah hewan aqiqah dan syarat hewan untuk aqiqah
s. Fungsi dan praktik ibadah aqiqah

•	 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 penyembelihan hewan
b. Pengertian penyembelihan hewan berikut dalil naqli yang menyertainya
c. Kewajiban dalam menyembelih binatang
d. Syarat-syarat orang yang menyembelih
e. Syarat-syarat alat untuk menyembelih
f. Syarat-syarat hewan yang akan disembelih
g. Syarat sah dalam proses penyembelihan
h. Tata cara penyembelihan hewan
i. Makna aqiqah dan qurban
j. Pengertian qurban dan hukumnya
k. Dasar hukum kurban dan waktu penyembelihan qurban
l. Tempat dan jumlah hewan qurban
m. Orang yang menyembelih qurban
n. Hewan yang sah untuk qurban
o. Pembagian daging qurban berikut dalil naqli yang menyertainya
p. Pengertian dan dalil aqiqah
q. Waktu penyembelihan dan pelaksanaan aqiqah
r. Jumlah hewan aqiqah dan syarat hewan untuk aqiqah
s. Fungsi dan praktik ibadah aqiqah

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi 
sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggung jawab, rasa 
ingin tahu, dan peduli lingkungan.
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Kegiatan Penutup
siswa:
•	 Membuat	rangkuman/simpulan	pelajaran	tentang	point-point	penting	yang	muncul	dalam	kegiatan	

pembelajaran yang baru dilakukan.
•	 Melakukan	refleksi	terhadap	kegiatan	yang	sudah	dilaksanakan.
Guru:
•	 Memeriksa	pekerjaan	siswa	yang	selesai	langsung	diperiksa.	siswa	yang	selesai	mengerjakan	proyek	

dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian proyek.
•	 Memberikan	penghargaan	kepada	kelompok	yang	memiliki	kinerja	dan	kerjasama	yang	baik.
•	 Merencanakan	kegiatan	tindak	lanjut	dalam	bentuk	tugas	kelompok/perseorangan	(jika	diperlukan).
•	 Mengagendakan	pekerjaan	rumah.
•	 Menyampaikan	rencana	pembelajaran	pada	pertemuan	berikutnya.

15 menit

h. Penilaian, Pembelajaran remedial, dan Pengayaan
1. Teknik Penilaian

a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan
 1) Tes Tertulis
  a) Pilihan ganda
	 	 b)	 Uraian/esai
 2) Tes Lisan
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan
 1) Proyek, pengamatan, wawancara
	 	 •	 Mempelajari	buku	teks	dan	sumber	lain	tentang	materi	pokok.
	 	 •	 Menyimak	tayangan/demo	tentang	materi	pokok.
	 	 •	 Menyelesaikan	tugas	yang	berkaitan	dengan	pengamatan	dan	eksplorasi.
 2) Portofolio/unjuk kerja
	 	 •	 Laporan	tertulis	individu/kelompok.
 3) Produk.

2. Instrumen Penilaian
a. Pertemuan Pertama (Terlampir)
b. Pertemuan Kedua (Terlampir)
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir)

3. Pembelajaran Remedian dan Pengayaan
a. Remedial

•	 Remedial	dapat	diberikan	kepada	siswa	yang	belum	mencapai	KKM	maupun	kepada	siswa	yang	sudah	melampaui	
KKM. Remidial terdiri atas dua bagian: remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai 
Kompetensi Dasar.

•	 Guru	memberi	semangat	kepada	siswa	yang	belum	mencapai	Kriteria	Ketuntasan	Minimal	 (KKM).	Guru	akan	
memberikan tugas bagi siswa yang belum mencapai KKM, misalnya sebagai berikut.
– Menjelaskan tata cara pelaksanaan aqiqah dan qurban serta ketentuan penyembelihan menurut ajaran 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

– Menjelaskan kewajiban dalam menyembelih binatang dan syarat sah dalam proses penyembelihan
– Menjelaskan dasar hukum qurban dan waktu penyembelihan qurban
– Menjelaskan pembagian daging qurban berikut dalil naqli yang menyertainya
– Menjelaskan waktu penyembelihan dan pelaksanaan aqiqah

...........................,…………..

  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  : IX/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 : IX/Dua
Materi pokok : Hukum Islam tentang Penyembelihan Hewan, Aqiqah, dan Qurban

no. nama
siswa

oBSerVASI Jumlah 
skor

nilai
religius Jujur  gemar 

membaca
disiplin Kerja 

keras
Cinta 

tanah air
1.   

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Keterangan pengisian skor:
4 = sangat baik   2 = cukup
3 = baik     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    : IX
rubrik Penilaian

no. Kriteria Kelompok
4 3 2 1

1. Kesesuaian dengan konsep dan prinsip matematika

2. Ketepatan memilih bahan/materi pembelajaran

3. Kreativitas 

4. Ketepatan waktu pengumpulan tugas

5. Kerapihan hasil

6. Nilai estetika
Keterangan: 4 = sangat baik; 3 = baik; 2 = cukup baik; 1= kurang baik 

Nilai Perolehan = 
Jumlah Skor

20

Contoh Lampiran Soal Latihan
1. Sudahkah kalian membiasakan untuk memperhatikan kehalalan pada daging yang kita santap. Misalnya dengan memperhatikan 

jenis dagingnya dan cara penyembelihannya?
2. Tahukah kalian bagaimana hukum mengonsumsi hewan yang disembelih secara mekanik?
3. Lalu bagaimana hukum mengonsumsi daging hewan hasil berburu?
4. Mengapa sebagai umat Islam kita tidak boleh menyembelih binatang secara sembarangan dan harus sesuai ajaran Islam? 

Apa akibatnya?
5. Sebutkan ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk berqurban!
6. Sebutkan hadis yang menjelaskan waktu pelaksanaan aqiqah bagi kelahiran anak!
7. Bagaimanakah ketentuan hewan yang akan disembelih?
8.	 Apa	kewajiban	yang	harus	dilakukan	dalam	menyembelih		binatang	yaitu:	
9. Berilah penjelasan tentang ketentuan jumlah qurban dalam penyembelihan hewan qurban!
10.	Di	manakah	tempat	penyembelihan	qurban?
11. Jelaskan mengenai pembagian daging qurban berikut dalil naqli yang menyertainya!
12.	Ulama	kita	menganjurkan	daging	“Qurban	Sunah”	dibagi	menjadi	3	bagian.	Bagaimana	bunyi	hadis	yang	menjelaskan	hal	

tersebut?
13. Kapan waktu penyembelihan dan pelaksanaan aqiqah?
14. Bagaimanakah bunyi hadis yang menjelaskan bahwa jumlah hewan aqiqah untuk bayi laki-laki dua ekor kambing sedangkan 

untuk bayi perempuan satu ekor kambing?
15. Akan tetapi jika punya  anak laki-laki dan hanya mampu dengan satu ekor kambing bolehkan beraqiqah juga? Berikah dalilnya!
16. Apa saja syarat hewan untuk aqiqah?
17. Aqiqah yang disyariatkan kepad umat Islam itu mengandung banyak fungsi, sebutkan!
18.	Jelaskan	tata	cara	aqiqah	dengan	benar!
19. Jelaskan tata cara penyembelihan hewan secara mekanis!
20.	Bagaimanakah	fatwa	MUI	terkait	penyembelihan	hewan	secara	mekanis	pemingsanan?
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PenILAIAn KInerJA PreSenTASI
Studi kasus

Mata pelajaran :  Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Materi   :  Hukum Islam tentang Penyembelihan Hewan, Aqiqah, dan Qurban
Alokasi	waktu	 :		2	x	40	menit
Nama siswa : …….
Kelas   : …….

no. Aspek yang dinilai Penilaian
1 2 3

1. Komunikasi 

2. Sistematika penyampaian

3. Wawasan 

4. Keberanian 

5. Antusias

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 IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

BAB 4  hUKUM ISLAM TenTAng PenYeMBeLIhAn heWAn, AQIQAh, dAn QUrBAn

A. KeTenTUAn PenYeMBeLIhAn heWAn
AYo KerJAKAn
1.	 Menurut	Mazhab	Hanafi	dan	Maliki,	penyembelihan	adalah	

terpotongnya empet urat leher, yaitu urat tenggorokan, urat 
pencernaan, dan dua urat nadi. Adapun menurut Mazhab 
Syafi’i	dan	Hanbali,	penyembelihan	adalah	terpotongnya	dua	
saluran di leher hewan, yaitu saluran napas yang  terletak 
di leher dan saluran makanan atau pencernaan.

2. a. Hewan yang akan disembelih adalah binatang yang 
halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya.

b. Hewan yang akan disembelih masih dalam keadaan 
hidup. Hewan yang mati bukan karena disembelih berarti 
sudah menjadi bangkai.

3. a. Penyembelihan dilakukan pada bagian leher hewan 
hingga terputus saluran makanan, pernapasan, dan 
dua urat lehernya.

b. Pada waktu menyembelih hewan, orang yang 
menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah 
memotong atau memutuskan bagian-bagian 
tenggorokan (saluran pernafasan), saluran makanan, 
dan dua urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. 
Bila ketiga bagian tersebut sudah putus, maka 
penyembelihan menjadi sah.

4. a. Menyiapkan alat untuk menyembelih seperti pisau atau 
pedang yang tajam. Jangan menggunakan pisau atau 
pedang yang tumpul karena akan menyengsarakan 
hewan yang disembelih.

b. Siapkan terlebih dahulu lubang penampung darah
c. Telentangkan hewan yang akan disembelih dengan 

posisi miring ke kiri menghadap kiblat pada tempat 
yang nyaman dengan leher menghadap pisau/alat 
penyembelih. Lambung kiri di bawah.

d. Leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas 
lubang penampung darah yang telah disiapkan.

e. Kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat 
atau diikat, kepalanya ditekan di bawah agar tanduknya 
menancap ke tanah.

f. Bacalah basmalah dengan niat karena Allah.
g. Potonglah urat nadi leher hewan tersebut dengan 

pisau atau alat penyembelih lain sampai benar-benar 
putus sehingga semua darahnya mengalir. Tidak perlu 
memotong leher sampai putus.

h. Biarkan darah mengalir dari urat nadi leher yang 
terputus.

5. Penyembelihan dengan cara menggunakan mesin dan 
alat-alat modern. Dengan penyembelihan menggunakan 
mesin, hasil yang akan diperoleh cukup banyak, beban kerja 
menjadi ringan, dan dapat dikonsumsi oleh orang banyak.

B. MAKnA AQIQAh dAn QUrBAn
AYo KerJAKAn
1. Menurut bahas aqiqah artinya memotong, bisa juga berarti 

rambut yang berada di kepala bayi ketika dilahirkan. Menurut 
istilah, aqiqah adalah menyembelih hewan sebagai rasa 
syukur kepada Allah atas kelahiran anak. Penyembelihan 
hewan aqiqah itu disertai dengan mencukur rambut anak dan 
mentahniq (mengunyahkan kurma kemudian dimasukkan 
ke dalam mulut bayi dengan digosokkan ke langit-langit 
mulutnya), serta memberikan nama yang baik kepada anak. 
Hukum aqiqah adalah sunah muakad bagi seorang wali 
(orang tua) dari seorang bayi.

2. Disebutkan dalam Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyah, ”Mayoritas 
ulama	pakar	fiqih	berpandangan	bahwa	waktu	siang	pada	
hari kelahiran adalah awal hitungan tujuh hari. Sedangkan 
waktu malam tidaklah jadi hitungan jika bayi tersebut 
dilahirkan malam, namun yang jadi hitungan hari berikutnya.”

3. Hukum ibadah penyembelihan hewan qurban adalah 
sunnah muakkadah bagi yang mampu melakukannya. 
Sunah muakad, yaitu sunah yang dikuatkan atau dianjurkan 
untuk dikerjakan. Meninggalkan ibadah ini menjadi makruh, 
berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi 
saw. pernah berqurban dengan dua kambing gibasy yang 
berwarna putih kehitam-hitaman dan bertanduk. Beliau 
sendiri yang menyembelih qurban tersebut dan membacakan 
nama Allah serta bertakbir pada saat memotongnya.

4. Disyaratkan bahwa hewan qurban tidaklah disembelih 
kecuali setelah terbit matahari pada hari raya Idul Adha 
hingga saat-saat pelaksanaan Salat Id. Setelah itu 
dibolehkan menyembelihnya kapan pun di hari yang tiga 
(tasyrik) baik malam maupun siang. Waktu berqurban adalah 
sesudah	salat	Idul	Adha	tanggal	10	Zulhijah	ditambah	hari	
Tasyrik yaitu tanggal 11 sampai terbenam matahari tanggal 
13	Zulhijah.	Setelah	 tiga	hari	 itu,	maka	 tidak	dibenarkan	
penyembelihan hewan qurban.

5. Artinya: “Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu 
sebagian dari syi’ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang 
banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika 
kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah 
terikat) .....“ (Q.S. Al-Hajj: 36)

evaluasi
A. Pilihan ganda
1. d. menyembelih binatang 
2. a. sah dan halal
3.	 d.	 seorang	kafir
4. b. sebelah tulang rusuk kirinya
5. d. tebusan
6. b. udhiyyah
7. b. sunnah muakkad 
8.	 d.	 Al-Kautsar:	2
9. d. haram
10.	b.	 ayam
11. b. Setelah shalat Idul Adha dan hari Tasyri’
12.	a.	 9	Zulhijah
13. d. 1 kali seumur hidup
14. c. ikan dan belalang
15. b. sehat, tidak cacat, cukup umur
16. d. hari ke tujuh dari kelahiran anak
17. a. 1 ekor kambing
18.	c.	 Apabila	 kamu	 hendak	menyembelih,	 sembelihlah	

dengan baik
19. a. aqiqah
20.	a.	 tasriq
21. b. tujuh
22. a. satu
23. c. alat mesin pemotong ternak
24. a. Nabi Ismail a.s.
25. d. muda yang mempunyai sumsum
26. d. dapat mendekatkan diri kepada Allah
27. c. mencukur rambut bayinya dan memberi nama yang 

indah
28.	d.		dimasak
29. d. bersyukur atas kelahiran bayi
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30.	c.	

B.  Isian
1. cepat sehingga hewan tersebut segera mati.
2. pendekatan diri atau mendekatkan diri.
3. 2 ekor kambing      
4. Al-Kausar
5. mendekatkan diri kepada Allah swt.
6. peduli
7. menyebut nama Allah swt.
8.	 tujuh	(7)
9. Mentah
10.	 fakir	miskin

C.  Uraian
1. Tergantung jawaban siswa
2. Hukum daging hasil sembelihan secara mekanik adalah halal 

apabila syarat-syarat dan ketentuan dalam Islam terpenuhi.
3. Hukumnya halal apabila ketika akan berburu membaca 

asma Allah swt. Berburu hewan liar seperti rusa atau kijang 
dilakukan dengan cara melukai bagian tubuh mana saja 
yang dapat mengalirkan darah dan menjadikannya mati.

4. Penyembelihan hewan harus dilakukan dengan cara 
yang baik dan benar sesuai ajaran Rasulullah saw. 
Penyembelihan dilakukan dengan cara dan ketentuan 
tertentu sesuai syariat. Hewan yang sudah disembelih akan 
menjadi baik, sehat, serta halal untuk dikonsumsi. Sebagai 
orang beriman kita harus menyembelih hewan dengan 
baik dan benar, sebab penyembelihan yang tidak baik dan 
benar akan mengakibatkan hewan tersebut tidak halal untuk 
dikonsumsi.

5. Dalil disyariatkannya qurban adalah Q.S. Al-Kautsar ayat 
1-2 dan Q.S. Al-Hajj ayat 36.

6. 

 Kata Abu Hurairah r.a., Nabi saw. bersabda, “Aqiqah itu 
disembelih pada hari ketujuh, atau keempat belas, atau 
kedua puluh satunya. (H.R. Baihaqi dan Thabrani)

7. a. Hewan dalam keadaan masih hidup.
 Tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah 

mati. Adapun hewan yang terluka, tercekik, terpukul, 
terjatuh, ditanduk oleh binatang lain atau yang diserang 
binatang buas apabila kita mendapatkannya belum mati, 
lalu kita sembelih, maka hukumnya halal dimakan.

b. Hewan tersebut termasuk jenis hewan yang halal.
 Hewan yang haram dikonsumsi seperti tikus, katak, 

babi, anjing dan kera tidak sah disembelih. Dengan 
kata lain, meskipun disembelih hukumnya tetap haram 
dikonsumsi.

8.	 a.	 Hendaknya	binatang	itu	dipotong	atau	disembelih	pada	
pangkal leher (leher bagian bawah)

b. Yang dipotong adalah bagian tenggorokan binatang itu 
yaitu jalan pernafasan

c. Selain tenggorokan harus juga dipotong kerongkongan 
yang merupakan jalan makanan

d. Pada waktu menyembelih harus menyebut nama Allah 
swt.

9. a. Seekor kambing untuk satu orang
b. Seekor sapi atau kerbau untuk tujuh orang
c. Seekor unta untuk tujuh orang.

10.	Diutamakan,	tempat	penyembelihan	qurban	adalah	di	dekat	
tempat salat Idul Adha di mana kita salat (misalnya lapangan 
atau masjid), sebab Rasulullah saw. berbuat demikian. 
Tetapi itu tidak wajib, karena Rasulullah juga mengizinkan 
penyembelihan	di	rumah	sendiri.	Sahabat	Abdullah	bin	Umar	
ra. menyembelih qurban di manhar, yaitu pejagalan atau 
rumah pemotongan hewan.

11. Para ulama mengatakan bahwa yang paling afdhal adalah 
memakan sepertiga, bersedekah sepertiga dan menyimpan 
sepertiga. Daging qurban ini boleh dibawa ke negara lain 
akan tetapi tidak boleh dijual walaupun kulitnya. Tidak 
dibolehkan memberikan dagingnya kepada tukang potong 
sebagai upah karena ia berhak menerima upah lain sebagai 
imbalan kerja. Orang yang berqurban boleh bersedekah 
dengan daging tersebut dan juga boleh mengambil 
dagingnya untuk dimanfaatkannya. Sementara itu Abu 
Hanifah berpendapat bahwa mereka boleh menjual kulitnya 
dan menyedekahkan hasilnya atau membelikan barang yang 
bermanfaat untuk keluarga di rumahnya.

12. 

 Artinya:”Daging Qurban dianjurkan untuk (1) dimakan 
sendiri oleh pemiliknya (2) disedekahkan ke fakir-miskin (3) 
dihadiahkan kepada orang lain” (I’anat Ath-Thalibin 2/379)

13. Waktu pelaksanaan aqiqah disunahkan pada hari ketujuh 
dari kelahiran seorang bayi. Jika pada hari ketujuh tidak 
bisa mengakikahi anaknya, maka boleh pada hari keempat 
belas, dan jika tidak bisa, maka boleh pada hari kedua 
puluh satu. Ada yang berpendapat bahwa kesunahan 
aqiqah berlangsung sampai anak menjadi dewasa. Jika 
anak telah dewasa, maka bagi seorang ayah sudah tidak 
lagi disunahkan melakukan aqiqah untuk anaknya. Seorang 
anak yang telah dewasa dan belum diaqiqahi, ia sebaiknya 
mengaqiqahi dirinya sendiri (jika mampu). Sebagaimana 
komentar Imam Rafi’i bahwa Nabi Muhammad saw. 
mengaqiqahi dirinya setelah diangkat menjadi nabi.

 Sedangkan penyembelihan kambing dilaksanakan 
utamanya pada saat matahari terbit setinggi tombak. Rambut 
bayi dipotong sebelum pelaksanaan aqiqah.

14. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

 Dari Yusuf bin Mahak bahwasanya orang-orang datang 
kepada Hafshah binti ‘Abdur Rahman, mereka menanyakan 
kepadanya tentang ‘aqiqah. Maka Hafshah memberitahukan 
kepada mereka bahwasanya ‘Aisyah memberitahu 
kepadanya bahwa Rasulullah saw. telah memerintahkan 
para shahabat (agar menyembelih ‘aqiqah) bagi anak 
laki-laki 2 ekor kambing yang sebanding dan untuk anak 
perempuan 1 ekor kambing. [H.R. Tirmidzi juz 3, hal. 35, 
no.	1549].

15. Boleh. Berdasarkan hadis Nabi saw. berikut ini yang artinya: 
Ali bin Abi Thalib berkata, “Rasulullah saw. mengaqiqahi 
Hasan (cucunya) dengan seekor kambing.” (H.R. at-Tirmizi: 
1439)
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16. Binatang untuk aqiqah disyaratkan gemuk, tidak pincang, 
tidak buta, tidak perung (sobek telinganya), tidak sakit, 
dan telah cukup umurnya. Ketentuan umur kambing yang 
disembelih untuk aqiqah adalah kambing berumur dua tahun 
dan domba berumur satu tahun.

17. a. Merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah swt. 
atas karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada orang 
yang menunaikan aqiqah

b. Membiasakan bagi orang tua untuk berkorban demi 
kepentingan anak yang baru lahir.

c. Sebagai penebus gadai anak dari Allah swt. sehingga 
anak menjadi hak baginya dalam beramal dan 
beribadah.

d. Mempererat hubungan dengan tetangga, sanak kerabat, 
dan menjadikan mereka turut serta bergembira atas 
kelahiran anak tersebut.

e. Menghilangkan gangguan dari sesuatu yang tidak baik 
terhadap si anak.

f. Menjunjung tinggi syariat Islam sehingga akan 
mendapatkan pahala dari Allah swt. 

18.	a.	 Pada	 hari	 ketujuh	 dari	 kelahiran	 seorang	 bayi,	
menyembelih seekor kambing atau 2 ekor kambing 
untuk anak laki-laki.

b. Daging dibagikan dalam keadaan sudah masak, atau 
tetangga diundang untuk makan bersama-sama.

c. Pada hari ketujuh, seorang bayi rambutnya dicukur, 
sekaligus diberi nama yang baik sesuai sunah rasul.

19. a. Mempersiapkan peralatan terlebih dahulu
b. Memasukkan hewan ke dalam ruangan yang sudah 

dipenuhi gas sehingga hewan tersebut tidak sadarkan 
diri atau pingsan.

c. Dengan mengucapkan basmalah, binatang yang telah 
pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan 
yang sudah disiapkan sebelumnya.

d. Penyembelihan binatang dengan alat mekanis 
dibolehkan dan halal dagingnya, asalkan memenuhi 
persyaratan dalam penyembelihan.

20.	Majelis	Ulama	Indonesia	telah	memfatwakan	penyembelihan	
binatang secara mekanis dengan keputusannya bahwa 
penyembelihan hewan secara mekanis pemingsanan 
merupakan modernisasi berbuat ihsan kepada hewan yang 
disembelih sesuai ajaran Nabi dan memenuhi persyaratan 
ketentuan syar’i dan hukumnya sah dan halal, dan oleh 
karenanya diharapkan supaya kaum muslimin tidak 
meragukannya.
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SILABUS
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

BAB 5  TrAdISI ISLAM nUSAnTArA

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 praktik-
praktik 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 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, 
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori.

 
Peta Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTs meliputi:

Kompetensi dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran
3.13 Memahami sejarah tradisi Islam 

Nusantara
4.13 M e n y a j i k a n  s e j a r a h  d a n 

perkembangan tradisi  Is lam 
Nusantara

Sejarah tradisi Islam di Nusantara
1. Pengertian tradisi Islam Nusantara
2. Akulturasi budaya Islam
3. Macam-macam sejarah tradisi dan 

budaya Islam di Nusantara
4. Pengaruh tradisi dan budaya Islam 

terhadap kehidupan masyarakat 
Indonesia

Mengenal dan Melestarikan Tradisi Islam 
di Nusantara
1. Tradisi Tabot atau Tabuik
2. Tradisi Sekaten di Surakarta dan 

Yogyakarta
3. Tradisi Grebeg
4. Tradisi Grebeg Besar di Demak
5. Kupatan (Bakdo Kupat)
6. Budaya Tumpeng
7. Dugderan di Semarang
8.	 Kerobok	Maulid	 di	 Kutai	 dan	Pawai	

Obor di Manado
9. Tradisi Halal Bihalal 
10.	Tradisi	Rabu	Kasan	di	Bangka

1. Membaca buku teks atau sumber 
belajar yang lain (relevan) tentang 
sejarah tradisi Islam Nusantara.

2. Me lakukan  d i skus i  dengan 
k e l o m p o k  b e l a j a r  u n t u k 
memperdalam atau mengenal 
sejarah dan perkembangan tradisi 
Islam Nusantara.

3. Mengumpu l kan  da ta  un tuk 
memahami pengaruh tradisi dan 
budaya Islam terhadap kehidupan 
masyarakat Indonesia.

4. Menganalisis, mengenal, dan 
melestarikan tradisi Islam di 
Nusantara.

5. Menyajikan atau mempresentasikan 
hasil yang dipelajari mengenai 
sejarah dan perkembangan tradisi 
Islam Nusantara. 

6. Menjelaskan dan menunjukkan 
perilaku peduli lingkungan sebagai 
implementasi mempelajari sejarah 
tradisi Islam Nusantara.
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renCAnA PeLAKSAnAAn PeMBeLAJArAn (rPP)
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

BAB 5  TrAdISI ISLAM nUSAnTArA

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas /Semester : IX/2 (dua)
Tahun Pelajaran : ……………
Alokasi Waktu  : ……………

A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan sejarah tradisi Islam Nusantara  dengan tepat.
2. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan sejarah dan perkembangan tradisi 

Islam Nusantara secara mandiri.
3.	 Melalui	kegiatan	diskusi,	siswa	diharapkan	dapat	mengidentifikasi	pengaruh	tradisi	dan	budaya	Islam	terhadap	kehidupan	

masyarakat Indonesia dengan percaya diri.
4. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat menjelaskan, mengenal, dan melestarikan Tradisi 

Islam di Nusantara dengan mandiri.
5. Melalui kegiatan penalaran, siswa diharapkan dapat menyebutkan perilaku peduli lingkungan sebagai implementasi 

mempelajari sejarah tradisi Islam Nusantara dengan cermat.
6. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat memahami akulturasi budaya Islam dengan tepat.

B. Kompetensi dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi dasar (Kd) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
3.13 Memahami sejarah tradisi Islam Nusantara 1. Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan sejarah tradisi Islam 

Nusantara.
2.	 Siswa	diharapkan	 dapat	mengidentifikasi	 pengaruh	 tradisi	 dan	

budaya Islam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.
3. Siswa diharapkan dapat menyebutkan perilaku peduli lingkungan 

sebagai implementasi mempelajari sejarah tradisi Islam Nusantara.

4.13 Menyajikan sejarah dan perkembangan tradisi 
Islam Nusantara

1. Siswa diharapkan dapat menjelaskan, mengenal, dan melestarikan 
Tradisi Islam di Nusantara.

2. Siswa diharapkan dapat memahami akulturasi budaya Islam.
3. Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan sejarah dan 

perkembangan tradisi Islam Nusantara.
 
C. Materi Pembelajaran
1. Sejarah tradisi Islam di Nusantara

Beberapa hal yang dipelajari dalam sub bab tersebut, antara lain:
a. Pengertian tradisi Islam Nusantara
b. Akulturasi budaya Islam
c. Macam-macam sejarah tradisi dan budaya Islam di Nusantara
d. Pengaruh tradisi dan budaya Islam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia

2. Mengenal dan Melestarikan Tradisi Islam di Nusantara
Beberapa hal yang dipelajari dalam sub bab tersebut, antara lain:
a. Tradisi Tabot atau Tabuik
b. Tradisi Sekaten di Surakarta dan Yogyakarta
c. Tradisi Grebeg
d. Tradisi Grebeg Besar di Demak
e. Kupatan (Bakdo Kupat)
f. Budaya Tumpeng
g. Dugderan di Semarang
h. Kerobok Maulid di Kutai dan Pawai Obor di Manado
i. Tradisi Halal Bihalal 
j. Tradisi Rabu Kasan di Bangka

d. Metode Pembelajaran
	 1.	 Pendekatan	 	 	 :	Scientific	Learning
 2. Model Pembelajaran : 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 IX Untuk Sekolah Menengah Pertama. 

Surakarta: PT Pratama Mitra Aksara.
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. Sejarah tradisi Islam di Nusantara
b. Pengertian tradisi Islam Nusantara
c. Akulturasi budaya Islam
d. Macam-macam sejarah tradisi dan budaya Islam di Nusantara
e. Pengaruh tradisi dan budaya Islam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia
f. Mengenal dan Melestarikan Tradisi Islam di Nusantara
g. Tradisi Tabot atau Tabuik
h. Tradisi Sekaten di Surakarta dan Yogyakarta
i. Tradisi Grebeg
j. Tradisi Grebeg Besar di Demak
k. Kupatan (Bakdo Kupat)
l. Budaya Tumpeng
m. Dugderan di Semarang
n. Kerobok Maulid di Kutai dan Pawai Obor di Manado
o. Tradisi Halal Bihalal 
p. Tradisi Rabu Kasan di Bangka

•	 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

Kegiatan Pembelajaran

Orientasi siswa 
kepada masalah

Mengamati
Siswa diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik
a. Sejarah tradisi Islam di Nusantara
b. Pengertian tradisi Islam Nusantara
c. Akulturasi budaya Islam
d. Macam-macam sejarah tradisi dan budaya Islam di Nusantara
e. Pengaruh tradisi dan budaya Islam terhadap kehidupan masyarakat 

Indonesia
f. Mengenal dan Melestarikan Tradisi Islam di Nusantara
g. Tradisi Tabot atau Tabuik
h. Tradisi Sekaten di Surakarta dan Yogyakarta
i. Tradisi Grebeg

130	menit
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j. Tradisi Grebeg Besar di Demak
k. Kupatan (Bakdo Kupat)
l. Budaya Tumpeng
m. Dugderan di Semarang
n. Kerobok Maulid di Kutai dan Pawai Obor di Manado
o. Tradisi Halal Bihalal 
p. Tradisi Rabu Kasan di Bangka
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. Sejarah tradisi Islam di Nusantara
b. Pengertian tradisi Islam Nusantara
c. Akulturasi budaya Islam
d. Macam-macam sejarah tradisi dan budaya Islam di Nusantara
e. Pengaruh tradisi dan budaya Islam terhadap kehidupan masyarakat 

Indonesia
f. Mengenal dan Melestarikan Tradisi Islam di Nusantara
g. Tradisi Tabot atau Tabuik
h. Tradisi Sekaten di Surakarta dan Yogyakarta
i. Tradisi Grebeg
j. Tradisi Grebeg Besar di Demak
k. Kupatan (Bakdo Kupat)
l. Budaya Tumpeng
m. Dugderan di Semarang
n. Kerobok Maulid di Kutai dan Pawai Obor di Manado
o. Tradisi Halal Bihalal 
p. Tradisi Rabu Kasan di Bangka

•	 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. Sejarah tradisi Islam di Nusantara
b. Pengertian tradisi Islam Nusantara
c. Akulturasi budaya Islam
d. Macam-macam sejarah tradisi dan budaya Islam di Nusantara
e. Pengaruh tradisi dan budaya Islam terhadap kehidupan masyarakat 

Indonesia
f. Mengenal dan Melestarikan Tradisi Islam di Nusantara
g. Tradisi Tabot atau Tabuik
h. Tradisi Sekaten di Surakarta dan Yogyakarta
i. Tradisi Grebeg
j. Tradisi Grebeg Besar di Demak
k. Kupatan (Bakdo Kupat)
l. Budaya Tumpeng
m. Dugderan di Semarang
n. Kerobok Maulid di Kutai dan Pawai Obor di Manado
o. Tradisi Halal Bihalal 
p. Tradisi Rabu Kasan di Bangka
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•	 Mendengar
Pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Sejarah tradisi Islam di Nusantara
b. Pengertian tradisi Islam Nusantara
c. Akulturasi budaya Islam
d. Macam-macam sejarah tradisi dan budaya Islam di Nusantara
e. Pengaruh tradisi dan budaya Islam terhadap kehidupan masyarakat 

Indonesia
f. Mengenal dan Melestarikan Tradisi Islam di Nusantara
g. Tradisi Tabot atau Tabuik
h. Tradisi Sekaten di Surakarta dan Yogyakarta
i. Tradisi Grebeg
j. Tradisi Grebeg Besar di Demak
k. Kupatan (Bakdo Kupat)
l. Budaya Tumpeng
m. Dugderan di Semarang
n. Kerobok Maulid di Kutai dan Pawai Obor di Manado
o. Tradisi Halal Bihalal 
p. Tradisi Rabu Kasan di Bangka

•	 Menyimak
Penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global tentang 
materi pelajaran mengenai:
a. Sejarah tradisi Islam di Nusantara
b. Pengertian tradisi Islam Nusantara
c. Akulturasi budaya Islam
d. Macam-macam sejarah tradisi dan budaya Islam di Nusantara
e. Pengaruh tradisi dan budaya Islam terhadap kehidupan masyarakat 

Indonesia
f. Mengenal dan Melestarikan Tradisi Islam di Nusantara
g. Tradisi Tabot atau Tabuik
h. Tradisi Sekaten di Surakarta dan Yogyakarta
i. Tradisi Grebeg
j. Tradisi Grebeg Besar di Demak
k. Kupatan (Bakdo Kupat)
l. Budaya Tumpeng
m. Dugderan di Semarang
n. Kerobok Maulid di Kutai dan Pawai Obor di Manado
o. Tradisi Halal Bihalal 
p. Tradisi Rabu Kasan di Bangka
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. Sejarah tradisi Islam di Nusantara
b. Pengertian tradisi Islam Nusantara
c. Akulturasi budaya Islam
d. Macam-macam sejarah tradisi dan budaya Islam di Nusantara
e. Pengaruh tradisi dan budaya Islam terhadap kehidupan masyarakat 

Indonesia
f. Mengenal dan Melestarikan Tradisi Islam di Nusantara
g. Tradisi Tabot atau Tabuik
h. Tradisi Sekaten di Surakarta dan Yogyakarta
i. Tradisi Grebeg
j. Tradisi Grebeg Besar di Demak
k. Kupatan (Bakdo Kupat)
l. Budaya Tumpeng
m. Dugderan di Semarang
n. Kerobok Maulid di Kutai dan Pawai Obor di Manado
o. Tradisi Halal Bihalal 
p. Tradisi Rabu Kasan di Bangka
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 melestarikan tradisi Islam di Nusantara?
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Membimbing 
penyelidikan individu 
dan kelompok

Mengumpulkan informasi
Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang 
telah	diidentifikasi	melalui	kegiatan:
•	 Mengamati	objek/kejadian

a. Sejarah tradisi Islam di Nusantara
b. Pengertian tradisi Islam Nusantara
c. Akulturasi budaya Islam
d. Macam-macam sejarah tradisi dan budaya Islam di Nusantara
e. Pengaruh tradisi dan budaya Islam terhadap kehidupan masyarakat 

Indonesia
f. Mengenal dan Melestarikan Tradisi Islam di Nusantara
g. Tradisi Tabot atau Tabuik
h. Tradisi Sekaten di Surakarta dan Yogyakarta
i. Tradisi Grebeg
j. Tradisi Grebeg Besar di Demak
k. Kupatan (Bakdo Kupat)
l. Budaya Tumpeng
m. Dugderan di Semarang
n. Kerobok Maulid di Kutai dan Pawai Obor di Manado
o. Tradisi Halal Bihalal 
p. Tradisi Rabu Kasan di Bangka

•	 Membaca	sumber	lain	selain	buku	teks
Mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk mencari 
dan membaca artikel tentang
a. Sejarah tradisi Islam di Nusantara
b. Pengertian tradisi Islam Nusantara
c. Akulturasi budaya Islam
d. Macam-macam sejarah tradisi dan budaya Islam di Nusantara
e. Pengaruh tradisi dan budaya Islam terhadap kehidupan masyarakat 

Indonesia
f. Mengenal dan Melestarikan Tradisi Islam di Nusantara
g. Tradisi Tabot atau Tabuik
h. Tradisi Sekaten di Surakarta dan Yogyakarta
i. Tradisi Grebeg
j. Tradisi Grebeg Besar di Demak
k. Kupatan (Bakdo Kupat)
l. Budaya Tumpeng
m. Dugderan di Semarang
n. Kerobok Maulid di Kutai dan Pawai Obor di Manado
o. Tradisi Halal Bihalal 
p. Tradisi Rabu Kasan di Bangka

•	 Mengumpulkan	informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau kegiatan lain 
guna menemukan solusi masalah terkait materi pokok yaitu
a. Sejarah tradisi Islam di Nusantara
b. Pengertian tradisi Islam Nusantara
c. Akulturasi budaya Islam
d. Macam-macam sejarah tradisi dan budaya Islam di Nusantara
e. Pengaruh tradisi dan budaya Islam terhadap kehidupan masyarakat 

Indonesia
f. Mengenal dan Melestarikan Tradisi Islam di Nusantara
g. Tradisi Tabot atau Tabuik
h. Tradisi Sekaten di Surakarta dan Yogyakarta
i. Tradisi Grebeg
j. Tradisi Grebeg Besar di Demak
k. Kupatan (Bakdo Kupat)
l. Budaya Tumpeng
m. Dugderan di Semarang
n. Kerobok Maulid di Kutai dan Pawai Obor di Manado
o. Tradisi Halal Bihalal 
p. Tradisi Rabu Kasan di Bangka
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•	 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 sejarah tradisi Islam di Nusantara.
•	 Saling	tukar	informasi	tentang:

a. Sejarah tradisi Islam di Nusantara
b. Pengertian tradisi Islam Nusantara
c. Akulturasi budaya Islam
d. Macam-macam sejarah tradisi dan budaya Islam di Nusantara
e. Pengaruh tradisi dan budaya Islam terhadap kehidupan masyarakat 

Indonesia
f. Mengenal dan Melestarikan Tradisi Islam di Nusantara
g. Tradisi Tabot atau Tabuik
h. Tradisi Sekaten di Surakarta dan Yogyakarta
i. Tradisi Grebeg
j. Tradisi Grebeg Besar di Demak
k. Kupatan (Bakdo Kupat)
l. Budaya Tumpeng
m. Dugderan di Semarang
n. Kerobok Maulid di Kutai dan Pawai Obor di Manado
o. Tradisi Halal Bihalal 
p. Tradisi Rabu Kasan di Bangka
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. Sejarah tradisi Islam di Nusantara
b. Pengertian tradisi Islam Nusantara
c. Akulturasi budaya Islam
d. Macam-macam sejarah tradisi dan budaya Islam di Nusantara
e. Pengaruh tradisi dan budaya Islam terhadap kehidupan masyarakat 

Indonesia
f. Mengenal dan Melestarikan Tradisi Islam di Nusantara
g. Tradisi Tabot atau Tabuik
h. Tradisi Sekaten di Surakarta dan Yogyakarta
i. Tradisi Grebeg
j. Tradisi Grebeg Besar di Demak
k. Kupatan (Bakdo Kupat)
l. Budaya Tumpeng
m. Dugderan di Semarang
n. Kerobok Maulid di Kutai dan Pawai Obor di Manado
o. Tradisi Halal Bihalal 
p. Tradisi Rabu Kasan di Bangka

•	 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. Sejarah tradisi Islam di Nusantara
b. Pengertian tradisi Islam Nusantara
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c. Akulturasi budaya Islam
d. Macam-macam sejarah tradisi dan budaya Islam di Nusantara
e. Pengaruh tradisi dan budaya Islam terhadap kehidupan masyarakat 

Indonesia
f. Mengenal dan Melestarikan Tradisi Islam di Nusantara
g. Tradisi Tabot atau Tabuik
h. Tradisi Sekaten di Surakarta dan Yogyakarta
i. Tradisi Grebeg
j. Tradisi Grebeg Besar di Demak
k. Kupatan (Bakdo Kupat)
l. Budaya Tumpeng
m. Dugderan di Semarang
n. Kerobok Maulid di Kutai dan Pawai Obor di Manado
o. Tradisi Halal Bihalal 
p. Tradisi Rabu Kasan di Bangka

•	 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 penyembelihan hewan
b. Pengertian penyembelihan hewan berikut dalil naqli yang menyertainya
c. Kewajiban dalam menyembelih binatang
d. Syarat-syarat orang yang menyembelih
e. Syarat-syarat alat untuk menyembelih
f. Syarat-syarat hewan yang akan disembelih
g. Syarat sah dalam proses penyembelihan
h. Tata cara penyembelihan hewan
i. Makna aqiqah dan qurban
j. Pengertian qurban dan hukumnya
k. Dasar hukum kurban dan waktu penyembelihan qurban
l. Tempat dan jumlah hewan qurban
m. Orang yang menyembelih qurban
n. Hewan yang sah untuk qurban
o. Pembagian daging qurban berikut dalil naqli yang menyertainya
p. Pengertian dan dalil aqiqah
q. Waktu penyembelihan dan pelaksanaan aqiqah
r. Jumlah hewan aqiqah dan syarat hewan untuk aqiqah
s. Fungsi dan praktik ibadah aqiqah

•	 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 penyembelihan hewan
b. Pengertian penyembelihan hewan berikut dalil naqli yang menyertainya
c. Kewajiban dalam menyembelih binatang
d. Syarat-syarat orang yang menyembelih
e. Syarat-syarat alat untuk menyembelih
f. Syarat-syarat hewan yang akan disembelih
g. Syarat sah dalam proses penyembelihan
h. Tata cara penyembelihan hewan
i. Makna aqiqah dan qurban
j. Pengertian qurban dan hukumnya
k. Dasar hukum kurban dan waktu penyembelihan qurban
l. Tempat dan jumlah hewan qurban
m. Orang yang menyembelih qurban
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n. Hewan yang sah untuk qurban
o. Pembagian daging qurban berikut dalil naqli yang menyertainya
p. Pengertian dan dalil aqiqah
q. Waktu penyembelihan dan pelaksanaan aqiqah
r. Jumlah hewan aqiqah dan syarat hewan untuk aqiqah
s. Fungsi dan praktik ibadah aqiqah

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

Kegiatan Penutup
siswa:
•	 Membuat	rangkuman/simpulan	pelajaran	tentang	point-point	penting	yang	muncul	dalam	kegiatan	

pembelajaran yang baru dilakukan.
•	 Melakukan	refleksi	terhadap	kegiatan	yang	sudah	dilaksanakan.
Guru:
•	 Memeriksa	pekerjaan	siswa	yang	selesai	langsung	diperiksa.	siswa	yang	selesai	mengerjakan	proyek	

dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian proyek.
•	 Memberikan	penghargaan	kepada	kelompok	yang	memiliki	kinerja	dan	kerjasama	yang	baik.
•	 Merencanakan	kegiatan	tindak	lanjut	dalam	bentuk	tugas	kelompok/perseorangan	(jika	diperlukan).
•	 Mengagendakan	pekerjaan	rumah.
•	 Menyampaikan	rencana	pembelajaran	pada	pertemuan	berikutnya.

15 menit

h. Penilaian, Pembelajaran remedial, dan Pengayaan
1. Teknik Penilaian

a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan
 1) Tes Tertulis
  a) Pilihan ganda
	 	 b)	 Uraian/esai
 2) Tes Lisan
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan
 1) Proyek, pengamatan, wawancara
	 	 •	 Mempelajari	buku	teks	dan	sumber	lain	tentang	materi	pokok.
	 	 •	 Menyimak	tayangan/demo	tentang	materi	pokok.
	 	 •	 Menyelesaikan	tugas	yang	berkaitan	dengan	pengamatan	dan	eksplorasi.
 2) Portofolio/unjuk kerja
	 	 •	 Laporan	tertulis	individu/kelompok.
 3) Produk.

2. Instrumen Penilaian
a. Pertemuan Pertama (Terlampir)
b. Pertemuan Kedua (Terlampir)
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir)

3. Pembelajaran Remedian dan Pengayaan
a. Remedial

•	 Remedial	dapat	diberikan	kepada	siswa	yang	belum	mencapai	KKM	maupun	kepada	siswa	yang	sudah	melampaui	
KKM. Remidial terdiri atas dua bagian: remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai 
Kompetensi Dasar.

•	 Guru	memberi	semangat	kepada	siswa	yang	belum	mencapai	Kriteria	Ketuntasan	Minimal	 (KKM).	Guru	akan	
memberikan tugas bagi siswa yang belum mencapai KKM, misalnya sebagai berikut.
– Dapatkah kalian menjelaskan sejarah tradisi Islam di Nusantara?
– Apakah yang dimaksud dengan Akulturasi budaya 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

– Sudahkah kalian mengenal dan melestarikan tradisi Islam di Nusantara?
– Bagaimanakah pengaruh tradisi dan budaya Islam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia?

...........................,…………..
  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  : IX/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 : IX/Dua
Materi pokok : Tradisi Islam Nusantara

no. nama
siswa

oBSerVASI Jumlah 
skor

nilai
religius Jujur  gemar 

membaca
disiplin Kerja 

keras
Cinta 

tanah air
1.   

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Keterangan pengisian skor:
4 = sangat baik   2 = cukup
3 = baik     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    : IX
rubrik Penilaian

no. Kriteria Kelompok
4 3 2 1

1. Kesesuaian dengan konsep dan prinsip matematika

2. Ketepatan memilih bahan/materi pembelajaran

3. Kreativitas 

4. Ketepatan waktu pengumpulan tugas

5. Kerapihan hasil

6. Nilai estetika
Keterangan: 4 = sangat baik; 3 = baik; 2 = cukup baik; 1= kurang baik 

Nilai Perolehan = 
Jumlah Skor

20

Contoh Lampiran Soal Latihan
1.	 Ceritakan	secara	singkat	apa	yang	kalian	ketahui	tentang	seni	ukir	atau	seni	kaligrafi!
2. Dari segi isi dan coraknya, karya sastra yang berkembang setelah agama Islam datang adalah hikayat dan babad. Jelaskan 

perbedaan antara keduanya!
3. Apa saja pengaruh tradisi dan budaya islam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia?
4. Pada zaman modern sekarang ini ada sebagian kelompok yang mengharamkan dan ada sebagian yang menghalalkan tradisi 

Islam Nusantara. Apa yang mendasari alasan kedua pihak dan apa yang harus kita lakukan?
5. Kapan upacara Tabot atau Tabuik dilaksanakan dan siapa yang membawa tardisi tersebut?
6. Jelaskan apa yang kalian ketahui tentang Tradisi Sekaten di Surakarta dan Yogyakarta!
7. Mengapa tradisi Grebeg besar di Demak cukup menarik?
8.	 Bagaimanakah	cara	penyajian	nasi	tumpeng?
9. Kapan tradisi Dugderan di Semarang biasa dilaksanakan?
10.	Ditandai	dengan	apakah	akhir	dari	upacara	Kegiatan	Kerobok	Maulid?

 
PenILAIAn KInerJA PreSenTASI

Studi kasus

Mata pelajaran :  Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Materi   :  Tradisi Islam Nusantara
Alokasi	waktu	 :		2	x	40	menit
Nama siswa : …….
Kelas   : …….

no. Aspek yang dinilai Penilaian
1 2 3

1. Komunikasi 

2. Sistematika penyampaian

3. Wawasan 

4. Keberanian 

5. Antusias

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 IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

BAB 5 TrAdISI ISLAM nUSAnTArA

A. SeJArAh TrAdISI ISLAM dI nUSAnTArA
B. MengenAL dAn dAn MeLeSTArIKAn TrAdISI ISLAM 

dI nUSAnTArA
AYo KerJAKAn
1. Kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun temurun 

oleh masyarakat, dan di dalamnya mengandung ajaran-
ajaran Islam.

2. Salah satu buktinya adalah penyebaran Islam dengan 
menggunakan media wayang kulit dan gamelan seperti 
yang dilakukan Sunan Kalijaga.

3. Mulai dari kesenian dan budaya lokal itu sendiri, seni 
bangunan, seni ukir atau seni lukis, seni musik dan seni 
tari, kemudian seni sastra atau aksara

4. Tradisi untuk mengiringi para raja atau pembesar kerajaan. 
Grebeg pertama kali diselenggarakan oleh keraton 
Yogyakarta oleh Sultan Hamengkubuwono ke-1. Grebeg 
dilaksanakan saat Sultan memiliki hajat dalem berupa 
menikahkan putra mahkotanya. Grebek di Yogyakarta 
diselenggarakan 3 tahun sekali yaitu: Pertama grebek 
pasa-syawal diadakan setiap tanggal 1 Syawal bertujuan 
untuk menghormati Bulan Ramadhan dan Lailatul Qadr. 
Kedua	grebeg	besar,	diadakan	setiap	tanggal	10	Dzulhijjah	
untuk merayakan hari raya kurban. Ketiga grebeg maulud 
setiap tanggal 12 Rabiul Awwal untuk memperingati hari 
Maulid Nabi Muhammad saw. Selain kota Yogyakarta yang 
menyelenggarakan pesta grebeg adalah kota Solo, Cirebon 
dan Demak. 

5. Halal bihalal dilakukan pada Bulan Syawal, berupa acara 
saling bermaaf-maafan. Tujuan halal bihalal selain saling 
bermaafan adalah untuk menjalin tali silaturahim dan 
mempererat tali persaudaraan. 

evaluasi
A. Pilihan ganda
1. b.  Tradisi Islam
2. d. karya seni
3. d. Hindu Buddha
4. a. akulturasi
5. b. hura-hura
6. c. penting
7. b. lokal
8.	 d.	 menghalalkan	 segala	 cara	 termasuk	 yang	 dilarang	

dalam syariat Islam
9. b.  Idul Fitri
10.	d.		 dua	kalimah	syahadat
11. a.  Pop
12.	b.		 Kaligrafi
13. d. Lagu Qasidah
14. d. Jawa Tengah
15. a. seminggu
16. a. Kalijaga
17. d. Maulid Nabi Muhammad saw.
18.	b.	 seni	propaganda	dan	klangenan
19. b.  datangnya bulan puasa
20.	a.		 disajikan	dalam	bentuk	berdiri
21. d.  12 Rabiul Awwal
22. d. kelahiran Nabi Muhammad saw., tanggal 12 Rabiul 

Awwal.
23. a.  pintu gerbang masjid mirip Candi Bentar dalam agama 

Hindu
24. b.  menarik perhatian masyarakat agar memeluk Islam
25. c.  Hindu

26. d.  seminggu
27. a.  mubalig
28.	c.		 musik	pop
29. a.  Labai 
30.	c.	 Grebeg	Besar

B.  Isian
1. lokal
2. menghargai
3. akulturasi budaya lokal
4. keragaman
5. Budaya Islam
6. kasidah
7. Hasan dan Husein bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi 

Muhammad saw.
8.	 arsitektur,	seni	ukir,	kaligrafi,	seni	tari,	seni	musik/suara,	seni	

pertunjukan, dan seni sastra.
9. diterima dan dikembangkan. 
10.	metode	dakwah	saat	itu

C.  Uraian
1.	 Selain	bentuknya	yang	yang	indah,	seni	ukir	atau	kaligrafi	

ini biasanya menjadi nilai tersendiri bagi tempat ibadah atau 
sebuah rumah. Hal ini dikarenakan biasanya seseorang 
bisa memilih atau memberikan pilihan ayat yang akan di 
ukir	atau	yang	akan	dijadikan	kaligrafi.	Sehingga	dengan	
ayat tersebut tidak hanya terpukau dengan keindahan seni 
tersebut melainkan ayat-ayat Al-Qur’an yang di ukir tersebut 
mempunyai makna yang mendalam dan bisa mengingatkan 
kita akan kebesaran-kebesaran Allah swt.

	 Seni	ukir	atau	kaligrafi	ini	juga	sering	kita	jumpai	pada	tembok-
tembok, atap, mihrab juga di mimbar-mimbar masjid. Tentunya 
semua ini adalah hasil akulturasi budaya, baik dari budaya 
Arab dan budaya Jawa. Begitu pula dengan seni ukir yang ada 
pada kulit binatang atau lebih dikenal dengan istilah kesenian 
wayang. Wayang ini juga merupakan salah satu peninggalan 
masyarakat terdahulu yang mana masyarakat Jawa sangat 
ramai menonton pertunjukan wayang ini

2. Hikayat adalah suatu cerita yang isinya berupa peristiwa-
peristiwa dalam sejarah, termasuk kejadian-kejadian yang 
tidak bisa dinalar oleh akal manusia adalah masuk dalam 
kategori hikayat. Sebut saja Hikayat Amir Hamzah, Hikayat 
Bayan Budiman, Hikayat si Miskin, dan lain sebagainya.

 Sedangkan babad adalah suatu cerita yang di dalamnya 
mengandung uraian cerita dari kejadian sejarah. Kawasan 
yang ada di daerah Melayu menyebut babad ini dengan 
nama suatu peristiwa sejarah atau salasilah atau bisa juga 
disebut dengan tambo.

3. Pengaruh-pengaruh tersebut, di antaranya adalah:
a. Memberikan arus kebudayaan baru setelah kebudayaan 

yang sudah ada sebelumnya. Baik dari segi agama maupun 
peradaban (Hindu, Budha, Kristen, Eropa, dan lain-lain)

b. Menciptakan daya tarik tersendiri bagi semua kalangan, 
mulai dari penguasa ataupun pemimpin, pedagang, 
serta masyarakat Nusantara. Karena mempunyai 
kemampuan tersendiri dalam menanamkan nilai-
nilai agama yang serasi dengan sikap kebangsaan 
Indonesia.

c. Menguatkan pondasi keagamaan berupa ajaran tauhid 
kepada Allah swt. dan kenabian Nabi Muhammad saw., 
serta ajaran-ajaran lainnya yang berupa rukun iman dan 
rukun Islam tanpa adanya paksaan terhadap anutan 
seseorang.
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d. Membuat rakyat nyaman dan aman dengan agama 
Islam karena ajarannya yang mencakup berbagai aspek-
aspek kehidupan. Mulai dari aturan hukum, ibadah 
maupun sistem pemerintahannya. Terlebih lagi di bidang 
kebudayaan dan kesenian pada waktu itu. Karena ajaran 
Islam hanya meluruskan tanpa mengubah suatu tradisi 
dan budaya yang sudah melekat pada masyarakat 
nusantara

e. Pengaruh seni sastra yang membuat masyarakat 
Indonesia lebih bersemangat dalam mempelajari bahasa 
Arab untuk belajar huruf hijaiyah guna mempermudah 
pengalihan bahasa. Serta mendalami cerita-cerita atau 
legenda kepahlawanan yang terdapat pada buku-buku 
sastra kuno yang ada pada agama Islam.

4. Mereka yang mengharamkan beralasan pada zaman 
Rasulullah saw. tidak pernah ada. Mereka yang membolehkan 
dengan dasar bahwa tradisi tersebut digunakan sebagai 
sarana dakwah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. 

 Kebijaksanaan guru. Contoh:
 Kita sebagai generasi penerus Islam kita harus bijaksana 

dalam menyikapi tradisi tersebut. Jika ada yang sesuai 
dengan ajaran Islam dilakukan. Karena memang harus 
diakui ada sebagian tradisi-tradisi lokal yang tidak sesuai 
dengan Islam. Tradisi seperti ini harus kita tolak, dan buang 
supaya tidak ditiru oleh generasi berikutnya.

5.	 Upacara	 ini	 dilaksanakan	 dari	 1	 sampai	 10	Muharram	
(berdasar kalendar Islam) setiap tahun. Istilah Tabot 
berasal dari kata Arab, “tabut”, yang secara har!ah berarti 
kotak kayu atau peti. Tidak ada catatan tertulis sejak kapan 
upacara Tabot mulai dikenal di Bengkulu. Namun, diduga 
kuat tradisi ini dibawa oleh para tukang yang membangun 
Benteng	Marlborought	 (1718-1719)	 di	 Bengkulu.	 Para	
tukang bangunan tersebut, didatangkan oleh Inggris dari 
Madras dan Bengali di bagian selatan India.

6. Tradisi Sekaten dilaksanakan setiap tahun di Keraton 
Surakarta Jawa Tengah dan Keraton Yogyakarta. Tradisi ini 
dilaksanakan dan dilestarikan sebagai wujud mengenang 
jasa-jasa para Walisongo yang telah berhasil menyebarkan 
Islam di tanah Jawa. Peringatan yang lazim dinamai Maulud 
Nabi itu, oleh para wali disebut Sekaten, yang berasal dari 
kata Syahadatain (dua kalimat Syahadat). Tradisi ini sebagai 
sarana penyebaran agama Islam yang pada mulanya 
dilakukan oleh Sunan Bonang. Dahulu setiap kali Sunan 
Bonang membunyikan gamelan diselingi dengan lagu-lagu 
yang berisi ajaran agama Islam serta setiap pergantian 
pukulan gamelan diselingi dengan membaca syahadatain. 
Jadi, Sekaten diadakan untuk melestarikan tradisi para 
wali dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad 
saw. Sebagai tuntunan bagi umat manusia, diharapkan 

masyarakat yang datang ke Sekaten juga mempunyai 
motivasi untuk mendapatkan berkah dan meneladani 
Nabi Muhammad saw. Dalam upacara Sekaten tersebut 
disuguhkan gamelan pusaka peninggalan dinasti Majapahit 
yang telah dibawa ke Demak. Suguhan ini sebagai pertanda 
bahwa dalam berdakwah para wali mengemasnya dengan 
menjalin kedekatan kepada masyarakat. 

7. Karena Demak merupakan pusat perjuangan Walisanga 
dalam dakwah. Pada awalnya Grebeg Besar dilakukan 
tanggal	10	Dzulhijjah	tahun	1428	Caka	dan	dimaksudkan	
sekaligus	 untuk	memperingati	 genap	 40	 hari	 peresmian	
penyempurnaan Masjid Agung Demak. Masjid ini didirikan 
oleh Walisanga pada tahun 1399 Caka, bertepatan 1477 
Masehi. Tahun berdirinya masjid ini tertulis pada bagian 
Candrasengkala “Lawang Trus Gunaning Janmo”. Pada 
tahun	 1428	 tertulis	 dalam	 Caka	 tersebut	 Sunan	 Giri	
meresmikan penyempurnaan masjid Demak. Tanpa diduga 
pengunjung yang hadir sangat banyak. Kesempatan ini 
kemudian digunakan para Wali untuk melakukan dakwah 
Islam. Jadi, tujuan semula Grebeg Besar adalah untuk 
merayakan Hari Raya Kurban dan memperingati peresmian 
Masjid Demak. 

8.	 Cara	penyajian	nasi	 beserta	 lauk-pauknya	dalam	bentuk	
kerucut. Nasi tumpeng umumnya berupa nasi kuning, 
atau nasi uduk. Cara penyajian nasi ini khas Jawa atau 
masyarakat Betawi keturunan Jawa, dan biasanya dibuat 
pada saat kenduri atau perayaan suatu kejadian penting. 
Meskipun demikian, budaya tumpeng sudah menjadi tradisi 
nasional bangsa Indonesia. Tumpeng biasa disajikan di atas 
tampah (wadah tradisional) dan dialasi daun pisang. 

9. Ritual dugderan akan dilaksanakan setelah salat Asar yang 
diawali dengan musyawarah untuk menentukan awal bulan 
Ramadan yang diikuti oleh para ulama. Hasil musyawarah 
itu kemudian diumumkan kepada khalayak. Sebagai tanda 
dimulainya berpuasa dilakukan pemukulan bedug. Hasil 
musyawarah ulama yang telah dibacakan itu kemudian 
diserahkan kepada Kanjeng Gubernur Jawa Tengah. Setelah 
itu Kanjeng Bupati Semarang (Walikota Semarang) dan 
Gubernur bersama-sama memukul bedug kemudian diakhiri 
dengan doa. 

10.	Ditandai	dengan	penyampaian	hikmah	maulid	oleh	seorang	
ulama.

Kunci Jawaban dan Pembahasan 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

Latihan Ulangan Akhir Semester

A.  Pilihan ganda
1. c. rasa malu
2. b.  tasamuh
3. d. Mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan ketika 

mereka beribadah.

4. c. Orang yang paling jahat di antara kalian   
5. d.  damai dan sejahtera 
6. d.  menghormati dan menghargainya
7. c.  bergaul dengan semua teman tanpa membedakan 

agamanya
8.	 d.		 setiap	muslim	tidak	wajib	percaya	kepada	qadha	dan	

qadar

9. d.  Lauhul Mahfuz
10.	c.		 umur	manusia
11. b.  berjuang untuk memperoleh kemerdekaan
12. b. sopan
13. c. saling toleransi
14. b.  tawakal
15. c.  Ar-Ra’du: 11
16. b.  manusia akan bersikap pasrah tanpa usaha
17. c.  takdir
18.	c.		 ada	usaha	untuk	mengubahnya	dan	dikehendaki	Allah
19. b.  ikhtiar seseorang dan dikehendaki oleh Allah
20.	a.			 takabur	
21.	a.	 9	Zulhijah
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22. d. aqiqah
23. d. sapi
24. c. halal
25. a. akulturasi
26. b. wayang
27. a.  beraneka ragam
28.	a.		 budaya	daerah
29. c.  wahai Tuhan kami
30.	d.	 memohon	kepada	Allah	swt.	agar	dijauhkan	dari	bala’	

(musibah dan bencana).

B. Isian
1. Tawakal
2. berikhtiar dan berdoa
3. mubram
4. mu’allaq
5. 11
6. tidak dapat dimundurkan
7. ibadah
8.	 hari	raya	Idul	Adha.
9. kemanusiaan.
10.	akulturasi

C. Uraian
1. agar mampu memahami kelebihan dan kekurangan masing-

masing.
2. Karena dengan sikap toleransi ini kehidupan beragama 

dan antarumat beragama dapat tetap berlangsung dengan 
tetap saling menghargai dan memelihara hak dan kewajiban 
masing-masing.

3. 
 Artinya: “Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain 

seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian 
yang	lain.”	[Shahih	Muslim	No.4684]

4. Diriwayatkan oleh Abu Mulaikah, pada saat terjadinya Fathul 
Makkah	 (8	H),	Rasul	mengutus	Bilal	 Bin	Rabbah	 untuk	
mengumandangkan adzan, ia memanjat ka’bah dan berseru 
kepada	kaum	muslimin	untuk	salat	jama’ah.	Ahab	bin	Usaid	
ketika melihat Bilal naik ke atas ka’bah berkata “Segala puji 
bagi Allah yang telah mewafatkan ayahku, sehingga tidak 
menyaksikan peristiwa hari ini”.

 Harist bin Hisyam berkata “Muhammad menemukan 
orang lain kecuali burung gagak yang hitam ini”, kata-
kata ini dimaksudkan untuk mencemooh Bilal, karena 
warna kulit Bilal yang hitam. Maka datanglah Malaikat 
Jibril memberitahukan kepada Rasulullah tentang apa 
yang dilakukan mereka. Sehingga turunlah ayat ini, yang 
melarang manusia untuk menyombongkan diri karena 
kedudukannya, kepangkatannya, kekayaannya, keturunan 
dan mencemooh orang miskin. 

5. Saling berkenalan  

Paling mulia di antara kalian   

Orang yang paling taqwa di antara kalian 

Maha Mengenal 

6. Tergantung jawaban siswa 
7. a. Malu kepada diri sendiri.

b. Malu kepada manusia.
c. Malu kepada Allah swt.

8.	 a.	 Mudah	 diterima	 oleh	 orang	 lain.	 Sikap	 santun	 akan	
menjadikan seseorang disenangi orang lain, sehingga 
mudah diterima oleh orang lain.

b. Menunjang kesuksesan. Banyak pengusaha sukses 
ditunjang oleh sikap santun yang ditunjukkannya. 
Pembeli, pelanggan, karyawan dan rekan sejawat 
akan senang bergaul dengannya. Relasinya bertambah 
banyak, sehingga akan menambah kesuksesannya.

9. Karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan 
kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan.

10.	a.	 Hewan	ternak	yang	sehat.
b. Kurban kambing yang sudah berumur setahun lebih, 

tandanya telah berganti gigi depannya. Sebagaimana 
sabda Nabi yang artinya: Berkurbanlah dengan kambing 
jadz’ah (berumur setahun lebih) karena ia sudah 
mencukupi. (H.R. Ahmad dan Thabrani)

c. Kambing biasa yang berumur dua tahun lebih.
d. Sapi atau kerbau yang berumur dua tahun lebih.
e.	 Unta	yang	berumur	lima	tahun	lebih.

11. Penyembelihan yang biasa dilakukan oleh masyarakat 
dengan menggunakan alat sederhana, seperti golok atau 
pisau yang tajam. Biasanya hewan yang disembelih sangat 
sedikit dan hanya untuk dikonsumsi kalangan terbatas.

12. a. Penyembelih beragama Islam. Penyembelihan yang 
dilakukan	orang	kafir	atau	musyrik,	daging	hewan	yang	
disembelih itu haram untuk dimakan.

b. Sudah mumayiz, maksudnya sudah dapat membedakan 
antara yang benar dan yang salah. Hewan yang disembelih 
anak yang belum mumayiz, penyembelihannya tidak sah. 

c. Seorang penyembelih harus dalam keadaan sadar dan 
sengaja menyembelih.

d. Penyembelih baligh dan berakal.
e. Penyembelih membaca basmalah. Selain membaca 

basmalah, penyembelih juga disunnahkan membaca 
salawat dan takbir tiga kali. 

13. a. Tajam dan dapat melukai.
b. Boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau kaca.
c. Tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi.
d. Tidak tumpul dan tidak runcing

14. Seni musik ini juga bisa berupa qasidah yang artinya puisi 
yang lebih dari 14 bait. Qasidah ini merupakan salah satu 
dari seni suara yang mana dalam anggotanya biasanya 
terdiri	dari	10-14	orang,	baik	putra	maupun	putri.	Lagu-lagu	
yang dinyanyikan terdapat ajakan-ajakan untuk berbuat 
amar ma’ruf nahi munkar kepada umat manusia.

 Selain itu qasidah juga diiringi dengan berbagai alat musik, 
jika qasidah tersebut tradisional, maka alat musik yang 
digunakan untuk mengiringi qasidah tersebut hanyalah 
rebana saja yang terdiri dari berbagai ukuran. Berbeda 
dengan qasidah modern yang mana alat untuk mengiringinya 
juga sudah memakai alat-alat elektronik modern.

15. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan rasa hormat kepada 
orang tersebut. Saat ini budaya tumpeng sudah menjadi 
tradisi nasional bangsa Indonesia. Demikianlah ulasan 
tentang	10	contoh	tradisi	atau	budaya	Islam	di	Nusantara.		


