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SILABUS PEMBELAJARAN 
 

Satuan Pendidikan : SMAN Negeri 1 Wawotobi 
Mapel   : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
Kelas/Semester  : X/Ganjil, Genap 
Alokasi Waktu  : 3 Jam Pelajaran/ Minggu 
 
Kompetensi Inti  : 
• KI-1:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  
• KI-2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam 
berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, 
sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan 
kawasan internasional”. 

• KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah 

• KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan 
kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

Kompetensi Dasar 
IPK Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran 

1.1  Terbiasa 
membaca al-
Qur’an dengan 
meyakini bahwa 
kontrol diri 
(mujahadah an-
nafs), prasangka 
baik 
(husnuzzan), 
dan 
persaudaraan 
(ukhuwah) 
adalah perintah 
agama.  

• Terbiasa membaca 
al-Qur’an dengan 
meyakini bahwa 
kontrol diri 
(mujahadah an-
nafs), prasangka 
baik (husnuzzan), 
dan persaudaraan 
(ukhuwah) adalah 
perintah agama.  

• Q.S. al-

Hujurat 
(49): 10 
dan 12 
serta 
hadits 
terkait 
perilaku 
kontrol 
diri 
(mujahad
ah an-

nafs), 
prasangka 
baik 
(husnuzzh
an), dan 
persauda-
raan 
(ukhuwah

)  
 

• Menyimak bacaan Q.S. al-

Hujurat/49: 10 dan 12 serta 
hadits terkait. 

• Membaca Q.S. al-Hujurat/49: 
10 dan 12 serta hadits terkait. 

• Mencermati makna Q.S. al-

Hujurat/49: 10 dan 12 serta 
hadits terkait. 

• Menanyakan cara membaca, 
hukum tajwid, asbabun nuzul, 
makna, dan pesan-pesan 
utama dalam  Q.S. al-

Hujurat/49: 10 dan 12 serta 
hadits terkait. 

• Mengidentifikasi hukum 
bacaan (tajwid) Q.S. al-

Hujurat/49: 10 dan 12. 
• Menterjemahkan dalam  Q.S. 

al-Hujurat/49: 10 dan 12 serta 
hadits terkait. 

• Menganalisis asbabun nuzul 
Q.S. al-Hujurat/49: 10 dan 
12. 

• Menganalisis makna Q.S. al-

Hujurat/49: 10 dan 12 serta 
hadits terkait. 

• Mengidentifikasi Manfaat 
kontrol diri (mujahadah an-
nafs), prasangka baik 
(husnuzzhan) dan 
persaudaraan (ukhuwah) 
sesuai dengan pesan Q.S. al-
Hujurat/49: 10 dan 12, serta 
hadis terkaitsesuai dengan 
pesan Q.S. al-Hujurat/49: 10 

2.1  Menunjukkan 
perilaku kontrol 
diri (mujahadah 
an-nafs), 
prasangka baik 
(husnuzzan), 
dan 
persaudaraan 
(ukhuwah) 
sebagai 
implementasi 
perintah Q.S. al- 
Hujurat/49: 10 
dan 12 serta 
Hadis terkait.  

• Menunjukkan 
perilaku kontrol 
diri (mujahadah 
an-nafs), 
prasangka baik 
(husnuzzan), dan 
persaudaraan 
(ukhuwah) sebagai 
implementasi 
perintah Q.S. al- 
Hujurat/49: 10 dan 
12 serta Hadis 
terkait.  

3.1  Menganalisis 
Q.S. al-
Hujurat/49: 10 
dan 12 serta 
Hadis tentang 
kontrol diri 

• Menganalisis Q.S. 
al-Hujurat/49: 10 
dan 12 serta Hadis 
tentang kontrol 
diri (mujahadah 
an-nafs), 
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Kompetensi Dasar 
IPK Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran 

(mujahadah an-
nafs), prasangka 
baik 
(husnuzzan), 
dan 
persaudaraan 
(ukhuwah).  

prasangka baik 
(husnuzzan), dan 
persaudaraan 
(ukhuwah).  

• Menjelaskan 
makna isi Q.S. al-
Hujurāt/49:12 dan 
Q.S. al-Hujurāt 
/49:10 tentang 
kontrol diri 
(mujāhadah an-
nafs), prasangka 
baik (husnużżhan), 
dan persaudaraan 
(ukhuwwah) 
dengan 
menggunakan IT. 

dan 12, serta hadis terkait 
• Menyimpulkan hukum bacaan 

yang terdapat dalam Q.S. al-

Hujurat/49: 10 dan 12. 
• Menyimpulkan makna Q.S. 

al-Hujurat/49: 10 dan 12 serta 
hadits terkait. 

• Menyimpulkan pesan-pesan 
utama dalam  Q.S. al-

Hujurat/49: 10 dan 12 serta 
hadits terkait. 

• Mengaitkan antara kualitas 
keimanan dengan kontrol diri 
(mujahadah an-nafs), 
prasangka baik (husnuzzan), 
dan persaudaraan (ukhuwah) 
sesuai dengan pesan Q.S. al-

Hujurat/49: 10 dan 12, serta 
hadis terkait. 

• Mendemonstrasikan bacaan 
Q.S. al-Hujurat/49: 10 dan 
12, sesuai dengan kaidah 
tajwid dan makharijul huruf. 

• Mendemonstrasikan hafalan 
Q.S. al-Hujurat/49: 10 dan 12 
dengan fasih dan lancar. 

• Menjelaskan hukum bacaan 
yang terdapat pada Q.S. al-

Hujurat/49: 10 dan 12. 
• Menjelaskan makna Q.S. al-

Hujurat/49: 10 dan 12 serta 
hadits terkait. 

• Menjelaskan pesan-pesan 
utama dalam  Q.S. al-

Hujurat/49: 10 dan 12 serta 
hadits terkait 

• Menjelaskan keterkaitan 
antara kualitas keimanan 
dengan kontrol diri 
(mujahadah an-nafs), 
prasangka baik (husnuzzan), 
dan persaudaraan (ukhuwah) 
sesuai dengan pesan Q.S. al-

Hujurat/49: 10 dan 12, serta 
hadis terkait. 

4.1.1  Membaca 
Q.S. al-
Hujurat/49: 10 
dan 12, sesuai 
dengan kaidah 
tajwid dan 
makharijul 
huruf  

4.1.2 
 Mendemon
strasikan 
hafalan Q.S. al-
Hujurat/49: 10 
dan 12 dengan 
fasih dan lancar.  

4.1.3  Menyajikan 
hubungan 
antara kualitas 
keimanan 
dengan kontrol 
diri (mujahadah 
an-nafs), 
prasangka baik 
(husnuzzan), 
dan 
persaudaraan 
(ukhuwah) 
sesuai dengan 
pesan Q.S. al-
Hujurat/49: 10 
dan 12, serta 
Hadis terkait.  

• Membaca Q.S. al-
Hujurat/49: 10 dan 
12, sesuai dengan 
kaidah tajwid dan 
makharijul huruf  

• Menyajikan 
model-model jenis 
cara membaca 
indah Q.S. al-
Hujurāt/49:12 dan 
Q.S. al-Hujurāt 
/49:10 tentang 
kontrol diri 
(mujāhadah an-
nafs), prasangka 
baik (husnużżhan), 
dan persaudaraan 
(ukhuwwah). 

• Mendemonstrasika
n hafalan Q.S. al-
Hujurat/ 49: 10 
dan 12 dengan 
fasih dan lancar.  

• Meneliti secara 
lebih mendalam 
pemahaman dan 
pembentukan 
perilaku 
berdasarkan Q.S. 
al-Hujurāt/49:12 
dan Q.S. al-
Hujurāt /49:10 
tentang kontrol 
diri (mujāhadah 
an-nafs), 
prasangka baik 
(husnużżhan), dan 
persaudaraan 
(ukhuwwah) 
dengan 
menggunakan IT  

• Menyajikan 
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Kompetensi Dasar 
IPK Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran 

hubungan antara 
kualitas keimanan 
dengan kontrol 
diri (mujahadah 
an-nafs), 
prasangka baik 
(husnuzzan), dan 
persaudaraan 
(ukhuwah) sesuai 
dengan pesan Q.S. 
al-Hujurat/ 49: 10 
dan 12, serta 
Hadis terkait. 

1.2  Meyakini 
bahwa 
pergaulan 
bebas dan zina 
adalah 
dilarang 
agama. 

• Meyakini bahwa 
pergaulan bebas 
dan zina adalah 
dilarang agama. 

 Q.S. al-

Isra’/17: 
32, dan 
Q.S. an-

Nur/24: 2, 
serta hadis 
tentang 
larangan 
pergaulan 
bebas dan 
perbuatan 
zina 

 

• Menyimak bacaan Q.S. al-

Isra’/17: 32, dan Q.S. an-

Nur/24: 2, serta hadis tentang 
larangan pergaulan bebas dan 
perbuatan zina. 

• Membaca Q.S. al-Isra’/17: 
32, dan Q.S. an-Nur/24: 2, 
serta hadis tentang larangan 
pergaulan bebas dan 
perbuatan zina. 

• Mencermati makna Q.S. al-

Isra’/17: 32, dan Q.S. an-

Nur/24: 2, serta hadis tentang 
larangan pergaulan bebas dan 
perbuatan zina. 

• Menanyakan cara membaca, 
hukum tajwid, asbabun nuzul, 
makna, dan pesan-pesan 
utama dalam Q.S. al-Isra’/17: 
32, dan Q.S. an-Nur/24: 2. 
serta hadits terkait. 

• Mendiskusikan cara membaca 
Q.S. al-Isra’/17: 32, dan Q.S. 

an-Nur/24: 2sesuai dengan 
kaidah tajwid; 

• Mengidentifikasi hukum 
bacaan (tajwid) Q.S. al-

Isra’/17: 32, dan Q.S. an-

Nur/24: 2. 
• Menterjemahkan dalam  Q.S. 

al-Isra’/17: 32, dan Q.S. an-

Nur/24: 2serta hadits terkait. 
• Menganalisis asbabun nuzul 

Q.S. al-Isra’/17: 32, dan Q.S. 

an-Nur/24: 2. 
• Menganalisis makna Q.S. al-

Isra’/17: 32, dan Q.S. an-

Nur/24: 2 serta hadits terkait. 
• Mengidentifikasi manfaat 

larangan pergaulan bebas dan 
perbuatan zina. 

• Menyimpulkan hukum bacaan 
yang terdapat dalam Q.S. al-

Isra’/17: 32, dan Q.S. an-

Nur/24: 2. 
• Menyimpulkan makna Q.S. 

2.2 
 Menghinda
rkan diri dari 
pergaulan 
bebas dan 
perbuatan zina 
sebagai 
pengamalan 
Q.S. al-
Isra’/17: 32, 
dan Q.S. an-
Nur /24: 2, 
serta Hadis 
terkait. 

• Menghindarkan 
diri dari pergaulan 
bebas dan 
perbuatan zina 
sebagai 
pengamalan Q.S. 
al-Isra’/17: 32, dan 
Q.S. an-Nur /24: 
2, serta Hadis 
terkait. 

3.2  Menganalisis 
Q.S. al-
Isra’/17: 32, 
dan Q.S. an-
Nur/24 : 2, 
serta Hadis 
tentang 
larangan 
pergaulan 
bebas dan 
perbuatan zina. 

• Menjelaskan 
makna isi Q.S. al-
Isrā’/17:32 dan 
Q.S. an-Nµr/24:2 
perilaku larangan 
pergaulan bebas 
dan perbuatan zina 
dengan 
menggunakan IT 

• Menganalisis Q.S. 
al-Isra’/17: 32, dan 
Q.S. an-Nur/24 : 
2, serta Hadis 
tentang larangan 
pergaulan bebas 
dan perbuatan 
zina. 

 

4.2.1  Membaca Q.S. 
al-Isra’/17: 32, 
dan Q.S. an-
Nur/24:2 
sesuai dengan 
kaidah tajwid 
dan makharijul 
huruf.  

• Mendemonstrasika
n hafalan Q.S. al-
Isrā’/17:32 dan 
Q.S. an-Nµr/24:2, 
tentang larangan 
pergaulan bebas 
dan perbuatan zina 
dengan 
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Kegiatan Pembelajaran 

4.2.2 
 Mendemon
strasikan 
hafalan Q.S. 
al-Isra’/17: 32, 
dan Q.S. an-
Nur/24:2 
dengan 
fasihdan 
lancar.  

4.2.3  Menyajikan 
keterkaitan 
antara larangan 
berzina dengan 
berbagai 
kekejian 
(fahisyah) 
yang 
ditimbulkanny
a dan perangai 
yang buruk 
(saa-a sabila) 
sesuai pesan 
Q.S. al-
Isra’/17: 32 
dan Q.S. an-
Nur/24:2. 

menerapkan 
berbagai jenis 
nada bacaan 
(nagham) secara 
baik danlancar. 

• Meneliti secara 
lebih mendalam 
bentuk perilaku 
tentang , Q.S. al-
Isrā’/17:32 dan 
Q.S. an-Nµr/24:2, 
sebagai dasar 
dalam menerapkan 
larangan pergaulan 
bebas dan 
perbuatan zina , 
dengan 
menggunakan IT. 

• Menampilkan 
contoh perilaku 
berdasarkan , Q.S. 
al-Isrā’/17:32 dan 
Q.S. an- Nµr/24:2 
sebagai dasar 
dalam menerapkan 
larangan pergaulan 
bebas dan 
perbuatan zina 
berdasarkan Q.S. 
al-Isrā’/17:32 dan 
Q.S. an-Nµr/24:2 
melalui presentasi, 
demonstrasi dan 
simulasi. 

• Memberikan 
contoh-contoh 
perilaku, 
berdasarkan 
tambahan bacaan 
ayat al- Qur’ān 
dan Hadis-hadis 
yang mendukung 
lainnya, Q.S. al-
Isrā’/17:32 dan 
Q.S. an-Nµr/24:2 
sebagai dasar 
dalam menerapkan 
larangan pergaulan 
bebas dan 
perbuatan zina. 

al-Isra’/17: 32, dan Q.S. an-

Nur/24: 2serta hadits terkait. 
• Menyimpulkan pesan-pesan 

utama dalam  Q.S. al-

Isra’/17: 32, dan Q.S. an-

Nur/24: 2serta hadits terkait. 
• Menganalisis keterkaitan 

antara larangan berzina 
dengan berbagai kekejian 
(fahisyah) yang 
ditimbulkannya dan perangai 
yang buruk (saa-a sabila) 
sesuai pesan Q.S. al-Isra’/17: 
32, dan Q.S. an-Nur/24: 2 
serta hadis terkait. 

• Mendemonstrasikan bacaan 
Q.S. al-Isra’/17: 32, dan Q.S. 

an-Nur/24: 2, sesuai dengan 
kaidah tajwid dan makharijul 
huruf. 

• Mendemonstrasikan hafalan 
Q.S. al-Isra’/17: 32, dan Q.S. 

an-Nur/24: 2dengan fasih dan 
lancar. 

• Menjelaskan hukum bacaan 
yang terdapat pada Q.S. al-

Isra’/17: 32, dan Q.S. an-

Nur/24: 2.  
• Menjelaskan makna Q.S. al-

Isra’/17: 32, dan Q.S. an-

Nur/24: 2 serta hadits terkait. 
• Menjelaskan pesan-pesan 

utama dalam  Q.S. al-

Isra’/17: 32, dan Q.S. an-

Nur/24: 2 serta hadits terkait 
• Menyajikan keterkaitan antara 

larangan berzina dengan 
berbagai kekejian (fahisyah) 
yang ditimbulkannya dan 
perangai yang buruk (saa-a 
sabila) sesuai pesan Q.S. al-

Isra’/17: 32, dan Q.S. an-

Nur/24: 2 serta hadis terkait 

1.3  Meyakini 
bahwa Allah 
Maha Mulia, 
Maha 
Mengamankan
, Maha 
Memelihara, 
Maha 
Sempurna 
Kekuatan-Nya, 

• Meyakini bahwa 
Allah Maha 
Mulia, Maha 
Mengamankan, 
Maha 
Memelihara, 
Maha Sempurna 
Kekuatan-Nya, 
Maha 
Penghimpun, 

Iman kepada 
Allah SWT 
(Asmaul 
Husn: al-

Kariim, al-

Mu’min, al-

Wakiil, al-

Matiin, al-

Jaami’, al-

‘Adl, dan al-

• Membaca teks al-Asma al- 
Husna (al-Kariim, al-Mu’min, 

al-Wakiil, al-Matiin, al-

Jaami’, al-‘Adl, dan al-

Akhiir). 
• Memberi stimulus agar 

peserta didik bertanya) : 
• Mengapa Allah memiliki 

nama yang begitu banyak? 
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Maha 
Penghimpun, 
Maha Adil, 
dan Maha 
Akhir  

Maha Adil, dan 
Maha Akhir 

Akhiir)  • Bagaimana kaitan antara 
nama-nama tersebut dengan 
sifat-sifat Allah. 

• Apa yang harus dilakukan 
oleh umat Islam terkait nama-
nama Allah yang indah itu?  

• Meyimak penjelasan materi di 
atas melalui tayangan vidio 
atau media lainnya. 

• Menganalisis makna al-

Kariim, al-Mu’min, al-Wakiil, 

al-Matiin, al-Jaami’, al-‘Adl, 

dan al-Akhiir bagi Allah. 
• Mendiskusikan makna dan 

contoh perilaku keluhuran 
budi, kokoh pendirian, 
pemberi rasa aman, tawakal 
dan perilaku adil sebagai 
implementasi dari 
pemahaman makna Asmaul 
Husna (al-Kariim, al-Mu’min, 

al-Wakiil, al-Matiin, al-

Jaami’, al-‘Adl, dan al-

Akhiir) 
• Mengaitkan makna al-Asma 

al-Husna al-Kariim, al-

Mu’min, al-Wakiil, al-Matiin, 

al-Jaami’, al-‘Adl, dan al-

Akhiir dengan sifat-sifat 
Allah. 

• Mempresentasikan pelafalan 
al-Kariim, al-Mu’min, al-

Wakiil, al-Matiin, al-Jaami’, 

al-‘Adl, dan al-Akhiir. 
• Mempresentasikan makna al-

Kariim, al-Mu’min, al-Wakiil, 

al-Matiin, al-Jaami’, al-‘Adl, 

dan al-Akhiir. 
• Mempresentasikan 

keterkaitan makna al-Asma 
al-Husna: al-Kariim, al-

Mu’min, al-Wakiil, al-Matiin, 

al-Jaami’, al-‘Adl, dan al-

Akhiir dengan perilaku 
keluhuran budi, kokoh 
pendirian, rasa aman, tawakal 
dan perilaku adil.  

2.3  Memiliki sikap 
keluhuran 
budi; kokoh 
pendirian, 
pemberi rasa 
aman, tawakal 
dan adil 
sebagai 
implementasi 
pemahaman 
al-Asmau al-
Husna: Al-
Karim, Al-
Mu’min, Al-
Wakil, Al- 
Matin, Al-
Jami’, Al-
‘Adl, dan Al-
Akhir  

• Memiliki sikap 
keluhuran budi; 
kokoh pendirian, 
pemberi rasa 
aman, tawakal dan 
adil sebagai 
implementasi 
pemahaman 
Asmaul Husna: 
Al-Karim, Al-
Mu’min, Al-
Wakil, Al- Matin, 
Al-Jami’, Al-‘Adl, 
dan Al-Akhir 

3.3  Menganalisis 
makna al-
Asma’u al-
Husna: al-
Karim, al-
Mu’min, al-
Wakil, al-
Matin, al-
Jami’, al-‘Adl, 
dan al-Akhir  

• Meneliti secara 
lebih mendalam 
pemahaman 
Asmaul Husna, 
Qs. Al A’raf/7 
:180, Qs. Al 
Infithar : 6, Qs. Al 
An’am/6 : 82, Qs. 
Az Zumar/39:62, 
Qs. Adz 
Zariyat/51:58, Qs. 
Ali Imran/3 : 9, 
Qs. Al 
An’am/6:115 dan 
Qs. Al Hadid/57:3 
tentang asmaul 
husna dengan 
menggunakan IT 

• Menganalisis 
makna Asmaul 
Husna: Al-Karim, 
Al-Mu’min, Al-
Wakil, Al- Matin, 
Al-Jami’, Al-‘Adl, 
dan Al-Akhir  

• Menjelaskan 
makna isi Asmaul 
Husna, Qs. Al 
A’raf/7 :180, Qs. 
Al Infithar : 6, Qs. 
Al An’am/6 : 82, 
Qs. Az 
Zumar/39:62, Qs. 
Adz 
Zariyat/51:58, Qs. 
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Ali Imran/3 : 9, 
Qs. Al 
An’am/6:115 dan 
Qs. Al Hadid/57:3 
tentang asmaul 
husna dengan 
menggunakan IT 

4.3  Menyajikan 
hubungan 
makna- makna 
al-Asma’u al-
Husna: al-
Karim, al-
Mu’min, al-
Wakil, al-
Matin, al-
Jami’, al-‘Adl, 
dan al-Akhir 
dengan 
perilaku 
keluhuran 
budi, kokoh 
pendirian, rasa 
aman, tawakal 
dan perilaku 
adil  

• Mendemonstrasika
n hafalan al-
Asmā’u al-¦usnā 
dengan 
menerapkan 
berbagai jenis 
nada bacaan 
secara baik dan 
lancer 

• Menyajikan 
hubungan makna- 
makna asmaul 
husna: al-Karim, 
al-Mu’min, al-
Wakil, al-Matin, 
al-Jami’, al-‘Adl, 
dan al-Akhir 
dengan perilaku 
keluhuran budi, 
kokoh pendirian, 
rasa aman, tawakal 
dan perilaku adil  

• Meneliti secara 
lebih mendalam 
bentuk perilaku 
tentang Asmaul 
Husna, Qs. Al 
A’raf/7 :180, Qs. 
Al Infithar : 6, Qs. 
Al An’am/6 : 82, 
Qs. Az 
Zumar/39:62, Qs. 
Adz Zariyat/51:58, 
Qs. Ali Imran/3 : 
9, Qs. Al 
An’am/6:115 dan 
Qs. Al Hadid/57:3  
sebagai dasar 
dalam menerapkan 
al-Asmā’u al-
¦usnā, dengan 
menggunakan IT. 

• Menampilkan 
contoh perilaku 
Asmaul Husna, 
Qs. Al A’raf/7 
:180, Qs. Al 
Infithar : 6, Qs. Al 
An’am/6 : 82, Qs. 
Az Zumar/39:62, 
Qs. Adz 
Zariyat/51:58, Qs. 
Ali Imran/3 : 9, 
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Qs. Al 
An’am/6:115 dan 
Qs. Al Hadid/57:3 
ayat al-Qur’ān dan 
hadis-hadis yang 
mendukung 
lainnya, sebagai 
dasar dalam 
menerapkan al-
Asmā’u al-¦usnā 
melalui presentasi, 
demonstrasi dan 
bersimulasi, dalam 
bentuk 
powerpoint, video 
atau CD 
pembelajaran. 

1.4  Meyakini 
keberadaan 
malaikat-
malaikat Allah 
Swt.  

• Meyakini 
keberadaan 
malaikat-malaikat 
Allah Swt. 

Iman kepada 
Malaikat  

• Mencermati bacaan teks 
tentang makna dan contoh 
perilaku beriman kepada 
malaikat-malaikat Allah Swt. 

• Menyimak penjelasan materi 
di atas melalui tutorial, 
tayangan vidio atau media 
lainnya. 

• Memberi stimulus agar 
peserta didik bertanya:  

• Mengapa  kita harus beriman  
kepada malaikat? 

• Mengapa malaikat yang wajib 
diketahui ada sepuluh? 

• Apa yang harus dilakukan 
oleh orang yang beriman 
kepada malaikat?  

• Peserta didik mengidentifikasi 
ayat-ayat al-Quran yang 
mengungkapkan nama-nama 
dan tugas malaikat. 

• Peserta didik mendiskusikan 
makna dan contoh perilaku  
beriman kepada Malaikat 
sebagaimana disebutkan 
dalam al-Quran. 

• Membuat kesimpulan tentang 
makna beriman kepada 
malaikat-malaikat Allah Swt. 

• Mengaitkan antara beriman 
kepada malaikat Allah Swt. 
dengan perilaku teliti, 
disiplin, dan waspada. 

• Menyebutkan ayat-ayat al-

Quran yang mengungkapkan 
nama-nama malaikat.  

• Membacakan kesimpulan 
tentang makna beriman 
kepada malaikat-malaikat 
Allah Swt. 

• Menjelaskan keterkaitan 

2.4  Menunjukkan 
sikap disiplin, 
jujur dan 
bertanggung 
jawab, sebagai 
implementasi 
beriman 
kepada 
malaikat-
malaikat Allah 
Swt.  

• Menunjukkan 
sikap disiplin, 
jujur dan 
bertanggung 
jawab, sebagai 
implementasi 
beriman kepada 
malaikat-malaikat 
Allah Swt. 

3.4  Menganalisis 
makna 
beriman 
kepada 
malaikat-
malaikat Allah 
Swt.  

• Meneliti secara 
lebih mendalam 
pemahaman Q.S. 
Al-Baqārah/2:285 
dan Q.S. an-
Nisā’/4:136 
tentang beriman 
kepada malaikat-
malaikat Allah 
Swt., dengan 
menggunakan IT 

• Menganalisis 
makna beriman 
kepada malaikat-
malaikat Allah 
Swt. 

• Meneliti secara 
lebih mendalam 
isi Q.S. Al-
Baqārah/2:285 
dan Q.S. an- 
Nisā’/4:136 
sebagai dasar 
dalam 
menerapkan 
beriman kepada 
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malaikat, dengan 
menggunakan IT 

• Menjelaskan 
makna isi Q.S. 
Al-Baqārah/2:285 
dan Q.S. an-
Nisā’/4:136 
tentang beriman 
kepada malaikat-
malaikat Allah 
Swt. dengan 
menggunakan IT 

antara beriman kepada 
malaikat Allah Swt. dengan 
perilaku teliti, disiplin, dan 
waspada. 

4.4  Menyajikan 
hubungan 
antara beriman 
kepada 
malaikat-
malaikat Allah 
Swt. dengan 
perilaku teliti, 
disiplin, dan 
waspada.  

• Menyajikan 
model-model 
jenis cara 
membaca indah 
Q.S. Al-
Baqārah/2:285 
dan Q.S. an-
Nisā’/4:136 
tentang beriman 
kepada malaikat-
malaikat Allah 
Swt. 

• Mendemonstrasik
an hafalan Q.S. 
Al-Baqārah/2:285 
dan Q.S. an-
Nisā’/4:136 
tentang beriman 
kepada malaikat 
dengan 
menerapkan 
berbagai jenis 
nada bacaan 
(nagham) secara 
baik dan lancar 

• Membacakan sari 
tilawah Q.S. Al-
Baqārah/2:285 
dan Q.S. an-
Nisā’/4:136 
tentang iman 
kepada malaikat-
malaikat Allah 
Swt. dengan nada 
yang khidmad, 
menarik, dan 
indah 

• Menyajikan 
hubungan antara 
beriman kepada 
malaikat-malaikat 
Allah Swt. 
dengan perilaku 
teliti, disiplin, dan 
waspada.  

• Menampilkan 
contoh perilaku 
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berdasarkan Q.S. 
Al-Baqārah/2:285 
dan Q.S. an- 
Nisā’/4:136 
sebagai dasar 
dalam 
menerapkan 
beriman kepada 
malaikatmelalui 
presentasi, 
demonstrasi dan 
bersimulasi. 

• Memberikan 
contoh-contoh 
perilaku, 
berdasarkan 
tambahan bacaan 
ayat al-Qur’ān 
dan hadis-hadis 
yang mendukung 
lainnya, sebagai 
dasar dalam 
menerapkan 
beriman kepada 
malaikat, dalam 
perilaku sehari-
hari diantaranya. 

1.5 Terbiasa 
berpakaian 
sesuai dengan 
syariat Islam  

• Terbiasa 
berpakaian sesuai 
dengan syariat 
Islam  

Berpakaian 
secara 
Islami 

• Mencermati bacaan teks 
tentang berpakaian secara 
islami 

• Mencermati model-model 
berpakain secara islami 
melalui tutorial, tayangan 
vidio atau media lainnya. 

• Mengemukakan pertanyaan 
tentang:  

• Bagaimana berpakaian secara 
islami? 

• Mengapa kita harus 
berpakaian secara islami? 

• Mengidentifikasi tata cara 
berpakaian sesuai syariat 
Islam. 

• Mengidentifikasi tujuan 
berpakaian menurut syariat 
Islam 

• Mengidentifikasi manfaat 
berpakaian menurut syariat 
Islam 

• Mengidentifikasi landasan 
hukum berpakaian menurut 
syariat Islam. 

• Mengaitkan antara kesesuaian 
model berpakaian dengan 
ketentuan syariat Islam. 

• Mengaitkan ketentuan 
berpakaian menurut syariat 
islam dengan hikmah yang 
diperoleh individu, keluarga, 

2.5  Menunjukkan 
perilaku 
berpakaian 
sesuai dengan 
syariat Islam  

• Menunjukkan 
perilaku 
berpakaian sesuai 
dengan syariat 
Islam  

3.5  Menganalisis 
ketentuan 
berpakaian 
sesuai syariat 
Islam  

• Meneliti secara 
lebih mendalam 
pemahaman Q.S. 
al-A’hzab/33:59, 
31, dan an- 
Nur/24:31 tentang 
berbusana muslim 
dan muslimah, 
dengan 
menggunakan IT 

• Menganalisis 
ketentuan 
berpakaian sesuai 
syariat Islam  

• Menjelaskan 
makna yang 
terkandung dalam 
al-Ahzāb/33:59, 
dan an- Nur/24:31 
tentang berbusana 
muslim dan 
muslimah dengan 
menggunakan IT. 
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4.5  Menyajikan 
keutamaan 
tatacara 
berpakaian 
sesuai syariat 
Islam  

• Menyajikan 
keutamaan 
tatacara 
berpakaian sesuai 
syariat Islam  

• Menampilkan 
contoh perilaku 
berdasarkan, Q.S. 
al- Ahzāb/33:59, 
dan an- Nur/24:31 
sebagai dasar 
dalam 
menerapkan 
berbusana muslim 
dan muslimah 
melalui 
presentasi, 
demonstrasi dan 
simulasi dengan 
menggunakan IT. 

• Memberikan 
contoh-contoh 
perilaku, 
berdasarkan ayat-
ayat al-Qur’ān 
dan hadis-hadis 
lainnya sebagai 
dasar dalam 
menerapkan 
berbusana muslim 
dan muslimah. 

dan masyarakat.  
• Mempresentasikan 

/menyampaikan hasil diskusi 
tentang berpakaian menurut 
syariat Islam. 

1.6  Meyakini bahwa 
jujur adalah 
ajaran pokok 
agama  

• Meyakini bahwa 
jujur adalah ajaran 
pokok agama  

Perilaku 
jujur 

• Mengamati tayangan video 
tentang perilaku jujur dalam 
kehidupan sehari-hari yang 
berkembang di masyarakat. 

• Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai perilaku 
jujur dalam kehidupan sehari-
hari yang berkembang di 
masyarakat. 

• Mengajukan  pertanyaan  
tentang perilaku jujur dalam 
kehidupan sehari-hari yang 
berkembang di masyarakat. 

• Menelaah perilaku jujur 
dalam kehidupan sehari-hari 
yang berkembang di 
masyarakatMenyimpulkan 
hikmah perilaku jujur dalam 
kehidupan sehari-hari yang 
berkembang di masyarakat. 

• Mengaitkan perilaku jujur 
dalam kehidupan sehari-hari 
yang berkembang di 
masyarakat dengan keimanan. 

• Membuat rumusan perilaku 
jujur berdasarkan al-Quran 
dan Hadis 

• Mengidentifikasi perilaku 

2.6  Menunjukkan 
perilaku jujur 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari  

• Menunjukkan 
perilaku jujur 
dalam kehidupan 
sehari-hari  

3.6  Menganalisis 
manfaat 
kejujuran dalam 
kehidupan 
sehari-hari  

• Meneliti secara 
lebih mendalam 
pemahaman Q.S. 
al-Māidah/5:8, 
Q.S. at- 
Taubah/9:119, 
Q.S. al-
Anfāl/8:58, dan 
Q.S. an-
Nahl/16:105 
tentang kejujuran, 
dengan 
menggunakan IT 

• Menganalisis 
manfaat kejujuran 
dalam kehidupan 
sehari-hari  

• Menjelaskan 
makna yang 
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terkandung dalam 
Q.S. al-
Māidah/5:8, Q.S. 
at- Taubah/9:119, 
Q.S. al-
Anfāl/8:58, dan 
Q.S. an-
Nahl/16:105 
tentang kejujuran 
dengan 
menggunakan IT 

jujur dengan kehidupan 
sehari-hari. 

• Menyajikan/melaporkan hasil 
diskusi tentang perilaku jujur 
dalam kehidupan sehari-hari 
yang berkembang di 
masyarakat. 

• Menjelaskan  keterkaitan 
perilaku jujur dalam 
kehidupan sehari-hari yang 
berkembang di masyarakat 
dengan keimanan. 

• Menanggapi hasil presentasi 
(melengkapi, 
mengkonformasi, dan 
menyanggah). 

• Membuat resume 
pembelajaran di bawah 
bimbingan guru. 

4.6  Menyajikan 
kaitan antara 
contoh perilaku 
jujur dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
dengan 
keimanan  

• Menyajikan kaitan 
antara contoh 
perilaku jujur 
dalam kehidupan 
sehari-hari dengan 
keimanan  

1.7  Meyakini bahwa 
menuntut ilmu 
adalah perintah 
Allah dan Rasul-
Nya. 

• Meyakini bahwa 
menuntut ilmu 
adalah perintah 
Allah dan Rasul-
Nya. 

Semangat 
menuntut 
ilmu dan 
menyampai-
kannya 
kepada 
sesama 

• Mencermati bacaan teks 
tentang Q.S. at-Taubah (9) : 
122 dan hadits terkait tentang 
semangat menuntut ilmu, 
menerapkan dan 
menyampaikan nya kepada 
sesama 

• Meyimak penjelasan materi di 
atas melalui tayangan vidio 
atau media lainnya. 

• Memberi stimulus agar 
peserta didik bertanya):  

• Mengapa  harus menuntut 
ilmu? 

• Bagaimana cara 
menyampaikan ilmu kepada 
sesama?  

• Peserta didik mendiskusikan 
makna dan contoh semangat 
menuntut ilmu, menerapkan 
dan menyampaikannya 
kepada sesama sebagai 
implementasi pemahaman 
kandungan  Q.S. at-Taubah 
(9): 122 dan hadits terkait. 

• Guru mengamati perilaku  
contoh semangat menuntut 
ilmu, menerapkan dan 
menyaampaikannya kepada 
sesama melalui lembar 
pengamatan di sekolah. 

• Guru berkolaborasi dengan 
orang tua untuk mengamati 
perilaku semangat menuntut 
ilmu, menerapkan dan 
menyaampaikannya kepada 
sesama di rumah. 

• Membuat kesimpulan tentang 
semangat menuntut ilmu dan 
menyampaikannya kepada 

2.7  Memiliki sikap 
semangat 
keilmuan 
sebagai 
implementasi 
pemahaman 
Q.S. at-
Taubah/9: 122 
dan Hadis 
terkait. 

• Memiliki sikap 
semangat 
keilmuan sebagai 
implementasi 
pemahaman Q.S. 
at-Taubah/9: 122 
dan Hadis terkait. 

3.7  Menganalisis 
semangat 
menuntut ilmu, 
menerapkan, dan 
menyampaikann
ya kepada 
sesama. 

• Menganalisis 
semangat 
menuntut ilmu, 
menerapkan, dan 
menyampaikannya 
kepada sesama. 

• Menjelaskan 
makna isi Q.S. at-
Taubah/9:122 
tentang nikmatnya 
mencari ilmu dan 
indahnya berbagi 
pengetahuan 
dengan 
menggunakan 
ICT. 

4.7  Menyajikan 
kaitan antara 
kewajiban 
menuntut ilmu, 
dengan 
kewajiban 
membela agama 
sesuai perintah 

• Mendemonstrasika
n hafalan Q.S. at-
Taubah/9:122 
tentang nikmatnya 
mencari ilmu dan 
indahnya berbagi 
pengetahuan 
dengan 
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Q.S. at-
Taubah/9: 122 
Adan Hadis 
terkait. 

menerapkan 
berbagai jenis 
nada bacaan 
secara baik dan 
lancar 

• Menyajikan kaitan 
antara kewajiban 
menuntut ilmu, 
dengan kewajiban 
membela agama 
sesuai perintah 
Q.S. at-Taubah/9: 
122 Adan Hadis 
terkait. 

sesama. 
• Mempresentasikan 

/menyampaikan hasil diskusi 
tentang semangat menuntut 
ilmu dan menyampaikannya 
kepada sesama. 

1.8  Meyakini al-
Qur’an, Hadis 
dan ijtihad 
sebagai 
sumber hukum 
Islam  

• Meyakini al-
Qur’an, Hadis dan 
ijtihad sebagai 
sumber hukum 
Islam  

Sumber 
Hukum 
Islam 

• Mencermati bacaan teks 
tentangkedudukan al-Quran, 
al-Hadits, dan Ijtihad sebagai 
sumber hukum Islam 

• Meyimak penjelasan materi 
tersebut di atas melalui 
tayangan vidio atau media 
lainnya. 

• memberi stimulus agar 
peserta didik bertanya):  

• Mengapa  al-Qur’an, Hadits, 
dan Ijtihad sebagai sumber 
hukum Islam ? 

• Apa yang anda pahami tenang 
al-Qur’an, Hadits, dan Ijtihad 
? 

• Peserta didik mendiskusikan 
makna al-Qur’an, Hadits, dan 
Ijtihad sebagai sumber hukum 
Islam 

• Guru mengamati perilaku 
berpegang teguh kepada al-

Qur’an, Hadits, dan Ijtihad 
sebagai sumber hukum Islam 

• Guru berkolaborasi dengan 
orang tua untuk mengamati 
perilaku berpegang teguh 
kepada al-Qur’an, Hadits, 
dan Ijtihad di rumah. 

• Menalar/Mengasosiasi 
• Membuat kesimpulan tentang 

sumber hukum Islam. 
• Mempresentasikan/menyamp

aikan hasil diskusi tentang 
sumber hukum Islam. 

2.8  Menunjukkan 
perilaku ikhlas 
dan taat 
beribadah 
sebagai 
implemantasi 
pemahaman 
terhadap 
kedudukan al-
Qur’an, Hadis, 
dan ijtihad 
sebagai 
sumber hukum 
Islam  

• Menunjukkan 
perilaku ikhlas 
dan taat beribadah 
sebagai 
implemantasi 
pemahaman 
terhadap 
kedudukan al-
Qur’an, Hadis, 
dan ijtihad 
sebagai sumber 
hukum Islam  

3.8  Menganalisis 
kedudukan al-
Qur’an, Hadis, 
dan ijtihad 
sebagai 
sumber hukum 
Islam  

• Memahami Q.S. 
al-Isrā’/17:9 dan 
Q.S. an- 
Nisā/4:59, 105 
tentang al-Qur’ān, 
hadis dan ijtihād 
sebagai sumber 
hukum Islam, 
dengan 
menggunakan 
ICT 

• Menganalisis 
kedudukan al-
Qur’an, Hadis, 
dan ijtihad 
sebagai sumber 
hukum Islam  

• Menjelaskan 
makna isi al-
Qur’ān, hadis dan 
ijtihād sebagai 
sumber hukum 
Islam dengan 
menggunakan 
ICT 
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Kompetensi Dasar 
IPK Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran 

4.8 
 Mendeskrip
sikan macam-
macam sumber 
hukum Islam  

• Mendeskripsikan 
macam-macam 
sumber hukum 
Islam  

1.9  Meyakini bahwa 
haji, zakat dan 
wakaf adalah 
perintah Allah 
dapat memberi 
kemaslahatan 
bagi individu 
dan masyarakat. 

• Meyakini bahwa 
haji, zakat dan 
wakaf adalah 
perintah Allah 
dapat memberi 
kemaslahatan 
bagi individu dan 
masyarakat. 

Pengelolaan  
haji, zakat 
dan wakaf 

• Mencermati bacaan teks 
tentang pengertian, ketentuan 
dan hal-hal yang berkaitan 
dengan pengelolaan haji, 
zakat dan wakaf.  

• Meyimak penjelasan materi di 
atas melalui tayangan vidio 
atau media lainnya. 

• Memberi stimulus agar 
peserta didik bertanya:  

• Mengapa haji, zakat dan 
wakaf harus dikelola? 

• Bagaimana cara mengelola 
haji, zakat dan wakaf?  

• Peserta didik mendiskusikan 
makna dan ketentuan haji, 
zakat dan wakaf serta 
pengeloalaannya. 

• Membuat kesimpulan materi 
pengelolaan  haji, zakat dan 
wakaf. 

• Mempresentasikan/menyamp
aikan hasil diskusi tentang 
materi pengelolaan  wakaf. 

2.9  Menunjukkan 
kepedulian 
sosial sebagai 
hikmah dari 
perintah haji, 
zakat, dan 
wakaf.  

• Menunjukkan 
kepedulian sosial 
sebagai hikmah 
dari perintah haji, 
zakat, dan wakaf.  

3.9  Menganalisis 
hikmah ibadah 
haji, zakat, dan 
wakaf bagi 
individu dan 
masyarakat. 

• Menganalisis 
hikmah ibadah 
haji, zakat, dan 
wakaf bagi 
individu dan 
masyarakat. 

• Menjelaskan 
makna hikmah 
ibadah haji, 
zakat, dan 
wakafdalam 
membentuk 
kepedulian sosial, 
baik dan 
benardengan 
menggunakan IT 

• Menjelaskan 
hikmah ibadah 
haji, zakat, dan 
wakaf dalam 
kehidupan, 
dengan 
menerapkan 
berbagai jenis 
cara pengelolaan, 
yang lebih 
mengantarkan 
pada kreatifitas 
dan inovasi 
pembelajaran 

• Menjelaskan 
makna isi 
kandungan Q.S. 
al-Imran/ 3: 92 
dan Q.S. al-
Maidah/ 5: 8 
tentang hikmah 
ibadah haji, 
zakat, dan wakaf 
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Kompetensi Dasar 
IPK Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran 

dalam 
kehidupandengan 
menggunakan IT 

4.9  Menyimulasikan 
ibadah haji, 
zakat, dan wakaf 

• Mendemontrasik
an bacaan hadis-
hadis yang terkait 
dan mendukung 
lainnya, tentang 
hikmah ibadah 
haji, zakat, dan 
wakaf dalam 
kehidupan 

• Menyimulasikan 
ibadah haji, 
zakat, dan wakaf 

1.10  Meyakini 
kebenaran 
dakwah Nabi 
Muhammad 
saw di 
Makkah.  

• Meyakini 
kebenaran 
dakwah Nabi 
Muhammad saw 
di Makkah. 

Meneladani 
Perjuangan 
Rasulullah 
saw. di 
Mekah  

• Mencermati bacaan teks 
tentang substansi dan strategi 
dakwah Rasullullah  saw. 

• Meyimak penjelasan materi 
tersebut di atas melalui 
tayangan vidio atau media 
lainnya. 

• Memberi stimulus agar 
peserta didik bertanya)  

• Apa substansi dakwah 
Rasulullah di Mekah? 

• Apa strategi dakwah 
Rasulullah di Mekah? 

• Peserta didik mendiskusikan 
substansi dan strategi dakwah 
Rasullullah  saw.di Mekah. 

• Guru mengamati perilaku 
tangguh dan semangat 
menegakkan kebenaran dalam 
kehidupan sehari-hari. 

• Guru berkolaborasi dengan 
orang tua untuk mengamati 
perilaku tangguh dan 
semangat menegakkan 
kebenaran dalam kehidupan 
sehari-haridi rumah. 

• Membuat kesimpulan tentang 
substansi dan strategi dakwah 
Rasullullah  saw.di Mekah. 

• Mempresentasikan 
/menyampaikan hasil diskusi 
tentang substansi dan strategi 
dakwah Rasullullah  saw.di 
Mekah. 

2.10  Bersikap 
tangguh dan 
rela berkorban 
menegakkan 
kebenaran 
sebagai ’ibrah 
dari sejarah 
strategi 
dakwah Nabi 
di Makkah.  

• Bersikap tangguh 
dan rela 
berkorban 
menegakkan 
kebenaran 
sebagai ’ibrah 
dari sejarah 
strategi dakwah 
Nabi di Makkah. 

3.10  Menganalisis 
substansi, 
strategi, dan 
penyebab 
keberhasilan 
dakwah Nabi 
Muhammad 
saw di 
Makkah.  

• Membacakan 
dalil-dalil naqli 
sebagai dasar 
perjuangan 
dakwah yang 
dilakukan 
Rasulullah saw. 
di Mekah dengan 
nada yang 
khidmad, 
menarik, dan 
indah. 

• Menyebutkan 
silsilah keturunan 
Rasulullah saw. 

• Menjelaskan 
makna 
perjuangan 
dakwah yang 
dilakukan 
Rasulullah saw. 
di Mekah dengan 
menggunakan 
ICT 

• Menganalisis 
perjuangan 
dakwah yang 
dilakukan 
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Kompetensi Dasar 
IPK Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran 

Rasulullah saw. 
di Mekah dari 
berbagai sumber 
baik media cetak 
maupun 
elektronik 

• Menganalisis 
substansi, 
strategi, dan 
penyebab 
keberhasilan 
dakwah Nabi 
Muhammad saw 
di Makkah. 

• Menjelaskan 
makna perilaku 
perjuangan 
dakwah yang 
dilakukan 
Rasulullah saw. 
di Mekah yang 
patut diteladani 
dengan 
menggunakan IT 

4.10  Menyajikan 
keterkaitan 
antara 
substansi dan 
strategi dengan 
keberhasilan 
dakwah Nabi 
Muhammad 
saw di Makkah 

• Mendemonstrasik
an bacaan hadis-
hadis yang terkait 
dan mendukung 
lainnya, tentang 
perjuangan 
dakwah yang dila
kukan Rasulullah 
saw. di Mekah 

• Menyajikan 
keterkaitan antara 
substansi dan 
strategi dengan 
keberhasilan 
dakwah Nabi 
Muhammad saw 
di Makkah 

1.11  Meyakini 
kebenaran 
dakwah Nabi 
Muhammad 
saw di 
Madinah. 

• Meyakini 
kebenaran 
dakwah Nabi 
Muhammad saw 
di Madinah. 

Meneladani 
Perjuangan 
Rasulullah 
saw. di  
Madinah 

• Mencermati bacaan teks 
tentang substansi dan strategi 
dakwah Rasullullah  saw. di 
Madinah 

• Meyimak penjelasan materi 
tersebut di atas melalui 
tayangan vidio atau media 
lainnya. 

• Memberi stimulus agar 
peserta didik bertanya)  

• Apa substansi dakwah 
Rasulullah di Madinah? 

• Apa strategi dakwah 
Rasulullah di Madinah? 

• Peserta didik mendiskusikan 
substansi dan strategi dakwah 
Rasullullah  saw.di Madinah. 

• Guru mengamati perilaku 

2.11  Menunjukkan 
sikap 
semangat 
ukhuwah dan 
kerukunan 
sebagai ibrah 
dari sejarah 
strategi 
dakwah Nabi 
di Madinah. 

• Menunjukkan 
sikap semangat 
ukhuwah dan 
kerukunan 
sebagai ibrah dari 
sejarah strategi 
dakwah Nabi di 
Madinah. 

3.11  Menganalisis 
substansi, 

• Menjelaskan 
contoh 
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strategi, dan 
keberhasilan 
dakwah Nabi 
Muhammad 
saw di 
Madinah. 

perjuangan 
dakwah yang 
dilakukan 
Rasulullah saw. 
di Madinah  

• Menganalisis 
substansi, 
strategi, dan 
keberhasilan 
dakwah Nabi 
Muhammad saw 
di Madinah. 

semangat ukhuwah sebagai 
implementasi dari 
pemahaman strategi dakwah 
Rasulullah saw.di Madinah. 

• Guru berkolaborasi dengan 
orang tua untuk mengamati 
perilaku semangat ukhuwah 
sebagai implementasi dari 
pemahaman strategi dakwah 
Rasulullah saw.di Madinah. 

• Membuat kesimpulan materi 
substansi dan strategi dakwah 
Rasullullah  saw.di Madinah. 

• Mempresentasikan 
/menyampaikan hasil diskusi 
tentang materi substansi dan 
strategi dakwah Rasullullah 
saw.di Madinah. 

4.11  Menyajikan 
keterkaitan 
antara 
substansi dan 
strategi dengan 
keberhasilan 
dakwah Nabi 
Muhammad 
saw di 
Madinah 

• Menyajikan 
keterkaitan antara 
substansi dan 
strategi dengan 
keberhasilan 
dakwah Nabi 
Muhammad saw 
di Madinah 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 
Sekolah    : SMA Negeri 1 Wawotobi 
Mata Pelajaran   : Pendidikan Agama Islam dan BP 
Kelas/Semester   : X / Ganjil 
Materi Pokok    : Aku Selalu Dekat dengan ALLAH SWT 
Alokasi Waktu   : 2 x 40 menit (2x pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 

KI 1 Religius KI 2 

1 Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 

2 Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, bertanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja 
sama, toleran, damai), santun, 
responsif, dan pro-aktif sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

KI 3 Pengetahuan KI 4 Keterampilan 

3 Memahami, menerapkan, dan 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural, 
dan metakognitif berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah  
 

4 Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan  
 

 
B. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.3  Meyakini bahwa Allah Maha 
Mulia, Maha Mengamankan, 
Maha Memelihara, Maha 
Sempurna Kekuatan-Nya, 
Maha Penghimpun, Maha 
Adil, dan Maha Akhir  

� Meyakini bahwa Allah Maha Mulia, 
Maha Mengamankan, Maha 
Memelihara, Maha Sempurna 
Kekuatan-Nya, Maha Penghimpun, 
Maha Adil, dan Maha Akhir  

2.3  Memiliki sikap keluhuran � Memiliki sikap keluhuran budi; kokoh 
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budi; kokoh pendirian, 
pemberi rasa aman, tawakal 
dan adil sebagai implementasi 
pemahaman al-Asmau al-
Husna: Al-Karim, Al-Mu’min, 
Al-Wakil, Al- Matin, Al-
Jami’, Al-‘Adl, dan Al-Akhir  

pendirian, pemberi rasa aman, tawakal 
dan adil sebagai implementasi 
pemahaman al-Asmau al-Husna: Al-
Karim, Al-Mu’min, Al-Wakil, Al- 
Matin, Al-Jami’, Al-‘Adl, dan Al-
Akhir  

3.3  Menganalisis makna al-
Asma’u al-Husna: al-Karim, 
al-Mu’min, al-Wakil, al-
Matin, al-Jami’, al-‘Adl, dan 
al-Akhir  

� Meneliti secara lebih mendalam 
pemahaman al-Asmā’u al-Ĥusnā, 
Qs..Al A’rāf/7:180, Qs. Al Infitar:6, 
Qs. AlAn’am/6:82, Qs. Adz 
zariyat/5:58, Qs. Ali Imran/3:9, Qs. Al 
An’am/6:115, dan Qs. Al Hadid/57:3, 
tentang al-Asmā’u alĤusnā, dengan 
menggunakan IT 

� Menganalisis makna al-Asma’u al-
Husna: al-Karim, al-Mu’min, al-Wakil, 
al-Matin, al-Jami’, al-‘Adl, dan al-
Akhir  

� Menjelaskan makna isi al-Asmā’u al-
¦usnā, Qs..Al A’rāf/7:180, Qs. Al 
Infitar:6, Qs. AlAn’am/6:82, Qs. Adz 
zariyat/5:58, Qs. Ali Imran/3:9, Qs. Al 
An’am/6:115, dan Qs. Al Hadid/57:3, 
tentang al-Asmā’u al-¦usnā dengan 
menggunakan IT 

4.3  Menyajikan hubungan makna- 
makna al-Asma’u al-Husna: 
al-Karim, al-Mu’min, al-
Wakil, al-Matin, al-Jami’, al-
‘Adl, dan al-Akhir dengan 
perilaku keluhuran budi, 
kokoh pendirian, rasa aman, 
tawakal dan perilaku adil  

� Mendemonstrasikan hafalan al-Asmā’u 
al-¦usnā dengan menerapkan berbagai 
jenis nada bacaan secara baik dan 
lancar 

� Menyajikan hubungan makna- makna 
al-Asma’u al-Husna: al-Karim, al-
Mu’min, al-Wakil, al-Matin, al-Jami’, 
al-‘Adl, dan al-Akhir dengan perilaku 
keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa 
aman, tawakal dan perilaku adil  

� Meneliti secara lebih mendalam bentuk 
perilaku tentang al-Asmā’u al-¦usnā, 
Qs..Al A’rāf/7:180, Qs. Al Infitar:6, 
Qs. AlAn’am/6:82, Qs. Adz 
zariyat/5:58, Qs. Ali Imran/3:9, Qs. Al 
An’am/6:115, dan Qs. Al 
Hadid/57:3sebagai dasar dalam 
menerapkan al-Asmā’u al-¦usnā, 
dengan menggunakan IT. 

� Menampilkan contoh perilaku 
berdasarkan al-Asmā’u al-¦usnā, Qs..Al 
A’rāf/7:180, Qs. Al Infitar:6, Qs. 
AlAn’am/6:82, Qs. Adz zariyat/5:58, 
Qs. Ali Imran/3:9, Qs. Al 
An’am/6:115, dan Qs. Al Hadid/57:3 
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ayat al-Qur’ān dan hadis-hadis yang 
mendukung lainnya, sebagai dasar 
dalam menerapkan al-Asmā’u al-¦usnā 
melalui presentasi, demonstrasi dan 
bersimulasi, dalam bentuk powerpoint, 
video atau CD pembelajaran. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui metodeSnowball Throwing, peserta didik mampu membangun 
kesadaran akan kebesaran Allah SWT dan mampu menunjukkan sikap kritis, 
kreatif, gemar mambaca, kolaborasi, jujur, dan bertanggung jawab dalam 
menganalisis makna Asmaul Husna yang terdapat dalam Qs.. Al A’rāf/7:180, 
Qs. Al Infitar:6, Qs. AlAn’am/6:82, Qs. Adz zariyat/5:58, Qs. Ali Imran/3:9, 
Qs. Al An’am/6:115, dan Qs. Al Hadid/57:3  

 
D. Materi Pembelajaran 

1. Meneliti secara lebih mendalam pemahaman al-Asmā’u al-Ĥusnā, Q.S. al- 
A’rāf/7:180, Q.S. al-Infi¯ār:6, Q.S. al-An’ām/6:82, Q.S. aż-Żariyat/5:58, 
Q.S. Āli ‘Imrān/3:9, Q.S. al-An’ām/6:115, dan Q.S. al-Ĥadĩd/57:3, tentang 
al-Asmā’u alĤusnā, dengan menggunakan IT. 

2. Menjelaskan makna isi al-Asmā’u al-¦usnā, Q.S. al-A’rāf/7:180, Q.S. al-
Infiţār:6, Q.S. al-An’ām/6:82, Q.S. aż-Żariyat/5:58, Q.S. Āli ‘Imrān/3:9, 
Q.S. al-An’ām/6:115, dan Q.S. al-Ĥadĩd/57:3, tentang al-Asmā’u al-¦usnā 
dengan menggunakan IT. 

3. Mendemonstrasikan hafalan al-Asmā’u al-¦usnā dengan menerapkan 
berbagai jenis nada bacaan secara baik dan lancar. 

4. Memberikan tambahan bacaan ayat al-Qur’ān dan Hadis-hadis yang 
mendukung lainnya, tentang al-Asmā’u al-¦usnā. 

5. Meneliti secara lebih mendalam bentuk perilaku tentang al-Asmā’u al-
¦usnā, Q.S. al-A’rāf/7:180, Q.S. al-Infi¯ār:6, Q.S. al-An’ām/6:82, Q.S. aż-
Żariyat/5:58, Q.S. Āli ‘Imrān/3:9, Q.S. al-An’ām/6:115, dan Q.S. al-
¦ad³d/57:3 sebagai dasar dalam menerapkan al-Asmā’u al-¦usnā, dengan 
menggunakan IT. 

6. Menampilkan contoh perilaku berdasarkan al-Asmā’u al-¦usnā, Q.S. al- 
A’rāf/7:180, Q.S. al-Infi¯ār:6, Q.S. al-An’ām/6:82, Q.S. aż-Żariyat/5:58, 
Q.S. Āli ‘Imrān/3:9, Q.S. al-An’ām/6:115, dan Q.S. al-¦ad³d/57:3 ayat al-
Qur’ān dan hadis-hadis yang mendukung lainnya, sebagai dasar dalam 
menerapkan al-Asmā’u al-¦usnā melalui presentasi, demonstrasi dan 
bersimulasi, dalam bentuk powerpoint, video atau CD pembelajaran.  

E. Metode Pembelajaran 

1)  Pendekatan     : Saintifik 
2)  Model Pembelajaran    : Snowball Throwing 
3)  Metode   : Tanya jawab, wawancara, diskusi dan bermain 
peran 
 

F. Media Pembelajaran 

• Laptop dan LCD 
• Power point  
• Kartu kosong 
• Spidol 
• Gambar 
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• Gunting 
• Stopwatch 

 
G. Sumber Belajar 

• Depag RI, Al-Qur’an dan terjemahannya 
• Kemendikbud RI, Buku teks siswa PAI dan Budi Pekerti 

SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI, 2017 
• Kitab Tafsir (al-Maraghi, Jalalain). 
• Kitab Hadits Kutubussittah 

• Internet 
 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

 

Pertemuan Ke-1 

Al-Asma al- Husna (al-Kariim, al-Mu’min, al-Wakiil, al-Matiin, al-Jaami’, al-

‘Adl, dan al-Akhiir) 

 

NO Kegiatan  Pembelajaran  

HOTS/4C/ 

Karakter/ 

Literasi 

Alokasi 

Waktu 

 
Pendahuluan 

 
 

1. 
2. 

 
3. 
4. 

 
5. 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

 
 
 
 

8. 

Peserta didik menjawab salam guru 
Guru mengecek kehadiran, kerapihan 
berpakaian peserta didik dan kebersihan kelas 
Salah satu peserta didik untuk memimpin doa  
Peserta didik bersama-sama membaca Qs.Al 
A’raf:180 
Peserta didik memperhatikan penjelasan guru 
tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
Peserta didik memperhatikan penjelasan guru 
tentang tahapan kegiatan pembelajaran yang 
akan dilakukan 
Guru memberikan appersepsi dengan 
mengaitkan materi pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan materi pembelajaran sebelumnya serta 
memberikan motivasi dengan tayangan video 
tentang tentang Asmaul Husna 
Peserta didik mengajukan pertanyaan 
bagaimana hubungan antara tayangan video 
dengan materi tadarus yang dibaca sebelumnya 

Pembinaan Karakter 
Pembinaan Karakter 
 
Pembinaan Karakter 
Literasi 
 
 
Pembinaan Karakter 
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HOTS 
 

 
15  

Menit 

 Kegiatan Inti: Snowball Throwing   
1. 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

Peserta didik diminta untuk berdiri kemudian 
dengan sebuah games guru membagi kelas menjadi 
6 kelompok 
Masing-masing kelompok membaca materi sesuai 
dengan tema 
Peserta didik bertanya terkait dengan bacaan yang 
telah dibaca 
Tiap kelompok diberikan LK berisi Qs.Al  

Kolaborasi 
 
 
Literasi 
 
Komunikasi 
 
Berpikir Kritis 
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6. 
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8. 
 

 
 

 
9. 
 

10. 
 
 

11. 
 
 

12. 

Hujurāt/49:12 dan Qs. Al Hujurāt /49:10 dan 
sejumlah kartu kosong, kemudian guru 
menginstruksikan kepada setiap kelompok untuk 
mendiskusikan arti dan makna Qs.Al  
Hujurāt/49:12 dan Qs. Al Hujurāt /49:10 
Setiap kelompok melaksanakan diskusi secara 
intensif, guru mendampingi dan memastikan setiap 
anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam 
diskusi, serta mengelola jalannya diskusi dengan 
memanage waktu yang tersedia 
Setiap kelompok melalui juru bicara yang ditunjuk 
menyajikan hasil diskusinya dalam forum kelas 
secara bergantian dan urut. Kelompok lain 
memberikan tanggapan atas hasil diskusi yang 
disajikan di depan kelas 
Selanjutnya, setiap kelompok diberi tugas 
membuat  kartu yang berisi lafadz dan arti dari 
penggalan  Qs.Al  Hujurāt/49:12 dan Qs. Al 
Hujurāt /49:10 
Setelah selesai, peserta didik dibagi menjadi 3 
kelompok: setiap peserta didik pada kelompok 1 
mendapat satu kartu lafadz dan kelompok 2 
mendapat kartu arti, sedangkan kelompok 3 
berfungsi sebagai penilai. 
Setiap peserta didik mencari pasangan yang cocok 
dengan kartunya 
Setiap peserta didik yang dapat mencocokkan 
kartunya sebelum batas waktu diberi poin oleh 
penilai 
Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap 
peserta didik mendapat kartu yang berbeda dari 
sebelumnya 
Setelah semua peserta didik mendapatkan 
pasangannya kemudian peserta didik yang 
berperan sebagai penilai berganti peran menjadi 
pemegang kartu lafadz dan sebagian memegang 
kartu arti. Sedangkan peserta didik pada kelompok 
1 dan 2 sebelumnya berganti peran sebagai penilai. 

 
 
 
 
 
 
Pembinaan Karakter 
 
 
 
 
 
Komunikasi 
 
 
 
 
Kreatif 
 
 
HOTS 
 
 
 
 
Kolaborasi 
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 Kegiatan Penutup   

1. 
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4. 

 
 

Peserta didik menemukan manfaat langsung 
dan tidak langsung yang diperoleh dari proses 
pembelajaran dan hasil belajar melalui kegiatan 
refleksi diri 
Peserta didik menyimpulkan materi 
pembelajaran, dengan bimbingan guru 
Peseta didik menerima informasi tentang tugas 
mandiri yang diberikan guru untuk mencari 
artikel tentang kontrol diri 
Peserta didik memperhatikan informasi yang 
diberikan guru mengenai rencana pembelajaran 
pada pertemuan yang akan datang 

Komunikasi 
 
 
 
Kreatif 
 
Tanggungjawab 
 
 
Tanggungjawab 
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Pertemuan Ke-2 
Makna al-Kariim, al-Mu’min, al-Wakiil, al-Matiin, al-Jaami’, al-‘Adl, dan al-Akhiir bagi Allah 

 

5. Peserta didik mengakhiri kegiatan 
pembelajaran dengan berdoa bersama-sama, 
dan menjawab salam dari guru sebelum keluar 
kelas 

Pembinaan Karakter 

NO Kegiatan  Pembelajaran  

HOTS/4C/ 

Karakter/ 

Literasi 

Alokasi 

Waktu 

 
Pendahuluan 

 
 

1. 
2. 

 
3. 
4. 

 
5. 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

 
 
 
 

8. 

Peserta didik menjawab salam guru 
Guru mengecek kehadiran, kerapihan 
berpakaian peserta didik dan kebersihan kelas 
Salah satu peserta didik untuk memimpin doa  
Peserta didik bersama-sama membaca Qs.Al 
A’raf:180 
Peserta didik memperhatikan penjelasan guru 
tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
Peserta didik memperhatikan penjelasan guru 
tentang tahapan kegiatan pembelajaran yang 
akan dilakukan 
Guru memberikan appersepsi dengan 
mengaitkan materi pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan materi pembelajaran sebelumnya serta 
memberikan motivasi dengan tayangan video 
tentang tentang Asmaul Husna 
Peserta didik mengajukan pertanyaan 
bagaimana hubungan antara tayangan video 
dengan materi tadarus yang dibaca sebelumnya 

Pembinaan Karakter 
Pembinaan Karakter 
 
Pembinaan Karakter 
Literasi 
 
 
Pembinaan Karakter 
 
Pembinaan Karakter 
 
 
Pembinaan Karakter 
 
 
 
 
 
HOTS 
 

 
15  

Menit 

 Kegiatan Inti: Snowball Throwing   
1. 
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3. 
 

4. 
 
 
 
 

 
5. 
 
 
 

 

Peserta didik diminta untuk berdiri kemudian 
dengan sebuah games guru membagi kelas menjadi 
6 kelompok 
Masing-masing kelompok membaca materi sesuai 
dengan tema 
Peserta didik bertanya terkait dengan bacaan yang 
telah dibaca 
Tiap kelompok diberikan LK berisi Qs.Al  
Hujurāt/49:12 dan Qs. Al Hujurāt /49:10 dan 
sejumlah kartu kosong, kemudian guru 
menginstruksikan kepada setiap kelompok untuk 
mendiskusikan arti dan makna Qs.Al  
Hujurāt/49:12 dan Qs. Al Hujurāt /49:10 
Setiap kelompok melaksanakan diskusi secara 
intensif, guru mendampingi dan memastikan setiap 
anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam 
diskusi, serta mengelola jalannya diskusi dengan 
memanage waktu yang tersedia 

Kolaborasi 
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Berpikir Kritis 
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Pertemuan Ke-3 

� Perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal dan perilaku adil 

sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna 

6. 
 
 
 
 

7. 
 
 
 

8. 
 

 
 

 
9. 
 

10. 
 
 

11. 
 
 

12. 

Setiap kelompok melalui juru bicara yang ditunjuk 
menyajikan hasil diskusinya dalam forum kelas 
secara bergantian dan urut. Kelompok lain 
memberikan tanggapan atas hasil diskusi yang 
disajikan di depan kelas 
Selanjutnya, setiap kelompok diberi tugas 
membuat  kartu yang berisi lafadz dan arti dari 
penggalan  Qs.Al  Hujurāt/49:12 dan Qs. Al 
Hujurāt /49:10 
Setelah selesai, peserta didik dibagi menjadi 3 
kelompok: setiap peserta didik pada kelompok 1 
mendapat satu kartu lafadz dan kelompok 2 
mendapat kartu arti, sedangkan kelompok 3 
berfungsi sebagai penilai. 
Setiap peserta didik mencari pasangan yang cocok 
dengan kartunya 
Setiap peserta didik yang dapat mencocokkan 
kartunya sebelum batas waktu diberi poin oleh 
penilai 
Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap 
peserta didik mendapat kartu yang berbeda dari 
sebelumnya 
Setelah semua peserta didik mendapatkan 
pasangannya kemudian peserta didik yang 
berperan sebagai penilai berganti peran menjadi 
pemegang kartu lafadz dan sebagian memegang 
kartu arti. Sedangkan peserta didik pada kelompok 
1 dan 2 sebelumnya berganti peran sebagai penilai. 
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 Kegiatan Penutup   
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5. 

Peserta didik menemukan manfaat langsung 
dan tidak langsung yang diperoleh dari proses 
pembelajaran dan hasil belajar melalui kegiatan 
refleksi diri 
Peserta didik menyimpulkan materi 
pembelajaran, dengan bimbingan guru 
Peseta didik menerima informasi tentang tugas 
mandiri yang diberikan guru untuk mencari 
artikel tentang kontrol diri 
Peserta didik memperhatikan informasi yang 
diberikan guru mengenai rencana pembelajaran 
pada pertemuan yang akan datang 
Peserta didik mengakhiri kegiatan 
pembelajaran dengan berdoa bersama-sama, 
dan menjawab salam dari guru sebelum keluar 
kelas 

Komunikasi 
 
 
 
Kreatif 
 
Tanggungjawab 
 
 
Tanggungjawab 
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NO Kegiatan  Pembelajaran  

HOTS/4C/ 

Karakter/ 

Literasi 

Alokasi 

Waktu 

 
Pendahuluan 

 
 

1. 
2. 

 
3. 
4. 

 
5. 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

 
 
 
 

8. 

Peserta didik menjawab salam guru 
Guru mengecek kehadiran, kerapihan 
berpakaian peserta didik dan kebersihan 
kelas 
Salah satu peserta didik untuk 
memimpin doa  
Peserta didik bersama-sama membaca 
Qs.Al A’raf:180 
Peserta didik memperhatikan penjelasan 
guru tentang tujuan pembelajaran yang 
akan dicapai 
Peserta didik memperhatikan penjelasan 
guru tentang tahapan kegiatan 
pembelajaran yang akan dilakukan 
Guru memberikan appersepsi dengan 
mengaitkan materi pembelajaran yang 
akan dilakukan dengan pengalaman 
peserta didik dengan materi 
pembelajaran sebelumnya serta 
memberikan motivasi dengan tayangan 
video tentang tentang Asmaul Husna 
Peserta didik mengajukan pertanyaan 
bagaimana hubungan antara tayangan 
video dengan materi tadarus yang 
dibaca sebelumnya 

Pembinaan Karakter 
Pembinaan Karakter 
 
Pembinaan Karakter 
Literasi 
 
 
Pembinaan Karakter 
 
Pembinaan Karakter 
 
 
Pembinaan Karakter 
 
 
 
 
 
HOTS 
 

 
15  Menit 

 Kegiatan Inti: Snowball Throwing   
1. 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 
 
 
 

 
5. 
 
 
 

 
6. 
 
 

Peserta didik diminta untuk berdiri 
kemudian dengan sebuah games guru 
membagi kelas menjadi 6 kelompok 
Masing-masing kelompok membaca materi 
sesuai dengan tema 
Peserta didik bertanya terkait dengan 
bacaan yang telah dibaca 
Tiap kelompok diberikan LK berisi Qs.Al  
Hujurāt/49:12 dan Qs. Al Hujurāt /49:10 
dan sejumlah kartu kosong, kemudian guru 
menginstruksikan kepada setiap kelompok 
untuk mendiskusikan arti dan makna Qs.Al  
Hujurāt/49:12 dan Qs. Al Hujurāt /49:10 
Setiap kelompok melaksanakan diskusi 
secara intensif, guru mendampingi dan 
memastikan setiap anggota kelompok 
berpartisipasi aktif dalam diskusi, serta 
mengelola jalannya diskusi dengan 
memanage waktu yang tersedia 
Setiap kelompok melalui juru bicara yang 
ditunjuk menyajikan hasil diskusinya 

Kolaborasi 
 
 
Literasi 
 
Komunikasi 
 
Berpikir Kritis 
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Komunikasi 
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NO Kegiatan  Pembelajaran  

HOTS/4C/ 

Karakter/ 

Literasi 

Alokasi 

Waktu 

 
 

7. 
 
 
 

8. 
 

 
 

 
9. 
 

10. 
 
 

11. 
 
 

12. 

dalam forum kelas secara bergantian dan 
urut. Kelompok lain memberikan 
tanggapan atas hasil diskusi yang disajikan 
di depan kelas 
Selanjutnya, setiap kelompok diberi tugas 
membuat  kartu yang berisi lafadz dan arti 
dari penggalan  Qs.Al  Hujurāt/49:12 dan 
Qs. Al Hujurāt /49:10 
Setelah selesai, peserta didik dibagi 
menjadi 3 kelompok: setiap peserta didik 
pada kelompok 1 mendapat satu kartu 
lafadz dan kelompok 2 mendapat kartu arti, 
sedangkan kelompok 3 berfungsi sebagai 
penilai. 
Setiap peserta didik mencari pasangan 
yang cocok dengan kartunya 
Setiap peserta didik yang dapat 
mencocokkan kartunya sebelum batas 
waktu diberi poin oleh penilai 
Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar 
tiap peserta didik mendapat kartu yang 
berbeda dari sebelumnya 
Setelah semua peserta didik mendapatkan 
pasangannya kemudian peserta didik yang 
berperan sebagai penilai berganti peran 
menjadi pemegang kartu lafadz dan 
sebagian memegang kartu arti. Sedangkan 
peserta didik pada kelompok 1 dan 2 
sebelumnya berganti peran sebagai penilai. 
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 Kegiatan Penutup   
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3. 
 

 
4. 

 
 

5. 

Peserta didik menemukan manfaat 
langsung dan tidak langsung yang 
diperoleh dari proses pembelajaran dan 
hasil belajar melalui kegiatan refleksi 
diri 
Peserta didik menyimpulkan materi 
pembelajaran, dengan bimbingan guru 
Peseta didik menerima informasi 
tentang tugas mandiri yang diberikan 
guru untuk mencari artikel tentang 
kontrol diri 
Peserta didik memperhatikan informasi 
yang diberikan guru mengenai rencana 
pembelajaran pada pertemuan yang 
akan datang 
Peserta didik mengakhiri kegiatan 
pembelajaran dengan berdoa bersama-
sama, dan menjawab salam dari guru 

Komunikasi 
 
 
 
Kreatif 
 
Tanggungjawab 
 
 
Tanggungjawab 
 
 
Pembinaan Karakter 
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NO Kegiatan  Pembelajaran  

HOTS/4C/ 

Karakter/ 

Literasi 

Alokasi 

Waktu 

sebelum keluar kelas 
 

Pertemuan Ke-4 
� Perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal dan perilaku adil 

sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna 

 

NO Kegiatan  Pembelajaran  

HOTS/4C/ 

Karakter/ 

Literasi 

Alokasi 

Waktu 

 
Pendahuluan 

 
 

1. 
2. 

 
3. 
4. 

 
5. 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

 
 
 
 

8. 

Peserta didik menjawab salam guru 
Guru mengecek kehadiran, kerapihan 
berpakaian peserta didik dan kebersihan kelas 
Salah satu peserta didik untuk memimpin doa  
Peserta didik bersama-sama membaca Qs.Al 
A’raf:180 
Peserta didik memperhatikan penjelasan guru 
tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
Peserta didik memperhatikan penjelasan guru 
tentang tahapan kegiatan pembelajaran yang 
akan dilakukan 
Guru memberikan appersepsi dengan 
mengaitkan materi pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan materi pembelajaran sebelumnya serta 
memberikan motivasi dengan tayangan video 
tentang tentang Asmaul Husna 
Peserta didik mengajukan pertanyaan bagaimana 
hubungan antara tayangan video dengan materi 
tadarus yang dibaca sebelumnya 

Pembinaan Karakter 
Pembinaan Karakter 
 
Pembinaan Karakter 
Literasi 
 
 
Pembinaan Karakter 
 
Pembinaan Karakter 
 
 
Pembinaan Karakter 
 
 
 
 
 
HOTS 
 

 
15  

Menit 

 Kegiatan Inti: Snowball Throwing   
1. 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 
 
 
 

 
5. 
 
 

Peserta didik diminta untuk berdiri kemudian 
dengan sebuah games guru membagi kelas menjadi 
6 kelompok 
Masing-masing kelompok membaca materi sesuai 
dengan tema 
Peserta didik bertanya terkait dengan bacaan yang 
telah dibaca 
Tiap kelompok diberikan LK berisi Qs.Al  
Hujurāt/49:12 dan Qs. Al Hujurāt /49:10 dan 
sejumlah kartu kosong, kemudian guru 
menginstruksikan kepada setiap kelompok untuk 
mendiskusikan arti dan makna Qs.Al  
Hujurāt/49:12 dan Qs. Al Hujurāt /49:10 
Setiap kelompok melaksanakan diskusi secara 
intensif, guru mendampingi dan memastikan setiap 
anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam 

Kolaborasi 
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Berpikir Kritis 
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Pertemuan Ke-5 

� Kaitan antara makna al-Asma al-Husna al-Kariim, al-Mu’min, al-Wakiil, al-Matiin, al-

Jaami’, al-‘Adl, dan al-Akhiir dengan sifat-sifat Allah 

 
 

6. 
 
 
 
 

7. 
 
 
 

8. 
 

 
 

 
9. 
 

10. 
 
 

11. 
 
 

12. 

diskusi, serta mengelola jalannya diskusi dengan 
memanage waktu yang tersedia 
Setiap kelompok melalui juru bicara yang ditunjuk 
menyajikan hasil diskusinya dalam forum kelas 
secara bergantian dan urut. Kelompok lain 
memberikan tanggapan atas hasil diskusi yang 
disajikan di depan kelas 
Selanjutnya, setiap kelompok diberi tugas membuat  
kartu yang berisi lafadz dan arti dari penggalan  
Qs.Al  Hujurāt/49:12 dan Qs. Al Hujurāt /49:10 
Setelah selesai, peserta didik dibagi menjadi 3 
kelompok: setiap peserta didik pada kelompok 1 
mendapat satu kartu lafadz dan kelompok 2 
mendapat kartu arti, sedangkan kelompok 3 
berfungsi sebagai penilai. 
Setiap peserta didik mencari pasangan yang cocok 
dengan kartunya 
Setiap peserta didik yang dapat mencocokkan 
kartunya sebelum batas waktu diberi poin oleh 
penilai 
Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap 
peserta didik mendapat kartu yang berbeda dari 
sebelumnya 
Setelah semua peserta didik mendapatkan 
pasangannya kemudian peserta didik yang berperan 
sebagai penilai berganti peran menjadi pemegang 
kartu lafadz dan sebagian memegang kartu arti. 
Sedangkan peserta didik pada kelompok 1 dan 2 
sebelumnya berganti peran sebagai penilai. 
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 Kegiatan Penutup   

1. 
 
 
 

2. 
 

3. 
 

 
4. 

 
 

5. 

Peserta didik menemukan manfaat langsung dan 
tidak langsung yang diperoleh dari proses 
pembelajaran dan hasil belajar melalui kegiatan 
refleksi diri 
Peserta didik menyimpulkan materi 
pembelajaran, dengan bimbingan guru 
Peseta didik menerima informasi tentang tugas 
mandiri yang diberikan guru untuk mencari 
artikel tentang kontrol diri 
Peserta didik memperhatikan informasi yang 
diberikan guru mengenai rencana pembelajaran 
pada pertemuan yang akan datang 
Peserta didik mengakhiri kegiatan pembelajaran 
dengan berdoa bersama-sama, dan menjawab 
salam dari guru sebelum keluar kelas 

Komunikasi 
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Tanggungjawab 
 
 
Tanggungjawab 
 
 
Pembinaan Karakter 
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NO Kegiatan  Pembelajaran  

HOTS/4C/ 

Karakter/ 

Literasi 

Alokasi Waktu 

 
Pendahuluan 

 
 

1. 
2. 

 
3. 
4. 

 
5. 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

 
 
 
 

8. 

Peserta didik menjawab salam guru 
Guru mengecek kehadiran, kerapihan 
berpakaian peserta didik dan kebersihan kelas 
Salah satu peserta didik untuk memimpin doa  
Peserta didik bersama-sama membaca Qs.Al 
A’raf:180 
Peserta didik memperhatikan penjelasan guru 
tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
Peserta didik memperhatikan penjelasan guru 
tentang tahapan kegiatan pembelajaran yang 
akan dilakukan 
Guru memberikan appersepsi dengan 
mengaitkan materi pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan materi pembelajaran sebelumnya serta 
memberikan motivasi dengan tayangan video 
tentang tentang Asmaul Husna 
Peserta didik mengajukan pertanyaan 
bagaimana hubungan antara tayangan video 
dengan materi tadarus yang dibaca sebelumnya 

Pembinaan Karakter 
Pembinaan Karakter 
 
Pembinaan Karakter 
Literasi 
 
 
Pembinaan Karakter 
 
Pembinaan Karakter 
 
 
Pembinaan Karakter 
 
 
 
 
 
HOTS 
 

 
15  Menit 

 Kegiatan Inti: Snowball Throwing   
1. 
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Peserta didik diminta untuk berdiri kemudian 
dengan sebuah games guru membagi kelas menjadi 
6 kelompok 
Masing-masing kelompok membaca materi sesuai 
dengan tema 
Peserta didik bertanya terkait dengan bacaan yang 
telah dibaca 
Tiap kelompok diberikan LK berisi Qs.Al  
Hujurāt/49:12 dan Qs. Al Hujurāt /49:10 dan 
sejumlah kartu kosong, kemudian guru 
menginstruksikan kepada setiap kelompok untuk 
mendiskusikan arti dan makna Qs.Al  
Hujurāt/49:12 dan Qs. Al Hujurāt /49:10 
Setiap kelompok melaksanakan diskusi secara 
intensif, guru mendampingi dan memastikan setiap 
anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam 
diskusi, serta mengelola jalannya diskusi dengan 
memanage waktu yang tersedia 
Setiap kelompok melalui juru bicara yang ditunjuk 
menyajikan hasil diskusinya dalam forum kelas 
secara bergantian dan urut. Kelompok lain 
memberikan tanggapan atas hasil diskusi yang 
disajikan di depan kelas 
Selanjutnya, setiap kelompok diberi tugas 
membuat  kartu yang berisi lafadz dan arti dari 

Kolaborasi 
 
 
Literasi 
 
Komunikasi 
 
Berpikir Kritis 
 
 
 
 
 
 
Pembinaan Karakter 
 
 
 
 
 
Komunikasi 
 
 
 
 

105 Menit 
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I. Penilaian Hasil Pembelajaran 

1. Penilaian KI 1 dan KI 2 

a. Instrumen Observasi 

Berilah tanda “centang” (√) yang sesuai dengan kebiasaan kamu terhadap 
pernyataan-pernyataan yang tersedia! 
 

No Pernyataan 

Kebiasaan 

Selalu Sering Jarang 
Tidak 

Pernah 

Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 

1 
Saya tidak ingin membuat onar di sekolah dan di 
masyarakat.  

    

2 
Saya ingin memaafkan teman yang menyakiti hati 
saya.  

    

 
 

8. 
 

 
 

 
9. 
 

10. 
 
 

11. 
 
 

12. 

penggalan  Qs.Al  Hujurāt/49:12 dan Qs. Al 
Hujurāt /49:10 
Setelah selesai, peserta didik dibagi menjadi 3 
kelompok: setiap peserta didik pada kelompok 1 
mendapat satu kartu lafadz dan kelompok 2 
mendapat kartu arti, sedangkan kelompok 3 
berfungsi sebagai penilai. 
Setiap peserta didik mencari pasangan yang cocok 
dengan kartunya 
Setiap peserta didik yang dapat mencocokkan 
kartunya sebelum batas waktu diberi poin oleh 
penilai 
Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap 
peserta didik mendapat kartu yang berbeda dari 
sebelumnya 
Setelah semua peserta didik mendapatkan 
pasangannya kemudian peserta didik yang 
berperan sebagai penilai berganti peran menjadi 
pemegang kartu lafadz dan sebagian memegang 
kartu arti. Sedangkan peserta didik pada kelompok 
1 dan 2 sebelumnya berganti peran sebagai penilai. 

Kreatif 
 
 
HOTS 
 
 
 
 
Kolaborasi 
 
Pembinaan Karakter 
 
 
Kolaborasi 
 
 
Kolaborasi 

 Kegiatan Penutup   

1. 
 
 
 

2. 
 

3. 
 

 
4. 

 
 

5. 

Peserta didik menemukan manfaat langsung 
dan tidak langsung yang diperoleh dari proses 
pembelajaran dan hasil belajar melalui kegiatan 
refleksi diri 
Peserta didik menyimpulkan materi 
pembelajaran, dengan bimbingan guru 
Peseta didik menerima informasi tentang tugas 
mandiri yang diberikan guru untuk mencari 
artikel tentang kontrol diri 
Peserta didik memperhatikan informasi yang 
diberikan guru mengenai rencana pembelajaran 
pada pertemuan yang akan datang 
Peserta didik mengakhiri kegiatan 
pembelajaran dengan berdoa bersama-sama, 
dan menjawab salam dari guru sebelum keluar 
kelas 

Komunikasi 
 
 
 
Kreatif 
 
Tanggungjawab 
 
 
Tanggungjawab 
 
 
Pembinaan Karakter 

15  Menit 
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3 
Bila melihat orang yang membutuhkan 
pertolongan, saya berkeinginan untuk 
memberikan pertolongan.  

    

4 
Saya berkeinginan untuk memberi nasihat, 
mengajak, dan mempelopori teman-teman untuk 
beribadah dan berbuat kebajikan.  

    

5 
Saya berusaha tidak mengeluh saat mendapat 
musibah/cobaan.  

    

6 Saya sangat takut ketika mengingat kematian.      
7 Saya bersungguh-sungguh saat diberi tugas.      

8 
Memberikan solusi kepada teman yang mendapat 
masalah.  

    

9 
Saya berusaha meningkatkan amal baik agar 
catatan amal baik saya terus bertambah.  

    

10 Mudah memaafkan kesalahan teman/orang lain.     
 

Nilai akhir = Jumlah skor yang diperoleh peserta didik× 100 
skor tertinggi 4 

2. Penilaian KI 3 
 

- Tes Lisan 

1. Bacalah Qs.Al  Hujurāt/49:12 dan Qs. Al Hujurāt /49:10! 
2. Demontrasikan hafalan Qs.Al  Hujurāt/49:12 dan Qs. Al Hujurāt /49:10! 

 
Penilaian 

No Nama 

Aspek yang dinilai 

Skor 
Tajwid Kelancaran 

Seni 

Tilawah 
Fasahah 

       

       
       

 
Rubrik Penilaian 

Rubrik penilaiannya adalah: 
1. Tajwid 

• Jika peserta didik dapat menyebutkan hukum bacaan minimal 8, skor 100. 
• Jika peserta didik dapat menyebutkan 6 hukum bacaan, skor 75. 
• Jika peserta didik dapat menyebutkan 4 hukum bacaan, skor 50. 
• Jika peserta didik dapat menyebutkan 2 hukum bacaan, skor 25. 

2. Kelancaran 
• Jika peserta didik dapat membaca Qs.Al  Hujurāt/49:12 dan Qs. Al Hujurāt 

/49:10 dengan sangat lancar dan tartĩl, skor 100. 
• Jika peserta didik dapat membaca Qs.Al  Hujurāt/49:12 dan Qs. Al Hujurāt 

/49:10 dengan lancar dan tartĩl, skor 75. 
• Jika peserta didik dapat membaca dalam Qs.Al  Hujurāt/49:12 dan Qs. Al 

Hujurāt /49:10 kurang lancar dan tartĩl, skor 50. 
• Jika peserta didik tidak dapat membaca dengan lancar dan tartĩl Qs.Al  

Hujurāt/49:12 dan Qs. Al Hujurāt /49:10, skor 25. 
3. Faṡāḥah 

• Jika peserta didik dapat membaca sangat faṣih, skor 100. 
• Jika peserta didik dapat membaca faṣih, skor 100. 
• Jika peserta didik dapat membaca kurang faṣih, skor 50. 
• Jika peserta didik dapat membaca tidak faṣih, skor 25. 

4. Seni tilãwah 
• Jika peserta didik dapat membaca dengan sangat merdu dan indah, skor 100. 
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• Jika peserta didik dapat membaca dengan merdu dan indah, skor 75. 
• Jika peserta didik dapat membaca kurang merdu dan indah, skor 50. 
• Jika peserta didik tidak dapat membaca dengan merdu dan indah, skor 25. 
 

Keterangan: 

Sangat lancar : Jika peserta didik memperoleh skor 100 
Lancar : Jika peserta didik memperoleh skor 80 
Cukup lancar : Jika peserta didik memperoleh skor 60 
Kurang lancar : Jika peserta didik memperoleh skor 40 
Tidak lancar : Jika peserta didik memperoleh skor 20 

Penilaian Diskusi 
Peserta didik berdiskusi tentang memahami makna Q.S. al-Hujurāt/49:12 dan 
Q.S. al-Hujurāt.  
Aspek dan rubrik penilaian:  
1) Kejelasan dan ke dalaman informasi  

(a) Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan ke dalaman 
informasi lengkap dan sempurna, skor 100.  

(b) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan ke dalaman 
informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 75.  

(c) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan ke dalaman 
informasi kurang lengkap, skor 50.  

(d) Jika kelompok tersebut tidak dapat memberikan penjelasan dan ke 
dalaman informasi, skor 25.  

Contoh Tabel:  

No. 
Nama Peserta 

didik 

Aspek yang 
Dinilai 

Jumlah 
Skor 

Nilai 

Ketuntasa
n 

Tindak 
Lanjut 

Kejelasan dan 
Kedalaman 
Informasi 

T TT R R 

1         
Dst.         
 

2) Keaktifan dalam diskusi  
(a) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 100.  
(b) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 75.  
(c) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 50.  
(d) Jika kelompok tersebut tidak aktif dalam diskusi, skor 25.  
(e)  

Contoh Tabel: 

No. 
Nama Peserta 

didik 

Aspek yang 
Dinilai Jumlah 

Skor 
Nilai 

Ketuntasa
n 

Tindak 
Lanjut 

Keaktifan dalam 
Diskusi 

T TT R R 

1         
Dst.         

 
3) Kejelasan dan kerapian presentasi/ resume  

(a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan 
sangat jelas dan rapi, skor 100.  

(b) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan 
jelas dan rapi, skor 75.  
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(c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan 
sangat jelas dan kurang rapi, skor 50.  

(d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan 
kurang jelas dan tidak rapi, skor 25.  
 

Contoh Tabel: 

No. 
Nama Peserta 
didik 

Aspek yang 
Dinilai 

Jumlah 
Skor 

Nilai 

Ketuntasa
n 

Tindak 
Lanjut 

Kejelasan dan 
Kerapian 
Presentasi 

T TT R R 

1         
Dst.         

 
3. Penilaian KI 4 

 

Unjuk Kerja 

No Nama 
Aspek yang dinilai 

Skor 
Kejelasan Kebenaran Kedalaman  

       

       
 

Rubrik Penilaian 

• Jika dapat memberikan informasi sangat jelas, benar dan mendalam maka 
skor 100. 

• Jika dapat memberikan informasi dengan jelas, benar dan mendalam maka 
skor 75. 

• Jika dapat memberikan informasi cukup jelas, benar dan cukup mendalam 
maka skor 50. 

• Jika kurang dapat memberikan informasi dengan jelas, benar dan kurang 
mendalam maka skor 25. 

 
Keterangan: 
1 = kurang 
2 = cukup  
3 = baik  
4 = Sangat baik 
 
Rumus nilai = jumlah nilai perolehan  x 100 
                         Jumlah nilai maksimal 
 

00-59 = kurang 
60-79   = cukup 
80-89  = baik 

           90-100 = sangat baik 
 

4. Pengayaan 

Dalam kegiatan pembelajaran membaca dengan tartil, memahami dan 
menerapkan perilaku mulia Q.S. al-Hujurāt/49:12 dan Q.S. al-Hujurāt 
/49:10 tentang kontrol diri, berprasangka baik, dan persaudaraan, bagi 
peserta didik yang sudah menguasai materi dengan baik, peserta didik 
dapat melanjutkan proses pengayaan yang telah disiapkan oleh guru 
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berupa tugas-tugas atau pertanyaanpertanyaan yang berkaitan dengan 
bacaan ayat-ayat al-Qur’ān dan hadis atau model- model pengembangan 
lainnya, khususnya yang terkait dengan bahan kajian, penugasan, dan soal-
soal yang bersumber dari pengembangan materi.  
Tugas guru berikutnya adalah, mencatat dan memberikan tambahan nilai 
bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan. Penilaian pada 
pengayaan ini, sebagai rangkaian proses pembelajaran yang 
menggambarkan tingkat keberhasilan pembelajaran dan sekaligus kualitas 
pengajaran yang mengacu kepada perkembangan penerapan perilaku 
mulia berdasarkan Q.S. al-Hujurāt/49:12 dan Q.S. al-Hujurāt /49:10. 
Dalam hal ini, guru dapat melakukan penilaian pada berbagai macam 
bentuk, kemudian guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi 
peserta didik yang berhasil dalam proses pengayaan.  

5. Remedial  

Bagi peserta didik yang belum menguasai materi membaca dan menghafal 
dengan tartil Q.S. al-Hujurāt/49:12 dan Q.S. al-Hujurāt /49:10 guru 
menjelaskan kembali materi tentang pemahaman dan penerapan perilaku 
“Meniti hidup dengan kemuliaan” tersebut, dan melakukan penilaian 
kembali  dengan soal yang sejenis atau setara.  
Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan, 
seperti: boleh pada saat pembelajaran apabila masih ada waktu atau diluar 
jam pelajaran, pada umumnya 30 menit setelah pulang sekolah.  
Usahakan guru dapat menjelaskan dan menekankan kembali materi 
tentang penerapan perilaku kontrol diri, berprasangka baik, dan 
persaudaraan berdasarkan, Q.S. al-Hujurāt/49:12 dan Q.S. al-Hujurāt 
/49:10 dan melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis (yang 
telah diujikan) atau yang dikembangkan dan setara bobotnya, sesuai 
dengan situasi yang berkembang. 

6. Interaksi Guru dengan Orang Tua  

Interaksi guru dengan orang tua perlu dilakukan, salah satunya adalah, 
guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Membaca dengan 
Tartil” dalam buku teks peserta didik kepada orang tuanya dengan 
memberikan komentar dan paraf.  
Dapat juga dengan mengunakan bukupenghubung kepada orang tua 
tentang perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan 
pembelajaran atau berkomunikasi langsung, dengan pernyataan tertulis 
atau lewat telepon tentang perkembangan kemampuan membaca, 
menghafal, dan memahami peserta didik, terkait dengan materi memahami 
kajian meniti hidup dengan kemuliaan, berdasarkan, Q.S. al-Hujurāt/49:12 
dan Q.S. al-Hujurāt /49:10.  
Untuk mengetahui keberhasilan peserta didik dalam pengamalan 
agamanya, khususnya penerapan perilaku kontrol diri, prasangka baik dan 
persaudaraan, melalui pemahaman, meniti hidup dengan kemuliaan, 
berdasarkan, Q.S. al- Hujurāt/49:12 dan Q.S. al-Hujurāt /49:10 guru dapat 
melakukannya berdasarkan tugas-tugas dari beragam aktivitas yang 
diminta kepada peserta didik untuk menanggapi, melakukan, dan 
menyelesaikan tugas, yang berada pada setiap kajian, kemudian orang 
tuanya turut memberikan komentar dan paraf.  
Guru dapat mengembangkannya dengan memfasilitasi peserta didik untuk 
memperhatikan kolom “Menerapkan Perilaku Mulia”. Kemudian, guru 
mengarahkan dan membimbing peserta didik untuk memberikan tanda (√) 
pada kolom ‘selalu’, ‘sering’, ‘jarang’ atau ‘sudah menerapkannya dengan 
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baik’, ‘kadang-kadang menerapkannya, ‘akan menerapkannya’, dll. (guru 
dapat mengembangkannya berdasarkan situasi dan kondisi) dalam buku 
teks peserta didik kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan 
paraf, tentang kontrol diri (mujāhadah an-nafs), prasangka baik 
(husnużżan), dan persaudaraan (ukhuwwah) 

 
A. Memahami Makna al-Asmā’u al-¦usnā: al-Kar³m, al-Mu’m³n, al-Wak³l, 
alMat³n, al-Jāmi’, al-‘Adl, dan al-Ākhir.  
1. Asmaul Husnaberasal dari kata al-asma yang berarti nama-nama dan al-husna yang 
berarti baik.Jadi al-Asmaul Husnasecara bahasa diartikan dengan nama-nama yang 
baik.Asmaul Husnaadalah nama Allah yang terbaik. Dapat  dikatakan pula sebagai asma 
Allah yang terindah. Ia merupakan puncak keindahan karena di dalamnya terdapat makna 
terpuji dan termulia. Nama-nama terindah itu mengandung pengertian kehidupan yang 
sempurna, yang tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kesirnaan. Tidak 
berawal dan tidak berakhir 
 
 
 
 

 

QS Al-A’raf/7 : 180 berikut: 

 

Artinya: 

“Dan bagi Allah asmaa-ul husna, Maka bermohonlah kepada-Nya dengannya, dan 

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-nama-

Nya.nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan”. 

(QS Al-Araf/7:180) 

b. Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari 
Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 
Sesungguhnya Allah Swt. mempunyai sembilan puluh sembilan nama, 
seratus kurang satu, barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan 
masuk surga”. (H.R. Bukhari) 
 
B. Memahami makna al-Asmā’u al-¦usnā: al-Kar³m, al-Mu’m³n, al-Wak³l, 
alMat³n, al-Jāmi’, al-‘Adl, dan al-Ākhir 
1. Al-Karim   (Maha Mulia):  

QS An-Naml/27 ayat  40 : 

 

Artinya: 

“Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya, dan 

barangsiapa yang ingkar maka sesungguhnya rabbku maha cukup dan maha mulia”. 
 

Allah memiliki sifat al-Kariim, artinya Allah Maha Mulia, 
ajaranNya pun mengandung kemuliaan.Menurut kamus 
besar bahasa Indonesia, mulia dimaknai dengan tinggi 
(derajat, pangkat, jabatan), luhur (budi), dan bermutu tinggi. 
 

2. Al-Mu'min (Maha Mengaruniakan Keamanan):  
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Al-mu’min adalah isim fa’il dari kata amana, yang artinya pemberi keamanan.Allah 

memiliki sifat al-mu’min artinya Allah adalah zat yang maha memberikan 

keamanan kepada makhlukNya.“Ya Allah, lindungilah kami dari 

marabahaya dan ketakutan” inilah do’a yang sering kita panjatkan kepada 

Allah.Ini merupakan bukti bahwa Allah adalah pemberi rasa aman dan 

pemberi ketenangan di hati manusia. 

 
 

 
3. Al Wakil(Maha Mewakili/Penolong): 

Alwakiil berasal dari kata wakala yang artinya menyerahkan 

dan mempercayakan suatu urusan kepada orang lain (mewakilkan). 

Dalam konteks asmaul husna, Allah al-Wakiil dapat berarti kita 

menyandarkan segala urusan kita kepada Allah SWT. 

 

4. Al-Matin (Maha Kokoh/Kuat) 

Allah memiliki asma al-Matiin artinya Allah adalah Dzat yang Maha Kokoh dalam 

kekuasaan-Nya.Allah adalah Dzat yang maha kuat dalam pendirian-Nya.Allah adalah Dzat 

yang maha teguh dalam janji-Nya. 

Allah menjanjikan kebahagiaan dan surga bagi hamba yang 
mengikuti perintah-Nya, dan Allah menjanjikan kehidupan yang 
saling bermusuhan dan panas serta Nerakan bagi yang 
mengingkari dan menolak aturan-aturan-Nya. Ini semua tidak 
akan pernah berubah sampai kapanpun 

5. Al-Jami’ (Yang Maha Mengumpulkan) 

Dalam QS Ali Imran/3 ayat9 Allah SWT berfirman : 

 

 

Artinya: "Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk 

(menerima pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan padanya". Sesungguhnya 

Allah tidak menyalahi janji. 

 

Jami’ berasal dari kata jama’ah yang artinya kumpulan, lebih dari 

satu atau banyak.Allah bersifat al-Jami’ artinya Allah Maha 

Mengumpulkan/Mempersatukan. 

6. Al-‘Adl (Maha Adil) 

 

Dalam QS. Al-Baqarah/2 ayat 216 Allah SWT berfirman : 

…. 
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Artinya: ”…. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan 

boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. 

Allah bersifat al-Adlu artinya yang Maha Adil. Menurut kamus besar 

bahasa Indonesia ; adil adalah sama berat; tidak berat sebelah; tidak 

memihak. Maksud Allah memiliki sifat adil adalah bahwa Allah adalah 

Dzat yang memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi. 

7. Al-Akhir(Maha Akhir) 

Allah Al-Akhir artinya Allah adalah Dzat yang paling akhir 

dibandingkan selainNya. QS Al-Hadiid/57:3 

 

  Artinya: “Dialah yang Awal dan yang akhir yang Zhahir dan yang Bathin; dan Dia 

Maha mengetahui segala sesuatu”. 

Bagi manusia yang mempercayai bahwa Allah al-Akhir, 
dia akan memanfaatkan umurnya semasa hidup untuk 
menjadi abdi Allah. Ia akan bekerja semaksimal 
mungkin memanfaatkan segala yang dia miliki untuk 
menjalankan perintah Allah. Karena dia sadar bahwa ada 
dzat yang Maha Akhir yang akan menjadi titik akhir dari 
kehidupan ini. Setiap manusia tidak akan lepas dari 
pertanggungjawaban tugasnya sebagai makhluk 
kepercayaan Allah, pemimpin di muka bumi ini. 
 

A. Hikmah Beriman Kepada Allah SWT 

Setelah kita mempelajari tujuh Asmaul Husnadi atas, ada beberapa pelajaran/hikmah 

yang dapat kita petik dari keimanan kepada Allah melalui pemahaman terhadapt Asmaul 

Husna. Hikmah-hikmah tersebut antara lain: 

1. Keimanan kepada Allah harus ditunjukkan dengan melaksanakan perintah-perintah-

Nya. Bukan hanya sebuah pengakuan palsu dengan lisan. 

2. Allah memiliki Asmaul Husnadan kita diperintah untuk berdoa dengannya, maka 

pelajarilah 99 Asmaul Husna Allah dan berdo’alah dengannya. 

3. Mendorong kepada kita agar dapat mewujudkan sifat-sifat mulia Allah dalam perilaku 

kita sehari-hari. 

4. Allah maha mulia (al-Kariim), maka jadilah khalifah Allah yang memiliki keluhuran 

budi. 

5. Allah mahamemberi keamanan (al-Mu’miin), maka jadilah khalifah Allah yang dapat 

memberikan keamanan untuk mahkluk lain. 

6. Allah maha menolong (al-Wakiil), maka hiduplah dengan optimis 

7. Allah maha kuat/kokoh (al-Matiin), maka jadilah khalifah Allah yang teguh pendirian 

dalam menegakkan kebenaran dan kejujuran. 

8. Allah maha mengumpulkan (al-Jamii’), maka bersiaplah untuk berkumpul di padang 

mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amanah Allah kepada kita sebagai khalifah 

di muka bumi ini. Dan jadilah katalisator yang dapat mewujudkan persatuan dan 

kesatuan ummat untuk terbentuknya satu kesatuan sistem kehidupan yang harmonis. 
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9. Allah maha adil (al-’Adl), jadilah khalifah yang yakin bahwa Allah maha tahu apa yang 

kita butuhkan, sehingga kita menjadi manusia yang siap mendapat ujian syukur ataupun 

ujian sabar dari Allah. 

10. Allah maha akhir (al-Akhir), jadilah khalifah yang siap bertanggungjawab terhadap apa 

yang kita lakukan dalam rangka menjalani tugas sebagai khalifah ini. 

 
      Peneliti     

 

 

  
Muh Razaq Habibi    

NIM,16010101055       
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DAFTAR HADIR SISWA KELAS Xl SMAN I WAWOTOBI 

TAHUN AJARAN 2020/2021 

Kelas   :Xl (DUA)  

MataPelajaran  :Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

NO 
NAMA SISWA 

 

 

Pertemuan ke 

     

     

KET 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 5 

 

1 Agem Sinta Dana . . . . .  

2 Ahmad Arianza . . . . .  

3 Andika Resky Dian Panji . . . . .  

4 Andina Utari Nadawulan . . . . .  

5 Aprilia . . . . .  

6 Aryl Afrizhar Gunawan . . . . .  

7 Asma Indah . . . . .  

8 Cinta Nurul Qalbi . . . . .  

9 Dikcy Pratama . . . . .  

10 Dwi Selviana . . . . .  

11 Elsa Thalia Salsa Billah R . . . . .  

12 Fasya Fouris Falentin . . . .   A  

13 Friska . . . . .  

14 Hilal Rapsanjani . . . . .  

15 Hilda Damayanti . . . . .  

16 Indah Febriani . . . . .  

17 Irma Nuari . . . . .  

18 Junarty Iswari . . . . .  

19 Lia Rahmah Amandani . . . . .  
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20 M. Nurhidayah Syarifuddin . . . . .  

21 Muh. Asad . . . . .  

22 
Muhamad Radiyul Mahdi 
Suhendi 

. . . . .  

23 Muhammad Askabul Al Kahfi . . . . .  

24 Mutiara . . . . .  

25 Nadia Rahmawati . . . . .  

26 Naila Putri Syahrani . . . . .  

27 Nur Aisyah Az Zahra Sinapoy . . . . .  

 

  L = 8 

  P = 19 

Jumlah 27 

 

Mahasiswa Peneliti  

                                                              

Muh Razaq Habibi    

NIM,16010101055       
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PEDOMAN WAWAN CARA GURU  

1.Bagaimana kondisi belajar siswa kelas Xl pada mata pelajaran               

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti? 

2.Kendala apa yang Ibu  temukan dalam  proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti? 

3.Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam  dan Budi Pekerti,Ibu  

menggunakan model atau metode pembelajaran apa? 

4.Bagaimana hasil belajar siswa kelas Xl pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti?  

5.Pernahkah Ibu menggunakan pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif   

Efektif Menyenangkan dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti? 

6.Berapa nilai rata-rata siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti? 

7.Berapa KKM untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti? 
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DOKUMENTASI 

PERTEMUAN PERTAMA SIKLUS 1 

PROSES PEMBELAJARAN DIKELAS PADA PERTEMUAN PERTAMA 

 
 
PROSES PEMAMPARAN MATERI DI PAPAN TULIS 
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PROSES PENGARAHAN DALAM BERDISKUSI 
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PROSES DISKUSI PADA PERTEMUAN KE DUA 

 
 
 
PERTEMUAN KE DUA SIKLUS 2 
 
PEMAMPARAN MATERI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

146 
 

 
SISWA SEDANG DISKUSI DAN PENGARAHAN DARI GURU 
 

 
 
 

 
 
SISWA PEMAMPARAN PERTANYAAN 
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RIWAYAT HIDUP  

(CURICULLUM VITAE) 
 

 

A. Data Pribadi  

Nama : MUH RAZAQ HABIBI  
Tempat/Tanggal Lahir : Kendari, 2 Maret 1998  
Jenis Kelamin : Laki-Laki 
Agama  : Islam  
Status  : Pelajar  
Alamat : Kendari BTN Melati Blok D No 5  
NomorTelepon : 085298260561  
Hobi  : Bulu Tangkis 

 

B. RiwayatPendidikan  

SD  : SDN 3 Wawotobi  
SMP/MTs  : MTsN 1 Wawotobi  
SMA : SMAN  l Wawotobi  
PerguruanTinggi : IAIN Kendari  
 

C. Data Orang Tua  

Nama Ayah  : Suleman  

Pekerjaan  : PNS  

Agama : Islam  
Nama Ibu  : Nurhaola  

Pekerjaan : PNS 
  
 


