






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( R P P )

Nama Sekolah : SMAN 18 Konawe Selatan
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Kelas/Semester : XII / 2
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit
Aspek :  Al-Qur’an
Pertemuan : Pra Siklus
Standar Kompetensi : Memahami ayat-ayat al-Qur’an tentang pengembangan IPTEK.

A. Kompetensi Dasar

7.1 Membaca  QS Yunus:101 dan QS Al-Baqarah: 164

Menjelaskan arti  QS Yunus: 101 dan QS  Al-Baqarah: 164

Melakukan pengembangan iptek seperti terkandung dalam QS Yunus: 101 dan QS
Al-Baqarah: 164

B. Indikator Pencapaian Kompetensi :

Indikator Pencapaian Kompetensi
Nilai Budaya Dan
Karakter Bangsa

 Mampu membaca  QS Yunus; 101 dan QS Al-
Baqarah; 164 dengan baik dan benar.

 Mampu mengidentifikasi tajwid QS Yunus; 101
dan QS Al-Baqarah; 164.

 Mampu mengartikan masing-masing kata yang
terdapat dalam   QS Yunus; 101 dan QS Al-
Baqarah; 164

 Mampu mengartikan ayat QS Yunus; 101 dan QS
Al-Baqarah; 164.

 Mampu menterjemahkan Q.S. Yunus : 101 dan QS
Al Baqarah : 164

 Mampu menggali kandungan Al Quran tentang
pengembangan IPTEK

 Menerapkan QS Yunus : 101 dan QS Al Baqarah :
164 tentang pengembangan IPTEK

Religius, jujur, santun, disiplin,
tanggung jawab, cinta ilmu,
ingin tahu, percaya diri,
menghargai keberagaman, patuh
pada aturan, sosial, bergaya
hidup sehat, sadar akan hak dan
kewajiban, kerja keras, dan adil.

Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif :
 Patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.

 Toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain

 Percaya diri (keteguhan hati, optimis).

 Berorientasi pada tugas (bermotivasi, tekun/tabah, bertekad, enerjik).

 Pengambil resiko (suka tantangan, mampu memimpin)

 Orientasi ke masa depan (punya perspektif untuk masa depan)



C. Materi Ajar (Materi Pokok)
 QS Yunus : 101 dan QS Al Baqarah : 164

D. Metode Pembelajaran:
 Ceramah , tanya jawab dan Praktek

E. Tujuan Pembelajaran
Siswa diharapkan mampu untuk :

 Mampu membaca  QS Yunus; 101 dan QS Al-Baqarah; 164 dengan baik dan benar.

 Mampu mengidentifikasi tajwid QS Yunus; 101 dan QS Al-Baqarah; 164.

 Mampu mengartikan masing-masing kata yang terdapat dalam   QS Yunus; 101 dan
QS Al-Baqarah; 164

 Mampu mengartikan ayat QS Yunus; 101 dan QS Al-Baqarah; 164.

 Mampu menterjemahkan Q.S. Yunus : 101 dan QS Al Baqarah : 164

 Mampu menggali kandungan Al Quran tentang pengembangan IPTEK

 Menerapkan QS Yunus : 101 dan QS Al Baqarah : 164 tentang pengembangan IPTEK

F. Strategi Pembelajaran

Tatap Muka Terstruktur Mandiri

 Membaca  Q.S.
Yunus; 101 dan Al-
Baqarah; 164

 Mengidentifikasi
tajwid Q.S. Yunus;
101 dan Al-Baqarah;
164.

 Mendiskusikan Al-
Qur’an tentang
pengembangan
IPTEK

 Mengartikan per-kata
Q.S. Yunus; 101 dan Al-
Baqarah; 164

 Mengartikan per-ayat
Q.S. Yunus; 101 dan Al-
Baqarah; 164.

 Siswa menghafal
terjemah Q.S. Yunus :
101 dan Al Baqarah :
164

 Menerapkan Al-Qur’an
surat Yunus: 101 dan
Al Baqarah: 164
tentang  pengembangan
IPTEK

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

a. Kegiatan Awal

- Guru-Siswa memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan
basmalah dan kemudian berdoá bersama sebelum memulai pelajaran.

- Siswa menyiapkan kitab suci Al Qurán

- Secara bersama membaca Al Qurán selama 5 – 10 menit

- Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dengan kompetensi
dasar yang akan dicapai.

b. Kegiatan Inti
Dalam kegiatan inti, guru dan para siswa melakukan beberapa kegiatan sebagai
berikut:



Elaborasi
Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa tentang materi pembelajaran
Memahami ayat-ayat al-Qur’an tentang pengembangan IPTEK,

- guru mengawali dengan mengajukan beberapa pertanyaan, contohnya:

- Pernahkah kalian mendengar tentang IPTEK ?

- Pernahkah kalian membaca ayat-ayat al-Qur’an tentang yang berhubungan
dengan teknologi ?

- Siapakah diantara kalian yang sudah hafal ayat-ayat al-Qur’an tentang ilmu dan
teknologi ?

- Guru menunjuk seorang siswa yang sudah fasih membaca QS Yunus : 101 dan
QS Al Baqarah : 164, untuk memimpin teman-temannya membaca bersama-
sama di bawah bimbingan guru 2 sampai dengan 3 kali.

- Setelah para siswa selesai membaca secara klasikal, guru menunjuk beberapa
siswa untuk membaca QS Yunus : 101, yaitu sebagai berikut.

Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang
ada di langit dan di bumi. Tidaklah
bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan
rasul-rasul yang memberi peringatan
bagi orang-orang yang tidak beriman".





- Setelah para siswa selesai membaca secara klasikal, guru menunjuk beberapa
siswa untuk membaca QS Al Baqarah : 164, yaitu sebagai berikut.

Sesungguhnya dalam penciptaan
langit dan bumi, silih bergantinya
malam dan siang, bahtera yang
berlayar di laut membawa apa yang
berguna bagi manusia, dan apa yang
Allah turunkan dari langit berupa
air, lalu dengan air itu Dia hidupkan
bumi sesudah mati (kering) -nya dan
Dia sebarkan di bumi itu segala
jenis hewan, dan pengisaran angin
dan awan yang dikendalikan antara
langit dan bumi; Sungguh (terdapat)
tanda-tanda (keesaan dan kebesaran
Allah) bagi kaum yang memikirkan.

        
             
         
         
       

         
     



- Guru meminta beberapa siswa untuk menjelaskan hukum bacaan yang terdapat
dalam QS Yunus : 101 dan QS Al Baqarah : 164.

Eksplorasi

- Selanjutnya siswa membaca arti QS Yunus : 101 dan QS Al Baqarah : 164,
dengan berpedoman kepada Al Qur’an dan terjemahannya atau sumber bacaan
lainnya dengan pengamatan dari guru.

- Selanjutnya, guru mengajukan beberapa pertanyaan tentang arti QS Yunus : 101
dan QS Al Baqarah : 164 kepada siswa.

- Setelah mengartikan ayat demi ayat, guru meminta siswa agar menyalin QS
Yunus : 101 dan QS Al Baqarah : 164   berikut artinya dengan benar.

- Siswa diminta untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok.

Konfirmasi

- Dalam QS Yunus : 101 dan QS Al Baqarah : 164 banyak mengandung nilai-nilai
sikap dan perilaku yang utama, yaitu kewajiban menuntut ilmu dan
mengembangkanya kearah perbaikan yang semuanya diperuntukan bagi
kemajuan dunia Islam.

c. Kegiatan Akhir (Penutup)

- Guru meminta agar para siswa sekali lagi membaca QS Yunus : 101 dan QS Al
Baqarah : 164 sebagai penutup materi pembelajaran.

- Guru meminta agar para siswa rajin mempelajari arti dan hikmah isi kandungan
QS Yunus : 101 dan QS Al Baqarah : 164.

- Guru menutup / mengakhiri pelajaran tersebut dengan membaca hamdalah/doá.

- Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas dan siswa
menjawab salam.

G. Penilaian
 Tes perbuatan (Performance Individu)

 Tes tertulis

H. Bahan/Sumber Belajar
 Al Quran dan terjemahan Departemen Agama RI

 Buku pelajaran PAI SMA kelas 3

Mengetahui

Kepala Sekolah

Manangi, S.Pd.,MM.

NIP:196405062000121002

Konawe Selatan , 16 Januari 2017

Guru Bidang Studi

Rasnia, S.Ag., MM.

NIP:1965062120008012002



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan Pendidikan : SMA N 18 konawe Selatan
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Kelas/ Semester : XII/ Genap
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit
Tahun ajaran : 2015/2016
Pertemuan ke : 1 siklus 1
Standar Kompetensi : meningkatkan keimanan kepada Qadha dan Qadar

A. Kompetensi Dasar
Menjelaskan pengertian dan menyebutkan tanda –tanda iman kepada qadha qadar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi :

Indikator Pencapaian Kompetensi Nilai Budaya Dan Karakter
Bangsa

 Menjelaskan pengertian keimanan kepada
qadha dan qadar

 Menjelasakan tanda-tanda keimanan
kepada qadha dan qadar

Serta mampu menanamkan nilai
budaya dan karakter bangsa yang
religius, jujur, santun, disiplin,
tanggungjawab, cinta ilmu, ingin
tahu, percaya diri, menghargai
keberagamaan, patuh pada aturan,
sosial, bergaya hidup sehat, sadar
akan hak dan kewajiban, kerja
keras, dan adil.

C. Tujuan pembelajaran
1. Siswa mampu menjelaskan  Pengertian iman kepada qadha dan qadar
2. Siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan tanda-tanda iman kepada qadha dan

qadar.
D. Materi Pembelajaran

Iman kepada qadha dan qadar.

E. Metode pembelajaran

 Group Investigation

F. Kegiatan pembelajaran

1. Kegiatan awal

a. Memberi salam Berdo’a bersama sebelum memulai pelajaran.

b. Mengecek kehadiran siswa



c. Apersepsi (mengaitkan dengan materi sebelumnya)

d. Pre test

e. Menjelaskan indikator yang hendak dicapai

f. Menjelaskan prosedur pembelajaran

2. Kegiatan inti

a. Guru menjelaskan materi pelajaran

b. Siswa dibagi menjadi tiga tim, terdiri dari Group A, B, dan C

c. Guru membagi materi yang akan diinvestigasi oleh setiap kelompok dengan cara
cabut lot.

d. Setiap kelompok merencanakan mengenai pembagian tugas tiap anggota dan
menentukan tujuan investigasi

e. Kemudian setiap kelompok berdiskusi menggunakan group investigation sesuai
materi yang didapat

f. Setiap kelompok mempresentasikan  hasil investigasinya

g. Setiap kelompok saling memberikan umpan balik mengenai materi yang telah
dipresentasikan

h. Guru memberikan kesimpulan.

3. Penutup

a. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya

b. Menanggapi pertanyaan siswa

c. Mengadakan post test dengan memberikan pertanyaan kepada siswa

d. Memberikan apresiasi kepada siswa

e. Membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari

f. menutup pelajaran dengan hamdalah dan salam

G. Sumber Belajar
1. Al-Quran dan terjemah Departemen Agama RI

2. Buku pendidikan Agama Islam Kelas XII

3. Buku-buku yang relevan

4. Lingkungan sekitar

H. Penilaian

Indikator pencapaian
Tehnik

penilaian
Bentuk

instrumen Instrumen soal

 Menjelaskan pengertian
qadha dan qadar

 Menyebutkan cotoh-
contoh iman kepada
qadha dan qadar.

Tes
tertulis
Tes
tertulis

Essay
Pilihan
ganda

 Apa yang Anda ketahui
tentang pengertian iman
kepada qadha dan qadar

 Ketentuan Allah terhadap
hamba-hamba-Nya yang



dapat berupa disebut
a. Qadha
b. Qadar
c. Iman
d. Takdir

Konawe Selatan 23 Januari 2017

Guru Pendidikan Agama Islam Peneliti

Rasnia, S.Ag, MM Baso Nurdiansyah Sahib.
Nip1965062120008012002 Nim:12010101095

Mengetahui

Kepala sekolah SMAN 18 Konawe Selatan



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan Pendidikan : SMA N 18 konawe Selatan
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Kelas/ Semester : XII/ Genap
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit
Tahun ajaran : 2015/2016
Pertemuan ke : 2 siklus 1
Standar Kompetensi : Meningkatkan Keimanan Kepada Qada Dan Qadar.

I. Kompetensi Dasar
Menjelaskan hikmah beriman kepada qadha dan qadar serta menerapakan perilaku ikhtiar
dan tawakkal dalam kehidupan sehari-hari.

J. Indikator Pencapaian Kompetensi :

Indikator Pencapaian Kompetensi Nilai Budaya Dan Karakter
Bangsa

 Menjelaskan hikmah beriman kepada
qadha dan qadar.

 Menunjukkan perilaku ikhtiar dan tawakkal
dalam kehidupan sehari-hari.

Serta mampu menanamkan nilai
budaya dan karakter bangsa yang
religius, jujur, santun, disiplin,
tanggungjawab, cinta ilmu, ingin
tahu, percaya diri, menghargai
keberagamaan, patuh pada aturan,
sosial, bergaya hidup sehat, sadar
akan hak dan kewajiban, kerja
keras, dan adil.

K. Tujuan pembelajaran
3. Siswa mampu menjelaskan  hikmah beriman kepada qadha dan qadar
4. Siswa dapat menunjukan perilaku ikhtiar dan tawakkal dalam kehidupan Sehari-

hari
L. Materi Pembelajaran

Iman Kepada qadha dan qadar

M. Metode pembelajaran

 Group Investigation



N. Kegiatan pembelajaran

4. Kegiatan awal

a. Memberi salam Berdo’a bersama sebelum memulai pelajaran.

b. Mengecek kehadiran siswa

c. Apersepsi (mengaitkan dengan materi sebelumnya)

d. Pre test

e. Menjelaskan indikator yang hendak dicapai

f. Menjelaskan prosedur pembelajaran

5. Kegiatan inti

i. Guru menjelaskan materi pelajaran

j. Siswa dibagi menjadi tiga tim, terdiri dari Group A, B, dan C

k. Guru membagi materi yang akan diinvestigasi oleh setiap kelompok dengan cara
cabut lot.

l. Setiap kelompok merencanakan mengenai pembagian tugas tiap anggota dan
menentukan tujuan investigasi

m. Kemudian setiap kelompok berdiskusi menggunakan group investigation sesuai
materi yang didapat

n. Setiap kelompok mempresentasikan  hasil investigasinya

o. Setiap kelompok saling memberikan umpan balik mengenai materi yang telah
dipresentasikan

p. Guru memberikan kesimpulan.

6. Penutup

g. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya

h. Menanggapi pertanyaan siswa

i. Mengadakan post test dengan memberikan pertanyaan kepada siswa

j. Memberikan apresiasi kepada siswa

k. Membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari

l. menutup pelajaran dengan hamdalah dan salam

O. Sumber Belajar
5. Al-Quran dan terjemah Departemen Agama RI

6. Buku pendidikan Agama Islam Kelas XII

7. Buku-buku yang relevan

8. Lingkungan sekitar



P. Penilaian

 Tes pilihan ganda
 Tes tertulis
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Guru Pendidikan Agama Islam Peneliti

Rasnia, S.Ag, MM Baso Nurdiansyah Sahib.
Nip1965062120008012002 Nim:12010101095

Mengetahui

Kepala sekolah SMAN 18 Konawe Selatan

Manangi,S.Pd, MM
Nip196405062000121002





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan Pendidikan : SMA N 18 konawe Selatan
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Kelas/ Semester : XII/ Genap
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit
Tahun ajaran : 2015/2016
Pertemuan ke : 3 siklus 2
Standar Kompetensi : Membiasakan PerilakuTerpuji

A. Kompetensi Dasar
Menjelaskan pengertian dan maksud persatuan dan kerukunan

B. Indikator Pencapaian Kompetensi :

Indikator Pencapaian Kompetensi Nilai Budaya Dan Karakter
Bangsa

 Mampu menjelaskan pengertian dan
maksud persatuan.

 Mampu menjelaskan pengertian dan
maksud kerukunan.

Serta mampu menanamkan nilai
budaya dan karakter bangsa yang
religius, jujur, santun, disiplin,
tanggungjawab, cinta ilmu, ingin
tahu, percaya diri, menghargai
keberagamaan, patuh pada aturan,
sosial, bergaya hidup sehat, sadar
akan hak dan kewajiban, kerja
keras, dan adil.

C. Tujuan pembelajaran
1. Siswa mampu menjelaskan  Pengertian dan maksud Persatuan
2. Siswa mampu menjelaskan pegertian dan maksud kerukunan

D. Materi Pembelajaran

Persatuan dan Kerukunan

E. Metode pembelajaran

 Group Investigation

F. Kegiatan pembelajaran

1. Kegiatan awal

a. Memberi salam Berdo’a bersama sebelum memulai pelajaran.

b. Mengecek kehadiran siswa

c. Apersepsi (mengaitkan dengan materi sebelumnya)



d. Pre test

e. Menjelaskan indikator yang hendak dicapai

f. Menjelaskan prosedur pembelajaran

2. Kegiatan inti

a. Guru menjelaskan materi pelajaran

b. Siswa dibagi menjadi tiga tim, terdiri dari Group A, B, dan C

c. Guru membagi materi yang akan diinvestigasi oleh setiap kelompok dengan cara
cabut lot.

d. Setiap kelompok merencanakan mengenai pembagian tugas tiap anggota dan
menentukan tujuan investigasi

e. Kemudian setiap kelompok berdiskusi menggunakan group investigation sesuai
materi yang didapat

f. Setiap kelompok mempresentasikan  hasil investigasinya

g. Setiap kelompok saling memberikan umpan balik mengenai materi yang telah
dipresentasikan

h. Guru memberikan kesimpulan.

3. Penutup

a. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya

b. Menanggapi pertanyaan siswa

c. Mengadakan post test dengan memberikan pertanyaan kepada siswa

d. Memberikan apresiasi kepada siswa

e. Membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari

f. menutup pelajaran dengan hamdalah dan salam

G. Sumber Belajar
1. Al-Quran dan terjemah Departemen Agama RI

2. Buku pendidikan Agama Islam Kelas XII

3. Buku-buku yang relevan

4. Lingkungan sekitar

H. Penilaian

Indikator pencapaian
Tehnik

penilaian
Bentuk

instrumen Instrumen soal

 Menjelaskan pengertian
Persatuan dan
Kerukunan

 Menjelaskan maksud
dari Persatuan dan
kerukunan

Tes
tertulis
Tes
tertulis

Essay
Pilihan
ganda

 Apa yang Anda ketahui
tentang persatuan dan
kerukunan?

 Persatuan sangat
diperlukan dalam
kehidupan bermasyarakat,



jika persatuan itu tidak ada
maka . . . .
a. tidak adanya

kedamaian dan
kenyamanan dalam
bermasyarakat

b. masyarakat menjadi
nyaman dan tenteram

c. bisa bekerja dengan
tenang

d. bisa melaksanakan
ajaran agama dengan
tenang

e. pembangunan bisa
terlaksana dengan
semestinya
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Guru Pendidikan Agama Islam Peneliti

Rasnia, S.Ag, MM Baso Nurdiansyah Sahib.
Nip1965062120008012002 Nim:12010101095

Mengetahui

Kepala sekolah SMAN 18 Konawe Selatan

Manangi,S.Pd, MM
Nip196405062000121002



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan Pendidikan : SMA N 18 konawe Selatan
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Kelas/ Semester : XII/ Genap
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit
Tahun ajaran : 2015/2016
Pertemuan ke : 4 siklus 2
Standar Kompetensi : Membiasakan PerilakuTerpuji

I. Kompetensi Dasar

a. Menampilkan contoh perilaku  persatuan dan kerukunan
b. Membiasakan perilaku persatuan dan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari

J. Indikator Pencapaian Kompetensi :

Indikator Pencapaian Kompetensi Nilai Budaya Dan Karakter
Bangsa

 Mampu menunjukkan contoh perilaku yang
bermuatan persatuan.

 Mampu menunjukkan contoh perilaku
bermuatan kerukunan

 Membiasakan perilaku persatuan dalam
kehidupan sehari-hari.

 Menunjukkan perilaku rukun dalam
pergaulan

Serta mampu menanamkan nilai
budaya dan karakter bangsa yang
religius, jujur, santun, disiplin,
tanggungjawab, cinta ilmu, ingin
tahu, percaya diri, menghargai
keberagamaan, patuh pada aturan,
sosial, bergaya hidup sehat, sadar
akan hak dan kewajiban, kerja
keras, dan adil.

K. Tujuan pembelajaran
3. Siswa dapat menunjukan contoh perilaku persatuan
4. Siswa dapat menunjukan contoh perilaku rukun
5. Agar siswa senantiasa berperilaku rukun dan persatuan dalam kehidupan sehari.

L. Materi Pembelajaran

Contoh perilaku persatuan dan kerukunan.

M. Metode pembelajaran

 Group Investigation

N. Kegiatan pembelajaran

4. Kegiatan awal

a. Memberi salam Berdo’a bersama sebelum memulai pelajaran.



b. Mengecek kehadiran siswa

c. Apersepsi (mengaitkan dengan materi sebelumnya)

d. Pre test

e. Menjelaskan indikator yang hendak dicapai

f. Menjelaskan prosedur pembelajaran

5. Kegiatan inti

i. Guru menjelaskan materi pelajaran

j. Siswa dibagi menjadi tiga tim, terdiri dari Group A, B, dan C

k. Guru membagi materi yang akan diinvestigasi oleh setiap kelompok dengan cara
cabut lot.

l. Setiap kelompok merencanakan mengenai pembagian tugas tiap anggota dan
menentukan tujuan investigasi

m. Kemudian setiap kelompok berdiskusi menggunakan group investigation sesuai
materi yang didapat

n. Setiap kelompok mempresentasikan  hasil investigasinya

o. Setiap kelompok saling memberikan umpan balik mengenai materi yang telah
dipresentasikan

p. Guru memberikan kesimpulan.

6. Penutup

g. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya

h. Menanggapi pertanyaan siswa

i. Mengadakan post test dengan memberikan pertanyaan kepada siswa

j. Memberikan apresiasi kepada siswa

k. Membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari

l. menutup pelajaran dengan hamdalah dan salam

O. Sumber Belajar
5. Al-Quran dan terjemah Departemen Agama RI

6. Buku pendidikan Agama Islam Kelas XII

7. Buku-buku yang relevan

8. Lingkungan sekitar



P. Penilaian

Indikator pencapaian
Tehnik

penilaian
Bentuk

instrumen Instrumen soal

 Menyebutkan
contoh perilaku
persatuan dan
kerukunan

Tes tertulis
Tes tertulis

Essay
Pilihan
ganda

 Berilah dua contoh kerukunan
antarumat seagama!

 Ikut berpartisipasi dalam
meningkatkan pembangunan
bangsa Indonesia adalah
salah satu contoh sikap
kerukunan . . . .
a. Antar umat seagama
b. antar umat beragama
c. antar umat beragama

dengan pemerintah
d. antar agama
e. kerukunan umat
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Guru Pendidikan Agama Islam Peneliti

Rasnia, S.Ag, MM Baso Nurdiansyah Sahib.
Nip1965062120008012002 Nim:12010101095

Mengetahui

Kepala sekolah SMAN 18 Konawe Selatan
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Soal tes siklus I

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X)!

1. Kata qadar secara istilah  berarti . . . .
a. jangka
b. keputusan
c. ketetapan
d. rencana Allah Swt
e. ketetapan atas rencana Allah Swt.

2. Takdir mubram adalah ketentuan Allah yang . . . .
a. masih bisa diusahakan dengan ikhtiar manusia
b. sudah pasti dan bersifat tetap
c. belum pasti terjadi
d. belum terjadi
e. mungkin terjadi

3. Kesehatan merupakan sesuatu yang dapat kita usahakan. Oleh karena itu,
kesehatan merupakan contoh dari takdir . . . .
a. muslim
b. mukmin
c. mubram
d. mu‘allaq
e. muamalah

4. Perhatikan hal-hal di bawah ini!
1) Jodoh. 2) Jenis kelamin. 3) Kecerdasan.  4) Kekayaan.

Pernyataan yang merupakan takdir mubram adalah nomor . . . .

a. 1) dan 2
b. 1) dan 3)
c. 2) dan 3)
d. 2) dan 4)
e. 3) dan 4)

5. Ivan telah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan keinginannya. Tindakan
yang selanjutnya dianjurkan dilakukan Ivan adalah . . . .
a. berikhtiar
b. berdiam diri
c. bertawakal
d. melupakannya
e. menunggu hasilnya

6. Pernyataan yang menunjukkan takdir mu‘allaq adalah . . . .
a. Pak Muhsin memiliki putri kembar
b. Najib lahir pada tanggal 4 Februari 2008
c. oleh karena rajin berlatih, Rafi juara silat sekabupaten
d. Pak Suhud meninggal pada usia 65 tahun
e. Ahmad berjodoh dengan Salehah tetangga dekatnya

7. Sikap seseorang yang beriman kepada qada dan qadar sebaiknya . . . .
a. hanya pasrah kepada takdir-Nya
b. berupaya dengan keras mencapai harapan yang kita cita-citakan
c. pesimistik dalam menghadapi hidup
d. duduk berpangku tangan



e. selalu berusaha mencapai harapan yang dicita-citakan dengan segala cara
8. Hikmah dianjurkannya bertawakal adalah . . . .

a. terdorong untuk selalu berbaik sangka kepada Allah
b. mengurangi energi dan semangat dalam berusaha
c. terbiasa hidup pasrah
d. segala sesuatu yang dicita-citakan dapat tercapai
e. tidak lagi membutuhkan ikhtiar

9. Di bawah ini yang menunjukkan sikap husnuzan kepada Allah adalah
. . . .

a. sering bersenang-senang
b. tidak mengeluh dan sabar saat menghadapi musibah
c. tidak senang kepada teman yang sering menyakiti orang lain
d. bersedih hati saat ditinggalkan orang-orang yang dicintai
e. iri kepada orang-orang yang mendapat kenikmatan dari Allah Swt.

10.Sikap kita terhadap takdir Allah Swt. sebaiknya . . . .
a. a. moderat
b. b. pasrah total
c. bebas memilih
d. berterima kasih
e. kalaubisa mengingkarinya

B. Kerjakan soal di bawah ini dengan benar!

1. Mengapa kita harus yakin terhadap qada dan qadar?
2. Jelaskan yang dimaksud dengan takdir!
3. Jelaskan apa yang dimaksud  dengan takdir mubram dan muaalaq?
4. Jelaskan pengertian doa, ikhtiar, dan pertolongan Allah Swt.!
5. Allah Swt. telah memilih Muhammad bin Abdullah sebagai rasul utusan- Nya.

Dalam sepanjang perjalanan sebagai seorang rasul, Muhammad saw.
mendapatkan berbagai ujian dan hambatan. Tidak hanya itu, Muhammad
juga mendapatkan perintah dan larangan yang harus ia sampaikan kepada
umatnya. Menyikapi hal ini Muhammad saw. senantiasa merasa ringan hati
dan ikhlas. Apakah hikmah yang dapat Anda ambil dari kasus di atas?



Soal tes siklus II
Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X)!

1. Persatuan dalam kehidupan bermasyarakat dapat diwujudkan dengan
sikap . . . .
a. interaksi dan kebersamaan
b. fanatik
c. demonstrasi
d. agresi
e. egois

2. Salah satu tujuan Allah Swt. menciptakan manusia dalam berbagai suku
dan bangsa agar saling . . . .

a. menghormati
b. memberi dan menerima
c. mengenal
d. membantu
e. memberikan pertolongan saat dibutuhkan

3. Manusia saling membutuhkan karena . . . .
a. manusia adalah makhluk sosial
b. manusia memiliki potensi dan kapasitas yang berbeda untuk memenuhi

kebutuhan mereka.
b. manusia bisa hidup sendiri
c. tak kenal maka tak sayang
d. mereka hidup di masyarakat

4. Persatuan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, jika persatuan
itu tidak ada maka . . . .
a. tidak adanya kedamaian dan kenyamanan dalam bermasyarakat
b. masyarakat menjadi nyaman dan tenteram
c. bisa bekerja dengan tenang
d. bisa melaksanakan ajaran agama dengan tenang
e. pembangunan bisa terlaksana dengan semestinya

5. Perbedaan yang ada di kalangan penganut mazhab fikih di dunia Islam terjadi
karena . . . .
a. perselisihan yang terjadi di antara mereka
b. perbedaan cara pandang dalam melihat suatu nas
c. ketidakrujukan para imam mazhab
d. kesepakatan untuk tidak sepakat
e. perlakuan tidak adil yang diterima oleh para imam mazhab dari penguasa

6. Jika ada dua pihak orang Islam yang berselisih, yang harus dilakukan adalah ...
a. memihak satu golongan
b. mendukung golongan mayoritas
c. mendamaikan di antara keduanya
d. mengadakan debat terbuka
e. tidak mendukung kedua belah pihak

7. Prinsip toleransi yang dilakukan Rasulullah ditunjukkan dengan contoh . . . .
a. Rasulullah tidak memaksakan untuk para tahanan perang agar masuk

Islam
b. Rasulullah memerintahkan para istrinya untuk membagi-bagikan makanan

kepada para tetangga



c. Rasulullah cenderung bersikap lemah di hadapan orang lain
d. kita boleh memaksakan kehendak asal menyangkut urusan agama
e. Rasulullah berhasil memutuskan perselisihan peletakan Hajar Aswad

dengan baik
8. Salah satu bentuk toleransi beribadah terhadap pemeluk agama lain yang

dapat kita tunjukkan adalah . . . .
a. mempersilakannya mengajak saudara kita memeluk agama mereka
b. tidak membuat jadwal kegiatan bersama yang berbarengan dengan

kegiatan ibadah mereka
c. membantu pendirian tempat ibadah mereka
d. menyatakan simpati dalam perayaan ibadah mereka
e. membuat pernyataan yang mendukung ibadah yang mereka lakukan

9. Berikut ini adalah sikap yang mencerminkan perilaku kerukunan, kecuali . . . .
a. menerapkan toleransi dalam masyarakat
b. mengolok-olok pemeluk agama lain
c. menghargai keyakinan orang lain
d. menahan diri dari sikap egois
e. saling membantu dan berhubungan secara sehat

10.1Ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan bangsa Indonesia
adalah salah satu contoh sikap kerukunan . . . .
a. antarumat seagama
b. antarumat beragama
c. antarumat beragama dengan pemerintah
d. antaragama
e. kerukunan umat

Kerjakan soal di bawah ini dengan benar!

1. Apa yang Anda ketahui tentang persatuan dan kerukunan?
2. Mengapa persatuan dan kerukunan diperlukan dalam kehidupan

bermasyarakat?
3. Dengan alasan apa Rasulullah menyatakan bahwa perbedaan pendapat di

antara umat beliau merupakan rahmat?
4. Bagaimanakah cara bertoleransi dengan penganut agama lain?
5. Jelaskan hal-hal yang dapat mempererat persatuan dan kerukunan dalam

kehidupan sehari-hari!



Guru memulai pebelajaran dengan mengecek kehadiran siswa

Guru menyampaikan materi yang akan disajikan



siswa melakukan investigasi dengan kelompoknya

Guru menjelaskan materi yang ditanyakan siswa



Guru mengawasi jalannya investigasi kelompok

Siswa memperesentasikan hasil investigasi kelompok



Siswa memresentasikan hasil investigasi kelompok

Guru bersama siswa emnyimpulkan materi pembelajaran.










