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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Satuan Pendidikan  :  SMA PLUS PGRI Cibinong 
Mata Pelajaran  :  Pendidikan Agama Islam 
Kelas/Semester  :  XII/I 
Jumlah Pertemuan  :  2 x Pertemuan 
Alokasi Waktu  :  4 x 45 menit 
 

Standar Kompetensi :   
1. Memahami ayat- ayat Al-Qur,an tentang anjuran bertoleransi.  
 
Kompetensi Dasar     :  
1.1 Membaca QS. al-Kafirun ayat 1-6, Yunus ayat 40-41, dan al- Kahfi ayat 29 

 
Indikator Pencapaian Kompetensi :   
1. Mampu membaca QS. al-Kafirun ayat 1-6, Yunus ayat 40-41 dan al-Kahfi ayat 29 dengan  
 baik dan benar 
2. Mampu mengidentifikasi tajwid dalam Q.S  al-Kafirun ayat 1-6, Yunus ayat 40-41 dan al- 
 Kahfi ayat 29 

 
A. Tujuan Pembelajaran 

Mampu membaca dengan fasih Q.S. al-Kafirun ayat 1-6, Yunus ayat 40-41 dan al-Kahfi ayat 29  
B. Materi Pembelajaran 

Q.S. al-Kafirun ayat 1-6, Yunus ayat 40-41 dan al-Kahfi ayat 29. 
 

C. Metode Pembelajaran 
   Tanya jawab, praktik, dan pemberian tugas. 

 
D. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan 
a. Peserta didik yang sudah fasih diminta untuk membaca Q.S. al-Kafirun ayat 1-6, Yunus ayat 

40-41 dan al-Kahfi ayat 29 
b. Guru memberikan motivasi, acuan kegiatan belajar dan menjelaskan keterkaitan dengan 

materi sebelumnya 
c. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan  
d. Menjelaskan kompetensi dasar yang harus dikuasai 
e. Pre test 

 
2. Kegiatan Inti 

 Dalam kegiatan inti, guru dan peserta didik melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut  

a. Eksplorasi 
1) Peserta didik yang sudah fasih diminta untuk membaca Q.S. al-Kafirun ayat 1-6, Yunus 

ayat 40-41 dan al-Kahfi ayat 29  
2) Secara berkelompok peserta didik membaca Q.S. al-Kafirun ayat 1-6, Yunus ayat 40-41 

dan al-Kahfi ayat 29 dengan bimbingan Peserta didik yang telah fasih 
3) Secara berkelompok Peserta didik mencari informasi tentang hukum bacaan tajwid pada 

ayat Q.S. al-Kafirun ayat 1-6, Yunus ayat 40-41 dan al-Kahfi ayat 29 
 

b. Elaborasi 
1. Masing masing kelompok membuat laporan hasil diskusi kelompok secara tertulis 
2. Secara kelompok Peserta didik melaporkan hasil diskusi kelompok dalam dikusi kelas 
3. Peserta didik didorong aktif memberikan pendapat tentang salah dan benar / 

atau mengapa salah / benar 
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c. Konfirmasi 
1. Guru memberikan penjelasan dan meluruskan yang salah dan menegaskan yang benar. 
2. Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi kelas  

 
3. Kegiatan Akhir 

a. Guru memberikan evaluasi kegiatan diskusi dan materi diskusi 
b. Guru memberikan motivasi untuk rajin membaca alqur’an  
c. Guru meminta peserta didik untuk sekali lagi membaca Q.S. Yunus Ayat 101 dan Al-

Baqarah Ayat 164 sebagai Kegiatan Akhir pelajaran 
 

E. Sumber belajar /Bahan/Alat 
1. Al-Qur’an dan terjemahannya 
2. Buku PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 3  
3. Buku Tafsir 
4. Buku tajwid 
5. LCD dan laptop 

 
F. Penilaian Hasil belajar 
     

No Ranah 
Penilaian 

Indikator 
yang 
diukur 

Aspek  
yang dinilai 

Bentuk 
Penilaian 

Alat 
Penilaian 

Skor 
Nilai Ket 

1 Kognitif 1,2,3,4,5,6 Pemahaman Tes tulis Essay 50 Per-
orang
-an 

2 Affektif 7,8,9 Proses Pengamatan 
Proses 

LP Proses   

   Perubahan 
Sikap 

Pengamatan 
Sikap 

LP Prilaku 
/sikap 

10  

3 Psikomotor       
 Jumlah     100  

 
 

Penilaian kognitif 
1. Jelaskan pengertian Husnuz zhon! 
2. Sebutkan contoh Husnuz zhon terhadap diri sendiri ! 
3. Bagaimana cara berbaik sangka kepada Allah ? 
4. Atas dasar apa kita berbaik sangka kepada orang lain ? 

     5.   Apa perbedaan antara Husnuz zhon dan su’u zhan? 
 

Penilaian afektif 
Lembar Penilaian Proses 

Nama Siswa 

Nomor 

 Absen 

Aspek yang Dinilai Jumlah 
skor 

Nilai 

K
et

er
ta

rik
an

 
 Pe

rh
at

ia
n 

Pa
rti

si
pa

si 
 C

ar
a 

 
M

en
ya

m
pa

ik
an

 
Pe

nd
ap

at
 

K
ei

ng
in

ta
hu

an
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Lembar Penilaian Prilaku 

Nama Siswa 

Nomor 

 Absen 

Aspek yang Dinilai Jumlah 
skor 

Nilai 

D
is

ip
lin

 
 Ik

hl
as

 

Pe
rc

ay
a 

D
iri

 
 Sa

ba
r 

D
is

ay
an

gi
 te

m
an

 
 

         
         

 
Pedoman Penskoran  : 
Afektif                          : Skor maksimum 3 dan skor minimum 1 dengan kriteria sebagai berikut: 

  3 = kegiatan baik sekali atau intensitas tinggi 
  2 = kegiatan cukup atau intensitas sedang 
  1 = kegiatan kurang atau intensitas rendah 

 
1. Tes Performance 

No. Nama Peserta didik Kemampuan Membaca 
  1 2 3 4 5 

       
       

 Skor tes performance : 
 1. Membaca lancar dan baik = 80-90  = A 
 2. Membaca kurang lancar dan baik = 70-79  = B 
 3. Membaca terbata-bata = 60-69  = C 
 4. Membaca terbata-bata dengan bantuan guru = 50-59  = D 
 5. Tidak dapat membaca = < 50   = E 

 
 
 

                              Mengetahui;                                                                                          Cibinong, November 2010 
                            Kepala Sekolah                                                                           Guru Pendidikan Agama Islam 
 
 
 
 
 
 
 
            Dr. H. Basyarudin Thayib, M. Pd                                                                              Dra. Ai Nurfaridah 
                 NIP.    1950 1225 197710 1001                     NIP.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan  :  SMA PLUS PGRI Cibinong  
Mata Pelajaran   :  PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Kelas/Semester  :  XII/I 
Jumlah Pertemuan  :  2 x Pertemuan 
Alokasi Waktu  :  4 x 45 menit 
 

Standar Kompetensi :   
1. Memahami ayat- ayat Al-Qur,an tentang anjuran bertoleransi.  
 
Kompetensi Dasar     :  
1.2 Menjelaskan arti QS. al-Kafirun ayat 1-6, Yunus ayat 40-41 dan al-Kahfi ayat 29 

 
Indikator Pencapaian Kompetensi :   
1. Mampu mengartikan per kata  Q.S. al-Kafirun ayat 1-6, Yunus ayat 40-41 dan al-Kahfi ayat 29 

dengan baik dan benar 
2. Mampu mengartikan per ayat Q.S. al-Kafirun ayat 1-6, Yunus ayat 40-41 dan al-Kahfi ayat 29 

 
A. Tujuan Pembelajaran 

Manpu mengartikan per-kata dan per-ayat  Q.S. al-Kafirun ayat 1-6, Yunus ayat 40-41 dan al-
Kahfi ayat 29 serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 
 

B. Materi Pembelajaran 
  Q.S. al-Kafirun ayat 1-6, Yunus ayat 40-41 dan al-Kahfi ayat 29. 
 

C. Metode Pembelajaran 
    Tanya jawab, praktik, dan pemberian tugas. 

 
D. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan 
a. Peserta didik yang sudah fasih diminta untuk membaca Q.S. al-Kafirun ayat 1-6, Yunus ayat 

40-41 dan al-Kahfi ayat 29 
b. Guru memberikan motivasi, acuan kegiatan belajar dan menjelaskan keterkaitan dengan 

materi sebelumnya 
c. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan  
d. Menjelaskan kompetensi dasar yang harus dikuasai 
e. Pre test 

 
2. Kegiatan Inti 

 Dalam kegiatan inti, guru dan peserta didik melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut  

a. Eksplorasi 
1) Masing masing Peserta didik mencari informasi tentang arti perkata pada ayat Q.S. al-

Kafirun ayat 1-6, Yunus ayat 40-41 dan al-Kahfi ayat 29 dari berbagai sumber belajar 
2) Secara berkelompok peserta didik berdiskusi tentang Arti kata pada Q.S. al-Kafirun ayat 

1-6, Yunus ayat 40-41 dan al-Kahfi ayat 29 dan membuat arti ayat 
b. Elaborasi 

1) Peserta didik mengidentifikasi mana arti yang benar dan yang salah dalam diskusi kelas 
2) Membuat laporan tertulis hasil diskusi kelompok. 

 
c. Konfirmasi 

1) Guru memberikan penjelasan dan meluruskan yang salah dan menegaskan yang benar. 
2) Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi kelas  
3) Guru memberi penguatan tentang arti dari ayat di atas 
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3. Kegiatan Akhir 
a. Guru memberikan evaluasi kegiatan diskusi dan materi diskusi 
b. Guru memberikan motivasi untuk rajin membaca alqur’an  
c. Guru meminta peserta didik untuk sekali lagi membaca dengan artinya Q.S. Yunus Ayat 101 

dan AlBaqarah Ayat 164 sebagai Kegiatan Akhir pelajaran 
 

E. Sumber belajar /Bahan/Alat 
1. Al-Qur’an dan terjemahannya 
2. Buku PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 3  
3. Buku Tafsir 
4. Buku tajwid 

 
F. Penilaian Hasil belajar 
 

Tes tulis,  tes produk, tes sikap, dan portofolio 
1. Tes Tulis 
 Tes tulis dapat dilakukan dengan menggunakan latihan pada buku PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM 3  

 
  Tes Performance 

No. Nama Peserta didik Kemampuan Membaca 
  1 2 3 4 5 

       
       

 Skor tes performance : 
 1. Membaca lancar dan baik = 80-90  = A 
 2. Membaca kurang lancar dan baik = 70-79  = B 
 3. Membaca terbata-bata = 60-69  = C 
 4. Membaca terbata-bata dengan bantuan guru = 50-59  = D 
 5. Tidak dapat membaca = < 50   = E 
 

1. Portofolio 
      Tes pengalaman dilakukan dengan menggunakan portofolio. Dalam    hal  ini, guru mencatat 

pengalaman agama berdasarkan apa yang dilihat. Laporan rekan guru atau pegawai lainnya, 
dan laporan orang tua peserta didik, serta jurnal salat dan tadarus. 

                         Mengetahui;                                                                                         Cibinong, November 2010 
                            Kepala Sekolah                                                                           Guru Pendidikan Agama Islam 
 
 
 
 
 
 
 
            Dr. H. Basyarudin Thayib, M. Pd                                                                              Dra. Ai Nurfaridah 
                 NIP.    1950 1225 197710 1001                     NIP.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan  :  SMA PLUS PGRI Cibinong  
Mata Pelajaran   :  Pendidikan Agama Islam 
Kelas/Semester  :  XII/I 
Jumlah Pertemuan  :  2 x Pertemuan 
Alokasi Waktu  :  4 x 45 menit 
 

Standar Kompetensi :   
2. Memahami ayat- ayat Al-Qur,an tentang anjuran bertoleransi.  
 
Kompetensi Dasar     :  
1.3 Menampilkan perilaku bertoleransi seperti terkandung dalam QS. al-Kafirun ayat 1-6, Yunus ayat 

40-41, dan al-Kahfi ayat 29. 
 

Indikator Pencapaian Kompetensi :   
1. Mampu mengidentifikasi perilaku bertoleransi sesuai dengan Q.S. al-Kafirun ayat 1-6, Yunus ayat 

40-41 dan al-Kahfi ayat 29 dengan baik dan benar 
2. Mampu mempraktikkan perilaku bertoleransi sesuai dengan Q.S. al-Kafirun ayat 1-6, Yunus ayat 

40-41 dan al-Kahfi ayat 29 
3. Mampu menunjukkan perilaku bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari. 

 
A. Tujuan Pembelajaran 

memahami isi kandungan Q.S. al-Kafirun ayat 1-6, Yunus ayat 40-41 dan al-Kahfi ayat 29 serta 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 
 

B. Materi Pembelajaran 
Q.S. al-Kafirun ayat 1-6, Yunus ayat 40-41 dan al-Kahfi ayat 29. 
 

C. Metode Pembelajaran 
   Tanya jawab, praktik, dan pemberian tugas. 

 
D. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan 
1. Peserta didik yang sudah fasih diminta untuk membaca Q.S. al-Kafirun ayat 1-6, Yunus  
        ayat 40-41 dan al-Kahfi ayat 29 
2. Guru memberikan motivasi, acuan kegiatan belajar dan menjelaskan keterkaitan  
        dengan materi sebelumnya 
3. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan  
4. Menjelaskan kompetensi dasar yang harus dikuasai 

 
2. Kegiatan Inti 

 Dalam kegiatan inti, guru dan peserta didik melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut  
a. Eksplorasi 

1) Peserta didik Membaca dan menelaah berbagai literatur untuk menemukan berbagai 
materi tentang toleansi 

2) pembagian kelompok (menjadi 4 kelompok), setiap kelompok terdiri dari 7-8 orang 
3) pembagian kerja sebagai berikut : 

  1. Ketua / Juru Bicara 
  2. Sekretaris 
  3.Anggota 

4) Masing-masing kelompok di beri tugas mengembangkan materi 
5) Pengembangan materi dilakukan dengan sistem studi perpus, internet, observasi,   

dan wawancara, buku paket,dan media cetak/elektronik. 
6) Peserta didik mendiskusikan topik  sesuai hasil kajian literature kelompoknya 
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b. Elaborasi 
1) Juru / bicara masing masing kelompok mempresentasikan hasil kajian materi mengenai 

”makna dan nilai toleransi  pada Q.S. al-Kafirun ayat 1-6, Yunus ayat 40-41 dan al-Kahfi 
ayat 29. 

2) setiap peserta kelompok yang lain diberikan kesempatan untuk Tanya jawab, debat 
pendapat  mengenai sub KD yang sedang dipresentasikan. 
 

c. Konfirmasi 
1) Guru memberikan ulasan dan melakukan penilaian dari kegiatan pembelajaran. 
2) Peserta didik merumuskan hasil presentasi kelas sesuai dengan kelompoknya. 
3) Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi tentang toleransi sesuai ayat tersebut di atas 
4) Guru memberi penguatan tentang kesimpulan dari ayat di atas 

 
3. Kegiatan Akhir 

a. Guru meminta peserta didik untuk sekali lagi membaca Q.S. Yunus Ayat 101 dan Al-
Baqarah Ayat 164 sebagai Kegiatan Akhir pelajaran 

b. Guru melakukan refleksi dengan cara mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 
pengalaman 

c. Guru meminta peserta didik agar rajin belajar untuk memahami ayat-ayat tersebut 
 

E. Sumber belajar /Bahan/Alat 
1. Al-Qur’an dan terjemahannya 
2. Buku PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 3  
3. Buku Tafsir 
4. Buku tajwid 

 
F. Penilaian Hasil belajar 
 Tes tulis,  tes produk, tes sikap, dan portofolio 

2. Tes Tulis 
 Tes tulis dapat dilakukan dengan menggunakan latihan pada buku PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM 3  

3. Tes Produk 
Buatlah karangan yang dengan tema “toleransi dalam pergaulan”! Gunakan ayat Al- 
Qur’an dan hadis untuk menduukung tulisanmu! 

 

No. Nama Peserta 
didik Judul Karangan Aspek yang Dinilai Rata-rata A B C D 

        
        

 Keterangan: 
 A. Ketepatan dan kesusaian ayat dan hadis dengan tema 
 B. Alur dan sistematika 
 C. Kerapian 
 D. Akurasi pembahasan 
 Nilai menggunakan skala antara 10-100 
 

4. Tes Sikap 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Walaupun saling mencintai, pemuda dan pemudi yang 

berbeda agama tidak boleh menikah. 
    

2. Kita boleh berbisnis dengan orang yang berbeda agama.     
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3. Saya tidak mau menghadiri perayaaan hari besar teman 
akrab saya yang berbeda agama. 

    

4. Kita harus menjaga kebersamaan di kampung kita 
walaupun ada beberapa tetangga yang menganut agama 
lain. 

    

….. ……………………………………………….     
 
 Keterangan : 
 SS = Sangat setuju  = 50 
 S = Setuju  = 40 
 TS = Tidak Setuju  = 10 
 STS = Sangat Tidak Setuju  = 0 
 

5. Portofolio 
      Tes pengalaman dilakukan dengan menggunakan portofolio. Dalam    hal  ini, guru mencatat 

pengalaman agama berdasarkan apa yang dilihat. Laporan rekan guru atau pegawai lainnya, 
dan laporan orang tua peserta didik, serta jurnal salat dan tadarus. 

                        Mengetahui;                                                                                          Cibinong, November 2010 
                            Kepala Sekolah                                                                           Guru Pendidikan Agama Islam 
 
 
 
 
 
 
 
            Dr. H. Basyarudin Thayib, M. Pd                                                                              Dra. Ai Nurfaridah 
                 NIP.    1950 1225 197710 1001                     NIP.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

02.1 
Satuan Pendidikan : ............................................. 
Mata Pelajaran  : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Kelas/Semester : XII/I 
Jumlah Pertemuan : 2 x Pertemuan 
Alokasi Waktu : 4 x 45 menit 
 

Standar Kompetensi   
1. Memahami ayat- ayat Al-Qur’an tentang etos kerja  

 
Kompetensi Dasar :  
2.1. Membaca QS. al-Mujadilah ayat 11 dan al-Jumu’ah ayat 9-10 
2.2. Menjelaskan arti  QS. al-Mujadilah ayat 11 dan al-Jumu’ah   ayat 9-10 
Indikator Pencapaian Kompetensi :  
1. Mampu membaca 
2. Mampu mengidentifikasi tajwid dalam Q.S.  
3. Mampu menyebutkan arti Q.S.  
 
A. Tujuan Pembelajaran 

1. Membaca dengan fasih QS. al-Mujadilah ayat 11 dan al-Jumu’ah   ayat 9-10  
2. menyebutkan arti Q.S. al-Mujadilah ayat 11 dan al-Jumu’ah   ayat 9-10 
 

B. Metode Pembelajaran 
Ceramah, tanya jawab, praktik, dan pemberian tugas 
 

C. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendahuluan 

a. Peserta didik yang sudah fasih diminta untuk membaca Q.S. al-Kafirun ayat 1-6, Yunus 
ayat 40-41 dan al-Kahfi ayat 29 

b. Guru memberikan motivasi, acuan kegiatan belajar dan menjelaskan keterkaitan dengan 
materi sebelumnya 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan  
d. Menjelaskan kompetensi dasar yang harus dikuasai 
e. Pre test 

2. Kegiatan Inti 
   Dalam kegiatan inti, guru dan peserta didik melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut  
 
a. Eksplorasi 

1) Guru menunjuk seorang peserta didik yang sudah fasih membaca Al-Qur’an untuk 
memimpin peserta didik yang lain guna membaca ayat-ayat Al-Qur’an tersebut dengan 
berkelompok  dengan mengggunakan tutor sebaya di bawah pengawasn guru. 
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2) Secara berkelompok Peserta didik mencari informasi tentang hukum bacaan tajwid pada 
Q.S. al-Mujadilah ayat 11 dan al-Jumu’ah   ayat 9-10 

3) Masing masing Peserta didik mencari informasi tentang arti perkata Q.S. al-Mujadilah 
ayat 11 dan al-Jumu’ah   ayat 9-10 dari berbagai sumber belajar 

4) Secara berkelompok peserta didik berdiskusi tentang Arti kata pada Q.S. al-Mujadilah 
ayat 11 dan al-Jumu’ah   ayat 9-10 

5)  dan membuat arti ayat 
 

b. Elaborasi 
1) Secara kelompok Peserta didik melaporkan hasil diskusi kelompok dalam dikusi kelas 
2) Peserta didik didorong aktif memberikan pendapat tentang salah dan benar / atau 

mengapa salah / benar 
3) Peserta didik mengidentifikasi mana arti yang benar dan yang salah dalam diskusi kelas 
4) Masing masing kelompok membuat laporan hasil diskusi kelompok secara tertulis 

 
c. Konfirmasi 

1) Guru memberi penguatan tentang arti dari ayat di atas 
2) Guru memberikan penjelasan dan meluruskan yang salah dan menegaskan yang benar. 
3) Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi kelas  

 
d. Pembentukan Sikap dan Perilaku 

4) QS. al-Mujadilah ayat 11 dan al-Jumu’ah   ayat 9-10 menjelaskan ayat tentang 
keharusan seorang muslim memiliki etos kerja. 

5) Ayat-ayat tersebut juga mengajarkan kepada kaum muslim agar menerapkan sikap 
seimbang dalam memenuhi kebutuhan duniawi dan ukhrawi. 

 
3. Kegiatan Akhir 

a. Guru meminta peserta didik untuk sekali lagi membaca QS. al-Mujadilah ayat 11 dan al-
Jumu’ah ayat 9-10 sebagai Kegiatan Akhir pelajaran. 

b. Guru meminta peserta didik agar rajin belajar untuk memahami ayat-ayat tersebut 
c. Guru menutup pelajaran dengan membaca doa, hamdalah, dan mengucapkan salam 

 
 
 
D. Sumber Belajar/Bahan/Alat 

1.  Al-Qur’an dan terjemahannya 
2.  Buku PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 3 
3.  Buku Tafsir 
4.  Fiqih Islam, Sulaiman Rasyid 
5.  LCD/Laptop 
6.  Media Interaktif 

 
E. Penilaian Hasil Belajar 
  Tes tulis, tes performance, tes produk, tes sikap, dan portofolio 
 

1.  Tes Tulis 
 Tes tulis dapat dilakukan dengan menggunakan latihan pada buku PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM 3  
 

2.  Tes Performance 
No. Nama Peserta didik Kemampuan Membaca 
  1 2 3 4 5 
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  Skor tes performance : 
  1. Membaca lancar dan baik = 80-90  = A 
  2. Membaca kurang lancar dan baik = 70-79  = B 
  3. Membaca terbata-bata = 60-69  = C 
  4. Membaca terbata-bata dengan bantuan guru = 50-59  = D 
  5. Tidak dapat membaca = < 50   = E 
 

3.  Tes Produk 
            Buatlah karangan yang dengan tema “meningkatkan produktivitas kerja”! Gunakan ayat Al-

Qur’an dan hadis untuk menduukung tulisanmu! 

No. Nama Peserta 
didik Judul Karangan Aspek yang Dinilai Rata-rata A B C D 

        
        

 
  Keterangan: 
  A. Ketepatan dan kesusaian ayat dan hadis dengan tema 
  B. Alur dan sistematika 
  C. Kerapian 
  D. Akurasi pembahasan 
  Nilai menggunakan skala antara 10-100 
 

4.  Tes Sikap 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya yakin bahwa kerja keras adalah kunci sukses.     
2. Malas merupakan pangkal kegagalan.     
      

 Keterangan : 
 SS = Sangat setuju  = 50 
 S = Setuju   = 40 
 TS = Tidak Setuju  = 10 

  STS = Sangat Tidak Setuju  = 0 
 

5.  Portofolio 
  Tes pengalaman dilakukan dengan menggunakan portofolio. Dalam hal ini, guru mencatat  
  pengalaman agama berdasarkan apa yang dilihat. Laporan rekan guru atau pegawai  
  lainnya, dan laporan orang tua peserta didik. 
 
 
 

………..……………………
…………………. 

Mengetahui         
Kepala Sekolah          Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

 
       NIP. ……………………………………………       NIP. 
…………………………………………… 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
02.2 

Satuan Pendidikan : ............................................. 
Mata Pelajaran  : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Kelas/Semester : XII/I 
Jumlah Pertemuan : 2 x Pertemuan 
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Alokasi Waktu : 4 x 45 menit 
 

Standar Kompetensi   
2. Memahami ayat- ayat Al-Qur’an tentang etos kerja  

 
Kompetensi Dasar :  
2.3. Menampilkan perilaku memiliki etos kerja seperti terkadung dalam  QS. al-Mujadilah ayat     
          11 dan al-Jumu’ah   ayat 9-10 

 
Indikator Pencapaian Kompetensi :  
1. Mampu mengidentifikasi perilaku perilaku etos kerja sesuai dengan QS Al-Mujadalah: 11 dan QS 

Al-Jumuah: 9-10  
2. Mampu mempraktikkan perilaku etos kerja sesuai dengan QS Al-Mujadalah: 11 dan QS Al-

Jumuah: 9-10  
3. Mampu menerapkan etos kerja sesuai dengan QS Al-Mujadalah: 11 dan QS Al-Jumuah: 9-10 
A. Tujuan Pembelajaran 

Membaca dengan fasih dan memahami isi kandungan QS. al-Mujadilah ayat 11 dan al- 
Jumu’ah   ayat 9-10 serta menerapkannya dalam kehidupan sehatri-hari 

B. Materi pembelajaran 
QS. al-Mujadilah ayat 11 dan al-Jumu’ah   ayat 9-10 
 

C. Metode Pembelajaran 
Ceramah, tanya jawab, praktik, dan pemberian tugas 
 

D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendahuluan 

1. Peserta didik yang sudah fasih diminta untuk membaca QS. al-Mujadilah ayat 11 dan al-
Jumu’ah   ayat 9-10 

2. Guru memberikan motivasi, acuan kegiatan belajar dan menjelaskan keterkaitan  
        dengan materi sebelumnya 
3. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan  
4. Menjelaskan kompetensi dasar yang harus dikuasai 
5. Pre test 

 
2. Kegiatan Inti 

 Dalam kegiatan inti, guru dan peserta didik melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut  

a. Eksplorasi 
1) Peserta didik Membaca dan menelaah berbagai literatur untuk menemukan berbagai 

materi tentang toleansi 
2) pembagian kelompok (menjadi 4 kelompok), setiap kelompok terdiri dari 7-8 orang 
3) pembagian kerja sebagai berikut : 

1. Ketua / Juru Bicara 
2. Sekretaris 
3.Anggota 

4) Masing-masing kelompok di beri tugas mengembangkan materi 
5) Pengembangan materi dilakukan dengan sistem studi perpus, internet, observasi,   
6) dan wawancara, buku paket,dan media cetak/elektronik. 
7) Peserta didik mendiskusikan topik  sesuai hasil kajian literature kelompoknya 

 
b. Elaborasi 

1) Juru / bicara masing masing kelompok mempresentasikan hasil kajian materi mengenai 
”makna dan nilai toleransi  pada QS. al-Mujadilah ayat 11 dan al-Jumu’ah   ayat 9-10 



 
 14 

2) setiap peserta kelompok yang lain diberikan kesempatan untuk Tanya jawab, debat 
pendapat  mengenai sub KD yang sedang dipresentasikan. 
 

c. Konfirmasi 
1) Guru memberikan ulasan dan melakukan penilaian dari kegiatan pembelajaran. 
2) Peserta didik merumuskan hasil presentasi kelas sesuai dengan kelompoknya. 
3) Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi tentang toleransi sesuai ayat tersebut di atas 
4) Guru memberi penguatan tentang kesimpulan dari ayat di atas 

 
3. Kegiatan Akhir 

a. Guru meminta peserta didik untuk sekali lagi membaca QS. al-Mujadilah ayat 11 dan al-
Jumu’ah   ayat 9-10 

b. sebagai Kegiatan Akhir pelajaran 
c. Guru melakukan refleksi dengan cara mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 

pengalaman 
d. Guru meminta peserta didik agar rajin belajar untuk memahami ayat-ayat tersebut 

 
 
E. Sumber Belajar/Bahan/Alat 

1.  Al-Qur’an dan terjemahannya 
2.  Buku PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 3 
3.  Buku Tafsir 
4. LCD/Laptop 
5.  Media Interaktif 

 
F. Penilaian Hasil Belajar 
  Tes tulis, tes performance, tes produk, tes sikap, dan portofolio 
 

1.  Tes Tulis 
 Tes tulis dapat dilakukan dengan menggunakan latihan pada buku PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM 3  
 

2.  Tes Performance 
No. Nama Peserta didik Kemampuan Membaca 
  1 2 3 4 5 
       
       

 
  Skor tes performance : 
  1. Membaca lancar dan baik = 80-90  = A 
  2. Membaca kurang lancar dan baik = 70-79  = B 
  3. Membaca terbata-bata = 60-69  = C 
  4. Membaca terbata-bata dengan bantuan guru = 50-59  = D 
  5. Tidak dapat membaca = < 50   = E 
 

3.  Tes Produk 
            Buatlah karangan yang dengan tema “meningkatkan produktivitas kerja”! Gunakan ayat Al-

Qur’an dan hadis untuk menduukung tulisanmu! 

No. Nama Peserta 
didik Judul Karangan Aspek yang Dinilai Rata-rata A B C D 
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  Keterangan: 
  A. Ketepatan dan kesusaian ayat dan hadis dengan tema 
  B. Alur dan sistematika 
  C. Kerapian 
  D. Akurasi pembahasan 
  Nilai menggunakan skala antara 10-100 
 

4.  Tes Sikap 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya yakin bahwa kerja keras adalah kunci sukses.     
2. Malas merupakan pangkal kegagalan.     
      

 Keterangan : 
 SS = Sangat setuju  = 50 
 S = Setuju   = 40 
 TS = Tidak Setuju  = 10 

  STS = Sangat Tidak Setuju  = 0 
 

5.  Portofolio 
  Tes pengalaman dilakukan dengan menggunakan portofolio. Dalam hal ini, guru mencatat  
  pengalaman agama berdasarkan apa yang dilihat. Laporan rekan guru atau pegawai  
  lainnya, dan laporan orang tua peserta didik. 

………..……………………
…………………. 

Mengetahui         
Kepala Sekolah          Guru Mata Pelajaran 
 

       NIP. ……………………………………………       NIP. 
…………………………………………… 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
03.1 

Satuan Pendidikan : ............................................. 
Mata Pelajaran  : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Kelas/Semester : XII/I 
Jumlah Pertemuan : 1 x Pertemuan 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
 

Standar Kompetensi   
3. Meningkatkan keimanan kepada hari akhir  
 

Kompetensi Dasar  
1.1 Menampilkan prilaku yang mencerminkan keimanan kepada Hari akhir 
1.2 Menerapkan hikmah beriman kepada hari akhir 

 
Indikator Pencapaian Kompetensi  

1. Mampu menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir 
2. Mampu menyebutkan nama- nama hari akhir 
3. Mampu menjelaskan hari kiamat menurut ilmu alam 

 
A. Tujuan Pembelajaran 
 Menyebutkan dan menjabarkan pengertian iman kepada hari akhir, tanda- tanda kiamat,  
 kehidupan setelah kiamat serta menunjukkan perilaku yang sesuai dengan keimanan  
 terhadap hari akhir dalam kehisupan sehari- hari.  
B. Materi Pembelajaran 
       Beriman kepada HariAkhir  
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C. Metode Pembelajaran 
       Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas 
 
 
D. Kegiatan pembelajaran 

1.  Pendahuluan 
a. Guru memimpin tadarus bersama selama 5-10 menit dengan membuka Al-Qur’an  
b. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari dengan kompetensi  

  dasarnya 
c. Guru menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran yang akan  

   dilaksanakan. 
2.  Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 
1) Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta didik tentang pengertian iman 

kepada hari akhir, tanda- tanda kiamat, dan kehidupan setelah hari kiamatdan guru 
mengajukan beberapa pertanyaan dengan contoh :  

a. Pernahkan kamu membaca buku tentang hari akhir ?  
b. Tahukah kamu tanda- tanda akan datangnya hari kiamat ? 
c.   Apa yang akan dialami manusia setelah hari kiamat ? 

2) Guru memberi pengantar dengan menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir, 
tanda- tanda kiamat, dan teori dalil akli tentang kiamat.  

3)  Peserta didik Membaca dan menelaah berbagai literatur untuk menemukan bukti/dalil 
kebenaran akan terjadinya hari akhir. 

4) Peserta didik mencari ayat- ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan hari akhir. 
5) pembagian kelompok (menjadi 4 kelompok), setiap kelompok terdiri dari 7-8 orang 
6) pembagian kerja sebagai berikut : 

1. Ketua / Juru Bicara 
2. Sekretaris 
3.Anggota 

7) Masing-masing kelompok di beri tugas mengembangkan materi 
8) Pengembangan materi dilakukan dengan sistem studi perpus, internet, observasi,   
9) dan wawancara, buku paket,dan media cetak/elektronik. 
10) Peserta didik berdiskusi tentang pengertian iman kepada hari akhir, tanda- tanda 

kiamat, dan teori dalil akli tentang kiamat.. 
 

 
b. Elaborasi 

1) Juru / bicara masing masing kelompok mempresentasikan hasil kajian materi 
mengenai  

2) setiap peserta kelompok yang lain diberikan kesempatan untuk Tanya jawab, debat 
pendapat  mengenai sub KD yang sedang dipresentasikan. 

 
c. Konfirmasi 

1) Guru memberikan penjelasan dan meluruskan yang salah dan menegaskan yang benar. 
2) Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi kelas  
3) Guru memberi penguatan tentang Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi tentang 

pengertian iman kepada hari akhir, tanda- tanda kiamat, dan teori dalil akli tentang 
kiamat. 

d. Pembentukan Sikap dan Perilaku 
1) Dengan membahas keimanan kepada hari akahir, manusia menyadari kehidupan di 

dunia bersifat sementara. Setelah itu manusia akan menempuh kehidupan di alam 
akherat. 

2) Keimanan kepada hari kahir akan memotivasi manusia untuk mempersiapkan bekal 
yang sebaik-baiknya untuk menghadapi kehidupan akherat. 
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 3. Kegiatan Akhir 

a. Guru meminta peserta didik untuk sekali lagi mengulang pokok pembahasan tentang 
pengertian iman kepada hari akhir, tanda- tanda kiamat, dan teori dalil akli tentang 
kiamat.  sebagai Kegiatan Akhir pertemuan. 

b. Guru meminta peserta didik agar rajin mempelajari arti dan hikmah iman kepada hari 
akhir. 

 
E. Sumber Belajar/Bahan/Alat 

1. Al-Qur’an dan terjemahannya 
2. Buku PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 3 
3. Buku Tafsir 
4. LCD dan laptop 
5. Media pembelajaran interaktif 

 
 
 
F. Penilaian Hasil belajar 
 Tes tulis, tes performance, tes produk, tes sikap, dan portofolio 

1.  Tes Tulis 
 Tes tulis dapat dilakukan dengan menggunakan latihan pada buku Integrasi Budi Pekerti dalam 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 3 halaman 18-20 
 

2.  Tes Sikap 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Tanda- tanda kiamat telah muncul pada saat ini     
2. Orang yang tidak mengingat kematian adalah orang yang 

melupakan kehidupan akherat 
    

3. Kita tidak boleh takut mati, tetapi juga tidak boleh menginginkan 
mati. 

    

4. Orang yang beriman kepada hari akhir akan hati- hati dalam 
bertindak 

    

 
 Keterangan : 
 SS = Sangat setuju  = 50 
 S = Setuju  = 40 
 TS = Tidak Setuju  = 10 
 STS = Sangat Tidak Setuju  = 0 
 

3.  Portofolio 
 Tes pengalaman dilakukan dengan menggunakan portofolio. Dalam hal ini, guru mencatat 

pengalaman agama berdasarkan apa yang dilihat. Laporan rekan guru atau pegawai lainnya, dan 
laporan orang tua peserta didik, serta jurnal salat dan tadarus. 

 
 
 
 
 

……………………………
…………. 

Mengetahui         
Kepala Sekolah          Guru Mata Pelajaran 
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       NIP. ……………………………………………       NIP. 
…………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
03.2 

Satuan Pendidikan : ............................................. 
Mata Pelajaran  : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Kelas/Semester : XII/I 
Jumlah Pertemuan : 2 x Pertemuan 
Alokasi Waktu : 4 x 45 menit 
 

Standar Kompetensi   
4. Meningkatkan keimanan kepada hari akhir  
 

Kompetensi Dasar  
1.3 Menampilkan prilaku yang mencerminkan keimanan kepada Hari akhir 
1.4 Menerapkan hikmah beriman kepada hari akhir 

 
Indikator Pencapaian Kompetensi  

1. Mampu menjelaskan fase- fase hari kiamat 
2. Mampu menjelaskan tentang surga dan neraka 
3. Mampu menjelaskan fungsi beriman kepada hari akhir 
4. Mampu mengidentifikasi tanda- tanda beriman kepada hari akhir 
5. Mampu menjelaskan tanda- tanda beriman kepada hari akhir 

 
A. Tujuan Pembelajaran 
 Menyebutkan dan menjabarkan pengertian iman kepada hari akhir, tanda- tanda kiamat,  
 kehidupan setelah kiamat serta menunjukkan perilaku yang sesuai dengan keimanan  
 terhadap hari akhir dalam kehisupan sehari- hari.  
B. Materi Pembelajaran 
       Beriman kepada HariAkhir  
 
C. Metode Pembelajaran 
       Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas 
 
 
D. Kegiatan pembelajaran 

1. Pendahuluan 
a. Guru memimpin tadarus bersama selama 5-10 menit dengan membuka Al-Qur’an  
b. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari dengan kompetensi  
        dasarnya 
c. Guru menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran yang akan  
         dilaksanakan. 

2.  Kegiatan Inti 
a. Eksplorasi 
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1) Peserta didik Membaca dan menelaah berbagai literatur untuk menemukan bukti/dalil 
kehidupan setelah kiamat serta menunjukkan perilaku yang sesuai dengan keimanan 
terhadap hari akhir dalam kehidupan sehari- hari  

2) Peserta didik mencari ayat- ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan hari akhir. 
3) pembagian kelompok (menjadi 4 kelompok), setiap kelompok terdiri dari 7-8 orang 
4) pembagian kerja sebagai berikut : 

1. Ketua / Juru Bicara 
2. Sekretaris 
3.Anggota 

5) Masing-masing kelompok di beri tugas mengembangkan materi 
6) Pengembangan materi dilakukan dengan sistem studi perpus, internet, observasi,   
7) dan wawancara, buku paket,dan media cetak/elektronik. 
8) Peserta didik berdiskusi tentang kehidupan setelah kiamat serta menunjukkan perilaku 

yang sesuai dengan keimanan terhadap hari akhir dalam kehidupan sehari- hari 
 

b. Elaborasi 
1) Juru / bicara masing masing kelompok mempresentasikan hasil kajian materi 

mengenai  
2) setiap peserta kelompok yang lain diberikan kesempatan untuk Tanya jawab, debat 

pendapat  mengenai sub KD yang sedang dipresentasikan. 
 

c. Konfirmasi 
1) Guru memberikan penjelasan dan meluruskan yang salah dan menegaskan yang benar. 
2) Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi kelas  
3) Guru memberi penguatan tentang Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi tentang 

kehidupan setelah kiamat serta menunjukkan perilaku yang sesuai dengan keimanan 
terhadap hari akhir dalam kehidupan sehari- hari 

d. Pembentukan Sikap dan Perilaku 
1) Dengan membahas keimanan kepada hari akahir, manusia menyadari kehidupan di 

dunia bersifat sementara. Setelah itu manusia akan menempuh kehidupan di alam 
akherat. 

2) Keimanan kepada hari kahir akan memotivasi manusia untuk mempersiapkan bekal 
yang sebaik-baiknya untuk menghadapi kehidupan akherat. 

 
 3. Kegiatan Akhir 

a. Guru meminta peserta didik untuk sekali lagi mengulang pokok pembahasan tentang 
kehidupan setelah kiamat serta menunjukkan perilaku yang sesuai dengan keimanan 
terhadap hari akhir dalam kehidupan sehari- hari sebagai Kegiatan Akhir pertemuan. 

b. Guru meminta peserta didik agar rajin mempelajari arti dan hikmah iman kepada hari 
akhir. 

 
 
E. Penilaian Hasil belajar 
 Tes tulis, tes performance, tes produk, tes sikap, dan portofolio 

4.  Tes Tulis 
 Tes tulis dapat dilakukan dengan menggunakan latihan pada buku Integrasi Budi Pekerti dalam 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 3 halaman 18-20 
 

5.  Tes Sikap 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Tanda- tanda kiamat telah muncul pada saat ini     
2. Orang yang tidak mengingat kematian adalah orang yang 

melupakan kehidupan akherat 
    

3. Kita tidak boleh takut mati, tetapi juga tidak boleh menginginkan 
mati. 
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4. Orang yang beriman kepada hari akhir akan hati- hati dalam 
bertindak 

    

 
 Keterangan : 
 SS = Sangat setuju  = 50 
 S = Setuju  = 40 
 TS = Tidak Setuju  = 10 
 STS = Sangat Tidak Setuju  = 0 
 

6.  Portofolio 
 Tes pengalaman dilakukan dengan menggunakan portofolio. Dalam hal ini, guru mencatat 

pengalaman agama berdasarkan apa yang dilihat. Laporan rekan guru atau pegawai lainnya, dan 
laporan orang tua peserta didik, serta jurnal salat dan tadarus. 

 
 
 
 
 

……………………………
…………. 

Mengetahui         
Kepala Sekolah          Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

 
       NIP. ……………………………………………       NIP. 
…………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
04.1 

Satuan Pendidikan  : ............................................. 
Mata Pelajaran   : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Kelas/Semester  : XII/I 
Jumlah Pertemuan  : 1 x Pertemuan 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
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Standar Kompetensi  : 
 4. Membiasakan berperilaku terpuji  
 
Kompetensi Dasar  

4.1. Menjelaskan pengertian Adil, rida, Amal Shaleh 
 

Indikator Pencapaian Kompetensi  
1. Mampu menjelaskan pengertian Adil 
2. Mampu mengidentifikasi dalil naqli tentang perintah Adil  
3. Mampu menjelaskan pengertian Rida 
4. Mampu mengidentifikasi dalil naqli tentang perintah untuk rida 
5. Mampu menjelaskan penegrtian Amal shaleh 
6. Mampu menjelaskan dalil naqli tentang perintah beramal shaleh. 

A. Tujuan Pembelajaran 
 Menjelaskan keutamaan Adil, rida, Amal Shaleh serta menerapkan hikmahnya dalam  
 kehidupan sehari- hari.    
B. Materi Pembelajaran 
        Adil, Rida, Dan Amal Shaleh  
 
C. Metode Pembelajaran 
       Ceramah, diskusi, praktik, dan pemberian tugas 

 
D. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan 
a. Guru memimpin tadarus bersama selama 5-10 menit dengan membuka Al-Qur’an dalam 

Juz ’Amma 
b. Guru memberikan motivasi, acuan kegiatan belajar dan menjelaskan keterkaitan  
c. dengan materi sebelumnya 
d. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan  
e. Menjelaskan kompetensi dasar yang harus dikuasai 
f.       Pre test 

 
2.  Kegiatan Inti 

   Dalam kegiatan inti, guru dan peserta didik melakukan beberapa kegiatan sebagai beikut: 
 

a. Eksplorasi 
1) Guru memberi pengantar dengan menjelaskan pengertian dan macam- macam akhlak 

mulia 
2) Peserta didik berdiskusi tentang pengertian Adil, rida, Amal Shaleh 

  
b. Elaborasi 

1) Guru menambahkan penjelasan tentang pengertian dan manfaat Adil, rida, Amal  
Shaleh  

2) Peserta didik berdiskusi mengenai pengertian dan keutamaan adil disertai dalil  
 naqlinya. 
3) Peserta didik berdiskusi mengenai pengertian dan keutamaan rida disertai dalil 

naqlinya 
4) Guru menggarisbawahi pentingnya Adil, rida, Amal Shaleh 
5) Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya 

 
c. Konfirmasi 

1) Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi tentang arti pentingnya perbuatan adil, ridha 
serta amal sholeh 



 
 22 

2) Guru memberi penguatan dan kesimpulan tentang arti pentingnya perbuatan adil, 
ridha serta amal sholeh. 

 
d. Pembentukan Sikap dan Perilaku 

1) Dengan mempelajari akhlah terpuji, manusia akan menyadari pentingnya menerapkan 
perilaku Adil, rida, Amal Shaleh. Dengan menerapkan hal tersebut manusia akan 
mencapai kebahagiaan dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. 

 
3.  Kegiatan Akhir 

a. Guru meminta peserta didik untuk sekali lagi untuk merenungkan pentingnya sikap Adil, 
rida, Amal Shaleh dalam kehidupan sebagai Kegiatan Akhir materi pelajaran. 

b. Guru melakukan refleksi dengan cara mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 
pengalaman 

c. Guru meminta peserta didik agar mewujudkan sikap Adil, rida, Amal Shaleh dalam 
kehidupan bermasyarakat. 

 

E. Sumber Belajar /Bahan/Alat 
1.  Al-Qur’an dan terjemahannya 
2.  Buku PENDIDIKAN AGAMA ISLAM XII. 
3.  Buku Tafsir 
4.  LCD/Laptop 
5.   media Interaktif 

F. Penilaian Hasil belajar 
Tes tulis, tes performance, tes produk, tes sikap, dan portofolio 

1.  Tes Tulis 
    Tes tulis dapat dilakukan dengan menggunakan latihan pada buku Integrasi Budi Pekerti  
    dalam PENDIDIKAN AGAMA ISLAM XII 
 

2.   Tes Produk 
   Buatlah karangan yang dengan tema “menjadi muslim yang taat dan berprestasi”!    
     Gunakan ayat Al-Qur’an dan hadis untuk menduukung tulisanmu! 

 

No. Nama Peserta didik Judul Karangan 
Aspek yang Dinilai 

Rata-rata 
A B C D 

        

        

 

Keterangan: 
a. Ketepatan dan kesusaian ayat dan hadis dengan tema 
b. Alur dan sistematika 
c. Kerapian 
d. Akurasi pembahasan 
Nilai menggunakan skala antara 10-100 

 

3.   Tes Sikap 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Peserta didik dianggap adil terhadap kedua orang tuanya, 

apabila ia berbakti kepada keduanya 
    

2. Seseorang yang rida terhadap hukum- hukum Allah tentu akan 
senantiasa bertaqwa 
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3. Contoh amal shaleh yang termasuk perbuatan batin ialah 
mencintai dan menyayangi kaum dhu’afa 

    

4. Bersyukur bila memperoleh nikmat dan bersabar bila menderita 
musibah, termasuk tanda rida terhadap qada dan qadar Allah. SWT, 

    

 

Keterangan : 

SS = Sangat setuju  = 50 
S = Setuju  = 40 
TS = Tidak Setuju  = 10 
STS = Sangat Tidak Setuju  = 0 

 

4.   Portofolio 
Tes pengalaman dilakukan dengan menggunakan portofolio. Dalam hal ini, guru   
mencatat pengalaman agama berdasarkan apa yang dilihat. Laporan rekan guru atau  
pegawai lainnya, dan laporan orang tua peserta didik, serta jurnal salat dan tadarus. 
 
 

……………………………
…………………. 

Mengetahui         
Kepala Sekolah          Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

 
       NIP. ……………………………………………       NIP. 
…………………………………………… 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
04.2 

Satuan Pendidikan  : ............................................. 
Mata Pelajaran   : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Kelas/Semester  : XII/I 
Jumlah Pertemuan  : 1 x Pertemuan 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
 

Standar Kompetensi  : 
 4. Membiasakan berperilaku terpuji  
 
Kompetensi Dasar  

4.2. Menampilkan contoh perilaku dalam Adil, rida, Amal Shaleh 
4.3. Membiasakan perilaku Adil, rida, Amal Shaleh dalam kehidupan sehari- hari  

 

Indikator Pencapaian Kompetensi  
1. Mampu menunjukkan contoh perilaku Adil 
2. Mampu menunjukkan contoh perilaku rida 
3. Mampu menunjukkan contoh perilaku beramal shaleh 
4. Mampu membiasakan diri untuk menerapkan perilaku adil dalam kehidupan sehari- hari. 
5. Mampu membiasakan diri untuk menerapkan perilaku rida dalam kehidupan sehari- hari 
6. Mampu membiasakan diri untuk menerapkan perilakuamal shaleh dalam kehidupan sehari- hari 

 
A. Tujuan Pembelajaran 
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 Menjelaskan keutamaan Adil, rida, Amal Shaleh serta menerapkan hikmahnya dalam  
 kehidupan sehari- hari.    
B. Materi Pembelajaran 
        Adil, Rida, Dan Amal Shaleh  
 
C. Metode Pembelajaran 
       Ceramah, diskusi, praktik, dan pemberian tugas 

 
D. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan 
a. Guru memimpin tadarus bersama selama 5-10 menit dengan membuka Al-Qur’an dalam 

Juz ’Amma 
b. Guru memberikan motivasi, acuan kegiatan belajar dan menjelaskan keterkaitan  
c. dengan materi sebelumnya 
d. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan  
e. Menjelaskan kompetensi dasar yang harus dikuasai 
f.  Pre test 

 
2.  Kegiatan Inti 

   Dalam kegiatan inti, guru dan peserta didik melakukan beberapa kegiatan sebagai beikut: 
 

a. Eksplorasi 
1) Guru memberi pengantar dengan menjelaskan contoh perilaku dalam Adil, rida, Amal 

Shaleh 
2) Peserta didik berdiskusi tentang contoh perilaku dalam Adil, rida dan  Amal Shaleh 

 
  

b. Elaborasi 
1) Guru menambahkan penjelasan tentang contoh perilaku dalam Adil, rida, Amal 

Shaleh  
2) Peserta didik berdiskusi mengenai contoh perilaku Adil, rida, Amal Shaleh  

dan keutamaan adil disertai dalil naqlinya. 
3) Peserta didik berdiskusi mengenai perilaku dalam Adil, rida dan  Amal Shaleh  
4) Guru menggarisbawahi pentingnya Adil, rida, Amal Shaleh 
5) Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya 

 
c. Konfirmasi 

1) Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi tentang arti pentingnya perbuatan adil, ridha 
serta amal sholeh 

2) Guru memberi penguatan dan kesimpulan tentang arti pentingnya perbuatan adil, 
ridha serta amal sholeh. 

 
d. Pembentukan Sikap dan Perilaku 

1) Dengan mempelajari akhlah terpuji, manusia akan menyadari pentingnya menerapkan 
perilaku Adil, rida, Amal Shaleh. Dengan menerapkan hal tersebut manusia akan 
mencapai kebahagiaan dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. 

 
3.  Kegiatan Akhir 

a. Guru meminta peserta didik untuk sekali lagi untuk merenungkan pentingnya sikap 
Adil, rida, Amal Shaleh dalam kehidupan sebagai Kegiatan Akhir materi pelajaran. 

b. Guru melakukan refleksi dengan cara mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 
pengalaman 

c. Guru meminta peserta didik agar mewujudkan sikap Adil, rida, Amal Shaleh dalam 
kehidupan bermasyarakat. 
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E. Sumber Belajar /Bahan/Alat 
6.  Al-Qur’an dan terjemahannya 
7.  Buku PENDIDIKAN AGAMA ISLAM XII. 
8.  Buku Tafsir 
9.  LCD/Laptop 
10.  media Interaktif 

F. Penilaian Hasil belajar 
Tes tulis, tes performance, tes produk, tes sikap, dan portofolio 

5.  Tes Tulis 
    Tes tulis dapat dilakukan dengan menggunakan latihan pada buku Integrasi Budi Pekerti  
    dalam PENDIDIKAN AGAMA ISLAM XII 
 

6.   Tes Produk 
   Buatlah karangan yang dengan tema “menjadi muslim yang taat dan berprestasi”!    
     Gunakan ayat Al-Qur’an dan hadis untuk menduukung tulisanmu! 

 

No. Nama Peserta didik Judul Karangan 
Aspek yang Dinilai 

Rata-rata 
A B C D 

        

        

 

Keterangan: 
a. Ketepatan dan kesusaian ayat dan hadis dengan tema 
b. Alur dan sistematika 
c. Kerapian 
d. Akurasi pembahasan 
Nilai menggunakan skala antara 10-100 

 

7.   Tes Sikap 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Peserta didik dianggap adil terhadap kedua orang tuanya, 

apabila ia berbakti kepada keduanya 
    

2. Seseorang yang rida terhadap hukum- hukum Allah tentu akan 
senantiasa bertaqwa 

    

3. Contoh amal shaleh yang termasuk perbuatan batin ialah 
mencintai dan menyayangi kaum dhu’afa 

    

4. Bersyukur bila memperoleh nikmat dan bersabar bila menderita 
musibah, termasuk tanda rida terhadap qada dan qadar Allah. SWT, 

    

 

Keterangan : 

SS = Sangat setuju  = 50 
S = Setuju  = 40 
TS = Tidak Setuju  = 10 
STS = Sangat Tidak Setuju  = 0 

 

8.   Portofolio 
Tes pengalaman dilakukan dengan menggunakan portofolio. Dalam hal ini, guru   
mencatat pengalaman agama berdasarkan apa yang dilihat. Laporan rekan guru atau  
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pegawai lainnya, dan laporan orang tua peserta didik, serta jurnal salat dan tadarus. 
 

……………………………
…………………. 

Mengetahui         
Kepala Sekolah          Guru Mata Pelajaran 

 
 
 

 
       NIP. ……………………………………………       NIP. 
…………………………………………… 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
05.1 

Satuan Pendidikan : ............................................. 
Mata Pelajaran  : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Kelas/Semester : XII/I 
Jumlah Pertemuan : 3 x Pertemuan 
Alokasi Waktu : 6 x 45 menit 
 

Standar Kompetensi   
5. Memahami hukum Islam tentang hukum keluarga 

 
Kompetensi Dasar  

5.1. Menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam 
 
Indikator Pencapaian Kompetensi  

1. Mampu menjelaskan pengertian, hukum, tujuan dan rukun pernikahan  
2. Mampu menjelaskan penegertian thalak, iddah, ila’, zihar, khuluk, dan fasakh  

   
A. Tujuan Pembelajaran 
 Menjelaskan ketentuan munakahat serta menerapkan hikmahnya dalam kehidupan sehari-  
 hari.  
B. Materi Pembelajaran 
        Munakahat  
 
C. Metode Pembelajaran 
       Ceramah, tanya jawab, praktik, LCD, dan pemberian tugas 
 
 
D. Kegiatan pembelajaran 

1. Pendahuluan 
a. Guru memimpin tadarus bersama selama 5-10 menit dengan membuka Al-Qur’an  
b. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari dengan kompetensi  
       dasarnya 
c. Guru menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran yang akan  
       dilaksanakan. 
d. Pre Test 

2.  Kegiatan Inti 
a. Eksplorasi 

1) Guru memberi pengantar dengan menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam 
Islam 

2)  Peserta didik Membaca dan menelaah berbagai literatur untuk menemukan bukti/dalil 
ketentuan hukum perkawinan dalam Islam. 

3) pembagian kelompok (menjadi 4 kelompok), setiap kelompok terdiri dari 7-8 orang 
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4) pembagian kerja sebagai berikut : 
1. Ketua / Juru Bicara 
2. Sekretaris 
3.Anggota 

5) Masing-masing kelompok di beri tugas mengembangkan materi 
6) Pengembangan materi dilakukan dengan sistem studi perpus, internet, observasi,   

wawancara, buku paket,dan media cetak/elektronik. 
7) Peserta didik berdiskusi tentang ketentuan hukum perkawinan dalam Islam 

 
b. Elaborasi 

1) Juru / bicara masing masing kelompok mempresentasikan hasil kajian materi 
mengenai  

2) setiap peserta kelompok yang lain diberikan kesempatan untuk Tanya jawab, debat 
pendapat  mengenai sub KD yang sedang dipresentasikan. 

3) Setiap kelompok diskusi di haruskan membuat laporan diskusi secara tertulis. 
 

c. Konfirmasi 
1) Guru memberikan penjelasan dan meluruskan yang salah dan menegaskan yang benar. 
2) Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi kelas  
3) Guru memberi penguatan tentang Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi tentang 

ketentuan hukum perkawinan dalam Islam 
d. Pembentukan Sikap dan Perilaku 

1) Dengan membahas ketentuan hukum perkawinan dalam Islam, Peserta didik 
menyadari Pentingnya hukum nikah dalam mempersiapkan dan membina rumah 
tangga. 

2) Hukum Pernikahan akan memotivasi Peserta didik untuk mempersiapkan bekal yang 
sebaik-baiknya untuk menghadapi masa depan 

3) Dengan mempelajari hukum perkawinan, Peserta didik mengerti hal- hal yang  
 diperintahkan serta hal- hal yang dilarang dalam hubungan antara laki- laki dan  
 perempuan Islam. 

4) Mengerjakan hukum Islam merupakan kunci kebahagiaan manusia baik di dunia  
dan diakherat. Oleh sebab itu peserta didik harus mampu mewujudkannya. 

 
 
 3. Kegiatan Akhir 

a. Guru meminta peserta didik untuk sekali lagi mengulang pokok pembahasan tentang 
ketentuan hukum perkawinan dalam Islam Guru meminta peserta didik agar rajin 
mempelajari arti dan hikmah iman kepada hari akhir. 

b. Guru memberi penguatan dan kesimpulan tentang hukum keluarga dalam Islam 
 
E. Sumber Belajar/Bahan/Alat 

1. Al-Qur’an dan terjemahannya 
2. Buku PENDIDIKAN AGAMA ISLAM XII 
3. Buku Tafsir 
4. Fiqih Islam 
5.  LCD,laptop , dan media pembelajaran interaktif 

 
F. Penilaian Hasil Belajar 
       Tes tulis, tes performance, tes produk, tes sikap, dan portofolio 
 

6.  Tes Tulis 
     Tes tulis dapat dilakukan dengan menggunakan latihan pada buku Integrasi Budi Pekerti   
     dalam PENDIDIKAN AGAMA ISLAM XII 
  

7.   Tes Sikap 
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No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Bertunangan bukan berarti boleh melakukan segalanya     
2. Jika sudah mampu sebaiknya seorang pemuda muslim 

sebaiknya segera menikah 
    

3. Menikahkan tidak semata- mata untuk memenuhi kebutuhan 
biologis saja 

    

4. Anak- anak adalah pihak yang paling menderita, jika terjadi 
perceraian 

    

5 Nikah di bawah tangan (tanpa surat nikah) boleh saja 
dilaksanakan walaupun ada kesempatan secara resmi untu 
menikah 

    

 
     Keterangan : 
     SS = Sangat setuju  = 50 
     S = Setuju  = 40 
     TS = Tidak Setuju  = 10 
     STS = Sangat Tidak Setuju  = 0 
 
 

8.   Portofolio 
 Tes pengalaman dilakukan dengan menggunakan portofolio. Dalam hal ini, guru  
 mencatat pengalaman agama berdasarkan apa yang dilihat. Laporan rekan guru atau  
 pegawai lainnya, dan laporan orang tua peserta didik, serta jurnal salat dan tadarus. 

 
 
 
 
 
 

…..…………………………
……………. 

Mengetahui         
Kepala Sekolah          Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

 
       NIP. ……………………………………………       NIP. 
…………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
05.2 

Satuan Pendidikan : ............................................. 
Mata Pelajaran  : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Kelas/Semester : XII/I 
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Jumlah Pertemuan : 3 x Pertemuan 
Alokasi Waktu : 6 x 45 menit 
 

Standar Kompetensi   
6. Memahami hukum Islam tentang hukum keluarga 

 
Kompetensi Dasar  

6.1. Menjelaskan hikmah perkawinan 
Indikator Pencapaian Kompetensi  

3. Mampu menyebutkan hikmah pernikahan   
4. Mampu menjelaskan hikmah thalak, iddah dan rujuk.  

   
A. Tujuan Pembelajaran 
 Menjelaskan ketentuan munakahat serta menerapkan hikmahnya dalam kehidupan sehari-  
 hari.  
B. Materi Pembelajaran 
        Munakahat  
 
C. Metode Pembelajaran 
       Ceramah, tanya jawab, praktik, LCD, dan pemberian tugas 
 
 
D. Kegiatan pembelajaran 

1.   Pendahuluan 
a. Guru memimpin tadarus bersama selama 5-10 menit dengan membuka Al-Qur’an  

b. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari dengan kompetensi  
       dasarnya 
c. Guru menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran yang akan  
       dilaksanakan. 
d. Pre Test 

2.  Kegiatan Inti 
a. Eksplorasi 

1) Guru memberi pengantar dengan menjelaskan hikmah pernikahan ,thalak, iddah dan 
rujuk. 

2)  Peserta didik Membaca dan menelaah berbagai literatur untuk menemukan bukti/dalil 
hikmah pernikahan ,thalak, iddah dan rujuk. 

3) pembagian kelompok (menjadi 4 kelompok), setiap kelompok terdiri dari 7-8 orang 
4) pembagian kerja sebagai berikut : 

1. Ketua / Juru Bicara 
2. Sekretaris 
3.Anggota 

5) Masing-masing kelompok di beri tugas mengembangkan materi 
6) Pengembangan materi dilakukan dengan sistem studi perpus, internet, observasi,   

wawancara, buku paket,dan media cetak/elektronik. 
7) Peserta didik berdiskusi tentang hikmah pernikahan ,thalak, iddah dan rujuk 

 
b. Elaborasi 

1) Juru / bicara masing masing kelompok mempresentasikan hasil kajian materi 
mengenai  

2) setiap peserta kelompok yang lain diberikan kesempatan untuk Tanya jawab, debat 
pendapat  mengenai sub KD yang sedang dipresentasikan. 

3) Setiap kelompok diskusi di haruskan membuat laporan diskusi secara tertulis. 
 

c. Konfirmasi 
1) Guru memberikan penjelasan dan meluruskan yang salah dan menegaskan yang benar. 
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2) Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi kelas  
3) Guru memberi penguatan tentang Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi tentang 

hikmah pernikahan ,thalak, iddah dan rujuk 
d. Pembentukan Sikap dan Perilaku 

1) Dengan membahas hikmah pernikahan ,thalak, iddah dan rujuk, Peserta didik 
menyadari Pentingnya hukum nikah dalam mempersiapkan dan membina rumah 
tangga. 

2) Hukum Pernikahan akan memotivasi Peserta didik untuk mempersiapkan bekal yang 
sebaik-baiknya untuk menghadapi masa depan 

3) Dengan mempelajari hukum perkawinan, Peserta didik mengerti hal- hal yang  
              diperintahkan serta hal- hal yang dilarang dalam hubungan antara laki- laki dan  
              perempuan Islam. 

4) Mengerjakan hukum Islam merupakan kunci kebahagiaan manusia baik di dunia  
              dan diakherat. Oleh sebab itu peserta didik harus mampu mewujudkannya. 

 
 
 3. Kegiatan Akhir 

c. Guru meminta peserta didik untuk sekali lagi mengulang pokok pembahasan tentang 
hikmah pernikahan ,thalak, iddah dan rujuk Guru meminta peserta didik agar rajin 
mempelajari arti dan hikmah iman kepada hari akhir. 

d. Guru memberi penguatan dan kesimpulan tentang hikmah pernikahan ,thalak, iddah dan 
rujuk 

 
E. Sumber Belajar/Bahan/Alat 

1. Al-Qur’an dan terjemahannya 
2. Buku PENDIDIKAN AGAMA ISLAM XII 
3. Buku Tafsir 
4. Fiqih Islam 
5.  LCD,laptop , dan media pembelajaran interaktif 

 
F. Penilaian Hasil Belajar 
       Tes tulis, tes performance, tes produk, tes sikap, dan portofolio 
 

9.  Tes Tulis 
     Tes tulis dapat dilakukan dengan menggunakan latihan pada buku Integrasi Budi Pekerti   
     dalam PENDIDIKAN AGAMA ISLAM XII 
  

10.   Tes Sikap 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Bertunangan bukan berarti boleh melakukan segalanya     
2. Jika sudah mampu sebaiknya seorang pemuda muslim 

sebaiknya segera menikah 
    

3. Menikahkan tidak semata- mata untuk memenuhi kebutuhan 
biologis saja 

    

4. Anak- anak adalah pihak yang paling menderita, jika terjadi 
perceraian 

    

5 Nikah di bawah tangan (tanpa surat nikah) boleh saja 
dilaksanakan walaupun ada kesempatan secara resmi untu 
menikah 

    

 
     Keterangan : 
     SS = Sangat setuju  = 50 
     S = Setuju  = 40 
     TS = Tidak Setuju  = 10 
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     STS = Sangat Tidak Setuju  = 0 
 
 

11.   Portofolio 
 Tes pengalaman dilakukan dengan menggunakan portofolio. Dalam hal ini, guru  
 mencatat pengalaman agama berdasarkan apa yang dilihat. Laporan rekan guru atau  
 pegawai lainnya, dan laporan orang tua peserta didik, serta jurnal salat dan tadarus. 

 
 
 
 
 
 

…..…………………………
……………. 

Mengetahui         
Kepala Sekolah          Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

 
       NIP. ……………………………………………       NIP. 
…………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
05.3 

Satuan Pendidikan : ............................................. 
Mata Pelajaran  : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Kelas/Semester : XII/I 
Jumlah Pertemuan : 3 x Pertemuan 
Alokasi Waktu : 6 x 45 menit 
 

Standar Kompetensi   
7. Memahami hukum Islam tentang hukum keluarga 

 
Kompetensi Dasar  

7.1. Menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang- undangan di Indonesia 
 
Indikator Pencapaian Kompetensi  

1. Mampu menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang- undangan tentang perkawinan 
di Indonesia 

2. Mampu menguraikan kompilasi hukum tentang perkawinan di Indonesia 
   
A. Tujuan Pembelajaran 
 Menjelaskan ketentuan munakahat serta menerapkan hikmahnya dalam kehidupan sehari-  
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 hari.  
B. Materi Pembelajaran 
        Munakahat  
 
C. Metode Pembelajaran 
       Ceramah, tanya jawab, praktik, LCD, dan pemberian tugas 
 
 
D. Kegiatan pembelajaran 

1.  Pendahuluan 
a. Guru memimpin tadarus bersama selama 5-10 menit dengan membuka Al-Qur’an  
b. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari dengan kompetensi  
       dasarnya 
c. Guru menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran yang akan  
       dilaksanakan. 
d. Pre Test 

2.  Kegiatan Inti 
a. Eksplorasi 

1) Guru memberi pengantar dengan menjelaskan ketentuan perkawinan menurut 
perundang- undangan dan kompilasi hukum tentang perkawinan di Indonesia 

2) Peserta didik Membaca dan menelaah berbagai literatur untuk menemukan bukti/dalil 
ketentuan perkawinan menurut perundang- undangan dan kompilasi hukum tentang 
perkawinan di Indonesia  

3) pembagian kelompok (menjadi 4 kelompok), setiap kelompok terdiri dari 7-8 orang 
4) pembagian kerja sebagai berikut : 

1. Ketua / Juru Bicara 
2. Sekretaris 
3.Anggota 

5) Masing-masing kelompok di beri tugas mengembangkan materi 
6) Pengembangan materi dilakukan dengan sistem studi perpus, internet, observasi,   

wawancara, buku paket,dan media cetak/elektronik. 
7) Peserta didik berdiskusi tentang ketentuan perkawinan menurut perundang- undangan 

dan kompilasi hukum tentang perkawinan di Indonesia  
b. Elaborasi 

1) Juru / bicara masing masing kelompok mempresentasikan hasil kajian materi 
mengenai  

2) setiap peserta kelompok yang lain diberikan kesempatan untuk Tanya jawab, debat 
pendapat  mengenai sub KD yang sedang dipresentasikan. 

3) Setiap kelompok diskusi di haruskan membuat laporan diskusi secara tertulis. 
 

c. Konfirmasi 
1) Guru memberikan penjelasan dan meluruskan yang salah dan menegaskan yang benar. 
2) Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi kelas  
3) Guru memberi penguatan tentang Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi tentang 

ketentuan perkawinan menurut perundang- undangan dan kompilasi hukum tentang 
perkawinan di Indonesia  

d. Pembentukan Sikap dan Perilaku 
1) Dengan membahas ketentuan perkawinan menurut perundang- undangan dan 

kompilasi hukum tentang perkawinan di Indonesia 
2) Peserta didik menyadari Pentingnya hukum nikah dalam mempersiapkan dan 

membina rumah tangga. 
3) Hukum Pernikahan akan memotivasi Peserta didik untuk mempersiapkan bekal yang 

sebaik-baiknya untuk menghadapi masa depan 
4) Dengan mempelajari hukum perkawinan, Peserta didik mengerti hal- hal yang  

            diperintahkan serta hal- hal yang dilarang dalam hubungan antara laki- laki dan  



 
 33 

            perempuan Islam. 
5) Mengerjakan hukum Islam merupakan kunci kebahagiaan manusia baik di dunia  

            dan diakherat. Oleh sebab itu peserta didik harus mampu mewujudkannya. 
 

 
 3. Kegiatan Akhir 

a. Guru meminta peserta didik untuk sekali lagi mengulang pokok pembahasan tentang 
ketentuan hukum perkawinan dalam Islam Guru meminta peserta didik agar rajin 
mempelajari arti dan hikmah iman kepada hari akhir. 

b. Guru memberi penguatan dan kesimpulan tentang hukum keluarga dalam Islam 
 

E. Sumber Belajar/Bahan/Alat 
1. Al-Qur’an dan terjemahannya 
2. Buku PENDIDIKAN AGAMA ISLAM XII 
3. Buku Tafsir 
4. Fiqih Islam 
5.  LCD,laptop , dan media pembelajaran interaktif 

 
 

F. Penilaian Hasil Belajar 
       Tes tulis, tes performance, tes produk, tes sikap, dan portofolio 
 

12.  Tes Tulis 
     Tes tulis dapat dilakukan dengan menggunakan latihan pada buku Integrasi Budi Pekerti   
     dalam PENDIDIKAN AGAMA ISLAM XII 
  

13.   Tes Sikap 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Bertunangan bukan berarti boleh melakukan segalanya     
2. Jika sudah mampu sebaiknya seorang pemuda muslim 

sebaiknya segera menikah 
    

3. Menikahkan tidak semata- mata untuk memenuhi kebutuhan 
biologis saja 

    

4. Anak- anak adalah pihak yang paling menderita, jika terjadi 
perceraian 

    

5 Nikah di bawah tangan (tanpa surat nikah) boleh saja 
dilaksanakan walaupun ada kesempatan secara resmi untu 
menikah 

    

 
     Keterangan : 
     SS = Sangat setuju  = 50 
     S = Setuju  = 40 
     TS = Tidak Setuju  = 10 
     STS = Sangat Tidak Setuju  = 0 
 
 

14.   Portofolio 
 Tes pengalaman dilakukan dengan menggunakan portofolio. Dalam hal ini, guru  
 mencatat pengalaman agama berdasarkan apa yang dilihat. Laporan rekan guru atau  
 pegawai lainnya, dan laporan orang tua peserta didik, serta jurnal salat dan tadarus. 

 
 
 
 



 
 34 

 
 

…..…………………………
……………. 

Mengetahui         
Kepala Sekolah          Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

 
       NIP. ……………………………………………       NIP. 
…………………………………………… 
 
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
06.1 

Satuan Pendidikan  : ............................................. 
Mata Pelajaran   : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Kelas/Semester  : XII/I 
Jumlah Pertemuan  : 1 x Pertemuan 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
 

Standar Kompetensi   
1.   Memahami perkembangan Islam di Indonesia 

 
Kompetensi Dasar 

6.1. Menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia 
6.2. Menampilkan contoh perkembangan Islam di Indonesia 
6.3. Mengambil hikmah dari perkembangan Islam di Indonesia 

 
Indikator Pencapaian Kompetensi  

1. Mampu menjelaskan proses masuknya Islam di Indonesia 
2. Mampu menjelaskan perkembangan Islam di Sumatra 
3. Mampu menjelaskan perkembangan Islam di Jawa 
4. Mampu menjelaskan perkembangan Islam di Sulawesi 

 
A. Tujuan Pembelajaran 

Menjelaskan perkembangan sejarah dan kebudayaan Islam di Indonesia serta menerapkan 
hikmahnya dalam kehidupan sehari- hari.  

B. Materi Pembelajaran 
       Perkembangan Islam di Indonesia  
 
C. Metode Pembelajaran 
       Ceramah, tanya jawab, praktik, , dan pemberian tugas 
 
 
D. Kegiatan pembelajaran 

 
1. Pendahuluan 

a. Guru memimpin tadarus bersama selama 5-10 menit dengan membuka Al-Qur’an  
b. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari dengan kompetensi 

dasarnya 
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c. Guru menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan 
d. Pree Test 

2.  Kegiatan Inti 
a.  Eksplorasi 

1. Guru memberi pengantar dengan menjelaskan pengertian ilmu tarikh, faktor- faktor 
yang mendorong perkembangannya serta manfaat mempelajarinya 

2. Peserta didik menyimak penjelasan secara ringkas mengenai perkembangan sejarah 
dan kebudayaan Islam di Indonesia 

3. Peserta didik menggali bahan yang bersangkutan dengan perkembangan sejarah 
dan kebudayaan Islam di Indonesia 

4. pembagian Peserta didik menjadi 3 kelompok 
5. pembagian kerja sebagai berikut : 

       1. Ketua / Juru Bicara 
       2. Sekretaris 
       3.Anggota 

6. Masing-masing kelompok di beri tugas mengembangkan materi Sub Kopetensi 
Dasar yang berbeda diantaranya  
1) kelompok  1 Mendikusikan proses masuknya Islam di Indonesia, 

perkembangan Islam di Sumatra, perkembangan Islam di Jawa dan 
perkembangan Islam di Sulawesi 

 
2) kelompok 2 Mendikusikan perkembangan Islam di Kalimantan,  

perkembangan Islam di Maluku dan Irian Jaya dan  perkembangan Islam di 
Nusa Tenggara  

 
3) Kelompok 3 Mendikusikan peranan umat Islam Indonesia dari masa ke masa, 

mengidentifikasi hikmah perkembangan Islam di Indonesia dan  hikmah 
perkembangan Islam di Indonesia 

7. Pengembangan materi dilakukan dengan sistem studi perpus, internet, observasi, 
wawancara, buku paket,dan media cetak/elektronik. 

8. Siswa mendiskusikan topik  sesuai hasil kajian literature kelompoknya 
 

b.   Elaborasi 
1) presentasikan hasil kajian kelompok materi mengenai ” proses masuknya Islam di 

Indonesia, perkembangan Islam di Sumatra, perkembangan Islam di Jawa dan 
perkembangan Islam di Sulawesi”. 

2) setiap peserta kelompok yang lain diberikan kesempatan untuk Tanya jawab, debat 
pendapat  mengenai sub KD yang sedang dipresentasikan.  

3) Siswa merumuskan hasil presentasi kelas sesuai dengan kelompoknya. 
4) Guru memberikan ulasan dan melakukan penilaian dari kegiatan pembelajaran. 

Siswa menungakan intisari materi hasil presentasi kelompok, debat tanya jawab ke 
dalam catatan masing”. 

 
c.  Konfirmasi 

1) Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi tentang sejarah proses masuknya Islam 
di Indonesia, perkembangan Islam di Sumatra, perkembangan Islam di Jawa dan 
perkembangan Islam di Sulawesi”. 

2) Guru memberi penguatan dan kesimpulan tentang sejarah proses masuknya Islam 
di Indonesia, perkembangan Islam di Sumatra, perkembangan Islam di Jawa dan 
perkembangan Islam di Sulawesi”. 

 
3.  Pembentukan Sikap dan Perilaku 

a. Pemahaman terhadap perkembangan sejarah dan kebudayaan Islam di Indonesia 
mendorong pengakuan kita terhadap jasa para penyiar agama Islam di Indonesia 
sehingga kita bisa mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam. 
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b. Dari pemahaman terhadap sejarah dan kebudayaan Islam di Indonesia kita bisa 
menerapkan toleransi kepada sesama warga negara Indonesia yang memeluk agama 
lain. 

 
4.  Kegiatan Akhir 

a. Guru melakukan refleksi dengan cara mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 
pengalaman  

b. Guru meminta peserta didik untuk sekali lagi mengulang pokok pembahasan tentang 
perkembangan sejarah dan kebudayaan Islam dii Indonesia. 

c. Guru meminta peserta didik agar merenungkan kembali sejarah dan kebudayaan Islam 
di Indonesia serta meneladani dan menerapkannya dalam kehidupan sehari- hari. 

 
E. Sumber Belajar/Bahan/Alat 

1.  Al-Qur’an dan terjemahannya 
2.  Buku PENDIDIKAN AGAMA ISLAM XII 
3.  Buku Tafsir 
4.   LCD/Laptop 
5.   Media Inetraktif 

 
F. Penilaian Hasil belajar 
       Tes tulis, tes performance, tes produk, tes sikap, dan portofolio 
 

1.  Tes Tulis 
  Tes tulis dapat dilakukan dengan menggunakan latihan pada buku Integrasi Budi Pekerti  
 dalam PENDIDIKAN AGAMA ISLAM XII 

  
2.  Tes Sikap 

 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya sangat bangga dengan para wali yang 

istiqomah dalam menyebarkan agama Islam di 
Indonesia. 

    

2. Walaupun jumlah umat Islam di Indonesia 
banyak, kita harus tetap melakukan da’wah 

    

3. Kita umat Islam berkeawjiban untuk meyebarkan 
agama Islam (da’wah) dan tidak hanya 
mengandalkan pata ulama/ ustad dan kyai saja. 

    

 
      Keterangan : 
      SS = Sangat setuju  = 50 
      S = Setuju  = 40 
      TS = Tidak Setuju  = 10 
      STS = Sangat Tidak Setuju  = 0 
 

3.  Portofolio 
  Tes pengalaman dilakukan dengan menggunakan portofolio. Dalam hal ini, guru  
     mencatat pengalaman agama berdasarkan apa yang dilihat. Laporan rekan guru atau  
     pegawai lainnya, dan laporan orang tua peserta didik, serta jurnal salat dan tadarus. 

 
 
 

……………………………
…………………. 

Mengetahui         
Kepala Sekolah          Guru Mata Pelajaran 
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       NIP. ……………………………………………       NIP. 
…………………………………………… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
06.2 

Satuan Pendidikan  : ............................................. 
Mata Pelajaran   : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Kelas/Semester  : XII/I 
Jumlah Pertemuan  : 3 x Pertemuan 
Alokasi Waktu  : 6 x 45 menit 
 

Standar Kompetensi   
2.   Memahami perkembangan Islam di Indonesia 

 
Kompetensi Dasar 

6.4. Menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia 
6.5. Menampilkan contoh perkembangan Islam di Indonesia 
6.6. Mengambil hikmah dari perkembangan Islam di Indonesia 
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Indikator Pencapaian Kompetensi  
5. Mampu menjelaskan perkembangan Islam di Kalimantan 
6. Mampu menjelaskan perkembangan Islam di Maluku dan Irian Jaya 
7. Mampu menjelaskan perkembangan Islam di Nusa Tenggara  

 
A. Tujuan Pembelajaran 

Menjelaskan perkembangan sejarah dan kebudayaan Islam di Indonesia serta menerapkan 
hikmahnya dalam kehidupan sehari- hari.  

B. Materi Pembelajaran 
       Perkembangan Islam di Indonesia  
 
C. Metode Pembelajaran 
       Ceramah, tanya jawab, praktik, , dan pemberian tugas 
 
 
D. Kegiatan pembelajaran 

1. Pendahuluan 
a. Guru memimpin tadarus bersama selama 5-10 menit dengan membuka Al-Qur’an  
b. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari dengan kompetensi 

dasarnya 
c. Guru menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan 
d. Pree Test 

2.  Kegiatan Inti 
a.  Eksplorasi 

1) Guru memberi pengantar dengan menjelaskan pengertian ilmu tarikh, faktor- 
faktor yang mendorong perkembangannya serta manfaat mempelajarinya 

2) Peserta didik menyimak penjelasan secara ringkas mengenai perkembangan 
sejarah dan kebudayaan Islam di Indonesia 

3) Peserta didik menggali bahan yang bersangkutan dengan perkembangan sejarah 
dan kebudayaan Islam di Indonesia 

4) kelompok 2 Mendikusikan perkembangan Islam di Kalimantan,  perkembangan 
Islam di Maluku dan Irian Jaya dan  perkembangan Islam di Nusa Tenggara  

5)  
6) Pengembangan materi dilakukan dengan sistem studi perpus, internet, observasi, 

wawancara, buku paket,dan media cetak/elektronik. 
7) Siswa mendiskusikan topik  sesuai hasil kajian literature kelompoknya 

 
b.   Elaborasi 

1) presentasikan hasil kajian kelompok materi mengenai ” perkembangan Islam di 
Kalimantan,  perkembangan Islam di Maluku dan Irian Jaya dan  perkembangan 
Islam di Nusa Tenggara ”. 

2) setiap peserta kelompok yang lain diberikan kesempatan untuk Tanya jawab, debat 
pendapat  mengenai sub KD yang sedang dipresentasikan.  

3) Siswa merumuskan hasil presentasi kelas sesuai dengan kelompoknya. 
4) Guru memberikan ulasan dan melakukan penilaian dari kegiatan pembelajaran. 

Siswa menungakan intisari materi hasil presentasi kelompok, debat tanya jawab ke 
dalam catatan masing”. 

 
c.  Konfirmasi 

1) Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi tentang sejarah perkembangan Islam di 
Kalimantan,  perkembangan Islam di Maluku dan Irian Jaya dan  perkembangan 
Islam di Nusa Tenggara ”. 

2) Guru memberi penguatan dan kesimpulan tentang perkembangan Islam di 
Kalimantan,  perkembangan Islam di Maluku dan Irian Jaya dan  perkembangan 
Islam di Nusa Tenggara ”. 
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3.  Pembentukan Sikap dan Perilaku 

c. Pemahaman terhadap perkembangan sejarah dan kebudayaan Islam di Indonesia 
mendorong pengakuan kita terhadap jasa para penyiar agama Islam di Indonesia 
sehingga kita bisa mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam. 

d. Dari pemahaman terhadap sejarah dan kebudayaan Islam di Indonesia kita bisa 
menerapkan toleransi kepada sesama warga negara Indonesia yang memeluk agama 
lain. 

 
4.  Kegiatan Akhir 

d. Guru melakukan refleksi dengan cara mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 
pengalaman  

e. Guru meminta peserta didik untuk sekali lagi mengulang pokok pembahasan tentang 
perkembangan sejarah dan kebudayaan Islam dii Indonesia. 

f. Guru meminta peserta didik agar merenungkan kembali sejarah dan kebudayaan Islam 
di Indonesia serta meneladani dan menerapkannya dalam kehidupan sehari- hari. 

 
E. Sumber Belajar/Bahan/Alat 

6.  Al-Qur’an dan terjemahannya 
7.  Buku PENDIDIKAN AGAMA ISLAM XII 
8.  Buku Tafsir 
9.   Fiqih Islam, Sulaiman Rasyid 
10.   LCD/Laptop 
11.   Media Inetraktif 

 
F. Penilaian Hasil belajar 
       Tes tulis, tes performance, tes produk, tes sikap, dan portofolio 
 

4.  Tes Tulis 
  Tes tulis dapat dilakukan dengan menggunakan latihan pada buku Integrasi Budi Pekerti  
 dalam PENDIDIKAN AGAMA ISLAM XII 

  
5.  Tes Sikap 

 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya sangat bangga dengan para wali yang 

istiqomah dalam menyebarkan agama Islam di 
Indonesia. 

    

2. Walaupun jumlah umat Islam di Indonesia 
banyak, kita harus tetap melakukan da’wah 

    

3. Kita umat Islam berkeawjiban untuk meyebarkan 
agama Islam (da’wah) dan tidak hanya 
mengandalkan pata ulama/ ustad dan kyai saja. 

    

 
      Keterangan : 
      SS = Sangat setuju  = 50 
      S = Setuju  = 40 
      TS = Tidak Setuju  = 10 
      STS = Sangat Tidak Setuju  = 0 
 

6.  Portofolio 
  Tes pengalaman dilakukan dengan menggunakan portofolio. Dalam hal ini, guru  
     mencatat pengalaman agama berdasarkan apa yang dilihat. Laporan rekan guru atau  
     pegawai lainnya, dan laporan orang tua peserta didik, serta jurnal salat dan tadarus. 
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……………………………
…………………. 

Mengetahui         
Kepala Sekolah          Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

 
       NIP. ……………………………………………       NIP. 
…………………………………………… 
 
 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
06.3 

Satuan Pendidikan  : ............................................. 
Mata Pelajaran   : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Kelas/Semester  : XII/I 
Jumlah Pertemuan  : 3 x Pertemuan 
Alokasi Waktu  : 6 x 45 menit 
 

Standar Kompetensi   
3.    Memahami perkembangan Islam di Indonesia 

 
Kompetensi Dasar 

6.7. Menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia 
6.8. Menampilkan contoh perkembangan Islam di Indonesia 
6.9. Mengambil hikmah dari perkembangan Islam di Indonesia 

 
Indikator Pencapaian Kompetensi  

8. Mampu menjelaskan peranan umat Islam Indonesia dari masa ke masa 
9. Mampu mengidentifikasi hikmah perkembangan Islam di Indonesia 

10. Mampu meyebutkan hikmah perkembangan Islam di Indonesia 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

Menjelaskan perkembangan sejarah dan kebudayaan Islam di Indonesia serta menerapkan 
hikmahnya dalam kehidupan sehari- hari.  

B. Materi Pembelajaran 
       Perkembangan Islam di Indonesia  
 
C. Metode Pembelajaran 
       Ceramah, tanya jawab, praktik, , dan pemberian tugas 
 
 
D. Kegiatan pembelajaran 

1. Pendahuluan 
a. Guru memimpin tadarus bersama selama 5-10 menit dengan membuka Al-Qur’an  
b. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari dengan kompetensi 

dasarnya 
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c. Guru menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran yang akan 
dilaksanakan 

d. Pree Test 
2.  Kegiatan Inti 

a.  Eksplorasi 
1) Guru memberi pengantar dengan menjelaskan pengertian ilmu tarikh, faktor- faktor 

yang mendorong perkembangannya serta manfaat mempelajarinya 
2) Peserta didik menyimak penjelasan secara ringkas mengenai perkembangan sejarah 

dan kebudayaan Islam di Indonesia 
3) Peserta didik menggali bahan yang bersangkutan dengan perkembangan sejarah 

dan kebudayaan Islam di Indonesia 
4) Kelompok 3 Mendikusikan peranan umat Islam Indonesia dari masa ke masa, 

mengidentifikasi hikmah perkembangan Islam di Indonesia dan  hikmah 
perkembangan Islam di Indonesia 

5) Pengembangan materi dilakukan dengan sistem studi perpus, internet, observasi, 
wawancara, buku paket,dan media cetak/elektronik. 

6) Siswa mendiskusikan topik  sesuai hasil kajian literature kelompoknya 
 

b.   Elaborasi 
1) presentasikan hasil kajian kelompok materi mengenai ” peranan umat Islam 

Indonesia dari masa ke masa, mengidentifikasi hikmah perkembangan Islam di 
Indonesia dan  hikmah perkembangan Islam di Indonesia i”. 

2) setiap peserta kelompok yang lain diberikan kesempatan untuk Tanya jawab, debat 
pendapat  mengenai sub KD yang sedang dipresentasikan.  

3) Siswa merumuskan hasil presentasi kelas sesuai dengan kelompoknya. 
4) Guru memberikan ulasan dan melakukan penilaian dari kegiatan pembelajaran. 

Siswa menungakan intisari materi hasil presentasi kelompok, debat tanya jawab ke 
dalam catatan masing”. 

 
c.  Konfirmasi 

1) Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi tentang sejarah peranan umat Islam 
Indonesia dari masa ke masa, mengidentifikasi hikmah perkembangan Islam di 
Indonesia dan  hikmah perkembangan Islam di Indonesia”. 

2) Guru memberi penguatan dan kesimpulan tentang sejarah  peranan umat Islam 
Indonesia dari masa ke masa, mengidentifikasi hikmah perkembangan Islam di 
Indonesia dan  hikmah perkembangan Islam di Indonesia”. 

 
3.  Pembentukan Sikap dan Perilaku 

a. Pemahaman terhadap perkembangan sejarah dan kebudayaan Islam di Indonesia 
mendorong pengakuan kita terhadap jasa para penyiar agama Islam di Indonesia 
sehingga kita bisa mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam. 

b. Dari pemahaman terhadap sejarah dan kebudayaan Islam di Indonesia kita bisa 
menerapkan toleransi kepada sesama warga negara Indonesia yang memeluk agama 
lain. 

 
4.  Kegiatan Akhir 

a. Guru melakukan refleksi dengan cara mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 
pengalaman  

b. Guru meminta peserta didik untuk sekali lagi mengulang pokok pembahasan tentang 
perkembangan sejarah dan kebudayaan Islam dii Indonesia. 

c. Guru meminta peserta didik agar merenungkan kembali sejarah dan kebudayaan Islam 
di Indonesia serta meneladani dan menerapkannya dalam kehidupan sehari- hari. 

 
E. Sumber Belajar/Bahan/Alat 

1.  Al-Qur’an dan terjemahannya 
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2.  Buku PENDIDIKAN AGAMA ISLAM XII 
3.  Buku Tafsir 
4.  LCD/Laptop 
5.  Media Inetraktif 

 
F. Penilaian Hasil belajar 
       Tes tulis, tes performance, tes produk, tes sikap, dan portofolio 
 

7.  Tes Tulis 
  Tes tulis dapat dilakukan dengan menggunakan latihan pada buku Integrasi Budi Pekerti  
 dalam PENDIDIKAN AGAMA ISLAM XII 

  
8.  Tes Sikap 

 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya sangat bangga dengan para wali yang 

istiqomah dalam menyebarkan agama Islam di 
Indonesia. 

    

2. Walaupun jumlah umat Islam di Indonesia 
banyak, kita harus tetap melakukan da’wah 

    

3. Kita umat Islam berkeawjiban untuk meyebarkan 
agama Islam (da’wah) dan tidak hanya 
mengandalkan pata ulama/ ustad dan kyai saja. 

    

 
      Keterangan : 
      SS = Sangat setuju  = 50 
      S = Setuju  = 40 
      TS = Tidak Setuju  = 10 
      STS = Sangat Tidak Setuju  = 0 
 

9.  Portofolio 
  Tes pengalaman dilakukan dengan menggunakan portofolio. Dalam hal ini, guru  
     mencatat pengalaman agama berdasarkan apa yang dilihat. Laporan rekan guru atau  
     pegawai lainnya, dan laporan orang tua peserta didik, serta jurnal salat dan tadarus. 

 
 
 

……………………………
…………………. 

Mengetahui         
Kepala Sekolah          Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

 
       NIP. ……………………………………………       NIP. 
…………………………………………… 
 
 


