
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Satuan Pendidikan  : SMA PLUS PGRI Cibinong 
Mata Pelajaran   : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Kelas/Semester  : XII/II 
Jumlah Pertemuan   : 3 x pertemuan 
Alokasi Waktu  : 6 x 45 menit 
 

Standar Kompetensi   
7.  Memahami ayat-ayat Al-Qur’an tentang perkembangan IPTEK 
 
Kompetensi Dasar  
7.1  Membaca Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 

 
Indikator   
1. Mampu membaca Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 dengan baik dan benar 
2. Mampu mengidentifikasi tajwid dalam Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

1. Membaca Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 dengan baik dan benar 
2. Mengidentifikasi tajwid dalam Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 

 
B. Materi Pembelajaran 
 Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 
 
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. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah 

Ayat 164 
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. Yunus Ayat 101 dan al-

Baqarah Ayat 164 
2) Secara berkelompok peserta didik membaca Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 

164dengan bimbingan Peserta didik yang telah fasih 
3) Secara berkelompok Peserta didik mencari informasi tentang hukum bacaan tajwid pada 

ayat Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 
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 



 
 

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 
 Tes tulis, tes performance, tes produk, tes sikap, dan portofolio 
 Tes Tulis 
 Pilih jawaban a,b,c,d atau e yang paling benar 

1. Q.S Yunus : 101 memerintahkan kepada manusia untuk .... 
a. Memperhatikan kejadian manusia 
b. Senang berbuat baik 
c. Memeperhatikan yang ada di langit dan dibumi 
d. Meyakini bahwa ada kehidupan akhirat 
e. Mengingat Allah setiap saat 

2. Arti kata dari Qaumil laayu’minuun (ganti pake arab) adalah .... 
a. Janganlah kamu beriman 
b. Mereka tidak beriman 
c. Orang-orang yang beriman 
d. Mereka yang beriman 
e. Tidaklah beriman 

3. Qulindzuruuu maazaa........ (ganti pake arab)  , kata yang bergaris bawah hukum bacaannya 
.... 

a. Idzhar 
b. Ikhfa 
c. Alif lam syamsiah 
d. Alif lam qomariah 
e. Iqlab 

4. Cara membaca mad asli adalah dipanjangkannya sebanyak .... 
a. Tiga harakat 
b. Dua alif 
c. Satu harakat 
d. Tiga alif 
e. Satu alif 

5. Allah menciptakan langit dan bumi serta menurunkan hujan untuk kesejahteraan semua 
mahlukNya, terutama .... 

a. Malaikat 
b. Rasul 
c. Jin 
d. Iblis 
e. Manusia 

 
 



 
 

6. Tanda bersyukur kepada Allah diantaranya melaui .... 
a. Salat 
b. Hasud 
c. Kazib 
d. Ria 
e. Nifak 

 
7. Cara menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain .... 

a. Menerapkan teknologi untuk kemaslahatan manusia 
b. Membuat senjata atau bom nuklir untuk perang 
c. Membuat senjata pemusnahan masal 
d. Menyimpan ilmu pengetahuan untuk diri sendiri 
e. Mengekploitasi alam demi kepentingan manusia semata 

8. Kandungan surat al-Baqarah :164, diantaranya menjelaskan tentang .... 
a. Perintah mendirikan solat 
b. Berbakti kepada kedua orang tua 
c. Larangan berbuat syirik 
d. Perkisaran angin dan awan 
e. Larangan bergujing 

9. Berdasarkan Q.S. al-baqarah :164 Allagh menghidupkan bumi dengan .... 
a. Air 
b. Api 
c. Cahaya 
d. Kabut 
e. Tanah 

10. Wamaaa anzala ..., kata yang bergaris bawah hukum bacaannya ....  
a. Ikhfa 
b. Iqlab 
c. Qalqalah sugra 
d. Idghon bilagunnag 
e. idhar 

 
 Tes Performance 

No. Nama Siswa 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 
 
 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 Siswa 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 
 
 Tes Sikap 

No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya sangat bangga dengan para ilmuwan seperti Ibnu Sina, 

Ibnu Rusyd, al-Khawarizmi 
    

2. Saya sangat prihati dengan ketertinggalan umat Islam saat 
ini dalam bidan IPTEK 

    

3. Kita harus memadukan ilmu agama dengan ilmu 
pengetahuan umum 

    

4. Intelektual yang beriman lebih tinggi derajatnya dibanding 
intelektual yang tidak beriman 

    

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan  : SMA PLUS PGRI Cibinong 
Mata Pelajaran   : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Kelas/Semester  : XII/II 
Jumlah Pertemuan   : 3 x pertemuan 
Alokasi Waktu  : 6 x 45 menit 
 

Standar Kompetensi   
7.  Memahami ayat-ayat Al-Qur’an tentang perkembangan IPTEK 
 
Kompetensi Dasar  
7.2  Membaca Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 
7.3  Menyebutkan arti Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 
7.4 Menampilkan perilaku mengembangkan IPTEK seperti terkandung dalam Q.S. Yunus Ayat 101 

dan al-Baqarah Ayat 164 
 
Indikator   
1. Mampu membaca Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 dengan baik dan benar 
2. Mampu mengidentifikasi tajwid dalam Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 
3. Mampu menyebutkan arti Q.S. Ynusu Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 
4. Mampu menyimpulkan kandungan isi Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 
5. Mampu mengidentifikasi usaha-usaha melestarikan lingkungan yang sesuai dengan Q.S. Yunus 

Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 
6. Mampu mengindentifikasi perilaku dan sikap mengembangkan IPTEK 
7. Mampu mempraktikan perilaku dan sikap mengembangkan IPTEK 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

1. Membaca Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 dengan baik dan benar 
2. Mengidentifikasi tajwid dalam Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 
3. Menyebutkan arti Q.S. Ynusu Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 
4. Menyimpulkan kandungan isi Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 
5. Mengidentifikasi usaha-usaha melestarikan lingkungan yang sesuai dengan Q.S.Yunus Ayat 

101 dan al-Baqarah Ayat 164 
6. Mengindentifikasi perilaku dan sikap mengembangkan IPTEK 
7. Mempraktikan perilaku dan sikap mengembangkan IPTEK 

B. Materi Pembelajaran 
      Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 
 
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. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah 

Ayat 164 
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. Yunus 

Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 dari berbagai sumber belajar 
2) Secara berkelompok peserta didik berdiskusi tentang Arti kata pada Q.S. Yunus Ayat 101 

dan al-Baqarah Ayat 164 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 

 
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 XII 
3. Buku Tafsir 
4. Buku tajwid 
5. Media Interaktif 
6. Laptop/LCD 

 
F. Penilaian Hasil Belajar 
 Tes tulis, tes performance, tes produk, tes sikap, dan portofolio 
 A. Tes Tulis 
 Pilih jawaban a,b,c,d atau e yang paling benar 

2. Q.S Yunus : 101 memerintahkan kepada manusia untuk .... 
a. Memperhatikan kejadian manusia 
b. Senang berbuat baik 
c. Memeperhatikan yang ada di langit dan dibumi 
d. Meyakini bahwa ada kehidupan akhirat 
e. Mengingat Allah setiap saat 

11. Arti kata dari Qaumil laayu’minuun (ganti pake arab) adalah .... 
a. Janganlah kamu beriman 
b. Mereka tidak beriman 
c. Orang-orang yang beriman 
d. Mereka yang beriman 
e. Tidaklah beriman 

12. Qulindzuruuu maazaa........ (ganti pake arab)  , kata yang bergaris bawah hukum bacaannya 
.... 

a. Idzhar 
b. Ikhfa 
c. Alif lam syamsiah 
d. Alif lam qomariah 
e. Iqlab 

 
 
 
 



 
 

13. Cara membaca mad asli adalah dipanjangkannya sebanyak .... 
a. Tiga harakat 
b. Dua alif 
c. Satu harakat 
d. Tiga alif 
e. Satu alif 

14. Allah menciptakan langit dan bumi serta menurunkan hujan untuk kesejahteraan semua 
mahlukNya, terutama .... 

a. Malaikat 
b. Rasul 
c. Jin 
d. Iblis 
e. Manusia 

15. Tanda bersyukur kepada Allah diantaranya melaui .... 
a. Salat 
b. Hasud 
c. Kazib 
d. Ria 
e. Nifak 

16. Cara menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain .... 
a. Menerapkan teknologi untuk kemaslahatan manusia 
b. Membuat senjata atau bom nuklir untuk perang 
c. Membuat senjata pemusnahan masal 
d. Menyimpan ilmu pengetahuan untuk diri sendiri 
e. Mengekploitasi alam demi kepentingan manusia semata 

17. Kandungan surat al-Baqarah :164, diantaranya menjelaskan tentang .... 
a. Perintah mendirikan solat 
b. Berbakti kepada kedua orang tua 
c. Larangan berbuat syirik 
d. Perkisaran angin dan awan 
e. Larangan bergujing 

18. Berdasarkan Q.S. al-baqarah :164 Allagh menghidupkan bumi dengan .... 
a. Air 
b. Api 
c. Cahaya 
d. Kabut 
e. Tanah 

19. Wamaaa anzala ..., kata yang bergaris bawah hukum bacaannya ....  
a. Ikhfa 
b. Iqlab 
c. Qalqalah sugra 
d. Idghon bilagunnag 
e. idhar 

 
 Tes Performance 

No. Nama Siswa 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 



 
 

 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 Siswa 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 
 
 Tes Sikap 

No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya sangat bangga dengan para ilmuwan seperti Ibnu Sina, 

Ibnu Rusyd, al-Khawarizmi 
    

2. Saya sangat prihati dengan ketertinggalan umat Islam saat 
ini dalam bidan IPTEK 

    

3. Kita harus memadukan ilmu agama dengan ilmu 
pengetahuan umum 

    

4. Intelektual yang beriman lebih tinggi derajatnya dibanding 
intelektual yang tidak beriman 

    

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

 
 
 
 

 



 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
Satuan Pendidikan  : SMA PLUS PGRI Cibinong 
Mata Pelajaran   : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Kelas/Semester  : XII/II 
Jumlah Pertemuan  : 3 x pertemuan 
Alokasi Waktu  : 6 x 45 menit 
 

Standar Kompetensi   
 
7.  Memahami ayat-ayat Al-Qur’an tentang perkembangan IPTEK 
 
Kompetensi Dasar  
 
7.5  Membaca Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 
7.6  Menyebutkan arti Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 
7.7 Menampilkan perilaku mengembangkan IPTEK seperti terkandung dalam Q.S. Yunus Ayat 101 

dan al-Baqarah Ayat 164 
 
Indikator   
1. Mampu membaca Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 dengan baik dan benar 
2. Mampu mengidentifikasi tajwid dalam Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 
3. Mampu menyebutkan arti Q.S. Ynusu Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 
4. Mampu menyimpulkan kandungan isi Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 
5. Mampu mengidentifikasi usaha-usaha melestarikan lingkungan yang sesuai dengan Q.S. Yunus 

Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 
6. Mampu mengindentifikasi perilaku dan sikap mengembangkan IPTEK 
7. Mampu mempraktikan perilaku dan sikap mengembangkan IPTEK 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

 
1. Membaca Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 dengan baik dan benar 
2. Mengidentifikasi tajwid dalam Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 
3. Menyebutkan arti Q.S. Ynusu Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 
4. Menyimpulkan kandungan isi Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 
5. Mengidentifikasi usaha-usaha melestarikan lingkungan yang sesuai dengan Q.S.Yunus Ayat 

101 dan al-Baqarah Ayat 164 
6. Mengindentifikasi perilaku dan sikap mengembangkan IPTEK 
7. Mempraktikan perilaku dan sikap mengembangkan IPTEK 

 
B. Materi Pembelajaran 
      Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 
 
C. Metode Pembelajaran 
      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 materri 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 siswa tentang Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-
Baqarah Ayat 164, guru mengajukan beberapa pertanyaan dengan contoh sebagai berikut 
a. Pernahkan kalian mendengarkan orang lain membaca Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-

Baqarah Ayat 164? 
b. Pernahkah kalian membaca kandungan Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164? 

2) Setelah siswa selesai membaca secara klasikal, guru menunjuk beberapa siswa untuk 
membaca kandungan ayat-ayat tersebut 
 

b. Elaborasi 
1) Siswa membaca arti Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164. Selanjutnya, guru 

mengajukan pertanyaan tentang arti ayat-ayat tersebut 
2) Siswa berdiskusi tentang proses kejadian manusia sebagaimana yang terkandung dalam 

ayat-ayat tersebut secara berkelompok 
3) Siswa mempresentasikan hasil diskusinya 

 
c.Pembentukan Sikap dan Perilaku 

2) Q.S. Yunus Ayat 101 dan al-Baqarah Ayat 164 menjelaskan tentang perintah untuk 
mengembangkan IPTEK 

3) Ayat-Ayat tersebut juga menjelaskan agar kita memperhatikan fenomena alam di sekitar 
kita. Perilaku itu akan mempertebal keimanan kita 
 

d. Konfirmasi 
1) Siswa menyimpulkan hasil diskusi tentang IPTEK menurut Al-Qur’an 
2) Guru memberi penguatan dan kesimpulan tentang IPTEK menurut Al-Qur’an 

 
 

3. Kegiatan Akhir 
a.Guru meminta siswa untuk sekali lagi membaca Q.S. Yunus Ayat 101 dan Al-Baqarah Ayat 

164 sebagai penutup pelajaran 
b. Guru meminta siswa agar rajin belajar untuk memahami ayat-ayat tersebut 
c.Guru menutup pelajaran dengan membaca doa, hamdalah, dan mengucapkan salam 

 
E. Sumber Belajar/Bahan/Alat 

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

F. Penilaian Hasil Belajar 
 Tes tulis, tes performance, tes produk, tes sikap, dan portofolio 
 Tes Tulis 
 Pilih jawaban a,b,c,d atau e yang paling benar 

1. Q.S Yunus : 101 memerintahkan kepada manusia untuk .... 
a. Memperhatikan kejadian manusia 
b. Senang berbuat baik 
c. Memeperhatikan yang ada di langit dan dibumi 
d. Meyakini bahwa ada kehidupan akhirat 
e. Mengingat Allah setiap saat 

20. Arti kata dari Qaumil laayu’minuun (ganti pake arab) adalah .... 
a. Janganlah kamu beriman 
b. Mereka tidak beriman 
c. Orang-orang yang beriman 
d. Mereka yang beriman 
e. Tidaklah beriman 



 
 

21. Qulindzuruuu maazaa........ (ganti pake arab)  , kata yang bergaris bawah hukum bacaannya 
.... 

a. Idzhar 
b. Ikhfa 
c. Alif lam syamsiah 
d. Alif lam qomariah 
e. Iqlab 

22. Cara membaca mad asli adalah dipanjangkannya sebanyak .... 
a. Tiga harakat 
b. Dua alif 
c. Satu harakat 
d. Tiga alif 
e. Satu alif 

23. Allah menciptakan langit dan bumi serta menurunkan hujan untuk kesejahteraan semua 
mahlukNya, terutama .... 

a. Malaikat 
b. Rasul 
c. Jin 
d. Iblis 
e. Manusia 

24. Tanda bersyukur kepada Allah diantaranya melaui .... 
a. Salat 
b. Hasud 
c. Kazib 
d. Ria 
e. Nifak 

 
25. Cara menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain .... 

a. Menerapkan teknologi untuk kemaslahatan manusia 
b. Membuat senjata atau bom nuklir untuk perang 
c. Membuat senjata pemusnahan masal 
d. Menyimpan ilmu pengetahuan untuk diri sendiri 
e. Mengekploitasi alam demi kepentingan manusia semata 

26. Kandungan surat al-Baqarah :164, diantaranya menjelaskan tentang .... 
a. Perintah mendirikan solat 
b. Berbakti kepada kedua orang tua 
c. Larangan berbuat syirik 
d. Perkisaran angin dan awan 
e. Larangan bergujing 

27. Berdasarkan Q.S. al-baqarah :164 Allagh menghidupkan bumi dengan .... 
a. Air 
b. Api 
c. Cahaya 
d. Kabut 
e. Tanah 

28. Wamaaa anzala ..., kata yang bergaris bawah hukum bacaannya ....  
a. Ikhfa 
b. Iqlab 
c. Qalqalah sugra 
d. Idghon bilagunnag 
e. idhar 

 
 
 
 



 
 

 Tes Performance 
No. Nama Siswa 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 
 
 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 Siswa 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 
 
 Tes Sikap 

No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya sangat bangga dengan para ilmuwan seperti Ibnu 

Sina, Ibnu Rusyd, al-Khawarizmi 
    

2. Saya sangat prihati dengan ketertinggalan umat Islam 
saat ini dalam bidan IPTEK 

    

3. Kita harus memadukan ilmu agama dengan ilmu 
pengetahuan umum 

    

4. Intelektual yang beriman lebih tinggi derajatnya 
dibanding intelektual yang tidak beriman 

    

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



 
 

 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 siswa, 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
08.1 

Satuan Pendidikan  : SMA/SMK ............... 
Mata Pelajaran   : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Kelas/Semester  : XII/II 
Jumlah Pertemuan  : 18,19,20,21 
Alokasi Waktu  : 6 jam pelajaran 
 

Standar Kompetensi  
8. Meningkatkan keimanan kepada qada dan qadar 
 
Kompetensi Dasar  

8.2 Menjelaskan tanda-tanda keimanan terhadap qada dan qadar 
 

Indikator   
1. Mampu menjelaskan hubungan qada dan qadar 
2. Mampu menjelaskan bukti-bukti qada dan qadar 
3. Mampu menjelaskan pengertian sunatullah 
4. Mampu menjelaskan pengertian ikhtiar dan tawakal 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

1.  Menjelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar 
2. Menjelaskan hubungan qada dan qadar 
3. Menjelaskan bukti-bukti qada dan qadar 
4. Menjelaskan pengertian sunatullah 
5. Menjelaskan pengertian ikhtiar dan tawakal 
 

B. Materi Pembelajaran 
 Qada dan qadar 
 
C. Metode Pembelajaran 
 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 materri yang akan dipelajari dengan kompetensi 

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

2.  Kegiatan Inti 
    Dalam kegiatan inti, guru dan siswa melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut. 
 

a. Eksplorasi 
1) Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa tentang qada dan qadar , sunatullah, 

ikhtiar, dan tawakal, guru mengajukan beberapa pertanyaan dengan contoh sebagai 
berikut 

a. Tahukah kalian pengertian qada dan qadar? 
b. Tahukah kalian pengertian sunatullah, ikhtiar, dan tawakal? 

2) Guru memberi pengantar dengan menjelaskan pengertian qada dan qadar, sunatullah, 
ikhtiar, dan tawakal 

3) Siswa mencari ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan pengertian qada, qadar, 
sunatullah, ikhtiar, dan tawakal 
 

b. Elaborasi 



 
 

1) Siswa membahas pengertian qada dan qadar, hubungan keduanya, serta dalil naqli 
yang menjelaskannya dari sumber yang dimiliki 

2) Siswa berdiskusi tentang sunatullah 
3) Siswa berdiskusi tentang ikhtiar dan tawakal 

 
c. Konfirmasi 

1) Siswa menyimpulkan hasil diskusi tentang beriman kepada qada dan qadar 
2) Guru memberi penguatan dan kesimpulan tentang beriman kepada qada dan qadar 
 

d. Pembentukan Sikap dan Perilaku 
1) Membahas keimanan terhadap qada dan qadar akan menyadarkan manusia bahwa ia 

adalah manusia yang diciptakan oleh Sang Pencipta yang mengusai kehidupannya 
2) Keimanan terhadap qada dan qadar akan mendorong manusia untuk menerima segala 

yang terjadi dalam hidupnya dengan sabar dan ikhlas. Manusia juga akan 
mempercayai adanya suatu kehendak yang melebihi kehendaknya. 

  
 3. Kegiatan Akhir 

a. Guru meminta siswa untuk sekali lagi mengulang pokok pembahasan tentang keimanan 
terhadap qada dan qadar 

b. Guru meminta siswa agar rajin mempelajari pengertian dan hikmah beriman kepada qada 
dan qadar 

c. Guru menutup pelajaran dengan membaca doa, hamdalah dan mengucpkan salam 
 
E. Sumber Belajar/Bahan/Alat 

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

 
 
F. Penilaian Hasil Belajar 
        Tes tulis, tes sikap, dan portofolio 
 A. Tes Tulis 
             Pilih jawaban a, b, c,d, atau e yang anda anggap benar ! 

a. Berikut ini yang tidak termasuk hikmah iman kepada qadha dan qadar adalah .... 
1. Memperkuat keyakinan pada Allah 
2. Berbangga hati karena usahanya berhasil 
3. Meningkatkan ketakwaan pada Allah 
4. Senantiasa berusaha dan tawakal dalam kehidupan 
5. Mendorong lebih bersemangat dalam berusaha 

b. Qadha adalah ketetapan Allah sesuatu yang akan terjadi pada mahklukNya, sedang qadar 
merupakan .... 
1. Pelaksanaan ketentuan Allah 
2. Perujudan dari qadar 
3. Keberhasilan dan ketentauan Allah 
4. Kejadian sebelum adanya qadha 
5. Sesuatu yang terjadi setelah qadar 

c. Firman Allah yang artinya ”Allah tidak akan merubah nasib seseorang sehingga ia sendiri mau 
merubahnya” adalah bukti bahwa Allah .... 
1. Maha menghendaki atas segala sesuatu 
2. Tidak berdaya karena segalanya adalah usaha manusia 
3. Allah memberikan kebebasan mutlak pada manusia untuk berusaha 
4. Taqdir Allah berada di tangan makhlukNya 



 
 

5. Manusia diberikan kekuasaan untuk berusaha sedang Allah yang menghendakinya 
d. Matahari berjalan pada ufuknya, siang berganti malam, rembulan berjalan seiring waktu, 

adalah bukti kehendak Allah yang sudah berjalan dengan tepat, merupakan peristiwa alamiah, 
dalam istilah islam dikenal dengan istilah .... 
1. Taqdir Allah 
2. Sunnatullah 
3. Amanat Allah 
4. Qudratullah 
5. masyaallah 

e.  Berserah diri kepada qada dan qadar Allah setelah berikhtiar semaksimal mungkin sesuai 
dengan kewajibannya sebagai manusia disebut .... 
1. Tadabur 
2. Qana’ah 
3. Tasyakur 
4. Tawakal 
5. Tamattu 

f. Iman kepada qadha dan qadar berfungsi untuk .... 
1. Membina sikap mental yang keras 
2. Membina sikap mental yang perkasa 
3. Menambah keberanian  
4. Membuat hati gelisah 
5. Menimbulkan sikap optimis, giat bekerja, dan tawakal 
 

 
 B. Tes Sikap 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1.  Sebesar apapun musibah yang menimpa, kita tidak boleh 

menyalahkan takdir 
    

2.  Orang yang hanya berusaha saja tanapa mau berdoa adalah orang 
yang sombong 

    

3. Orang yang beriman kepada qada dan qadar tidak akan tinggi 
hati jika meraih kesuksesan 

    

4. Orang yang beriman kepada qada dan qadar tidak akan putus asa 
jika tertimpa kegagalan 

    

….. ……………………………………………….     
 
 Keterangan : 
 SS  = Sangat setuju  = 50 
 S  = Setuju  = 40 
 TS  = Tidak Setuju  = 10 
 STS  = Sangat Tidak Setuju  = 0 
 
 
 C. 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 siswa, serta jurnal kegiatan keagamaan. 

 
 

...............................................
.... 

Mengetahui         
Kepala Sekolah          Guru Mata Pelajaran 

 
 



 
 

 
 

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

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
08.2 

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

Standar Kompetensi  
8. Meningkatkan keimanan kepada qada dan qadar 
 
Kompetensi Dasar  
8.3 Menerapkan hikmah beriman kepada qada dan qadar 

 
Indikator   
1. Mampu menjelaskan fungsi dan hikmah beriman kepada qada dan qadar 
2. Mampu menerapkan hikmah beriman kepada qada dan qadar 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

1. Menjelaskan fungsi dan hikmah beriman kepada qada dan qadar 
2. Menerapkan hikmah beriman kepada qada dan qadar 

B.  Materi Pembelajaran 
         Qada dan qadar 
 
C. Metode Pembelajaran 
        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 materri yang akan dipelajari dengan kompetensi dasarnya 
c. Guru menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan 

2.  Kegiatan Inti 
        Dalam kegiatan inti, guru dan siswa melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut. 



 
 

 
a. Eksplorasi 

1) Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa tentang qada dan qadar , 
sunatullah, ikhtiar, dan tawakal, guru mengajukan beberapa pertanyaan dengan 
contoh sebagai berikut 

c. Tahukah kalian Fungsi dan hikmah iman qada dan qadar? 
 
2) Guru memberi pengantar dengan menjelaskan pengertian qada dan qadar, sunatullah, 

ikhtiar, dan tawakal 
3) Siswa mencari ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan pengertian qada, qadar, 

sunatullah, ikhtiar, dan tawakal 
 

b. Elaborasi 
1) Siswa berdiskusi tentang Fungsi dan hikamah beriman kepada qada dan qadar, 

hubungan keduanya, serta dalil naqli yang menjelaskannya dari sumber yang 
dimiliki 

2) Siswa merumuskan hikmah dan manfaat beriman kepada qada dab qadar 
3) Guru menggarisbawahi tema-tema yang telah didiskusikan tentang beriman kepada 

qada dan qadar 
 

c. Konfirmasi 
1) Siswa menyimpulkan hasil diskusi tentang funsi dan hikmah beriman kepada qada 

dan qadar 
2) Guru memberi penguatan dan kesimpulan tentang beriman kepada qada dan qadar 

 
d. Pembentukan Sikap dan Perilaku 

1) Membahas keimanan terhadap qada dan qadar akan menyadarkan manusia bahwa ia 
adalah manusia yang diciptakan oleh Sang Pencipta yang mengusai kehidupannya 

2) Keimanan terhadap qada dan qadar akan mendorong manusia untuk menerima 
segala yang terjadi dalam hidupnya dengan sabar dan ikhlas. Manusia juga akan 
mempercayai adanya suatu kehendak yang melebihi kehendaknya. 

  
3.  Kegiatan Akhir 

a. Guru meminta siswa untuk sekali lagi mengulang pokok pembahasan tentang keimanan 
terhadap qada dan qadar 

b. Guru meminta siswa agar rajin mempelajari pengertian dan hikmah beriman kepada 
qada dan qadar 

 
E. Sumber Belajar/Bahan/Alat 

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

 
 
F. Penilaian Hasil Belajar 
 Tes tulis, tes sikap, dan portofolio 
 A. Tes Tulis 
Pilih jawaban a, b, c,d, atau e yang anda anggap benar ! 

2) Berikut ini yang tidak termasuk hikmah iman kepada qadha dan qadar adalah .... 
a. Memperkuat keyakinan pada Allah 
b. Berbangga hati karena usahanya berhasil 
c. Meningkatkan ketakwaan pada Allah 



 
 

d. Senantiasa berusaha dan tawakal dalam kehidupan 
e. Mendorong lebih bersemangat dalam berusaha 

3) Qadha adalah ketetapan Allah sesuatu yang akan terjadi pada mahklukNya, sedang qadar 
merupakan .... 
a. Pelaksanaan ketentuan Allah 
b. Perujudan dari qadar 
c. Keberhasilan dan ketentauan Allah 
d. Kejadian sebelum adanya qadha 
e. Sesuatu yang terjadi setelah qadar 

4) Firman Allah yang artinya ”Allah tidak akan merubah nasib seseorang sehingga ia sendiri mau 
merubahnya” adalah bukti bahwa Allah .... 
a. Maha menghendaki atas segala sesuatu 
b. Tidak berdaya karena segalanya adalah usaha manusia 
c. Allah memberikan kebebasan mutlak pada manusia untuk berusaha 
d. Taqdir Allah berada di tangan makhlukNya 
e. Manusia diberikan kekuasaan untuk berusaha sedang Allah yang menghendakinya 

5) Matahari berjalan pada ufuknya, siang berganti malam, rembulan berjalan seiring waktu, 
adalah bukti kehendak Allah yang sudah berjalan dengan tepat, merupakan peristiwa alamiah, 
dalam istilah islam dikenal dengan istilah .... 
a. Taqdir Allah 
b. Sunnatullah 
c. Amanat Allah 
d. Qudratullah 
e. masyaallah 

6)  Berserah diri kepada qada dan qadar Allah setelah berikhtiar semaksimal mungkin sesuai 
dengan kewajibannya sebagai manusia disebut .... 
a. Tadabur 
b. Qana’ah 
c. Tasyakur 
d. Tawakal 
e. Tamattu 

7) Iman kepada qadha dan qadar berfungsi untuk .... 
a. Membina sikap mental yang keras 
b. Membina sikap mental yang perkasa 
c. Menambah keberanian  
d. Membuat hati gelisah 
e. Menimbulkan sikap optimis, giat bekerja, dan tawakal 
 

 
 B. Tes Sikap 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1.  Sebesar apapun musibah yang menimpa, kita tidak boleh 

menyalahkan takdir 
    

2.  Orang yang hanya berusaha saja tanapa mau berdoa adalah orang 
yang sombong 

    

3. Orang yang beriman kepada qada dan qadar tidak akan tinggi 
hati jika meraih kesuksesan 

    

4. Orang yang beriman kepada qada dan qadar tidak akan putus asa 
jika tertimpa kegagalan 

    

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



 
 

 STS  = Sangat Tidak Setuju  = 0 
 
 
 C. 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 siswa, serta jurnal kegiatan keagamaan. 

 
 

...............................................
.... 

Mengetahui         
Kepala Sekolah          Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
09. 

Satuan Pendidikan  : SMA/SMK ............... 
Mata Pelajaran   : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Kelas/Semester  : XII/II 
Jumlah Pertemuan  : 22,23 
Alokasi Waktu  : 6 jam pelajaran 

Standar Kompetensi  
9. Membiasakan perilaku terpuji 

 
Kompetensi Dasar  
8.2 Menjelaskan pengertian dan maksud persatuan dan kerukunan 
8.3 Menampilkan contoh perilaku persatuan dan kerukunan 
8.4 Membiasakan perilaku persatuan dan kerukunan 

 
Indikator   

1. Mampu menjelaskan pengertian dan maksud memelihara persatuan 



 
 

2. Mampu menjelaskan pengertian dan maksud memelihara kerukunan 
3. Mampu memelihara persatuan dan kerukunan 
4. Mampu menampilkan beberapa contoh perilaku memelihara persatuan 
5. Mampu menampilkan beberapa contoh perilaku memelihara kerukunan 
6. Mampu membiasakan perilaku memelihara persatuan 
7. Mampu membiasakan perilaku memelihara kerukunan 

 
A. Tujuan Pembelajaran 

1. Menjelaskan pengertian dan maksud memelihara persatuan 
2. Menjelaskan pengertian dan maksud memelihara kerukunan 
3. Memelihara persatuan dan kerukunan 
4. Menampilkan beberapa contoh perilaku memelihara persatuan 
5. Menampilkan beberapa contoh perilaku memelihara kerukunan 
6. Membiasakan perilaku memelihara persatuan 
7. Membiasakan perilaku memelihara kerukunan 

B.  Materi Pembelajaran 
 Persatuan dan kerukunan 
 
C. Metode Pembelajaran 
  Tanya jawab, praktik, dan pemberian tugas 
 
D. Langkah-langkah 
 1. Pendahuluan 

a. Guru memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan Basmalah dan berdoa 
berdoa bersama 

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

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

 
2.   Kegiatan Inti 

d. Ekplorasi 
      Dalam kegiatan inti guru dan siswa melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut 

1. Guru memberi pengantar dengan menjelaskan pengertian akhlak islami 
2. Siswa mendengarkan paparan mengenai pengertian persatuan dan kerukunan 
3. Siswa mendengarkan paparan mengenai contoh-contoh perilaku memelihara persatuan 

dan kerukanan 
4. Siswa menggali bahan mengenai persatuan dan kerukunan dan berbagai sumber 

 
e. Elaborasi 

1. Siswa berdiskusi tentang pengertian persatuan 
2. Siswa berdiskusi tentang cara-cara memelihara dan kerukunan 
3. Siswa berdiskusi tentang pengertuan kerukunan 
4. Siswa berdiskusi tentang cara-cara memelihara kerukunan 
5. Siswa mempraktikan cara-cara memelihara persatuan dan kerukunan 
6. Guru menggarisbawahi memelihara persatuan dan kerukunan 

 
f. Konfirmasi 

1. Siswa menyimpulkan hasil diskusi tentang pengertian dan cara-cara memelihara dan 
kerukunan 

2. Guru memberi penguatan dan kesimpulan tentang pengertian dan cara-cara memelihara 
dan kerukunan 
 
g. Pembentukan Sikap dan Perilaku 



 
 

1. Dengan mempelajariperilaku memelihara persatuan dan kerukunan, kita akan mampu 
bergaul dengan orang-orang disekeliling kita secara baik 

2. Dengan menerapakn perilaku tersebut, kita akan mampu menciptakan masyrakat yan 
kukuh, tentram dan damai 
 

 3. Penutup 
a. Guru meminta siswa untuk sekali lagi mengulang dan merenungkan pokok pembahasan 

tentang perilaku memelihara persatuan dan kerukunan sebagai penutup pertemuan 
b. Guru meminta siswa agar rajin memelihara hikmah dan manfaat perilaku memelihara 

persatuan dan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari 
c. Guru menutup pelajaran dengan membaca doa, hamdalah dan mengucapakan salam 

 
E. Sumber Belajar/Bahan/Alat 
 1. Al-Qur’an dan terjemahannya 
 2. Buku PENDIDIKAN AGAMA ISLAM XII  
 3. Buku akidah akhlak 
 4. Fiqih Islam, Sulaiman Rasyid 
 5. Laptop/LCD 
 6. Media Interaktif 
 
F. Penilaian Hasil Belajar 
 Tes tulis, tes sikap, dan portofolio 
 
 
 A. Tes Tulis 
  
 

3) Jelaskan yang dimaksud dengan pepatah bersatu kita teguh bercerai kita runtuh 
4) Apakah menurutmu sesama umat Islam di Indonesia sudah rukun? Jelaskan! 
5) Bagaiamana cara memelihara persatuan dan kesatuan?  
6) Berikan contoh cara memelihara persatuan dan kesatuan di tempat tinggalmu! 
7) Berikan kriteria pemimpin yang baik sesuai syari’at Islam! 

 
 
 B. Tes Sikap 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1.  Perpecahan di kalangan umat Islam akan melemahkan umat Islam 

sendiri 
    

2.  Kita harus menghargai perbedaan di kalangan umat Islam     
3. Kita wajib menaati pemerintah selama tidak bertentangan dengan 

syariat Islam 
    

4. Kita tidak boleh menikah dengan orang yang berbeda agama     
….. ……………………………………………….     
 Keterangan : 
 SS  = Sangat setuju  = 50 
 S  = Setuju  = 40 
 TS  = Tidak Setuju  = 10 
 STS  = Sangat Tidak Setuju  = 0 
 
 C. 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 siswa, serta jurnal kegiatan keagamaan. 

 



 
 

 
 
 
 

...............................................
.... 

Mengetahui         
Kepala Sekolah          Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

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

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

10. 
Satuan Pendidikan  : SMA/SMK ............... 
Mata Pelajaran   : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Kelas/Semester  : XII/II 
Jumlah Pertemuan  : 24,25 
Alokasi Waktu  : 6 jam pelajaran 
 

Standar Kompetensi  
10. Menghindari perilaku tercela 
 

Kompetensi Dasar  
8.2 Menjelaskan pengertian israt, tabzir, gibah, dan fitnah 
8.3 Menjelaskan contoh perilaku israf, tabzir, gibah, dan fitnah 
8.4 Menghindari perilaku israf, tazbir, gibah dan fitnah 

 
Indikator   

1. Mampu menjelaskan pengertian israf/tazbir 
2. Mampu menjelaskan pengertian gibah 
3. Mampu menjelaskan pengertian fitnah 
4. Mampu menyebutkan perilaku israf/tazbir dan bahayanya 
5. Mampu menyebutkan perilaku gibah dan bahayanya 
6. Mampu menyebutkan perilaku fitnah dan bahanyanya 
7. Mampu menjelaskan cara-cara menghindari israf/tabzir 
8. Mampu menjelaskan cara-cara menghindari gibah 
9. Mampu menjelaskan cara-cara menghindari fitnah 

 
A. Tujuan Pembelajaran 

1. Menjelaskan pengertian israf/tazbir 
2. Menjelaskan pengertian gibah 
3. Menjelaskan pengertian fitnah 
4. Menyebutkan perilaku israf/tazbir dan bahayanya 
5. Menyebutkan perilaku gibah dan bahayanya 
6. Menyebutkan perilaku fitnah dan bahanyanya 
7. Menjelaskan cara-cara menghindari israf/tabzir 
8. Menjelaskan cara-cara menghindari gibah 
9. Menjelaskan cara-cara menghindari fitnah 

B. Materi Pembelajaran 



 
 

 Israf, tazbir, gibah dan fitnah 
 
C. Metode Pembelajaran 
 Tanya jawab, praktik, dan pemberian tugas 
 
 
 
 
 
D. Kegiatan Pembelajaran 
 1. Pendahuluan 

a. Guru memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan Basmalah dan berdoa 
berdoa bersama 

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

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

 2. Kegiatan Inti 
  Dalam kegiatan inti, guru dan siswa melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut 
 

a. Eksplorasi 
1. Guru memberi pengantar dengan menjelaskan pengertian akhlak tercela beserta 

kerugiannya 
2. Guru menjelaskan pengertian dosa besar 
3. Siswa menggali bahan mengenai dosa besar 

 
b. Elaborasi 

1. Siswa berdiskdusi tentang israf, tazbir, gibah dan fitnah 
2. Siswa berdiskusi tentang israf/tazbir dan cara menghindarinya 
3. Siswa berdiskusi tentang gibah dan cara menghindarinya 
4. Siswa berdisukusi tentang fitnah dan cara menghindarinya 
5. Guru menggarisbawahi pentingnya menghindari israf, tabhzir, gibah dan fitnah dalam 

kehidupan sehari-hari 
 

c. Konfirmasi 
1. Siswa menyimpulkan hasil diskusi tentang pengertian israf, tazbir, gibah dan fitnah dan 

cara menghiondarinya 
2. Guru memberi penguatan dan kesimpulan tentang pengertian israf, tazbir, gibah dan fitnah 

dan cara menghiondarinya 
 

d. Pembentukan Sikap dan Perilaku 
1. Ketika membahas perbuatan israf, tazbir, gibah dan fitnah tersebut sangat berbahaya 

dalam pergaulan sesama 
2. Dengan menghindari perbuatan dosa tersebut akan tercipta hubungan yang  harmonis 

dengan sesama 
 

 3. Penutup 
1. Guru meminta siswa untuk sekali lagi mengulang dan merenungkan pokok pembahasan 

tentang israf, tazbir, gibah dan fitnah yang meliputi pengertian , bahaya, dan cara 
menghindarinya 

2. Guru meminta siswa agar rajin mempelajari hikmah dan manfaat menghindari israf, 
tazbit, gibah, dan fitnah dalam kehidupan sehari-hari 

3. Guru menutup pelajaran dnegna cara membaca doa, hamdalah, dan mengucapka salam 
 
E. Sumber Belajar/Bahan/Alat 



 
 

 1. Al-Qur’an dan terjemahannya 
 2. Buku PENDIDIKAN AGAMA ISLAM XII  
 3. Buku akidah akhlak 
 4. Fiqih Islam, Sulaiman Rasyid 
 5. LCD/Laptop 
 6. Media Interaktif 
 
 
F. Penilaian Hasil Pembelajaran 
 Tes tulis, tes sikap, dan portofolio 
 A. Tes Tulis 

1. Jelaskan pengertian israf/tazbir! 
2. Jelaskan pengertian gibah! 
3. Jelaskan pengertian fitnah! 
4. Sebutkan perilaku israf/tazbir dan bahayanya! 
5. Sebutkan perilaku gibah dan bahayanya! 
6. Sebutkan perilaku fitnah dan bahanyanya! 
7. Jelaskan cara-cara menghindari israf/tabzir! 
8. Jelaskan cara-cara menghindari gibah! 
9. Jelaskan cara-cara menghindari fitnah! 

 
 B. Tes Sikap 
 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1.  Jika ada teman yang melakukan gibah, kita tidak 

boleh bergabung 
    

2.  Membicarakan kejelekan orang tidak dibenarkan 
kecuali untuk tujuan yang baik 

    

3. Walaupun berlimpah uang kita tidak boleh 
membeli barang-barang yang tidak bermanfaat 

    

4. Orang yang hidup berfoya-foya pasti akan 
menyesali suatu saat nanti 

    

….. ……………………………………………….     
 
 Keterangan : 
 SS  = Sangat setuju  = 50 
 S  = Setuju  = 40 
 TS  = Tidak Setuju  = 10 
 STS  = Sangat Tidak Setuju  = 0 
 
 C. 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 siswa, serta jurnal kegiatan keagamaan. 

 
...............................................

....... 
Mengetahui         
Kepala Sekolah          Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

 



 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
11.1 

Satuan Pendidikan  : SMA/SMK ............... 
Mata Pelajaran   : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Kelas/Semester  : XII/II 
Jumlah Pertemuan  : 26,27,28 
Alokasi Waktu  : 6 jam pelajaran 
 

Standar Kompetensi  
11. Memahami hukum Islam tentang waris 

 
Kompetensi Dasar  
8.2 Menjelaskan ketentuan hukum waris 
8.3 Menjelaskan contoh pelaksanaan hukum waris 
 
Indikator    

1. Mampu menjelaskan pengertian mawaris 
2. Mampu menjelaskan sumber hukum mawaris 
3. Mampu menjelaskan kedudukan mawaris 
4. Mampu menjelaskan sebab memperoleh dan terhalangnya mawaris 
5. Mampu menjelaskan tentang harta sebelum diwaris 

 
A. Tujuan Pembelajaran 

1. Menjelaskan pengertian mawaris 
2. Menjelaskan sumber hukum mawaris 



 
 

3. Menjelaskan kedudukan mawaris 
4. Menjelaskan sebab memperoleh dan terhalangnya mawaris 
5. Menjelaskan tentang harta sebelum diwaris 

 
B. Materi Pembelajaran 
 Mawaris 
 
C. Metode Pembelajaran 
 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 memberikan motivasi, acuan kegiatan belajar dan menjelaskan keterkaitan dengan 

materi sebelumnya 
c. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan  
d. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari dengan kompetensi  
       dasarnya 
e. Guru menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran yang akan  
       dilaksanakan. 
f. Pre Test 

2.  Kegiatan Inti 
a. Eksplorasi 

1) Guru memberi pengantar dengan menjelaskan ketentuan Hukum Warisan dalam Islam 
2)  Peserta didik Membaca dan menelaah berbagai literatur untuk menemukan bukti/dalil 

ketentuan Hukum Warisan dalam Islam. 
3) pembagian kelompok (menjadi 5 kelompok), setiap kelompok terdiri dari 7-8 orang 

a) Kelompok 1. pengertian mawaris 
b) Kelompok 2. sumber hukum mawaris 
c) Kelompok 3.  kedudukan mawaris 
d) Kelompok 4.  sebab memperoleh dan terhalangnya mawaris 
e) Kelompok 5. tentang harta sebelum diwaris 
 

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 Warisan 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 Warisan dalam Islam 
d. Pembentukan Sikap dan Perilaku 



 
 

1) Dengan mempelajari tata cara pembagian harta warisan kita menerti aturan yang 
sesuai mengenai hal-hal tersebut. Dengan demikian, kita akan mampu 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari 

2) Mengerjakan hukum Islam merupakan kunci kebahagiaan manusia., baik di dunia 
maupun di akhirat. Oleh karena itu, siswa harus mampu mewujudkannya. 

 
 
 3. Kegiatan Akhir 

a. Guru meminta peserta didik untuk sekali lagi mengulang pokok pembahasan tentang 
ketentuan Hukum Warisan dalam Islam Guru 

b.  meminta peserta didik agar rajin mempelajari hukum waris Islam. 
c. 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 Fiqih Islam dan literatur warisan 
 5. Media Interaktif 
 6. Laptop/LCD 
 
F. Penilaian Hasil Belajar 
 Tes tulis, tes sikap, dan portofolio 
 
 A. Tes Tulis 

1.  Jelaskan pengertian mawaris! 
2. Jelaskan sumber hukum mawaris! 
3. Jelaskan kedudukan mawaris! 
4. Jelaskan sebab memperoleh dan terhalangnya mawaris! 
5. Jelaskan tentang harta sebelum diwaris! 
6. Jelaskan tentang ahli waris! 
7. Jelaskan pengertian furudul-muqaddarah! 
8. Jelaskan pengertian ‘asabah! 
9. Jelaskan pengertian hijab! 
10. Jelaskan ketentuan wasiat! 
11. Jelaskan tentang warisan menurut hukum adat! 
12. Jelasakan tentang warisan menurut Undang-Undang Hukum Nomor 7 Tahun 1989! 
13. Jelaskan tentang pedoman pembagian  harta warisan! 
14. Seseorang meninggal, ahli warisnya dua anak laki-laki, tiga anak perempuan, ibu, bapak, istri, 

seorang saudara laki-laki, paman dari bapak, dan nenek. Harta waris sebesar Rp 48.000.000. 
berapa bagian masing-masing? 

15. Jelaskan hikmah mawaris 
 
 B. Tes Sikap 

No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Sebagai umat Islam, seharusnya kita menggunakan syariat 

Islam dalam pembagian harta warisan 
    

2. Dalam hukum Islam, anak tertua tidak mesti mendapat 
pembagian harta warisan yang terbanyak 

    

 
 
 Keterangan : 



 
 

 SS  = Sangat setuju  = 50 
 S  = Setuju  = 40 
 TS  = Tidak Setuju  = 10 
 STS  = Sangat Tidak Setuju  = 0 
 C. 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 siswa, serta jurnal kegiatan keagamaan. 

 
...............................................

.... 
Mengetahui        
Kepala Sekolah          Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
11.2 

Satuan Pendidikan  : SMA/SMK ............... 
Mata Pelajaran   : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Kelas/Semester  : XII/II 
Jumlah Pertemuan  : 26,27,28 
Alokasi Waktu  : 6 jam pelajaran 
 

Standar Kompetensi  
12. Memahami hukum Islam tentang waris 

 



 
 

Kompetensi Dasar  
8.2 Menjelaskan ketentuan hukum waris 
8.3 Menjelaskan contoh pelaksanaan hukum waris 
 
Indikator    

1. Mampu menjelaskan tentang ahli waris 
2. Mampu menjelaskan furudul-muqaddarah 
3. Mampu menjelaskan ‘asabah 
4. Mampu menjelaskan hijab 
5. Mampu menjelaskan ketentuan wasiat 

 
A. Tujuan Pembelajaran 

1. Menjelaskan tentang ahli waris 
2. Menjelaskan furudul-muqaddarah 
3. Menjelaskan ‘asabah 
4. Menjelaskan hijab 
5. Menjelaskan ketentuan wasiat 

 
B. Materi Pembelajaran 
 Mawaris 
 
C. Metode Pembelajaran 
 Tanya jawab, praktik, dan pemberian tugas 
 
D. Kegiatan Pembelajaran 

3. Pendahuluan 
g. Guru memimpin tadarus bersama selama 5-10 menit dengan membuka Al-Qur’an  
h. Guru memberikan motivasi, acuan kegiatan belajar dan menjelaskan keterkaitan dengan 

materi sebelumnya 
i. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan  
j. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari dengan kompetensi  
       dasarnya 
k. Guru menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran yang akan  
       dilaksanakan. 
l. Pre Test 

4.  Kegiatan Inti 
a. Eksplorasi 

1) Guru memberi pengantar dengan menjelaskan ketentuan Hukum Warisan dalam Islam 
2)  Peserta didik Membaca dan menelaah berbagai literatur untuk menemukan bukti/dalil 

ketentuan Hukum Warisan dalam Islam. 
3) pembagian kelompok (menjadi 5 kelompok), setiap kelompok terdiri dari 7-8 orang 

 
a) Kelompok 1.  tentang ahli waris 
b) Kelompok 2. furudul-muqaddarah 
c) Kelompok 3.‘asabah 
d) Kelompok 4. hijab 
e) Kelompok 5. ketentuan wasiat 

 
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 Warisan dalam Islam 
 

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

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

pendapat  mengenai sub KD yang sedang dipresentasikan. 
6) Setiap kelompok diskusi di haruskan membuat laporan diskusi secara tertulis. 

 
c. Konfirmasi 

4) Guru memberikan penjelasan dan meluruskan yang salah dan menegaskan yang benar. 
5) Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi kelas  
6) Guru memberi penguatan tentang Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi tentang 

ketentuan Hukum Warisan dalam Islam 
d. Pembentukan Sikap dan Perilaku 

3) Dengan mempelajari tata cara pembagian harta warisan kita menerti aturan yang 
sesuai mengenai hal-hal tersebut. Dengan demikian, kita akan mampu 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari 

4) Mengerjakan hukum Islam merupakan kunci kebahagiaan manusia., baik di dunia 
maupun di akhirat. Oleh karena itu, siswa harus mampu mewujudkannya. 

 
 
 3. Kegiatan Akhir 

d. Guru meminta peserta didik untuk sekali lagi mengulang pokok pembahasan tentang 
ketentuan Hukum Warisan dalam Islam Guru 

e.  meminta peserta didik agar rajin mempelajari hukum waris Islam. 
f. 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 Fiqih Islam dan literatur warisan 
 5. Media Interaktif 
 6. Laptop/LCD 
 
F. Penilaian Hasil Belajar 
 Tes tulis, tes sikap, dan portofolio 
 
 A. Tes Tulis 

16.  Jelaskan pengertian mawaris! 
17. Jelaskan sumber hukum mawaris! 
18. Jelaskan kedudukan mawaris! 
19. Jelaskan sebab memperoleh dan terhalangnya mawaris! 
20. Jelaskan tentang harta sebelum diwaris! 
21. Jelaskan tentang ahli waris! 
22. Jelaskan pengertian furudul-muqaddarah! 
23. Jelaskan pengertian ‘asabah! 
24. Jelaskan pengertian hijab! 
25. Jelaskan ketentuan wasiat! 
26. Jelaskan tentang warisan menurut hukum adat! 
27. Jelasakan tentang warisan menurut Undang-Undang Hukum Nomor 7 Tahun 1989! 



 
 

28. Jelaskan tentang pedoman pembagian  harta warisan! 
29. Seseorang meninggal, ahli warisnya dua anak laki-laki, tiga anak perempuan, ibu, bapak, istri, 

seorang saudara laki-laki, paman dari bapak, dan nenek. Harta waris sebesar Rp 48.000.000. 
berapa bagian masing-masing? 

30. Jelaskan hikmah mawaris 
 
 B. Tes Sikap 

No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Sebagai umat Islam, seharusnya kita menggunakan syariat 

Islam dalam pembagian harta warisan 
    

2. Dalam hukum Islam, anak tertua tidak mesti mendapat 
pembagian harta warisan yang terbanyak 

    

 
 
 Keterangan : 
 SS  = Sangat setuju  = 50 
 S  = Setuju  = 40 
 TS  = Tidak Setuju  = 10 
 STS  = Sangat Tidak Setuju  = 0 
 C. 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 siswa, serta jurnal kegiatan keagamaan. 

 
...............................................

.... 
Mengetahui        
Kepala Sekolah          Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
11.3 

Satuan Pendidikan  : SMA/SMK ............... 
Mata Pelajaran   : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Kelas/Semester  : XII/II 
Jumlah Pertemuan  : 26,27,28 
Alokasi Waktu  : 6 jam pelajaran 
 

Standar Kompetensi  
13. Memahami hukum Islam tentang waris 

 
Kompetensi Dasar  
8.2 Menjelaskan ketentuan hukum waris 
8.3 Menjelaskan contoh pelaksanaan hukum waris 
 
Indikator    

1. Mampu menjelaskan tentang warisan menurut hukum adat 
2. Mampu menjelasakan tentang warisan menurut Undang-Undang Hukum Nomor 7 Tahun 1989 
3. Mampu menjelaskan tentang pedoman pembagian  harta warisan 
4. Mampu mempraktikan tata cata pembagian harta warisan 
5. Mampu menjelaskan hikmah mawaris 

 
A. Tujuan Pembelajaran 

1. Menjelaskan tentang warisan menurut hukum adat 
2. Menjelasakan tentang warisan menurut Undang-Undang Hukum Nomor 7 Tahun 1989 
3. Menjelaskan tentang pedoman pembagian  harta warisan 
4. Mempraktikan tata cata pembagian harta warisan 
5. Menjelaskan hikmah mawaris 

 
B. Materi Pembelajaran 
 Mawaris 
 
C. Metode Pembelajaran 
 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 memberikan motivasi, acuan kegiatan belajar dan menjelaskan keterkaitan dengan 

materi sebelumnya 
c. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan  
d. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari dengan kompetensi  
       dasarnya 
e. Guru menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran yang akan  
       dilaksanakan. 
f. Pre Test 

2.  Kegiatan Inti 
a. Eksplorasi 

1) Guru memberi pengantar dengan menjelaskan ketentuan Hukum Warisan dalam Islam 
2)  Peserta didik Membaca dan menelaah berbagai literatur untuk menemukan bukti/dalil 

ketentuan Hukum Warisan dalam Islam. 
3) pembagian kelompok (menjadi 5 kelompok), setiap kelompok terdiri dari 7-8 orang 

 



 
 

a) Kelompok 1. tentang warisan menurut hukum adat 
b) Kelompok 2. tentang warisan menurut Undang-Undang Hukum Nomor 7    
 Tahun 1989 

c) Kelompok 3. tentang pedoman pembagian  harta warisan 
d) Kelompok 4. tata cata pembagian harta warisan 
e) Kelompok 5. hikmah mawaris 

 
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 Warisan 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 Warisan dalam Islam 
d. Pembentukan Sikap dan Perilaku 

1) Dengan mempelajari tata cara pembagian harta warisan kita menerti aturan yang 
sesuai mengenai hal-hal tersebut. Dengan demikian, kita akan mampu 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari 

2) Mengerjakan hukum Islam merupakan kunci kebahagiaan manusia., baik di dunia 
maupun di akhirat. Oleh karena itu, siswa harus mampu mewujudkannya. 

 
 
 3. Kegiatan Akhir 

a. Guru meminta peserta didik untuk sekali lagi mengulang pokok pembahasan tentang 
ketentuan Hukum Warisan dalam Islam Guru 

b.  meminta peserta didik agar rajin mempelajari hukum waris Islam. 
c. 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 Fiqih Islam dan literatur warisan 
 5. Media Interaktif 
 6. Laptop/LCD 
 
F. Penilaian Hasil Belajar 
 Tes tulis, tes sikap, dan portofolio 



 
 

 
 A. Tes Tulis 

1.  Jelaskan pengertian mawaris! 
2. Jelaskan sumber hukum mawaris! 
3. Jelaskan kedudukan mawaris! 
4. Jelaskan sebab memperoleh dan terhalangnya mawaris! 
5. Jelaskan tentang harta sebelum diwaris! 
6. Jelaskan tentang ahli waris! 
7. Jelaskan pengertian furudul-muqaddarah! 
8. Jelaskan pengertian ‘asabah! 
9. Jelaskan pengertian hijab! 
10. Jelaskan ketentuan wasiat! 
11. Jelaskan tentang warisan menurut hukum adat! 
12. Jelasakan tentang warisan menurut Undang-Undang Hukum Nomor 7 Tahun 1989! 
13. Jelaskan tentang pedoman pembagian  harta warisan! 
14. Seseorang meninggal, ahli warisnya dua anak laki-laki, tiga anak perempuan, ibu, bapak, istri, 

seorang saudara laki-laki, paman dari bapak, dan nenek. Harta waris sebesar Rp 48.000.000. 
berapa bagian masing-masing? 

15. Jelaskan hikmah mawaris 
 
 B. Tes Sikap 

No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Sebagai umat Islam, seharusnya kita menggunakan syariat 

Islam dalam pembagian harta warisan 
    

2. Dalam hukum Islam, anak tertua tidak mesti mendapat 
pembagian harta warisan yang terbanyak 

    

 
 
 Keterangan : 
 SS  = Sangat setuju  = 50 
 S  = Setuju  = 40 
 TS  = Tidak Setuju  = 10 
 STS  = Sangat Tidak Setuju  = 0 
 C. 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 siswa, serta jurnal kegiatan keagamaan. 

 
...............................................

.... 
Mengetahui        
Kepala Sekolah          Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
12.1 

Satuan Pendidikan  : SMA/SMK ............... 
Mata Pelajaran   : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Kelas/Semester  : XII/II 
Jumlah Pertemuan  : 29,30 
Alokasi Waktu  : 4 jam pelajaran 
 

Standar Kompetensi  
12. Memahami perkembangan Islam di dunia 

 
Kompetensi Dasar  
12.1 Menjelaskan perkembangan Islam di dunia 
12.2 Menjelaskan contoh perkembangan Islam di dunia 
 
Indikator   
1. Mampu menjelaskan perkembangan dan contoh perkembangan Islam di Asia  
2. Mampu menjelaskan perkembangan dan contoh perkembangan  Islam di Afrika 
3. Mampu menjelaskan perkembangan dan contoh perkembangan Islam di Eropa 
4. Mampu menjelaskan perkembangan dan contoh perkembangan Islam di Amerika 
5. Mampu menjelaskan perkembangan dan conteh perkembangan Islam di Australia 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

 Menjelaskan perkembangan Islam di dunia serta menerapkannya nilai-nilai sejarah dalam 
kehidupan sehari-hari 

B.  Materi Pembelajaran 
 Perkembangan Islam di dunia 

 
C. Metode Pembelajaran 
 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 memberikan motivasi, acuan kegiatan belajar dan menjelaskan keterkaitan dengan 

materi sebelumnya 
c. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan  
d. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari dengan kompetensi  



 
 

       dasarnya 
e. Guru menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran yang akan  
       dilaksanakan. 
f. Pre Test 

2.  Kegiatan Inti 
a. Eksplorasi 

1) Guru memberi pengantar dengan menjelaskan perkembangan Islam di dunia  
2)  Peserta didik Membaca dan menelaah berbagai literatur untuk menemukan bukti/dalil 

ketentuan Hukum Warisan dalam Islam. 
3) pembagian kelompok (menjadi 5 kelompok), setiap kelompok terdiri dari 7-8 orang 

 
a) Kelompok 1. tentang warisan menurut hukum adat 
b) Kelompok 2. tentang warisan menurut Undang-Undang Hukum Nomor 7    
 Tahun 1989 

c) Kelompok 3. tentang pedoman pembagian  harta warisan 
d) Kelompok 4. tata cata pembagian harta warisan 
e) Kelompok 5. hikmah mawaris 

 
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 perkembangan Islam di dunia  

 
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 

perkembangan Islam di dunia  
 

d. Pembentukan Sikap dan Perilaku 
1) Usaha mengembangkan Islam di dunia memberi teladan kepada kita mengenai 

kesungguhan, kesabaran, dan ketabahan dalam perjuangan 
2) Para ulama penyiar Islam merupakan teladan bagi semua umat Islam di dalam 

kehidupan 
 

 
3.  Kegiatan Akhir 

a. Guru meminta peserta didik untuk sekali lagi mengulang pokok pembahasan tentang 
perkembangan Islam di dunia 

b.  meminta peserta didik agar rajin mempelajari perkembangan Islam di dunia  
c. Guru memberi penguatan dan kesimpulan tentang perkembangan Islam di dunia 

 
 3. Kegiatan Penutup 



 
 

a. Guru meminta siswa untuk sekali lagi mengulang pokok pembahasan tentang 
perkembangan Islam di dunia 

b. Guru meminta siswa agar merenungkan kisah perjuangan para penyiar Islam serta 
meneladani dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari 

 
E. Sumber Belajar/Bahan/Alat 

1. Al-Qur’an dan terjemahannya 
2. Buku Integrasi Budi Pekerti dalam PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 3  
3. Buku tarikh 
4. Ensiklopedia Islam 
5. LCD 

 
F. Penilaian Hasil Belajar 
 Tes tulis, tes sikap, dan portofolio 
 
 A. Tes Tulis 

1. Jelaskan perkembangan Islam di Asia! 
2. Jelaskan perkembangan Islam di Afrika! 
3. Jelaskan perkembangan Islam di Eropa! 
4. Jelaskan perkembangan Islam di Amerika! 
5. Jelaskan perkembangan Islam di Australia! 
6. Jelaskan manfaat sejarah perkembangan Islam di dunia! 
7. Sebutkan contoh-contoh peristiwa perkembangan Islam di Asia! 
8. Sebutkan contoh-contoh peristiwa perkembangan Islam di Afrika! 
9. Sebutkan contoh-contoh peristiwa perkembangan Islam di Eropa! 
10. Sebutkan contoh-contoh peristiwa perkembangan Islam di Amerika! 
11. Sebutkan contoh-contoh peristiwa perkembangan Islam di Australia! 
12. Jelaskan hikmah perkembangan Islam di dunia! 
13. jelaskan hikmah perkembangan Islam di dunia! 

 
 
 B. Tes Sikap 

No. Pernyataan SS S TS STS 
1.  Saya bangga dengan negara-negara yang mayoritas 

penduduknya beragama Islam 
    

2.  Umat Islam di seluruh dunia harus bersatu padu     
….. ……………………………………………….     

 
 Keterangan : 
 SS  = Sangat setuju  = 50 
 S  = Setuju  = 40 
 TS  = Tidak Setuju  = 10 
 STS  = Sangat Tidak Setuju  = 0 
 
 
 C. 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 siswa, serta jurnal kegiatan keagamaan. 

 
...............................................

.... 
Mengetahui         



 
 

Kepala Sekolah          Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 

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

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
12.2 

Satuan Pendidikan  : SMA/SMK ............... 
Mata Pelajaran   : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Kelas/Semester  : XII/II 
Jumlah Pertemuan  : 29,30 
Alokasi Waktu  : 4 jam pelajaran 
 

Standar Kompetensi  
12. Memahami perkembangan Islam di Indonesia 



 
 

 
Kompetensi Dasar  
12.1 Mengambil hikmah dari perkembangan Islam di dunia 
 
Indikator   
1. Mampu menjelaskan manfaat sejarah perkembangan Islam di dunia 
2. Mampu mengidentifikasi hikmah perkembangan Islam di dunia 
3. Mampu menjelaskan hikmah perkembangan Islam di dunia 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

 Menjelaskan perkembangan Islam di dunia serta menerapkannya nilai-nilai sejarah dalam 
kehidupan sehari-hari 

B. Materi Pembelajaran 
 Perkembangan Islam di dunia 
 
C. Metode Pembelajaran 

 Tanya jawab, praktik, dan pemberian tugas 
 
D. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan 
a. Guru memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan Basmalah dan berdoa 

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

 
2.  Kegiatan Inti 

     Dalam kegiatan ini, guru dan siswa melakukan beberapa kegiatan berikut 
 

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

yang mendorong perkembangannya, serta manfaat mempelajarinya 
2) Siswa mendengarkan penjelasan secara ringkas mengenai perkembangan Islam di 

dunia 
3) Siswa menggali bahan yang bersangkutan dengan perkembangan Islam di dunia 
4) Guru menggarisbawahi pentingnya mempelajari sejarah perkembangan Islam di dunia 
 

b. Elaborasi 
1) Siswa merangkum materi yang didapatkan dari penggalian bahan di atas 
2) Siswa melakukan kajian kelompok tentang latar belakang dan cara-cara masuknya 

Islam di benua Asia 
3) Siswa melakukan kajian kelompok tentang latar belakang dan cara-cara masuknya 

Islam di benua Afrika 
4) Siswa melakukan kajian kelompok tentang latar belakang dan cara-cara masuknya 

Islam di benua Eropa 
5) Siswa melakukan kajian kelompok tentang latar belakang dan cara-cara masuknya 

Islam di benua Amerika 
6) Siswa melakukan kajian kelompok tentang latar belakang dan cara-cara masuknya 

Islam di benua Australia 
7) Siswa melakukan kajian kelompok tentang latar belakang dan cara-cara masuknya 

Islam di benua Indonesia 
8) Guru menggarisbawahi pentingnya pemahaman terhadap sejarah perkembangan 

Islam di dunia 
 

c. Konfirmasi 



 
 

1) Siswa menyimpulkan hasil diskusi tentang pengertian ilmu tarikh, faktor-faktor yang 
mendorong perkembangannya, serta manfaat mempelajarinya 

2) Guru memberi penguatan dan kesimpulan tentang pengertian ilmu tarikh, faktor-
faktor yang mendorong perkembangannya, serta manfaat mempelajarinya 

 
e.  Pembentukan Sikap dan Perilaku 

1) Usaha mengembangkan Islam di dunia memberi teladan kepada kita mengenai 
kesungguhan, kesabaran, dan ketabahan dalam perjuangan 

2) Para ulama penyiar Islam merupakan teladan bagi semua umat Islam di dalam 
kehidupan 

 
 

3. Kegiatan Akhir 
a. Guru meminta siswa untuk sekali lagi mengulang pokok pembahasan tentang 

perkembangan Islam di dunia 
b. Guru meminta siswa agar merenungkan kisah perjuangan para penyiar Islam serta 

meneladani dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari 
c. Guru menutup pelajaran dengan membaca doa, hamdalah, dan mengucapkan salam 

 
E. Sumber Belajar/Bahan/Alat 

1. Al-Qur’an dan terjemahannya 
2. Buku Integrasi Budi Pekerti dalam PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 3  
3. Buku tarikh 
4. Ensiklopedia Islam 
5. LCD 

 
F. Penilaian Hasil Belajar 
 Tes tulis, tes sikap, dan portofolio 
 
 A. Tes Tulis 

14. Jelaskan perkembangan Islam di Asia! 
15. Jelaskan perkembangan Islam di Afrika! 
16. Jelaskan perkembangan Islam di Eropa! 
17. Jelaskan perkembangan Islam di Amerika! 
18. Jelaskan perkembangan Islam di Australia! 
19. Jelaskan manfaat sejarah perkembangan Islam di dunia! 
20. Sebutkan contoh-contoh peristiwa perkembangan Islam di Asia! 
21. Sebutkan contoh-contoh peristiwa perkembangan Islam di Afrika! 
22. Sebutkan contoh-contoh peristiwa perkembangan Islam di Eropa! 
23. Sebutkan contoh-contoh peristiwa perkembangan Islam di Amerika! 
24. Sebutkan contoh-contoh peristiwa perkembangan Islam di Australia! 
25. Jelaskan hikmah perkembangan Islam di dunia! 
26. jelaskan hikmah perkembangan Islam di dunia! 

 
 
 B. Tes Sikap 

No. Pernyataan SS S TS STS 
1.  Saya bangga dengan negara-negara yang mayoritas 

penduduknya beragama Islam 
    

2.  Umat Islam di seluruh dunia harus bersatu padu     
….. ……………………………………………….     

 
 Keterangan : 
 SS  = Sangat setuju  = 50 



 
 

 S  = Setuju  = 40 
 TS  = Tidak Setuju  = 10 
 STS  = Sangat Tidak Setuju  = 0 
 
 
 C. 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 siswa, serta jurnal kegiatan keagamaan. 

 
...............................................

.... 
Mengetahui         
Kepala Sekolah          Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

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


