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 Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Tuhan sekalian alam. Nikmat-Nya 
yang begitu “deras” mengalir mengantarkan manusia pada “hilir” kesadaran bahwa 
kasih yang Dia limpahkan bersifat universal menembus “belukar” sekat suku, agama, 
ras antar golongan juga adil kepada mereka yang patuh maupun yang inkar.

 Sebagai ajaran agama yang sempurna, Islam harus di-ejawentahkan (dilaksanakan) 
dalam kehidupan nyata sehari-hari sehingga akan tercipta kehidupan yang damai dan 
tenteram. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan layanan pendidikan Islam di 
madrasah, ajaran Islam yang begitu sempurna dan luas perlu dikelompokkan menjadi 
beberapa mata pelajaran yang secara linier akan dipelajari sesuai dengan jenjangnya. 

 Pengelompokkan ajaran Islam dalam bentuk mata pelajaran di lingkungan 
madrasah dimulai dari jenjang  Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) 
dan Madrasah Aliyah (MA) di dalamnya dikhususkan pada peminatan Keagamaan, 
Matematika dan Ilmu Alam (MIA), Ilmu-Ilmu Sosial (IIS), Ilmu-Ilmu Bahasa dan 
Budaya (IIBB) serta Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) meliputi: a). Al-qur’an Hadis, 
b). Akidah Akhlak, c). Fikih, d). Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). 

 Pada jenjang Madrasah Aliyah (MA) peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan 
dikembangkan kajian khusus  mata pelajaran yaitu: a). Tafsir- Ilmu Tafsir, b). Hadis 
ilmu Hadis, c). Fikih-Ushul Fikih, d). Ilmu Kalam, e). Akhlak. Kemudian dalam upaya 
mendukung pendalaman kajian ilmu-ilmu keagamaan pada peminatan keagamaan, 
peserta didik dibekali dengan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) serta Bahasa 
Arab. 

 Sebagi komitmen untuk menyiapkan generasi emas anak sholeh dan sholihah, 
mulai tahun ajaran 2014-2015 seluruh Madrasah dibawah pembinaan Kementerian 
Agama RI telah siap melaksanakan Kurikulum 2013. Untuk keperluan dimaksud, 
maka secara legal formal Kementerian Agama RI telah menerbitkan Peraturan Menteri 
Agama (PMA) tentang Kurikulum 2013 yang berisi Kerangka Dasar Kurikulum 
Madrasah 2013, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi Isi, Standar 
Proses dan Standar Penilaian.   

 Pada saat yang sama sebagai panduan implementasi kurikulum madrasah  2013, 
Kementerian Agama telah menyiapkan model silabus Pembelajaran PAI di Madrasah, 

 Kata Pengantar
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menerbitkan buku pegangan siswa dan buku pedoman guru. Kehadarian buku ditangan 
peserta didik dan guru menjadi kebutuhan pokok untuk menerapkan kurikulum 
Madrasah 2013. 

 Sebagaimana kaidah Ushul Fikih, “Mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fahuwa 
wājib” (suatu kewajiban tidak menjadi sempurna tanpa adanya hal lain yang menjadi 
pendukungnya, maka hal lain tersebut menjadi wajib). Perintah menuntut ilmu 
berarti juga mengandung perintah untuk menyediakan sarana pendukungnya, salah 
satu diantaranya buku ajar. Karena itu buku pedoman guru dan pegangan siswa ini 
disusun dengan pendekatan ilmiah (scientific approach) yang terangkum dalam proses 
mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. 

 Akhirnya, semoga buku ini mampu menjadi “jembatan” antara harapan dengan 
cita-cita tujuan pendidikan Islam secara khusus dan pendidikan nasional secara 
umum yakni membentuk manusia Kaffah (utuh) yang memiliki tidak saja kecerdasan 
intelektual, namun kecerdasan sosial ditengah kompleksitas kehidupan umat manusia. 
Amien.

Jakarta,    April 2015
Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA
NIP: 196901051996031003
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Petunjuk Penggunaan Buku
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2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, 
ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan 
pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia.

3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

memecahkan masalah.

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

2.1 Menunjukkan perilaku sesuai kandungan Al-Qur’an tentang makanan yang 
halal dan yang haram dalam surah al-Baqarah (2): 172-173, surah  al-Maaidah 
(5) : 87-88, surah an-Nahl (16) : 66, 68-69, surah al-Baqarah (2): 219, surah  
al-Maaidah (5): 90-91.

3.1 Memahami kandungan Al-Qur’an tentang makanan yang halal dan yang 
haram dalam surah al-Baqarah (2): 172-173, surah al-Maaidah (5) : 87-88, 
surah an-Nahl (16) : 66, 68-69,surah al-Baqarah (2): 219, surah al-Maaidah 
(5): 90-91

4.3 Mencontohkan makanan dan minuman yang halal dan yang haram sesuai 
kandungan Al-Qur’an surah al-Baqarah (2): 172-173, surah al-Maaidah (5) 
: 87-88, surah an-Nahl (16) : 66, 68-69,surah al-Baqarah (2): 219, surah al-
Maaidah (5): 90-91.

.

Setiap awal bab disajikan 
kompetensi inti, kompetensi 
dasar, tujuan pembelajaran, 

materi pokok, dan peta konsep 
yang memberikan gambaran 

sementara kepada pengguna buku 
serta dapat mengetahui tujuan 

dan target belajar, sehingga 
pengguna buku dapat memilih 
bagaimana cara mempelajari 

buku ini.

Materi Pokok hanya disajikan 
poin-poinnya saja untuk 

memudahkan guru membahasan 
materi saat KBM berlangsung 
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kelompok makanan yang halal dan haram sesuai QS al-Baqarah (2): 172-173, 
surah al-Maaidah (5) : 87-88, surah an-Nahl (16) : 66, 68-69,surah al-Baqarah 
(2): 219, surah al-Maaidah (5): 90-91. 

E. MATERI POKOK

Petunjuk: 

a. Ajaklah peserta didik membaca usahakan hafal QS al-Baqarah (2): 172-173, 
surah al-Maaidah (5) : 87-88, surah an-Nahl (16) : 66, 68-69,surah al-Baqarah 
(2): 219, surah al-Maaidah (5): 90-91 yang berada dalam buku ajar peserta 
didik 

b. Arahkan Peserta didik untuk memperhatikan,  melafalkan bersama-sama arti 
perlafal atau makna kalimat di dalam buku ajar mereka,  dengan baik untuk 
menambah wawasan mereka usahakan mereka menghafalkan 

c. Perintahlah peserta didik untuk Perhatikan dan membaca terjemah Qs QS al-
Baqarah (2): 172-173, surah al-Maaidah (5) : 87-88, surah an-Nahl (16) : 66, 
68-69,surah al-Baqarah (2): 219, surah al-Maaidah (5): 90-91dengan teliti, 
santun

d. Dampingi peserta didik melakukan pengamatan isi kandungan ayat yang 
terkait dengan materi, yang berada dalam buku ajar mereka 

88, surah an-Nahl (16) : 66, 68-69,surah al-Baqarah (2): 219, surah al-Maaidah 
(5): 90-91;

a. Makanan yang halal

Kata  dalam bahasa arab berasal dari kata  yang berarti 
lepas,  tidak terikat. Secara etimologi kata  berati hal-hal yang boleh 
dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-
ketentuan yang melarangnya

Mengingat makanan merupakan nikmat dari Allah dan Allah memberi 
petunjuk  yang   jelas tentang sesuatu yang halal dan haram. Makanan 
atau  ialah apa saja yang dapat dimakan, bisa berupa sayur mayur, biji-
bijian, buah-buahan, serta berbagai jenis daging dan ikan. 
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- Binatang laut, semua binatang yang hidup di dalam air, baik 
berupa ikan maupun lainnya hukumnya halal dimakan, baik 
dalam keadaan mati karena ada penyebabnya , atau mati sendiri.

b. kelompok binatang yang haram dimakan :

- Haram karena binatang tersebut dapat hidup dalam dua alam, 
seperti katak, buaya, bekicot, kura-kura, dsb.

- Haram karena ada nas yang mengharamkannya, seperti himar 
(keledai), binatang buas (binatang bertaring), dan setiap burung 
yang berkuku tajam.

- Haram karena berbahaya dan diperintahkan untuk dibunuh, 
seperti ular, gagak, tikus, anjing galak, dan burung elang.

- Haram dimakan karena dilarang membunuhnya, seperti semut, 
lebah, burung hud-hud, dan burung suradi.

- Haram karena kotor (menjijikkan), seperti kutu, ulat, kutu anjing, 
kutu busuk, cacing, lintah, lalat, lebah, laba-laba, nyamuk, 
kumbang, dan sejenisnya.

F. PROSES PEMBELAJARAN

1. Bukalah pembelajaran dengan salam dan basmalah

2. Pemperlihatkan kesiapan diri peserta didik dan periksa  kehadiran, 
kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk peserta didik.

3. Berikan apersepsi/ materi yang ada hubungan dengan materi yang diajarkan 
usahakan mengambil dari buku ajar mereka sebagaimana contoh melalui 

* Merenungkan Setelah peserta didik memperhatikan berbagai macam 
gambar makanan yang berada di  dibawahnya, berikan 
waktu sejenak pada mereka untuk merenungkan dengan 
teliti karunia Allah kepada umatnya tersebut, bisakah 
mereka mensukurinya? Apa malah mereka merasa kurang 
dan ingin mencoba sesuatu yang dilarang?

* Mengamati Setelah peserta didik memperhatikan gambar-gambar  yang 
ada dalam buku ajar di bagian bawah, kemudian suruhlah 
menuangkan tanggapan mereka pada kolom yang tersedia 
di samping  kiri gambar

Proses belajar,  sebagai salah satu contoh 
panduan dalam mengajar dan ini bukan 

merupakan pakem model yang harus ditiru, 
guru bisa menyesuaikan dengan materi, 

situasi dan kondisi madrasah masing-masing 
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c. Setiap makanan yang dikonsumsi akan berakibat pada jiwa dan raga.

d. Allah telah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan-Nya pada penciptaan 
susu, lebah dengan madunya, 

2. Allah melarang segala bentuk kegiatan yang buruk karena pastilah berakibat 
pada kerusakan tatanan individu, keluarga dan masyarakat. Diantara 
kegiatan yang terlarang tersebut adalah meminum khamar, berjudi, sirik, 
mengundi nasib karena bagian dari perbuatan yang dilakukan syetan.

cara memotivasi/mengarahkan agar peserta didik dapat memilih makanan 
mana yang halal dan mana yang haram disetiap momen.

3.  Berikan reward kepada “seluruh kelompok” atas hasil diskusi 

4.  Sampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.

5. Tutup bersama-sama pembelajaran dengan berdoa dan salam.

G. PENILAIAN

Lakukan penilaian pada tiap kegiatan peserta didik: 

a. Penjajakan kemampuan pemahaman peserta didik pada soal pilihan ganda 
maka untuk memudahkan koreksi kami sediakan kuncinya (cek kembali 
jika ada yang salah).

1 E 6 A
2 A 7 D
3 D 8 C
4 D 9 -
5 A 10 B

Skor penilaian sebagai berikut. 

Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 1 (minimal 10 x1 = 10) 

Nilai = (Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian) x 100 
Skor maksimum (10)

b. Untuk bagian Esay kami serahkan sepenuhnya kepada bapak ibu guru 
masing-masing 
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c) Apabila sudah memperlihatkan perilaku dan sudah konsisten yang 
dinyatakan dalam indikator. 

d) Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam 
indikator. 

Catatan: 
Penguasaan nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan. 
Rentang Skor  = Skor Maksimal – Skor Minimal 
    = 16 - 4 
    = 12
MK  = 4 - 16 
MB  = 1- 13 
MT  = 8 - 10 
BT  = 4-7 

Keterangan: 

BT  :  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-
tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator). 

MT :  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan 
adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator 
tetapi belum konsisten). 

MB :  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai 
konsisten). 

MK :  Membudaya/kebiasaan (apabila peserta didik terus menerus 
memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara 
konsisten).

J. PENGAYAAN

Guru hendaknya Mengembangkan materi pengayaan yang sesuai dengan 
materi yang diajarkan. Guru bisa juga memberikan tugas lain kepada peserta didik 
dengan memperluas wawasannya untuk mencari ayat-ayat lain yang berhubungan 
dengan materi, misalnya dalam tafsir al-qur’an al-karim dari kementerian agama 
atau dalam tafsir al-misbah.
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Peserta didik diharapkan dapat mengungkapkan dan mengutip materi yang 
ada di dalamnya. Atau Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan 
soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan 
tentang materi. (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik 
yang berhasil dalam pengayaan). 

K. REMEDIAL 

Bila terdapat Peserta didik yang belum menguasai indikator-indikator tertentu 
hendaknya guru menjelaskan ulang dan mengujinya kembali, tentunya diwaktu 
dan hari yang telah disepakati bersama/yang disesuaikan.

contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam 
pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

L. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam 
buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara 
lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua 
yang berisi tentang perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan 
pembelajaran atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun melalui 
telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

Penilaian, formatnya disesuaikan dengan 
buku ajar, dan di dalam menentukan aspek 

serta rubrik menyesuaikan sikon dan 
sesesuaian materi 

Pengayaan dan Remedial sangat penting 
untuk menindaklanjuti proses belajar siswa 

baik yang tuntas dan belum dalam KBM

Dilanjutkan interaksi guru kepada orang tu 
untuk melaporkan hasil belajar peserta didik
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SEMESTER 1
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A. KOMPETENSI INTI KI  DAN KOMPETENSI DASAR KD

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 

Islam 
1.1. Membaca Al Qur’an dengan tartil 

dalam kehidupan sehari-hari.
1.2. Meyakini kebenaran kandungan 

Al-Qur’an tentang taat kepada 
Allah dan rasul-Nya. 

2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli, santun, ramah 
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta 
damai, responsif dan pro-aktif) dan menunjukan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia.

2.1.  Memiliki sikap taat kepada Allah 
dan rasul-Nya sesuai kandungan 
Al-Qur’an dalam surah an- Nuur 
(24): 54; dan surah An-Nisā (4): 
80. 

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

3.1. Memahami kandungan Al-Qur’an 
tentang taat kepada Allah SWT 
dan rasul-Nya dalam surah an-Nūr 
(24): 54; dan surah An-Nisā (4): 
80. 

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

4.1. Mencontohkan perilaku orang-
orang yang taat kepada Allah dan 
Rasul-Nya sesuai kandungan Al-
Qur’an surah an-Nūr (24): 54; dan 
QS An-Nisā (4): 80. 

Taat kepada Allah swt. 

dan Rasulullah saw.1
BAB
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B. PEMETAAN KOMPETENSI DASAR

BAB KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR
I 3, 4 3.1. ; 4.1.
II 3, 4 3.2. ; 4.2.
III 3, 4 3.3. ; 4.3.
IV 3, 4 3.4. ; 4.4.

BAB KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR
V 3; 4 3.1. ; 4.1.
VI 3; 4 3.2. ; 4.2.
VII 3; 4 3.3. ; 4.3.
VIII 3; 4 3.4. ; 4.4.
IX 3; 4 3.5. ; 4.5.
X 3; 4 3.6. ; 4.6.
XI 3; 4 3.7. ; 4.7.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa dapat menerjemahkan Al-Qur’an surah an-Nūr (24): 54; dan QS An-Nisā 

(4): 80;  

2. Siswa dapat menjelaskan tentang taat kepada Allah swt.;

3. Siswa dapat menjelaskan tentang taat kepada Rasulullah saw.; 

4. Siswa dapat menunjukkan perilaku taat kepada Allah swt.;

5. Siswa dapat menunjukkan perilaku taat kepada Rasulullah saw.

D. MATERI POKOK

Guru mengusai pokok-pokok materi sebagai berikut :

A. Surah an-Nūr (24): 54 

1. Ayat, Terjemah dan Kandungan Singkat; 

ا ُحِّۡلُتۡمۖ  َّۡواْ فَإِنََّما َعلَۡيهِ َما ُحَِّل وََعلَۡيُكم مَّ ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَلۖ فَإِن تََول
َ
َ َوأ ّٰ ِطيُعواْ ٱ

َ
قُۡل أ

َّ ٱۡلََلُٰغ ٱلُۡمبُِي ٥٤  ِ َ ٱلرَُّسوِل إ َ ْۚ َوَما  ن تُِطيُعوهُ َتۡهَتُدوا
Artinya:

54. Katakanlah: “Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul; dan jika 
kamu berpaling Maka Sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang 
dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata 
apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya 
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kamu mendapat petunjuk. dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan 
menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”.

2. Kandungan Singkat

Taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah sifat mulia yang dituntut dan 
diamalkan oleh setiap umat Islam. Setiap orang Islam hendaknya taat dan 
setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Makna taat ini adalah mengerjakan semua 
perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya dan meneladani 
akhlak-akhlak Rasulullah. Ketaatan selain kepada Allah dan Rasul-Nya tidak 
wajib dan bersyarat yaitu tidak bertentangan dengan apa yang diperintah dan 
dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. 

Pada ayat yang lain QS. An-Nisā’ (4) : 59, kalimat perintah “taatilah” 
kepada Allah juga disebutkan kepada Rasul akan tetapi perintah taat tidak 
disebutkan untuk ulil amri ِمنُْكْم الْمرِ  وِل 

ُ
َوأ الرَُّسوَل  ِطيُعوا 

َ
َوأ  َ ّٰ ا ِطيُعوا 

َ
 hal ini  أ

menandakan bahwa perintah taat kepada selain Allah dan Rasul berlaku hanya 
jika tidak bertentangan dengan perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya. 

Ketaatan kepada Allah swt. dan kepada Rasulullah saw. pada an-nūr (24): 
54 ini menjadi syarat untuk mendapatkan petunjuk.     

B. Surah An-Nisā (4): 80

1. Ayat, Terjemah dan Kandungan Singkat;

رَْسلَْناَك َعلَيِْهْم َحفِيًظا 
َ
َ َوَمْن تََولَّ َفَما أ ّٰ َطاَع ا

َ
َمْن يُِطِع الرَُّسوَل َفَقْد أ

Artinya :

80. Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati 
Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak 
mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.

2. Kandungan Singkat    

Perintah atau larangan Rasul dalam hal-hal di luar agama tidaklah berfungsi 
wajib atau haram. Rasul menerima pendapat dari sahabatnya yang lebih ahli, 
seperti pada pertanian dan pertahanan. Menurut sejarah, para sahabat bertanya 
lebih dahulu apakah perintah atau larangan itu dari Allah atau pendapat Rasul 
sendiri. Jika dari Allah maka mereka menaati tanpa ragu-ragu dan jika ini 
pendapat Muhammad pribadi maka para sahabat baru menyampaikan pendapat 
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mereka. Hal ini seperti ketika Rasul menentukan tempat untuk pertahanan 
ketika peperangan Badar dan diberi masukan oleh seorang sahabat, lalu beliau 
menerima. Demikian juga pada saat perang Khandaq.  

Selanjutnya dalam ayat ini Allah menghendaki agar Rasul-Nya 
(Muhammad) tidak mengambil tindakan kekerasan atau tindakan paksaan 
terhadap orang yang tidak menaatinya, karena ia diutus hanya untuk sekadar 
menyampaikan berita gembira dan ancaman. Keimanan manusia pada 
kerasulannya tidak digantungkan kepada paksaan tetapi kepada kesadaran 
setelah menggunakan pikiran.

E. PROSES PEMBELAJARAN 

1. Pendahuluan ( 5 menit )

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan basmalah, dilanjutkan 
dengan mengucapkan salam sapa.

b. Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran 
dan memeriksa kehadiran, kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk 
peserta didik.

c. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara 
komunikatif yang berkaitan dengan materi pelajaran.

d. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai.

e. Guru mengkondisikan peserta didik untuk membentuk kelompok-
kelompok kecil 

f. Guru membagikan kertas plano (bufallo) kepada masing-masing kelompok 
(terdiri 4-5 siswa) 

g. Guru menyampaikan tema pelajaran yang akan didiskusikan oleh masing-
masing kelompok

2. Kegiatan inti ( 15 menit)

a. Mengamati 

• Peserta didik memperhatikan tayangan ayat an-Nūr (24): 54; dan QS 
An-Nisā (4): 80 beserta artinya. 

• Peserta didik menelaah sumber belajar (buku siswa) tentang isi dan 
kandungan ayat an-Nūr (24): 54; dan QS An-Nisā (4): 80.  
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b. Menanya

• Peserta didik dengan dibantu motivasi dari guru mengajukan 
pertanyaan yang berkaitan dengan isi dan kandungan an-Nūr (24): 
54; dan QS An-Nisā (4): 80. 

c. Eksplore

• Secara berkelompok peserta didik membaca arti ayat an-Nūr (24): 
54; dan QS An-Nisā (4): 80 sampai hafal secara bekerja sama dan 
melakukan penilaian antar teman. 

• Secara berkelompok peserta didik berdiskusi tentang isi dan 
kandungan ayat an-Nur (24): 54; dan QS an-Nisa’ (4): 80. 

• Setelah selesai berdiskusi, masing-masing kelompok menempel hasil 
diskusi pada tempat yang telah disediakan.

• Masing-masing kelompok berputar mengamati hasil kerja kelompok 
lain.

d. Asosiasi

• Memilih diantara temannya untuk menjadi Presenter.

e. Mengkomunikasikan

• Presenter kelompok secara bergiliran mempresentasikan/menjelaskan 
hasil diskusinya dan ditanggapi kelompok lain.

• Para peserta didik memberikan koreksi bersama

3. Penutup

1. Dibawah bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi 
pembelajaran.

2. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 
dilaksanakan.

3. Guru memberikan reward kepada “seluruh kelompok” atas hasil diskusi 
dan presentasinya serta kekompakannya.

4. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya.

5. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa.
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F. PENILAIAN 

Guru melakukan penilaian pada: 

- Kolom “Membaca Al-Qur’an” 

Rubrik Pengamatannya sebagai berikut:

No
Nama 
siswa

Aspek yang dinilai Jumlah 
Skor

Nilai Ketuntasan
Tindak 
Lanjut

1 2 3 4 T TT R P
1
2
3

Dst

Aspek yang dinilai: 
1. Kelancaran   > Skor 25 
2. Artinya   > Skor 25
3. Kosakata  > Skor 25 
4. Isi kandungan  > Skor 25 
Nilai Maksimal            100

Keterangan: 
T  : Tuntas mencapai nilai 80 ( disesuaikan dengan nilai KKM ) 
TT  : Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM 
R  : Remedial 
P  : Pengayaan 

Rubrik penilaiannya adalah:
• Kelancaran

1. Jika peserta didik dapat membaca surah an-Nūr (24): 54; dan QS An-
Nisā (4): 80 dengan lancar dan tartil skor 25. 

2. Jika peserta didik dapat membaca surah an-Nūr (24): 54; dan QS An-
Nisā (4): 80 dengan lancar dan kurang tartil skor 15. 

3. Jika peserta didik dapat membaca surah an-Nūr (24): 54; dan QS An-
Nisā (4): 80 kurang lancar dan kurang tartil skor 5. 

• Arti 
1. Jika peserta didik dapat mengartikan surah an-Nūr (24): 54; dan QS 

An-Nisā (4): 80 dengan benar dan sempurna, skor 25.
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2. Jika peserta didik dapat mengartikan surah an-Nūr (24): 54; dan QS 
An-Nisā (4): 80 dengan benar dan kurang sempurna, skor 15. 

3. Jika peserta didik dapat mengartikan surah an-Nūr (24): 54; dan QS 
An-Nisā (4): 80 dengan tidak benar, skor 5. 

• Isi kandungan
1. Jika peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan surah an-Nūr 

(24): 54; dan QS An-Nisā (4): 80 dengan benar dan sempurna, skor 
25. 

2. Jika peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan surah an-Nūr 
(24): 54; dan QS An-Nisā (4): 80 dengan benar dan kurang sempurna, 
skor 15. 

3. Jika peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan surah an-Nūr 
(24): 54; dan QS An-Nisā (4): 80  dengan tidak benar, skor 5. 

- Pada saat peserta didik diskusi tentang makna isi kandungan surah an-
Nūr (24): 54; dan QS An-Nisā (4): 80 terkait.

No
Nama 
siswa

Aspek yang dinilai Jumlah 
Skor

Nilai Ketuntasan
Tindak 
Lanjut

1 2 3 4 T TT R P
1
2
3

Dst

Keterangan: 
T  : Tuntas mencapai nilai 80 ( disesuaikan dengan nilai KKM ) 
TT  : Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM 
R  : Remedial 
P  : Pengayaan 

Aspek dan rubrik penilaian: 

- Kejelasan dan kedalaman informasi 
1) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 

informasi lengkap dan sempurna, skor 30. 
2) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 

informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 20. 
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3) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi kurang lengkap, skor 10.

- Keaktifan dalam diskusi 
1) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30. 
2) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 20. 
3) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10. 

- Kejelasan dan kerapian presentasi 
1) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 

dan rapi, skor 40. 
2) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan 

rapi, skor 30. 
3) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 

dan kurang rapi, skor 20. 
4) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas 

dan tidak rapi, skor 10. 

- Pada kolom “Ayo Berlatih” 

(1)  Kolom penerapan: membaca surah an-Nūr (24): 54; dan QS An-Nisā (4): 
80

NO Nama Siswa
QS an-Nūr (24): 54; dan 

QS An-Nisā (4): 80
Kriteria*

1 2 3 4 5
1
2
3
4

*Catatan kriteria: 

a) Sangat lancar : Apabila peserta didik dapat membaca surah an-Nūr 
(24): 54; dan QS An-Nisā (4): 80 lancar dan tartil, skor 5. 

b) Lancar : Apabila peserta didik dapat membaca surah an-Nūr (24): 
54; dan QS An-Nisā (4): 80 lancar dan tartil, tapi masih ada kesalahan 
kurang dari 2, skor 4. 

c) Sedang : Apabila peserta didik dapat membaca surah an-Nūr (24): 
54; dan QS An-Nisā (4): 80 lancar dan tartil, tapi masih ada kesalahan 
kurang dari 5, skor 3. 
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d) Kurang lancar  : Apabila peserta didik dapat membaca surah an-Nūr 
(24): 54; dan QS An-Nisā (4): 80 kurang lancar, skor 3.

e) Tidak lancar : Apabila peserta didik tidak dapat membaca surah an-
Nūr (24): 54; dan QS An-Nisā (4): 80 skor 1.

(2) Menyalin dan mencari hukum bacaan lainnya.

Format Penilaiannya:

No. 
Nama 
siswa

Aspek yang dinilai*
Jumlah 
Skor Nilai Ketuntasan

Tindak 
LanjutPenulisan

1 2 3 T TT R P

Keterangan: 
T : Tuntas mencapai nilai 80 ( disesuaikan dengan nilai KKM ) 
TT : Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM 
R : Remedial 
P : Pengayaan 

*Aspek rubrik dan yang dinilai: 
1) Sesuai kaidah penulisan 

Jika peserta didik dapat menulis sesuai dengan kaidah penulisan 
dengan sempurna, skor 30. 
a. Jika peserta didik dapat menulis sesuai dengan kaidah penulisan 

dengan kurang sempurna, skor 20. 
b. Jika peserta didik dapat menulis tidak sesuai dengan kaidah 

penulisan, skor 10. 
2) Kerapihan

a. Jika peserta didik dapat menulis sangat rapi, skor 30. 
b. Jika peserta didik dapat menulis rapi, skor 20. 
c. Jika peserta didik dapat menulis kurang rapi, skor 10. 

(3) Pilihan ganda dan uraian 

Skor penilaian sebagai berikut. 

a. Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 1 (maksimal 10 x1 = 10) 
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b. Uraian: 

Rubrik Penilaian

No.
Soal

Rubrik penilaian Skor

1 a. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan 
surah an-Nūr (24): 54; dan QS An-Nisā (4): 80  sangat 
lengkap dan sempurna, skor 9. 

b. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan 
surah an-Nūr (24): 54; dan QS An-Nisā (4): 80 lengkap, 
skor 6. 

c. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan 
surah an-Nūr (24): 54; dan QS An-Nisā (4): 80 tidak 
lengkap, skor 3. 

9

2 a. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan 
surah an-Nūr (24): 54; dan QS An-Nisā (4): 80 sangat 
lengkap dan sempurna, skor 9. 

b. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan 
surah an-Nūr (24): 54; dan QS An-Nisā (4): 80 lengkap, 
skor 6. 

c. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan 
surah an-Nūr (24): 54; dan QS An-Nisā (4): 80 tidak 
lengkap, skor 3. 

9

3 a. Jika peserta didik dapat menuliskan tiga contoh 
perilaku yang mencerminkan kandungan surah an-Nūr 
(24): 54; dan QS An-Nisā (4): 80, skor 9. 

b. Jika peserta didik dapat menuliskan dua contoh 
perilaku yang mencerminkan kandungan surah an-Nūr 
(24): 54; dan QS An-Nisā (4): 80 skor 6. 

c. Jika peserta didik dapat menuliskan satu contoh 
perilaku yang mencerminkan kandungan surah an-Nūr 
(24): 54; dan QS An-Nisā (4): 80 skor 3. 

9

4 a. Jika peserta didik dapat menuliskan tiga contoh 
perilaku yang mencerminkan kandungan an-Nūr (24): 
54; dan QS An-Nisā (4): 80, skor 9. 

b. Jika peserta didik dapat menuliskan dua contoh 
perilaku yang mencerminkan kandungan surah an-Nūr 
(24): 54; dan QS An-Nisā (4): 80 skor 6. 

c. Jika peserta didik dapat menuliskan satu contoh 
perilaku yang mencerminkan kandungan surah an-Nūr 
(24): 54; dan QS An-Nisā (4): 80 skor 3. 

9
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No.
Soal

Rubrik penilaian Skor

5 a. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan 
alasan sangat lengkap, skor 9. 

b. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan 
alasan lengkap, skor 6. 

c. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan 
alasan tidak lengkap, skor 3. 

9

6 a. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan 
alasan sangat lengkap, skor 9. 

b. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan 
alasan lengkap, skor 6. 

c. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan 
alasan tidak lengkap, skor 3. 

9

7 a. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan 
alasan sangat lengkap, skor 9. 

b. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan 
alasan lengkap, skor 6. 

c. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan 
alasan tidak lengkap, skor 3. 

9

8 a. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan 
alasan sangat lengkap, skor 9. 

b. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan 
alasan lengkap, skor 6. 

c. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan 
alasan tidak lengkap, skor 3. 

9

a. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan 
alasan sangat lengkap, skor 9. 

b. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan 
alasan lengkap, skor 6. 

c. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan 
alasan tidak lengkap, skor 3. 

9

a. Jika peserta didik dapat menuliskan tiga perbedaan 
orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, 
skor 9. 

b. Jika peserta didik dapat menuliskan dua perbedaan 
orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, 
skor 6. 

c. Jika peserta didik dapat menuliskan satu perbedaan 
orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, 
skor 3. 

9

Jumlah skor 90
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Nilai : Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian) x 100 
                                                100

Tugas 

Skor penilaian sebagai berikut. 

1) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 100. 

2) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90.

3) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada 
kekurangan, nilai 80. 

Catatan: 

Selain peserta didik diberikan tugas sesuai dengan yang ada di buku siswa 
juga diberikan tugas tidak terstruktur yang berupa portopolio tentang laporan 
kegiatan membaca al- Qur’an dalam sehari-hari. 

Format bentuk laporannya adalah:

Nama   : ...................     Kelas  : ................... 

No. Induk  : ...................     Bulan  : ...................

No.
Tanggal/ 

Hari

Ayat yang dibaca Paraf 
guru/ 
orang 

tua

Ket./ 
AlasanJuz Surah Ayat Hlm. (Iqra) Hlm.

1
2
3
4
5

Mengetahui, 
Guru …….

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

................., .................20...... 
Orang Tua/Wali Siswa 

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

Setiap karya siswa sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar 
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portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik 
sebagai bukti pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala 
penilaian 0—10 atau 0—100. Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan 
peserta didik, semakin tinggi skor yang diberikan. Kolom keterangan diisi 
dengan catatan guru tentang kelemahan dan kekuatan tulisan yang dinilai.

Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut. 
a. Rata-rata dari jumlah nilai pada kolom Mari Belajar al-Qur’an jumlah 

nilai pada kolom diskusi x 60 %. 
b. Jumlah nilai rata-rata pada kolom “Ayo berlatih” menyalin, pilihan 

ganda/ uraian dan tugas x 40 %.  Nilai akhir = nilai a + nilai b

- Kunci jawaban 

- Kolom penerapan 

(kebijakan guru disesuaikan dengan jawaban peserta didik)

- Pilihan ganda 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

- Tugas 

(Kebijakan guru)

Disarankan: 

• Guru harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan 
penskorannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

• Guru diharapkan untuk memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter 
yang dimiliki peserta didik selama dalam proses pembelajaran. 
Catatan terkait dengan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki 
boleh peserta didik dapat dilakukan dengan tabel berikut ini: 

Nama 
peserta 
didik

Aktifitas
Jumlah 

skor

Tingkat 
penguasaan 

nilai (MK, MB, 
MT, BT)

ket
Kerja sama Keaktifan Partisipasi Inisiatif 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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Rubrik penilaian: 

a) Apabila peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang dinyatakan 
dalam indikator. 

b) Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang 
dinyatakan dalam indikator. 

c) Apabila sudah memperlihatkan perilaku dan sudah konsisten yang 
dinyatakan dalam indikator. 

d) Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam 
indikator. 

Catatan: 
Penguasaan nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan. 
Rentang Skor  = Skor Maksimal – Skor Minimal 
    = 16 - 4 
    = 12
MK  = 4 - 16 
MB  = 1- 13 
MT = 8 - 10 
BT  = 4-7 

Keterangan: 

BT :  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-
tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator). 

MT :  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan 
adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator 
tetapi belum konsisten). 

MB :  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai 
konsisten). 

MK : Membudaya/kebiasaan (apabila peserta didik terus menerus 
memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara 
konsisten).
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G. PENGAYAAN 

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang 
telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan hukum bacaan mad far’i. 
(Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil 
dalam pengayaan).

H. REMEDIAL 

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru 
materi tentang “Dengan Ilmu Pengetahuan Semua Jadi Lebih Mudah”. Guru akan 
melakukan penilaian kembali (lihat hal. 4) dengan soal yang sejenis. Remedial 
dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan contoh: pada saat jam 
belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam 
pelajaran selesai). 

Catatan: 

Peserta didik yang belum bisa membaca al-Qur’an diberikan bimbingan khusus.

I. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA 

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam 
buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara 
lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang 
berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 
atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun melalui telepon, tentang 
perkembangan perilaku anaknya.
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A. KOMPETENSI INTI KI  

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam 
2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

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

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

B. KOMPETENSI DASAR KD

1.3. Membaca Al Qur’an dengan tartil dalam kehidupan sehari-hari.
1.4. Menghayati kandungan Al-Qur’an tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. 
2.2. Memiliki sikap kebesaran dan kekuasaan Allah  sesuai kandungan Al-Qur’an dalam 

an-Naḥl (16): 65-70, surah al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl (16):72; QS al-
Isrā’: 12; dan  surah al-Anbiyā’ (21):30. 

3.2. Memahami kandungan Al-Qur’an tentang kebesaran dan kekuasaan Allah dalam 
surah an-Naḥl (16): 65-70, surah al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl (16):72; surah 
al-Isrā’: 12; dan  QS al-Anbiyā’ (21):30. 

4.2. Mencontohkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah sesuai dengan 
kandungan Al-Qur’an surah an-Naḥl (16): 65-70, surah al-Baqarah (2): 164; surah 
an-Naḥl (16):72; surah al-Isrā’: 12; dan  surah al-Anbiyā’ (21):30. 

C. PEMETAAN KOMPETENSI DASAR

BAB KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR
I 3, 4 3.1. ; 4.1.
II 3, 4 3.4. ; 4.2.
III 3, 4 3.5. ; 4.3.
IV 3, 4 3.4. ; 4.4.

Kebesaran dan Kekuasaan 

Allah swt.2
BAB
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BAB KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR
V 3; 4 3.1. ; 4.1.
VI 3; 4 3.8. ; 4.2.
VII 3; 4 3.9. ; 4.3.
VIII 3; 4 3.10. ; 4.4.
IX 3; 4 3.11. ; 4.5.
X 3; 4 3.12. ; 4.6.
XI 3; 4 3.13. ; 4.7.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat menerjemahkan Al-Qur’an surah an-Naḥl (16): 65-70, surah al-
Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl (16):72; QS al-Isrā’: 12; dan  surah al-
Anbiyā’ (21):30;  

2. Siswa dapat menjelaskan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah swt.;

3. Siswa dapat menunjukkan perilaku orang kebesaran dan kekuasaan. Allah 
swt.; 

E. MATERI POKOK

Guru mengusai pokok-pokok materi sebagai berikut :

A. QS. An Naḥl (16) : 65-70

1. Redaksi Ayat

يَٗة ّلَِقۡوٖا  إِنَّ ِف َذٰلَِك  ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهاۚٓ 
َ
ٱۡل ۡحَيا بِهِ 

َ
َماٗٓء فَأ َمآءِ  نَزَل ِمَن ٱلسَّ

َ
ُ أ ّٰ َوٱ

ا ِف ُبُطونِهِۦ ِمۢن َبۡيِ فَۡرٖث  ُّۡسقِيُكم ّمِمَّ نَۡعِٰم لَعِۡبَٗةۖ ن
َ
نَّ لَُكۡم ِف ٱۡل يَۡسَمُعوَن ٦٥ 

َتتَِّخُذوَن  ۡعَنِٰب 
َ
َوٱۡل ٱلَِّخيِل  َثَمَرِٰت  َوِمن   ٦٦ ٰرِبَِي  ّلِلشَّ َسآئِٗغا  َخالِٗصا  ًَنا  لَّ َوَدٖا 

 َ ِ إ َربَُّك  وَۡحٰ 
َ
َوأ  ٦٧ َيۡعقِلُوَن  ّلَِقۡوٖا  يَٗة  َذٰلَِك  ِف  إِنَّ  َحَسًناۚ  َورِزۡقًا  َسَكٗرا  ِمۡنُه 

 ِ
ِ ِمن ُكّ ُ ا َيۡعرُِشوَن ٦٨ ُثمَّ  َجرِ َوِممَّ َباِل ُبُيوٗتا َوِمَن ٱلشَّ ِِذي ِمَن ٱۡلِ

ِن ٱتَّ
َ
ٱلَّۡحِل أ

ۡلَوٰنُُهۥ فِيهِ 
َ
َۡتلٌِف أ اٞب مُّ َيُۡرُج ِمۢن ُبُطونَِها َشَ  ۚ ٗ ُ ٱلََّمَرِٰت فَٱۡسلُِك ُسُبَل َرّبِِك ُذل

ُٰكۡمۚ  ُ َخلََقُكۡم ُثمَّ َيَتَوفَّ ّٰ ُروَن ٦٩ َوٱ يَٗة ّلَِقۡوٖا َيَتَفكَّ ِشَفآءٞ ّلِلنَّاِسۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك 
َ َعلِيٞم قَِديٞر  ّٰ َ َيۡعلََم َبۡعَد ِعۡلٖم َشۡي ًٔاۚ إِنَّ ٱ ۡرَذِل ٱۡلُعُمرِ لَِكۡ 

َ
ٰٓ أ َ ِ َوِمنُكم مَّن يَُردُّ إ

 ٧٠
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2. Terjemah

65. dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu 
dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang 
yang mendengarkan (pelajaran). 

66. dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat 
pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada 
dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah 
ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. 

67. dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan 
dan rezki yang baik. Sesunggguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. 

68. dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: “Buatlah sarang-sarang 
di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin 
manusia”, 

69. kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah 
jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar 
minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat 
obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang 
memikirkan. 

70. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu; dan di antara kamu 
ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun), supaya Dia 
tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.

3. Analisa Kandungan Ayat 

Kelompok ayat ini menguraikan bukti-bukti kekuasaan dan kebesaran 
Allah SWT., serta berbagai bentuk nikmat yang dianugerahkan-Nya kepada 
manusia.  Berbagai nikmat tersebut terdapat pada kehidupan kita sehari-hari, 
sebagaimana dijabarkan pada ayat di atas. Hal ini mempertegas bahwa Islam 
sangat menghargai ilmu pengetahuan dan juga orang-orang yang memikirkan 
dan memperhatikan alam sekitar. Sedang tujuan dari perenungan tersebut 
adalah penyadaran diri akan kekuasaan Allah dan kebesarannya. 
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B. QS. Al Baqarah (2) : 164

1. Redaksi Ayat

َوالُْفلِْك الَِّت َتْرِي ِف  ِف اللَّيِْل َوالََّهارِ  َماَواِت َوالرِْض َواْختِ إِنَّ ِف َخلِْق السَّ
الرَْض َبْعَد  ْحَيا بِهِ 

َ
ِمْن َماٍء فَأ َماءِ  ُ ِمَن السَّ َّ نَْزَل ا

َ
بَِما َينَْفُع الَّاَس َوَما أ اْلَْحرِ 

َماءِ  َبْيَ السَّ رِ  َحاِب الُْمَسخَّ َياِح َوالسَّ  َدابٍَّة َوتَْصِيِف الرِّ
ّ
َمْوتَِها َوَبثَّ فِيَها ِمْن ُكِ

َوالرِْض ليَاٍت لَِقْوٍا َيْعقِلُوَن (١٦٤)

2. Terjemah

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

3. Analisa Kandungan Ayat

Dari keseluruhan ayat al-Qur’an, ada isyarat ilmu pengetahuan yang 
perlu digali oleh manusia. Isyarat ilmu pengetahuan itu masih bersifat global 
sehingga memerlukan kesungguhan manusia untuk meneliti atau melakukan 
eksperimen untuk dapat menyingkap isi kandungannya.

Dalam konteksnya yang nyata (arab: syahadah), alam semesta ini bukan 
tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Justru hal itu menambah kesan 
mendalam bahwa alam semesta ini dirancang oleh Dzat yang Maha kreatif, 
Maha cerdas dan Maha canggih. Betapa tidak, jangankan yang meyakini 
tentang adanya Allah SWT., yang menyebut diri sebagai atheis pun tidak akan 
bisa mengelak bahwa wujud alam semesta ini bermanfaat bagi keseluruhan 
hajat hidupnya. Dengan demikian pandangan dasar bahwa alam semesta ada 
perancangnya  adalah keniscayaan. Alam semesta adalah segala yang ada di 
langit dan di bumi serta diantara keduanya.  
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C. QS. An Naḥl (16) : 72

1. Redaksi Ayat

ْزَواِجُكْم بَنَِي وََحَفَدةً 
َ
ْزَواًجا وََجَعَل لَُكْم ِمْن أ

َ
نُْفِسُكْم أ

َ
ُ َجَعَل لَُكْم ِمْن أ ّٰ َوا

ِ ُهْم يَْكُفُروَن (٧٢) ّٰ فَبِاْلَاِطِل يُْؤِمُنوَن َوبِنِْعَمةِ ا
َ
يَِّباِت أ َوَرزَقَُكْم ِمَن الطَّ

2. Terjemah

72.   Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan 
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan 
memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman 
kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

3. Analisa Kandungan Ayat

Guna tujuan tersebut Al Qur’an antara lain menekankan  perlunya kesiapan  
fisik,  mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah. Walaupun para wali 
diminta untuk tidak menjadikan kelemahan di bidang  ekonomi sebagai alasan 
menolak peminang: “Kalau mereka (calon-calon  menantu)  miskin,  maka  
Allah  akan  menjadikan mereka  kaya  (berkecukupan)  berkat  anugerah-Nya” 
(QS An-Nur [24]: 31). Yang tidak memiliki  kemampuan  ekonomi  dianjurkan 
untuk  menahan  diri  dan  memelihara  kesuciannya  “Hendaklah mereka 
yang belum mampu (kawin)  menahan  diri,  hingga  Allah menganugerahkan 
mereka kemampuan” (QS An-Nur [24]: 33). 

D. QS. Al Isrā’ (17) : 12

1. Redaksi Ayat

ِلَبَْتُغوا  ةً  ُمبِْصَ وََجَعلَْنا اللَّيَْل َوالََّهاَر آيَتَْيِ َفَمَحْونَا آيََة اللَّيِْل وََجَعلَْنا آيََة الََّهارِ 
 ً َتْفِصيْ لَْناهُ  ٍء فَصَّ نَِي َواْلَِساَب َوُكَّ َشْ ُِّكْم َوِلَْعلَُموا َعَدَد الِسّ  ِمْن َرب

ً فَْض
(١٢)

2. Terjemah

12. dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan 
tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari 
kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun 
dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.
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3. Analisa Kandungan Ayat

Matahari adalah bola raksasa yang terbentuk dari gas hidrogen dan helium.  
Matahari termasuk bintang berwarna putih yang berperan sebagai pusat tata 
surya.    Disamping sebagai pusat peredaran, matahari juga merupakan sumber 
energi untuk kehidupan yang berkelanjutan.  Panas matahari menghangatkan 
bumi dan membentuk iklim, sedangkan cahayanya menerangi Bumi serta 
dipakai oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis.  Tanpa matahari, tidak 
akan ada kehidupan di bumi karena banyak reaksi kimia yang tidak dapat 
berlangsung.

Bulan adalah satu-satunya satelit alami Bumi, dan merupakan satelit 
alami terbesar ke-5 di Tata Surya. Bulan tidak mempunyai sumber cahaya 
sendiri dan cahaya Bulan sebenarnya berasal dari pantulan cahaya Matahari. 

E. QS. Al Anbiya’ (21) : 30

1. Redaksi Ayat

رَْض َكَنَتا َرتًْقا َفَفَتْقَنا ُهَما وََجَعلَْنا ِمَن 
َ
َماَواِت َواْل نَّ السَّ

َ
ِيَن َكَفُروا أ َولَْم يََر الَّ

َ
أ

فَ يُْؤِمُنوَن (٣٠)
َ
ٍء َحٍّ أ الَْماءِ ُكَّ َشْ

2. Terjemah

30.  dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit 
dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami 
pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang 
hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?

3. Analisa Kandungan Ayat

Penciptaan Alam Semesta

Pada tahun 1952, fisikawan Gamow, berkesimpulan bahwa galaksi-galaksi 
diseluruh  alam raya yang jumlahnya tidak kurang dari 100 milyar dan masing-
masing rata-rata berisi 100 milyar bintang itu pada mulanya berada disatu 
tempat bersama dengan  bumi, sekitar 15 milyar tahun yang lalu. Materi yang 
sekian banyak itu terkumpul sebagai suatu gumpalan yang terdiri dari neutron, 
hingga pada saat tertentu yang tidak diketahui penyebabnya meledak dengan 
amat dahsyat yang melemparkan seluruh materinya hingga berhamburan 
untuk kemudian membentuk galaksi dan bintang-bintang. Peristiwa inilah 
yang kemudian dinamakan Dentuman Besar atau Big Bang. 
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Hingga sekarang teori tentang kejadian alam semesta bahwa ia ada oleh 
sebab tertentu yang menunjukkan bahwa ia diciptakan yang bersifat dinamis 
dan bukan ada dengan sendirinya yang bersifat statis adalah yang paling 
dapat diandalkan tingkat keabsahan observasinya dengan Big Bang sebagai 
pendulumnya.

F. PROSES PEMBELAJARAN 

1. Pendahuluan ( 5 menit )

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan basmalah, dilanjutkan 
dengan mengucapkan salam sapa.

b. Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran 
dan memeriksa kehadiran, kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk 
peserta didik.

c. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara 
komunikatif yang berkaitan dengan materi pelajaran.

d. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai.

e. Guru mengkondisikan peserta didik untuk membentuk kelompok-
kelompok kecil 

f. Guru membagikan kertas plano (bufallo) kepada masing-masing kelompok 
(terdiri 4-5 siswa) 

g. Guru menyampaikan tema pelajaran yang akan didiskusikan oleh masing-
masing kelompok

2. Kegiatan inti ( 15 menit)

a. Mengamati 

• Peserta didik memperhatikan tayangan ayat surah an-Naḥl (16): 65-
70, surah al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl (16):72; QS al-Isrā’: 
12; dan  surah al-Anbiyā’ (21):30 beserta artinya. 

• Peserta didik menelaah sumber belajar (buku siswa) tentang isi dan 
kandungan ayat surah an-Naḥl (16): 65-70, surah al-Baqarah (2): 
164; surah an-Naḥl (16):72; QS al-Isrā’: 12; dan  surah al-Anbiyā’ 
(21):30.  
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b. Menanya

• Peserta didik dengan dibantu motivasi dari guru mengajukan 
pertanyaan yang berkaitan dengan isi dan kandungan surah an-Naḥl 
(16): 65-70, surah al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl (16):72; QS 
al-Isrā’: 12; dan  surah al-Anbiyā’ (21):30. 

c. Eksplore

• Secara berkelompok peserta didik membaca arti ayat surah an-Naḥl 
(16): 65-70, surah al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl (16):72; QS 
al-Isrā’: 12; dan  surah al-Anbiyā’ (21):30 sampai hafal secara bekerja 
sama dan melakukan penilaian antar teman. 

• Secara berkelompok peserta didik berdiskusi tentang isi dan kandungan 
ayat surah an-Naḥl (16): 65-70, surah al-Baqarah (2): 164; surah an-
Naḥl (16):72; QS al-Isrā’: 12; dan  surah al-Anbiyā’ (21):30. 

• Setelah selesai berdiskusi, masing-masing kelompok menempel hasil 
diskusi pada tempat yang telah disediakan.

• Masing-masing kelompok berputar mengamati hasil kerja kelompok 
lain.

d. Asosiasi

• Memilih diantara temannya untuk menjadi Presenter.

e. Mengkomunikasikan

• Presenter kelompok secara bergiliran mempresentasikan/menjelaskan 
hasil diskusinya dan ditanggapi kelompok lain.

• Para peserta didik memberikan koreksi bersama

3. Penutup

1. Dibawah bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi 
pembelajaran.

2. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 
dilaksanakan.

3. Guru memberikan reward kepada “seluruh kelompok” atas hasil diskusi 
dan presentasinya serta kekompakannya.

4. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya.

5. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa.
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G. PENILAIAN 

Guru melakukan penilaian pada: 

- Kolom “Membaca Al-Qur’an” 

Rubrik Pengamatannya sebagai berikut:

No
Nama 
siswa

Aspek yang dinilai Jumlah 
Skor

Nilai Ketuntasan
Tindak 
Lanjut

1 2 3 4 T TT R P
1
2
3

Dst

Aspek yang dinilai: 
1. Kelancaran   > Skor 25 
2. Artinya   > Skor 25
3. Kosakata  > Skor 25 
4. Isi kandungan  > Skor 25 
Nilai Maksimal            100

Keterangan: 
T  : Tuntas mencapai nilai 80 ( disesuaikan dengan nilai KKM ) 
TT  : Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM 
R  : Remedial 
P  : Pengayaan 

Rubrik penilaiannya adalah:

 • Kelancaran

1. Jika peserta didik dapat membaca surah surah an-Naḥl (16): 65-70, 
surah al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl (16):72; QS al-Isrā’: 12; 
dan  surah al-Anbiyā’ (21):30 dengan lancar dan tartil skor 25. 

2. Jika peserta didik dapat membaca surah surah an-Naḥl (16): 65-70, 
surah al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl (16):72; QS al-Isrā’: 12; 
dan  surah al-Anbiyā’ (21):30 dengan lancar dan kurang tartil skor 15. 

3. Jika peserta didik dapat membaca surah surah an-Naḥl (16): 65-70, 
surah al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl (16):72; QS al-Isrā’: 12; 
dan  surah al-Anbiyā’ (21):30 kurang lancar dan kurang tartil skor 5. 
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• Arti 

1. Jika peserta didik dapat mengartikan surah surah an-Naḥl (16): 65-70, 
surah al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl (16):72; QS al-Isrā’: 12; 
dan  surah al-Anbiyā’ (21):30 dengan benar dan sempurna, skor 25.

2. Jika peserta didik dapat mengartikan surah surah an-Naḥl (16): 65-70, 
surah al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl (16):72; QS al-Isrā’: 12; 
dan  surah al-Anbiyā’ (21):30 dengan benar dan kurang sempurna, 
skor 15. 

3. Jika peserta didik dapat mengartikan surah surah an-Naḥl (16): 65-70, 
surah al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl (16):72; QS al-Isrā’: 12; 
dan  surah al-Anbiyā’ (21):30 dengan tidak benar, skor 5. 

• Isi kandungan

1. Jika peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan surah surah an-
Naḥl (16): 65-70, surah al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl (16):72; 
QS al-Isrā’: 12; dan  surah al-Anbiyā’ (21):30 dengan benar dan 
sempurna, skor 25. 

2. Jika peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan surah surah an-
Naḥl (16): 65-70, surah al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl (16):72; 
QS al-Isrā’: 12; dan  surah al-Anbiyā’ (21):30 dengan benar dan 
kurang sempurna, skor 15. 

3. Jika peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan surah surah an-
Naḥl (16): 65-70, surah al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl (16):72; 
QS al-Isrā’: 12; dan  surah al-Anbiyā’ (21):30 dengan tidak benar, 
skor 5.

 

- Pada saat peserta didik diskusi tentang makna isi kandungan surah surah 
an-Naḥl (16): 65-70, surah al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl (16):72; 
QS al-Isrā’: 12; dan  surah al-Anbiyā’ (21):30 terkait.

No
Nama 
siswa

Aspek yang dinilai Jumlah 
Skor

Nilai Ketuntasan
Tindak 
Lanjut

1 2 3 4 T TT R P
1
2
3

Dst
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Keterangan: 
T  : Tuntas mencapai nilai 80 ( disesuaikan dengan nilai KKM ) 
TT  : Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM 
R  : Remedial 
P  : Pengayaan 

Aspek dan rubrik penilaian: 

a. Kejelasan dan kedalaman informasi 

1) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan sempurna, skor 30. 

2) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 20. 

3) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi kurang lengkap, skor 10.

b. Keaktifan dalam diskusi 

1) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30. 

2) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 20. 

3) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10. 

c. Kejelasan dan kerapian presentasi 

1) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
rapi, skor 40. 

2) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, 
skor 30. 

3) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
kurang rapi, skor 20. 

4) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan 
tidak rapi, skor 10. 

- Pada kolom “Ayo Berlatih” 

(1)  Kolom penerapan: membaca surah an-Naḥl (16): 65-70, surah al-Baqarah 
(2): 164; surah an-Naḥl (16):72; QS al-Isrā’: 12; dan  surah al-Anbiyā’ 
(21):30
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NO
Nama 
Siswa

surah an-Naḥl (16): 65-70, surah 
al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl 
(16):72; QS al-Isrā’: 12; dan  surah 

al-Anbiyā’ (21):30

Kriteria*

1 2 3 4 5

1
2
3
4

*Catatan kriteria: 

a) Sangat lancar : Apabila peserta didik dapat membaca surah surah an-
Naḥl (16): 65-70, surah al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl (16):72; 
QS al-Isrā’: 12; dan  surah al-Anbiyā’ (21):30 lancar dan tartil, skor 
5. 

b) Lancar : Apabila peserta didik dapat membaca surah surah an-Naḥl 
(16): 65-70, surah al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl (16):72; QS 
al-Isrā’: 12; dan  surah al-Anbiyā’ (21):30, tapi masih ada kesalahan 
kurang dari 2, skor 4. 

c) Sedang : Apabila peserta didik dapat membaca surah surah an-Naḥl 
(16): 65-70, surah al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl (16):72; QS 
al-Isrā’: 12; dan  surah al-Anbiyā’ (21):30 lancar dan tartil, tapi masih 
ada kesalahan kurang dari 5, skor 3. 

d) Kurang lancar : Apabila peserta didik dapat membaca surah surah 
an-Naḥl (16): 65-70, surah al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl 
(16):72; QS al-Isrā’: 12; dan  surah al-Anbiyā’ (21):30 kurang lancar, 
skor 3.

e) Tidak lancar : Apabila peserta didik tidak dapat membaca surah 
surah an-Naḥl (16): 65-70, surah al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl 
(16):72; QS al-Isrā’: 12; dan  surah al-Anbiyā’ (21):30 skor 1.

(2) Menyalin dan mencari hukum bacaan lainnya.

Format Penilaiannya:

No. 
Nama 
siswa

Aspek yang dinilai*
Jumlah 
Skor Nilai Ketuntasan

Tindak 
LanjutPenulisan

1 2 3 T TT R P
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Keterangan: 
T  : Tuntas mencapai nilai 80 ( disesuaikan dengan nilai KKM ) 
TT  : Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM 
R  : Remedial 
P  : Pengayaan 

*Aspek rubrik dan yang dinilai: 
1) Sesuai kaidah penulisan 

Jika peserta didik dapat menulis sesuai dengan kaidah penulisan 
dengan sempurna, skor 30. 
a. Jika peserta didik dapat menulis sesuai dengan kaidah penulisan 

dengan kurang sempurna, skor 20. 
b. Jika peserta didik dapat menulis tidak sesuai dengan kaidah 

penulisan, skor 10. 
2) Kerapihan

a. Jika peserta didik dapat menulis sangat rapi, skor 30. 
b. Jika peserta didik dapat menulis rapi, skor 20. 
c. Jika peserta didik dapat menulis kurang rapi, skor 10. 

(3) Pilihan ganda dan uraian 

Skor penilaian sebagai berikut. 
a. Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 1 (maksimal 10 x1 = 10) 
b. Uraian: 
Rubrik Penilaian

No.
Soal

Rubrik penilaian Skor

1 a. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan surah 
surah an-Naḥl (16): 65-70, surah al-Baqarah (2): 164; 
surah an-Naḥl (16):72; QS al-Isrā’: 12; dan  surah al-
Anbiyā’ (21):30 sangat lengkap dan sempurna, skor 9. 

b. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan surah 
surah an-Naḥl (16): 65-70, surah al-Baqarah (2): 164; 
surah an-Naḥl (16):72; QS al-Isrā’: 12; dan  surah al-
Anbiyā’ (21):30 lengkap, skor 6. 

c. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan surah 
surah an-Naḥl (16): 65-70, surah al-Baqarah (2): 164; 
surah an-Naḥl (16):72; QS al-Isrā’: 12; dan  surah al-
Anbiyā’ (21):30 tidak lengkap, skor 3. 

9



32 Ilmu Tafsir Kurikulum 2013

No.
Soal

Rubrik penilaian Skor

2 a. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan surah 
surah an-Naḥl (16): 65-70, surah al-Baqarah (2): 164; 
surah an-Naḥl (16):72; QS al-Isrā’: 12; dan  surah al-
Anbiyā’ (21):30 sangat lengkap dan sempurna, skor 9. 

b. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan surah 
surah an-Naḥl (16): 65-70, surah al-Baqarah (2): 164; 
surah an-Naḥl (16):72; QS al-Isrā’: 12; dan  surah al-
Anbiyā’ (21):30 lengkap, skor 6. 

c. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan surah 
surah an-Naḥl (16): 65-70, surah al-Baqarah (2): 164; 
surah an-Naḥl (16):72; QS al-Isrā’: 12; dan  surah al-
Anbiyā’ (21):30 tidak lengkap, skor 3. 

9

3 a. Jika peserta didik dapat menuliskan tiga contoh perilaku 
yang mencerminkan kandungan surah surah an-Naḥl (16): 
65-70, surah al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl (16):72; 
QS al-Isrā’: 12; dan  surah al-Anbiyā’ (21):30, skor 9. 

b. Jika peserta didik dapat menuliskan dua contoh perilaku 
yang mencerminkan kandungan surah surah an-Naḥl (16): 
65-70, surah al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl (16):72; 
QS al-Isrā’: 12; dan  surah al-Anbiyā’ (21):30 skor 6. 

c. Jika peserta didik dapat menuliskan satu contoh perilaku 
yang mencerminkan kandungan surah surah an-Naḥl (16): 
65-70, surah al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl (16):72; 
QS al-Isrā’: 12; dan  surah al-Anbiyā’ (21):30 skor 3. 

9

4 a. Jika peserta didik dapat menuliskan tiga contoh perilaku 
yang mencerminkan kandungan surah an-Naḥl (16): 65-
70, surah al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl (16):72; QS 
al-Isrā’: 12; dan  surah al-Anbiyā’ (21):30, skor 9. 

b. Jika peserta didik dapat menuliskan dua contoh perilaku 
yang mencerminkan kandungan surah surah an-Naḥl (16): 
65-70, surah al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl (16):72; 
QS al-Isrā’: 12; dan  surah al-Anbiyā’ (21):30 skor 6. 

c. Jika peserta didik dapat menuliskan satu contoh perilaku 
yang mencerminkan kandungan surah surah an-Naḥl (16): 
65-70, surah al-Baqarah (2): 164; surah an-Naḥl (16):72; 
QS al-Isrā’: 12; dan  surah al-Anbiyā’ (21):30 skor 3. 

9
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No.
Soal

Rubrik penilaian Skor

5 a. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
sangat lengkap, skor 9. 

b. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
lengkap, skor 6. 

c. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
tidak lengkap, skor 3. 

9

6 a. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
sangat lengkap, skor 9. 

b. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
lengkap, skor 6. 

c. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
tidak lengkap, skor 3. 

9

7 a. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
sangat lengkap, skor 9. 

b. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
lengkap, skor 6. 

c. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
tidak lengkap, skor 3. 

9

8 a. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
sangat lengkap, skor 9. 

b. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
lengkap, skor 6. 

c. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
tidak lengkap, skor 3. 

9

a. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
sangat lengkap, skor 9. 

b. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
lengkap, skor 6. 

c. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
tidak lengkap, skor 3. 

9

d. Jika peserta didik dapat menuliskan tiga perbedaan orang 
yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, skor 9. 

e. Jika peserta didik dapat menuliskan dua perbedaan orang 
yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, skor 6. 

f. Jika peserta didik dapat menuliskan satu perbedaan orang 
yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, skor 3. 

9

Jumlah skor 90

Nilai = Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian) x 100 
                                                100
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(4) Tugas 

Skor penilaian sebagai berikut. 

1) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu 
yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, 
nilai 100. 

2) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90.

3) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada 
kekurangan, nilai 80. 

Catatan: 

Selain peserta didik diberikan tugas sesuai dengan yang ada di buku siswa 
juga diberikan tugas tidak terstruktur yang berupa portopolio tentang 
laporan kegiatan membaca al- Qur’an dalam sehari-hari. 

Format bentuk laporannya adalah:

Nama   : ...................     Kelas  : ................... 

No. Induk  : ...................     Bulan  : ...................

No.
Tanggal/ 

Hari

Ayat yang dibaca Paraf 
guru/ 
orang 

tua

Ket./ 
AlasanJuz Surah Ayat Hlm. (Iqra) Hlm.

1
2
3
4
5

Mengetahui, 
Guru …….

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

................., .................20...... 
Orang Tua/Wali Siswa 

........................................
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Setiap karya siswa sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar 
portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik 
sebagai bukti pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala 
penilaian 0—10 atau 0—100. Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan 
peserta didik, semakin tinggi skor yang diberikan. Kolom keterangan diisi 
dengan catatan guru tentang kelemahan dan kekuatan tulisan yang dinilai.

Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut. 
a. Rata-rata dari jumlah nilai pada kolom Mari Belajar al-Qur’an 

jumlah nilai pada kolom diskusi x 60 %. 
b. Jumlah nilai rata-rata pada kolom “Ayo berlatih” menyalin, pilihan 

ganda/ uraian dan tugas x 40 %.  Nilai akhir = nilai a + nilai b

Kunci jawaban 

I. Kolom penerapan 
(kebijakan guru disesuaikan dengan jawaban peserta didik)

II. Pilihan ganda 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

III. Tugas 

(Kebijakan guru)

Disarankan: 

• Guru harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya 
sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

• Guru diharapkan untuk memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter 
yang dimiliki peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Catatan 
terkait dengan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki boleh peserta 
didik dapat dilakukan dengan tabel berikut ini: 

Nama 
peserta 
didik

Aktifitas
Jumlah 

skor

Tingkat 
penguasaan 

nilai (MK, MB, 
MT, BT)

ket
Kerja sama Keaktifan Partisipasi Inisiatif 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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Rubrik penilaian: 

a) Apabila peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam 
indikator. 

b) Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang 
dinyatakan dalam indikator. 

c) Apabila sudah memperlihatkan perilaku dan sudah konsisten yang dinyatakan 
dalam indikator. 

d) Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam 
indikator. 

Catatan: 
Penguasaan nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan. 
Rentang Skor  = Skor Maksimal – Skor Minimal 
    = 16 - 4 
    = 12
MK  = 4 - 16 
MB  = 1- 13 
MT  = 8 - 10 
BT  = 4-7 

Keterangan: 

BT :  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda 
awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator). 

MT :  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya 
tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum 
konsisten). 

MB :  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai 
tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten). 

MK :  Membudaya/kebiasaan (apabila peserta didik terus menerus 
memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara 
konsisten).
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H. PENGAYAAN 

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang 
telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan hukum bacaan mad far’i. 
(Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil 
dalam pengayaan).

I. REMEDIAL 

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru 
materi tentang “Dengan Ilmu Pengetahuan Semua Jadi Lebih Mudah”. Guru akan 
melakukan penilaian kembali (lihat hal. 4) dengan soal yang sejenis. Remedial 
dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan contoh: pada saat jam 
belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam 
pelajaran selesai). 

Catatan: 

Peserta didik yang belum bisa membaca al-Qur’an diberikan bimbingan khusus.

J. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA 

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam 
buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara 
lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang 
berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 
atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun melalui telepon, tentang 
perkembangan perilaku anaknya.
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A. KOMPETENSI INTI KI  

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam 
2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

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

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

B. KOMPETENSI DASAR KD

1.5. Membaca Al Qur’an dengan tartil dalam kehidupan sehari-hari.
1.6. Meyakini kebenaran kandungan Al-Qur’an tentang taat kepada Allah dan rasul-

Nya. 
2.3 Memiliki sikap bersyukur atas nikmat Allah sesuai kandungan Al-Qur’an dalam 

az-Zukhruf (43): 9-13, dan  surah al-’Ankabūt(29): 17. 
3.3. Memahami kandungan Al-Qur’an tentang syukur atas nikmat Allah dalam surah 

az-Zukhruf (43): 9-13, dan  surah al-’Ankabūt(29): 17.. 
4.3. Melaksanakan cara-cara syukur atas nikmat Allah sesuai kandungan Al-Qur’an 

surah az-Zukhruf (43): 9-13, dan  surah al-’Ankabūt(29): 17. 

C. PEMETAAN KOMPETENSI DASAR

BAB KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR
I 3, 4 3.1. ; 4.1.
II 3, 4 3.6. ; 4.2.
III 3, 4 3.7. ; 4.3.
IV 3, 4 3.4. ; 4.4.

Mensyukuri Nikmat 

Allah swt.3
BAB
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BAB KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR
V 3; 4 3.1. ; 4.1.
VI 3; 4 3.14. ; 4.2.
VII 3; 4 3.15. ; 4.3.
VIII 3; 4 3.16. ; 4.4.
IX 3; 4 3.17. ; 4.5.
X 3; 4 3.18. ; 4.6.
XI 3; 4 3.19. ; 4.7.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa dapat menerjemahkan Al-Qur’an surah az-Zukhruf (43): 9-13, dan  

surah al-’Ankabūt(29): 17;  al-’Ankabūt

2. Siswa dapat menjelaskan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah swt.;

3. Siswa dapat menunjukkan perilaku orang kebesaran dan kekuasaan. Allah 
swt.; 

E. MATERI POKOK

Guru mengusai pokok-pokok materi sebagai berikut :

A. QS. Az Zukhruf (43) : 9-13

1. Redaksi Ayat

الَْعلِيُم  الَْعزِيُز  َخلََقُهنَّ  َلَُقولُنَّ  َوالرَْض  َماَواِت  السَّ َخلََق  َمْن  ْلَُهْم 
َ
َسأ َولَئِْن 

لََعلَُّكْم   ً ُسُب فِيَها  لَُكْم  وََجَعَل  َمْهًدا  الرَْض  لَُكُم  َجَعَل  ِي  (٩)الَّ
ةً َميًْتا َكٰذلَِك  نَا بِهِ بَْلَ نَْشْ

َ
َماءِ َماًء بَِقَدٍر فَأ َل ِمَن السَّ ِي نَزَّ َتْهَتُدوَن (١٠) َوالَّ

نَْعاِم َما 
َ
ْزَواَج ُكََّها وََجَعَل لَُكْم ِمَن الُْفلِْك َواْل

َ
ِي َخلََق اْل ُتْرَُجوَن (١١) َوالَّ

ُِّكْم إَِذا اْسَتَويُْتْم َعلَيْهِ  َ ُظُهورِهِ ُثمَّ تَْذُكُروا نِْعَمَة َرب َ تَْرَكُبوَن (١٢)لِتَْسَتُووا 
َر َلَا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُ ُمْقرِنَِي (١٣) ِي َسخَّ َوَتُقولُوا ُسبَْحاَن الَّ

2. Terjemah

9. dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka: “Siapakah yang 
menciptakan langit dan bumi?”, niscaya mereka akan menjawab: 
“Semuanya diciptakan oleh yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui”. 
10. yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap dan Dia 
membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu mendapat 
petunjuk. 
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11. dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar (yang diperlukan) 
lalu Kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti Itulah kamu 
akan dikeluarkan (dari dalam kubur). 
12. dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan 
menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi. 
13. supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat 
nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya; dan supaya kamu 
mengucapkan: “Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini 
bagi Kami Padahal Kami sebelumnya tidak mampu menguasainya.

 
3. Analisa Kandungan Ayat

a. Alam semesta ditundukkan Allah SWT demi pemenuhan hajat 
kemanusiaan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah 
alam dan benda lainnya yang tunduk mengikuti aturan-aturan yang 
ditetapkan Allah yang berlaku pada tiap-tiap benda itu adalah :

1) Allah menundukkan laut agar manusia dapat berlayar di atasnya 
di dalam rangka mencari rezeki dengan tujuan agar manusia men-
syukuri nikmat-Nya dan menundukkan segala apa yang ada di 
langit dan di bumi agar menjadi bahan pemikiran bagi manusia 
akan kemahakuasaan-Nya. (QS. Al-Jāṡiyah (45): 12-l3).

2) Allah menjadikan langit dan bumi yang menghampar dan 
membuat jalan-jalan di atasnya, menurunkan hujan sesuai 
dengan kadarnya, dengan air itu tumbuh-tumbuhan akan tumbuh, 
semuanya diciptakan ber-pasang-pasangan, perahu dapat berlayar 
atau mengapung di atas laut, binatang dapat ditunggangi, yang 
semuanya tunduk kepada Allah (QS. Al-Ḥajj (22): 65 dan QS. 
Az-Zukhruf (43): 13). Al-Ḥajj

3) Allah mempergilirkan malam dan siang, matahari dan bulan tetap 
bergerak pada poros yang telah ditentukan baginya adalah wujud 
ketundukannya kepada Allah (QS. Luqman (310): 29 dan QS. 
Fathir (35): 13).

4) Gunung tunduk pada fungsinya diberikanAllah, burung-burung 
yang sering ber-kumpul dengan kawan-kawannya, angin bergerak 
kemana-mana sebagai wujud ketundukannya kepada Allah (QS. 
Shad (38): 18-19) 
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5) Binatang tunduk kepada manusia untuk disembelih (QS. Al-Ḥajj 
(22): 36-37)

6) Menundukkan langit dan bumi, malam dan siang, serta bintang-
bintang agar dapat menjadi bahan analisis dan kajian bagi umat 
manusia (QS. An-Naḥl (16): 12).

7) Menurunkan hujan sehingga menumbuhkan tumbuhan, laut 
tunduk sehingga dapat dilayari, dan sungai-sungai (QS. Ibrahim 
(14): 32).

8) Angin dan awan bergerak di antara langit dan bumi (QS. Al-
Baqarah (2): 164) 

b. Manusia berkewajiban mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT 
untuk dimanfaatkan.

Kata syukur juga berarti puji dan bila dicermati makna syukur 
dari segi pujian, kiranya dapat disadari bahwa pujian terhadap yang 
terpuji baru menjadi wajar bila yang terpuji melakukan sesuatu yang 
baik secara sadar dan tidak terpaksa. 

Pada sisi lain, Al Qur’an secara tegas menyatakan bahwa manfaat 
syukur kembali kepada orang yang bersyukur, sedangkan Allah sama 
sekali tidak memperoleh, bahkan tidak membutuhkan sedikit pun 
dari syukur makhluk-Nya. Akan tetapi, karena kemurahan Allah, Dia 
menyatakan diri-Nya sebagai Syākirun ‘Alīm ( عليم)   .dalam QSشاكر 
Al-Baqarah (2): 158 dan Syākiran ‘Alīma ( (شاكرا عليماdalam QS. An-
Nisa› (4): 147, yang keduanya berarti Maha Bersyukur lagi Maha 
Mengetahui, dalam arti, Allah akan menganugerahkan tambahan 
nikmat berlipat ganda kepada makhluk yang bersyukur walau sedikit.

B. QS. Al Ankabūt (29) : 17

1. Redaksi Ayat

ِيَن َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن  ْوثَانًا َوَتْلُُقوَن إِفًْك إِنَّ الَّ
َ
أ  ِ ّٰ إِنََّما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا

ْزَق َواْعُبُدوهُ َواْشُكُروا َلُ إَِلْهِ  ِ الرِّ ّٰ ِ  َيْملُِكوَن لَُكْم رِزْقًا فَابَْتُغوا ِعنَْد ا ّٰ ا
تُرَْجُعوَن (١٧)
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2. Terjemah

17. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, 
dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah 
itu tidak mampu memberikan rezki kepadamu; Maka mintalah rezki itu 
di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. hanya 
kepada- Nyalah kamu akan dikembalikan.

3. Analisa Kandungan Ayat

Fakhruddin Ar-Razi berpendapat, bahwa rezeki adalah bagian. 
Seseorang punya bagiannya sendiri yang bukan menjadi bagian orang 
lain. la membantah pendapat sebagian orang yang mengatakan, bahwa 
rezeki adalah segala sesuatu yang bisa dimakan dan digunakan. Karena 
Allah menyuruh kita untuk menafkahkan rezeki (QS. Al-Baqarah [2]: 3), 
kalau rezeki adalah sesuatu yang bisa dimakan, itu tentu tidak mungkin 
dinafkahkan. Dia juga membantah pendapat yang mengatakan bahwa 
rezeki adalah sesuatu yang dimiliki. Manusia bermohon, “Ya Allah 
berilah aku anak yang saleh, istri yang saleh.” Anak dan istri bukan milik. 
Demikian juga binatang; bagi binatang ada rezeki tetapi mereka tidak 
mempunyai milik.

Setiap makhluk telah dijamin Allah rezeki mereka. Yang memperoleh 
sesuatu secara tidak sah/haram dan memanfaatkannya pun telah disediakan 
oleh Allah rezeki yang halal, tetapi dia enggan mengusahakannya atau 
tidak puas dengan perolehannya, atau terhalangi oleh satu dan lain hal 
sehingga tidak dapat meraihnya. Karena itu, agama menekankan perlunya 
berusaha, dan bila tidak dapat karena terhalangi oleh satu dan lain sebab, 
maka manusia diperintahkan berhijrah. Al Qur’an hanya sekali menyifati 
Allah dengan ar-Razzaq, yaitu dalam QS. adz-Dzariyat [51]: 57-58.

F. PROSES PEMBELAJARAN 

1. Pendahuluan ( 5 menit )

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan basmalah, dilanjutkan 
dengan mengucapkan salam sapa.

b. Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran 
dan memeriksa kehadiran, kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk 
peserta didik.
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c. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara 
komunikatif yang berkaitan dengan materi pelajaran.

d. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai.

e. Guru mengkondisikan peserta didik untuk membentuk kelompok-
kelompok kecil 

f. Guru membagikan kertas plano (bufallo) kepada masing-masing kelompok 
(terdiri 4-5 siswa) 

g. Guru menyampaikan tema pelajaran yang akan didiskusikan oleh masing-
masing kelompok

2. Kegiatan inti ( 15 menit)

a. Mengamati 

• Peserta didik memperhatikan tayangan ayat surah az-Zukhruf (43): 
9-13, dan  surah al-’Ankabūt(29): 17 beserta artinya. 

• Peserta didik menelaah sumber belajar (buku siswa) tentang isi 
dan kandungan ayat surah az-Zukhruf (43): 9-13, dan  surah al-
’Ankabūt(29): 17.  

b. Menanya

• Peserta didik dengan dibantu motivasi dari guru mengajukan 
pertanyaan yang berkaitan dengan isi dan kandungan surah az-Zukhruf 
(43): 9-13, dan  surah al-’Ankabūt(29): 17. 

c. Eksplore

• Secara berkelompok peserta didik membaca arti ayat surah az-Zukhruf 
(43): 9-13, dan  surah al-’Ankabūt(29): 17 sampai hafal secara bekerja 
sama dan melakukan penilaian antar teman.  

• Secara berkelompok peserta didik berdiskusi tentang isi dan kandungan 
ayat surah az-Zukhruf (43): 9-13, dan  surah al-’Ankabūt(29): 17. 

• Setelah selesai berdiskusi, masing-masing kelompok menempel hasil 
diskusi pada tempat yang telah disediakan.

• Masing-masing kelompok berputar mengamati hasil kerja kelompok 
lain.
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d. Asosiasi

• Memilih diantara temannya untuk menjadi Presenter.

e. Mengkomunikasikan

• Presenter kelompok secara bergiliran mempresentasikan/menjelaskan 
hasil diskusinya dan ditanggapi kelompok lain.

• Para peserta didik memberikan koreksi bersama

3. Penutup
1. Dibawah bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi 

pembelajaran.
2. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan.
3. Guru memberikan reward kepada “seluruh kelompok” atas hasil diskusi 

dan presentasinya serta kekompakannya.
4. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya.
5. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa.

G. PENILAIAN 

Guru melakukan penilaian pada: 

1. Kolom “Membaca Al-Qur’an” 

Rubrik Pengamatannya sebagai berikut:

No
Nama 
siswa

Aspek yang dinilai Jumlah 
Skor

Nilai Ketuntasan
Tindak 
Lanjut

1 2 3 4 T TT R P
1
2
3

Dst

Aspek yang dinilai: 
1. Kelancaran   > Skor 25 
2. Artinya   > Skor 25
3. Kosakata  > Skor 25 
4. Isi kandungan  > Skor 25 
Nilai Maksimal            100
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Keterangan: 
T  : Tuntas mencapai nilai 80 ( disesuaikan dengan nilai KKM ) 
TT  : Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM 
R  : Remedial 
P  : Pengayaan 

Rubrik penilaiannya adalah:

 a. Kelancaran

1. Jika peserta didik dapat membaca surah az-Zukhruf (43): 9-13, dan  
surah al-’Ankabūt(29): 17 dengan lancar dan tartil skor 25. 

2. Jika peserta didik dapat membaca surah az-Zukhruf (43): 9-13, dan  
surah al-’Ankabūt(29): 17 dengan lancar dan kurang tartil skor 15. 

3. Jika peserta didik dapat membaca surah az-Zukhruf (43): 9-13, dan  
surah al-’Ankabūt(29): 17 kurang lancar dan kurang tartil skor 5. 

b. Arti 

1. Jika peserta didik dapat mengartikan surah az-Zukhruf (43): 9-13, dan  
surah al-’Ankabūt(29): 17 dengan benar dan sempurna, skor 25.

2. Jika peserta didik dapat mengartikan surah az-Zukhruf (43): 9-13, dan  
surah al-’Ankabūt(29): 17 dengan benar dan kurang sempurna, skor 
15. 

3. Jika peserta didik dapat mengartikan az-Zukhruf (43): 9-13, dan  surah 
al-’Ankabūt(29): 17 dengan tidak benar, skor 5. 

c. Isi kandungan

1. Jika peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan az-Zukhruf (43): 
9-13, dan  surah al-’Ankabūt(29): 17 dengan benar dan sempurna, 
skor 5. 

2. Jika peserta didik dapat menjelaskan  isi kandungan az-Zukhruf 
(43): 9-13, dan  surah al-’Ankabūt(29): 17 dengan benar dan kurang 
sempurna, skor 15. 

3. Jika peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan surah dengan 
tidak benar, skor 5.
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2. Pada saat peserta didik diskusi tentang makna isi kandungan surah az-
Zukhruf (43): 9-13, dan  surah al-’Ankabūt(29): 17 terkait.

No
Nama 
siswa

Aspek yang dinilai Jumlah 
Skor

Nilai Ketuntasan
Tindak 
Lanjut

1 2 3 4 T TT R P
1
2
3

Dst

Keterangan: 
T  : Tuntas mencapai nilai 80 ( disesuaikan dengan nilai KKM ) 
TT  : Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM 
R  : Remedial 
P  : Pengayaan 

Aspek dan rubrik penilaian: 
a. Kejelasan dan kedalaman informasi 

1) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan sempurna, skor 30. 

2) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 20. 

3) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi kurang lengkap, skor 10.

b. Keaktifan dalam diskusi 
1) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30. 
2) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 20. 
3) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10. 

c. Kejelasan dan kerapian presentasi 
1) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 

dan rapi, skor 40. 
2) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan 

rapi, skor 30. 
3) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 

dan kurang rapi, skor 20. 
4) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas 

dan tidak rapi, skor 10. 
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3. Pada kolom “Ayo Berlatih” 

(1)  Kolom penerapan: membaca surah az-Zukhruf (43): 9-13, dan  surah al-
’Ankabūt(29): 17

NO
Nama 
Siswa

az-Zukhruf (43): 9-13, dan  surah al-
’Ankabūt(29): 17

Kriteria*
1 2 3 4 5

1
2
3
4

*Catatan kriteria: 
a) Sangat lancar : Apabila peserta didik dapat membaca surah az-

Zukhruf (43): 9-13, dan  surah al-’Ankabūt(29): 17 lancar dan tartil, 
skor 5. 

b) Lancar : Apabila peserta didik dapat membaca surah az-Zukhruf 
(43): 9-13, dan  surah al-’Ankabūt(29): 17, tapi masih ada kesalahan 
kurang dari 2, skor 4. 

c) Sedang : Apabila peserta didik dapat membaca surah az-Zukhruf (43): 
9-13, dan  surah al-’Ankabūt(29): 17 lancar dan tartil, tapi masih ada 
kesalahan kurang dari 5, skor 3. 

d) Kurang lancar : Apabila peserta didik dapat membaca surah az-
Zukhruf (43): 9-13, dan  surah al-’Ankabūt(29): 17 kurang lancar, 
skor 3.

e) Tidak lancar : Apabila peserta didik tidak dapat membaca surah az-
Zukhruf (43): 9-13, dan  surah al-’Ankabūt(29): 17 skor 1.

(2) Menyalin dan mencari hukum bacaan lainnya.

Format Penilaiannya:

No. 
Nama 
siswa

Aspek yang dinilai*
Jumlah 
Skor Nilai Ketuntasan

Tindak 
LanjutPenulisan

1 2 3 T TT R P

Keterangan: 
T  : Tuntas mencapai nilai 80 ( disesuaikan dengan nilai KKM ) 
TT  : Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM 
R  : Remedial 
P  : Pengayaan 
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*Aspek rubrik dan yang dinilai: 

1) Sesuai kaidah penulisan 
Jika peserta didik dapat menulis sesuai dengan kaidah penulisan 

dengan sempurna, skor 30. 
a. Jika peserta didik dapat menulis sesuai dengan kaidah penulisan 

dengan kurang sempurna, skor 20. 
b. Jika peserta didik dapat menulis tidak sesuai dengan kaidah 

penulisan, skor 10. 
2) Kerapihan

a. Jika peserta didik dapat menulis sangat rapi, skor 30. 
b. Jika peserta didik dapat menulis rapi, skor 20. 
c. Jika peserta didik dapat menulis kurang rapi, skor 10. 

(3) Pilihan ganda dan uraian 

Skor penilaian sebagai berikut. 
a. Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 1 (maksimal 10 x1 = 10) 
b. Uraian: 

Rubrik Penilaian

No.
Soal

Rubrik penilaian Skor

1 a. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan surah 
az-Zukhruf (43): 9-13, dan  surah al-’Ankabūt(29): 17 sangat 
lengkap dan sempurna, skor 9.  
b. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan surah 
az-Zukhruf (43): 9-13, dan  surah al-’Ankabūt(29): 17 lengkap, 
skor 6. 
c. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan surah 
az-Zukhruf (43): 9-13, dan  surah al-’Ankabūt(29): 17 tidak 
lengkap, skor 3. 

9

2 a. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan surah 
az-Zukhruf (43): 9-13, dan  surah al-’Ankabūt(29): 17 sangat 
lengkap dan sempurna, skor 9. 
b. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan surah 
az-Zukhruf (43): 9-13, dan  surah al-’Ankabūt(29): 17 lengkap, 
skor 6. 
c. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan surah 
az-Zukhruf (43): 9-13, dan  surah al-’Ankabūt(29): 17 tidak 
lengkap, skor 3. 

9
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No.
Soal

Rubrik penilaian Skor

3 a. Jika peserta didik dapat menuliskan tiga contoh perilaku 
yang mencerminkan kandungan surah az-Zukhruf (43): 9-13, 
dan  surah al-’Ankabūt(29): 17, skor 9. 
b. Jika peserta didik dapat menuliskan dua contoh perilaku 
yang mencerminkan kandungan surah az-Zukhruf (43): 9-13, 
dan  surah al-’Ankabūt(29): 17 skor 6. 
c. Jika peserta didik dapat menuliskan satu contoh perilaku 
yang mencerminkan kandungan surah az-Zukhruf (43): 9-13, 
dan  surah al-’Ankabūt(29): 17 skor 3. 

9

4 a. Jika peserta didik dapat menuliskan tiga contoh perilaku 
yang mencerminkan kandungan surah az-Zukhruf (43): 9-13, 
dan  surah al-’Ankabūt(29): 17, skor 9. 
b. Jika peserta didik dapat menuliskan dua contoh perilaku 
yang mencerminkan kandungan surah az-Zukhruf (43): 9-13, 
dan  surah al-’Ankabūt(29): 17 skor 6. 
c. Jika peserta didik dapat menuliskan satu contoh perilaku 
yang mencerminkan kandungan surah az-Zukhruf (43): 9-13, 
dan  surah al-’Ankabūt(29): 17 skor 3. 

9

5 a. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
sangat lengkap, skor 9. 
b. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
lengkap, skor 6. 
c. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
tidak lengkap, skor 3. 

9

6 a. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
sangat lengkap, skor 9. 
b. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
lengkap, skor 6. 
c. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
tidak lengkap, skor 3. 

9

7 a. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
sangat lengkap, skor 9. 
b. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
lengkap, skor 6. 
c. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
tidak lengkap, skor 3. 

9
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No.
Soal

Rubrik penilaian Skor

8 a. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
sangat lengkap, skor 9. 
b. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
lengkap, skor 6. 
c. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
tidak lengkap, skor 3. 

9

a. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
sangat lengkap, skor 9. 
b. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
lengkap, skor 6. 
c. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
tidak lengkap, skor 3. 

9

a. Jika peserta didik dapat menuliskan tiga perbedaan orang 
yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, skor 9. 
b. Jika peserta didik dapat menuliskan dua perbedaan orang 
yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, skor 6. 
c. Jika peserta didik dapat menuliskan satu perbedaan orang 
yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, skor 3. 

9

Jumlah skor 90

Nilai : Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian) x 100 
                                                100

Tugas 

Skor penilaian sebagai berikut. 

1) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu 
yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, 
nilai 100. 

2) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90.

3) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada 
kekurangan, nilai 80. 

Catatan: 

Selain peserta didik diberikan tugas sesuai dengan yang ada di buku siswa 
juga diberikan tugas tidak terstruktur yang berupa portopolio tentang 
laporan kegiatan membaca al- Qur’an dalam sehari-hari. 
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Format bentuk laporannya adalah:

Nama   : ...................     Kelas  : ................... 

No. Induk  : ...................     Bulan  : ...................

No.
Tanggal/ 

Hari

Ayat yang dibaca Paraf 
guru/ 
orang 

tua

Ket./ 
AlasanJuz Surah Ayat Hlm. (Iqra) Hlm.

1
2
3
4
5

Mengetahui, 
Guru …….

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

................., .................20...... 
Orang Tua/Wali Siswa 

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

Setiap karya siswa sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar 
portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik 
sebagai bukti pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala 
penilaian 0—10 atau 0—100. Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan 
peserta didik, semakin tinggi skor yang diberikan. Kolom keterangan diisi 
dengan catatan guru tentang kelemahan dan kekuatan tulisan yang dinilai.

Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut. 
a. Rata-rata dari jumlah nilai pada kolom Mari Belajar al-Qur’an 

jumlah nilai pada kolom diskusi x 60 %. 
b. Jumlah nilai rata-rata pada kolom “Ayo berlatih” menyalin, pilihan 

ganda/ uraian dan tugas x 40 %.  Nilai akhir = nilai a + nilai b

Kunci jawaban 

I. Kolom penerapan 
(kebijakan guru disesuaikan dengan jawaban peserta didik)

II. Pilihan ganda 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

III. Tugas 

(Kebijakan guru)
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Disarankan: 

• Guru harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya 
sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

• Guru diharapkan untuk memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter 
yang dimiliki peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Catatan 
terkait dengan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki boleh peserta 
didik dapat dilakukan dengan tabel berikut ini: 

Nama 
peserta 
didik

Aktifitas
Jumlah 

skor

Tingkat 
penguasaan 

nilai (MK, MB, 
MT, BT)

ket
Kerja sama Keaktifan Partisipasi Inisiatif 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Rubrik penilaian: 

a) Apabila peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam 
indikator. 

b) Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang 
dinyatakan dalam indikator. 

c) Apabila sudah memperlihatkan perilaku dan sudah konsisten yang dinyatakan 
dalam indikator. 

d) Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam 
indikator. 

Catatan: 
Penguasaan nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan. 
Rentang Skor  = Skor Maksimal – Skor Minimal 
    = 16 - 4 
    = 12
MK  = 4 - 16 
MB  = 1- 13 
MT  = 8 - 10 
BT  = 4-7 
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Keterangan: 

BT :  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda 
awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator). 

MT :  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya 
tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum 
konsisten). 

MB :  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai 
tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten). 

MK :  Membudaya/kebiasaan (apabila peserta didik terus menerus 
memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara 
konsisten).

H. PENGAYAAN 
Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang 

telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan hukum bacaan mad far’i. 
(Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil 
dalam pengayaan).

I. REMEDIAL 
Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru 

materi tentang “Dengan Ilmu Pengetahuan Semua Jadi Lebih Mudah”. Guru akan 
melakukan penilaian kembali (lihat hal. 4) dengan soal yang sejenis. Remedial 
dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan contoh: pada saat jam 
belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam 
pelajaran selesai). 
Catatan: 
Peserta didik yang belum bisa membaca al-Qur’an diberikan bimbingan khusus.

J. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA 

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam 
buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara 
lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang 
berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 
atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun melalui telepon, tentang 
perkembangan perilaku anaknya.
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A. KOMPETENSI INTI KI  

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam 
2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

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

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

B. KOMPETENSI DASAR KD

1.7. Membaca Al Qur’an dengan tartil dalam kehidupan sehari-hari.
1.5. Menghayati kandungan Al-Qur’an tentang perilaku amar ma’ruf nahi munkar. 
2.4. Memiliki sikap amar ma’ruf nahi munkar sesuai kandungan Al-Qur’an dalam Ali 

Imraan (3): 104; surah al- Mā’idah (5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3. 
3.4. Memahami kandungan Al-Qur’an tentang amar ma’ruf nahi munkar dalam surah 

Ali Imraan (3): 104; surah al- Mā’idah (5): 78-80; QS aṣ-Ṣāf (61):3.  
4.4. Melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar dalam kehidupan sehari-hari sesuai Al-

Qur’an surah Ali Imraan (3): 104; surah al- Mā’idah (5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3.  

C. PEMETAAN KOMPETENSI DASAR

BAB KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR
I 3, 4 3.1. ; 4.1.
II 3, 4 3.8. ; 4.2.
III 3, 4 3.9. ; 4.3.
IV 3, 4 3.4. ; 4.4.

Amar Ma’ruf Nahi 

Munkar4
BAB
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BAB KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR
V 3; 4 3.1. ; 4.1.
VI 3; 4 3.20. ; 4.2.
VII 3; 4 3.21. ; 4.3.
VIII 3; 4 3.22. ; 4.4.
IX 3; 4 3.23. ; 4.5.
X 3; 4 3.24. ; 4.6.
XI 3; 4 3.25. ; 4.7.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa dapat menerjemahkan Al-Qur’an surah Ali Imraan (3): 104; surah al- 
Mā’idah (5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3;  

2. Siswa dapat menjelaskan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah swt.;

3. Siswa dapat menunjukkan perilaku orang kebesaran dan kekuasaan. Allah 
swt.; 

E. MATERI POKOK

Guru mengusai pokok-pokok materi sebagai berikut :

A. QS. Ali Imran (3) : 104

1. Redaksi Ayat

َعِن  َوَينَْهْوَن  بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 
ْ
َوَيأ اْلَْيِ   َ ِ إ يَْدُعوَن  ٌة  مَّ

ُ
أ ِمنُْكْم  َوْلَُكْن 

ولٓئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن (١٠٤)
ُ
الُْمنَْكرِ َوأ

2. Terjemah

104.  dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari 
yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

3. Analisa Kandungan Ayat

Kalaulah tidak semua anggota masyarakat dapat melaksanakan fungsi 
dakwah, maka hendaklah ada beberapa orang melaksanakan fungsi dakwah, 
untuk diteladani dan didengar nasihatnya. Mereka mengajak secara terus- 
menerus tanpa bosan dan lelah kepada kebajikan, yakni petunjuk-petunjuk 
Ilahi, menyuruh masyarakat kepada yang ma’ruf, yakni nilai-nilai luhur 
serta adat istiadat yang diakui baik oleh masyarakat mereka, selama hal 
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itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ilahiyah, dan mencegah mereka 
dari yang munkar; yakni yang dinilai buruk lagi diingkari oleh akal 
sehat masyarakat. Mereka yang mengindahkan tuntunan ini dan yang 
sungguh tinggi lagi jauh martabat kedudukannya itulah orang-orang yang 
beruntung, mendapatkan apa yang mereka dambakan dalam kehidupan 
dunia dan akhirat.

Perintah berbuat kebaikan dan melarang perbuatan buruk pada 
dasarnya ingin menjadikan bumi - sebagai tempat hidup manusia - ini aman 
dan makmur sesuai dengan cita-cita Nabi SAW. pada negara Madinah, 
14 abad yang lalu. Sekaligus menghambat dan meniadakan tradisi 
buruk yang merusak bumi. Perusakan di bumi dapat terjadi manakala 
masyarakat telah melanggengkan tradisi buruk yang kemudian dianggap 
baik, karena perbuatan itu telah dibiasakan bertahun-tahun. Kalau 
demikian, masyarakat telah membiarkan secara terus menerus kegiatan 
yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan yang pada dasarnya ingin 
kedamaian ke arah yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan.

B. QS. Al Mā’idah (5): 78-80 

1. Redaksi Ayat

َ لَِساِن َداُوَد وَِعيَس ابِْن َمْرَيَم ذٰلَِك  َ ائِيَل  ِيَن َكَفُروا ِمْن بَِن إِْسَ لُعَِن الَّ
َلِئَْس َما  بَِما َعَصْوا َوَكنُوا َيْعَتُدوَن (٧٨)َكنُوا  يَتََناَهْوَن َعْن ُمنَْكٍر َفَعلُوهُ 
َمْت  ِيَن َكَفُروا َلِئَْس َما قَدَّ َّْوَن الَّ َكنُوا َيْفَعلُوَن (٧٩)تََرى َكثًِيا ِمنُْهْم َيَتَول

وَن (٨٠) ُ َعلَيِْهْم َوِف الَْعَذاِب ُهْم َخاِلُ َّ ْن َسِخَط ا
َ
نُْفُسُهْم أ

َ
لَُهْم أ

2. Terjemah

78. telah dila’nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan 
Daud dan Isa putera Maryam. yang demikian itu, disebabkan mereka 
durhaka dan selalu melampaui batas. 79. mereka satu sama lain selalu 
tidak melarang tindakan Munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya 
Amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. 80. kamu melihat 
kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang 
kafir (musyrik). Sesungguhnya Amat buruklah apa yang mereka sediakan 
untuk diri mereka, Yaitu kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka 
akan kekal dalam siksaan.
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3. Analisa Kandungan Ayat

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang kafir dari 
kalangan Yahudi mendapat kemurkaan dan kutukan Tuhan melalui ucapan 
Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Nabi Daud mengutuk Ketika mereka 
membuat kedurhakaan pada hari Sabtu (hari larangan terhadap orang 
Yahudi menangkap ikan). Nabi Isa pun pernah mengutuk mereka. Pada 
akhir ayat ini dijelaskan bahwa kutukan itu disebabkan mereka membuat 
maksiat dan melanggar hukum-hukum Allah dengan cara melampaui 
batas.

Ayat 79 menerangkan bahwa kebiasaan orang-orang Yahudi yaitu 
membiarkan kemungkaran-kemungkaran terjadi di hadapan mereka 
disebabkan mereka tidak melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar. 
Demikianlah buruknya perbuatan mereka itu sehingga menjadi sebab 
adanya kutukan Allah pada mereka. 

Setelah menegaskan kedurhakaan mereka, ayat 80 menerangkan 
bahwa Nabi Muhammad menyaksikan sendiri tingkah laku orang-orang 
kafir Bani Israel yang ada pada pada masanya, yaitu kebanyakan mereka 
tolong-menolong dengan orang musyrik dari kalangan Arab (kaum Nabi 
sendiri) dalam usaha memerangi Nabi Muhammad. Pekerjaan yang 
mereka lakukan itu adalah sangat buruk sekali hanya mengikuti perintah 
hawa nafsu dan hasutan. Perbuatan itu menimbulkan kemurkaan Allah 
yang karenanya mereka pasti mendapat balasan daripada-Nya berupa azab 
api neraka untuk selama-lamanya. Orang-orang yang lepas dari api neraka 
adalah orang-orang yang mengerjakan pekerjaan yang diridai Allah.

Orang Yahudi yang berpura-pura memeluk agama Islam (munafik), 
yang pada saat itu bermukim di Madinah dan sekitarnya. Mereka 
menemukan masyarakat Arab yang terdiri dari dua suku besar, yakni 
Aus dan Khazraj telah berduyun-duyun memeluk Islam, di samping juga 
melihat kepentingan ekonomi serta pengaruh politik mereka menyusut, 
maka tidak ada jalan lain kecuali berupaya menghambat laju agama Islam. 
Mereka bekerja sama dengan kaum musyrikin yang bermukim di Mekah 
dan sekitar Madinah. Tokoh utama kelompok Yahudi ini adalah Ka’b Ibn 
Al Asyraf yang berperan besar mendorong kaum musyrikin menyerang 
kota Madinah.
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C. QS. Aṣ-Ṣāf (61): 3

1. Redaksi Ayat

ْن َتُقولُوا َما  َتْفَعلُوَن (٣)
َ
ِ أ ّٰ َكُبَ َمْقًتا ِعنَْد ا

2. Terjemah

“Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa 
yang tidak kamu kerjakan.”

3. Analisa Kandungan Ayat

Ayat ini menjelaskan orang-orang yang mengaku beriman akan tetapi 
mereka enggan melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah SAW untuk 
berbuat kebaikan di jalan Allah. 

Allah SWT memperingatkan bahwa amatlah dibenci olehNya bagi 
orang yang mengatakan atau menyanggupi sesuatu, tetapi ia sendiri tidak 
melaksanakannya, baik dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan 
masyarakat. Ayat di atas dapat dinilai sebagai kecaman yang ditujukan 
kepada mereka yang berjanji dalam hal ma’ruf tetapi ternyata enggan 
melakukannya.

Menepati janji merupakan perwujudan iman yang kuat, budi pekerti 
yang agung, sikap yang berprikemanusiaan pada seseorang, menimbulkan 
kepercayaan dan penghormatan masyarakat. Sebaliknya perbuatan 
menyalahi janji merupakan perwujudan iman yang lemah, perangai 
yang jelek dan sikap yang tidak berprikemanusiaan, akan timbul saling 
mencurigai dan dendam kesumat di dalam masyarakat. Karena itulah 
agama Islam sangat mencela orang yang suka berdusta dan menyalahi 
janji itu.

Dengan demikian, ayat di atas mengandung sanksi dari Allah SWT., 
serta kecaman terhadap orang beriman yang mengucapkan apa yang 
mereka tidak kerjakan. Ini menggambarkan sisi pokok dari kepribadian 
seorang muslim, yakni kebenaran dan istiqāmah/konsistensi serta 
kelurusan sikap, dan bahwa batinnya harus sama dengan lahirnya. Ciri 
kepribadian muslim ini sangat ditekankan oleh al-Qur’an.
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F. PROSES PEMBELAJARAN 

1. Pendahuluan ( 5 menit )
a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan basmalah, dilanjutkan 

dengan mengucapkan salam sapa.
b. Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran 

dan memeriksa kehadiran, kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk 
peserta didik.

c. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara 
komunikatif yang berkaitan dengan materi pelajaran.

d. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai.
e. Guru mengkondisikan peserta didik untuk membentuk kelompok-

kelompok kecil 
f. Guru membagikan kertas plano (bufallo) kepada masing-masing kelompok 

(terdiri 4-5 siswa) 
g. Guru menyampaikan tema pelajaran yang akan didiskusikan oleh masing-

masing kelompok

2. Kegiatan inti ( 15 menit)

a. Mengamati 

• Peserta didik memperhatikan tayangan ayat Ali Imraan (3): 104; surah 
al- Mā’idah (5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3 beserta artinya. 

• Peserta didik menelaah sumber belajar (buku siswa) tentang isi dan 
kandungan ayat surah Ali Imraan (3): 104; surah al- Mā’idah (5): 78-
80; surah aṣ-Ṣāf (61):3.  

b. Menanya

• Peserta didik dengan dibantu motivasi dari guru mengajukan 
pertanyaan yang berkaitan dengan isi dan kandungan surah Ali Imraan 
(3): 104; surah al- Mā’idah (5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3. 

c. Eksplore

• Secara berkelompok peserta didik membaca arti ayat surah Ali Imraan 
(3): 104; surah al- Mā’idah (5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3 sampai 
hafal secara bekerja sama dan melakukan penilaian antar teman.  

• Secara berkelompok peserta didik berdiskusi tentang isi dan 
kandungan ayat Ali Imraan (3): 104; surah al- Mā’idah (5): 78-80; 
surah aṣ-Ṣāf (61):3. 
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• Setelah selesai berdiskusi, masing-masing kelompok menempel hasil 
diskusi pada tempat yang telah disediakan.

• Masing-masing kelompok berputar mengamati hasil kerja kelompok 
lain.

d. Asosiasi

• Memilih diantara temannya untuk menjadi Presenter.

e. Mengkomunikasikan

• Presenter kelompok secara bergiliran mempresentasikan/menjelaskan 
hasil diskusinya dan ditanggapi kelompok lain.

• Para peserta didik memberikan koreksi bersama

3. Penutup

1. Dibawah bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi 
pembelajaran.

2. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 
dilaksanakan.

3. Guru memberikan reward kepada “seluruh kelompok” atas hasil diskusi 
dan presentasinya serta kekompakannya.

4. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya.

5. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa.

G. PENILAIAN 

Guru melakukan penilaian pada: 

1. Kolom “Membaca Ali Imraan (3): 104; surah al- Mā’idah (5): 78-80; 
surah aṣ-Ṣāf (61):3” 

Rubrik Pengamatannya sebagai berikut:

No
Nama 
siswa

Aspek yang dinilai Jumlah 
Skor

Nilai Ketuntasan
Tindak 
Lanjut

1 2 3 4 T TT R P
1
2
3

Dst
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Aspek yang dinilai: 
1. Kelancaran   > Skor 25 
2. Artinya   > Skor 25
3. Kosakata  > Skor 25 
4. Isi kandungan  > Skor 25 
Nilai Maksimal            100

Keterangan: 
T  : Tuntas mencapai nilai 80 ( disesuaikan dengan nilai KKM ) 
TT  : Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM 
R  : Remedial 
P  : Pengayaan 

Rubrik penilaiannya adalah:

 a. Kelancaran

1. Jika peserta didik dapat membaca Ali Imraan (3): 104; surah al- 
Mā’idah (5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3 dengan lancar dan tartil skor 
25. 

2. Jika peserta didik dapat membaca Ali Imraan (3): 104; surah al- 
Mā’idah (5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3 dengan lancar dan kurang 
tartil skor 15. 

3. Jika peserta didik dapat membaca surah Ali Imraan (3): 104; surah 
al- Mā’idah (5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3 kurang lancar dan kurang 
tartil skor 5.

 b. Arti 

1. Jika peserta didik dapat mengartikan surah Ali Imraan (3): 104; 
surah al- Mā’idah (5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3 dengan benar dan 
sempurna, skor 25.

2. Jika peserta didik dapat mengartikan surah Ali Imraan (3): 104; surah 
al- Mā’idah (5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3 dengan benar dan kurang 
sempurna, skor 15. 

3. Jika peserta didik dapat mengartikan Ali Imraan (3): 104; surah al- 
Mā’idah (5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3 dengan tidak benar, skor 5. 
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c. Isi kandungan

1. Jika peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan Ali Imraan (3): 
104; surah al- Mā’idah (5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3 dengan benar 
dan sempurna, skor 5. 

2. Jika peserta didik dapat menjelaskan  isi kandungan Ali Imraan (3): 
104; surah al- Mā’idah (5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3 dengan benar 
dan kurang sempurna, skor 15. 

3. Jika peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan surah dengan 
tidak benar, skor 5.

2. Pada saat peserta didik diskusi tentang makna isi kandungan surah Ali 
Imraan (3): 104; surah al- Mā’idah (5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3 terkait.

No
Nama 
siswa

Aspek yang dinilai Jumlah 
Skor

Nilai Ketuntasan
Tindak 
Lanjut

1 2 3 4 T TT R P
1
2
3

Dst

Keterangan: 
T  : Tuntas mencapai nilai 80 ( disesuaikan dengan nilai KKM ) 
TT  : Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM 
R  : Remedial 
P  : Pengayaan 

Aspek dan rubrik penilaian: 

d. Kejelasan dan kedalaman informasi 

1) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan sempurna, skor 30. 

2) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 20. 

3) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi kurang lengkap, skor 10.
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e. Keaktifan dalam diskusi 

1) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30. 

2) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 20. 

3) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10. 

f. Kejelasan dan kerapian presentasi 

1) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 
dan rapi, skor 40. 

2) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan 
rapi, skor 30. 

3) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 
dan kurang rapi, skor 20. 

4) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas 
dan tidak rapi, skor 10. 

3. Pada kolom “Ayo Berlatih” 

(1)  Kolom penerapan: membaca surah Ali Imraan (3): 104; surah al- Mā’idah 
(5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3

NO
Nama 
Siswa

Ali Imraan (3): 104; surah al- Mā’idah 
(5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3

Kriteria*
1 2 3 4 5

1
2
3
4

*Catatan kriteria: 

a) Sangat lancar : Apabila peserta didik dapat membaca surah Ali 
Imraan (3): 104; surah al- Mā’idah (5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3 
lancar dan tartil, skor 5. 

b) Lancar : Apabila peserta didik dapat membaca Ali Imraan (3): 104; 
surah al- Mā’idah (5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3, tapi masih ada 
kesalahan kurang dari 2, skor 4. 

c) Sedang : Apabila peserta didik dapat membaca surah Ali Imraan (3): 
104; surah al- Mā’idah (5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3 lancar dan 
tartil, tapi masih ada kesalahan kurang dari 5, skor 3. 

d) Kurang lancar : Apabila peserta didik dapat membaca surah Ali 
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Imraan (3): 104; surah al- Mā’idah (5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3 
kurang lancar, skor 3.

e) Tidak lancar : Apabila peserta didik tidak dapat membaca surah Ali 
Imraan (3): 104; surah al- Mā’idah (5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3 
skor 1.

(2) Menyalin dan mencari hukum bacaan lainnya.

Format Penilaiannya:

No. 
Nama 
siswa

Aspek yang dinilai*
Jumlah 
Skor Nilai Ketuntasan

Tindak 
LanjutPenulisan

1 2 3 T TT R P

Keterangan: 
T : Tuntas mencapai nilai 80 ( disesuaikan dengan nilai KKM ) 
TT : Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM 
R : Remedial 
P : Pengayaan 

*Aspek rubrik dan yang dinilai: 

1) Sesuai kaidah penulisan 
Jika peserta didik dapat menulis sesuai dengan kaidah penulisan 

dengan sempurna, skor 30. 
a. Jika peserta didik dapat menulis sesuai dengan kaidah penulisan 

dengan kurang sempurna, skor 20. 
b. Jika peserta didik dapat menulis tidak sesuai dengan kaidah 

penulisan, skor 10. 
2) Kerapihan

a. Jika peserta didik dapat menulis sangat rapi, skor 30. 
b. Jika peserta didik dapat menulis rapi, skor 20. 
c. Jika peserta didik dapat menulis kurang rapi, skor 10. 

(3) Pilihan ganda dan uraian 

Skor penilaian sebagai berikut. 

a. Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 1 (maksimal 10 x1 = 10) 
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b. Uraian: 

Rubrik Penilaian

No.
Soal

Rubrik penilaian Skor

1 d. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan surah 
Ali Imraan (3): 104; surah al- Mā’idah (5): 78-80; surah 
aṣ-Ṣāf (61):3 sangat lengkap dan sempurna, skor 9.  

e. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan surah 
Ali Imraan (3): 104; surah al- Mā’idah (5): 78-80; surah 
aṣ-Ṣāf (61):3 lengkap, skor 6. 

f. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan surah 
Ali Imraan (3): 104; surah al- Mā’idah (5): 78-80; surah 
aṣ-Ṣāf (61):3 tidak lengkap, skor 3. 

9

2 d. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan surah 
Ali Imraan (3): 104; surah al- Mā’idah (5): 78-80; surah 
aṣ-Ṣāf (61):3 sangat lengkap dan sempurna, skor 9. 

e. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan surah 
Ali Imraan (3): 104; surah al- Mā’idah (5): 78-80; surah 
aṣ-Ṣāf (61):3 lengkap, skor 6. 

f. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan surah 
Ali Imraan (3): 104; surah al- Mā’idah (5): 78-80; surah 
aṣ-Ṣāf (61):3 tidak lengkap, skor 3. 

9

3 d. Jika peserta didik dapat menuliskan tiga contoh perilaku 
yang mencerminkan kandungan surah Ali Imraan (3): 104; 
surah al- Mā’idah (5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3, skor 9. 

e. Jika peserta didik dapat menuliskan dua contoh perilaku 
yang mencerminkan kandungan surah Ali Imraan (3): 104; 
surah al- Mā’idah (5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3 skor 6. 

f. Jika peserta didik dapat menuliskan satu contoh perilaku 
yang mencerminkan kandungan surah Ali Imraan (3): 104; 
surah al- Mā’idah (5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3 skor 3. 

9

4 d. Jika peserta didik dapat menuliskan tiga contoh perilaku 
yang mencerminkan kandungan surah Ali Imraan (3): 104; 
surah al- Mā’idah (5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3, skor 9. 

e. Jika peserta didik dapat menuliskan dua contoh perilaku 
yang mencerminkan kandungan surah Ali Imraan (3): 104; 
surah al- Mā’idah (5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3 skor 6. 

f. Jika peserta didik dapat menuliskan satu contoh perilaku 
yang mencerminkan kandungan surah Ali Imraan (3): 104; 
surah al- Mā’idah (5): 78-80; surah aṣ-Ṣāf (61):3 skor 3. 

9
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5 d. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
sangat lengkap, skor 9. 

e. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
lengkap, skor 6. 

f. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
tidak lengkap, skor 3. 

9

6 a. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
sangat lengkap, skor 9. 

b. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
lengkap, skor 6. 

c. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
tidak lengkap, skor 3. 

9

7 d. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
sangat lengkap, skor 9. 

e. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
lengkap, skor 6. 

f. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
tidak lengkap, skor 3. 

9

8 d. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
sangat lengkap, skor 9. 

e. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
lengkap, skor 6. 

f. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
tidak lengkap, skor 3. 

9

d. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
sangat lengkap, skor 9. 

e. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
lengkap, skor 6. 

f. Jika peserta didik dapat menjawab dan memberikan alasan 
tidak lengkap, skor 3. 

9

d. Jika peserta didik dapat menuliskan tiga perbedaan orang 
yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, skor 9. 

e. Jika peserta didik dapat menuliskan dua perbedaan orang 
yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, skor 6. 

f. Jika peserta didik dapat menuliskan satu perbedaan orang 
yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, skor 3. 

9

Jumlah skor 90

Nilai : Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian) x 100 
                                                100
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Tugas 

Skor penilaian sebagai berikut. 

1) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu 
yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, 
nilai 100. 

2) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90.

3) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada 
kekurangan, nilai 80. 

Catatan: 

Selain peserta didik diberikan tugas sesuai dengan yang ada di buku siswa 
juga diberikan tugas tidak terstruktur yang berupa portopolio tentang 
laporan kegiatan membaca al- Qur’an dalam sehari-hari. 

Format bentuk laporannya adalah:

Nama   : ...................     Kelas  : ................... 

No. Induk  : ...................     Bulan  : ...................

No.
Tanggal/ 

Hari

Ayat yang dibaca Paraf 
guru/ 
orang 

tua

Ket./ 
AlasanJuz Surah Ayat Hlm. (Iqra) Hlm.

1
2
3
4
5

Mengetahui, 
Guru …….

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

................., .................20...... 
Orang Tua/Wali Siswa 

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

Setiap karya siswa sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar 
portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik 
sebagai bukti pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala 
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penilaian 0—10 atau 0—100. Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan 
peserta didik, semakin tinggi skor yang diberikan. Kolom keterangan diisi 
dengan catatan guru tentang kelemahan dan kekuatan tulisan yang dinilai.

Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut. 
a. Rata-rata dari jumlah nilai pada kolom Mari Belajar al-Qur’an 

jumlah nilai pada kolom diskusi x 60 %. 
b. Jumlah nilai rata-rata pada kolom “Ayo berlatih” menyalin, pilihan 

ganda/ uraian dan tugas x 40 %.  Nilai akhir = nilai a + nilai b

Kunci jawaban 

I. Kolom penerapan 

(kebijakan guru disesuaikan dengan jawaban peserta didik)

II. Pilihan ganda 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

III. Tugas 

(Kebijakan guru)

Disarankan: 

• Guru harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya 
sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

• Guru diharapkan untuk memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter 
yang dimiliki peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Catatan 
terkait dengan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki boleh peserta 
didik dapat dilakukan dengan tabel berikut ini: 

Nama 
peserta 
didik

Aktifitas
Jumlah 

skor

Tingkat 
penguasaan 

nilai (MK, MB, 
MT, BT)

ket
Kerja sama Keaktifan Partisipasi Inisiatif 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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Rubrik penilaian: 

a) Apabila peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam 
indikator. 

b) Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang 
dinyatakan dalam indikator. 

c) Apabila sudah memperlihatkan perilaku dan sudah konsisten yang dinyatakan 
dalam indikator. 

d) Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam 
indikator. 

Catatan: 
Penguasaan nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan. 
Rentang Skor  = Skor Maksimal – Skor Minimal 
    = 16 - 4 
    = 12
MK  = 4 - 16 
MB  = 1- 13 
MT  = 8 - 10 
BT  = 4-7 

Keterangan: 

BT :  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda 
awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator). 

MT :  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya 
tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum 
konsisten). 

MB :  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai 
tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten). 

MK :  Membudaya/kebiasaan (apabila peserta didik terus menerus 
memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara 
konsisten).
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H. PENGAYAAN 

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang 
telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan hukum bacaan mad far’i. 
(Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil 
dalam pengayaan).

I. REMEDIAL 

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru 
materi tentang “Dengan Ilmu Pengetahuan Semua Jadi Lebih Mudah”. Guru akan 
melakukan penilaian kembali (lihat hal. 4) dengan soal yang sejenis. Remedial 
dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan contoh: pada saat jam 
belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam 
pelajaran selesai). 

Catatan: 

Peserta didik yang belum bisa membaca al-Qur’an diberikan bimbingan khusus.

J. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA 

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam 
buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara 
lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang 
berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 
atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun melalui telepon, tentang 
perkembangan perilaku anaknya.
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SEMESTER 2
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A. KI KOMPETENSI INTI  :

2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, 
ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan 
pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia.

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

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

B. KD KOMPOTENSI DASAR :

2.1 Menunjukkan perilaku sesuai kandungan Al-Qur’an tentang makanan yang 
halal dan yang haram dalam surah al-Baqarah (2): 172-173, surah  al-Maaidah 
(5) : 87-88, surah an-Nahl (16) : 66, 68-69, surah al-Baqarah (2): 219, surah  
al-Maaidah (5): 90-91.

3.1 Memahami kandungan Al-Qur’an tentang makanan yang halal dan yang 
haram dalam surah al-Baqarah (2): 172-173, surah al-Maaidah (5) : 87-88, 
surah an-Nahl (16) : 66, 68-69,surah al-Baqarah (2): 219, surah al-Maaidah 
(5): 90-91

4.3 Mencontohkan makanan dan minuman yang halal dan yang haram sesuai 
kandungan Al-Qur’an surah al-Baqarah (2): 172-173, surah al-Maaidah (5): 
87-88, surah an-Nahl (16) : 66, 68-69,surah al-Baqarah (2): 219, surah al-
Maaidah (5): 90-91.
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C. INDIKATOR PENCAPAIAN; 

1. Membaca, mengartikan, memaknai serta menerjemahkan QS al-Baqarah (2): 
172-173, surah al-Maaidah (5) : 87-88, surah an-Nahl (16) : 66, 68-69,surah 
al-Baqarah (2): 219, surah al-Maaidah (5): 90-91.

2. Menjelaskan tentang intisari dan keterangan dari QS al-Baqarah: 172-173 dan 
QS al-Maaidah : 87-88

3. menjelaskan konsep Islam tentang makanan dan minuman 

4. menjelaskan urgensitas makanan yang sehat dan bergizi

5. Menghafal QS an-Nahl : 66 dan QS an-Nahl : 68-69

6. Mendalami dan memahami kandungan QS an-Nahl : 66 dan QS an-Nahl : 68-
69

7. Menjelaskan dampak negatif khamr dan pebuatan keji berdasarkan QS al-
Baqarah : 219 dan QS al-Maaidah: 90-91

8. Menghafal QS al-Baqarah : 219 dan QS al-Maaidah: 90-91 dengan baik dan 
benar

9. Menjelaskan kandungan QS al-Baqarah : 219 dan QS al-Maaidah: 90-91 
dengan baik dan benar.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah proses belajar mengajar sengan metode/setrategi berikut:

1. Melalui demontrasi Peserta didik dapat membaca, mengartikan dan 
menjelaskan kandungan QS al-Baqarah (2): 172-173, surah al-Maaidah (5) 
: 87-88, surah an-Nahl (16) : 66, 68-69,surah al-Baqarah (2): 219, surah al-
Maaidah (5): 90-91, dengan baik dan benar.

2. Melalu pendalaman karakter Peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan 
sehari-hari tentang makanan halal dan haram sesuai al-Baqarah (2): 172-173, 
surah al-Maaidah (5) : 87-88, surah an-Nahl (16) : 66, 68-69,surah al-Baqarah 
(2): 219, surah al-Maaidah (5): 90-91.

3. Melalui diskusi tentang ayo memahami Peserta didik dapat menunjukkan 
berbagai macam makanan halal dan haram

4. Melalui diskusi, Tanya jawab, dan demonstrasi Peserta didik dapat memahami 
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kelompok makanan yang halal dan haram sesuai QS al-Baqarah (2): 172-173, 
surah al-Maaidah (5) : 87-88, surah an-Nahl (16) : 66, 68-69,surah al-Baqarah 
(2): 219, surah al-Maaidah (5): 90-91. 

E. MATERI POKOK

Petunjuk: 

a. Ajaklah peserta didik membaca usahakan hafal QS al-Baqarah (2): 172-173, 
surah al-Maaidah (5) : 87-88, surah an-Nahl (16) : 66, 68-69,surah al-Baqarah 
(2): 219, surah al-Maaidah (5): 90-91 yang berada dalam buku ajar peserta 
didik 

b. Arahkan Peserta didik untuk memperhatikan,  melafalkan bersama-sama arti 
perlafal atau makna kalimat di dalam buku ajar mereka,  dengan baik untuk 
menambah wawasan mereka usahakan mereka menghafalkan 

c. Perintahlah peserta didik untuk Perhatikan dan membaca terjemah Qs QS al-
Baqarah (2): 172-173, surah al-Maaidah (5) : 87-88, surah an-Nahl (16) : 66, 
68-69,surah al-Baqarah (2): 219, surah al-Maaidah (5): 90-91dengan teliti, 
santun

d. Dampingi peserta didik melakukan pengamatan isi kandungan ayat yang 
terkait dengan materi, yang berada dalam buku ajar mereka 

• Pembahasan tentang QS al-Baqarah (2): 172-173, surah al-Maaidah (5) : 87-
88, surah an-Nahl (16) : 66, 68-69,surah al-Baqarah (2): 219, surah al-Maaidah 
(5): 90-91;

a. Makanan yang halal

Kata 
ً  dalam bahasa arab berasal dari kata َحلَ

 yang berarti َحلَّ
lepas,  tidak terikat. Secara etimologi kata 

ً  berati hal-hal yang boleh َحلَ
dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-
ketentuan yang melarangnya

Mengingat makanan merupakan nikmat dari Allah dan Allah memberi 
petunjuk  yang   jelas tentang sesuatu yang halal dan haram. Makanan 
atau طََعم ialah apa saja yang dapat dimakan, bisa berupa sayur mayur, biji-
bijian, buah-buahan, serta berbagai jenis daging dan ikan. 
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b. Minuman yang halal

Minuman adalah semua jenis cairan yang dapat dikonsumsi. 
Hukumnya sama dengan hukum makanan yakni boleh/halal. makanan 
dan minuman adalah  satu hal yang sangat diperhatikan untuk kebaikan, 
kesehatan dan kesejahteraan oleh islam untuk umatnya. Dalam QS. Al 
Baqarah : 168 di jelaskan

يَْطاِن  ا ِف الرِْض َح َطيًِّبا َو تَتَّبُِعوا ُخُطَواِت الشَّ َها الَّاُس ُكُوا ِممَّ يُّ
َ
يَا أ

إِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُمبٌِي ١٦٨
“janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan”

Menurut ayat diatas, makanan dan minuman harus halal dan thayyib, 
Makanan halal itu ada dua macam, yakni;

a) Halal dari cara memperolehnya. misalnya di dapatkan dari pemberian 
orang tua, dari hasil kerja keras, atau dari cara-cara halal lainnya.

b) Makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-
unsur yang diharamkan menurut syariat.

c. Menjelaskan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal
Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal :

a) Terjaga kesehatnnya sehingga dapat mempertahankan hidupnya 
sampai dengan batas yang ditetapkan Allah Swt

b) Mendapat ridha Allah SWT karena memilih jenis makanan dan 
minuman yang halal

c) Memiliki akhlaqul karimah karena telah menaati perintah Allah SWT 
sekaligus terhindar dari akhlak madzmumah (tercela).

d. Menjelaskan  kelompok makanan dan minuman haram

1. Makanan yang haram :

1) Haram aini, ditinjau dari sifat benda seperti daging babi, darang, 
dan bangkai. Haram karena sifat tersebut, ada tiga :

a. Berupa hewani  yaitu haramnya suatu makanan yang berasal 
dari hewan seperti daging babi, anjing, ulat, buaya, darah 
hewan itu, bangkai dll.
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هِلَّ بِهِ لَِغْيِ 
ُ
َم َوَلَْم اْلِْنِيرِ َوَما أ َم َعلَيُْكُم الَْميَْتَة َوالَّ إِنََّما َحرَّ

َ َغُفوٌر  ّٰ ِ َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَ بَاٍغ َو َعٍد فَ إِثَْم َعلَيْهِ إِنَّ ا ّٰ ا
رَِحيٌم ١٧٣

Artinya : “Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu 
bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang (ketika 
disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa 
dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, 
Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al Baqarah : 173) 

Dari ayat diatas jelaslah bahwa makanan yang diharamkan 
pada pokoknya ada 4:

- Bangkai : hewan yang mati dengan tidak disembelih 
yaitu hewan yang matinya karena tercekik atau dicekik,  
dipukul dengan kayu atau dilempar sesuatu, terjatuh dari 
tempat tinggi Karena ditanduk binatang lain,dimakan 
binatang lain.

- Darah,daging babi, dan binatang yang ketika disembelih 
disebut nama selain Allah.

b. Berupa nabati (tumbuhan), yaitu haramnya suatu makanan 
yang berasal dari tumbuhan seperti kecubung, ganja, buah, 
serta daun beracun. Minuman buah aren, candu, morfin, air 
tape yang telah bertuak berasalkan ubi, anggur yang menjadi 
tuak dan jenis lainnya yang dimakan banyak kerugiannya.

c. Benda yang berasal dari perut bumi, apabila dimakan orang 
tersebut, akan mati atau membahayakan dirinya, seperti 
timah, gas bumi. Solar, bensin, minyak tanah, dan lainnya.

2) Haram sababi, ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan olah 
agama. Haram sababi banyak macamnya, yaitu :

- Makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara 
dhalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, dll.
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- Makanan haram yang diperoleh dari hasil judi, undian 
harapan, taruhan, menang togel, dll.

- Hasil haram karena menjual makanan dan minuman haram 
seperti daging babi, miras, kemudian dibelikan makanan dan 
minuman.

- Hasil haram karena telah membungakan dengan riba, yaitu 
menggandakan uang.

- Hasil memakan harta anak yatim dengan boros / tidak benar.

2. Minuman yang haram dikonsumsi adalah minuman keras (khamar), 
yaitu semua jenis minuman beralkohol yang memabukkan, yang secara 
kimiawi membuat terjadinya perubahan sifat yang menyebabkan 
mabuk atau hilangnya fungsi akal jika diminum.

e. Menjelaskan bahayanya mengkonsumsi makanan dan minuman haram. 
Diantara dampak dari makanan dan minuman yang haram adalah:

1) Amal ibadahya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan 
Allah Swt

2) Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa (terutama minuman 
keras yang mengandung alkohol), seperti: Kecerdasan menurun, 
cenderung lupa dan melakukan hal-hal yang negatif, Senang 
menyendiri dan melamun, Semangat kerja berkurangn

3) Makan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan

4) Makanan dan minuman yang haram memubadirkan harta

5) Menimbulkan permusuhan dan kebencian.

6) Menimbulkan berbagai kejahatan atau kriminal

f. Menjelaskan kelompok  binatang yang halal dan haram dimakan  

a. kelompok binatang halal dimakan :

- Binatang darat, antara lain : binatang ternak, seperti sapi, kerbau, 
kambing, kuda, dan segala binatang yang baik yang tidak 
diharamkan.
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- Binatang laut, semua binatang yang hidup di dalam air, baik 
berupa ikan maupun lainnya hukumnya halal dimakan, baik 
dalam keadaan mati karena ada penyebabnya , atau mati sendiri.

b. kelompok binatang yang haram dimakan :

- Haram karena binatang tersebut dapat hidup dalam dua alam, 
seperti katak, buaya, bekicot, kura-kura, dsb.

- Haram karena ada nas yang mengharamkannya, seperti himar 
(keledai), binatang buas (binatang bertaring), dan setiap burung 
yang berkuku tajam.

- Haram karena berbahaya dan diperintahkan untuk dibunuh, 
seperti ular, gagak, tikus, anjing galak, dan burung elang.

- Haram dimakan karena dilarang membunuhnya, seperti semut, 
lebah, burung hud-hud, dan burung suradi.

- Haram karena kotor (menjijikkan), seperti kutu, ulat, kutu anjing, 
kutu busuk, cacing, lintah, lalat, lebah, laba-laba, nyamuk, 
kumbang, dan sejenisnya.

F. PROSES PEMBELAJARAN

► Pendahuluan ( 10-15 menit )

1. Bukalah pembelajaran dengan salam dan basmalah

2. Pemperlihatkan kesiapan diri peserta didik dan periksa  kehadiran, 
kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk peserta didik.

3. Berikan apersepsi/ materi yang ada hubungan dengan materi yang diajarkan 
usahakan mengambil dari buku ajar mereka sebagaimana contoh melalui 
scientific di bawah ini;

* Merenungkan Setelah peserta didik memperhatikan berbagai macam 
gambar makanan yang berada di  dibawahnya, berikan 
waktu sejenak pada mereka untuk merenungkan dengan 
teliti karunia Allah kepada umatnya tersebut, bisakah 
mereka mensukurinya? Apa malah mereka merasa kurang 
dan ingin mencoba sesuatu yang dilarang?

* Mengamati Setelah peserta didik memperhatikan gambar-gambar  yang 
ada dalam buku ajar di bagian bawah, kemudian suruhlah 
menuangkan tanggapan mereka pada kolom yang tersedia 
di samping  kiri gambar
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4. berikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara komunikatif yang  
berkaitan dengan materi pelajaran.

Menanya Setelah peserta didik merenungkan, membaca dan mengamati  
gambar / cerita  di buku ajar mereka, maka pandu mereka untuk 
menggali pertanyaan dengan menggunakan kata bagaimana, apa, 
mengapa, jelaskan dan lain-lain misalnya! 
► Dari berbagai macam karunia alloh tersebut, mana yang 

seharusnya ananda pilih? (hanya ini yang ada dalam buku 
peserta didik)

► Apa alasannya? Sebutkan alasan anda!
► Apa konsekwensi makan pada foto pertama? 
► Dan apa konsekwensi makan pada foto kedua?
► Apa pentingnya mengetahui halal makannya makanan?
► Mengapa banyak terjadi kasus-kasus penipuan makanan, 

obatan-obatan, dan lain-lain yang sangat merugikan para 
konsumen? 

► Mengapa makanan bukan hanya sebagai persoalan dunia, 
tetapi juga sebagai ibadah?

► Apakah label halal dapat melindungi konsumen muslim dari 
berbagai kasus penipuan makanan?

5. Sampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai.

6. Kondisikan peserta didik untuk membentuk kelompok-kelompok kecil 
(terdiri 4-5 peserta didik) 

7. Sampaikan tema pelajaran yang akan didiskusikan/dibaca/difahami/
dilakukan oleh masing-masing kelompok

*langkah-langkah pembelajaran nyata secara mutlak menyesuaikan  metode 
dan media yang dipilih guru, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi  
di lapangan. Elemen scientific yang ada dalam buku ini bukanlah herarhis 
yang harus diikuti secara berurutan.

► Kegiatan inti ( 65 menit)

Pertemuan ke 1 Ayo Membaca* 

• Ajaklah peserta didik mengali potensi melalui membaca ayat QS al-
Baqarah (2): 172-173, surah al-Maaidah (5) : 87-88, surah an-Nahl (16) : 
66, 68-69,surah al-Baqarah (2): 219, surah al-Maaidah (5): 90-91 Secara 
bersama-sama,   usahakan hingga setengah hafal 



81Buku Guru Kelas XI MA Keagamaan

• Berilah masing-masing kelompok satu surat sesuai pembahasan.

• Pempersilahkan tiap kelompok menulis perkalimat pada potongan kertas 
karton yang disediakan sebelumnya/menggunakan media lain yang 
sesuai dan relevan 

• Persilahkan tiap kelompok memilih satu perwakilan untuk dijadikan 
pemimpin. 

• Persilahkan tiap-tiap kelompok membaca ayat yang menjadi bagianya 
usahakan hingga hafal, kemudian dipersilahkan mengacak ayat tersebut 
untuk evalusi hasil hafalan 

• Persilahkan ketua kelompok  mananpdu kelompoknya untuk mengurutkan 
kembali satu persatu secara bergantian hinga sempurna semua. 

• Tugaskan ketua kelompok menukar media yang digunakan dengan media 
kelompok lain untuk dibahas dengan kelompok masing-masing 

• Ulangi kegiatan tersebut hingga ayat-ayat yang ditentukan benar-benar 
dikuasai peserta didik

• Amati kinerja peserta didik sambil mencatat nama siswa yang aktif dan 
menulis hasil pembelajaran yang dilakukan siswa ke daftar nilai yang 
telah disediakan.

*Ajak peserta didik menentukan pembuatan media pembelajaran untuk 
pembahasan persiapan materi berikutnya yakni berupa belajar mufrodat dari 
QS al-Baqarah (2): 172-173, surah al-Maaidah (5) : 87-88, surah an-Nahl 
(16) : 66, 68-69,surah al-Baqarah (2): 219, surah al-Maaidah (5): 90-91

Pertemuan ke 2 menegenal mufrodat baik arti maupun maknanya

• Persilahkan Peserta didik berkelompok sesuai kelompok minggu lalu

• Arahkan peserta didik untuk mendiskusikan hasil persiapan media 
masing-masing hingga peserta didik pada tiap kelompok tersebut benar-
benar menguasai penggunaannya. 

• Beri waktu tiap ketua kelompok menyampaikan cara penggunaan  media 
masing-masing

• Persilahkan ketua kelompok untuk menjelaskan ke kelompoknya sesuai 
media-media yang ada. 
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• Amati kinerja anak sambil mencatat nama siswa yang aktif dan menulis 
hasil pembelajaran yang dilakukan siswa ke daftar nilai yang telah 
disediakan.

• Tugaskan tiap kelompok utuk mempersiapkan materi berikutnya yakni 
berupa power point / gambar pendukung materi sebanyaknya  (lengkap 
dengan sumber) yang berkaitan dengan isi dan kandungan ayat sekaligus 
soal-soal evaluasi yang berkaitan dengan materi masing-masing untuk 
kuis, sebagai media pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Pertemuan ke 3 mengenal isi dan kandungan ayat

• Persilahkan semua kelompok bersiap dan membentuk kelompok sesuai 
kelompok mingu lalu.

• Pangillah semua ketua kelompok maju ke depan mengambil no urut 
yang telah disediakan guru, untuk menentukan kelompok mana yang 
harus terlebih dahulu maju  mempresentasikan materi masing-masing 
tentang mengenal isi dan kandungan QS al-Baqarah (2): 172-173, surah 
al-Maaidah (5) : 87-88, surah an-Nahl (16) : 66, 68-69,surah al-Baqarah 
(2): 219, surah al-Maaidah (5): 90-91 “ tema diambil dari buku ajar siswa 
bagian mari kita berdiskusi /Asosiasi

• Beri waktu untuk tiap kelompok 10 sampai 15 menit

• Persilahkan tiap kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan 
hasil kerja kelompok (dengan menyiapkan siapa yang menjadi moderator, 
menjelaskan materi, memegang gambar yang disediakan, tanya jawab,  
notulen serta mencari sumber jawaban jika ada).     

• Persilahkan tiap kelompok menampilkan soal-soal kuis yang dijadikan 
keberhasilan tolak ukur dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

• Amati kinerja anak sambil mencatat nama siswa yang aktif dan menulis 
hasil pembelajaran yang dilakukan siswa ke daftar nilai yang telah 
disediakan.

Pertemuan ke 4 menerapkan prilaku memakan makanan halal, sehat, bergizi 
dan bahaya minuman keras

• Persilahkan peserta didik membaca, berfik sejenak lalu persilahkan 
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untuk mengisi daftar isian pada buku siswa tentang prilaku orang yang 
menerapkan memakan makanan halal, sehat, bergizi dan menghindari 
bahaya minuman keras/ pendalaman karakter sebagaimana contoh ;

Ananda sekalian setelah kalian memahami ayat-ayat tentang makanan halal 
dan haram diatas maka ibu/bapak guru ingin mencoba sejauh mana ananda 
bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ! 

1. Memahami konsep makanan dalam islam, agar di tengah budaya 
konsumerisme ini umat islam lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi 
makanan. Karena sekarang ini sangat banyak makanan yang masih kabur 
kehalalannya, atau masih dipandang halal disebabkan kajian lahirnya saja 
padahal mengandung dampak yang serius. (ini saja yang ada dalam buku 
siswa  ).

2. Banyak membaca untuk menunjang pemahaman fungsi makanan bagi 
kesempurnaan kebutuhan fisik dan psikis, agar peribadatan kita dapat 
berjalan dengan baik tanpa halangan suatu apapun

► Penutup (10’)

1. Bimbing peserta didik melanjutkan kesimpulan materi pembelajaran 
sebgaiamana panduan yang ada dalam buku siswa, seperti berikut ;

Ananda sekalian Setelah kalian mempelajari materi tersebut, tentunya 
ananda dapat menyimpulkan beberapa hal, Coba temukan materi-materi 
pokok lain yang belum tercantum didalamnya!   

a. Dalam mengkonsumsi makanan, hendaknya memperhatikan pola 
makan yang sehat yaitu memperhatikan gizi, vitamin dan pola 
makan yang sesuai dengan kapasitas fisik manusia. Berlebihan dalam 
mengkonsumsinya dinilai tercela sebagai akibat godaan nafsu dan 
meneladani sifat setan. (hanya ini yang ada dalam buku ajar peserta 
didik)

b. Makanan  yang  sehat adalah makanan yang memiliki zat gizi 
yang cukup dan proporsional,  dalam arti sesuai dengan kebutuhan 
pemakan, tidak berlebih,  dan  tidak  kurang.
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c. Setiap makanan yang dikonsumsi akan berakibat pada jiwa dan raga.

d. Allah telah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan-Nya pada penciptaan 
susu, lebah dengan madunya, 

2. Allah melarang segala bentuk kegiatan yang buruk karena pastilah berakibat 
pada kerusakan tatanan individu, keluarga dan masyarakat. Diantara 
kegiatan yang terlarang tersebut adalah meminum khamar, berjudi, sirik, 
mengundi nasib karena bagian dari perbuatan yang dilakukan syetan.
ukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, dengan 
cara memotivasi/mengarahkan agar peserta didik dapat memilih makanan 
mana yang halal dan mana yang haram disetiap momen.

3.  Berikan reward kepada “seluruh kelompok” atas hasil diskusi 

4.  Sampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.

5. Tutup bersama-sama pembelajaran dengan berdoa dan salam.

G. PENILAIAN

Lakukan penilaian pada tiap kegiatan peserta didik: 

- Pada Aspek cognitive Pilihan ganda dan uraian 

a. Penjajakan kemampuan pemahaman peserta didik pada soal pilihan ganda 
maka untuk memudahkan koreksi kami sediakan kuncinya (cek kembali 
jika ada yang salah).

1 E 6 A
2 A 7 D
3 D 8 C
4 D 9 -
5 A 10 B

Skor penilaian sebagai berikut. 

Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 1 (minimal 10 x1 = 10) 

Nilai = (Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian) x 100 
Skor maksimum (10)

b. Untuk bagian Esay kami serahkan sepenuhnya kepada bapak ibu guru 
masing-masing 
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Rubrik Penilaian 

No. 
Soal Rubrik penilaian Skor 

maksimal
1 d. Jika peserta didik dapat menjelaskan al-Baqarah (2): 

172-173 tentang makanan yang halal dan bergizi sangat 
lengkap dan sempurna, skor 9. 

e. Jika peserta didik dapat menjelaskan surah di atas 
lengkap, skor 6. 

f. Jika peserta didik dapat menjelaskan surah di atas tidak 
lengkap, skor 3. 

9

2 d. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan surah 
al-Maaidah (5) : 87-88  sa ngat lengkap dan sempurna, 
skor 9. 

e. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan surah 
di atas lengkap, skor 6. 

f. Jika peserta didik dapat menuliskan isi kandungan surah 
di atas tidak lengkap, skor 3. 

9

3 d. Jika peserta didik dapat menulis dan menerjemahkan 
serta menguraikan QS.An-Nahl : 66,68-69   tentang 
pentingnya makanan yang halal dan bergizi dengan 
lengkap dan sempurna Skor 9

e. Jika peserta didik dapat menulis dan menerjemahkan 
serta menguraikan QS.An-Nahl : 66,68-69   tentang 
pentingnya makanan yang halal dan bergizi dengan 
lengkap Skor 6

f. Jika peserta didik dapat menulis dan menerjemahkan 
serta menguraikan QS.An-Nahl : 66,68-69   tentang 
pentingnya makanan yang halal dan bergizi tidak  
lengkap Skor 3

9

4 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan cara- cara 
menghindari Bahaya Minuman Keras dengan lengkap 
dan sempurna Skor 9

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan cara- cara 
menghindari Bahaya Minuman Keras dengan lengkap  
Skor 6

c. Jika peserta didik dapat menjelaskan cara- cara 
menghindari Bahaya Minuman Keras tidak lengkap Skor 
3

9
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No. 
Soal Rubrik penilaian Skor 

maksimal
5 b. Jika peserta didik dapat menuliskan dan menerjemahkan 

serta jelaskan kandungan QS. Al-Maaidah : 90-91  
menghindari Bahaya Minuman Keras dengan lengkap 
dan sempurna Skor 9

c. Jika peserta didik dapat menuliskan dan menerjemahkan 
serta jelaskan kandungan QS. Al-Maaidah : 90-91  
menghindari Bahaya Minuman Keras dengan lengkap 
Skor 6

d. Jika peserta didik dapat menuliskan dan menerjemahkan 
serta jelaskan kandungan QS. Al-Maaidah : 90-91  
menghindari Bahaya Minuman Keras tidak lengkap  
Skor 3

9

Jumlah skor 45

Nilai = (Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian) x 100 
Skor maksimum (45

- Pada Aspek Psycomotor 

Kami sajikan contoh kolom penerapan menghafal surah al-Baqarah (2): 172-
173, surah al-Maaidah (5) : 87-88, surah an-Nahl (16) : 66, 68-69,surah al-
Baqarah (2): 219, surah al-Maaidah (5): 90-91

NO Nama Siswa QS ….. Kriteria*
1 2 3 4 5

1
2
3
4

*Catatan kriteria: menghafal al-Maaidah: 8-10; surah an-Nahl:90-92; surah 
an-Nisaa’: 105

A Sangat lancar Apabila peserta didik dapat menghafal surah di atas . lancar 
dan tartil, skor 5. 

B Lancar Apabila peserta didik dapat membaca surah di atas. lancar dan 
tartil, tapi masih ada kesalahan kurang dari 2, skor 4

C Sedang Apabila peserta didik dapat membaca surah di atas  lancar dan 
tartil, tapi masih ada kesalahan kurang dari 5, skor 3

D Kurang lancar  Apabila peserta didik dapat membaca surah di atas kurang 
lancar, skor 3
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E Tidak lancar Apabila peserta didik tidak dapat membaca surah di atas ., 
skor 1

Dalam menilai kegiatan belajar mengajar, guru hendaknya menyediakan rubrik-
rubrik, aspek serta keterangan penilaian tiap item, sebagaimana contoh dibawah 
ini: 

- Kolom “Mari Belajar membaca Al-Qur’an” 

Rubrik Pengamatannya sebagai berikut:

No
Nama peserta 

didik
Aspek yang dinilai Jumlah 

Skor
Nilai Ketuntasan

Tindak 
Lanjut

1 2 3 4 T TT R P
1
2
3

Dst

Aspek yang dinilai: 
1. Tajwid  : Skor 25 
2. Kelancaran : Skor 25 
3. Artinya   : Skor 25 
4. mufrodat : Skor 25 
Nilai Maksimal : 100

Keterangan: 
T :  Tuntas mencapai nilai memahami ayat bergizi 

dan bahaya minuman keras ( disesuaikan dengan 
nilai KKM ) 

TT : Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang 
dari nilai KKM 

R :  Remedial 
P :  Pengayaan 

Rubrik penilaiannya adalah:

Dalam aspek Tajwid guru bisa memilih aspek tajwid yang menjadi perhatian 
dari aspek-aspek tajwid yang lain. Mungkin idghom/ hukum mad dll.

• Untuk memudahkan aspek penilaian dalam aspek tajwid hendaknya guru 
menyusun criteria penilaian. Sebagai mana contoh dibawah ini;

2. Jika peserta didik dapat membaca dengan tartil lebih dari 5 contoh 
hukum bacaan yang ditentukan guru pada surah al-Baqarah (2): 172-
173, surah  al-Maaidah (5) : 87-88, surah an-Nahl (16) : 66, 68-69, 
surah al-Baqarah (2): 219, surah  al-Maaidah (5): 90-91. skor 25. 

3. Jika peserta didik dapat membaca dengan tartil lebih dari 4 contoh 
hukum bacaan yang ditentukan guru pada surah tersebut, skor 20. 
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4. Jika peserta didik dapat membaca dengan tartil lebih dari 3 contoh 
hukum bacaan yang ditentukan guru pada surah tersebut., skor 15. 

5. peserta didik dapat membaca dengan tartil lebih dari 2 contoh hukum 
bacaan yang ditentukan guru pada surah tersebut., skor 10. 

6. Jika peserta didik dapat membaca dengan tartil lebih dari 1 contoh 
hukum bacaan yang ditentukan guru pada surah tersebut, skor 5

• Aspek Kelancaran untuk memudahkan penilaian aspek ini guru seharusnya 
menyusun kriterianya. misal bisa guru susun sebagaimana berikut; 

4. Jika peserta didik dapat membaca surah al-Baqarah (2): 172-173, 
surah  al-Maaidah (5) : 87-88, surah an-Nahl (16) : 66, 68-69, surah 
al-Baqarah (2): 219, surah  al-Maaidah (5): 90-91 dengan lancar dan 
tepat skor 25. 

5. Jika peserta didik dapat membaca surah al-Baqarah (2): 172-173, 
surah  al-Maaidah (5) : 87-88, surah an-Nahl (16) : 66, 68-69, surah 
al-Baqarah (2): 219, surah  al-Maaidah (5): 90-91. dengan lancar dan 
kurang tepat skor 15. 

6. Jika peserta didik dapat membaca surah al-Baqarah (2): 172-173, 
surah  al-Maaidah (5) : 87-88, surah an-Nahl (16) : 66, 68-69, surah 
al-Baqarah (2): 219, surah  al-Maaidah (5): 90-91. kurang lancar dan 
kurang tepat skor 5. 

• Aspek penilaian ayo mengartikan untuk memudahkan penilaian aspek ini 
guru seharusnya menyusun kriterianya. misal bisa guru susun sebagaimana 
berikut;

4. Jika peserta didik dapat mengartikan surah al-Baqarah (2): 172-173, 
surah  al-Maaidah (5) : 87-88, surah an-Nahl (16) : 66, 68-69, surah 
al-Baqarah (2): 219, surah  al-Maaidah (5): 90-91. dengan benar dan 
sempurna, skor 25.

5. Jika peserta didik dapat mengartikan surah al-Baqarah (2): 172-173, 
surah  al-Maaidah (5) : 87-88, surah an-Nahl (16) : 66, 68-69, surah 
al-Baqarah (2): 219, surah  al-Maaidah (5): 90-91. dengan benar dan 
kurang sempurna, skor 15. 

6. Jika peserta didik dapat mengartikan surah al-Baqarah (2): 172-173, 
surah  al-Maaidah (5) : 87-88, surah an-Nahl (16) : 66, 68-69, surah 
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al-Baqarah (2): 219, surah  al-Maaidah (5): 90-91. dengan tidak benar, 
skor 5. 

• Makna mufrodat untuk memudahkan penilaian aspek ini guru seharusnya 
menyusun kriterianya. misal bisa guru susun sebagaimana berikut;

4. Jika peserta didik dapat menyebutkan makna mufrodat surah al-
Baqarah (2): 172-173, surah  al-Maaidah (5) : 87-88, surah an-Nahl 
(16) : 66, 68-69, surah al-Baqarah (2): 219, surah  al-Maaidah (5): 
90-91. dengan benar dan sempurna, skor 25. 

5. Jika peserta didik dapat menyebutkan mukna mufrodat surah al-
Baqarah (2): 172-173, surah  al-Maaidah (5) : 87-88, surah an-Nahl 
(16) : 66, 68-69, surah al-Baqarah (2): 219, surah  al-Maaidah (5): 
90-91. dengan benar dan kurang sempurna, skor 15. 

6. Jika peserta didik dapat menyebutkan makna mufrodat surah al-
Baqarah (2): 172-173, surah  al-Maaidah (5) : 87-88, surah an-Nahl 
(16) : 66, 68-69, surah al-Baqarah (2): 219, surah  al-Maaidah (5): 
90-91.  dengan tidak benar, skor 5. 

- Aspek Afektif

Pada kolom “Mari Memahami” 

berilah menilaian kepada saat peserta didik diskusi tentang isi kandungan 
surah al-Baqarah (2): 172-173, surah  al-Maaidah (5) : 87-88, surah an-Nahl 
(16) : 66, 68-69, surah al-Baqarah (2): 219, surah  al-Maaidah (5): 90-91. 

No
Nama peserta 

didik
Aspek yang dinilai Jumlah 

Skor
Nilai Ketuntasan

Tindak 
Lanjut

1 2 3 4 T TT R P
1
2
3

Dst

Keterangan: 
T  :  Tuntas mencapai nilai  memahami kandungan ayat di atas ( disesuaikan 

dengan nilai KKM ) 
TT  :  Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM 
R  :  Remedial 
P  :  Pengayaan 
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Aspek dan rubrik penilaian: 

Untuk memudahkan penilaian aspek ini guru seharusnya menyusun juga 
kriterianya. misal bisa guru susun sebagaimana berikut;

- Kejelasan dan kedalaman informasi 

1) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan sempurna, skor 30. 

2) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 20. 

3) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi kurang lengkap, skor 10.

- Keaktifan dalam diskusi untuk memudahkan penilaian aspek ini guru 
seharusnya menyusun kriterianya. misal bisa guru susun sebagaimana berikut;

1) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30. 

2) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 20. 

3) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10. 

- Kejelasan dan kerapian presentasi untuk memudahkan penilaian aspek ini 
guru seharusnya menyusun kriterianya. misal bisa guru susun sebagaimana 
berikut;

1) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
rapi, skor 40. 

2) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, 
skor 30. 

3) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
kurang rapi, skor 20. 

4) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan 
tidak rapi, skor 10. 

- Pada kolom “pendalaman karakter” 

Kolom penerapan prilaku orang yang memahami konsep makanan dalam islam 
dengan cara menyalin dan menentukan makanan yang halal, sehat, bergizi, 
dan bahaya minuman keras bacaan lainnya. Contoh format Penilaiannya:
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No. 
Nama 
peserta 
didik

Aspek yang dinilai*
Jumlah 
Skor

Nilai Ketuntasan
Tindak 
LanjutPenulisan 

Menentukan  
makanan halal 

haram
1 2 3 T TT R P

Keterangan: 
T  :  Tuntas mencapai nilai makanan yang halal, sehat,bergizi, dan bahaya 

minuman keras ( disesuaikan dengan nilai KKM ) 
TT :  Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM 
R   : Remedial 
P   :  Pengayaan 

*Aspek rubrik dan yang dinilai:

Untuk memudahkan penilaian aspek ini guru seharusnya menyusun kriterianya. 
misal bisa guru susun sebagaimana berikut;  

1) Sesuai kaidah penulisan 
Jika peserta didik dapat menulis sesuai dengan kaidah penulisan dengan 
sempurna, skor 30. 
a. Jika peserta didik dapat menulis sesuai dengan kaidah penulisan 

dengan kurang sempurna, skor 20. 
b. Jika peserta didik dapat menulis tidak sesuai dengan kaidah penulisan, 

skor 10. 

2) Kerapihan
d. Jika peserta didik dapat menulis sangat rapi, skor 30. 
e. Jika peserta didik dapat menulis rapi, skor 20. 
f. Jika peserta didik dapat menulis kurang rapi, skor 10. 

3) Menentukan makannan haram dan halal 
a. Apabila peserta didik dapat menemukan 4 makanan halal dan haram  

skor 40. 
b. Apabila peserta didik dapat menemukan 3 makanan halal dan haram  

skor 30. 
c. Apabila peserta didik dapat menemukan makanan halal dan haram  

skor 20. 
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d. Apabila peserta didik dapat menemukan 1 makanan halal dan haram  
skor 10. 

Jumlah skor maksimal (aspek 1 + aspek 2 + aspek 3) = 100.

Catatan: 

Dalam buku ajar siswa, telah tersedia tugas-tugas tambahan baik berupa tugas 
tersetruktur maupun tidak tersetruktur, guru bisa menggunakannya sebaiknya 
sesuai kebutuhan.   

Selain peserta didik diberikan tugas sesuai dengan yang ada di buku siswa, 
juga diberikan tugas tidak terstruktur yang berupa portopolio tentang laporan 
kegiatan peserta didik berupa penerapan sikap membiasakan makanan halal 
dan haram dalam sehari-hari. 

Contoh Format bentuk laporannya adalah:

Nama   : ...................     Kelas  : ................... 

No. Induk  : ...................     Bulan  : ...................

No.
Tanggal/ 

Hari

Amalan yaumiyah peserta didik tentang 
memilah dan memilih makanan halal dan haram

Paraf 
guru/ 
orang 

tua

Ket./ 
Alasan

Nama 
makanan/ 
minuman

Pendapat peserta didik tentang halal 
/haram

1
2
3
4
5

Mengetahui, 
Guru …….

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

................., .................20...... 
Orang Tua/Wali Peserta didik 

........................................
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Guru dianjurkan memiliki penilaian portofolio, pada tiap karya peserta 
didik yang disesuaikan dengan Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar 
portofolio. portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap 
peserta didik sebagai bukti pekerjaannya.

Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian 0—10 atau 0—100. 
Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi 
skor yang diberikan. Kolom keterangan diisi dengan catatan guru tentang 
kelemahan dan kekuatan tulisan yang dinilai.

Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut. 

a. Rata-rata dari jumlah nilai pada kolom Mari Belajar al-Qur’an jumlah 
nilai pada kolom diskusi x 60 %. 

b. Jumlah nilai rata-rata pada kolom “Ayo berlatih” menyalin, pilihan 
ganda/ uraian dan tugas x 40 %.  Nilai akhir = nilai a + nilai b

- Tugas 

(Kebijakan guru)

Disarankan: 

• Guru harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya 
sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

• Guru diharapkan untuk memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter 
yang dimiliki peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Catatan 
terkait dengan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki boleh peserta 
didik dapat dilakukan dengan tabel berikut ini: 

Nama 
peserta 
didik

Aktifitas
Jumlah 

skor

Tingkat penguasaan 
nilai (MK, MB, MT, 

BT)
ketKerja sama Keaktifan Partisipasi Inisiatif 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Rubrik penilaian: 

a) Apabila peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang dinyatakan 
dalam indikator. 

b) Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang 
dinyatakan dalam indikator. 
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c) Apabila sudah memperlihatkan perilaku dan sudah konsisten yang 
dinyatakan dalam indikator. 

d) Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam 
indikator. 

Catatan: 
Penguasaan nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan. 
Rentang Skor  = Skor Maksimal – Skor Minimal 
    = 16 - 4 
    = 12
MK  = 4 - 16 
MB  = 1- 13 
MT  = 8 - 10 
BT  = 4-7 

Keterangan: 

BT  :  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-
tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator). 

MT :  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan 
adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator 
tetapi belum konsisten). 

MB :  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai 
konsisten). 

MK :  Membudaya/kebiasaan (apabila peserta didik terus menerus 
memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara 
konsisten).

H. PENGAYAAN

Guru hendaknya Mengembangkan materi pengayaan yang sesuai dengan 
materi yang diajarkan. Guru bisa juga memberikan tugas lain kepada peserta didik 
dengan memperluas wawasannya untuk mencari ayat-ayat lain yang berhubungan 
dengan materi, misalnya dalam tafsir al-qur’an al-karim dari kementerian agama 
atau dalam tafsir al-misbah.
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Peserta didik diharapkan dapat mengungkapkan dan mengutip materi yang 
ada di dalamnya. Atau Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan 
soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan 
tentang materi. (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik 
yang berhasil dalam pengayaan). 

I. REMEDIAL 

Bila terdapat Peserta didik yang belum menguasai indikator-indikator tertentu 
hendaknya guru menjelaskan ulang dan mengujinya kembali, tentunya diwaktu 
dan hari yang telah disepakati bersama/yang disesuaikan.

contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam 
pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

J. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam 
buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara 
lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua 
yang berisi tentang perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan 
pembelajaran atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun melalui 
telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.
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Pola Hidup Sederhana Dan 

Santun Terhadap Du’afa2
BAB

http://2.bp.blogspot.com/-0CKdXQVNJNk/U9737PCAaxI/ http://3.bp.blogspot.com/-QzXhYi6rxd4/T_pOCodtF1I/

POLA HIDUP SEDERHANA DAN SANTUN 
TERHADAP DU’AFA

Belajar 
membaca, ar , 

makna, terjemah 
QS. al-Qashash 

(28):19-82; al-Isra 
(17) 26-27, 29-30; 

al-Baqarah (2): 
177

Memahami sis kandungan 
al-Qur’an tentang pola 
hidup sederhana dan 
perintah menyantuni 

para dhuafa dalam surah 
al-Qashash (28):19-82; 

al-Isra (17) 26-27, 29-30; 
al-Baqarah (2): 177

Menerapkan hidup 
sederhana dan 

menyantuni dhuafa 
sesuai kandungan 
al-Qur’an surah al-

Qashash (28):19-82; 
al-Isra (17) 26-27, 29-30; 

al-Baqarah (2): 177

PETA KONSEP

A. KI KOMPETENSI INTI  :

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam 

2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, 
ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan 



97Buku Guru Kelas XI MA Keagamaan

pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia.

3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural

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

B. KD KOMPETENSI DASAR  : 

1.3 Menghayati kandungan Al-Qur’an tentang pola hidup sederhana dan perintah 
menyantuni para dhu’afa’. 

2.2 Memiliki sikap sederhana sesuai kandungan  Al-Qur’an dalam surah  al-
Qashash (28): 79-82;  surah al-Israa’ (17): 26-27, 29-30, surah Al-Baqarah (2) 
: 177

3.2 Memahami kandungan Al-Qur’an tentang pola hidup sederhana dan perintah 
menyantuni para duafa dalam surah al-Qashash (28): 79-82

4.2 Menerapkan hidup sederhana dan menyantuni  dhu’afa’ sesuai kandungan Al-
Qur’an surah al-Qashash (28): 79-82;  surah al-Israa’ (17): 26-27, 29-30, surah 
Al-Baqarah (2) : 177

C. INDIKATOR PENCAPAIAN 

1. Membaca al-Qashash (28): 79-82;  surah al-Israa’ (17): 26-27, 29-30, surah 
Al-Baqarah (2) : 177 

2. Mengartikan al-Qashash (28): 79-82;  surah al-Israa’ (17): 26-27, 29-30, surah 
Al-Baqarah (2) : 177 

3. Memaknai al-Qashash (28): 79-82;  surah al-Israa’ (17): 26-27, 29-30, surah 
Al-Baqarah (2) : 177 

4. Menerjemahkan al-Qashash (28): 79-82;  surah al-Israa’ (17): 26-27, 29-30, 
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surah Al-Baqarah (2) : 177 hidup sederhana dan perintah menyantuni para 
duafa.  ke dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. gambaran QS al-
Qashash: 79-82;  QS al-Israa’: 26-27, 29-30, QS Al-Baqarah : 177 dan hadis 
tentang hidup sederhana dan perintah menyantuni para duafa

5. menjelaskan tentang intisari dan keterangan dari QS al-Qashash: 79-82;  QS 
al-Israa’: 26-27, 29-30, QS Al-Baqarah : 177  hidup sederhana dan perintah 
menyantuni para duafa. 

6. mengidentifikasi macam-macam nikmat Allah menurut QS al-Qashash: 79-
82;  QS al-Israa’: 26-27, 29-30, QS Al-Baqarah : 177 tentang hidup sederhana 
dan perintah menyantuni para duafa. 

7. Mendalami dan memahami serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari 
QS al-Qashash: 79-82;  QS al-Israa’: 26-27, 29-30, QS Al-Baqarah : 177 dan 
hadis tentang hidup sederhana dan perintah menyantuni para duafa. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN :

Setelah materi pembelajaran melalui demonstrasi, diskusi, Tanya jawab peserta 
didik dapat : 

• Membaca al-Qashash (28): 79-82;  surah al-Israa’ (17): 26-27, 29-30, surah 
Al-Baqarah (2) : 177 denan tartil

• Mengartikan, memaknai al-Qashash (28): 79-82;  surah al-Israa’ (17): 26-27, 
29-30, surah Al-Baqarah (2) : 177 dengan tepat dan sempurna

• Memahami kandungan Al-Qur’an tentang hidup sederhana dan menyantuni  
dhu’afa’  dalam surah al-Qashash (28): 79-82;  surah al-Israa’ (17): 26-27, 29-
30, surah Al-Baqarah (2) : 177

• Menerapkan prilaku hidup sederhanan dan menyantuni dhu’afa dalam 
kehidupan sehari-hari

E. MATERI POKOK 

1. Pola hidup sederhana dalam Qs al-Qashash (28): 79-82;

ۡنَيا َيٰلَۡيَت َلَا ِمۡثَل َمآ  ٱلُّ ِيَن يُرِيُدوَن ٱۡلََيٰوةَ  ٰ قَۡوِمهِۦ ِف زِينَتِهۦِۖ قَاَل ٱلَّ َ َ فََخَرَج 
 ِ ّٰ ٱۡلعِۡلَم َوۡيلَُكۡم ثََواُب ٱ وتُواْ 

ُ
ِيَن أ و َحّظٍ َعِظيٖم ٧٩ َوقَاَل ٱلَّ وِتَ َقُٰروُن إِنَُّهۥ َلُ

ُ
أ
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وَن ٨٠ فََخَسۡفَنا بِهِۦ َوبَِدارِهِ  ِٰبُ َّ ٱلصَّ ِ إ َٰهآ  َ يُلَقَّ َو لَِّمۡن َءاَمَن وََعِمَل َصٰلِٗحاۚ  َخۡيٞ 
ٱلُۡمنَتِصِيَن  ِمَن  َكَن  َوَما   ِ ّٰ ٱ ُدوِن  ِمن  ونَُهۥ  يَنُصُ فَِئةٖ  ِمن  َلُۥ  َكَن  َفَما  ۡرَض 

َ
ٱۡل

َ يَۡبُسُط ٱلّرِۡزَق لَِمن  ّٰ نَّ ٱ
َ
ۡمِس َيُقولُوَن َوۡيَكأ

َ
ِيَن َتَمنَّۡواْ َمَكنَُهۥ بِٱۡل ۡصَبَح ٱلَّ

َ
٨١ َوأ

َ ُيۡفلُِح  نَُّهۥ 
َ
َوۡيَكأ ُ َعلَۡيَنا َلََسَف بَِناۖ  ّٰ نَّ ٱ ن مَّ

َ
أ  ٓ َ لَۡو يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهِۦ َوَيۡقِدُرۖ 

ٱۡلَكٰفُِروَن ٨٢ 
2. Isi kandungan ayat singkat

Ayat diatas (79) mengandung mengandung makna suatu kisah unat 
terdahulu, yaitu Qarun yang hidup dengan bergelimang harta. Qarun hidup pada 
zaman Nabi Musa a.s., bahkan suatu riwayat mengatakan bahwa Qarun adalah 
anak paman Nabi Musa. Oleh Allah SWT. Qarun dikarunia harta melimpah. 
Begitu banyaknya harta yang dimiliki Qarun sehingga kunci anaka gudang 
hartanya itu tidak bisa diangkat oleh puluhan oramg kuat. Namun sayangnya, 
harta yang melimpah itu membuat Qarun lupa diri dan menjadi takabur. Dia 
mengatakan bahwa hartanya yang banyak itu berkat hasil usahanya semata, 
bukan karena adanya rahmat Allah atau pemberian-Nya.

Pada suatu hari, Qarun keluar dari istana (rumahnya) dengan segala 
kemegahannya, dikawal oleh para punggawanya. Tujuannya adalah untuk 
memamerkan kekayaannya kepada masyarakat dan menunjukkan kehebatan 
dirinya dalam berusaha. Qarun berhasil memperdaya sebagian masyarakat 
dan diantara mereka ada yang berkata; “Alangkah senangnya seandainya kita 
diberi harta yang melimpah seperti Qarun, kita dapat menikmati hidup ini 
dengan sepuas – puasnya”.

Dinyatakan pada ayat berikutnya (80) bahwa orang yang mempunyai ilmu 
dan akal sehat, sama sekali tidak tertarik oleh harta yang dipamerkan Qarun 
tersebut. Apalah artinya harta jika tidak dapat mendatangkan kebahagiaan 
diakhirat. Mereka bahkan mengatakan bahwa pahala Allah SWT. Jauh lebih 
penting dan bernilai daripada harta melimpah bagi orang yang beriman dan 
beramal saleh. Sebab, harta yang tidak berkah seperti harta kekayaan Qarun 
tersebut hanya akan mendatangkan azab dari Allah SWT. Mereka yakin bahwa 
Allah hanya akan memberikan pahala kepada orang – orang yang beriman dan 
beramal saleh.

Selanjutnya (ayat 81 – 82), Allah menegaskan bahwa akibat kesombongan 
dan ketakaburannya, Qarun ditenggelamkan beserta seluruh harta kekayaannya 



100 Ilmu Tafsir Kurikulum 2013

ke dasar bumi dan tidak ditemukan bekas – bekasnya. Akhirnya, menjadi 
sebutan orang, setiap menemukan sesuatu yang bernilai dari dalam tanah, kita 
sering menyebutnya harta karun.

Ditenggelamkannya Qarun ke dasar bumi merupakan azab Allah yang 
harus diterimanya atas kesombongannya. Ketika azab Allah itu datang, tidak 
ada seorangpun yang mampu memberikan pertolongan kepadanya. Bahkan 
dia sama sekali tidak mampu menolong dirinya sendiri., apalagi menolong 
orang lain. Harta kekayaan yang disombongkannya juga tidak mampu berbuat 
apa – apa, kecuali ikut hancur musnah ditelan bumi.

Atas kejadian tragis yang menimpa Qarun beserta para pengikut setianya 
itu maka masyarakat yang sebelumnya menginginkan harta melimpah seperti 
yang dimiliki Qarun menjadi sadar dan kembali bertobat kepada Allah. Mereka 
menyadari bahwa harta benda sama sekali tidak bisa menolong dari azab 
Allah. Ia hanyalah titipan dan amanah yang harus digunakan sesuai dengan 
kehendak Allah. Jika tidak, maka harta itu akan mendatangkan bencana bagi 
pemiliknya, seperti halnya yang menimpa Qarun. Na’uzubillahi!

3. Perilaku orang yang mengamalkan isi kandungan ayat 

Islam tidak melarang umatnya memiliki harta sebanyak – banyaknya, 
bahkan sangat dianjurkan untuk berusaha sekuat tenaga mendapatkan harta 
yang banyak dan halal, dan menggunakannya sesuai dengan petunjuk Allah 
SWT. Berdasarkan ayat diatas, ada beberapa perilaku orang muslim yang 
mengamalkan isi kandungannya, yang dapat diidentifikasi dalam perilaku 
kehidupan sehari – hari, diantaranya sebagai berikut :

a. Tidak bersikap sombong dengan harta yang dimilikinya

Kebiasaan manusia, ketika memiliki suatu kelebihan selalu bersikap 
sombong dan angkuh. Namun, itu hanya dilakukan oleh orang – orang 
yang tidak beriman. Adapun bagi mereka yang memiliki keimanan 
yang kuat serta mengamalkan isi kandungan ayat Al-Qur’an, niscaya 
tidak bersikap sombong atas harta yang dimilikinya. Meskipun harta 
kekayaannya tersebut sangat melimpah ruah, tak terhitung jumlahnya dan 
tak ternilai harganya, namun ia tetap bersikap rendah hati, sopan dalam 
ucapan, santun dalam perbuatan, dan selalu bersikap dermawan kepada 
sesame. Dengan demikian, hartanya mendatangkan berkah dari Allah 
SWT.
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b.    Menjadikan harta sebagai media untuk beribadah kepada Allah SWT.

Harta adalah titipan AllahSWT, yang harus digunakan sesuai dengan 
kehendak pemberinya. Seorang yang beriman dan mengamalkan isi 
kandungan Al-Qur’an , niscaya menjadikan harta sebagai media untuk 
beribadah kepada Allah SWT, baik dengan cara bersedekah, berzakat, 
maupun cara – cara lainnya. Jadi, semakin banyak harta yang dimilikinya, 
akan semakin rajin ibadahnya kepada Allah SWT.

c.    Menjadikan harta sebagai media untuk mencari ilmu

Menyadari betapa pentingnya ilmu pengetahuan, baik ilmu 
agama maupun umum, tentu setiap muslim wajib mencari ilmu dan 
mempelajarinya sepanjang hayat. Untuk mencari ilmu dip;erlukan biaya 
yang cukup, maka adanya harta kekayaan dapat digunakan sebagai media 
atau alat untuk mencari ilmu. Semakin banyak harta seorang muslim, 
hendaknya semakin tinggi ilmu dan pendidikan yang didapatnya. Sebab 
dengan harta itu, peluang untuk mendapatkan ilmu dan pendidikan 
semakin terbuka luas.

d.    Menghindari sikap boros

Harta memang manis dan sangat menyenangkan. Kita dapat melakukan 
apa saja dengan harta yang dimiliki. Tetapi seorang muslim yang beriman 
dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur’an, niscaya tidak akan melakukan 
perbuatan foya–foya, hura–hura, dan menghambur-hamburkan harta yang 
dimilikinya. Melainkan semakin bertambah hartanya, hidupnya semakin 
sederhana dan hatinya semakin merendah. Ia akan menggunakan hartanya 
sesuai keperluan dan sesuai petunjuk Allah SWT.

4. Menerapkan perilaku hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa 
sebagaimana terkandung dalam ayat di atas

Setelah mempelajari isi kandungan ayat diatas, hendaknya kamu dapat 
menerapkan perilaku hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa dalam 
kehidupan dehari-hari. Untuk dapat menerapkan perilaku terpuji seperti 
disebutkan diatas, hendaknya kamu perhatikan terlebih dahulu beberapa hal 
berikut ini.

a)    Tanamkan keyakinan bahwa harta itu tidak ada yang abadi, ia hanya 
titipan sementara dari Allah SWT. Cepat atau lambat, pada saatnya akan 
diambil oleh Allah.
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b)    Tanamkan keyakinan bahwa harta hanya akan mendatangkan manfaat 
dan berkah jika digunakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT, dan jika 
tidak maka harta akan mendatangkan azab dan bencana bagi pemiliknya.

c)    Tanamkan keyakinan bahwa di dalam harta yang kita miliki, terdapat 
hak orang lain, yaitu kaum duafa, seperti fakir miskin, anak yatim, dan 
terlantar. Mereka mempunyai hak atas harta yang kita miliki, dan hak itu 
harus diberikan kepada mereka.

d)   Biasakanlah bergaul dengan orang yang memiliki perilaku hidup sederhana 
agar kita dapat meneladaninya pada kemudian hari.

e)    Hindari bergaul dengan orang yang suka hura-hura dan menghamburkan 
hartanya, sebab kita akan terbawa arus pergaulannya.

5. Kesimpulan

1. Pada suatu hari Qarun keluar memamerkan harta kekayaannya secara 
berlebih-lebihan dengan sikap yang sombong dan congkak serta ingkar 
tehadap nikmat Allah. Sebagaimana ada juga dari kaumnya bercita-cita 
memiliki harta seperti yang dimiliki Qarun, mereka menganggap apa 
yang dimiliki Qarun itu sesuatu keberuntungan besar.

2. Adapun orang-orang yang cerdik pandai menganggap hal yang demikian 
itu adalah suatu kekeliruan besar dan menimbulkan bencana yang nyata. 
Mereka menyakini bahwa pahala yang disediakan oleh Allah adalah jauh 
lebih baik.

3. Allah membenamkan Qarun beserta semua harta kekayaannya ke 
dalam bumi. Dia sendiri tidak dapat membela diri, demikian pula harta 
kekayaannyayang dia banggakan itu tidak dapat menolongnya sama 
sekali.

4. Orang-orang tadi yang menghendaki kaya rayaseperti Qarun, setelah 
menyaksikan siksa yang dialami Qarun, akhirnya timbul kesadaran bahwa 
Allah yang melapangkan rizki seseorang dan menyempitkannya bagi 
siapa yang dikehendakin-Nya.

5. Dengan cita-cita tidak berkesampaian itu mereka merasa suatu karunia 
Allah, karena apabila terlaksana mereka akan mengalami nasib 
sebagaimana yang dialami Qarun, yaitu mendapat siksa.
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6. Sikap hidup yang berlebih-lebihan tanpa mensyukuri nikmat Allah, tidak 
akan memperoleh keberuntungan bahkan siksalah yang akan dirasakan.

F. PROSES PEMBELAJARAN

► Pendahuluan ( 5 menit )

1. Bukalah pembelajaran dengan salam dan basmalah

2. Pemperlihatkan kesiapan diri peserta didik dan periksa  kehadiran, 
kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk peserta didik.

3. Berikan apersepsi/ materi yang ada hubungan dengan materi yang diajarkan 
usahakan mengambil dari buku ajar mereka sebagaimana contoh melalui 
scientific di bawah ini;

* Merenungkan Setelah peserta didik memperhatikan  dua gambar 
yang berada di  dibawahnya, berikan waktu sejenak 
untuk merenungkan kehidupan pedesaan yang asri, 
jauh dari pengaruh berlebihan dalam pola hidup dan 
sekelompok anak-anak yang belajar berbagi tersebut, 
lalu tanyakan kepada peserta didik sudahkan mereka 
melakukan pola hidup sederhana? Sejauhmana dan 
seberapa sering mereka melakukan hal yang sama? 
Kapan mereka terakhir menyantuni kaum dhu’afa? 
Dengan cara apakah itu?

* Mengamati Setelah peserta didik memperhatikan gambar  yang ada 
dalam buku ajar bagian mari mengamati, kemudian 
suruhlah menuangkan tanggapan mereka pada kolom 
yang tersedia di samping  kiri gambar

4. berikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara komunikatif yang  
berkaitan dengan materi pelajaran.

Menanya Setelah peserta didik merenungkan, membaca dan mengamati  
gambar / cerita  di buku ajar mereka, maka pandu mereka 
untuk menggali pertanyaan dengan menggunakan kata 
bagaimana, apa, mengapa, jelaskan dan lain-lain misalnya! 

► Bagaimana akibatnya jika kita memiliki pola hidup yang 
selalu berfoya-foya ? (hanya ini yang ada dalam buku 
peserta didik)
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► Jelaskan cara-cara yang tepat dalam melakukan hidup 
sederhana, sesuai pengalaman yang ananda alami ! 

► Apa yang ananda ketahui tentang du’afa itu, siapakah 
mereka? Sudahkah ananda penyantunannya, dengan cara 
apa? Dan seberapa sering? Serta apa maksud ananda 
melakukan itu semua?

5. Sampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai.

6. Kondisikan peserta didik untuk membentuk kelompok-kelompok kecil 
(terdiri 4-5 peserta didik) 

7. Sampaikan tema pelajaran yang akan didiskusikan/dibaca/difahami/
dilakukan oleh masing-masing kelompok

*langkah-langkah pembelajaran nyata secara mutlak menyesuaikan  metode 
dan media yang dipilih guru, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi  
di lapangan. Elemen scientific yang ada dalam buku ini bukanlah herarhis 
yang harus diikuti secara berurutan.

► Pertemuan ke 1 Ayo Membaca* 

• Ajaklah peserta didik mengali potensi melalui membaca Q.S. Al-Qashash 
(28): 79-82;  surah al-Israa’ (17): 26-27, 29-30, surah Al-Baqarah (2) : 177 
Secara bersama-sama,   usahakan hingga setengah hafal 

• Berilah masing-masing kelompok satu surat sesuai pembahasan.

• Pempersilahkan tiap kelompok menulis perkalimat pada potongan kertas 
karton yang disediakan sebelumnya/menggunakan media lain yang 
sesuai dan relevan 

• Persilahkan tiap kelompok memilih satu perwakilan untuk dijadikan 
pemimpin. 

• Persilahkan tiap-tiap kelompok membaca ayat yang menjadi bagianya 
usahakan hingga hafal, kemudian dipersilahkan mengacak ayat tersebut 
untuk evalusi hasil hafalan 

• Persilahkan ketua kelompok  manandu kelompoknya untuk mengurutkan 
kembali satu persatu secara bergantian hinga sempurna semua. 

• Tugaskan ketua kelompok menukar media yang digunakan dengan media 
kelompok lain untuk dibahas dengan kelompok masing-masing 
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• Ulangi kegiatan tersebut hingga ayat-ayat yang ditentukan benar-benar 
dikuasai peserta didik

• Amati kinerja peserta didik sambil mencatat nama siswa yang aktif dan 
menulis hasil pembelajaran yang dilakukan siswa ke daftar nilai yang 
telah disediakan.

Ajak peserta didik menentukan pembuatan media pembelajaran untuk 
pembahasan persiapan materi berikutnya yakni berupa belajar mufrodat dari  
Q.S. Al-Qashash (28): 79-82;  surah al-Israa’ (17): 26-27, 29-30, surah Al-
Baqarah (2) : 177

► Pertemuan ke 2 menegenal mufrodat baik arti maupun maknanya

• Persilahkan Peserta didik berkelompok sesuai kelompok minggu lalu

• Arahkan peserta didik untuk mendiskusikan hasil persiapan media 
masing-masing hingga peserta didik pada tiap kelompok tersebut benar-
benar menguasai penggunaannya. 

• Beri waktu tiap ketua kelompok menyampaikan cara penggunaan  media 
masing-masing

• Persilahkan ketua kelompok untuk menjelaskan ke kelompoknya sesuai 
media-media yang ada. 

• Amati kinerja anak sambil mencatat nama siswa yang aktif dan menulis 
hasil pembelajaran yang dilakukan siswa ke daftar nilai yang telah 
disediakan.

• Tugaskan tiap kelompok utuk mempersiapkan materi berikutnya yakni 
berupa power point / gambar pendukung materi sebanyaknya  (lengkap 
dengan sumber) yang berkaitan dengan isi dan kandungan ayat sekaligus 
soal-soal evaluasi yang berkaitan dengan materi masing-masing untuk 
kuis, sebagai media pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

► Pertemuan ke 3 mengenal isi dan kandungan ayat

• Persilahkan semua kelompok bersiap dan membentuk kelompok sesuai 
kelompok mingu lalu.

• Pangillah semua ketua kelompok maju ke depan mengambil no urut yang 
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telah disediakan guru, untuk menentukan kelompok mana yang harus 
terlebih dahulu maju  mempresentasikan materi masing-masing tentang 
mengenal isi dan kandungan QS Q.S. Al-Qashash (28): 79-82;  surah al-
Israa’ (17): 26-27, 29-30, surah Al-Baqarah (2) : 177 “ tema diambil dari 
buku ajar siswa bagian mari kita berdiskusi /Asosiasi

• Beri waktu untuk tiap kelompok 10 sampai 15 menit

• Persilahkan tiap kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan 
hasil kerja kelompok (dengan menyiapkan siapa yang menjadi moderator, 
menjelaskan materi, memegang gambar yang disediakan, tanya jawab,  
notulen serta mencari sumber jawaban jika ada).     

• Persilahkan tiap kelompok menampilkan soal-soal kuis yang dijadikan 
keberhasilan tolak ukur dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

• Amati kinerja anak sambil mencatat nama siswa yang aktif dan menulis 
hasil pembelajaran yang dilakukan siswa ke daftar nilai yang telah 
disediakan.

► Pertemuan ke 4 menerapkan prilaku jujur dan adil

• Persilahkan peserta didik membaca, berfik sejenak lalu persilahkan 
untuk mengisi daftar isian pada buku siswa tentang prilaku orang yang 
menerapkan pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para duafa / 
pendalaman karakter sebagaimana contoh ;

Ananda sekalian setelah kalian memahami ayat-ayat tentang pola hidup 
sederhana dan perintah menyantuni para duafa diatas maka ibu//bapak 
ingin mencoba sejauh mana ananda bisa menerapkan dalam kehidupan 
sehari-hari ! 

1. Membiasakan tidak bersikap sombong dengan harta yang dimilikinya, 
maksudnya ketika memiliki suatu kelebihan tidak bersikap sombong 
dan angkuh. 

2. Menjadikan harta sebagai media untuk beribadah kepada Allah SWT.

3. Menjadikan harta sebagai media untuk mencari ilmu

4. Menghindari sikap boros

5. Tanamkan keyakinan bahwa harta itu tidak ada yang abadi, ia hanya 
titipan sementara dari Allah SWT. Cepat atau lambat, pada saatnya 
akan diambil oleh Allah.
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6. Tanamkan keyakinan bahwa harta hanya akan mendatangkan manfaat 
dan berkah jika digunakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT, dan 
jika tidak maka harta akan mendatangkan azab dan bencana bagi 
pemiliknya.

7.  Tanamkan keyakinan bahwa di dalam harta yang kita miliki, terdapat 
hak orang lain, yaitu kaum duafa, seperti fakir miskin, anak yatim, 
dan terlantar. Mereka mempunyai hak atas harta yang kita miliki, dan 
hak itu harus diberikan kepada mereka.

8. Biasakanlah bergaul dengan orang yang memiliki perilaku hidup 
sederhana agar kita dapat meneladaninya pada kemudian hari.

9. Hindari bergaul dengan orang yang suka hura-hura dan menghamburkan 
hartanya, sebab kita akan terbawa arus pergaulannya

► Penutup (10’)

1. Bimbing peserta didik melanjutkan kesimpulan materi pembelajaran 
sebgaiamana panduan yang ada dalam buku siswa, seperti berikut ;

Ananda sekalian Setelah kalian mempelajari materi tersebut, tentunya 
ananda dapat menyimpulkan beberapa hal, Coba temukan materi-materi 
pokok lain yang belum tercantum didalamnya!   

a. Islam menghendaki agar umatnya berada pada posisi tengah dengan 
menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan dunia dan akhirat dan 
dunia sebagai sarana mencapai akhirat.

b. Sikap yang terbaik kaitanya dengan penggunaan harta yang diperoleh 
adalah hemat yakni keadaan tengah pada dua posisi yakni, tidak boros 
dan kikir.

c. Harta yang dibelanjakan di jalan Allah tidak akan berpengaruh pada 
habisnya harta tersebut. Harta akan bersih, tumbuh dan berkembang 
lebih banyak dan memberi manfaat bagi pelakunya.

2. Lakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, dengan 
cara memotivasi/mengarahkan agar peserta didik dapat melakukan adil 
dan jujur disetiap momen.

3. Berikan reward kepada “seluruh kelompok” atas hasil diskusi 
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4. Sampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.

5. tutup bersama-sama pembelajaran dengan berdoa dan salam.

G. PENILAIAN

Lakukan penilaian pada tiap kegiatan peserta didik: 

- Pada Aspek cognitive Pilihan ganda dan uraian

a. Penjajakan kemampuan pemahaman peserta didik pada soal pilihan ganda 
maka untuk memudahkan koreksi kami sediakan kuncinya (cek kembali 
jika ada yang salah).

1 B 6 B
2 B 7 E
3 E 8 A
4 E 9 C
5 E 10

Skor penilaian sebagai berikut. 

Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 1 (minimal 10 x1 = 10) 

Nilai = (Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian) x 100 
Skor maksimum (10)

b. Untuk bagian Esay kami serahkan sepenuhnya kepada bapak ibu guru 
masing-masing 

Rubrik Penilaiannya sesuaikan dengan contoh diatas sedang isi 
instrumennya kami persilahkan  bapak//ibu guru menyesuaikan pada soal 
esay dalam buku ajar peserta didik pada tema ini jika ada soal esay. 

Contoh rubrik Penilaian 

No. 
Soal

Rubrik penilaian
Q.S. Al-Qashash (28): 79-82;  surah, surah 

Skor 
maksimal

1 • Jika peserta didik dapat menjelaskan Jelaskan isi 
kandungan surat al Qasas ayat 80 sangat lengkap dan 
sempurna, skor 9. 

• Jika peserta didik dapat menjelaskan surah di atas 
lengkap, skor 6. 

• Jika peserta didik dapat menjelaskan surah di atas tidak 
lengkap, skor 3. 

9
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2 • Jika peserta didik dapat cara membelanjakan harta 
sesuai tuntunan agama sangat lengkap dan sempurna, 
skor 9. 

• Jika peserta didik dapat menuliskan cara membelanjakan 
harta sesuai tuntunan agama lengkap, skor 6. 

• Jika peserta didik dapat cara membelanjakan harta 
sesuai tuntunan agama tidak lengkap, skor 3. 

9

3 • Jika peserta didik dapat menjelaskan mengapa Qarun 
dan pengikutnya ditenggelamkan di bumi oleh Allah 
SWT dengan lengkap dan sempurna Skor 9

• Jika peserta didik dapat menjelaskan mengapa Qarun 
dan pengikutnya ditenggelamkan di bumi oleh Allah 
SWT  dengan lengkap Skor 6

• Jika peserta didik dapat menjelaskan mengapa Qarun 
dan pengikutnya ditenggelamkan di bumi oleh Allah 
SWT tidak  lengkap Skor 3

9

4 • Jika peserta didik dapat menjelaskan maksud Kaum 
muslimin diperintahkan untuk mempergunakan harta 
kekayaan secara wajar dan untuk beribadah kepada 
Allah SWT dengan lengkap dan sempurna Skor 9

• Jika peserta didik dapat menjelaskan maksud Kaum 
muslimin diperintahkan untuk mempergunakan harta 
kekayaan secara wajar dan untuk beribadah kepada 
Allah SWT dengan lengkap  Skor 6

• Jika peserta didik dapat menjelaskan maksud Kaum 
muslimin diperintahkan untuk mempergunakan harta 
kekayaan secara wajar dan untuk beribadah kepada 
Allah SWT tidak lengkap Skor 3

9

5 • Jika peserta didik dapat menjelaskan tentang mensikapi 
orang kikir dengan lengkap dan sempurna Skor 9

• Jika peserta didik dapat menjelaskan tentang mensikapi 
orang dengan lengkap Skor 6

• Jika peserta didik dapat menjelaskan tentang mensikapi 
orang tidak lengkap  Skor 3

9

Jumlah skor 45

Nilai = (Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian) x 100 
Skor maksimum (45)
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- Pada Aspek Psycomotor 

Kami sajikan contoh kolom penerapan menghafal surah Q.S. Al-Qashash 
(28): 79-82;  surah al-Israa’ (17): 26-27, 29-30, surah Al-Baqarah (2) : 177. 

NO Nama Siswa QS ….. Kriteria*
1 2 3 4 5

1
2
3
4

*Catatan kriteria: menghafal Q.S. Al-Qashash (28): 79-82;  surah al-Israa’ 
(17): 26-27, 29-30, surah Al-Baqarah (2) : 177.

A Sangat lancar Apabila peserta didik dapat menghafal surah di atas . lancar 
dan tartil, skor 5. 

B Lancar Apabila peserta didik dapat membaca surah di atas. lancar dan 
tartil, tapi masih ada kesalahan kurang dari 2, skor 4

C Sedang Apabila peserta didik dapat membaca surah di atas  lancar dan 
tartil, tapi masih ada kesalahan kurang dari 5, skor 3

D Kurang lancar  Apabila peserta didik dapat membaca surah di atas kurang 
lancar, skor 3

E Tidak lancar Apabila peserta didik tidak dapat membaca surah di atas ., 
skor 1

- Aspek Afektif

Dalam menilai kegiatan belajar mengajar, guru hendaknya menyediakan 
rubrik-rubrik, aspek serta keterangan penilaian tiap item, sebagaimana contoh 
dibawah ini: 

• Kolom “Mari Belajar Al-Qur’an” 

Rubrik Pengamatannya sebagai berikut:

No
Nama peserta 

didik
Aspek yang dinilai Jumlah 

Skor
Nilai Ketuntasan

Tindak 
Lanjut

1 2 3 4 T TT R P
1
2
3

Dst



111Buku Guru Kelas XI MA Keagamaan

Aspek yang dinilai: 
1. Tajwid  : Skor 25 
2. Kelancaran : Skor 25 
3. Artinya   : Skor 25 
4. mufrodat : Skor 25 
Nilai Maksimal : 100

Keterangan: 
T :  Tuntas mencapai nilai memahami ayat bergizi 

dan bahaya minuman keras ( disesuaikan dengan 
nilai KKM ) 

TT : Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang 
dari nilai KKM 

R :  Remedial 
P :  Pengayaan 

Rubrik penilaiannya adalah:

• dalam aspek Tajwid guru bisa memilih aspek tajwid yang menjadi 
perhatian dari aspek-aspek tajwid yang lain. Mungkin idghom/ hukum 
mad dll.

• Untuk memudahkan aspek penilaian dalam aspek tajwid hendaknya 
guru menyusun criteria penilaian. Sebagai mana contoh dibawah ini;

1. Jika peserta didik dapat membaca dengan tartil lebih dari 5 contoh 
hukum bacaan yang ditentukan guru pada Q.S. Al-Qashash (28): 
79-82;  surah al-Israa’ (17): 26-27, 29-30, surah Al-Baqarah (2) : 
177 skor 25. 

2. Jika peserta didik dapat membaca dengan tartil lebih dari 4 contoh 
hukum bacaan yang ditentukan guru pada surah tersebut, skor 20. 

3. Jika peserta didik dapat membaca dengan tartil lebih dari 3 contoh 
hukum bacaan yang ditentukan guru pada surah tersebut., skor 
15. 

4. peserta didik dapat membaca dengan tartil lebih dari 2 contoh 
hukum bacaan yang ditentukan guru pada surah tersebut., skor 
10. 

5. Jika peserta didik dapat membaca dengan tartil lebih dari 1 contoh 
hukum bacaan yang ditentukan guru pada surah tersebut, skor 5

• Aspek Kelancaran untuk memudahkan penilaian aspek ini guru 
seharusnya menyusun kriterianya. misal bisa guru susun sebagaimana 
berikut; 

1. Jika peserta didik dapat membaca surah Q.S. Al-Qashash (28): 
79-82;  surah al-Israa’ (17): 26-27, 29-30, surah Al-Baqarah (2) : 
177 dengan lancar dan tepat skor 25. 
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2. Jika peserta didik dapat membaca QS tersebut di atas, dengan 
lancar dan kurang tepat skor 15. 

3. Jika peserta didik dapat membaca Qs tersebut diatas, kurang 
lancar dan kurang tepat skor 5. 

• Aspek Arti untuk memudahkan penilaian aspek ini guru seharusnya 
menyusun kriterianya. misal bisa guru susun sebagaimana berikut;

1. Jika peserta didik dapat mengartikan Q.S. Al-Qashash (28): 79-
82;  surah al-Israa’ (17): 26-27, 29-30, surah Al-Baqarah (2) : 
177dengan benar dan sempurna, skor 25.

2. Jika peserta didik dapat mengartikanQs tersebut di atas dengan 
benar dan kurang sempurna, skor 15. 

3. Jika peserta didik dapat mengartikan Qs tersebut diatas dengan 
tidak benar, skor 5. 

• Makna mufrodat untuk memudahkan penilaian aspek ini guru 
seharusnya menyusun kriterianya. misal bisa guru susun sebagaimana 
berikut;

1. Jika peserta didik dapat menyebutkan makna mufrodat Q.S. Al-
Qashash (28): 79-82;  surah al-Israa’ (17): 26-27, 29-30, surah 
Al-Baqarah (2) : 177. dengan benar dan sempurna, skor 25. 

2. Jika peserta didik dapat menyebutkan mukna mufrodat Qs 
tersebut diatas dengan benar dan kurang sempurna, skor 15. 

3. Jika peserta didik dapat menyebutkan makna mufrodat qs tersebut 
di atas.  dengan tidak benar, skor 5. 

- Pada kolom “Mari Memahami” 

Pada saat peserta didik diskusi tentang isi kandungan Q.S. Al-Qashash (28): 
79-82;  surah al-Israa’ (17): 26-27, 29-30, surah Al-Baqarah (2) : 177 

No
Nama peserta 

didik
Aspek yang dinilai Jumlah 

Skor
Nilai Ketuntasan

Tindak 
Lanjut

1 2 3 4 T TT R P
1
2
3

Dst
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Keterangan: 
T  :  Tuntas mencapai nilai  memahami kandungan ayat di atas ( disesuaikan 

dengan nilai KKM ) 
TT  :  Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM 
R  :  Remedial 
P  :  Pengayaan 

Aspek dan rubrik penilaian: 

Untuk memudahkan penilaian aspek ini guru seharusnya menyusun juga 
kriterianya. misal bisa guru susun sebagaimana berikut;

- Kejelasan dan kedalaman informasi 

1) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan sempurna, skor 30. 

2) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 20. 

3) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi kurang lengkap, skor 10.

- Keaktifan dalam diskusi untuk memudahkan penilaian aspek ini guru 
seharusnya menyusun kriterianya. misal bisa guru susun sebagaimana 
berikut;

1) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30. 

2) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 20. 

3) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10. 

- Kejelasan dan kerapian presentasi untuk memudahkan penilaian aspek ini 
guru seharusnya menyusun kriterianya. misal bisa guru susun sebagaimana 
berikut;

1) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 
dan rapi, skor 40. 

2) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan 
rapi, skor 30. 

3) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 
dan kurang rapi, skor 20. 
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4) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas 
dan tidak rapi, skor 10. 

- Pada kolom “pendalaman karakter” 

Kolom penerapan prilaku orang yang memahami pola hidup sederhana dan 
menyantuni kaum dhu’afa bacaan lainnya. Contoh format Penilaiannya:

No. 
Nama 
peserta 
didik

Aspek yang dinilai*
Jumlah 
Skor

Nilai Ketuntasan
Tindak 
LanjutPenulisan 

Menentukan 
pola hidup 
sederhana

1 2 3 T TT R P

Keterangan: 
T  :  Tuntas mencapai nilai makanan yang halal, sehat,bergizi, dan bahaya 

minuman keras ( disesuaikan dengan nilai KKM ) 
TT :  Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM 
R   : Remedial 
P   :  Pengayaan 

*Aspek rubrik dan yang dinilai:

Untuk memudahkan penilaian aspek ini guru seharusnya menyusun kriterianya. 
misal bisa guru susun sebagaimana berikut;  

1) Sesuai kaidah penulisan 
Jika peserta didik dapat menulis sesuai dengan kaidah penulisan dengan 
sempurna, skor 30. 
a. Jika peserta didik dapat menulis sesuai dengan kaidah penulisan 

dengan kurang sempurna, skor 20. 
b. Jika peserta didik dapat menulis tidak sesuai dengan kaidah penulisan, 

skor 10. 
2) Kerapihan

g. Jika peserta didik dapat menulis sangat rapi, skor 30. 
h. Jika peserta didik dapat menulis rapi, skor 20. 
i. Jika peserta didik dapat menulis kurang rapi, skor 10. 

3) Menentukan pola hidup sederhana dan menyantuni dhuafa 
e. Apabila peserta didik dapat menemukan 4 contoh pola hidup sederhana 

dan menyantuni dhuafa skor 40. 
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f. Apabila peserta didik dapat menemukan 3 contoh pola hidup sederhana 
dan menyantuni dhuafa skor 30. 

g. Apabila peserta didik dapat menemukan contoh pola hidup sederhana 
dan menyantuni dhuafa skor 20. 

h. Apabila peserta didik dapat menemukan 1 contoh pola hidup sederhana 
dan menyantuni dhuafa skor 10. 

Jumlah skor maksimal (aspek 1 + aspek 2 + aspek 3) = 100.

Catatan: 

Selain peserta didik diberikan tugas sesuai dengan yang ada di buku peserta 
didik juga diberikan tugas tidak terstruktur yang berupa portopolio tentang 
laporan kegiatan peserta didik berupa penerapan pola hidup sederhana dan 
menyantuni para dhu’afa dalam sehari-hari. 

Contoh Format bentuk laporannya adalah:

Nama   : ...................     Kelas  : ................... 

No. Induk  : ...................     Bulan  : ...................

No.
Tanggal/ 

Hari

Amalan Yaumiyah peserta didik tentang pola hidup 
sederhana dan menyantuni para dhu’afa

Paraf 
guru/ 
orang 

tua

Ket./ 
Alasn

Di rumah Di kelas
Pola hidup 
sederhana

Menyantuni 
para dhu’afa

Pola hidup 
sederhana

Menyantuni 
para dhu’afa

1
2
3
4
5

Mengetahui, 
Guru …….

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

................., .................20...... 
Orang Tua/Wali Peserta didik 

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

• Guru dianjurkan memiliki penilaian portofolio, pada tiap karya peserta 
didik yang disesuaikan dengan Kompetensi Dasar yang masuk dalam 
daftar portofolio. portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk 
setiap peserta didik sebagai bukti pekerjaannya.
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• Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian 0—10 atau 0—100. 
Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi 
skor yang diberikan. Kolom keterangan diisi dengan catatan guru tentang 
kelemahan dan kekuatan tulisan yang dinilai.Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut. 

a. Rata-rata dari jumlah nilai pada kolom Mari Belajar al-Qur’an jumlah 
nilai pada kolom diskusi x 60 %. 

b. Jumlah nilai rata-rata pada kolom “Ayo berlatih” menyalin, pilihan 
ganda/ uraian dan tugas x 40 %.  Nilai akhir = nilai a + nilai b

- Tugas 

(Kebijakan guru)

Disarankan: 

• Guru harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya 
sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

• Guru diharapkan untuk memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter 
yang dimiliki peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Catatan 
terkait dengan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki boleh peserta 
didik dapat dilakukan dengan tabel berikut ini: 

Nama 
peserta 
didik

Aktifitas
Jumlah 

skor

Tingkat penguasaan 
nilai (MK, MB, MT, 

BT)
ketKerja sama Keaktifan Partisipasi Inisiatif 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Rubrik penilaian: 

a) Apabila peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang dinyatakan 
dalam indikator. 

b) Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang 
dinyatakan dalam indikator. 

c) Apabila sudah memperlihatkan perilaku dan sudah konsisten yang 
dinyatakan dalam indikator. 

d) Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam 
indikator. 
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Catatan: 
Penguasaan nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan. 
Rentang Skor  = Skor Maksimal – Skor Minimal 
    = 16 - 4 
    = 12
MK  = 4 - 16 
MB  = 1- 13 
MT  = 8 - 10 
BT  = 4-7 

Keterangan: 

BT  :  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-
tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator). 

MT :  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan 
adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator 
tetapi belum konsisten). 

MB :  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai 
konsisten). 

MK :  Membudaya/kebiasaan (apabila peserta didik terus menerus 
memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara 
konsisten).

H. PENGAYAAN

Guru hendaknya Mengembangkan materi pengayaan yang sesuai dengan 
materi yang diajarkan. Guru bisa juga memberikan tugas lain kepada peserta didik 
dengan memperluas wawasannya untuk mencari ayat-ayat lain yang berhubungan 
dengan materi, misalnya dalam tafsir al-qur’an al-karim dari kementerian agama 
atau dalam tafsir al-misbah.

Peserta didik diharapkan dapat mengungkapkan dan mengutip materi yang 
ada di dalamnya. Atau Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan 
soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan 
tentang materi. (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik 
yang berhasil dalam pengayaan). 
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I. REMEDIAL 

Bila terdapat Peserta didik yang belum menguasai indikator-indikator tertentu 
hendaknya guru menjelaskan ulang dan mengujinya kembali, tentunya diwaktu 
dan hari yang telah disepakati bersama/yang disesuaikan.

contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam 
pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

J. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam 
buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara 
lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua 
yang berisi tentang perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan 
pembelajaran atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun melalui 
telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.
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Pemanfaatan 

Kekayaan Alam3
BAB

http://cdn1-a.production.liputan6.static6.com/medias/9444/big/131106alam.jpg

PEMANFAATAN 
KEKAYAAN ALAM

Mari belajar membaca surah al-Baqarah (2):267-268; 
surah al-Ma’arij (70): 19-25

Mari memahami surah al-Baqarah (2):267-268; surah 
al-Ma’arij (70): 19-25

Orang yang cinta ilmu pengetahuan (pengamalan 
surah al-Baqarah (2):267-268; surah al-Ma’arij (70): 

19-25)

Kesimpulan surah al-Baqarah (2):267-268; surah al-
Ma’arij (70): 19-25

PETA KONSEP
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A. KI  KOMPETENSI INTI  :

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam 

2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, 
ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan 
pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia.

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

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

B. KD KOMPETENSI DASAR  : 

1.4 Meyakini kandungan Al-Qur’an tentang pemanfaatan kekayaan alam. 

2.3 Memiliki sikap melestarikan alam sesuai kandungan Al-Qur’an dalam surah 
al-Baqarah (2): 267-268, surah al-Ma’aarij (70): 19-25

3.3 Memahami kandungan Al-Qur’an tentang pemanfaatan kekayaan alam dalam 
surah al-Baqarah (2): 267-268, surah al-Ma’aarij (70): 19-25.  

4.3 Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah.
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C. INDIKATOR PENCAPAIAN 
• Membaca QS Faathir : 27-28, QS al-’Alaq : 1-5, QS Fushshilat : 53-54, al-

Baqarah : 29, QS al-Jaatsiyah : 12 dengan baik dan benar.

• Menjelaskan  tentang intisari dan keterangan dari QS Faathir : 27-28. 

• menerjemahkan QS Faathir : 27-28 ke dalam bahasa Indonesia dengan baik 
dan benar. Tentang

• menjelaskan intisari dan keterangan dari QS al-’Alaq : 1-5, QS Fushshilat : 
53-54.

• menerjemahkan QS al-’Alaq : 1-5, QS Fushshilat : 53-54 ke dalam bahasa 
Indonesia dengan baik dan benar. 

• Menjelaskan tentang intisari dan keterangan dari QS al-Baqarah : 29, QS al-
Jaatsiyah : 12. 

• menerjemahkan QS al-Baqarah : 29, QS al-Jaatsiyah : 12 ke dalam bahasa 
Indonesia dengan baik dan benar. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN* :
Setelah materi pembelajaran melalui proses yang dipilih guru diharapkan siswa 
dapat:

• Memahami kandungan Al-Qur’an tentang pemanfaatan kekayaan alam  dalam 
surah al-Baqarah (2): 267-268, surah al-Ma’aarij (70): 19-25 dengan teliti. 

• Menunjukkan prilaku pemanfaatan kekayaan alam dalam kehidupan sehari-
hari

• Menerapkan prilaku pemanfaatan kekayaan alam dalam perkataan dan 
perbuatan sesuai kandungan Al-Qur’an dalam surah al-Maaidah.

*untuk narasi dari tujuan kami serahkan sepenuhnya kepada bapak ibu guru di 
lapangan, dengan menyesuaikan dengan setrategi/metode yang digunakan.

E. MATERI POKOK 

QS al Baqarah: 267-268;

 َ ۡرِضۖ َو
َ
ۡخرَۡجَنا لَُكم ّمَِن ٱۡل

َ
آ أ نْفُِقواْ ِمْن َطّيَِبِٰت َما َكَسۡبُتۡم َوِممَّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

َ َغِنٌّ  ّٰ نَّ ٱ
َ
ن ُتۡغِمُضواْ فِيهِۚ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

َ
ٓ أ َّ ِ ُمواْ ٱۡلَبِيَث ِمۡنُه تُنفُِقوَن َولَۡسُتم بِآِخِذيْهِ إ َتَيمَّ

ّمِۡنُه  ۡغفَِرٗة  مَّ يَعُِدُكم   ُ ّٰ َوٱ بِٱۡلَفۡحَشآءِۖ  ُمرُُكم 
ۡ
َوَيأ ٱۡلَفۡقَر  يَعُِدُكُم  ۡيَطُٰن  ٱلشَّ  ٢٦٧ َحِيٌد 
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ُ َوِٰسٌع َعلِيٞم ٢٦٨  ّٰ ۗ َوٱ ٗ َوفَۡض
 QS al-Ma’aarij: 19-25

ُه اْلَْيُ َمُنوًع (٢١) َذا َمسَّ ُّ َجُزوًع (٢٠) ُه الشَّ إِنَّ النَْساَن ُخلَِق َهلُوًع (١٩)إَِذا َمسَّ
ْمَوالِِهْم َحقٌّ َمْعلُوٌم 

َ
ِيَن ِف أ تِِهْم َدائُِموَن (٢٣)َوالَّ َ َ َص َ ِيَن ُهْم  َّ الُْمَصلَِّي (٢٢)الَّ ِ إ

ائِِل َوالَْمْحُروِم (٢٥) (٢٤)لِلسَّ

F. PROSES PEMBELAJARAN

► Pendahuluan ( 10-15 menit )

1. Bukalah pembelajaran dengan salam dan basmalah

2. Pemperlihatkan kesiapan diri peserta didik dan periksa  kehadiran, 
kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk peserta didik.

3. Berikan apersepsi/ materi yang ada hubungan dengan materi yang diajarkan 
usahakan mengambil dari buku ajar mereka sebagaimana contoh melalui 
scientific di bawah ini;

* Merenungkan Setelah peserta didik memperhatikan gambar 
persawahan nan hijau yang berada di bagian dibawah  
berikan waktu sejenak untuk merenungkan dengan 
teliti,persilahkan mereka lihat apa yang nampak 
pada gambar persawahan itu, sudahkah jika semua 
persawahan di lingkungan mereka seperti itu, sudah 
bisa dipastikan penduduk indonesia tidak kekurangan 
pangan bukan?  sudahkah mereka memanfatkan 
lingkungan disekitar mereka sesuai dengan ayat-ayat 
dengan QS al-Baqarah (2): 267-268, surah al-Ma’aarij 
(70): 19-25.  

* Mengamati Setelah peserta didik memperhatikan gambar-gambar  
yang ada dalam buku ajar, kemudian suruhlah 
menuangkan tanggapan mereka pada kolom yang 
tersedia di samping  kiri gambar

4. Berikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara komunikatif yang  
berkaitan dengan materi pelajaran.
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Menanya Setelah peserta didik merenungkan, membaca dan mengamati  
gambar / cerita  di buku ajar mereka, maka pandu mereka 
untuk menggali pertanyaan dengan menggunakan kata 
bagaimana, apa, mengapa, jelaskan dan lain-lain misalnya! 

► Gambar mana yang anda tentukan sebagai contoh 
masarakat yang telah memanfaatkan kekayaan alam?

► Apa alasannya? Sebutkan sesuai argumen anda!

► Apa yang bisa diambil dari foto pertama? 

► Dan apa yang bisa  di ambil dari foto kedua?

► Apa pentingnya mengetahui materi ini?

► Mengapa banyak terjadi kasus-kasus kerusakan alam 
yang sangat merugikan masarakat lain? 

5. Sampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai.

6. Kondisikan peserta didik untuk membentuk kelompok-kelompok kecil 
(terdiri 4-5 peserta didik) 

7. Sampaikan tema pelajaran yang akan didiskusikan/dibaca/difahami/
dilakukan oleh masing-masing kelompok

*langkah-langkah pembelajaran nyata secara mutlak menyesuaikan  metode 
dan media yang dipilih guru, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi  
di lapangan. Elemen scientific yang ada dalam buku ini bukanlah herarhis 
yang harus diikuti secara berurutan.

► Kegiatan inti ( 65 menit)

o Ajaklah peserta didik mengali potensi melalui membaca ayat al-Baqarah 
(2): 267-268, surah al-Ma’aarij (70): 19-25. Secara bersama-sama,   
usahakan hingga setengah hafal 

o Berilah masing-masing kelompok satu surat sesuai pembahasan.

o Pempersilahkan tiap kelompok menulis perkalimat pada potongan kertas 
karton yang disediakan sebelumnya/menggunakan media lain yang 
sesuai dan relevan 

o Persilahkan tiap kelompok memilih satu perwakilan untuk dijadikan 
pemimpin. 
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o Persilahkan tiap-tiap kelompok membaca ayat yang menjadi bagianya 
usahakan hingga hafal, kemudian dipersilahkan mengacak ayat tersebut 
untuk evalusi hasil hafalan 

o Persilahkan ketua kelompok  mananpdu kelompoknya untuk mengurutkan 
kembali satu persatu secara bergantian hinga sempurna semua. 

o Tugaskan ketua kelompok menukar media yang digunakan dengan media 
kelompok lain untuk dibahas dengan kelompok masing-masing 

o Ulangi kegiatan tersebut hingga ayat-ayat yang ditentukan benar-benar 
dikuasai peserta didik

o Amati kinerja peserta didik sambil mencatat nama siswa yang aktif dan 
menulis hasil pembelajaran yang dilakukan siswa ke daftar nilai yang 
telah disediakan.

Ajak pesrta didik menentukan pembuatan media pembelajaran untuk 
pembahasan persiapan materi berikutnya yakni berupa belajar mufrodat dari 
QS al-Baqarah (2): 267-268, surah al-Ma’aarij (70): 19-25.  

Pertemuan ke 2 menegenal mufrodat baik arti maupun maknanya

• Persilahkan Peserta didik berkelompok sesuai kelompok minggu lalu

• Arahkan peserta didik untuk mendiskusikan hasil persiapan media 
masing-masing hingga peserta didik pada tiap kelompok tersebut benar-
benar menguasai penggunaannya. 

• Beri waktu tiap ketua kelompok menyampaikan cara penggunaan  media 
masing-masing

• Persilahkan ketua kelompok untuk menjelaskan ke kelompoknya sesuai 
media-media yang ada. 

• Amati kinerja anak sambil mencatat nama siswa yang aktif dan menulis 
hasil pembelajaran yang dilakukan siswa ke daftar nilai yang telah 
disediakan.

• Tugaskan tiap kelompok utuk mempersiapkan materi berikutnya yakni 
berupa power point / gambar pendukung materi sebanyaknya  (lengkap 
dengan sumber) yang berkaitan dengan isi dan kandungan ayat sekaligus 
soal-soal evaluasi yang berkaitan dengan materi masing-masing untuk 
kuis, sebagai media pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
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Pertemuan ke 3 mengenal isi dan kandungan ayat

• Persilahkan semua kelompok bersiap dan membentuk kelompok sesuai 
kelompok mingu lalu.

• Pangillah semua ketua kelompok maju ke depan mengambil no urut yang 
telah disediakan guru, untuk menentukan kelompok mana yang harus 
terlebih dahulu maju  mempresentasikan materi masing-masing tentang 
mengenal isi dan kandungan QS al-Baqarah (2): 267-268, surah al-
Ma’aarij (70): 19-25.  “ tema diambil dari buku ajar siswa bagian mari 
kita berdiskusi /Asosiasi

• Beri waktu untuk tiap kelompok 10 sampai 15 menit

• Persilahkan tiap kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan 
hasil kerja kelompok (dengan menyiapkan siapa yang menjadi moderator, 
menjelaskan materi, memegang gambar yang disediakan, tanya jawab,  
notulen serta mencari sumber jawaban jika ada).     

• Persilahkan tiap kelompok menampilkan soal-soal kuis yang dijadikan 
keberhasilan tolak ukur dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

• Amati kinerja anak sambil mencatat nama siswa yang aktif dan menulis 
hasil pembelajaran yang dilakukan siswa ke daftar nilai yang telah 
disediakan.

Pertemuan ke 4 menerapkan prilaku memanfaatkan kekayaan alam

• Persilahkan peserta didik membaca, berfik sejenak lalu persilahkan 
untuk mengisi daftar isian pada buku siswa tentang prilaku orang yang 
menerapkan adil dan jujur / pendalaman karakter sebagaimana contoh ;

Ananda sekalian setelah kalian memahami ayat-ayat tentang pemanfaatan 
kekayaan alam diatas maka ibu/bapak ingin mencoba sejauh mana ananda 
bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ! 

• Menjaga kelestariannya untuk generasi mendatang.

• Mencegah terjadinya pencemaran air dan tanah

• Pengelolaan sumber daya alam jangan melampaui tingkat regenarasi dari 
sumber daya alam tersebut.

• Mengembangakan teknologi denagn sistem yang ramah terhadap lingkuan.
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• Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan hemat dan 
bijaksana. Salah satu caranya, yaitu dengan melakukan daur ulang sampah. 
Mulai sekarang kita bisa memanfaatkan sampah menjadi barang-barang 
yang berguna, seperti pot, tempat pensil, atau kerajinan lainnya.

• Dalam pemanfaatan sumber daya alam, sebaiknya mendahulukan sumber 
daya yang dapat diperbarui dan menjaga sumber daya yang langka serta 
memerhatikan kelestarian dan keselamatan lingkungan hidup.

► Penutup (10’)

1. Bimbing peserta didik melanjutkan kesimpulan materi pembelajaran 
sebgaiamana panduan yang ada dalam buku siswa, seperti berikut ;

Ananda sekalian Setelah kalian mempelajari materi tersebut, tentunya 
ananda dapat menyimpulkan beberapa hal, Coba temukan materi-materi 
pokok lain yang belum tercantum didalamnya!   

a. Dalam mengeluarkan infaq hendaknya dipilih dari harta yang baik 
dan sampaikan dengan cara yang baik, tanpa melukai hati yang 
menerimanya.

b. Harta yang  dibelanjakan dijalan Allah hakekatnya tidak mengurangi 
harta tersebut, bahkan akan tumbuh dan berkembang karena manfaat 
yang ada pada harta tersebut. 

c. Pemberian harus tulus karena melaksanakan perintah Allah dengan 
kesadaran bahwa harta hanyalah titipan yang pada suatu saat nanti 
akan diminta. Pemberian tulus itu akan membawa konsekwensi 
terhadap nilai harta yang ada yakni bertambanya manfaat/ barakah 
baik terhadap diri maupun orang lain.

d. Manusia yang baik adalah yang mengetahui sifat dan potensinya, baik 
positif maupun negatif, terhadap sifat dan potensinya yang positif 
hendaknya dipupuk dan dikembangkan hingga ke tingkat yang lebih 
baik, sedang terhadap sifat dan potensi yang buruk hendaknya segera 
menguranginya.

2. Lakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, dengan 
cara memotivasi/mengarahkan agar peserta didik dapat melakukan adil 
dan jujur disetiap momen.
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3.  Berikan reward kepada “seluruh kelompok” atas hasil diskusi 
4. Sampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.
5. tutup bersama-sama pembelajaran dengan berdoa dan salam. 

G. PENILAIAN

Lakukan penilaian pada tiap kegiatan peserta didik: 

- Pada Aspek cognitive Pilihan ganda dan uraian

a. Penjajakan kemampuan pemahaman peserta didik pada soal pilihan ganda 
maka untuk memudahkan koreksi kami sediakan kuncinya (cek kembali 
jika ada yang salah).

1 B 6 A
2 7 B
3 E 8 B
4 9 B
5 C 10 E

Skor penilaian sebagai berikut. 

Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 1 (minimal 10 x1 = 10) 

Nilai = (Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian) x 100 
Skor maksimum (10)

b. Untuk bagian Esay kami serahkan sepenuhnya kepada bapak ibu guru 
masing-masing 

Rubrik Penilaian 

No. 
Soal

Rubrik penilaian
Skor 

maksimal
1 - Jika peserta didik dapat menjelaskan fungsi salat dan 

zakat berdasarkan QS. Al Ma’arij ayat 24-25 sangat 
lengkap dan sempurna, skor 9. 

- Jika peserta didik dapat menjelaskan fungsi salat dan 
zakat berdasarkan QS. Al Ma’arij ayat 24-25 di atas 
lengkap, skor 6. 

- Jika peserta didik dapat menjelaskan fungsi salat dan 
zakat berdasarkan QS. Al Ma’arij ayat 24-25 di atas 
tidak lengkap, skor 3. 

9
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2 - Jika peserta didik dapat menjelaskan kandungan QS. Al 
Baqarah Ayat 268 sangat lengkap dan sempurna, skor 9. 

- Jika peserta didik dapat menjelaskan kandungan  surah 
di atas lengkap, skor 6. 

- Jika peserta didik dapat menjelaskan kandungan surah 
di atas tidak lengkap, skor 3. 

9

3 o Jika peserta didik dapat menjelaskan kandungan QS al 
Ma’arij Ayat 24-25 dengan lengkap dan sempurna Skor 
9

o Jika peserta didik dapat menjelaskan  kandungan surat 
di atas dengan lengkap Skor 6

o Jika peserta didik dapat menjelaskan kandungan surat 
di atas  tidak  lengkap Skor 3

9

Jumlah skor 27

Nilai = (Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian) x 100 
Skor maksimum (27)

- Pada Aspek Psycomotor

Kami sajikan contoh kolom penerapan menghafal surah al-Baqarah (2): 267-
268, surah al-Ma’aarij (70): 19-25.  

NO Nama Siswa QS ….. Kriteria*
1 2 3 4 5

1
2
3
4

*Catatan kriteria: menghafal al-Baqarah (2): 267-268, surah al-Ma’aarij (70): 
19-25.

A Sangat lancar Apabila peserta didik dapat menghafal surah di atas . lancar 
dan tartil, skor 5. 

B Lancar Apabila peserta didik dapat membaca surah di atas. lancar dan 
tartil, tapi masih ada kesalahan kurang dari 2, skor 4

C Sedang Apabila peserta didik dapat membaca surah di atas  lancar dan 
tartil, tapi masih ada kesalahan kurang dari 5, skor 3

D Kurang lancar  Apabila peserta didik dapat membaca surah di atas kurang 
lancar, skor 3

E Tidak lancar Apabila peserta didik tidak dapat membaca surah di atas ., 
skor 1
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- Aspek Afektif

Dalam menilai kegiatan belajar mengajar, guru hendaknya menyediakan 
rubrik-rubrik, aspek serta keterangan penilaian tiap item, sebagaimana contoh 
dibawah ini: 

Kolom “Mari Belajar Al-Qur’an” 

Rubrik Pengamatannya sebagai berikut:

No
Nama peserta 

didik
Aspek yang dinilai Jumlah 

Skor
Nilai Ketuntasan

Tindak 
Lanjut

1 2 3 4 T TT R P
1
2
3

Dst

Aspek yang dinilai: 
1. Tajwid  : Skor 25 
2. Kelancaran : Skor 25 
3. Artinya   : Skor 25 
4. mufrodat : Skor 25 
Nilai Maksimal : 100

Keterangan: 
T :  Tuntas mencapai nilai memahami ayat bergizi 

dan bahaya minuman keras ( disesuaikan dengan 
nilai KKM ) 

TT : Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang 
dari nilai KKM 

R :  Remedial 
P :  Pengayaan 

Rubrik penilaiannya adalah:

• dalam aspek Tajwid guru bisa memilih aspek tajwid yang menjadi 
perhatian dari aspek-aspek tajwid yang lain. Mungkin idghom/ hukum 
mad dll.

• Untuk memudahkan aspek penilaian dalam aspek tajwid hendaknya guru 
menyusun criteria penilaian. Sebagai mana contoh dibawah ini;

1. Jika peserta didik dapat membaca dengan tartil lebih dari 5 contoh 
hukum bacaan yang ditentukan guru pada surah al-Baqarah (2): 267-
268, surah al-Ma’aarij (70): 19-25.  

2. Jika peserta didik dapat membaca dengan tartil lebih dari 4 contoh 
hukum bacaan yang ditentukan guru pada surah tersebut, skor 20. 

3. Jika peserta didik dapat membaca dengan tartil lebih dari 3 contoh 
hukum bacaan yang ditentukan guru pada surah tersebut., skor 15. 

4. peserta didik dapat membaca dengan tartil lebih dari 2 contoh hukum 
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bacaan yang ditentukan guru pada surah tersebut., skor 10. 

5. Jika peserta didik dapat membaca dengan tartil lebih dari 1 contoh 
hukum bacaan yang ditentukan guru pada surah tersebut, skor 5

• Aspek Kelancaran untuk memudahkan penilaian aspek ini guru seharusnya 
menyusun kriterianya. misal bisa guru susun sebagaimana berikut; 

1. Jika peserta didik dapat membaca surah al-Baqarah (2): 267-268, 
surah al-Ma’aarij (70): 19-25.  dengan lancar dan tepat skor 25. 

2. Jika peserta didik dapat membaca surah QS al-Baqarah (2): 267-268, 
surah al-Ma’aarij (70): 19-25.  dengan lancar dan kurang tepat skor 
15. 

3. Jika peserta didik dapat membaca surah al-Baqarah (2): 267-268, 
surah al-Ma’aarij (70): 19-25.  kurang lancar dan kurang tepat skor 5. 

• Aspek Arti untuk memudahkan penilaian aspek ini guru seharusnya 
menyusun kriterianya. misal bisa guru susun sebagaimana berikut;

1. Jika peserta didik dapat mengartikan surah QS al-Baqarah (2): 267-
268, surah al-Ma’aarij (70): 19-25.  dengan benar dan sempurna, skor 
25.

2. Jika peserta didik dapat mengartikan surah di atas dengan benar dan 
kurang sempurna, skor 15. 

3. Jika peserta didik dapat mengartikan surah di atas. dengan tidak benar, 
skor 5. 

• Makna mufrodat untuk memudahkan penilaian aspek ini guru seharusnya 
menyusun kriterianya. misal bisa guru susun sebagaimana berikut;

1. Jika peserta didik dapat menyebutkan makna mufrodat surah QS al-
Baqarah (2): 267-268, surah al-Ma’aarij (70): 19-25.  dengan benar 
dan sempurna, skor 25. 

2. Jika peserta didik dapat menyebutkan mukna mufrodat surah di atas 
dengan benar dan kurang sempurna, skor 15. 
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3. Jika peserta didik dapat menyebutkan makna mufrodat surah di atas.  
dengan tidak benar, skor 5. 

Pada kolom “Mari Memahami” 

kami sajikan contoh pada saat peserta didik diskusi tentang makna isi 
kandungan surah QS al-Baqarah (2): 267-268, surah al-Ma’aarij (70): 19-25.  

No
Nama peserta 

didik
Aspek yang dinilai Jumlah 

Skor
Nilai Ketuntasan

Tindak 
Lanjut

1 2 3 4 T TT R P
1
2
3

Dst

Keterangan: 
T  :  Tuntas mencapai nilai  memahami kandungan ayat di atas ( disesuaikan 

dengan nilai KKM ) 
TT  :  Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM 
R  :  Remedial 
P  :  Pengayaan 

Aspek dan rubrik penilaian: 

Untuk memudahkan penilaian aspek ini guru seharusnya menyusun juga 
kriterianya. misal bisa guru susun sebagaimana berikut;

- Kejelasan dan kedalaman informasi 

1) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan sempurna, skor 30. 

2) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 20. 

3) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi kurang lengkap, skor 10.

- Keaktifan dalam diskusi untuk memudahkan penilaian aspek ini guru 
seharusnya menyusun kriterianya. misal bisa guru susun sebagaimana 
berikut;

1) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30. 
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2) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 20. 

3) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10. 

- Kejelasan dan kerapian presentasi untuk memudahkan penilaian aspek ini 
guru seharusnya menyusun kriterianya. misal bisa guru susun sebagaimana 
berikut;

1) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 
dan rapi, skor 40. 

2) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan 
rapi, skor 30. 

3) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 
dan kurang rapi, skor 20. 

4) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas 
dan tidak rapi, skor 10. 

Pada kolom “pendalaman karakter” 

Kolom penerapan prilaku orang yang memahami memanfaatkan kekayaan 
alam bacaan lainnya. Format Penilaiannya:

No. 
Nama 
peserta 
didik

Aspek yang dinilai*
Jumlah 
Skor

Nilai Ketuntasan
Tindak 
LanjutPenulisan 

Menentukan 
pola hidup 
sederhana

1 2 3 T TT R P

Keterangan: 
T  :  Tuntas mencapai nilai makanan yang halal, sehat,bergizi, dan bahaya 

minuman keras ( disesuaikan dengan nilai KKM ) 
TT :  Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM 
R   : Remedial 
P   :  Pengayaan 

*Aspek rubrik dan yang dinilai:

Untuk memudahkan penilaian aspek ini guru seharusnya menyusun kriterianya. 
misal bisa guru susun sebagaimana berikut;  
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1. Sesuai kaidah penulisan 

Jika peserta didik dapat menulis sesuai dengan kaidah penulisan dengan 
sempurna, skor 30. 

a) Jika peserta didik dapat menulis sesuai dengan kaidah penulisan 
dengan kurang sempurna, skor 20. 

b) Jika peserta didik dapat menulis tidak sesuai dengan kaidah penulisan, 
skor 10. 

2. Kerapihan

a) Jika peserta didik dapat menulis sangat rapi, skor 30. 

b) Jika peserta didik dapat menulis rapi, skor 20. 

c) Jika peserta didik dapat menulis kurang rapi, skor 10. 

3. Menentukan hal yang termasuk memanfaatkan kekayaan alam  

a. Apabila peserta didik dapat menemukan 4 hal yang termasuk 
memanfaatkan kekayaan alam    skor 40. 

b. Apabila peserta didik dapat menemukan 3 hal yang termasuk 
memanfaatkan kekayaan alam  skor 30. 

c. Apabila peserta didik dapat menemukan hal yang termasuk 
memanfaatkan kekayaan alam  skor 20. 

d. Apabila peserta didik dapat menemukan 1 hal yang termasuk 
memanfaatkan kekayaan alam  skor 10. 

e. Jumlah skor maksimal (aspek 1 + aspek 2 + aspek 3) = 100.

Catatan: 

Dalam buku ajar siswa, telah tersedia tugas-tugas tambahan baik berupa tugas 
tersetruktur maupun tidak tersetruktur, guru bisa menggunakannya sebaiknya 
sesuai kebutuhan.

Selain peserta didik diberikan tugas sesuai dengan yang ada di buku siswa juga 
diberikan tugas tidak terstruktur yang berupa portopolio tentang laporan kegiatan 
peserta didik berupa penerapan sikap memanfaatkan kekayaan alam dalam sehari-
hari. 



134 Ilmu Tafsir Kurikulum 2013

Contoh Format bentuk laporannya adalah:

Nama   : ...................     Kelas  : ................... 

No. Induk  : ...................     Bulan  : ...................

No.
Tanggal/ 

Hari

Amalan yaumiyah peserta didik tentang 
memanfatankan kekayaan alam

Paraf 
guru/ 
orang 

tua

Ket./ 
Alasan

Di rumah Di kelas
Yang 

dimanfaatkan
Kegunaan

Yang 
dimanfaatkan

Kegunaan

1
2
3
4
5

Mengetahui, 
Guru …….

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

................., .................20...... 
Orang Tua/Wali Peserta didik 

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

Guru dianjurkan memiliki penilaian portofolio, pada tiap karya peserta didik 
yang disesuaikan dengan Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar portofolio. 
portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai 
bukti pekerjaannya.

Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian 0—10 atau 0—100. 
Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor 
yang diberikan. Kolom keterangan diisi dengan catatan guru tentang kelemahan 
dan kekuatan tulisan yang dinilai.

Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut. 

a. Rata-rata dari jumlah nilai pada kolom Mari Belajar al-Qur’an jumlah 
nilai pada kolom diskusi x 60 %. 

b. Jumlah nilai rata-rata pada kolom “Ayo berlatih” menyalin, pilihan 
ganda/ uraian dan tugas x 40 %.  Nilai akhir = nilai a + nilai b
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- Tugas 

(Kebijakan guru)

Disarankan: 

• Guru harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya 
sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

• Guru diharapkan untuk memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter 
yang dimiliki peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Catatan 
terkait dengan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki boleh peserta 
didik dapat dilakukan dengan tabel berikut ini: 

Nama 
peserta 
didik

Aktifitas
Jumlah 

skor

Tingkat penguasaan 
nilai (MK, MB, MT, 

BT)
ketKerja sama Keaktifan Partisipasi Inisiatif 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Rubrik penilaian: 

a) Apabila peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang dinyatakan 
dalam indikator. 

b) Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang 
dinyatakan dalam indikator. 

c) Apabila sudah memperlihatkan perilaku dan sudah konsisten yang 
dinyatakan dalam indikator. 

d) Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam 
indikator. 

Catatan: 
Penguasaan nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan. 
Rentang Skor  = Skor Maksimal – Skor Minimal 
    = 16 - 4 
    = 12
MK  = 4 - 16 
MB  = 1- 13 
MT  = 8 - 10 
BT  = 4-7 

Keterangan: 

BT  :  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-
tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator). 
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MT :  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan 
adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator 
tetapi belum konsisten). 

MB :  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai 
konsisten). 

MK :  Membudaya/kebiasaan (apabila peserta didik terus menerus 
memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara 
konsisten).

H. PENGAYAAN

Guru hendaknya Mengembangkan materi pengayaan yang sesuai dengan 
materi yang diajarkan. Guru bisa juga memberikan tugas lain kepada peserta didik 
dengan memperluas wawasannya untuk mencari ayat-ayat lain yang berhubungan 
dengan materi, misalnya dalam tafsir al-qur’an al-karim dari kementerian agama 
atau dalam tafsir al-misbah.

Peserta didik diharapkan dapat mengungkapkan dan mengutip materi yang 
ada di dalamnya. Atau Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan 
soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan 
tentang materi. (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik 
yang berhasil dalam pengayaan). 

I. REMEDIAL 

Bila terdapat Peserta didik yang belum menguasai indikator-indikator tertentu 
hendaknya guru menjelaskan ulang dan mengujinya kembali, tentunya diwaktu 
dan hari yang telah disepakati bersama/yang disesuaikan.

contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam 
pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

J. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam 
buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara 
lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua 



137Buku Guru Kelas XI MA Keagamaan

yang berisi tentang perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan 
pembelajaran atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun melalui 
telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

K. PANDUAN EVALUASI

Panduan evaluasi pembelajaran yang ada dalam buku ajar peserta didik, disana 
terdapat beberapa aspek evaluasi diantaranya;

► Aspek Afektif

Perintahlah peserta didik dalam aspek ini berdiskusi tentang perilaku orang 
yang mengamalkan QS.al-Baqarah: 267-268; QS. Al-Ma’aarij: 9-25 Tentang 
Pemanfaatan Kekayaan Alam

►  Aspek Psikomotorik

Ajak peserta didik menghafalkan, menerjemahkan dan menganalisis QS.al-
Baqarah: 267-268; QS. Al-Ma’aarij: 9-25 Tentang Pemanfaatan Kekayaan 
Alam

No
Nama Peserta 

Didik

Nilai 
Hafalan

Nilai 
Tarjamah

Nilai Analisis

QS.al-Baqarah: 
267-268

Al-Ma’aarij: 
9-25

1 2 3 1 2 3

1
2
3

►  Aspek Kognitif

A. Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Di bawah ini termasuk ayat yang menjelaskan tentang pemanfaatan 
alam adalah...
A. Al-Baqarah: 268-270   
B. Al-Baqarah: 267-268
C. Al-Baqarah: 216-218   
D. Al-Baqarah: 268-268
E. Al-Baqarah: 270-271

2. Beberapa hal yang harus dicamkan oleh umat Islam dalam menyikapi 
harta benda kecuali...
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A. Harta adalah anugerah dari Allah yang harus disyukuri
B. Harta adalah ujian dari Allah
C. Harta adalah segala-galanya
D. Harta adalah amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan 
E. Harta anugerah Allah

 
3. Ada tiga hal pokok yang dianjurkan Al-Qur’an dalam mengatasi 

kemiskinan antara lain adalah.....
A. Kewajiban setiap individu, masyarakat, dan keluarga
B. Kewjiban diri sendiri, orang lain, dan tetangga
C. Kewajiban individu dan orang lain 
D. kewajiban individu, masyrakat, dan pemerintah
E. kewajiban pemerintah dan masyarakat

4. Mengapa kita kalau memberi harus dengan rasa tulus ikhlas....
A. karena harta itu milik orang yang kita beri
B. karena dilihat teman yang kita suka
C. karena harta kita hanyalah titipan Allah 
D. karena kewajiban kita untuk memberi
E. karena sudah takdir kita untuk memberi

5. “Dalam harta mereka ada hak untuk (orang miskin yang minta) dan 
ada yang tidak berkecukupan (walaupuun tidak meminta”arti di ambil 
dari Al-Qur’an ....
A. At-Taubah: 60    
B. Al-Anbiya’: 35
C. Al-Dhariyat: 51    
D. Al-Hud: 117-119
E. Al-Dhariyat: 19

6. Qur’an surat al-Anbiya’: 35, menerangkan tentang.....
A. Sabar      
B. Musibah     
C. Buruk sangka 
D. Bala’ 
E. Fitnah
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ْن ُتْغِمُضوا فِيهِ  .7
َ
ِ أ ....ayat yang bergaris bawah artinya َولَْسُتْم بِآِخِذيهِ إ

A. Melainkan     
B. Memicingkan mata
C. Memalingkan diri    
D. Mengambilnya
E. Memberikannya

ُ يَعُِدُكْم َمْغفَِرةً ِمنُْه.... .8 ّٰ ....lanjutan ayat tersebut adalah  َوا
A. َواِسٌع
B. 

ً َوفَْض
C. ُمرُُكْم

ْ
َوَيأ

D. ِمْن َطّيَِباِت
E. ْخرَْجَنا

َ
أ

ْمَوالِِهْم َحقٌّ َمْعلُوٌم .9
َ
ِيَن ِف أ .....makna dari ayat diatas adalah  َوالَّ

A. dan apabila ia mendapat kebaikan ia Amat kikir,
B. kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat
C. yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya
D. dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu
E. dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau 

meminta

10. Dalam surat dan ayat apakah arti disamping “yang mereka itu tetap 
mengerjakan shalatnya”....
A. Al Baqarah : 268    
B. Al Ma’arij: 21
C. An Nur: 12    
D. Al Ma’arij: 29
E. 
F. Al Ma’arij: 23

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jelas dan tepat !
1. Jelaskan fungsi salat dan zakat berdasarkan QS. Al Ma’arij ayat 24-

25!
2. Jelaskan kandungan QS. Al Baqarah Ayat 268!
3. Jelaskan kandungan QS al Ma’arij Ayat 24-25!
4. Sedekah wajib dan yang sunnah. Jelaskan! 
5. Dalam al Qur’an banyak ayat yang menjelaskan hubungan salat dan 
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zakat. Jelaskan maksud dari hubungan tersebut!

C. Portofolio dan Penilaian Sikap

- Carilah beberapa ayat lain dan hadist yang berhubungan dengan 
pemanfaatan kekayaan alam dengan mengisi kolom di bawah ini :

No.
Nama Surat + No. Ayat / Hadits 

Riwayat
Redaksi Ayat / Hadits

1.
2.
3.
4,
5.

- Setelah kalian memahami uraian mengenai  ajaran Islam tentang 
pemanfaatan kekayaan alam coba kamu amati perilaku berikut ini dan 
berikan komentar

No. Perilaku Yang Diamati Tanggapan / Komentar Anda
1. Peserta didik-siswi kelas XI agama  

sangat pandai memanfaatkan alam 
sekitar  

2. Teman dikelas saya tidak ada 
satupun yang menjadi pembuat 
pencemaran lingkungan   

 , ُ َعنُْهَما, قَاَل : َكنَْت لِرَِجاٍل ِمنَّا فُُضْوُل اَرَِضْيَ ّٰ رَِضَ ا  ِ ّٰ ابِْن َعبِْد ا َحِديُْث َجابِرِ 
اَرٌْض  َلُ  َكنَْت  َمْن   : ص.م.  الَِّبُّ  َفَقاَل  َوالِّْصِف,  ُبِع  َوالرُّ بِالُّلُِث  نَُؤاِجرَُها  َفَقالُْوا 

رَْضُه.
َ
َب فَلُْيْمِسْك أ

َ
فَلَْيْرَْعَها اَْوِلَْمَنْحَها اََخاهُ فَإِْن أ

“ Hadist Jabir bin Abdullah r.a. dia berkata : Ada beberapa orang dari kami 
mempunyai simpanan tanah. Lalu mereka berkata: Kami akan sewakan tanah 
itu (untuk mengelolahnya) dengan sepertiga hasilnya, seperempat dan seperdua. 
Rosulullah S.a.w. bersabda: Barangsiapa ada memiliki tanah, maka hendaklah 
ia tanami atau serahkan kepada saudaranya (untuk dimanfaatkan), maka jika ia 
enggan, hendaklah ia memperhatikan sendiri memelihara tanah itu. “ (HR. Imam 
Bukhori dalam kitab Al-Hibbah)
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A. KI KOMPETENSI INTI :

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam 

2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, 
ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan 
pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia.

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

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

B. KD KOMPETENSI DASAR  :

1.5 Menghayati kandungan Al-Qur’an tentang ujian dan cobaan.

2.4 Memiliki sikap sabar dalam menghadapi bermacam-macam kondisi dan 
situasi sesuai kandungan Al-Qur’an dalam surah al-Baqarah (2): 155 

3.4 Memahami kandungan Al-Qur’an tentang ujian dan cobaan dalam surah al-
Baqarah (2): 155. 

3.5 Menerapkan perilaku sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan sesuai 
kandungan Al-Qur’an surat al-Baqarah (2): 155.

Sabar Dalam Menghadapi 

Ujian Dan Cobaan4
BAB
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C. INDIKATOR PENAPAIAN;

- Mampu menjelaskan tentang intisari dan keterangan dari QS al-Baqarah: 155 
tentang ujian dan cobaan. Percaya diri

- Mampu menerjemahkan QS al-Baqarah: 155 tentang ujian dan cobaan ke 
dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Teliti dan logis

- Mampu menjelaskan gambaran QS al-Baqarah: 155 tentang ujian dan cobaan. 
Percaya diri

- Mampu mengidentifikasi macam-macam nikmat Allah menurut QS al-
Baqarah: 155 tentang ujian dan cobaan. Logis dan sistematis

- Mendalami dan memahami serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari 
QS al-Baqarah: 155 tentang ujian dan cobaan. Religius dan santun

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah materi pembelajaran siswa dapat : 

- Memahami kandungan Al-Qur’an tentang ujian dan cobaan  dalam  surah al-
Maaidah: 8-10; surah an-Nahl:90-92; surah an-Nisaa’: 105.

- Menerapkan perilaku sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan sesuai 
kandungan Al-Qur’an surat al-Baqarah (2): 155.

E. MATERI POKOK

QS al-Baqarah: 155

 ِ ٍء ِمَن اْلَوِْف َواْلُوِع َوَنْقٍص ِمَن الْمَواِل َوالنُْفِس َوالََّمَراِت َوبَِشّ َوَلَبْلَُونَُّكْم بَِشْ
ابِرِيَن (١٥٥) الصَّ

F. PROSES PEMBELAJARAN

► Pendahuluan ( 5 menit )

1. Bukalah pembelajaran dengan salam dan basmalah

2. Pemperlihatkan kesiapan diri peserta didik dan periksa  kehadiran, 
kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk peserta didik.
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3. Berikan apersepsi/materi yang ada hubungan dengan materi yang diajarkan 
usahakan mengambil dari buku ajar mereka sebagaimana contoh melalui 
scientific di bawah ini;

* Merenungkan Setelah peserta didik memperhatikan foto seorang 
bapak  yang berada di antara puing-puing rumah akibat 
sunami yang melanda di kampungnya, ajak peserta 
didik merenung sejenak untuk merasakan kepadihan 
yang dirasakan bapak itu,  tanyakan kepada mereka 
kira-kira apa yang mereka rasakan dengan kejadian 
itu? Taukah mereka apa arti cobaan dan ujian itu? 
Pernahkah mereka mengalami cobaan, berupa apa? 
Bagaimana sikap mereka menghadapinya? 

* Mengamati Setelah peserta didik memperhatikan gambar yang 
ada dalam buku ajar, kemudian suruhlah menuangkan 
tanggapan mereka pada kolom yang tersedia di 
samping  kiri gambar.

4. berikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara komunikatif yang  
berkaitan dengan materi pelajaran.

Menanya Setelah peserta didik merenungkan, membaca dan mengamati  
gambar / cerita  di buku ajar mereka, maka pandu mereka 
untuk menggali pertanyaan dengan menggunakan kata 
bagaimana, apa, mengapa, jelaskan dan lain-lain misalnya! 

► Bagaimana sikap kita jika menghadapi musibah? 
► Jelaskan alasanmu !
► Jelaskan cara-cara sabar  dalam menghadapi cobaan dan 

ujian yang baik dan benar ! 
► Apa seharusnya yang kita perbuat agar bisa bersikap sabar 

saat mengalami cobaan !

5. Sampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai.

6. Kondisikan peserta didik untuk membentuk kelompok-kelompok kecil 
(terdiri 4-5 peserta didik) 

7. Sampaikan tema pelajaran yang akan didiskusikan/dibaca/difahami/
dilakukan oleh masing-masing kelompok

*langkah-langkah pembelajaran nyata secara mutlak menyesuaikan  metode 
dan media yang dipilih guru, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi  
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di lapangan. Elemen scientific yang ada dalam buku ini bukanlah herarhis 
yang harus diikuti secara berurutan.

► Kegiatan inti ( 65 menit) 

Pertemuan ke 1 Ayo Membaca* 

• Ajaklah peserta didik mengali potensi melalui membaca ayat Al-
Baqarah:155 Secara bersama-sama,   usahakan hingga setengah hafal 

• Persilahkan masing-masing kelompok menghafal satu surat tersebut.

• Pempersilahkan tiap kelompok menulis perkalimat pada potongan kertas 
karton yang disediakan sebelumnya/menggunakan media lain yang 
sesuai dan relevan 

• Persilahkan tiap kelompok memilih satu perwakilan untuk dijadikan 
pemimpin. 

• Persilahkan tiap-tiap kelompok membaca ayat yang menjadi bagianya 
usahakan hingga hafal, kemudian dipersilahkan mengacak ayat tersebut 
untuk evalusi hasil hafalan 

• Persilahkan ketua kelompok  mananpdu kelompoknya untuk mengurutkan 
kembali satu persatu secara bergantian hinga sempurna semua. 

• Tugaskan ketua kelompok menukar media yang digunakan dengan media 
kelompok lain untuk dibahas dengan kelompok masing-masing 

• Ulangi kegiatan tersebut hingga ayat-ayat yang ditentukan benar-benar 
dikuasai peserta didik

• Amati kinerja peserta didik sambil mencatat nama siswa yang aktif dan 
menulis hasil pembelajaran yang dilakukan siswa ke daftar nilai yang 
telah disediakan.

Ajak pesrta didik menentukan pembuatan media pembelajaran untuk 
pembahasan persiapan materi berikutnya yakni berupa belajar mufrodat dari 
QS Al-Baqarah:155

Pertemuan ke 2 menegenal mufrodat baik arti maupun maknanya

• Persilahkan Peserta didik berkelompok sesuai kelompok minggu lalu
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• Arahkan peserta didik untuk mendiskusikan hasil persiapan media 
masing-masing hingga peserta didik pada tiap kelompok tersebut benar-
benar menguasai penggunaannya. 

• Beri waktu tiap ketua kelompok menyampaikan cara penggunaan  media 
masing-masing

• Persilahkan ketua kelompok untuk menjelaskan ke kelompoknya sesuai 
media-media yang ada. 

• Amati kinerja anak sambil mencatat nama siswa yang aktif dan menulis 
hasil pembelajaran yang dilakukan siswa ke daftar nilai yang telah 
disediakan.

• Tugaskan tiap kelompok utuk mempersiapkan materi berikutnya yakni 
berupa power point / gambar pendukung materi sebanyaknya  (lengkap 
dengan sumber) yang berkaitan dengan isi dan kandungan ayat sekaligus 
soal-soal evaluasi yang berkaitan dengan materi masing-masing untuk 
kuis, sebagai media pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Pertemuan ke 3 mengenal isi dan kandungan ayat

• Persilahkan semua kelompok bersiap dan membentuk kelompok sesuai 
kelompok mingu lalu.

• Pangillah semua ketua kelompok maju ke depan mengambil no urut yang 
telah disediakan guru, untuk menentukan kelompok mana yang harus 
terlebih dahulu maju  mempresentasikan materi masing-masing tentang 
mengenal isi dan kandungan QS Al-Baqarah:155 “ tema diambil dari 
buku ajar siswa bagian mari kita berdiskusi /Asosiasi

• Beri waktu untuk tiap kelompok 10 sampai 15 menit

• Persilahkan tiap kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan 
hasil kerja kelompok (dengan menyiapkan siapa yang menjadi moderator, 
menjelaskan materi, memegang gambar yang disediakan, tanya jawab,  
notulen serta mencari sumber jawaban jika ada).     

• Persilahkan tiap kelompok menampilkan soal-soal kuis yang dijadikan 
keberhasilan tolak ukur dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

• Amati kinerja anak sambil mencatat nama siswa yang aktif dan menulis 
hasil pembelajaran yang dilakukan siswa ke daftar nilai yang telah 
disediakan.
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Pertemuan ke 4 menerapkan prilaku sabar dalam menghadapi musibah

• Persilahkan peserta didik membaca, berfikir sejenak lalu persilahkan 
untuk mengisi daftar isian pada buku siswa tentang prilaku orang yang 
menerapkan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan / pendalaman 
karakter sebagaimana contoh ;

Ananda sekalian setelah kalian memahami ayat-ayat tentang sabar dalam 
menghadapi ujian dan cobaan diatas maka ibu/bapak ingin mencoba sejauh 
mana ananda bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ! 

1. Adanya dorongan (untuk tetap kokoh) diatas keimanan. Dan seorang 
mukmin senantiasa dalam kebaikan dan kenikmatan.

2. Adanya dorongan untuk sabar atas kesusahan yang menimpa. Karena 
(sabar) merupakan perangai keimanan. Apabila anda sabar dalam 
menghadapi kesusahan dan diiringi dengan menanti (pertolongan) Allah 
agar dibebaskan dari (kesusahan tersebut). Kemudian mengharap pahala 
Allah Subhanahu wata’ala, maka hal tersebut merupakan tanda keimanan. 

3. Adanya dorongan untuk bersyukur tatkala (memperoleh) kesenangan. Jika 
seorang bersyukur kepada Rabbnya atas nikmat yang diperoleh. Maka 
ini adalah taufiq dari Allah dan termasuk salah satu sebab bertambahnya 
kenikmatan

► Penutup (10’)

1. Bimbing peserta didik melanjutkan kesimpulan materi pembelajaran 
sebgaiamana panduan yang ada dalam buku siswa, seperti berikut ;

Ananda sekalian Setelah kalian mempelajari materi tersebut, tentunya 
ananda dapat menyimpulkan beberapa hal, Coba temukan materi-materi 
pokok lain yang belum tercantum didalamnya!   

a) Musibah menimpa akibat kesalahan manusia. Maka hendaknya 
manusia tidak melakukan keburukan karena bisa jadi berakibat buruk 
kepada diri maupun lingkunganya. 

b) Bala merupakan keniscayaan, dijatuhkan oleh Allah SWT. walau 
tanpa kesalahan manusia. Bertujuan untuk menguji manusia. Tiada 
yang dapat terhindar dari bala’ karena ini mesti menimpa pada diri 
semua manusia, baik yang bersifat buruk maupun baik.
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c) Fitnah adalah bencana yang dijatuhkan Allah dan dapat menimpa 
yang bersalah dan tidak bersalah. Bahwa fitnah/ujian dilakukan 
Allah sebagai peringatan, dan tentu saja apabila peringatan tidak 
juga dindahkan setelah berkali-kali, maka adalah wajar menjatuhkan 
tindakan yang lebih keras.

2. Arahkan peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran 
yang telah mereka alami. (mungkin guru menggunakkan ungkapan ; 
adakah perbedaan sebeluam dan sesudah ananda sekalian mempelajari 
materi ini?).  

3. Berikan reward kepada “seluruh kelompok” atas hasil diskusi dan

4. Sampaikan  materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.

5. Tutuplah  pelajaran dengan khamdalah/berdoa kemudian salam . 

G. PENILAIAN

Lakukan penilaian pada tiap kegiatan peserta didik: 

- Pada Aspek cognitive Pilihan ganda dan uraian

a. Penjajakan kemampuan pemahaman peserta didik pada soal pilihan ganda 
maka untuk memudahkan koreksi kami sediakan kuncinya (cek kembali 
jika ada yang salah).

1 B 6 A
2 7 B
3 8 B
4 9 B
5 10 E

Skor penilaian sebagai berikut. 

Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 1 (minimal 10 x1 = 10) 

Nilai = (Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian) x 100 
Skor maksimum (10)

b. Untuk bagian Esay kami serahkan sepenuhnya kepada bapak ibu guru 
masing-masing 
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Rubrik Penilaian 

No.
Soal

Rubrik penilaian
Skor 

maksimal
1 - Jika peserta didik dapat menjelaskan sikap bagaimanakah 

seharusnya sebagai seorang muslim dalam menghadapi 
cobaan sangat lengkap dan sempurna, skor 9. 

- Jika peserta didik dapat menjelaskan sikap bagaimanakah 
seharusnya sebagai seorang muslim dalam menghadapi 
cobaan lengkap, skor 6. 

- Jika peserta didik dapat menjelaskan sikap bagaimanakah 
seharusnya sebagai seorang muslim dalam menghadapi 
cobaan tidak lengkap, skor 3. 

9

2 - Jika peserta didik dapat menuliskan dalil dan menjelaskan 
Bagaimanakah hakekat ujian dan cobaan dalam Islam, skor 
9. 

- Jika peserta didik dapat menuliskan dalil dan menjelaskan 
Bagaimanakah hakekat ujian dan cobaan dalam Islam 
lengkap, skor 6. 

- Jika peserta didik dapat menuliskan dalil dan menjelaskan 
Bagaimanakah hakekat ujian dan cobaan dalam Islam tidak 
lengkap, skor 3. 

9

3 - Jika peserta didik dapat menemukan ayat lain yang ada 
hubungannya dengan ayat di atas dengan tepat dan sempurna 
Skor 9

- Jika peserta didik dapat menemukan ayat lain yang ada 
hubungannya dengan ayat di atas   tentang sabar dalam 
menghadapi ujian dan cobaan dengan tepat Skor 6

- Jika peserta didik dapat menemukan ayat lain yang ada 
hubungannya dengan ayat di atas tidak  tepat Skor 3

9

4 - Jika peserta didik dapat menjelaskan cara- cara bersabar 
dalam menghadapi ujian dan cobaan dengan lengkap dan 
sempurna Skor 9

- Jika peserta didik dapat menjelaskan cara- cara bersabar 
dalam menghadapi ujian dan cobaan dengan lengkap  Skor 6

- Jika peserta didik dapat menjelaskan cara- cara bersabar 
dalam menghadapi ujian dan cobaan tidak lengkap Skor 3

9
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5 - Jika peserta didik dapat menjelaskan sifat keseharian 
orang yang mengamalkan ayat diatas dengan lengkap dan 
sempurna Skor 9

- Jika peserta didik dapat menjelaskan sifat keseharian orang 
yang mengamalkan ayat diatas dengan lengkap Skor 6

- Jika peserta didik dapat menjelaskan sifat keseharian orang 
yang mengamalkan ayat diatas tidak lengkap  Skor 3

9

Jumlah skor 45

Nilai =
(Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian) x 100 

Skor maksimum (45)

- Pada Aspek Psycomotor 

Kami sajikan contoh kolom penerapan menghafal surah al-baqarah: 155

NO Nama Siswa QS ….. Kriteria*
1 2 3 4 5

1
2
3
4

*Catatan kriteria: menghafal al-baqarah: 155

A Sangat lancer Apabila peserta didik dapat menghafal surah di atas. lancar 
dan tartil, skor 5. 

B Lancar Apabila peserta didik dapat membaca surah di atas. lancar dan 
tartil, tapi masih ada kesalahan kurang dari 2, skor 4

C Sedang Apabila peserta didik dapat membaca surah di atas  lancar dan 
tartil, tapi masih ada kesalahan kurang dari 5, skor 3

D Kurang lancar  Apabila peserta didik dapat membaca surah di atas kurang 
lancar, skor 3

E Tidak lancer Apabila peserta didik tidak dapat membaca surah di atas ., 
skor 1

- Aspek Afektif

Dalam menilai kegiatan belajar mengajar, guru hendaknya menyediakan 
rubrik-rubrik, aspek serta keterangan penilaian tiap item, sebagaimana contoh 
berikut ini: 
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- Kolom “Mari Belajar Al-Qur’an” 

Rubrik Pengamatannya sebagai berikut:

No
Nama peserta 

didik
Aspek yang dinilai Jumlah 

Skor
Nilai Ketuntasan

Tindak 
Lanjut

1 2 3 4 T TT R P
1
2
3

Dst

Aspek yang dinilai: 
1. Tajwid  : Skor 25 
2. Kelancaran : Skor 25 
3. Artinya   : Skor 25 
4. mufrodat : Skor 25 
Nilai Maksimal : 100

Keterangan: 
T :  Tuntas mencapai nilai memahami ayat bergizi 

dan bahaya minuman keras ( disesuaikan dengan 
nilai KKM ) 

TT : Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang 
dari nilai KKM 

R :  Remedial 
P :  Pengayaan 

Rubrik penilaiannya adalah:

• dalam aspek Tajwid guru bisa memilih aspek tajwid yang menjadi 
perhatian dari aspek-aspek tajwid yang lain. Mungkin idghom/ hukum 
mad dll.

• Untuk memudahkan aspek penilaian dalam aspek tajwid hendaknya guru 
menyusun criteria penilaian. Sebagai mana contoh dibawah ini;

1. Jika peserta didik dapat membaca dengan tartil lebih dari 5 contoh 
hukum bacaan yang ditentukan guru pada surah Q.S. al-Baqarah (2): 
155 skor 25. 

2. Jika peserta didik dapat membaca dengan tartil lebih dari 4 contoh 
hukum bacaan yang ditentukan guru pada surah tersebut, skor 20. 

3. Jika peserta didik dapat membaca dengan tartil lebih dari 3 contoh 
hukum bacaan yang ditentukan guru pada surah tersebut., skor 15. 

4. peserta didik dapat membaca dengan tartil lebih dari 2 contoh hukum 
bacaan yang ditentukan guru pada surah tersebut., skor 10. 

5. Jika peserta didik dapat membaca dengan tartil lebih dari 1 contoh 
hukum bacaan yang ditentukan guru pada surah tersebut, skor 5
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• Aspek Kelancaran untuk memudahkan penilaian aspek ini guru seharusnya 
menyusun kriterianya. misal bisa guru susun sebagaimana berikut; 

1. Jika peserta didik dapat membaca surah Q.S. al-Baqarah (2): 155 
dengan lancar dan tepat skor 25. 

2. Jika peserta didik dapat membaca surah Q.S. al-Baqarah (2): 155 
dengan lancar dan kurang tepat skor 15. 

3. Jika peserta didik dapat membaca surah Q.S. al-Baqarah (2): 155. 
kurang lancar dan kurang tepat skor 5. 

• Aspek Arti untuk memudahkan penilaian aspek ini guru seharusnya 
menyusun kriterianya. misal bisa guru susun sebagaimana berikut;

1. Jika peserta didik dapat mengartikan surah Q.S. al-Baqarah (2): 155 
dengan benar dan sempurna, skor 25.

2. Jika peserta didik dapat mengartikan surah Q.S. al-Baqarah (2): 155 
dengan benar dan kurang sempurna, skor 15. 

3. Jika peserta didik dapat mengartikan surah Q.S. al-Baqarah (2): 155 
dengan tidak benar, skor 5. 

• Makna mufrodat untuk memudahkan penilaian aspek ini guru seharusnya 
menyusun kriterianya. misal bisa guru susun sebagaimana berikut;

1. Jika peserta didik dapat menyebutkan makna mufrodat surah Q.S. al-
Baqarah (2): 155. dengan benar dan sempurna, skor 25. 

2. Jika peserta didik dapat menyebutkan mukna mufrodat surah Q.S. al-
Baqarah (2): 155 dengan benar dan kurang sempurna, skor 15. 

3. Jika peserta didik dapat menyebutkan makna mufrodat surah Q.S. al-
Baqarah (2): 155 dengan tidak benar, skor 5. 

- Pada kolom “Mari Memahami” 

Pada saat peserta didik diskusi tentang isi kandungan surah Q.S. al-Baqarah 
(2): 155

No
Nama peserta 

didik
Aspek yang dinilai Jumlah 

Skor
Nilai Ketuntasan

Tindak 
Lanjut

1 2 3 4 T TT R P
1
2
3

Dst
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Keterangan: 
T  :  Tuntas mencapai nilai  memahami kandungan ayat di atas ( disesuaikan 

dengan nilai KKM ) 
TT  :  Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM 
R  :  Remedial 
P  :  Pengayaan 

Aspek dan rubrik penilaian: 

Untuk memudahkan penilaian aspek ini guru seharusnya menyusun juga 
kriterianya. misal bisa guru susun sebagaimana berikut;

- Kejelasan dan kedalaman informasi 

1) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan sempurna, skor 30. 

2) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 20. 

3) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi kurang lengkap, skor 10.

- Keaktifan dalam diskusi untuk memudahkan penilaian aspek ini guru 
seharusnya menyusun kriterianya. misal bisa guru susun sebagaimana 
berikut;

1) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30. 

2) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 20. 

3) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10. 

- Kejelasan dan kerapian presentasi untuk memudahkan penilaian aspek ini 
guru seharusnya menyusun kriterianya. misal bisa guru susun sebagaimana 
berikut;

1) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 
dan rapi, skor 40. 

2) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan 
rapi, skor 30. 

3) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 
dan kurang rapi, skor 20. 

4) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas 
dan tidak rapi, skor 10. 
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- Pada kolom “pendalaman karakter” 

Kolom penerapan prilaku orang yang memahami konsep sabar dalam 
menghadapi ujian dan cobaan  bacaan lainnya. Format Penilaiannya:

No. 
Nama 
peserta 
didik

Aspek yang dinilai*

Jumlah 
Skor

Nilai Ketuntasan
Tindak 
LanjutPenulisan 

sabar dalam 
menghadapi 

ujian dan 
cobaan  
bacaan

1 2 3 T TT R P

Keterangan: 
T  :  Tuntas mencapai nilai makanan yang halal, sehat,bergizi, dan bahaya 

minuman keras ( disesuaikan dengan nilai KKM ) 
TT :  Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM 
R   : Remedial 
P   :  Pengayaan 

*Aspek rubrik dan yang dinilai:

Untuk memudahkan penilaian aspek ini guru seharusnya menyusun kriterianya. 
misal bisa guru susun sebagaimana berikut;  

1. kaidah penulisan 
Jika peserta didik dapat menulis sesuai dengan kaidah penulisan dengan 
sempurna, skor 30. 
a) Jika peserta didik dapat menulis sesuai dengan kaidah penulisan 

dengan kurang sempurna, skor 20. 
b) Jika peserta didik dapat menulis tidak sesuai dengan kaidah penulisan, 

skor 10. 
2. Kerapihan

a) Jika peserta didik dapat menulis sangat rapi, skor 30. 
b) Jika peserta didik dapat menulis rapi, skor 20. 
c) Jika peserta didik dapat menulis kurang rapi, skor 10. 

3. Menentukan bentuk sabar
a) Apabila peserta didik dapat menemukan 4 kriteria sabar  skor 40. 
b) Apabila peserta didik dapat menemukan 3 kriteria sabar  skor 30. 
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c) Apabila peserta didik dapat menemukan kriteria sabar  skor 20. 
d) Apabila peserta didik dapat menemukan 1 kriteria sabar  skor 10. 
e) Jumlah skor maksimal (aspek 1 + aspek 2 + aspek 3) = 100.

Catatan: 

Dalam buku ajar siswa, telah tersedia tugas-tugas tambahan baik berupa 
tugas tersetruktur maupun tidak tersetruktur, guru bisa menggunakannya 
sebaiknya sesuai kebutuhan.   

Guru dianjurkan memiliki penilaian portofolio, pada tiap karya peserta 
didik yang disesuaikan dengan Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar 
portofolio. portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap 
peserta didik sebagai bukti pekerjaannya.

Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian 0—10 atau 0—100. 
Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi 
skor yang diberikan. Kolom keterangan diisi dengan catatan guru tentang 
kelemahan dan kekuatan tulisan yang dinilai.

Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut. 

a. Rata-rata dari jumlah nilai pada kolom Mari Belajar al-Qur’an jumlah 
nilai pada kolom diskusi x 60 %. 

b. Jumlah nilai rata-rata pada kolom “Ayo berlatih” menyalin, pilihan 
ganda/ uraian dan tugas x 40 %.  Nilai akhir = nilai a + nilai b

- Tugas 
(Kebijakan guru)

Disarankan: 

• Guru harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya 
sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

• Guru diharapkan untuk memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter 
yang dimiliki peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Catatan 
terkait dengan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki boleh peserta 
didik dapat dilakukan dengan tabel berikut ini: 
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Nama 
peserta 
didik

Aktifitas
Jumlah 

skor

Tingkat penguasaan 
nilai (MK, MB, MT, 

BT)
ketKerja sama Keaktifan Partisipasi Inisiatif 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Rubrik penilaian: 

a) Apabila peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang dinyatakan 
dalam indikator. 

b) Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang 
dinyatakan dalam indikator. 

c) Apabila sudah memperlihatkan perilaku dan sudah konsisten yang 
dinyatakan dalam indikator. 

d) Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam 
indikator. 

Catatan: 
Penguasaan nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan. 
Rentang Skor  = Skor Maksimal – Skor Minimal 
    = 16 - 4 
    = 12
MK  = 4 - 16 
MB  = 1- 13 
MT  = 8 - 10 
BT  = 4-7 

Keterangan: 

BT  :  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-
tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator). 

MT :  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan 
adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator 
tetapi belum konsisten). 

MB :  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai 
konsisten). 

MK :  Membudaya/kebiasaan (apabila peserta didik terus menerus 
memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara 
konsisten).
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H. PENGAYAAN

Guru hendaknya Mengembangkan materi pengayaan yang sesuai dengan 
materi yang diajarkan. Guru bisa juga memberikan tugas lain kepada peserta didik 
dengan memperluas wawasannya untuk mencari ayat-ayat lain yang berhubungan 
dengan materi, misalnya dalam tafsir al-qur’an al-karim dari kementerian agama 
atau dalam tafsir al-misbah.

Peserta didik diharapkan dapat mengungkapkan dan mengutip materi yang 
ada di dalamnya. Atau Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan 
soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan 
tentang materi. (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik 
yang berhasil dalam pengayaan). 

I. REMEDIAL 

Bila terdapat Peserta didik yang belum menguasai indikator-indikator tertentu 
hendaknya guru menjelaskan ulang dan mengujinya kembali, tentunya diwaktu 
dan hari yang telah disepakati bersama/yang disesuaikan.

contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam 
pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

J. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam 
buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara 
lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua 
yang berisi tentang perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan 
pembelajaran atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun melalui 
telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.
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PETA KONSEP

TOLERANSI 
DAN ETIKA 

PERGAULAN

1. Mari belajar membaca 
surah QS. al-Kafirun: 1-6; 
Yunus: 40-41; al-Kahfi: 
29; al-Hujurat: 10-13; Ali 
Imran: 103.

4. Kesimpulan QS. al-
Kafirun: 1-6; Yunus: 40-41; 
al-Kahfi: 29; al-Hujurat: 
10-13; Ali Imran: 103.

2. Mari memahami surah 
alMaidah: 8-10; an-
Nahl:90-92; an-Nisa’: 105.

3. Orang yang cinta ilmu 
pengetahuan (pengamalan 
surah alMaidah: 8-10; an-
Nahl:90-92; an-Nisa’: 105.)

A. KI KOMPETENSI INTI  :

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam 

2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, 
ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan 
pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia.

3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

Toleransi Dan Etika 

Pergaulan5
BAB
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pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah.

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

B. KD KOMPETENSI DASAR  : 

1.6 Meyakini kandungan Al-Qur’an tentang toleransi dan etika pergaulan.

2.5 Memiliki sikap toleransi dan etika pergaulan sesuai kandungan Al-Qur’an 
dalam surah al-Kaafiruun: 1-6; surah Yunus: 40-41; surah al-Kahfi: 29; surah 
al-Hujuraat: 10-13; surah Ali Imraan: 103, surah al-Mujaadalah: 11.

3.5 Memahami kandungan Al-Qur’an tentang toleransi dan etika pergaulan dalam 
surah al-Kaafiruun: 1-6; surah Yunus: 40-41; surah al-Kahfi: 29; surah al-
Hujuraat: 10-13; surah Ali Imraan: 103, surah al-Mujaadalah: 11.

4.5  Menerapkan perilaku bertoleransi dan beretika dalam pergaulan sesuai 
kandungan Al-Qur’an surah al-Kaafiruun: 1-6; surah Yunus: 40-41; surah al-
Kahfi: 29; surah al-Hujuraat: 10-13; QS Ali Imraan: 103, surah al-Mujaadalah: 
11.  

C. INDIKATOR PENCAPAIAN 

• Membaca QS al-Kaafiruun: 1-6; QS Yunus: 40-41; QS al-Kahfi: 29; QS al-
Hujuraat: 10-13;QS Ali Imraan:103 dengan tartil

• Mengartikan, memaknai dan menerjemahkan  QS al-Kaafiruun: 1-6; QS 
Yunus: 40-41; QS al-Kahfi: 29; QS al-Hujuraat: 10-13;QS Ali Imraan:103 
dengan benar, teliti dan tepat. 

• Menjelaskan tentang intisari dan keterangan dari QS al-Kaafiruun: 1-6; QS 
Yunus: 40-41; QS al-Kahfi: 29; QS al-Hujuraat: 10-13;QS Ali Imraan:103. 
Percaya diri

• Menerjemahkan QS al-Kaafiruun: 1-6; QS Yunus: 40-41; QS al-Kahfi: 29; 
QS al-Hujuraat: 10-13;QS Ali Imraan:103 ke dalam bahasa Indonesia dengan 
baik dan benar. Jujur dan ingin tahu
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• Menjelaskan gambaran QS al-Kaafiruun: 1-6; QS Yunus: 40-41; QS al-Kahfi: 
29; QS al-Hujuraat: 10-13;QS Ali Imraan:103, tentang kewajiban berdakwah. 
Tanggung jawab dan percaya diri.

• Mendalami dan memahami serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari 
QS al-Kaafiruun: 1-6; QS Yunus: 40-41; QS al-Kahfi: 29; QS al-Hujuraat: 10-
13;QS Ali Imraan:103, tentang kewajiban berdakwah. Religius dan santun

D. TUJUAN PEMBELAJARAN :

Setelah materi pembelajaran peserta didik dapat : 

• Memahami kandungan Al-Qur’an tentang   toleransi dan etika pergaulan 
dalam surah al-Kaafiruun: 1-6; surah Yunus: 40-41; surah al-Kahfi: 29; surah 
al-Hujuraat: 10-13; QS Ali Imraan: 103, surah al-Mujaadalah: 11.  

• Menerapkan perilaku bertoleransi dan beretika dalam pergaulan sesuai 
kandungan Al-Qur’an surah al-Kaafiruun: 1-6; surah Yunus: 40-41; surah al-
Kahfi: 29; surah al-Hujuraat: 10-13; QS Ali Imraan: 103, surah al-Mujaadalah: 
11.  

E. MATERI POKOK/MATERI ESENSI

• QS. Al Kafirun (109) : 1-6  

ۡعُبُد ٣  
َ
نُتۡم َعٰبُِدوَن َمآ أ

َ
ٓ أ َ ۡعُبُد َما َتۡعُبُدوَن ٢  َو

َ
ٓ أ َ َها ٱۡلَكٰفُِروَن ١   يُّ

َ
أ قُۡل َيٰٓ

ۡعُبُد ٥  لَُكۡم دِيُنُكۡم َوِلَ 
َ
أ نُتۡم َعٰبُِدوَن َمآ 

َ
أ  ٓ َ ا َعَبدتُّۡم ٤ َو َع ابِٞد مَّ نَا۠ 

َ
أ  ٓ َ َو

ِديِن ٦ 
Terjemah Qs Al Kafirun (109) : 1-6  

Katakanlah: “Hai orang-orang kafir, 2. aku tidak akan menyembah apa yang 
kamu sembah. 3. dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. 4. dan 
aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, 5. dan kamu 
tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. 6. untukmu 
agamamu, dan untukkulah, agamaku.”

• QS. Yunus (10) : 40-41  

ن  ۡعلَُم بِٱلُۡمۡفِسِديَن ٤٠ 
َ
 يُۡؤِمُن بِهۦِۚ َوَربَُّك أ

َّ َوِمۡنُهم مَّن يُۡؤِمُن بِهِۦ َوِمۡنُهم مَّن 
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ا  ّمِمَّ بَرِٓيءٞ  نَا۠ 
َ
ۡعَمُل َوأ

َ
أ آ  نُتم بَرِيُٓئوَن ِممَّ

َ
أ ِ َعَمِل َولَُكۡم َعَملُُكۡمۖ 

ّ بُوَك َفُقل  َكذَّ
َتۡعَملُوَن ٤١ 

Terjemah Qs Yunus (10) : 40-41  

40. di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al Quran, dan di 
antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu 
lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. 41. jika 
mereka mendustakan kamu, Maka Katakanlah: “Bagiku pekerjaanku dan 
bagimu pekerjaanmu. kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan 
dan akupun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan”.

• QS. Al Kahfi (18) : 29  

ٰلِِمَي  ۡعَتۡدنَا لِلظَّ
َ
ّبُِكۡمۖ َفَمن َشآَء فَۡلُيۡؤِمن َوَمن َشآَء فَۡلَيۡكُفۡرۚ إِنَّآ أ َوقُِل ٱۡلَقُّ ِمن رَّ

بِۡئَس  َكٱلُۡمۡهِل يَۡشوِي ٱلۡوُُجوهَۚ  بَِمآءٖ  ُيَغاثُواْ  ن يَۡسَتغِيُثواْ  ادُِقَهاۚ  َحاَط بِِهۡم ُسَ
َ
نَاًرا أ

اُب وََسآَءۡت ُمۡرَتَفًقا ٢٩  َ ٱلشَّ
 Terjemah Qs Al Kahfi (18) : 29  

“ dan Katakanlah: “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka 
Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa 
yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir”. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi 
orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan 
jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air 
seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang 
paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.”

• QS. Al Hujurat ( 49) : 10-13  

 ١٠ تُرَۡحُوَن  لََعلَُّكۡم   َ ّٰ ٱ َوٱتَُّقواْ  َخَوۡيُكۡمۚ 
َ
أ َبۡيَ  ۡصلُِحواْ 

َ
فَأ إِۡخَوةٞ  ٱلُۡمۡؤِمُنوَن  إِنََّما 

َ نَِسآءٞ  ا ّمِۡنُهۡم َو ن يَُكونُواْ َخۡيٗ
َ
َ يَۡسَخۡر قَۡومٞ ّمِن قَۡوٍا َعَسٰٓ أ ِيَن َءاَمُنواْ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

ۡلَقِٰبۖ 
َ
َ َتَنابَُزواْ بِٱۡل نُفَسُكۡم َو

َ
َ تَۡلِمُزٓواْ أ ۖ َو ا ّمِۡنُهنَّ ن يَُكنَّ َخۡيٗ

َ
ّمِن نَِّسآٍء َعَسٰٓ أ

َها  يُّ
َ
أ ٰلُِموَن ١١ َيٰٓ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ

ُ
َّۡم َيُتۡب فَأ يَمِٰنۚ َوَمن ل ۡسُم ٱۡلُفُسوُق َبۡعَد ٱۡلِ ِ بِۡئَس ٱ

َ َيۡغَتب  ُسواْ َو َ َتَسَّ ّنِ إِثٞۡمۖ َو  ّنِ إِنَّ َبۡعَض ٱلظَّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡجَتنُِبواْ َكثِٗيا ّمَِن ٱلظَّ ٱلَّ
 ۚ َ ّٰ ِخيهِ َمۡيٗتا فََكرِۡهُتُموهُۚ َوٱتَُّقواْ ٱ

َ
ُكَل َلَۡم أ

ۡ
ن يَأ
َ
َحُدُكۡم أ

َ
ُيِبُّ أ

َ
بَّۡعُضُكم َبۡعًضاۚ أ

نَثٰ وََجَعۡلَنُٰكۡم 
ُ
َها ٱلَّاُس إِنَّا َخلَۡقَنُٰكم ّمِن َذَكرٖ َوأ يُّ

َ
أ َ تَوَّاٞب رَِّحيٞم ١٢ َيٰٓ ّٰ إِنَّ ٱ
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َ َعلِيٌم َخبِيٞ ١٣  ّٰ ُٰكۡمۚ إِنَّ ٱ ۡتَق
َ
ِ أ ّٰ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱ

َ
ْۚ إِنَّ أ ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل ِلََعاَرفُٓوا

 Terjemah Al Hujurat ( 49) : 10-13  

10. orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah 
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 
Allah, supaya kamu mendapat rahmat. 11. Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, 
boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula 
sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang 
direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri  dan 
jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk 
panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa 
yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. 12. Hai 
orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), 
karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari 
keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah 
seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah 
mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. 
13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

• Qs. Ali Imran (3) : 103

ُكنُتۡم  إِۡذ  َعلَۡيُكۡم   ِ ّٰ ٱ نِۡعَمَت  َوٱۡذُكُرواْ   ْۚ قُوا َتَفرَّ  َ َو َجِيٗعا   ِ ّٰ ٱ ِبَۡبِل  َوٱۡعَتِصُمواْ 
ٰ َشَفا ُحۡفَرةٖ ّمَِن  َ َ ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِۦٓ إِۡخَوٰٗنا َوُكنُتۡم 

َ
لََّف َبۡيَ قُلُوبُِكۡم فَأ

َ
ۡعَداٗٓء فَأ

َ
أ

ُ لَُكۡم َءاَيٰتِهِۦ لََعلَُّكۡم َتۡهَتُدوَن ١٠٣  ّٰ ُ ٱ نَقَذُكم ّمِۡنَهاۗ َكَذٰلَِك يُبَّيِ
َ
ٱلَّارِ فَأ

Terjemah Ali Imran (3) : 103

“dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu 
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ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah 
mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-
orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu 
Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan 
ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”

► Mari memahami al-qur’an

Analisa Isi Kandungan Qs Al Kafirun (109) : 1-6  

Yang dimaksud dengan orang-orang kafir pada ayat pertama surah ini 
adalah tokoh-tokoh kaum kafir yang tidak mempercayai keesaan Allah 
serta tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ayat selanjutnya 
memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk menyatakan bahwa beliau tidak 
mungkin untuk masa kini dan datang menyembah sembahan kaum musyrikin.

Analisa Isi Kandungan Qs Yunus (10) : 40-41  

Ayat diatas berbicara tentang keengganan dan bahkan menolak kebenaran 
Al Qur’an. Terutama yang dilakukan oleh mereka yang musyrik, walau 
sebenarnya ada di antara kaum musyrikin yang percaya dalam hati kecil 
mereka kebenaran Al Qur’an dan kebenaran Nabi Muhammad SAW. 

1. Islam dan Tolerasi Beragama

Tasamuh/toleransi dalam bidang agama atau keyakinan berarti sikap 
saling menghormati antar pemeluk agama untuk dapat menjalankan ajaran 
dan keyakinan masing-masing. Atau sikap sabar dan menahan diri untuk 
tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau system keyakinan 
dan ibadah penganut agama-agama lain. 

Toleransi dalam beragama bukan berarti kita hari ini boleh bebas 
menganut agama tertentu dan esok hari kita menganut agama yang lain. 
Akan tetapi, toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan 
kita akan adanya agama-agama lain selain agama kita dengan segala 
bentuk sistem, dan tata cara peribadatannya dan memberikan kebebasan 
untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.

2. Prinsip-Prinsip Toleransi

Dalam mengamalkan tasamuh/ toleransi, kita dianjurkan supaya 
melakukan hal-hal diantaranya:
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a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan 
kewajiban antara sesama manusia.

b. Mengembangkan sikap tenggang rasa

Sebagai makhluk sosial kita harus mengembangan sikap tenggang 
rasa dengan sesama manusia. Tidak diperbolehkan saling berburuk 
sangka, saling menjelekan dan lain sebagainya.

c. Tidak semena-mena terhadap orang lain

Sebagai makhluk sosial yang hidup ditengah tengah masyarakat, 
kita juga tidak dibenarkan berbuat semena-mena terhadap orang lain 
sekalipun kita dapat melakukannya.

d. Gemar Melakukan kegiatan kemanusiaan

Sabda Nabi SAW, Barang siapa yang melapangkan kehidupan 
dunia orang mukim, maka Allah akan melapangkan kehidupan orang 
itu di hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan kesusahan 
orang yang dalam kesusahan, Allah akan menghilangkan kesusahan 
orang itu di dunia dan akhirat. (HR Muslim)

► Analisa Isi Kandungan Al Kahfi (18) : 29  

Ayat ini memerintahkan Rasul SAW. menegaskan kepada semua pihak 
termasuk kaum musyrikin yang angkuh itu dengan menyatakan “Dan 
katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa: Kebenaran, yakni wahyu Ilahi 
yang aku sampaikan ini datangnya dari Tuhan Pemelihara kamu dalam segala 
hal, maka barang siapa di antara kamu, atau selain kamu yang ingin beriman 
tentang apa yang kusampaikan ini maka hendaklah ia beriman, keuntungan 
dan manfaatnya akan kembali kepada dirinya sendiri, dan barang siapa di 
antara kamu atau selain kamu yang ingin kafir dan menolak pesan-pesan 
Allah, maka biarlah ia kafir walau sekaya dan setinggi apa pun kedudukan 
sosialnya. Tidaklah aku, apalagi Allah SWT., akan mengalami sedikit kerugian 
pun dengan kekafirannya, sebaliknya, dialah sendiri yang akan merugi dan 
celaka dengan perbuatannya yang telah menganiaya dirinya sendiri.”



164 Ilmu Tafsir Kurikulum 2013

► Analisa Isi Kandungan Qs Al Hujurat ( 49) : 10-13  

Hendaknya kita menyadari bahwa firman-Nya: “Sesungguhnya orang-
orang mukmin bersaudara” merupakan ketetapan syariat berkaitan dengan 
persaudaraan antara orang-orang mukmin dan yang mengakibatkan dampak 
keagamaan serta hak-hak yang ditetapkan agama. Hubungan kekeluargaan 
antara anak, bapak atau saudara, ada yang ditetapkan agama atau undang-
undang serta memiliki dampak- dampak tertentu seperti hak kewarisan, nafkah, 
keharaman kawin dan lain- lain, dan ada juga yang ditetapkan hanya berdasar 
ketentuan umum (natural) yakni hubungan pertalian keturunan atau rahim. 

Ayat di atas mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa persatuan dan 
kesatuan, serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat kecil atau besar, 
akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, perpecahan 
dan keretakan hubungan mengundang lahirnya bencana buat mereka, yang 
pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara 
sebagaimana dipahami dari kata qital yang puncaknya adalah peperangan.

► Analisa Isi Kandungan Qs Ali Imran (3) : 103

Dapat juga dikatakan ayat ini berpesan kepada kaum muslimin secara 
kolektif bersama-sama. Pesan dimaksud adalah Berpegang teguhlah, yakni 
upayakan sekuat tenaga untuk mengaitkan diri satu dengan yang lain dengan 
tuntunan Allah sambil menegakkan disiplin kamu semua tanpa terkecuali. 
Sehingga kalau ada yang lupa ingatkan dia, atau ada yang tergelincir, bantu 
dia bangkit agar semua dapat bergantung kepada tali agama Allah. 

F. PROSES PEMBELAJARAN

► Pendahuluan ( 10-15 menit )

1. Bukalah pembelajaran dengan salam dan basmalah

2. Pemperlihatkan kesiapan diri peserta didik dan periksa  kehadiran, 
kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk peserta didik.

3. Berikan apersepsi/materi yang ada hubungan dengan materi yang diajarkan 
usahakan mengambil dari buku ajar mereka sebagaimana contoh melalui 
scientific di bawah ini;
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* Merenungkan Setelah peserta didik memperhatikan foto seorang 
bapak  yang berada di antara puing-puing rumah akibat 
sunami yang melanda di kampungnya, ajak peserta 
didik merenung sejenak untuk merasakan kepadihan 
yang dirasakan bapak itu,  tanyakan kepada mereka 
kira-kira apa yang mereka rasakan dengan kejadian 
itu? Taukah mereka apa arti cobaan dan ujian itu? 
Pernahkah mereka mengalami cobaan, berupa apa? 
Bagaimana sikap mereka menghadapinya? 

* Mengamati Setelah peserta didik memperhatikan gambar yang 
ada dalam buku ajar, kemudian suruhlah menuangkan 
tanggapan mereka pada kolom yang tersedia di 
samping  kiri gambar.

4. berikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara komunikatif yang  
berkaitan dengan materi pelajaran.

Menanya Setelah peserta didik merenungkan, membaca dan mengamati  
gambar / cerita  di buku ajar mereka, maka pandu mereka 
untuk menggali pertanyaan dengan menggunakan kata 
bagaimana, apa, mengapa, jelaskan dan lain-lain misalnya! 

► Bagaimana sikap kita jika menghadapi musibah? 
► Jelaskan alasanmu !
► Jelaskan cara-cara sabar  dalam menghadapi cobaan dan 

ujian yang baik dan benar ! 
► Apa seharusnya yang kita perbuat agar bisa bersikap sabar 

saat mengalami cobaan !

5. Sampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai.

6. Kondisikan peserta didik untuk membentuk kelompok-kelompok kecil 
(terdiri 4-5 peserta didik) 

7. Sampaikan tema pelajaran yang akan didiskusikan/dibaca/difahami/
dilakukan oleh masing-masing kelompok

*langkah-langkah pembelajaran nyata secara mutlak menyesuaikan  metode 
dan media yang dipilih guru, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi  
di lapangan. Elemen scientific yang ada dalam buku ini bukanlah herarhis 
yang harus diikuti secara berurutan.
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► Kegiatan inti ( 65 menit)

Pertemuan ke 1 Ayo Membaca* 

• Ajaklah peserta didik mengali potensi melalui membaca Q.S. al-Kaafiruun: 
1-6; surah Yunus: 40-41; surah al-Kahfi: 29; surah al-Hujuraat: 10-13; 
QS Ali Imraan: 103, surah al-Mujaadalah: 11 Secara bersama-sama,   
usahakan hingga setengah hafal 

• Berilah masing-masing kelompok satu surat sesuai pembahasan.

• Pempersilahkan tiap kelompok menulis perkalimat pada potongan kertas 
karton yang disediakan sebelumnya/menggunakan media lain yang 
sesuai dan relevan 

• Persilahkan tiap kelompok memilih satu perwakilan untuk dijadikan 
pemimpin. 

• Persilahkan tiap-tiap kelompok membaca ayat yang menjadi bagianya 
usahakan hingga hafal, kemudian dipersilahkan mengacak ayat tersebut 
untuk evalusi hasil hafalan 

• Persilahkan ketua kelompok  mananpdu kelompoknya untuk mengurutkan 
kembali satu persatu secara bergantian hinga sempurna semua. 

• Tugaskan ketua kelompok menukar media yang digunakan dengan media 
kelompok lain untuk dibahas dengan kelompok masing-masing 

• Ulangi kegiatan tersebut hingga ayat-ayat yang ditentukan benar-benar 
dikuasai peserta didik

• Amati kinerja peserta didik sambil mencatat nama siswa yang aktif dan 
menulis hasil pembelajaran yang dilakukan siswa ke daftar nilai yang 
telah disediakan.

• Ajak pesrta didik menentukan pembuatan media pembelajaran untuk 
pembahasan persiapan materi berikutnya yakni berupa belajar mufrodat 
dari Q.S. al-Kaafiruun: 1-6; surah Yunus: 40-41; surah al-Kahfi: 29; surah 
al-Hujuraat: 10-13; QS Ali Imraan: 103, surah al-Mujaadalah: 11

Pertemuan ke 2 menegenal mufrodat baik arti maupun maknanya

• Persilahkan Peserta didik berkelompok sesuai kelompok minggu lalu

• Arahkan peserta didik untuk mendiskusikan hasil persiapan media 
masing-masing hingga peserta didik pada tiap kelompok tersebut benar-
benar menguasai penggunaannya. 
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• Beri waktu tiap ketua kelompok menyampaikan cara penggunaan  media 
masing-masing

• Persilahkan ketua kelompok untuk menjelaskan ke kelompoknya sesuai 
media-media yang ada. 

• Amati kinerja anak sambil mencatat nama siswa yang aktif dan menulis 
hasil pembelajaran yang dilakukan siswa ke daftar nilai yang telah 
disediakan.

• Tugaskan tiap kelompok utuk mempersiapkan materi berikutnya yakni 
berupa power point / gambar pendukung materi sebanyaknya  (lengkap 
dengan sumber) yang berkaitan dengan isi dan kandungan ayat sekaligus 
soal-soal evaluasi yang berkaitan dengan materi masing-masing untuk 
kuis, sebagai media pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Pertemuan ke 3 mengenal isi dan kandungan ayat

• Persilahkan semua kelompok bersiap dan membentuk kelompok sesuai 
kelompok mingu lalu.

• Pangillah semua ketua kelompok maju ke depan mengambil no urut yang 
telah disediakan guru, untuk menentukan kelompok mana yang harus 
terlebih dahulu maju  mempresentasikan materi masing-masing tentang 
mengenal isi dan kandungan QS al-Maaidah: 8-10; surah an-Nahl:90-92; 
surah an-Nisaa’: 105. “ tema diambil dari buku ajar siswa bagian mari kita 
berdiskusi /Asosiasi

• Beri waktu untuk tiap kelompok 10 sampai 15 menit

• Persilahkan tiap kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan 
hasil kerja kelompok (dengan menyiapkan siapa yang menjadi moderator, 
menjelaskan materi, memegang gambar yang disediakan, tanya jawab,  
notulen serta mencari sumber jawaban jika ada).     

• Persilahkan tiap kelompok menampilkan soal-soal kuis yang dijadikan 
keberhasilan tolak ukur dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

• Amati kinerja anak sambil mencatat nama siswa yang aktif dan menulis 
hasil pembelajaran yang dilakukan siswa ke daftar nilai yang telah 
disediakan.
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Pertemuan ke 4 menerapkan prilaku toleransi dan etika mengormati

• Persilahkan peserta didik membaca, berfik sejenak lalu persilahkan 
untuk mengisi daftar isian pada buku siswa tentang prilaku orang yang 
menerapkan toleransi danetika menghargai / pendalaman karakter 
sebagaimana contoh ;

Ananda sekalian setelah kalian memahami ayat-ayat tentang toleransi 
dan etika menghargai diatas maka ibu/bapak ingin mencoba sejauh mana 
ananda bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ! 

► Penutup (10’)

1. Bimbing peserta didik melanjutkan kesimpulan materi pembelajaran 
sebgaiamana panduan yang ada dalam buku siswa, seperti berikut ;

Ananda sekalian Setelah kalian mempelajari materi tersebut, tentunya ananda 
dapat menyimpulkan beberapa hal, Coba temukan materi-materi pokok lain 
yang belum tercantum didalamnya!   

A. Berperilaku sesuai dengan QS. Al-Kafirun :1-6
1. Menjalankan ibadah sesuai …
2. Tidak saling mengejek dan mencela penganut agama lain.
3. Menghormati penganut agama lain yang sedang merayakan hari besar 

agamanya.
4. Menghormati dan menghargai sesame muslim yang berbeda tata cara 

ibadahnya.
5. Menghormai dan menghargai perbedaan pendapat antar kelompok 

Islam.
6. Tidak menganggap remeh …

B. Berperilaku sesuai dengan QS Yunus : 40-41.
1. Tidak suka mencemooh penganut agama lain maupun …
2. Menghormati  dan menghargai pendapat penganut agama lain maupun 

kelompok Islam lain dalam suatu masalah.
3. Bersungguh-sungguh dalam menjalankan syariat Islam.
4. Meyakini dalam hatinya bahwa setiap orang akam bertanggung jawab 

terhadap apa yang ia lakukan.

C. Berperilaku sesuai dengan QS AL-kahfi : 29
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Orang yang mengamalkan ayat ini adalah orang yang berpegang teguh 
terhadap nilai-nilai agama yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Mereka 
tetap beriman dan berpegang teguh terhadap aturan Allah walaupun 
godaan dan rayuan untuk melepaskan keyakinan datang silih berganti. 
Karena mereka menyadari bahwa keputusan yang diambil pasti akan 
menerima konsekuensi dari apa yang dipilihnya. Keimanan yang diambil 
akan mendapatkan ridho Allah, begitu pula kekufuran yang diambil akan 
mendapatkan ganjarannya

D. Berperilaku sesuai dengan QS. Al-Hujurat : 10-13
a) Selalu menjaga persaudaraan.
b) ………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………
d) Menjauhkan diri dari sikap-sikap yang dapat merusak pergaulan dan 

menimbulkan perselisihan.
e) Tidak merasa dirinya paling baik dan paling benar daripada orang lain

E. Berperilaku sesuai dengan QS. Ali Imran : 103
a) Ia akan selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
b) Ia akan menyikapi segala perbedaan dengan bijaksana.
c) Menghargai dan menghormati perbedaan pendapat di kalangan kaum 

muslimin, terutama pada pendapat2 yang bukan masalah pokok.
d) ………………………………………………………………………
e) Mementingkan urusan persatuan dan persaudaraan Islam di atas 

segala-galanya, dengan tidak mementingkan pendapat pribadinya 
yang dapat menimbulkan perpecahan.

F. . Berperilaku sesuai dengan QS. Al-Mujadilah : 11.
a) ………………………………………………………………………
b) Menghormati hak dan kewajiban orang lain, sebab pada dasarnya 

semua orang ingin dihargai dan dihormati kewibawaannya.
c) ………………………………………………………………………
d) Tidak berprilaku sombong dan keji, yang dapat memicu pertikaian 

dengan sesame anggota majelis.
e) Menjaga kemuliaan dan kesucian majelis dengan berusaha menjaga 

diri dari perbuatan-perbuatan dosa ketika berada di dalamnya.
f) Bersungguh-sungguh dan rajin dalam mengikuti kegiatan majlis

2. Lakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, dengan cara 



170 Ilmu Tafsir Kurikulum 2013

memotivasi/mengarahkan agar peserta didik dapat melakukan adil dan jujur 
disetiap momen.

3. Berikan reward kepada “seluruh kelompok” atas hasil diskusi 
4. Sampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.
5. tutup bersama-sama pembelajaran dengan berdoa dan salam. 

Untuk memudahkan bapak ibu guru mengajar, kami kutipkan  Kumpulan tugas 
dalam buku peserta didik yang bisa dijadikan pedoman evaluasi. 

G. PANDUAN DISKUSI PESERTA DIDIK

Setelah peserta didik mendalami materi maka selanjutnya bimbinglah untuk 
melakukan diskusi  dengan teman sebangku atau dengan kelompoknya, kemudian 
persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas 
tentang;.

1. Apa yang bisa diteladani dari materi yang membahas tentang toleransi dan 
etika pergaulan”.

2. Apa saja yang termasuk katagori toleransi dan etika pergaulan yang dilarang 
sesuai materi diatas? 

3. Buat kelompok di dalam kelasmu. Kemudian analisislah tentang toleransi dan 
etika pergaulan di lingkungan sekitarmu. Lalu presentasikan di depan kelas!

Selama berdiskusi, peserta didik persiapkanlah untuk menyiapkan masalah-
masalah atau poin-poin yang akan  disampaikan kepada teman yang lain.

H. PANDUAN PR PEKERJAN RUMAH

► PMT (penugasan mandiri tersetruktur)    :

Untuk menguji pemahaman kalian tentang isi, jawablah pertanyaan-pertanyaan 
berikut, dalam buku tugasmu !.
1. Bagaimana sikap anda jika anda mempunyai tetangga yang berbeda 

agama?
2. Berikanlah contoh perilaku yang mencerminkan adanya toleransi antar 

sesama!
Tulislah kembali dengan syakalnya لكم دينكم ول دين .3
4. Terjemahkan ke dalam bentuk Indonesia yang baik
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5. Sebutkan tipologi orang kafir dalam al-Qur’an beserta penjelasan 
secukupnya!

6. Uraikanlah isi kandungan Q.S al-Hujurat : 12 sesuai dengan kemampuanmu!

► PMTT (Penugasan mandiri tidak tersetruktur):

Tugas individu menerapkan sikap toleransi dan etika bergaul sesuai materi

I. PANDUAN PENDALAMAN MATERI TAKSONOMI BLOOM .

- Aspek Afektif

Tulis ke dalam rubric penilaian, Hasil Diskusi peserta didik tentang QS al-
Kaafiruun: 1-6; surah Yunus: 40-41; surah al-Kahfi: 29; surah al-Hujuraat: 
10-13; QS Ali Imraan: 103, surah al-Mujaadalah: 11.  Tentang toleransi dan 
etika pergaulan.

- Aspek Psikomotorik

Tulis ke dalam rubric penilaian, nilai Hafalkan ayat dari peserta didik dan 
hasil terjemah serta hasil analisis mereka Tentang toleransi dan etika pergaulan 
dalanm QS  al-Kaafiruun: 1-6; surah Yunus: 40-41; surah al-Kahfi: 29; surah 
al-Hujuraat: 10-13; QS Ali Imraan: 103, surah al-Mujaadalah: 11.  

NO
NAMA 

PESERTA 
DIDIK

NILAI 
HAFALAN

NILAI 
TARJAMAH

NILAI 
ANALISIS

QS.. QS.. 1 2 3 1 2 3
1
2
3

- Aspek Kognitif

A. Pilihlah jawaban yang paling benar!
1. Arti yang tepat dari kata  َكَفَر adalah. . . . 

A. Menolak      D. Menutup
B. Mendebak      E. Menghardik
C. Mengamalkan

2. Terjemah yang tepat dari kalimat  َاِْكَراهَ ِفْ اّلِيِْن  adalah. . .
A. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam)
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B. Tidak ada paksaan untuk mengajak orang lain untuk menyambah 
Allah

C. Tidak boleh memaksa untuk mengajak saudara seagama kepada 
agama lain

D. Tidak perlu menghalang-halangi orang lain untuk melakukan 
ibadah

E. Tidak masalah untuk mengajak orang lain untuk masuk islam

3. Arti kata َحبٌْل dalam QS Ali Imran : 103 berkaitan dengan....
A. Tali 
B. Agama
C. Bertautan   
D. Berkaitan
E. Berkenaan

4. Dalam mushaf Q.S. Yunus menepati urutan yang ke. . . .
A. 6        D. 9  
B. 7        E. 10
C. 8  

5. Kalimat الرَِّحيِْم  kalimat yang bergaris bawah mengandung . تَوَّاٌب 
bacaan. . . .
A. Idham bighunnah     D. Ikhfa’
B. Idham bilaghunnah     E. Iqlab
C. Idhar halqi

6. Sikap kita terhadap orang-orang yang tidak seagama adalah sebagai 
berikut, kecuali…..
A. Saling menghargai  
B. Tidak memaksa kehendak  
C. Saling menjaga keharmonisan
D. Saling menghormati 
E. Saling berdebat

7. Asbabun Nuzul Q.S. Ali Imran : 103 berkaitan dengan kasus. . . .
A. Syash Ibn Qais   
B. Ibnu Mas’ud   
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C. Zaid Ibn Tsabit
D. Ubay Ibn Ka’ab 
E. Abdullah Ibn Umar

.
8. Asbabun Nuzul dari Q.S. Al-kafirun diantaranya adalah menyangkut 

ajakan kaum musyrik terhadap Nabi dalam hal . . .
A. Nabi berharap menyembah Tuhannya kaum musyrik
B. Nabi di harap untuk mengadakan kerjasama perdagangan dengan 

kaum musyrik
C. Nabi diharapkan ikut membantu membangun peribadatan kaum 

musyrik
D. Nabi diharapkan mau menikahi perempuan dari kaum musyrik
E. Nabi di ajak untuk mengadakan musyawarah berkenaan dengan 

ka’bah

9. Kata  ٌاِْخَوة  adalah bentuk jamak dari kata اٌَخ yang berarti. . . .
A. Sanak kerabat   
B. Tetangga dekat 
C. Saudara atau sahabat  
D. Keluarga dekat
E. Family dan handai taulan

10. “ . . .keluarga itu dari Tuhanmu”. Teks Qur’an yang tepat atas terjemah 
di atas adalah. . .
A. وََساءْت ُمْرَتَفًقا  
B. َكلُمْهِل يَْشوِالْوُُجوْه
C. ادُِقَها   احاَط بِِهم ُسَ
D.  َو َمْن َشاء فَلَْيْؤِمْن
E. اَلقُّ ِمْن َرّبُِكْم

B. Portofolio dan Penilaian Sikap
- Carilah beberapa ayat lain yang berhubungan dengan toleransi dan 

etika pergaulan dengan mengisi kolom di bawah ini :

No. Nama Surat + No. Ayat Redaksi Ayat / Hadits
1.
2.

- Carilah beberapa hadist yang berhubungan dengan toleransi dan etika 
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pergaulan dengan mengisi kolom di bawah ini :

No. Nama Hadits Riwayat Redaksi Ayat / Hadits
1.
2.

- Setelah kalian memahami uraian mengenai  ajaran Islam tentang 
toleransi dan etika pergaulan coba kamu amati perilaku berikut ini 
dan berikan komentar

No. Perilaku Yang Diamati Tanggapan / Komentar Anda
1. Marwan seorang peserta didik yang 

santun kepada orang tua, tampak jelas 
saat ia selalu berkata lembut, pelan 
jelas    

2. Darno membantu seorang ibu jatuh 
saat belanja ditempat yang becek 

J. PENILAIAN

Dalam menilai kegiatan belajar mengajar, guru hendaknya menyediakan rubrik-
rubrik, aspek serta keterangan penilaian tiap item, sebagaimana contoh dibawah 
ini:

a. Pada kolom “hafalan” 

Kolom penerapan: menghafal surah al-Baqarah (2): 172-173, surah  al-
Maaidah (5) : 87-88, surah an-Nahl (16) : 66, 68-69, surah al-Baqarah (2): 
219, surah  al-Maaidah (5): 90-91. 

NO Nama Peserta didik
Nama Surat yang 

dihafalkan 
Kriteria* Nilai

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
1
2
3

*Catatan kriteria: menghafal al-Baqarah (2): 172-173, surah  al-Maaidah (5): 
87-88, surah an-Nahl (16) : 66, 68-69, surah al-Baqarah (2): 219, surah  al-
Maaidah (5): 90-91

A Sangat lancar Apabila peserta didik dapat menghafal surah di atas . lancar dan 
tartil, skor 5. 

B Lancar Apabila peserta didik dapat membaca surah di atas. lancar dan 
tartil, tapi masih ada kesalahan kurang dari 2, skor 4
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C Sedang Apabila peserta didik dapat membaca surah di atas  lancar dan 
tartil, tapi masih ada kesalahan kurang dari 5, skor 3

D Kurang lancar  Apabila peserta didik dapat membaca surah di atas kurang 
lancar, skor 3

E Tidak lancar Apabila peserta didik tidak dapat membaca surah di atas, skor 1

b. Pada saat peserta didik diskusi tentang makna isi kandungan surah al-Baqarah 
(2): 172-173, surah  al-Maaidah (5) : 87-88, surah an-Nahl (16) : 66, 68-69, 
surah al-Baqarah (2): 219, surah  al-Maaidah (5): 90-91. 

No
Nama peserta 

didik

Aspek yang 
dinilai

Jumlah 
Skor

Nilai Ketuntasan
Tindak 
Lanjut

1 2 3 4 T TT R P
1
2
3

Dst

Keterangan: 
T Tuntas mencapai nilai  memahami kandungan ayat di atas (disesuaikan 

dengan nilai KKM)
TT Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM
R Remedial
P Pengayaan

Kejelasan, kedalaman informasi dan bisa diterima dengan mudah skor
1 Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan, kedalaman, 

informasi lengkap dan sempurna dan bisa diterima dengan mudah
30

2 Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan,  kedalaman 
informasi lengkap dan kurang sempurna dan bisa diterima dengan 
mudah

20

3 Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan, kedalaman 
informasi kurang lengkap dan bisa diterima dengan mudah

10

c. Keaktifan dalam diskusi 
1) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30. 
2) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 20. 
3) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10. 

d . Kejelasan dan kerapian presentasi 
1) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 

rapi, skor 40. 
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2) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, 
skor 30. 

3) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
kurang rapi, skor 20. 

4) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan 
tidak rapi, skor 10. 

Pilihan ganda 
Skor penilaian sebagai berikut. 
Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 1 (minimal 5 x1 = 5) 

Nilai = Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda) x 100Jumlah Skor tertinggi (100)

Tugas 

Skor penilaian sebagai berikut. 

1) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 100. 

2) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90.

3) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, 
nilai 80. 

Catatan: 

Selain peserta didik diberikan tugas sesuai dengan yang ada di buku peserta didik 
juga diberikan tugas tidak terstruktur yang berupa portopolio tentang laporan 
kegiatan membaca al- Qur’an dalam sehari-hari. 

Setiap karya peserta didik sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar 
portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai 
bukti pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian 0—10 
atau 0—100. Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin 
tinggi skor yang diberikan. Kolom keterangan diisi dengan catatan guru tentang 
kelemahan dan kekuatan tulisan yang dinilai.
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Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut. 

a. Rata-rata dari jumlah nilai pada kolom Mari Belajar al-Qur’an jumlah 
nilai pada kolom diskusi x 60 %. 

b. Jumlah nilai rata-rata pada kolom “Ayo berlatih” menyalin, pilihan 
ganda/ uraian dan tugas x 40 %.  Nilai akhir = nilai a + nilai b

Kunci jawaban 

a. Kolom penerapan 
(kebijakan guru disesuaikan dengan jawaban peserta didik)

b. Pilihan ganda 
1. A 2.A 3.A 4.E 5. A 6. 7.B 8.C 9. 10.E

c. Uraian 
1. .
2. .

- Tugas 
(Kebijakan guru)

Disarankan: 

• Guru harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya 
sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

• Guru diharapkan untuk memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter 
yang dimiliki peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Catatan 
terkait dengan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki boleh peserta 
didik dapat dilakukan dengan tabel berikut ini: 

Nama 
peserta 
didik

Aktifitas
Jumlah 

skor

Tingkat penguasaan 
nilai (MK, MB, MT, 

BT)
ketKerja sama Keaktifan Partisipasi Inisiatif 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Rubrik penilaian: 

a) Apabila peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang dinyatakan 
dalam indikator. 
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b) Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang 
dinyatakan dalam indikator. 

c) Apabila sudah memperlihatkan perilaku dan sudah konsisten yang 
dinyatakan dalam indikator. 

d) Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam 
indikator. 

Catatan: 
Penguasaan nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan. 
Rentang Skor  = Skor Maksimal – Skor Minimal 
    = 16 - 4 
    = 12
MK  = 4 - 16 
MB  = 1- 13 
MT  = 8 - 10 
BT  = 4-7 

Keterangan: 

BT  :  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-
tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator). 

MT :  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan 
adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator 
tetapi belum konsisten). 

MB :  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai 
konsisten). 

MK :  Membudaya/kebiasaan (apabila peserta didik terus menerus 
memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara 
konsisten).

K. PENGAYAAN

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang 
telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan tentang toleransi dan 
etika bergaul  (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik 
yang berhasil dalam pengayaan).
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L. REMEDIAL 

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru 
materi tentang “Dengan Ilmu Pengetahuan Semua Jadi Lebih Mudah”. Guru akan 
melakukan penilaian kembali (lihat hal. 4) dengan soal yang sejenis. Remedial 
dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan contoh: pada saat jam 
belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam 
pelajaran selesai). 

Catatan: 
Peserta didik yang belum bisa membaca al-Qur’an diberikan bimbingan khusus.

M. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam buku 
teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya 
dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi 
tentang perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 
atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun melalui telepon, tentang 
perkembangan perilaku anaknya.
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Catatan :
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