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ABSTRAK

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBELAJARAN PAI KELAS 
VIII DENGAN MODEL CIPP (CONTEXT, INPUT, PROCESS, PRODUCT)

DI SMP AL-KAUTSAR BANDAR LAMPUNG.

Oleh
Moch. Ichsan

Evaluasi Pendidikan merupakan salah satu bentuk mekanisme sistem 
pendidikan yang bertujuan untuk meninjau ulang proses pendidikan yang telah 
dilaksanakan dalam beberapa kurun waktu tertentu. Tinjauan ulang tersebut 
dimaksudkan untuk memahami, menggali, serta mengkoreksi proses pendidikan 
tersebut sehingga akan diketahui celah-celah kekurangan yang harus diperbaiki dan 
ditutupi. Maka dari itu, evaluasi pendidikan sangat dibutuhkan dalam upaya 
mewujudkan suatu sistem pendidikan yang baik. 

Salah satuhal yang memegang peranan penting bagi keberhasilan
pembelajaran adalah proses pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran 
yang baik sangat dipengaruhi oleh perencanaan pembelajaran yang baik pula.
Pembelajaran berintikan antara Guru dengan Siswa dalam proses belajar mengajar. 
Proses belajar mengajar merupakan dua hal yang berbeda, tetapi membentuk satu-
kesatuan yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Agar pelaksanaan
pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan perencanaan yang 
tersusun secara sistematis sehingga proses belajar mengajar lebih bermakna dan
dapat mengaktifkan Siswa.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Program 
Pembelajaran PAI Kelas VIII dengan Model CIPP di SMP Al-Kautsar Bandar 
Lampung. Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif yang menggunakan Model 
CIPP dengan mengevaluasi tiap komponen konteks, input, proses dan produk. 
Sumber data Penelitian adalah Kepala Sekolah, Guru PAI kelas VIII dan Siswa kelas 
VIII. Pengumpulan data menggunakan instrument wawancara, kemudian dilakukan
verifikasi dan konfirmasi melalui observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh
kemudian dianalisis secara Deskriptif Kualitatif.

Dari Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program 
Pembelajaran PAI Kelas VIII dengan Model CIPP di SMP Al-Kautsar Bandar 
Lampung dinyatakan baik dan efektif,jadi dapat dilanjutkan karena pelaksanaan 
program menunjukan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan 
dan memberikan hasil yang bermanfaat. Dengan beberapa catatan yaitu suasana
kegiatan belajar mengajar dan evaluasi yang berbeda, serta Guru kurang kreatif 
dalam mengembangkan media pembelajaran.
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MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap
diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan 
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan”.(QS.Al-Hasyr:18)*

                                                          
*Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung : Diponegoro, 2005), h. 919.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam penegasan judul ini, ada beberapa istilah yang perlu mendapatkan 

kejelasan, sekedar untuk menghindari kesalahpahaman dalam

menginterprestasikan isi Penelitian, antara lain :

1. Evaluasi adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu 

obyek dengan menggunakan Instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan 

tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.1

2. Program adalah rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan 

dijalankan.

3. Pembelajaran adalah proses atau kegiatan yang dirancang dengan sengaja oleh 

guru untuk terjadinya interaksi yang menyenangkan dalam proses belajar 

melalui integrasitas dan optimalisasi sumber daya yang sistemtik (materi, 

metode, media, kegiatan dan evaluasi ) sehingga peserta didik lebih faham dan 

aktif dalam meningkatkan cara, gairah dan hasil belajarnya.

                                                          
1 Chabib Toha, Tekhnik Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 1.
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4. Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan 

Peserta Didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani 

ajaran Agama Islam dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut 

agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama, 

hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.2

3. Model CIPP (Context, Input, Process, Product) merupakan sebuah singkatan 

dari huruf awal empat buah kata, yaitu :

Context Evaluation : Evaluasi terhadap konteks.

Input Evaluation : Evaluasi terhadap masukan.

Process Evaluation : Evaluasi terhadap proses.

Product Evaluation : Evaluasi terhadap hasil.

Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan 

sasaran Evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program 

kegiatan. Dengan kata lain, Model CIPP adalah Model Evaluasi yang memandang 

program yang dievaluasi sebagai sebuah system.3

                                                          
2 Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 130.

3 Suharsimi Arikunto, Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan, (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2014), h. 45.
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Dari uraian diatas, maka Peneliti bermaksud untuk mengkaji secara ilmiah 

atau mengadakan Penelitian tentang “Evaluasi Pelaksanaan Program

Pembelajaran PAI Kelas VIII Dengan Model CIPP (Context, Input, Process, 

Product) Di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung”.

B. Alasan Memilih Judul

Dalam mengajukan suatu permasalahan dan pembahasan biasanya 

dilandasi argumentasi atau alasan, sedangkan yang menjadi alasan Peneliti 

memilih judul tersebut adalah :

1. Karena evaluasi dapat dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas 

seorang Pendidik dan melihat bagaimana perkembangan pengetahuannya.

2. Karena Pembelajaran PAI adalah salah satu komponen yang tidak bisa 

dipisahkan dari proses pendidikan untuk mewujudkan Orang-orang yang 

memiliki IPTEK dan IMTAQ.

C.  Latar Belakang Masalah

Salah satu hal yang memegang peranan penting bagi keberhasilan 

pembelajaran adalah proses pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran 

yang baik sangat dipengaruhi oleh perencanaan pembelajaran yang baik pula. 

Pembelajaran berintikan antara Guru dengan Siswa dalam proses belajar 

mengajar. Proses belajar mengajar  merupakan dua hal yang berbeda, tetapi 



4

membentuk satu-kesatuan yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. 

Agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien, maka 

diperlukan perencanaan yang tersusun secara sistematis sehingga proses belajar 

mengajar lebih bermakna dan dapat mengaktifkan Siswa.

Upaya pendidikan diwujudkan melalui kegiatan yang dilakukan oleh 

Pendidik dengan energi pembelajaran yang dituangkan dalam muatan materi 

pembelajaran menjadi proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang 

dikehendaki adalah pelayanan unggul terhadap Peserta Didik untuk mencapai 

optimalisasi perkembangan mereka. Pelayanan unggul demikian itu dilandaskan 

pada pendekatan dan konstruk yang tepat, meliputi berbagai komponen yang jelas, 

sistematik, dinamis, efektif dan efisien.4 Komponen-komponen dalam pendidikan 

terdiri dari Pendidik, Peserta Didik, proses pembelajaran, materi pembelajaran, 

sarana dan prasarana, evaluasi pembelajaran dan hasil pembelajaran.5

Guru sebagai Pendidik mempunyai peranan penting dalam mewujudkan 

tercapainya tujuan pembelajaran disekolah. Seorang Guru bukan hanya

memberikan pengetahuan kepada Siswa melainkan Guru juga harus dapat menjadi 

motivator sekaligus fasilitator bagi Siswa, sehingga Siswa dapat mengikuti proses 

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan. dan pada akhirnya 

hasil belajar Siswa mencapai ketuntasan yang diharapkan.

                                                          
4 Ibid, h. 461.
5 Umar Tirtarahardja & La Sulo, S.L., Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2005), h. 51.
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Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.6 Pernyataan 

ini mirip dengan apa yang di ungkapkan oleh Djamarah & Zain yang mengatakan 

bahwa, “belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku, akibat 

interaksi individu dengan lingkungan”.7 Dengan memperbanyak belajar maka 

akan didapatkan perubahan yang signifikan pada kepribadian disetiap individu 

yang belajar tersebut. Tidak hanya mengokohkan kepribadian, akan tetapi dengan 

banyak belajar akan membuat seseorang lebih peka dalam bersikap, memperbaiki 

prilaku dan dapat meningkatkan keterampilan.

Keterampilan  yang  dimaksud  adalah  bukan  sebatas  keterampilan  

dibidang teknologi atau sains, akan tetapi keterampilan yang dimaksud disini

adalah  keterampilan  yang  dapat  mewujudkan  Siswa  yang  menguasai  ilmu

pengetahuan dan teknologi yang didasarkan pada nilai-nilai religius, sehingga

hasil dari pendidikan tersebut adalah Orang-orang yang memiliki IPTEK dan

IMTAQ. 

                                                          
6 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta,

2004)., h. 2.

7 Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), h. 38.
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Untuk mewujudkan hal tersebut, Pembelajaran PAI adalah salah satu 

komponen yang tidak bisa dipisahkan dari proses pendidikan itu sendiri. 

Pembelajaran PAI merupakan pembelajaran yang diberikan kepada Siswa agar

dapat memahami Agama Islam dengan baik dan dapat mengamalkannya dengan 

sebaik-baiknya. Pembelajaran PAI disekolah hendaknya didesain sedemikian rupa 

dengan sinergitas antara Pendidik, Peserta Didik, kurikulum, proses, dan evaluasi

tentunya harus menjadi perhatian disekolah. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

kajian yang sitematis dan berkesinambungan dalam proses pembelajaran PAI 

disekolah. 

Selama ini, pembelajaran yang dikembangkan selalu menempatkan Guru 

sebagai pusat belajar, sehingga target pembelajaran yaitu ilmu pengetahuan yang 

berbentuk penguasaan bahan selalu berorientasi pada nilai yang tertuang dalam 

angka-angka. Hal tersebut dapat mengurangi kreatifitas, kemandirian serta 

orisinalitas suatu nilai. Begitu juga disekolah banyak terjadi pengulangan-

pengulangan materi dari tingkat sebelumnya, jadi PAI dipelajari tersendiri dan 

lepas kaitannya dengan bidang studi lainnya. Sehingga PAI tidak diterima sebagai 

sesuatu yang hidup dan responsive dengan kebutuhan Siswa dan tantangan 

perubahan zaman.

Dalam suatu proses belajar mengajar terdapat kegiatan evaluasi. Evaluasi 

Pendidikan merupakan salah satu bentuk mekanisme sistem pendidikan yang 

bertujuan untuk meninjau ulang proses pendidikan yang telah dilaksanakan dalam 
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beberapa kurun waktu tertentu. Tinjauan ulang tersebut dimaksudkan untuk 

memahami, menggali, serta mengkoreksi proses pendidikan tersebut sehingga 

akan diketahui celah-celah kekurangan yang harus diperbaiki dan ditutupi. Maka 

dari itu, evaluasi pendidikan sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan suatu 

sistem pendidikan yang baik. 

Dengan evaluasi yang baik dan menyeluruh akan dapat mengetahui apa 

yang diinginkan dari kegiatan belajar mengajar. Evaluasi tentunya salah satu 

strategi yang perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana proses pembelajaran 

yang berlangsung disekolah telah mencapai hasil yang diharapkan. Adapun hal-hal 

yang perlu dievaluasi terhadap pembelajaran PAI disekolah adalah evaluasi 

tehadap program, evaluasi terhadap proses dan evaluasi terhadap hasil 

pembelajaran PAI.

Model CIPP adalah salah satu model evaluasi program yang dikembangkan 

oleh Daniel L. Stufflebeam, dkk (1967) Diotuo State University. CIPP merupakan 

akronim yang terdiri dari : Context Evaluation, Input Evaluation, Process 

Evaluation, Product Evaluation. Model ini disusun dengan tujuan untuk 

melengkapi dasar pembuat keputusan dalam Evaluasi sistem dengan analisis yang 

berorientasi  pada perubahan terencana. Dibandingkan dengan model evaluasi 

lainnya, model CIPP lebih lengkap, sebab model ini mencakup evaluasi formatif 

dan sumatif. Evaluasi formatif atau proaktif dimaksudkan untuk mengambil 
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keputusan, sedangkan evaluasi sumatif atau retroaktif terutama untuk memberikan 

informasi tentang akuntabilitas. 

SMP Al-Kautsar Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah yang

memberikan muatan pembelajaran PAI dikelas. Sebagai sekolah yang memberikan 

muatan materi pembelajaran PAI disekolah, tentunya perlu dikaji tentang muatan

materi yang disampaikan dikelas, tenaga pendidik yang menjadi tokoh 

pelaksanaan pembelajaran PAI dikelas, proses pembelajaran PAI yang

berlangsung dikelas dan hasil pembelajaran PAI yang diperoleh Siswa adalah

faktor-faktor yang akan menjadi fokus Peneliti dalam kajian ini.      

Dari hasil Pra-Penelitian, Siswa kelas VIII SMP Al-Kautsar Bandar 

Lampung dibagi menjadi 3 kelas yaitu kelas plus, unggulan dan reguler. 

Ketiganya memiliki suasana kegiatan belajar mengajar yang berbeda, jika dikelas 

plus dan unggulan suasana kegiatan belajar mengajar kondusif sedangkan dikelas 

reguler suasana kegiatan belajar mengajar tidak kondusif (walaupun tidak semua 

kelas). Kemudian RPP yang dibuat Guru PAI kelas VIII sudah sesuai dengan 

Kurikulum 2013, akan tetapi Guru PAI kelas VIII kurang kreatif dalam 

mengembangkan media pembelajaran dan hanya tergantung pada LCD proyektor 

sehingga terlihat monoton. Evaluasi yang digunakan diakhir pembelajaran ketiga 

kelas tersebut juga berbeda, jika dikelas plus dan unggulan Guru PAI kelas VIII 

memberikan ulangan harian dengan soal pilihan ganda dan essay sedangkan 

dikelas reguler Guru PAI kelas VIII memberikan ulangan harian dengan soal 
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pilihan ganda saja. Hal ini tentu mempengaruhi kemampuan Peserta Didik, 

dimana saat UTS dan UAS seluruh Siswa kelas VIII mengerjakan soal yang sama. 

Oleh karena itu,  Peneliti  mengangkat  sebuah  kajian  penelitian  yang  

berjudul: “Evaluasi Pelaksanaan Program Pembelajaran PAI Kelas VIII 

Dengan Model CIPP (Context, Input, Process, Product) Di SMP Al-Kautsar 

Bandar Lampung”.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

Penelitian ini difokuskan pada Evaluasi Pelaksanaan Program Pembelajaran PAI

Kelas VIII Dengan Model CIPP (Context, Input, Process, Product) Di SMP Al-

Kautsar Bandar Lampung.

E.  Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus Penelitian diatas, maka rumusan masalah yang Peneliti

ajukan dalam Penelitian ini adalah : Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program 

Pembelajaran PAI Kelas VIII Dengan Model CIPP (Context, Input, Process, 

Product) Di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung?

F.  Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Evaluasi Program Pembelajaran PAI Kelas VIII Dengan Model CIPP 

(Context, Input, Process, Product) Di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung.
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Sedangkan Penelitian ini mempunyai manfaat, antara lain :

1. Secara teoritis, Penelitian ini dapat memberikan sumbangan positif dan 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai evaluasi 

program pembelajaran PAI disekolah.

2. Secara praktis

a. Bagi Siswa

Penelitian ini dapat membantu Siswa untuk lebih mudah dalam memahami 

materi dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat, menciptakan 

kebiasaan-kebiasaan positif seperti kerja kelompok, aktif pada proses 

pembelajaran, mudah bersosialisasi, berani mengemukakan pendapat dan 

menghargai pendapat orang lain dan terwujudnya semangat kompetisi 

diantara Siswa.

b. Bagi Guru

Penelitian ini dapat membantu Guru dalam mengelola proses pembelajaran 

yang membelajarkan, mengevaluasi proses pembelajaran dan hasil 

pembelajaran secara objektif dan positif..

c. Bagi Sekolah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk menentukan

kebijakan dalam meningkatkan mutu pembelajaran disekolah
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Evaluasi Program

1. Pengertian Evaluasi Program

Menurut pengertian bahasa, kata evaluasi berasal dari Bahasa Inggris 

“Evaluation” yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut 

pengertian istilah, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk 

mengikuti keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan 

hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.1

Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, 

memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk 

membuat alternatif-alternatif keputusan. 

Di bawah ini beberapa ahli memberikan definisi tentang  arti evaluasi :

a. Menurut Norman E. Grounlund, merumuskan pengertian evaluasi adalah 

suatu proses yang sistematis menentukan atau membuat keputusan sampai 

sejauh mana tujuan-tujuan pendidikan telah dicapai oleh Siswa.

                                                          
1 Chabib Toha, Tekhnik Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 1.
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b. Menurut Hayati, evaluasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang 

terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan 

instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk 

memperoleh suatu kesimpulan.2

c. Menurut Wrighstone, mengemukakan evaluasi pendidikan adalah 

penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan Siswa kearah tujuan-

tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Kurikulum.3

d. Menurut Hamalik, evaluasi adalah suatu proses atau kegiatan yang 

sistematis dan menentukan kualiatas (nilai atau arti) daripada sesuatu 

berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu.4

e. Menurut Stufflebeam (1971, dalam Fernandes 1984) mengatakan bahwa 

evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian 

informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam 

menentukan alternatif keputusan.5

                                                          
2 Mardiyah Hayati, Desain Pembelajaran, (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2009), h. 51.

3 Rijal Firdaos, Desain Instrumen Pengukur Afektif, (Bandar Lampung: Anugrah Utama 
Raharja, 2016), h. 4.

4 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2008), h. 180.

5 Suharsimi Arikunto, Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan, (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2014), h. 1-3.
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Berdasarkan beberapa pengertian evaluasi yang telah diuraikan di atas, 

dapat dipahami bahwa evaluasi merupakan Proses kegiatan yang terencana 

dan sistematis untuk mengukur suatu objek berdasarkan pertimbangan dan 

criteria tertentu. Sedangkan Program diasumsikan sebagai rancangan kegiatan 

selama satu periode atau satu tahun. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, 

program adalah rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan 

dijalankan.

Jadi Evaluasi Program adalah proses untuk mendeskripsikan dan 

menilai suatu program dengan menggunakan kriteria tertentu dengan tujuan 

untuk membantu merumuskan keputusan, kebijakan yang lebih baik. Evaluasi 

program termasuk pengukuran kinerja program, sumber biaya, aktivitas 

program, outcomes program, dan pengujian asumsi sementara yang 

berhubungan dengan tiga elemen ini. 

Ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan 

hasil dalam pelaksanaan sebuah program keputusan yaitu :

a. Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak 

ada manfaatnya atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.

b. Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan 

harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit).
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c. Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukan bahwa 

segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil 

yang bermanfaat.

d. Menyebarluaskan program (melaksanakan program ditempat-tempat lain 

atau mengulangi lagi program dilain waktu) karena program tersebut 

berhasil dengan baik, maka sangat baik jika dilaksanakan lagi ditempat

dan waktu yang lain.

Dalam islam juga ditegaskan bahwa evaluasi merupakan proses yang 

dilalui setiap orang untuk mengetahui kualitasnya, hal ini sesuai dengan 

Firman Allah SWT pada QS. Al- Baqarah : 31-33 berikut ini :
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“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu 
berfirman: Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang 
benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab : Maha Suci Engkau, 
tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan 
kepada kami, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. Allah berfirman : Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka 
nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama 
-nama benda itu, Allah berfirman : "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, 
bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan 
mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan”.
(QS. Al-Baqarah : 31-33)6

Berdasarkan ayat diatas, ada empat hal yang dapat diketahui. Pertama, 

Allah SWT dalam ayat tersebut bertindak sebagai Guru memberikan 

pengajaran kepada Nabi Adam. Kedua, para Malaikat tidak memperoleh 

pengajaran sebagaimana yang telah diterima Nabi Adam. Ketiga, Allah

SWT memerintahkan kepada Nabi Adam untuk mendemonstrasikan

ajaran yang diterimanya. Keempat, materi evaluasi atau yang diujikan

haruslah yang pernah diajarkannya.  Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam

suatu pendidikan dibutuhkan suatu evaluasi, karena dengan evaluasi dapat 

dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas seorang Pendidik dan 

melihat bagaimana perkembangan pengetahuannya.

                                                          
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahanannya, (Jakarta: Syamil Cipta 

Media, 2005).
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2. Tujuan dan Manfaat Evaluasi Program

Tujuan evaluasi adalah untuk menghasilkan informasi yang dapat 

memandu keputusan mengenai adopsi atau modifikasi program pendidikan. 

Evaluasi diharapkan untuk menyelesaikan berbagai tujuan : 

a. Mendokumentasikan kejadian.

b. Mencatat perubahan Siswa.

c. Mendeteksi daya kelembagaan.

d. Menempatkan kesalahan bagi permasalahan. 

e. Membantu membuat keputusan administratif.

f. Memfasilitasi aksi perbaikan.

g. Meningkatkan pemehaman kita terhadap pembelajaran.7

3. Prinsip-prinsip Evaluasi Program

Dalam mendesain dan melakukan proses atau kegiatan evaluasi 

seorang Guru hendaknya mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut :

a. Prinsip Berkesinambungan (Continuity)

Maksud prinsip ini adalah kegiatan evaluasi dilaksanakan secara terus-

menerus. Evaluasi tidak hanya dilakukan sekali setahun atau sekalu setiap 

semester, melainkan evaluasi juga dilakukan secara berkelanjutan mulai 

dari proses pembelajaran sampai siswa tersebut menampatkan studinya 

dilembaga tersebut.

                                                          
7 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Daarus Sunnah, 2007), h. 293.
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b. Prinsip Menyeluruh (Comprehensive)

     Maksud prinsip ini adalah dalam melakukan evaluasi haruslah melihat 

keseluruhan dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

c. Prinsip Objektivitas (Objektivity)

Maksud prinsip ini adalah menilai proses pembelajaran dan Siswa secara 

objektif berdasarkan keadaan yang sesungguhnya, bukan dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain.

d. Prinsip Validitas (Validity)

Maksud prinsip ini adalah evaluasi yang dilakukan harus menggunakan 

alat ukur yang shahih, yaitu alat ukur yang telah teruji dapat mengukur 

objek dengan sebenar-benarnya.8

4. Evaluasi Program Internal dan Eksternal

a. Evaluasi Internal

Suatu evaluasi internal, yang diadakan secara internal oleh staf yang 

bekerja pada program tersebut, biasanya berkembang secara alami. 

Tujuannya adalah untuk mengumpulkan feedback pada aspek program

yang tinjauan dan kemungkinan revisi sedang berlangsung.

b. Evaluasi Eksternal

Tipe evaluasi lainnya, evaluasi eksternal, diselenggarakan oleh staf yang 

diluar pelaksana program. Evaluasi biasanya dimotivasi oleh pertanyaan-

                                                          
8 Sukardi, Evaluasi Pendidikan Prinsip  Dan Operasionalnya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 

h. 9.
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pertanyaan dari luar dan memerlukan respon yang akurat terhadap 

pertanyaan yang diajukan pihak luar. 

B. Pembelajaran PAI

1. Pengertian Pembelajaran PAI

Pembelajaran adalah proses atau kegiatan yang dirancang dengan 

sengaja oleh Guru untuk terjadinya interaksi yang menyenangkan dalam

proses belajar melalui integritas dan optimalisasi sumber daya yang 

sistematik (materi, metode, media, kegiatan dan evaluasi ) sehingga Peserta 

Didik lebih faham dan aktif dalam meningkatkan cara, gairah dan hasil 

belajarnya. Karena itu pembelajaran harus menghasilkan belajar meskipun 

belajar terjadi juga dalam konteks interaksi social-kultural dalam lingkungan 

masyarakat.

Pendidikan Agama Islam dapat dipahami sebagai usaha sadar dan 

terencana untuk mengembangkan potensi Peserta Didik agar mengetahui, 

meyakini, mengamalkan, serta menyampaikan ajaran Islam dalam kehidupan 

sehari-hari. Dari pengertian diatas, maka Pendidikan Agama Islam dapat 

berupa kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga untuk 

membantu seseorang atau Peserta Didik dalam menanamkan dan menumbuh 

kembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya, segenap fenomena atau peristiwa 

perjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah tertanamnya 

ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak.
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Zakiah Daradjat mendefinisikan Pendidikan Agama Islam adalah 

rangkaian usaha bimbingan dan asuhan terhadap Anak Didik agar setelah 

selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran Agama 

Islam serta menjadikannya sebagai pegangan hidup.9 Sedangkan pengertian 

Pendidikan Agama Islam menurut Ahmad D. Marimba adalah bimbingan 

jasmaniah, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada 

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Kepribadian 

Utama seringkali disebut dengan Kepribadian Muslim, yaitu kepribadian 

yang memiliki nilai-nilai Agama Islamdan bertanggungjawab sesuai dengan 

nilai-nilai Islam.10

Dari berbagai pengertian Pendidikan Agama Islam di atas, maka 

pelaksanaan Pendidikan Agama Islam merupakan perintah Allah, dengan 

melaksanakannya berarti mengandung ibadah kepada-Nya. Hal ini sesuai 

dengan Firman Allah SWT pada QS. At-Taubah : 122 berikut ini :

ئَِفة لَِّيتَـَفقَُّهوْا ِفي ٱلدِّيِن طَاَقة مِّنُهم َال نـََفَر ِمن ُكلِّ ِفرفـََلوۚ◌ فَّةِمُنوَن لَِينِفُروْا َكاَوَما َكاَن ٱلُمؤ

  َلَعلَُّهم َيحَذُروَن ْا ِإلَيِهمَمُهم ِإَذا رََجُعوَولِيُنِذُروْا َقو

                                                          
9 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Raja Gafindo Persada, 1996), h. 5.

10 Nur Unbuyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 9.
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“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 
orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk 
memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali 
kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS. At-Taubah : 122)

Ayat di atas merupakan isyarat tentang wajibnya pendalaman ilmu 

agama dan bersedia mengajarkan di tempat-tempat pemukiman serta 

memahamkan orang lain kepada Agama, sehingga mereka tidak buta lagi 

tentang hukum-hukum agama secara umum yang wajib diketahui oleh setiap 

mukmin. Jadi, dapat disimpulkan bahwa suatu hasil atau kemampuan yang 

dicapai oleh Siswa sebagai bukti dari kesungguhan dan ketekunan belajar, 

dalam usaha menuju terbentuknya kehidupan dan kepribadian yang baik dan 

utama yang sesuai dengan ajaran Agama Islam.

2. Fungsi dan Tujuan PAI

Kurikulum Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah/Madrasah 

berfungsi sebagai berikut :

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan Peserta Didik 

kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga.

b. Penanaman Nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup 

di dunia dan akhirat.
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c. Penyesuaian Mental, yaitu untuk menyesuaikan  diri dengan lingkungannya 

baik lingkungan fisik maupun sosial dan dapat mengubah lingkungannya 

sesuai dengan ajaran Agama Islam.

d. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan dan kelemahan 

Peserta Didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran dalam 

kehidupan sehari-hari.

e. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dan lingkungannya atau 

budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat 

perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya.

f. Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem dan 

fungsionalnya.

g. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan Anak-anak yang memiliki bakat 

khusus dibidang Agama Islam, agar bakat tersebut dapat berkembang 

secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan 

orang lain.11

Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah sasaran yang akan dicapai

untuk  seseorang  atau  kelompok  orang  yang  melaksanakan  pendidikan

Islam dengan melakukan arah atau pedoman yang harus ditempuh terhadap  

                                                          
11 Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya), h. 134-135.
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sifat dan mutu kegiatan.12 Tujuan dari pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

adalah sebagai berikut :

a. Terbentuknya insan kamil yang mempunyai wajah-wajah Qur’ani yaitu 

manusia yang utuh jasmani dan rohaninya. 

b. Memahami dan menyadari tujuan hidup, serta membantu untuk meyakini 

filsafat agar mampu menjalani hidup dan kehidupan dengan kesabaran 

karena beriman dan takut kepada Allah. 

c. Terciptanya insan kaffah yang memiliki dimensi religius, budaya dan 

ilmiah. 

d. Penyadaran manusia sebagai hamba Khalifah Fil Ardi dan Warasatul 

Anbiya’, serta memberikan bekal yang memadai dalam banyak 

pelaksanaan fungsi tersebut.

3.  Ruang Lingkup Pembelajaran PAI

Ruang Lingkup adalah cakupan/batasan kegiatan yang harus 

dilakukan oleh Guru dan Siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Ruang lingkup tersebut meliputi :

a. Materi yang diajarkan harus sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan.

                                                          
12 Op Cit, Nur Unbuyati, h. 29.
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b. Media Pembelajaran termasuk sarana dan prasarana merupakan bagian 

penting untuk menunjang suatu kegiatan belajar mengajar.

c. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan Guru kepada Siswa untuk 

memberikan motivasi agar memiliki semangat belajar yang tinggi.

d. Mengatur alokasi waktu belajar agar sesuai dengan waktu yang diperlukan 

untuk menyampaikan materi.

e. Metode dalam menyampaikan materi agar Siswa merasa nyaman dan tidak 

bosan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.

f. Pola Pembinaan Terpadu merupakan pola pembelajaran yang menekankan 

pembinaan kepada Siswa agar mampu bersikap mandiri dalam 

memecahkan masalah.

g. Kompetensi Guru merupakan kemampuan yang dimiliki oleh Guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran kepada Siswa.

h. Melakukan evaluasi berupa pertanyaan, tes, maupun tugas yang diberikan 

kepada Siswa untuk menentukan hasil belajar dari kemampuan Siswa dan 

dapat mengetahui bagian-bagian yang terdapat kesalahan dan hal-hal yang 

belum dimengerti oleh Siswa.

4. Azas-azas Pembelajaran PAI

Penyusunan program pembelajaran PAI tidak dilakukan begitu saja 

sesuai dengan kehendak Guru, melainkan penyusunan program pembelajaran 

PAI didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan azas sebagai berikut :



24

a. Dasar Psikologis, yang digunakan untuk memenuhi dan mengetahui 

kemampuan yang diperoleh dari pelajar dan kebutuhan Anak Didik (The

ability and needs of children).

b. Dasar Sosiologis, yang digunakan untuk mengetahui tuntunan yang sah 

dari masyarakat (The legitimate demands of society)

c. Dasar Filosofis, yang digunakan untuk mengetahui keadaan alam semesta 

tempat kita hidup (The kind of universe in which we live).13

5. Pembelajaran PAI dalam Kurikulum 2013

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu.14 Untuk itu dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan keragaman 

karakteristik Peserta Didik, kondisi daerah, budaya, adat istiadat, status sosial 

ekonomi dan kesiapan dana yang ada pada sekolah yang bersangkutan. 

Mengingat keterbatasan masing-masing sekolah, maka pemerintah merasa 

perlu menerapkan kurikulum yang tepat yaitu Kurikulum 2013.

Implementasi Kurikulum 2013 yang pada prinsipnya sangat 

dibutuhkan Guru disekolah adalah penyusunan Rencana Pelaksanaan 

                                                          
13 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), h. 131.
14 Badan Standar Nasional Pendidikan, Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional,
2006), h.  5.
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Pembelajaran. RPP yang disusun Guru akan berdasarkan Permendikbud No. 

81a Tahun 2013 Lampiran IV Tentang Pedoman Umum Pembelajaran.  

Kegiatan pembelajaran pada prinsipnya merupakan proses pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada Peserta Didik untuk mengembangkan potensi 

mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup 

dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan 

hidup umat manusia.

Secara berkala kurikulum perlu dievaluasi dan disempurnkan, karena 

sebagai komponen utama dari pendidikan, sebagai sistem sosial juga 

berinteraksi dengan sistem yang lainnya seperti lembaga pemerintahan, 

lembaga sosial, dunia pekerjaan, serta sistem sosial-budaya. Baik pendidikan 

(dengan kurikulum didalamnya), maupun lembaga-lembaga lainnya selalu 

berada dalam perubahan dalam perkembangan. Perubahan ini memiiliki 

beberapa ciri :

a. Perubahan terjadi secara kontinu dalam semua komponen, baik berjalan 
secara cepat maupun lambat.

b. Perubahan dalam kelembagaan pendidikan terjadi karena perkembangan 
ilmu dan teknologi.

c. Perubahan pada Peserta Didik terjadi karena perkembangan, kematangan 
dan belajar.

d. Perubahan pada Guru terjadi karena belajar-latihan dan pengalaman.
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Semua perubahan tersebut membutuhkan redesigning dan 

reprograming, dalam pendidikan khususnya kurikulum. Oleh sebab itu, 

strategi pembelajaran harus diarahkan untuk memfasilitasi pencapaian 

kompetensi yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum agar setiap 

individu mampu menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat yang pada 

gilirannya mereka menjadi komponen penting untuk mewujudkan masyarakat 

belajar. Untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen 

kurikulum, kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip, sbb :

a. Berpusat pada Peserta Didik.

b. Mengembangkan kreativitas Peserta Didik.

c. Menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang.

d. Bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika.

e. Menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan 
berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, 
kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna.

Peserta Didik adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara 

aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan.

Didalam pembelajaran, Peserta Didik didorong untuk menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan 

yang sudah ada dalam ingatannya, dan melakukan pengembangan menjadi 

informasi atau kemampuan yang sesuai dengan lingkungannya. Peserta Didik 

juga harus difasilitasi untuk terlibat secara aktif mengembangkan potensi 
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dirinya menjadi kompetensi. Untuk itu pembelajaran harus berkenaan dengan 

kesempatan yang diberikan kepada Peserta Didik untuk mengkonstruksi 

pengetahuan dalam proses kognitifnya agar benar-benar memahami dan dapat 

menerapkan pengetahuan, Peserta Didik perlu didorong untuk bekerja 

memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan 

berupaya keras mewujudkan ide-idenya.

Pada Kurikulum 2013 dikembangkan dua modus proses pembelajaran 

yaitu proses pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. 

Proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan dimana Peserta Didik 

mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan 

psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang 

dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. 

Dalam pembelajaran langsung tersebut, Peserta Didik melakukan kegiatan 

belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau 

menganalisis, dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam 

kegiatan analisis. Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan 

dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan Instructional Effect.15

Proses pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu :

a. Mengamati.

b. Menanya.

                                                          
15 www.kemdikbud.go.id//main/blog/2016/06/revisi-kurikulum-2013-guru-lebih-dimudahkan.



28

c. Mengumpulkan informasi.

d. Mengasosiasi.

e. Mengkomunikasikan.

Kelima pembelajaran pokok tersebut dapat dirinci dalam berbagai 

kegiatan belajar sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Langkah 
Pembelajaran

Kegiatan Belajar
Kompetensi yang 

dikembangkan

Mengamati Membaca, mendengar, 
menyimak, melihat (tanpa 
atau dengan alat).

Melatih kesungguhan, 
ketelitian, mencari 
informasi.

Menanya Mengajukan pertanyaan

tentang informasi yang tidak 

dipahami dari apa yang 

diamati atau pertanyaan 

untuk mendapatkan 

informasi tambahan.

Mengembangkan

kreativitas, rasa ingin 

tahu, merumuskan 

pertanyaan untuk 

membentuk pikiran 

yang kritis.

Mengumpulkan 

Informasi

Melakukan eksperimen, 

mencari sumber lain, 

wawancara dengan 

narasumber.

Mengembangkan 

sikap teliti, jujur,

sopan, menghargai 

pendapat orang lain, 

kemampuan 

berkomunikasi, 

mengembangkan 

kebiasaan belajar.

Mengasosiasi Mengolah informasi, 

menambah keluasan dan 

kedalaman informasi yang 

Mengembangkan 

sikap disiplin, taat 

aturan, kerja keras, 
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bersifat mencari solusi dari 

berbagai sumber yang 

memiliki pendapat yang 

berbeda sampai kepada 

yang bertentangan.

kemampuan 

menerapkan prosedur, 

kemampuan berpikir 

induktif dan deduktif 

dalam menyimpulkan.

.

Mengkomunikasikan Menyampaikan hasil 

pengamatan, kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis atau 

media lainnya.

Mengembangkan 

sikap toleransi, 

kemampuan berpikir 

sistematis,

mengungkapkan 

pendapat dengan

singkat dan jelas,

mengembangkan 

kemampuan berbahasa 

yang baik dan benar.

Tabel 1: Keterkaitan antara Langkah Pembelajaran dengan Kegiatan Belajar 
dan Maknanya.

Ada beberapa karakteristik utama dari pengembangan kurikulum oleh 

satuan pendidikan, yaitu:

a. Menekankan partisipasi seluruh Guru atau perwakilan secara proporsional.

b. Pengembangan seluruh komponen dan kegiatan kurikulum.

c. Guru dan pimpinan perlu terus meningkatkan kemampuannya.

d. Harus selektif, adaptif dan kreatif.

e. Merupakan proses berkelanjutan dan dinamis.

f. Fokus pada kebutuhan dan perkembangan Peserta Didik.

g. Memperhatikan kondisi dan perkembangan sosial-budaya masyarakat.
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h. Memperhatikan kondisi dan kebutuhan faktor-faktor pendukung 
pelaksanaan.

Dalam karakteristik di atas sebenarnya ada tiga hal yang harus 

mendapatkan perhatian utama dalam pengembangan kurikulum oleh satuan 

pendidikan, yaitu kepentingan Peserta Didik, kondisi satuan pendidikan dan 

masyarakat serta peranan para pengembang kurikulum terutama Guru.16

Peserta Didik mendapatkan perhatian utama karena merekalah subyek dan 

sasaran pokok pendidikan. Semua upaya pendidikan diarahkan pada 

pengembangan Peserta Didik secara optimal. Pengembangan seluruh aspek 

kepribadiannya, baik aspek fisik-motorik, intelektual, sosial maupun emosi. 

Hal kedua yang mendapatkan perhatian dalam pengembangan 

kurikulum oleh satuan pendidikan adalah pelaksana kurikulum terutama oleh 

Guru. Guru memegang peranan kunci dalam pengembangan kurikulum, baik 

dalam tahap penyusunan desain, implementasi, maupun dalam pengendalian 

kurikulum. Ada beberapa tuntutan terhadap Guru : 

a. Guru bekerja dalam sistem sosial tertentu, dituntut bekerja sesuai dengan 

tuntutan dan perkembangan masyarakat.

b. Pendidikan bersifat normatif, Guru dituntut untuk menjadi contoh teladan, 

baik dalam penguasaan ilmu dan teknologi maupun dalam kepribadian.

                                                          
16 Ibid.
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c. Guru bekerja dalam keterbatasan waktu, variasi kondisi Peserta Didik, 

keragaman tugas dan peran dalam pekerjaan, sehingga dia harus mampu 

mengelola diri dan tugas-tugasnya.

d. Guru dituntut terus meningkatkan diri sejalan dengan perkembangan 

masyarakat, Peserta Didik dan kelembagaan pendidikan.

Ketiga adalah kondisi sekolah dan masyarakat. Pengembangan 

kurikulum oleh satuan pendidikan memiliki makna yang luas, sebab sekolah

disini bukan berarti lingkungan sekolah yang dibatasi oleh pagar sekolah. Hal 

itu tergantung pada luas cakupan asal Peserta Didik, sebaran lulusan, dan 

keluasan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga yang ada 

dimasyarakat. Sekolah bukan hanya penyampai ilmu dan teknologi dan 

pengembang kepribadian Peserta Didik saja, tetapi juga merupakan sistem 

sosial yang kaya dengan interaksi sosial, baik antara unsur di dalamnya 

maupun dengan sistem sosial lainnya. Brady (1990) mengemukakan beberapa 

karakteristik dari sekolah sebagai sistem sosial, yaitu : 

a. Saling ketergantungan antarbagian.
b. Populasinya terumuskan dengan jelas.
c. Ada keragaman karena latar belakang lingkungannya.
d. Jaringan hubungan sosial yang kompleks.
e. Tiap lembaga pendidikan memiliki keunikan budaya.
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C.   Model CIPP

1. Pengertian Model CIPP

Model CIPP adalah salah satu model evaluasi program yang 

dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam, dkk (1967) Diotuo State 

University. CIPP merupakan akronim yang terdiri dari : Context Evaluation, 

Input Evaluation, Process Evaluation, Product Evaluation.17

a. Context Evaluation adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci 

lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang 

dilayani dan tujuan proyek.18 Evaluasi ini menggambarkan secara jelas 

tentang tujuan program yang akan dicapai. Secara singkat dapat dikatakan 

Evaluasi Kontek merupakan Evaluasi terhadap keadaan yang melingkupi 

proses pembelajaran.

b. Input Evaluation adalah evaluasi yang berkaitan dengan kemampuan

sekolah dalam menempatkan dan menyediakan petugas dan peserta yang 

handal untuk mensukseskan kegiatan program pembelajaran di sekolah.

Evaluasi ini merupakan evaluasi sarana/modal/ bahan dan rencana strategi 

yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan.19

                                                          
17 Loc Cit, Suharsimi Arikunto, Cepi Safruddin Abdul Jabar, h. 29.
18 Ibid, h. 46.
19 Nana Sudjana, Penelitian Dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru, 1989), h. 246.
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c. Process Evaluation adalah Evaluasi yang diarahkan pada seberapa jauh 

kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai 

dengan rencana. Evaluasi ini fungsinya membantu agar lebih mudah 

mengetahui kelemahan program dari berbagai aspek, untuk kemudian dapat 

dengan mudah melakukan perbaikan didalam proses pelaksanaan program. 

d. Product Evaluation adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk mengukur 

hasil dari program yang telah dijalankan. Evaluasi ini merupakan tahap 

terakhir yaitu Evaluasi terhadap berhasil tidaknya Peserta Didik mencapai

tujuan yang telah ditetapkan.20 Fungsinya adalah membantu 

penanggungjawab program dalam mengambil keputusan, memodifikasi 

atau menghentikan program.

Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut 

merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses 

sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, Model CIPP adalah model 

evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem, 

dan dapat digambarkan sebagai berikut :

                                                          
20 Munir, Kurikulum Berbasis Tekhnologi Informasi Dan Komunikasi, (Bandung: 

Alfabeta, 2008), h.108.
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Model CIPP ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi dasar 

pembuat keputusan dalam Evaluasi sistem dengan analisis yang berorientasi  

pada perubahan terencana. Dibandingkan dengan model evaluasi lainnya, 

Model CIPP lebih lengkap, sebab model ini mencakup evaluasi formatif dan 

sumatif. Evaluasi formatif atau proaktif dimaksudkan untuk mengambil

keputusan, sedangkan evaluasi sumatif atau retroaktif terutama untuk 

memberikan informasi tentang akuntabilitas. Evaluasi Model CIPP pada garis 

besarnya melayani empat macam keputusan :

a. Perencanaan keputusan yang memengaruhi pemilihan tujuan umum dan 

khusus.

b. Keputusan Pembentukan (Structuring) yang kegiatannya mencakup 

pemastian stratetgi optimal dan desain proses untuk mencapai tujuan yang 

telah diturunkan dari keputusan perencanaan.
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c. Keputusan Implementasi, dimana pada keputusan ini para evaluator 

mengusahakan sarana prasarana untuk menghasilkan dan meningkatkan 

pengambilan keputusan, rencana, metode dan strategi yang hendak dipilih.

d. Keputusan Pemutaran (Recycling) yang menentukan, jika suatu program itu 

diteruskan, diteruskan dengan modifikasi dan atau diberhentikan secara 

total atas dasar kriteria yang ada.21

2. Sejarah Model CIPP

Evaluasi program pendidikan telah berkembang sekitar 40 tahun 

terakhir, Model CIPP pada awalnya digunakan untuk mengevaluasi ESEA 

(The Elementary and Secondary Education Act).22 ESEA merupakan program 

pemberian bantuan dana disekolah lokal, lembaga-lembaga pendidikan dan 

universitas yang diterapkan di Amerika Serikat pada tahun 1965. Konsep 

tersebut ditawarkan Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting 

evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki. Informasi 

dari program-program dan keefektifannya dapat digunakan untuk 

meningkatkan performa Sekolah. 

ESEA merupakan  tonggak awal kelahiran evaluasi program modern 

yang telah berkembang diberbagai wilayah dan dapat diterapkan diberbagai 

bidang seperti pendidikan, manajemen, kesehatan dan lain-lain dalam 
                                                          

21 Loc Cit, Sukardi, h. 63.
22 http://Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product)_Tama Indra Brillian 

Blog’s.htm. (Diakses 16 Oktober 2012).
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berbagai jenjang baik proyek, program maupun institusi. Pada era Presiden 

Barack Obama, tahun 2015 ESEA dirubah namanya menjadi ESSA (Every 

Student Succeeds Act).23 Model ini bertitik tolak pada pandangan bahwa 

keberhasilan progran pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: 

karakteristik peserta didik dan lingkungan, tujuan program dan peralatan yang 

digunakan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. 

Evaluasi model ini bermaksud membandingkan kinerja dari berbagai dimensi 

program dengan sejumlah kriteria tertentu, untuk akhirnya sampai pada 

deskripsi dan judgment mengenai kekuatan dan kelemahan program yang 

dievaluasi. Jadi dalam Model CIPP, dievaluasi pengaruh keputusan-keputusan 

manajemen yang terkait dengan kurikulum. 

Oleh karena itu, Model CIPP perlu dipelajari oleh para Pendidik 

(Guru/Dosen) untuk memperoleh gambaran tepat dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. Setiap mata pelajaran yang diampu baik disekolah maupun di 

kampus jadikanlah model CIPP sebagai landasan dalam menilai diri apakah 

sudah matang atau belum dalam melaksanakan pembelajaran. Sebab, 

Guru/Dosen menjadi orang terdepan memberikan andil terhadap kemajuan 

pembangunan daerah terutama dalam dunia pendidikan. Dengan pendidikan 

yang baik, maka akan tercipta kesejahtraan masyarakat yang madani dan 

terhindar dari kemiskinan baik secara ekonomi maupun pengetahuan.

                                                          
23 www.pustaka.ut.ac.id
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3. Kelebihan dan Kelemahan Model CIPP

a. Kelebihan Model CIPP 

1) Memiliki pendekatan yang holistic dalam Evaluasi yang bertujuan 

memberikan gambaran yang sangat detail atau luas terhadap suatu 

proyek, mulai dari konteknya hingga saat proses penerapannya.

2) Memiliki potensi untuk bergerak diwilayah Evaluasi Formatif dan 

Sumatif sehinggga sama baiknya dalam melakukan perbaikan selama 

program berjalan maupun memberi informasi final.

3)  Lebih komprehensif atau lebih lengkap menyaring informasi.

4) Mampu memberikan dasar yang baik dalam mengambil keputusan dan 

kebijakan maupun penyusunan program selanjutnya.

b. Kelemahan Model CIPP 

1) Terlalu mementingkan dimana proses seharusnya dari pada kenyataan 

dilapangan.

2)  Terlalu topdown dengan sifat manajerial dalam pendekataannya.

3)  Cenderung fokus pada rational managemen dari pada mengakui 

kompleksitas realiatas empiris.

4) Penerapan dalam bidang pembelajaran dikelas mempunyai tingkat 

keterlaksanaan yang kurang tinggi.
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4. Langkah-langkah Penerapan Model CIPP

a. Perencanaan Evaluasi

Pada tahap ini direncanakan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan 

evaluasi. Perencanaan tersebut mencakup bidang :

1) Man, Orang-orang yang akan dilibatkan dalam evaluasi.

2) Money, anggaran yang dibutuhkan.

3) Management, pengorganisasian pelaksanaan evaluasi, baik penetapan 

struktur organisasi, ruanglingkup tugas dan tanggungjawab maupun 

pendelegasian kewenangan.

4) Time, yaitu waktu mulai dari perencanaan evaluasi serta pelaporan dan 

perekomendasian hasil.

b. Pelaksanaan Evaluasi

Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi 

kurikulum berdasarkan Model CIPP ini, yakni :

1) Pemfokusan terhadap Fenomena Kurikulum yang akan Dievaluasi.

2) Pengumpulan informasi.

3) Pengorganisasian informasi.

4) Penganalisisan Informasi.

5) Pelaporan informasi hasil evaluasi.

6) Pendaurulangan Informasi.
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D. Evaluasi Pelaksanaan Program Pembelajaran PAI Kelas VIII Dengan Model 

CIPP 

Untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan nasional, Guru

perlu mengadakan evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana dan 

sistematik serta mempunyai tujuan yang mengarah pada perubahan. Dengan 

evaluasi yang baik dan menyeluruh, Guru sebagai evaluator akan dapat 

mengetahui apa yang diharapkan dari kegiatan belajar mengajar. 

Begitu juga Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan 

umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu 

kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya 

peran agama bagi kehidupan umat manusia maka internalisasi nilai-nilai agama 

dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan yang ditempuh 

melalui pendidikan baik dilingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Pendidikan Agama Islam diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa 

agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang 

bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk 

menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, 

disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial. Hal ini sesuai 

dengan QS. Ali-Imron : 110 sebagai berikut :
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“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. 
Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara 
mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang 
fasik”. (QS. Ali-Imran : 110)24

Dari ayat diatas, Pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode 

pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

Pencapaian seluruh kompetensi dasar perilaku terpuji dapat dilakukan tidak 

beraturan. Peran semua unsur baik sekolah, Orangtua Siswa dan masyarakat 

sangat penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan Pendidikan 

Agama Islam. Dasar pelaksanaan pendidikan Agama Islam berasal dari 

perundang-undangan yang secara tidak langsung dapat menjadi pegangan dalam

melaksanakan pendidikan agama di sekolah formal. Dasar yuridis formal tersebut 

terdiri dari :

1. Dasar Pancasila yaitu dasar falsafah negeri RI, pada sila pertama Ketuhanan 

Yang Maha Esa.

2. Dasar Struktural atau Konstitusional, yaitu UUD 1945 dalam bab XI pasal 29 

ayat 1 dan 2 yang berbunyi bahwa : a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan 

                                                          
24 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemhannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 

2007).



41

Yang Maha Esa, b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan 

kepercayaan itu.

3. UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 37 : 

“Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan 

agama, kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu 

pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, 

keterampilan atau kejujuran dan muatan lokal”.

4. Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Keagamaan.25

5. B ab 1: Ketentuan Umum, pasal 1 : Dalam peraturan pemerintah ini, yang 

dimaksud dengan Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan 

pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan Peserta 

Didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-

kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang dan 

jenis pendidikan, Pasal 3 : Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, 

dan jenis pendidikan wajib menjalankan atau menyelenggarakan pendidikan 

agama. Pengelolaan pendidikan agama dilaksankan oleh Menteri Agama, Pasal 

4 : Pendidikan Agama pada pendidikan formal dan program pendidikan 

kesehatan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran 

                                                          
25 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, Pendidikan Agama Dan Pendidikan

Keagamaan, (Jakarta: Kemendikbud, 2007).
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atau mata kuliah agama. Setiap Peserta Didik pada satuan pendidikan disemua 

jalur, jenjang dan jenis pendidikan berhak mendapat Pendidikan Agama sesuai 

agama yang dianutnya dan diajar oleh Pendidik yang seagama. Setiap satuan 

pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan Pendidikan Agama.

Jadi keberhasilan suatu pembelajaran ditentukan oleh kompetensi Guru 

dalam mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, serta memberikan feed back. 

Artinya, kualitas pembelajaran dengan Guru sebagai pelaksananya sangat 

menentukan terhadap kesuksesan suatu pembelajaran PAI. Setidaknya ada 3 faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran yakni faktor tujuan, faktor Guru, 

dan faktor Siswa atau Peserta Didik.26

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi pelaksanaan 

program pembelajaran PAI dengan model CIPP yang dilaksanakan dengan baik 

akan memperoleh keputusan serta tindak lanjut terhadap proses belajar dan Sistem 

Pendidikan yang sangat efektif terhadap hasil belajar Siswa.

                                                          
26 Suryosubroto, Pembelajaran Disekolah,  (Jakarta:  Rineka  Cipta,  2002),  h. 19.  
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan Penelitian Kualitatif yang bersifat 

deskriptif dengan pertimbangan bahwa evaluasi pelaksanaan program 

pembelajaran PAI kelas VIII dengan Model CIPP di SMP Al-Kautsar Bandar 

Lampung dapat dilaksanakan lebih mendalam sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya melalui paradigma natural setting dan Peneliti dapat menjadi 

instrumen penelitian.

Jadi prosedur penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif, berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian 

Kualitatif ini bertujuan untuk mendetesiskan suatu keadaan atau fenomena-

fenomena secara apa adanya.1

B. Alat Pengumpulan Data

Data adalah hasil pencatatan keterangan-keterangan tentang suatu hal 

dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap yang digambarkan melalui

                                                     
1 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya, 2007), h. 18.
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angka, symbol, kode dan lain-lain.2 Dengan kata lain, segala fakta dan angka yang 

dapat dijadikan bahan untuk menyusun informasi. 

Data yang akan dikumpulkan dalam Penelitian ini adalah data wawancara, 

observasi dan dokumentasi tentang evaluasi pelaksanaan program pembelajaran 

PAI kelas VIII di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, yakni: Kurikulum sekolah, 

Silabus, RPP, daftar kegiatan siswa, daftar kegiatan Guru, bank soal, nilai Siswa, 

data Guru dan Siswa, sarana dan prasarana sekolah. Sumber data dalam Penelitian 

ini adalah informan yang terdiri dari : Kepala Sekolah, Guru PAI kelas VIII dan 

siswa kelas VIII SMP Al-Kautsar Bandar Lampung.

C.   Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi (Observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau 

cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung.3 Observasi dapat diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada 

objek penelitian.4

                                                     
2 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 19.
3 Op Cit, Nana Syaodih Sukmadinata, h. 220.
4 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 158.
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Dalam pengertian psikologi, observasi meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. 

Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, 

peraba dan pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan 

langsung. Dalam artian penelitian, observasi dapat dilakukan dengan tes, 

kuesioner, gambar, rekaman suara.5

Dalam hal ini, Peneliti hanya sekedar mengamati tanpa aktif dalam 

kelompok yang diamati dan dilakukan secara terbuka atau diketahui oleh

subyek.. Peneliti melakukan observasi terhadap kegiatan-kegiatan yang 

berlangsung di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung terdiri dari penyusunan 

silabus pada rapat dewan Guru, proses pembelajaran dikelas dan evaluasi, serta

kondisi sarana dan prasarana yang ada disekolah tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk 

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan, dan 

sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (Interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (Interviewee).6   

                                                     
5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009),  h. 128.
6 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Kearah

Ragam Varian Kontemporer), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 108.
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Pada pelaksanaannya, Peneliti mewawancarai Kepala Sekolah, Guru 

PAI kelas VIII dan Siswa kelas VIII tanggal 9 Agustus 2017 dan 14 Febuari 

2018 dengan metode bebas terpimpin, yaitu Peneliti bebas menanyakan apa 

saja, akan tetapi mempunyai sederet pertanyaan yang terperinci dalam pola 

komunikasi langsung. Adapun data yang ingin diperoleh dari metode 

wawancara adalah bagaimana evaluasi pelaksanaan program pembelajaran PAI

kelas VIII dengan Model CIPP di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.7 Metode ini digunakan untuk 

mencari beberapa dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Data yang ingin diperoleh melalui metode ini adalah struktur organisasi, 

keadaan Guru dan Siswa, sarana dan prasarana, serta data-data mengenai 

lingkungan fisik maupun administratif yang terdapat di dalamnya.

Terkait pengambilan data dokumentasi, Peneliti meminta izin kepada 

Kepala Sekolah untuk mendokumentasikan beberapa kegiatan yang ada 

disekolah dengan menggunakan kamera. Selain itu, Peneliti juga meminta 

kepada Kepala Sekolah beberapa bukti fisik terkait program pembelajaran 

                                                     
7 Op Cit, Suharsimi Arikunto, h. 236.
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PAI di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung yang terdiri dari silabus, RPP, data 

Guru dan Siswa, serta nilai Siswa.

D.  Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dengan 

demikian, Teknik Analisa Data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan 

analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data menjadi informasi sehingga 

karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan 

bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaikan dengan kegiatan 

penelitian.8

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, Peneliti menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif adalah suatu analisa yang 

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori 

untuk mendapat kesimpulan. Sedangkan analisis data dari hasil penelitian ini, 

dilakukan berdasarkan analisis deskriptif, sebagaimana yang dikembangkan oleh 

Mile dan Huberman. Analisis tersebut terdiri dari tiga alur analisis yang 

berinteraksi yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

                                                     
8 Sambas Ali Muhiddin, Maman Abdurrahman, Analisis Korelasi Regresi Dan Jalur 

Dalam Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 52.
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1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasi data 

sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan data verifikasi.9

Data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi, Peneliti melakukan penggolongan data dengan bentuk yang 

lebih sederhana. Pertama, Peneliti lakukan pemilahan terhadap data sesuai 

dengan jenis dan sifatnya, kedua Peneliti menggolongkan data yang telah 

diperoleh sesuai dengan bentuk dan sifatnya sesuai dengan tujuan penelitian 

yang telah ditetapkan.

2. Penyajian Data

Penyajian data disini dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini merupakan penggambaran 

seluruh informasi tentang bagaimana evaluasi pelaksanaan program 

pembelajaran PAI kelas VIII dengan Model CIPP di SMP Al-Kautsar Bandar 

Lampung, upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah agar prestasi belajar 

Siswa terus meningkat.

                                                     
9 Mattew B. Meles, dkk., Analisa Data Kualitatif, (Jakarta: UI-Press, 1993), h. 16.
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3. Penarikan Kesimpulan

Setelah analisis dilakukan, maka Peneliti dapat menyimpulkan hasil 

penelitian yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh 

peneliti. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang digambarkan dengan kata-kata 

atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk mendapat kesimpulan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum SMP Al-Kautsar Bandar Lampung

1.  Sejarah SMP Al-Kautsar Bandar Lampung

Yayasan Al-Kautsar Lampung pembentukannya dirintis oleh Kelompok 

Pengajian Al-Amal di Bandar Lampung yang beranggotakan Muspida Tingkat I 

dan seluruh Kepala Dinas/Kanwil Tingkat I serta Bupati/Walikota se-Propinsi 

Lampung yang beragama IslamKelompok Pengajian Al-Amal di Bandar 

Lampung, beranggotakan perorangan dari unsur-unsur pejabat pemerintah dan 

swasta, akademisi, dan masyarakat Provinsi Lampung yang beragama Islam, 

yang diketuai oleh Bapak Syamsuddin Tohir dan Sekretaris Bapak Nasrun 

Rakai. Kelompok pengajian Al-Amal secara rutin melakukan diskusi dan 

pengajian bulanan dikediaman anggota secara bergilir.1

Pada bulan Januari 1991, pengajian Al-Amal membahas isu penting 

dalam bidang Pendidikan, yaitu relatif rendahnya kualitas sekolah umum dan 

sekolah agama di Provinsi Lampung.Masyarakat Lampung memiliki 

kecenderungan untuk menyekolahkan putra-putrinya keluar Lampung, terutama 

ke sekolah unggul di Jakarta, Jogjakarta dan Bandung baik sekolah umum, 

                                                     
1 Wawancara dengan Kepala SMP Al-Kautsar Bandar Lampung  tanggal  9 Agustus 2017.
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sekolah Islam, maupun sekolah non Islam.Di Bandar lampung sendiri tidak 

tersedia sekolah umum yang berkualitas unggul bernafaskan Islam dan 

memiliki sistem pengajaran yang berkalitas seperti yang diharapkan 

masyarakat.Sementara persaingan semakin berat bagi Siswa.

Mengembangkan Islamic Center dengan Masjid Nurul Ulum menjadi 

Pusat Kebudayaan dan Pusat Pendidikan Umat Islam Lampung.Pada bulan 

maret 1991 disepakati untuk segera membangun suatu lembaga pendidikan 

dasar dan menengah yang bernafaskan Islam dan bermutu di Propinsi 

Lampung.Pada bulan Mei 1991 dibentuk Panitia Persiapan Pendirian SMP dan 

SMA yang diberi nama“Nurul Ulum” (Cahaya Ilmu), yang kemudian 

menyusun proposal pendirian sekolah termasuk Yayasan yang menaunginya 

dengan nama Yayasan Nurul Ulum.

Pada tahun pelajaran 1991/1992, SMP dan SMA Nurul Ulum mulai 

menerima murid baru dan untuk sementara waktu siswanya dititipkan pada 

SMP Negeri II dan SMA Negeri II Tanjung Karang.Pada bulan November 1991 

diadakan pertemuan khusus antara Ibu Sri Mulyati Poedjono, Bapak Poedjono 

Pranyoto, Bapak Syamsudin Thohir (yang sangat aktif memprakarsainya) dan 

Ir. Harris Hasyim, M.A., untuk mencari pengganti nama Nurul Ulum yang 

sebenarnya sangat bagus artinya tetapi tidak Marketable untuk nama sekolah, 

apalagi sudah dipergunakan untuk nama Masjid Raya Islamic Center. 

Berdasarkan kesepakatan pada hari Jum’at tanggal 8 November 1991 pukul 
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17.00 dirumah kediaman Ibu Sri Mulyati Poedjono, atas saran Ibu Sri Mulyati 

Poedjono resmi nama Nurul Ulum diganti dengan nama “Al-Kautsar” (Nikmat 

yang berlimpah) berdasarkan nama surat dalam Al-Qur’an surat 108, dan 

disepakati oleh yang hadir.

Pada tanggal 16 November 1991 Kelompok Pengajian Al-Amal yang di 

pimpin oleh Bapak Syamsudin Thohir sebagai Ketua dan Nasrun Rakai sebagai 

Sekretaris membentuk Yayasan Al-Kautsar dan untuk menindaklanjuti 

pendirian Yayasan tersebut Kelompok Pengajian Al Amal mengeluarkan surat 

mandat Nomor : Khusus/Al-Amal/I/1991 yang meminta nama-nama dibawah 

ini dan sekaligus untuk duduk sebagai Pengurus Yayasan Al-Kautsar Lampung 

dengan susunan sebagai berikut :2

1. Bapak Poedjono Pranyoto, sebagai Pelindung.
2. Ibu Sri Mulyati Poedjono, sebagai Ketua.
3. Bapak Drs. H. Man Hasan, sebagai Anggota.
4. Bapak Drs. H. Fauzie Saleh, sebagai Anggota.
5. Bapak Alhusniduki Hasim, S.E., M.Sc., sebagai Anggota.
6. Bapak Ir. Harris Hasyim, M.A., sebagai Sekretaris.

Yayasan Al-Kautsar Lampung yang secara khusus mengelola kegiatan 

pendidikan umum Islami di Propinsi Lampung didirikan pada tanggal 16 Januari 

1992 dengan SK Nomor : 01/I/SK/YPD/1991, di Kota Bandar Lampung dan di 

tetapkan dengan Akte Notaris pada tanggal 8 Febuari 1993. Tanggal 16 Januari 

tersebut untuk selanjutnya ditetapkan menjadi hari jadi Yayasan Al-Kautsar 

Lampung.Selanjutnya, Yayasan Al-Kautsar Lampung membentuk organisasi 

                                                     
2 http://smp-alkautsarbandarlampung.sch.id/
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dibawahnya untuk mengelola kegiatan bidang Pendidikan umum bernafaskan 

Islam dan Unit/Sub Unit penunjang Pendidikan. Yayasan Al-Kautsar Lampung 

dalam kegiatan pengelolaan Pendidikan adalah sebuah lembaga pendidikan 

dengan nama “Yayasan Al-Kautsar Lampung”. Pengelola Yayasan terdiri dari 

unsur Pembina, Pengurus, dan Pengawas yayasan seperti dimaksud dalam 

AD/ART Yayasan Al-Kautsar Lampung.Selain mengelola Pendidikan, Yayasan 

Al-Kautsar Lampung juga akan mengelola kegiatan-kegiatan bidang sosial, 

bidang ekonomi, dan bidang kesehatan.

Akhirnya SMP Al-Kautsar Bandar Lampung didirikan pada tahun 1991. 

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi 

Lampung Nomor 165/12.BU/U/1994 tanggal 19 Desember 1994 beralamat Jalan 

Soekarno Hatta, status SMP Al-Kautsar Bandar Lampung“Diakui”. Pada tahun 

1996 sesuai dengan nomor 659/112.B1/U/1996 berubah menjadi status 

“disamakan”.Pada tahun 2000 dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Pendidikan Nasional nomor 38161/ I.12.A/Kep/2000 akreditasi tetap 

“disamakan” dan mulai Desember 2006 sampai sekarang status SMP Al-Kautsar

Bandar Lampung terakreditasi “A”.

2. Visi dan Misi SMP Al-Kautsar Bandar Lampung

a. Visi

“Al-Kautsar Unggul, Islami dan Global”
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b. Misi

1. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kesejahteraan pegawai untuk 

tercapainya proses pembelajaran yang berkualitas unggul dan islami

2. Meningkatkan kualitas prestasi, keberhasilan, daya saing, dan akhlaqul

karimah Siswa, Guru dan Karyawan sebagai hasanah.

3. Menyelenggarakan sekolah umum yang berkualitas unggul dan islami, 

pada jenjang TK, SD, SMP dan SMA yang didukung oelh unit 

pendukung pendidikan lainnya

4. Membangun dan mengembangkan kampus pendidikan menjadi tempat 

yang indah dan berwawasan lingkungan, aman dan nyaman, serta islami 

untuk menunjang proses pembelajaran dan pelayanan pendidikan yang 

unggul dan islami.

5. Membangun dan mengembangkan pendidikan umum yang Islami, 

Profesional, mandiri dan berdaya saing global.3

3. Data Guru dan Staff SMP Al-Kautsar Bandar Lampung4

No Nama Pendidikan Bidang Studi

1 Dra. Hj. Sri Purwaningsih S1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris

2 Arismun, S.Pd S1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris

3 Agus Sugiharto, S.P S1 Agronomi Ilmu Pengetahuan Alam

                                                     
3Ibid.
4Data Tata Usaha SMP Al-Kautsar Bandar Lampung.
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4 Harsono, S.Pd S1 Fisika Ilmu Pengetahuan Alam

5 Rudiyanto, S.Pd S1 Sejarah Ilmu Pengetahuan Sosial

6 Dra. Mariana, M.Pd S2 Pendidikan IPS Ilmu Pengetahuan Sosial

7 Sanusi, S.Ag, S.Pd.I S1 Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Islam

8 H.Ridzal Efendi, S.Ag, M.Pd S2 Teknologi Pendidikan Pendidikan Agama Islam

9 Fatoni Latif, S.Pd S1 Biologi Pendidikan Teknologi Dasa

10 Drs. Syamsul Hudiono S1 Biologi Ilmu Pengetahuan Alam

11 Dra. Hj. Nurwahida S1 Bahasa dan Sastra Bahasa Indonesia

12 Hj. SM Janaria, S.Pd S1 Sejarah Ilmu Pengetahuan Sosial

13 Drs. Yudistiro S1 Fisika Ilmu Pengetahuan Alam

14 Dra. Hj. Septinayati S1 PPKN Pendidikan 
Kewarganegaraan

15 H. Choirul Saleh, S.S, M.Pd S2 Teknologi Pendidikan Bahasa Indonesia

16 Hj. Bertha Khoiriyati, S.Pd S1 Matematika Matematika

17 Nurhayati, S.Ag S1 Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Islam

18 Hj. Ir. Rintha Wisangsari S1 Agronomi Ilmu Pengetahuan Alam

19 Suci Martini, S.Pd S1 BK/BP Bimbingan Konseling

20 Ismawati, S.Pd S1 Pendidikan IPS Ilmu Pengetahuan Sosial

21 Eni Yuliyanti, S.Pt S1 Peternakan Matematika

22 Siti Nurlela, S.Pd S1 Matematika Matematika

23 Ardhi Ikhwanudin, S.Sn S1 Seni Kesenian

24 Eka Pelitawati, S.Pd S1 PPKN Pendidikan 
Kewarganegaraan
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25 Merry Oktarina, S.Sos S2 Sospol Bahasa Indonesia

26 Suyadi, S.Pd S1 Pertanian Pendidikan Teknologi Dasar

27 Warsiyem, M.Pd S1 Pendidikan Bahasa 
Indonesia

Bahasa Lampung

28 Joko Triyantoro, S.Psi S1 BK/BP Bimbingan Konseling

29 Rosita, S.P S1 Biologi Ilmu Pengetahuan Alam

30 Alfiah, S.Hum S1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris

31 Joko Purwantoro, S.Pd S1 Olahraga Penjaskes

32 Desi Apriana, S.E., M.Pd S1 Pendidikan IPS Ilmu Pengetahuan Sosial

33 Trianova Belawa, S.Psi S1 BK/BP Bimbingan Konseling

34 Tri Hasriyanti, S.Pd S1 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia

35 Lela Suri, S.Pd S1 Bahasa dan Sastra Bahasa Indonesia

36 Kismanto, S.Pd S1 Matematika Matematika

37 Sartono, S.Pd S1 Olahraga Penjaskes

38 Huzaimah, S.Pd S1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris

39 Ade Ardhiyansyah, M.Pd S2 Teknologi Pendidikan Bahasa Inggris

40 Ir. H. Taviv Ariyanto B. S1 Sosek Teknologi Ilmu Komputer

41 Sudaryanto, S.E S1 Ekonomi Teknologi Ilmu Komputer

42 Dedi Gussanto, S.E S1 Akuntansi Teknologi Ilmu Komputer

43 Anniya Mutiara Tsani, S.Pd S1 Matematika Matematika

44 Emilda SMA Bahasa Inggris

45 Feri Virnando, S.Pd S1 Matematika Matematika

46 Rusyda Ulfa, S.Pd S1 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
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47 Redie Setiawan, S.Pd S1 Olahraga Penjaskes

48 Risdiyanto Prayoga, S.Pd S1 PPKN Pendidikan 
Kewarganegaraan

49 Ahmad Mudatsir, A.Md. D3 Akuntansi Kepala Tata Usaha

50 Apriyanti SMTI Tekhnik Industri Tata Usaha Urusan 
Keuangan

51 Nurhastutik, A.Md D3 Perpustakaan Pustakawan

52 Sri Hartati SMEA Perkantoran Tata Usaha Urusan 
Kepegawaian

53 Emas Heroza, A.Md D3 Akuntansi Tata Usaha Urusan 
Kesiswaan

54 Hendri Wijaya, A.Md D3 Komputer Tata Usaha Urusan Umum

55 Enisa Erma Yunita, A.Md, 
Ak.

D3 Akuntansi Tata Usaha Urusan 
Perlengkapan

56 Wasihun SMK Listrik Asisten Pendidikan 
Teknologi Dasar

57 Edi Mahyani, S.T STM Mesin Produksi Asisten Pendidikan 
Teknologi Dasar

58 Mat Umar SMP Tata Usaha Urusan 
Perlengkapan

59 Jhoni Walker SMP Pembantu Umum

60 Budi Dwi Purnomo SMA Pembantu Umum

61 Sunaryo SMA Pembantu Umum

62 Edward SMA Pembantu Umum

Tabel 2 : Data Guru dan Staff SMP Al-Kautsar Bandar Lampung
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tenaga Pendidik di SMP 

Al-Kautsar Bandar Lampung sebagian besar telah menempuh Pendidikan S1, 

bahkan ada yang sudah menyelesaikan Pendidikan S2. Bidang Studi yang 

diajarkan juga sebagian besar sudah sesuai dengan pendidikan Guru dan Staff 

SMP Al-Kautsar Bandar Lampung. Sebagai alumni S1 bidang Pendidikan, 

berarti para tenaga Pendidik diSMP Al-Kautsar Bandar Lampung adalah orang-

orang yang dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses 

pembelajaran sesuai bidangnya menurut panduan dan bimbingan para ahli.

Selain itu, ada juga tenaga Pendidik diSMP Al-Kautsar Bandar Lampung yang 

sudah menempuh pendidikan S2. Pada KKNI mereka sudah dianggap ahli pada 

bidang pendidikan, yaitu orang-orang yang dapat memberikan bimbingan 

kepada analis. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga Pendidik di SMP Al-Kautsar 

Bandar Lampung sudah memenuhi standard kualifikasi nasional Indonesia 

(KKNI) dan sudah dianggap professional.

4.  Data Siswa/i SMP Al-Kautsar Bandar Lampung

No Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 VII 135 151 286 Siswa/i

2 VIII 156 155 311 Siswa/i

3 IX 129 162 291 Siswa/i

Total 888 Siswa/i

Tabel 3 : Data Siswa/i SMP Al-Kautsar Bandar Lampung
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Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah Siswa/i di SMP 

Al-Kautsar Bandar Lampung bersifat fluktuatif.Artinya, jumlah Siswa/i di 

SMP Al-Kautsar Bandar Lampung terkadang meningkat dari tahun sebelumnya 

dan terkadangmenurun dari tahun sebelumnya.Sesuai dengan data yang ada 

pada tabel diatas merupakan Siswa/i di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung

tahun ajaran 2017/2018 terdiri dari tiga kali tahun ajaran baru. Siswa/i baru 

pada tahun 2015 yaitu kelas XII berjumlah 291, dan Siswa/i baru pada tahun 

2016 lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 311 Siswa/i, akan tetapi Siswa/i 

baru pada tahun 2017 kembali menurun dengan jumlah 286 Siswa/i.5

5.  Data Sarana dan Prasarana SMP Al-Kautsar Bandar Lampung

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Yayasan Al-Kautsar Lampung 

dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu sarana dan prasarana umum dan sarana 

dan prasarana khusus/unit. Sarana dan prasarana umum adalah sarana dan 

prasarana yang dapat dipergunakan oleh semua civitas akademika Al-Kautsar 

mulai dari TK sampai dengan SMA dan unit-unit lainnya. Sarana dan prasarana 

umum terdiri dari:

1. Kampus seluas lebih dari 5 Ha dan terus bertambah, selain untuk gedung-
gedung sekolah juga disiapkan untuk halaman bermain yang cukup luas 
serta plaza upacara yang dapat menampung lebih dari 3000 Siswa.

                                                     
5Ibid.
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2. Jembatan penyeberangan yang menghubungkan Kampus Al-Kautsar dengan 
Masjid Raya Nurul Ulum (Islamic Centre) yang akan memberikan rasa aman 
bagi Siswa untuk melakukan Shalat Dzuhur berjamaah di Masjid Raya Nurul 
Ulum.

3. Sarana kegiatan olahraga seperti Bola Basket, Bola Voley, Bola Kaki, 
Softball, Bulu Tangkis, dan kegiatan olahraga lainnya.

4. Kantin sekolah dengan luas bangunan 642 m2, terdiri dari 19 kios dan ruang 
makan seluas 428 m2 yang dilengkapi dengan tempat duduk dan meja makan 
yang dibuat permanen dan tersusun rapih.

5. Sarana dan prasarana khusus atau yang dimiliki oleh unit sekolah atau unit 
pendukung lainnya dapat dilihat pada sekolah/unit masing-masing.

No Sarana/Prasarana Jumlah Kondisi
1 Ruang Kepala Sekola 1 Baik/Dipakai
2 Ruang Wakil Kepala Sekolah 1 Baik/Dipakai
3 Ruang TU 1 Baik/Dipakai
4 Ruang BK 1 Baik/Dipakai
5 Ruang Guru 1 Baik/Dipakai
6 Ruang Kelas 24 Baik/Dipakai
7 Perpustakaan 1 Baik/Dipakai
8 Lapangan Olahraga 2 Baik/Dipakai
9 Laboratorium BTE 1 Baik/Dipakai
10 Laboratorium Komputer 1 Baik/Dipakai
11 Laboratorium IPA 1 Baik/Dipakai
12 Laboratorium Bahasa 1 Baik/Dipakai
13 Internet Hot Spot Baik/Dipakai
14 Studio Musik 1 Baik/Dipakai
15 Poliklinik/UKS 1 Baik/Dipakai
16 Area Outbound 1 Baik/Dipakai
17 Musholla 1 Baik/Dipakai
18 Kantin 19 Kios Baik/Dipakai
19 Toilet Guru 3 Baik/Dipakai
20 Toilet Siswa 6 Baik/Dipakai
21 Gedung 3 Lantai Baik/Dipakai
22 Luas Lahan + 5 Ha Baik/Dipakai

Tabel 4 : Data Sarana dan Prasarana SMP Al-Kautsar Bandar Lampung
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang 

dimiliki SMP Al-Kautsar Bandar Lampung sudah memadai, hal ini dapat dilihat 

dari pengelolaannya yang sudah dikelola oleh Orang-orang yang professional 

dibidangnya.6

B. Hasil Penelitian

1.    Penyajian Data

Penyajian Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sekolah, 

Guru PAI kelas VIII dan Siswa kelas VIII. Wawancara yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi yang mendalam tentang bagaimana Evaluasi 

Pelaksanaan Program Pembelajaran PAI Kelas VIII dengan Model CIPP di 

SMP Al-Kautsar Bandar Lampung. Berikut ini akan dideskripsikan wawancara

yang diperoleh berdasarkan Model CIPP (Context, Input, Process, Product)

sebagai berikut :

a. Evaluasi konteks (Context) 

Evaluasi konteks (Context) yang dimaksud dalam uraian ini adalah 

fakta yang ditemukan dilapangan terkait dengan Kurikulum dan Program 

Pembelajaran PAI kelas VIII di SMP Al-Kautsar Bandar 

Lampung.Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Dra. Hj. Sri 

Purwaningsih (Kepala Sekolah) menyatakan sebagai berikut :

                                                     
6Op Cit.
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“Kurikulum yang digunakan dalam program pembelajaran PAI di SMP Al-

Kautsar Bandar Lampung mengacu pada Kurikulum 2013 dan materi 

tambahan khusus untuk mewujudkan visi SMP Al-Kautsar Bandar Lampung 

yaitu Islami. Maksud Islami disini adalah sebelum kegiatan belajar mengajar 

dimulai, diawali dengan muraja’ah, membaca Al-Qur’an dan asmaul husna. 

Siswa juga diwajibkan sholat dhuha, serta kultum secara bergantian antar 

kelas saat menjelang sholat dzuhur dan ashar berjamaah”.7

Kemudian pernyataan tersebut diperkuat oleh Nurhayati, S.Ag (Guru PAI

kelas VIII) sebagai berikut :

“Kurikulum yang digunakan pada PAI di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung 

adalah kurikulum 2013 dan setiap Guru ikut menyimak dalam kegiatan 

Islami tersebut”.8

Kemudian, Peneliti juga menggali informasi tentang bagaimana 

Kurikulum 2013 disusun menjadi program pembelajaran PAI dikelas 

berbentuk silabus dan RPP.Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 

Dra. Hj. Sri Purwaningsih (Kepala Sekolah) menyatakan sebagai berikut  :

“Pertama, Saya meminta kepada seluruh Guru termasuk Guru PAI untuk 

membuat program pembelajaran berbentuk silabus masing-masingberupa 

program semester dan program tahunan. Kedua, Saya meminta masing-

                                                     
7Wawancara dengan Kepala SMP Al-Kautsar Bandar Lampung tanggal 9 Agustus 2017.
8Wawancara dengan Guru PAI kelas VIII tanggal 9 Agustus 2017.
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masing Guru untuk membuatnya menjadi RPP. Setelah semua Guru mata 

pelajaran mempersiapkan program, maka rapat dewan Guru dimulai dengan 

dihadiri oleh Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan semua Guru mata 

pelajaran. Rapat ini diadakan sebelum tahun ajaran baru. Pada rapat dewan 

Guru, masing-masing Guru mata pelajaran diminta untuk mempresentasikan 

program yang telah disusunnya dan selanjutnya mereka saling memberikan 

masukan. setelah selesai baru kemudian ditetapkan sebagai program 

pembelajaran”.9

Kemudian pernyataan tersebut diperkuat oleh Nurhayati, S.Ag (Guru PAI 

kelas VIII) sebagai berikut :

“Saya setiap semester diminta Kepala Sekolah untuk membuat rencana 

program pembelajaran PAI yang akan saya jalankan dikelas selama satu 

semester, kemudian program tersebut Saya bawa pada rapat dewan Guru 

untuk mendapatkan masukan dan persetujuan dari pimpinan. Setelah itu 

silabus dikembangkan menjadi RPP dengan mempertimbangkan kebutuhan 

Siswa, lingkungan dan perkembangan dimana Siswa mereka berdomisili, 

serta sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga kurikulum yang disusun 

sesuai dengan kebutuhan Siswa, keterampilan Guru, sarana dan prasarana, 

dan tujuan pembelajaran itu sendiri”.10

                                                     
9Wawancara dengan Kepala SMP Al-Kautsar Bandar Lampung tanggal 14 Febuari 2018.
10Wawancara dengan Guru PAI kelas VIII tanggal 14 Febuari 2018.
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b. Evaluasi Masukan (Input)

Evaluasi Masukan (Input) yang dimaksud dalam uraian ini adalah 

fakta yang ditemukan dilapangan terkait dengan Penerimaan Murid Baru 

(PMB) di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung.Berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan dengan Dra. Hj. Sri Purwaningsih (Kepala Sekolah) 

menyatakan sebagai berikut :

“Penerimaan Murid Baru (PMB) di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung

dimulai dengan sosialisasi yang telah dilakukan beberapa bulan sebelum 

Penerimaan Murid Baru (PMB) dibuka. Sosialisai yang dilakukan salah 

satunya adalah membuat beberapa banner atau spanduk dibeberapa tempat 

strategis untuk menginformasikan kepada masyarakat luas. Pendaftaran 

dapat dilakukan langsung atau di Website SMP Al-Kautsar Bandar 

Lampung. Hal pertama yang dilakukan adalah seleksi berkas, setelah itu 

calon Siswa/i baru mengikuti tes tertulis. Salah satu materi yang ditekankan 

ketika seleksi adalah membaca Al-Qur’an dan hafalan juz 30. Selanjutnya

jika lolos, calon Siswa/i baru mengikuti tes wawancara. Terakhir baru 

dinyatakan sebagai Siswa /i baru SMP Al-Kautsar Bandar Lampung”.11

Hal ini dibenarkan oleh Bima Putra M. (Siswa kelas VIII) melalui 

wawancara sebagai berikut :

                                                     
11Wawancara dengan Kepala SMP Al-Kautsar Bandar Lampung tanggal 9 Agustus 2017.
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“Saya mendaftar diSMP Al-Kautsar Bandar Lampungsatu tahun yang lalu, 

yang saya bawa adalah kelengkapan berkas.Kemudian saya mengikuti tes 

tertulis, membaca Al-Qur’an dan hafalan juz 30 kemudian wawancara.

Alhamdulillah, saya mampu dan diterima sebagai siswa baru SMP Al-

Kautsar Bandar Lampung”.12

c. Evaluasi Proses (Process)

Evaluasi Proses (Process) yang dimaksud dalam uraian ini adalah 

fakta yang ditemukan dilapangan terkait dengan Proses Pembelajaran PAI 

kelas VIII di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung. Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan dengan Nurhayati, S.Ag (Guru PAI kelas VIII)  

menyatakan sebagai berikut :

“Proses pembelajaran yang berlangsung diawali dengan penyusunan RPP 

yang telah Saya susun sebelumnya.Proses pembelajaran PAI kelas VIII di 

SMP Al-Kautsar Bandar Lampung berlangsung dengan baik. Dimana Saya 

sebagai Guru PAI masuk disetiap kelas sebanyak 3 x 40 menit dalam 

seminggu. Ketika pembelajaran PAI berlangsung dikelas, Siswa terlihat aktif 

dan antusias. Para Siswa memperhatikan dengan baik apa yang dijelaskan 

oleh Guru. Namun, ada juga Siswa yang terkadang membuat suasana kelas 

                                                     
12Wawancara dengan Siswa kelas VIII tanggal 9 Agustus 2017.
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kurang kondusif, tapi Saya langsung menegurnya dan memberikan berikan 

nasehat dan kelas pun kembali kondusif”.13

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh Bima Putra M. (Siswa kelas VIII) 

melalui wawancara sebagai berikut :

“Proses pembelajaran PAI yang berlangsung dikelas VIII sangat 

menyenangkan. Dimana Guru dalam mengajar dikelas tidak membuat 

suasana menegangkan, kemudian para Siswa juga berkesempatan untuk 

menanyakan hal-hal yang kurang dipahaminya kepada Guru, namun 

terkadang kurang kondusif karena ada siswa yang ribut dan keluar masuk 

kelas”.14

Kemudian pernyataan-pernyataan diatas dibenarkan oleh Dra. Hj. Sri 

Purwaningsih (Kepala Sekolah) yang diuraikan sebagai berikut :

“Proses pembelajaran PAI yang berlangsung dikelas VIII berjalan dengan 

lancar.Guru PAI masuk disetiap kelas sebanyak 3 x 40 menit dalam 

seminggu. Pembelajaran PAI yang berlangsung dikelas VIII, Siswa terlihat 

aktif dan antusias”.15

d. Evaluasi Hasil (Product) 

Evaluasi Hasil (Product)yang dimaksud dalam uraian ini adalah fakta 

yang ditemukan dilapangan terkait dengan hasil belajar Siswa kelas VIII di 

SMP Al-Kautsar Bandar Lampung. Berdasarkan hasil wawancara yang 

                                                     
13Wawancara dengan Guru PAI kelas VIII tanggal 14 Febuari 2018.
14Wawancara dengan Siswa kelas VIII tanggal 14 Febuari 2018.
15Wawancara dengan Kepala SMP Al-Kautsar Bandar Lampung tanggal 14 Febuari 2018.
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dilakukan dengan Nurhayati, S.Ag (Guru PAI kelas VIII)  menyatakan 

sebagai berikut :

“Hasil belajar Siswa kelas VIII sebagian besar sudah diatas KKM, hal ini 

dibuktikan dengan evaluasi pembelajaran PAI yang berlangsung di SMP Al-

Kautsar Bandar Lampung berjalan dengan baik, setiap Guru yang 

mengampu mata pelajaran dapat memberikan pree test, ulangan harian, UTS 

dan UAS untuk mengetahui kemampuan Siswa. Jika dikelas plus dan 

unggulan Saya memberikan ulangan harian dengan soal pilihan ganda dan 

essay sedangkan dikelas reguler Saya memberikan ulangan harian dengan 

soal pilihan ganda saja. Setelah itu Hasil belajar Siswa diberikan skor 

disebut dengan pengukuran, Kemudian pengukuran tersebut diberi makna. 

Siswa dinyatakan lulus jika memperoleh nilai yaitu 80 (kelas unggulan) dan 

78 (kelas reguler). Jika Siswa belum mencapai KKM, maka Siswa tersebut 

diberikan kesempatan untuk mengikuti remedial yaitu pengulangan kembali 

materi-materi yang belum dipahaminya”.16

Hal ini juga dibenarkan oleh Dra. Hj. Sri Purwaningsih (Kepala Sekolah) 

yang diuraikan sebagai berikut :

“Evaluasi pembelajaran PAI di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung dilakukan 

melalui evaluasi formatif dan empiris. Dimana evaluasi formatif dilakukan 

melalui pemberian pree test, ulangan harian, UTS dan UAS yang berbentuk 

                                                     
16Wawancara dengan Guru PAI kelas VIII tanggal 9 Agustus 2017.
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pilihan ganda, uraian atau isian dengan standar KKM sebesar 80 (kelas 

unggulan) dan 78 (kelas reguler). Sedangkan evaluasi empiris dilakukan

dengan mengamati tingkahlaku Siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran PAI dikelas. Jadi evaluasi pembelajaran PAI sudah meliputi 

aspek kognitif, psikomotorik dan afektif. Saya juga selalu mengadakan rapat 

bulanan untuk mengevaluasi program pembelajaran PAI dengan 

memperbaiki kekurangannya. Evaluasi ini sangat berpengaruh terhadap

Siswa, karena diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik”.17

Selain itu, informasi yang diperoleh melalui wawancara tersebut 

dilakukan juga verifikasi dan konfirmasi melalui observasi dan 

dokumentasi yang ada.

Peneliti melakukan observasi terhadap kegiatan yang berlangsung di 

SMP Al-Kautsar Bandar Lampung terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan

Program Pembelajaran PAI kelas VIII dengan Model CIPP. Adapun aspek-

aspek yang menjadi pengamatan Peneliti dalam mengobservasi kegiatan 

tersebut adalah Rapat kerja sekolah dalam menyusun Kurikulum, Seleksi 

penerimaan Siswa baru, Guru PAI membuat RPP, Proses pembelajaran 

berlangsung dengan efektif, Guru memberikan pree test dan ulangan harian, 

                                                     
17Wawancara dengan Kepala SMP Al-Kautsar Bandar Lampung tanggal 9 Agustus 2017.
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UTS dan UAS, Guru PAI memberikan nilai secara objektif. Dari hasil 

observasi, sembilan aspek tersebut telah dilaksanakan dengan baik.

Peneliti juga melakukan dokumentasi terhadap kegiatan yang 

berlangsung di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung terkait dengan Evaluasi

Pelaksanaan Program Pembelajaran PAI kelas VIII dengan Model CIPP.

Adapun aspek-aspek yang menjadi pengamatan Peneliti dalam dokumentasi 

kegiatan tersebut adalah Panduan kurikulum dari KEMENDIKBUD, 

Program kerja sekolah, Silabus dan RPP, Ulangan harian, UTS dan UAS, 

Bank soal sekolah, Himpunan nilai Siswa. Dari hasil dokumentasi, enam 

aspek tersebut telah dimiliki oleh Sekolah.

2. Analisi Data

Program Pembelajaran PAI di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung telah 

mengikuti standard nasional, dimana menurut keterangan yang diperoleh 

bahwa kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum 2013. Peneliti telah 

melakukan Penelitian pada tanggal  14- 21 Febuari 2018 di SMP Al-Kautsar 

Bandar Lampung terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembelajaran 

PAI kelas VIII dengan Model CIPP membuktikan bahwa program 

pembelajaran PAI di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung menggunakan 

kurikulum 2013 dan materi tambahan khusus untuk mewujudkan visi SMP Al-

Kautsar Bandar Lampung yaitu Islami. Dengan kegiatan Islami tersebut jadi 
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Siswa mendapatkan Pendidikan Agama lebih banyak, dengan harapan akhlak 

dan ibadah Siswa lebih baik sehingga dapat menerapkannya dirumah. 

SMP Al-Kautsar Bandar Lampung dalam menyusun program 

pembelajaran PAI dilakukan melalui rapat dewan Guru yang merujuk pada 

kurikulum nasional. Tentunya, dalam penyusunannya dan penetapannya 

sebagai program pembelajaran sudah mempertimbangkan kebutuhan Siswa 

sebagai Peserta Didik dan disesuaikan dengan lingkungan dan perkembangan 

dimana Siswa mereka berdomisili. Selain itu, tentunya juga 

mempertimbangkan sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga kurikulum 

yang disusun sesuai dengan kebutuhan Siswa, keterampilan Guru, sarana dan 

prasarana, dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan 

proses yang dilakukan dalam menyusun program pembelajaran, Kepala 

Sekolah melakukan rapat dengan Wakil Kepala Sekolah dan seluruh dewan 

Guru yang diadakan sebelum tahun ajaran baru. Dimana setiap Guru menyusun 

silabus berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah, kemudian dikembangkan menjadi RPP. Program 

yang telah disusun oleh masing-masing Guru mata pelajaran tersebut 

dirapatkan melalui rapat dewan Guru, dibahas dan diberikan masukan oleh 

beberapa rekan kerja dan Kepala Sekolah, sehingga mendapat persetujuan dan 

ditetapkan sebagai program pembelajaran. Proses pembelajaran PAI yang 

berlangsung di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung berlangsung sebanyak 3 x 

40 menit seminggu yang dilaksanakan berdasarkan RPP yang telah disusun 
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sebelumnya. Hasil observasi membuktikan RPP yang dibuat Guru PAI kelas 

VIII sudah sesuai dengan Kurikulum 2013, akan tetapi Guru PAI kelas VIII 

kurang kreatif dalam mengembangkan media pembelajaran dan hanya 

tergantung pada LCD proyektor sehingga terlihat monoton. Kemudian Suasana 

kegiatan belajar mengajar dikelas plus dan unggulan berlangsung kondusif, 

tetapi dikelas reguler suasana kegiatan belajar mengajar tidak kondusif 

(walaupun tidak semua kelas).18

Keberhasilan suatu pembelajaran ditentukan oleh kompetensi Guru 

dalam mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, serta memberikan feed 

back. Evaluasi terhadap Guru dalam proses pembelajaran dilakukan oleh

Kepala Sekolah dengan memperhatikan 4 aspek, yaitu :persiapan, 

pelaksanaan,evaluasi pembelajaran, rencana tindak lanjut.19 Hal ini sejalan 

dengan data temuan peneliti bahwa Kepala Sekolah telah melaksanakan 

evaluasi terhadap 4 aspek di atas, dibuktikan dengan hasil evaluasi dari Kepala 

Sekolah terhadap tiap Guru. Artinya, kualitas pembelajaran dengan Guru 

sebagai pelaksananya sangat menentukan terhadap kesuksesan pembelajaran 

PAI. Setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran 

yakni faktor tujuan, faktor Guru Peserta Didik.20

                                                     
18 Hasil Observasi dan Dokumentasi.
19journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpeb/article/download/1932/1522.
20As’aril Muhajir.Ilmu Pendidikan Perspektif Konteksual, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2011), h. 85-105.
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Evaluasi Masukan (Input) merupakan evaluasi yang berkaitan dengan 

kemampuan sekolah dalam menempatkan dan menyediakan petugas dan 

peserta yang handal untuk mensukseskan kegiatan program pembelajaran 

disekolah. Dalam hal ini, SMP Al-Kautsar Bandar Lampung telah melakukan 

persiapan terhadap siapa yang akan menjadi pelaksana pembelajaran PAI. 

Dimana Guru PAI di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung merupakan seseorang 

yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi dengan 

jurusan Pendidikan Agama Islam. Tentunya telah menguasai metode mendidik 

dan memahami agama yang akan diajarkannya. Begitu juga dengan Siswa yang 

menjadi Peserta Didik diSMP Al-Kautsar Bandar Lampung telah melewati 

beberapa proses sebelum dinyatakan sebagai Siswa/i baru. Hal ini dibuktikan 

dengan SMP Al-Kautsar Bandar Lampung membuat standar untuk Penerimaan 

Murid Baru (PMB) ketika lulus melalui 4 tahap, yang salah satunya membaca 

Al-Qur’an dan hafalan juz 30 adalah merupakan salah satu cara untuk 

mengarahkan kegiatan pembelajaran disekolah, khususnya yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran PAI. Dimana untuk mempelajari PAI salah satu 

modalnya adalah dapat membaca Al-Qur’an, karena memang pelajaran PAI 

bersumber dari Al-Qur’an itu sendiri.21 Oleh karena itu, hal yang tepat jika 

SMP Al-Kautsar Bandar Lampung menjadikan kemampuan membaca Al-

Qur’an menjadi salah satu syarat penerimaan Murid Baru (PMB).

                                                     
21Arikunto, Suharsimi & Jabar, Cepi S.A., Evaluasi Program Pendidikan, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2014), h. 45.
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Dalam suatu proses belajar mengajar terdapat kegiatan evaluasi. 

Evaluasi adalah suatu kegiatan untuk mengetahui apakah proses belajar 

mengajar itu telah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan atau belum, dengan 

kata lain proses belajar mengajar belum diketahui berhasil tidaknya sebelum 

evaluasi dilakukan. Hasil observasi menmbuktikan hasil belajar Siswa kelas 

VIII sebagian besar sudah diatas KKM, tetapi evaluasi yang digunakan diakhir 

pembelajaran ketiga kelas tersebut berbeda. Jika dikelas plus dan unggulan 

Guru PAI kelas VIII memberikan ulangan harian dengan soal pilihan ganda 

dan essay sedangkan dikelas reguler Guru PAI kelas VIII memberikan ulangan 

harian dengan soal pilihan ganda saja. Hal ini tentu mempengaruhi kemampuan 

Peserta Didik, dimana saat UTS dan UAS seluruh Siswa kelas VIII 

mengerjakan soal yang sama.22 Oleh karena itu, evaluasi harus diperlukan 

dalam proses belajar mengajar. Dengan evaluasi yang baik, dan menyeluruh 

akan dapat mengetahui apa yang diinginkan dari kegiatan belajar mengajar, 

bahkan memperoleh balikan yang dipakai untuk memperbaiki bahan atau 

metode pengajaran untuk menyesuaikan bahan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

Evaluasi pelaksanaan program pembelajaran PAI yang berlangsung di 

SMP Al-Kautsar Bandar Lampung berjalan dengan baik dan efektif, setiap 

Guru yang mengampu mata pelajaran dapat memberikan pree test, ulangan 

harian, UTS dan UAS untuk mengetahui kemampuan Siswa. Hasil belajar 
                                                     

22 Hasil Observasi dan Dokumentasi.
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Siswa diberikan skor disebut dengan pengukuran, Kemudian pengukuran

tersebut diberi makna. Siswa dinyatakan lulus jika memperoleh nilai yaitu 80 

(kelas unggulan) dan 78 (kelas reguler). Jika Siswa belum mencapai KKM, 

maka Siswa tersebut diberikan kesempatan untuk mengikuti remedial yaitu 

pengulangan kembali materi-materi yang belum dipahaminya. Kepala Sekolah 

juga sering mengadakan rapat bulanan untuk mengevaluasi program 

pembelajaran PAI dengan memperbaiki kekurangannya. Evaluasi ini sangat 

berpengaruh terhadap Siswa, karena diharapkan dapat membawa perubahan 

yang lebih baik.

Menurut Stufflebeam (1971) mengatakan bahwa : dari tiga aspek 

(kognitif, afektif, dan psikomotor) jika dikaitkan dengan proses pembelajaran, 

maka evaluasi hasil belajar itu hendaknya bukan hanya mengungkapkan 

pemahaman Peserta Didik terhadap materi pelajaran. Melainkan juga harus 

dapat mengungkapkan sejauh mana Peserta Didik dapat memahami dan 

mengaplikasikan materi pelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari.23

Maka Model CIPP dalam evaluasi pelaksanaan program pembelajaran 

PAI kelas VIII di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung sangat dibutuhkan. Karena 

penilaian iniuntuk mengetahui sejauh mana Peserta Didik telah menguasai 

                                                     

23https://journal.stkipnurulhuda.ac.id/index.php/JIPFRI/article/download/109/71.
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tujuan khusus pembelajaran yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, seorang Guru 

hendaknya secara terus menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai oleh 

Peserta Didiknya. Dibandingkan dengan model evaluasi lainnya, model CIPP 

lebih lengkap, sebab model ini mencakup evaluasi formatif dan sumatif. 

Evaluasi formatif atau proaktif dimaksudkan untuk mengambil keputusan, 

sedangkan evaluasi sumatif atau retroaktif terutama untuk memberikan 

informasi tentang akuntabilitas. 

Informasi yang diperoleh dari Model CIPP ini merupakan umpan balik 

terhadap proses hasil belajar megajar yang telah dilaksanakan dan umpan balik 

ini akan menjadi tolok ukur untuk memperbaiki dan meningkatkan proses 

belajar mengajar selanjutnya.24

C. Pembahasan

Program Pembelajaran PAI sebagai usaha sadar dan terencana untuk 

mengembangkan potensi Peserta Didik agar mengetahui, meyakini, 

mengamalkan, serta menyampaikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-

hari.Pendidikan Agama Islam dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mendidik 

umat Islam dapat memahami, mangamalkan, dan mengajarkan nilai-nilai Islam 

dalam kehidupan, sehingga menjadi way of life (pandangan hidup) dan sikap 

                                                     
24https://journal.stkipnurulhuda.ac.id/index.php/JIPFRI/article/download/109/71.
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hidup seseorang.25 Oleh karna itu, materi pembelajaran PAI yang berlangsung di 

SMP Al-Kautsar Bandar Lampung dapat berupa kegiatan yang dilakukan oleh 

Guru PAI untuk membantu Siswa dalam menanamkan dan atau menumbuh 

kembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya.

Proses Pembelajaran pada Satuan Pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan dan menantang Peserta Didik untuk

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis Peserta Didik.26 Oleh sebab itu, Siswa perlu dikondisikan untuk 

bersikap proaktif, dengan cara LearningBy Doing. Siswa jangan diposisikan 

sebagai objek Pendidikan, tetapi sebaliknya posisikan mereka sebagai subjek 

Pendidikan.Dengan demikian, Siswa dituntut untuk senantiasa aktif dan mencari 

sumber informasi. Selama ini, ada kecenderungan bahwa Siswa hanya 

mengandalkan dan menerima saja apa yang diberikan oleh Guru. Kecenderungan 

seperti itu harus dihilangkan, apalagi dengan adanya kemajuan dibidang teknologi 

informasi, seperti internet. Setiap hari Siswa bisa mencari informasi yang mereka 

butuhkan melalui internet. Hal ini tentu saja merupakan salah satu faktor yang 

memudahkan Siswa untuk belajar. Meskipun demikian, fungsi Guru sebagai teman 

diskusi terutama ketika Siswa menghadapi kesulitan, tetap tidak boleh dilupakan.

                                                     
25Siswanto,Pendidikan Islam dalam Perspektif Filosofis, (Pamekasan: STAIN PMK Press, 

2013), h. 10.

26journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpeb/article/download/1932/1522.
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Upaya untuk mencapai Pendidikan yang berkualitas tidak boleh berhenti begitu 

saja. Keterlibatan semua pihak yang terkait di dalamnya, harus terus ditingkatkan 

dan disinergikan.27

Oleh karena itu, diperlukan Evaluasi untuk meninjau kembali atas 

pencapaian tujuan dan untuk membantu memberikan alternatif berikutnya dalam 

pengambilan keputusan. Dengan melakukan evaluasi maka teridentifikasi semua 

hambatan, hasil evaluasi dijadikan alat rekomendasi untuk melakukan perbaikan, 

setelah perbaikan dari berbagai sektor maka hambatan telah dapat diselesaikan, 

jika hambatan telah dapat diselesaikan, maka tujuan dari program pembelajaran 

PAI dapat diwujudkan.28

Hasil belajar merupakan bukti utama dari keberhasilan belajar Siswa 

didalam menuntut ilmu,baik melalui pendidikan formal, non formal dan informal. 

Untuk mencapai suatu hasil belajar tidak terlepas dari proses belajar mengajar. 

Adapun dalam proses belajar mengajar banyak dipengaruhi oleh faktor pendidik, 

anak didik, kurikulum, alat dan faktor lingkungan.29 Dialog interaktif diperlukan 

untuk mewujudkan suasana kelas yang demokratis. Ada beberapa keuntungan 

yang bisa dipetik dari sebuah proses dialog, antara lain munculnya antusiasme 

belajar dari Siswa, yang pada akhirnya akan melahirkan kesadaran bahwa sekolah

                                                     
27Muryanti, Menghidupkan Suasana Kelas, (Jakarta: Majalah Pendidikan Gerbang, 2002), 

h. 40.

28https://journal.uny.ac.id/index.php/jpep/article/viewFile/2862/2389.

29https://journal.stkipnurulhuda.ac.id/index.php/JIPFRI/article/download/109/71.
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adalah tempat mencari ilmu, bukan se-kedar mencari nilai yang tinggi, 

mendapatkan ijazah, ataupun untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian, 

akan disadari pula bahwa belajar tidak untuk menjadi mesin-mesin pabrik, tetapi 

lebih berorientasi pada peningkatan intelektualitas dan pembentukan moralitas.
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  BAB V

PENUTUP

A.  Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan dalam Penelitian 

tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Pembelajaran PAI kelas VIII dengan 

Model CIPP di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut :

Evaluasi Pelaksanaan Program Pembelajaran PAI kelas VIII dengan 

Model CIPP di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung dinyatakan baik dan efektif, 

jadi dapat dilanjutkan karena pelaksanaan program menunjukan bahwa segala 

sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang 

bermanfaat. Dengan beberapa kekurangan yaitu suasana kegiatan belajar 

mengajar dan evaluasi yang berbeda, serta kurang kreatif dalam 

mengembangkan media pembelajaran.

1. Program Pembelajaran PAI dilaksanakan dengan musyawarah melalui rapat 

dewan Guru. Guru yang mengampu bidang studi PAI ditugaskan untuk 

menyusun terlebih dahulu programnya dalam bentuk silabus, kemudian 

dikembangkan menjadi RPP dengan mempertimbangkan kebutuhan Siswa, 

lingkungan dan perkembangan dimana Siswa mereka berdomisili, serta 

sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga kurikulum yang disusun sesuai 
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dengan kebutuhan Siswa, keterampilan Guru, sarana dan prasarana, dan 

tujuan pembelajaran itu sendiri. 

2. Kurikulum PAI yang digunakan mengacu kepada Kurikulum 2013, dengan 

materi tambahan khusus untuk mewujudkan visi SMP Al-Kautsar Bandar 

Lampung yaitu “Islami” dengan maksud kegiatan Siswa dari awal sampai 

akhir pembelajaran lebih banyak mendapatkan Pendidkan Agama, dengan 

harapan akhlak dan ibadah Siswa juga lebih baik.

3. Penerimaan Murid Baru (PMB) ketika lulus melalui 4 tahap, yang salah 

satunya membaca Al-Qur’an dan hafalan juz 30 adalah merupakan salah satu 

cara untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran disekolah, khususnya yang 

berkaitan dengan materi pembelajaran PAI. Dimana untuk mempelajari PAI 

salah satu modalnya adalah dapat membaca Al-Qur’an, karena memang 

pelajaran PAI bersumber dari Al-Qur’an itu sendiri. Oleh karena itu, hal 

yang tepat jika SMP Al-Kautsar Bandar Lampung menjadikan kemampuan 

membaca Al-Qur’an menjadi salah satu syarat penerimaan Murid Baru 

(PMB).

4. Proses Pembelajaran PAI yang berlangsung dikelas VIII berjalan dengan 

baik dan lancar. RPP yang dibuat Guru PAI kelas VIII sudah sesuai dengan 

Kurikulum 2013, akan tetapi Guru PAI kelas VIII kurang kreatif dalam 

mengembangkan media pembelajaran dan hanya tergantung pada LCD 

proyektor sehingga terlihat monoton. Kemudian suasana kegiatan belajar 

mengajar yang berbeda, jika dikelas plus dan unggulan suasana kegiatan 
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belajar mengajar kondusif sedangkan dikelas reguler suasana kegiatan 

belajar mengajar tidak kondusif (walaupun tidak semua kelas).

5. Hasil belajar Siswa kelas VIII sebagian besar sudah diatas KKM, akan tetapi 

evaluasi yang digunakan diakhir pembelajaran ketiga kelas tersebut berbeda. 

Jika dikelas plus dan unggulan Guru PAI kelas VIII memberikan ulangan 

harian dengan soal pilihan ganda dan essay sedangkan dikelas reguler Guru 

PAI kelas VIII memberikan ulangan harian dengan soal pilihan ganda saja. 

Hal ini tentu mempengaruhi kemampuan Peserta Didik, dimana saat UTS 

dan UAS seluruh Siswa kelas VIII mengerjakan soal yang sama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, maka perlu 

kiranya memberikan beberapa saran kepada berbagai pihak sebagai berikut :

1. Kepada Kepala Sekolah dan para pengambil kebijakan lainnya, hendaknya 

evaluasi yang diterapkan sama walaupun jenis kelas yang berbeda sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan Siswa dan daya saing yang sehat. Kemudian 

memfasilitasi Guru dalam pengembangan media pembelajaran sehingga lebih 

kreatif dan tidak terlihat monoton.

2. Kepada Guru yang mengampu bidang studi PAI, perlu kiranya meningkatkan 

kreatifitas dalam mengembangkan media pembelajaran dengan mengikuti 

pelatihan-pelatihan program perencanaan pembelajaran yang berdaya terap 

tinggi sehingga dapat menambah kemampuan dan keterampilan dalam 
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memilih media pembelajaran yang tepat dan evaluasi yang sesuai dengan 

materi. Diperlukan interaksi yang baik antara Guru dan Siswa melalaui 

pendekatan-pendekatan dan pola pembinaan terpadu agar tercipta proses 

belajar mengajar yang kondusif, tidak hanya dikelas plus dan unggulan saja 

tetapi dikelas reguler juga. Dengan demikian proses pembelajaran akan 

berjalan dengan menarik dan menyenangkan.

3. Kepada para Siswa perlu kiranya untuk meningkatkan motivasi belajar, 

sehingga dapat mempertahankan hasil yang didapat bahkan lebih baik.

4. Kepada para Orangtua Siswa perlu kiranya mengadakan komunikasi 

intensif dengan pihak Sekolah karena keterlibatan semua pihak yang terkait 

didalamnya harus terus ditingkatkan dan disinergikan, sehingga 

perkembangan Siswa dapat dikoordinasikan dan memperbaiki 

kekurangannya.

5. Kepada Peneliti selanjutnya, disarankan agar kiranya dapat melakukan 

Penelitian yang lebih mendalam dengan pendekatan dan model Penelitian 

yang lain.
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Kegiatan Belajar Mengajar



Siswa mengerjakan tugas dan diskusi
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INSTRUMEN 

A. Observasi

Peneliti melakukan observasiterhadapkegiatan yang berlangsung di 

SMP Al-Kautsar Bandar Lampung terkaitdenganevaluasipelaksanaanprogram 

pembelajaran PAI kelas VIII. Adapun aspek-aspek yang menjadi pengamatan

Peneliti dalam mengobservasi kegiatan tersebut adalah daftar cheklish sebagai

berikut :

Kegiatan Ya Tidak

1. Rapatkerjasekolahdalammenyusunkurikulum

2. SeleksipenerimaanSiswabaru

3. Guru PAI membuat RPP

4. Proses pembelajaranberlangsungdenganefektif

5. Guru memberikanpree test

6.
Guru memberikanulanganharian

7. Guru memberikan MID semester

8. Guru memberikan UAS

9. Guru memberikannilaisecaraobjektif



B.  Wawancara

1. WawancaradenganKepalaSekolah

a. Apa yang 

IbulakukandalamseleksiterhadappenerimaanSiswabarudisekolahini?

b. Apakurikulum yang Ibugunakandalam program pembelajaran PAI 

disekolahini?

c. Apa yang Ibulakukandalampenyusunan program pembelajarandisekolahini?

d. Bagaimanametode yang Ibugunakandalampenyusunan Program 

Pembelajaran PAI disekolahini?

e. KapanIbumulaimenyusun Program pembelajaran PAI setiapTahun, semester 

danbulanandisekolahini?

f. Siapasaja yang Ibulibatkandalampenyusunan program pembelajaran PAI 

disekolahini?

g. Apasajaperananmasing-masingpersonil yang Ibulibatkandalampenyusunan 

program tersebut?

h. Bagaimanapelaksanaan program yang pembelajaran PAI yang 

berlangsungdisekolahini?

i. Bagaimanaevaluasi yang berlangsungterhadap proses 

pembelajarandisekolahini?

j. Bagaimanaevaluasi yang berlangsungterhadaphasilpembelajarandisekolahini?



2. WawancaradenganGuru PAIkelas VIII

a. Apakurikulum yang digunakandalam program pembelajaran PAI 

disekolahini?

b. Apa yang Ibulakukandalampenyusunan program 

pembelajarandisekolahinikhususnyadalammembuat RPP?

c. Bagaimanametode yang Ibugunakandalampenyusunan RPP PAI 

disekolahini?

d. KapanIbumulaimenyusunsilabusdan RPP disekolahini?

e. Apa yang menjadipertimbanganIbudalammembuatsilabusdan RPP?

f. ApatujuanutamaIbumengapaharusmenyusun RPP?

g. Bagaimana proses pembelajaran yang berlangsungdikelas VIII?

h. Apametode yang 

IbugunakandalammelakukanevaluasiterhadaphasilbelajarSiswa?

i. BagaimanahasilbelajarSiswasetelahpembelajaranPAI selesai?

2. WawancaradenganSiswakelas VIII

a. Siapa Guru PAI Ananda?

b. Berapa kali Anandabelajar PAI dalamseminggu?

c. Apa yangAnandapelajaritentang PAI dikelas?

d. Bagaimana proses pembelajaran PAI yang berlangsungdikelasAnanda?

e. BagaimanaantusiasAnandadanteman-temandalampembelajarantersebut?



f. Apakah Guru PAI sering memberikan tugas atau PR kepada Ananda?

h. Apa jenis tugas yang diberikan Guru?

i. Apa respon Ananda dan teman-teman terhadap tugas tersebut?

j. Bagaimana nilai yang Ananda peroleh dengan tugas tersebut?

k. Apakah Guru PAI melakukan ulangan harian?

l. Apa jenis ujian yang Ananda ikuti?

m. Bagimana nilai yang Ananda peroleh?

n. Apakah sekolah mengadakan MID dan UAS?

o. Bagaimana jenis ujian yang Ananda ikuti?

p. Berapa nilai yang Ananda peroleh?

C. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi terhadap berbagai aspek yang 

digunakan dalam evaluasi pelaksanaan program pembelajaran PAI kelas 

VIII di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung dengan menggunakan daftar

cheklish berikut:



N

o

Dokumentasi Ada Tidak 

Ada

1 Panduan kurikulum dari KEMENDIKBUD

2 Program kerja sekolah

3 Silabus dan RPP PAI 

4 Ulangan harian, MID dan UAS

5 Bank soal

sekolah

6 Himpunan nilai Siswa





DAFTAR NILAI PAI SEMESTER GANJIL 2017

1 2 3 R2 1 2 R2 1 2 3 4
1 ADERA RAHMADHANI 80 77 88 76 91
2 AHMAD SYAIFUL ZUHRI 88 73 93 85 80
3 AL - FIAR DI FESA FASA 98 90 88 80 82
4 ALYA ROHMA GINA IRMADANI 86 78 84 95 94
5 ANAS SYFAUL MAHSUN 91 78 89 90 95
6 ARSY KHAIRUNNISA 76 77 72 85 74
7 CHIKA CAHYA HIRZA RIANSTA S 79 78 73 60 82
8 DESTRIA WIDYA ANDRIKA 100 77 88 95 89
9 ESA ANDHI SYAHIRA 85 77 73 67 61

10 FAIZ KHAIRU ARIEF 92 78 87 85 92
11 FARHAN HABIBIE SAMARA 93 80 97 90 79
12 GHOZI PURNA ATMAJA 89 78 95 60 93
13 JESSIKA DWI SAPUTRI 96 78 75 90 73
14 M. RAFI AGUNG STIO 96 100 93 95 98
15 M. RIDHO KASSAD 76 77 76 76 76
16 M. RIDHO SETIAWAN 82 100 81 85 0
17 M. SHAKA AL-FARRIQ 84 77 79 55 85
18 MUH. HAIQAL ASSHIDDIQI SEMENDAWAY 92 77 87 65 85
19 MUHAMMAD ALDI ADIYATMA 75 77 86 80 75
20 MUHAMMAD FAJAR ADELIO 68 77 97 90 82
21 MUHAMMAD FAKHRI FARROS 94 77 98 75 0
22 MUHAMMAD SHIBAB DANISWARA MAKARIM 81 77 93 75 45
23 NABILA ANINDIA PUTRI 95 80 91 95 0
24 NADIA MIFTHUL AINI 74 80 91 80 90
25 NADYA AZ ZAHRA DARWAN 94 100 89 90 82
26 OLIVIA SYAFIRA SYALSABILA 90 78 100 95 88
27 RAFI IZDIHAR MUMTAZ 87 90 78 62 93
28 SELY DIKI OKTIYANDA 76 77 95 0 90
29 SYAFA RAFLI RIZJA 83 78 59 100 64
30 TARA AZIZAH 76 77 86 90 85
31 TREVANO AUDREY TRIADHIE 93 80 93 60 85
32 VANIA SAPITRI 96 77 75 65 75
33 VILLI FARAH ALMIRA 94 77 100 60 80
34 WULAN AYU MIRANTI 92 90 88 75 84
35 ZAFIRA PUTRI MAHARANI 81 77 100 76 91

NO NAMA
PENILAIAN PENGETAHUAN

TUGAS LATIHAN PENILAIAN HARIAN



WALI KELAS : Alfiah,S.Hum,S.Pd

5 6 R2
96 86 76 84 81
98 86 87 96 89 1 ADERA RAHMADHANI P
72 82 77 88 86 2 AHMAD SYAIFUL ZUHRI L
45 79 76 86 82 3 AL - FIAR DI FESA FASA L
98 90 76 86 86 4 ALYA ROHMA GINA IRMADANI P
76 77 76 80 77 5 ANAS SYFAUL MAHSUN L
60 71 78 80 77 6 ARSY KHAIRUNNISA P
65 83 76 72 83 7 CHIKA CAHYA HIRZA RIANSTA S P
96 75 82 76 79 8 DESTRIA WIDYA ANDRIKA P

0 68 77 90 82 9 ESA ANDHI SYAHIRA P
85 86 80 90 87 10 FAIZ KHAIRU ARIEF L
98 85 82 84 85 11 FARHAN HABIBIE SAMARA L
28 69 76 82 81 12 GHOZI PURNA ATMAJA L
86 94 78 90 90 13 JESSIKA DWI SAPUTRI P
76 76 76 76 76 14 M. RAFI AGUNG STIO L
82 70 82 88 80 15 M. RIDHO KASSAD L

100 79 76 74 78 16 M. RIDHO SETIAWAN L
0 63 76 74 76 17 M. SHAKA AL-FARRIQ L

93 82 76 80 78 18 MUH. HAIQAL ASSHIDDIQI SEMENDAWAY L
98 89 76 82 79 19 MUHAMMAD ALDI ADIYATMA L
68 64 76 76 77 20 MUHAMMAD FAJAR ADELIO L
98 78 76 82 79 21 MUHAMMAD FAKHRI FARROS L
98 73 78 84 82 22 MUHAMMAD SHIBAB DANISWARA MAKARIM L
76 83 76 80 78 23 NABILA ANINDIA PUTRI L
98 92 78 84 87 24 NADIA MIFTHUL AINI L

0 72 76 84 81 25 NADYA AZ ZAHRA DARWAN L
100 85 76 66 78 26 OLIVIA SYAFIRA SYALSABILA L

98 72 76 80 76 27 RAFI IZDIHAR MUMTAZ L
0 60 76 82 75 28 SELY DIKI OKTIYANDA L

98 87 80 78 80 29 SYAFA RAFLI RIZJA L
60 76 76 84 82 30 TARA AZIZAH L
28 64 76 70 77 31 TREVANO AUDREY TRIADHIE L
28 69 76 68 77 32 VANIA SAPITRI L

100 87 76 86 85 33 VILLI FARAH ALMIRA L
40 77 76 74 77 34 WULAN AYU MIRANTI L

35 ZAFIRA PUTRI MAHARANI L

Mengetahui
Waka Kurikulum,

Agus Sugiarto,SP
NPY.990130039

DAFTAR NILAI PAI SEMESTER GANJIL 2017

No NAMA L/PRAPORT

PENILAIAN PENGETAHUAN
PENILAIAN HARIAN UTS SEMESTER AKHIR



KELAS : 8I

84 3 85 2 2
89 2 90 2 2
86 2 86 2 2
82 3 82 3 2
86 2 85 2 2
77 3 77 3 2
77 3 77 3 3
83 3 83 3 2
79 3 80 3 2
82 3 84 3 2
87 2 88 2 2
85 2 85 2 2
81 3 82 3 2
90 2 93 2 2
76 3 77 3 3
85 2 85 2 2
78 3 77 3 2
76 3 77 3 3
80 3 80 3 2
79 3 80 3 2
77 3 80 3 2
79 3 80 3 3
82 3 82 3 2
78 3 77 3 2
87 2 88 2 2
81 3 80 3 2
85 2 86 2 1
76 3 77 3 3
80 3 80 3 2
80 3 80 3 2
82 3 82 3 2
80 3 80 3 2
80 3 80 3 2
85 2 84 3 2
78 3 77 3 2

Bandar Lampung, 14 Desember 2017
Guru Mapel

Nurhayati.S

DAFTAR NILAI PAI SEMESTER GANJIL 2017

NILAI  RAPORT SPIRITU
ALKOG Predikat Deskripsi KETR Predikat Deskripsi



Satuan Sekolah : SMP Al Kautsar Bandar Lampung Kelas/ Semester : VIII / 1
Mata Pelajaran : PAI dan Budi Pekerti Tahun Pelajaran : 2017/2018

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

Rendah Hati , hemat dan sederhana membuat hidup lebih mulia

3.10. Memahami makna QS.Al-Furqan  25 : 63 dan QS.Al-Isra 
17: 27 serta hadis terkait

4.11. Memahami QS.Al-Furqan 25: 63 dan QS. Al-Isra 17: 27 
dengan tartil

4.12. Menunjukan hafalan QS Al Furqan 25: 63 dan AL Isra 17 
: 27 serta hadis terkait

Meyakini Kitab-kitab Allah , mencintai Al-Quran

3.3. Memahami makna beriman kepada Kitab-kitab Allah 

4.3. Menyajikan dalil naqli tentang beriman kitab-kitab Allah

3.3. Memahami makna QS.Al-Maidah 5 : 90-91 dan 32 serta 
hadis terkait

4.3.1. Membaca QS.Al Maidah 5 : 90-92 dan 32 dengan tartil

4.3.2.Menunjukan hafalan QS.Al- Maidah 5: 90-91 dan 32 
serta hadis terkait. 

3.7. Memahami cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada 
Orangtua dan Guru.

4.7. Menyajikan cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada 
orang tua dan guru

Lebih dekat Kepada Allah dengan mengamalkan salat sunat

3.3. Memahami hikmat salat sunnah berjamaah dan munfarid.

4.6. Mempraktikan salat sunnah berjamaah dan munfarid

Jiwa Lebih tenang dengan banyak melakukan sujud 

3.7. Memahami hikmah sujud syukur, sujud sahwi dan sujud 
tilawah

4.7. Mempraktikan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah

Ibadah Puasa membentuk Pribadi yang bertakwa

3.8. Memahami puasa wajib dan sunnah

Menghindariminuman keras , judi , pertengkaran .

3

2 
x 

3 
JP

Berbuat Baik Kepada Orangtua dan Guru

4

2 
x 

3 
JP

1

3 
x 

3 
JP

2

2 
x 

3 
JP

7

2 
x 

3 
JP

5

4 
x 

3 
JP

6

2 
x 

3 
JP

PROGRAM SEMESTER

Materi Pembelajaran /Kompetensi DasarNo. Jam Ket
B u l a n

Juli Agustus September Oktober Nopember Desember



4.8. Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah sebagai 
implementasi dari pemahaman hikmah puasa wajib dan puasa 
sunnah

Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada Masa Daulah Umayah

3.10. Memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan 
sampai masa Umayah dan masa Abbasiyah

4.10. Merekonstruksi sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan 
sampai masa Umayah dan masa Abbasiyah untuk kepentingan 
kehidupan sehari-hari

Jumlah 17  x 3 JP

Bandar Lampung, Juli 2017
Mengetahui; Guru PAI dan Budi Pekerti,
Kepala Sekolah SMP Al Kautsar Bandar Lampung

Dra.Hj.Sri Purwaningsih Nurhayati.S.Ag
NPY. 910130001 NPY. 970130020

8

3 
x 

3 
JP

7

2 
x 

3 
JP



Satuan Pendidikan : SMP Al Kautsar Bandar Lampung Kelas/ Semester :  VIII / 2

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Tahun Pelajaran : 2017/2018

Semester No. Alokasi Waktu Ket.

3.5 Memahami makna beriman kepada rasul Allah SWT

4.5 Menyajikan dalil Naqli tentang beriman kepada Rasul Allah SWT

3.9
Memahami hikmah penetapan makanan dan minuman yang halal dan haram 
berdasarkan al Quran dan Hadis

4.9 Mengonsumsi makanan yang halal dan begizi sesuai ketentuan syariat Islam

3.6 Memahami hikmat salat sunnah berjamaah dan munfarid.

4.6 Mempraktikan salat sunnah berjamaah dan munfarid

3.2 Memahami makna QS. An Nahl 16 : 114 dan Hadis terkait

4.2.1 Membaca QS An Nahl 16:114 degan Tartil

4.2.2 MenunjukannHafalan QS. An Nahl 16 : 114 serta Hadis terkait

PROGRAM TAHUNAN

Materi Pembelajaran /Kompetensi Dasar

9

Meneladai Kemuliaan dan Kejujuran Para Rasul Allah SWT

3 x 3 JP

II

4 x 3 JP

10

Sholat Sunnah berjama'ah dan Munfarid

3 x 3 JP

10

Mengkonsumsi Makanan dan Minuman yang Halal dan menjauhi yang haram.

11

Hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal dan bergizi.

2 x 3 JP



3.10
Memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sampai masa umayah dan 
masa abbasiyah

4.10
Merekonstruksi sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sampai masa Umayah dan 
Abbasiyah untuk kehidupan sehari-hari

16  x 3 JP

Mengetahui; Bandar Lampung, Juli 2017 Januari 2018
Kepala Sekolah SMP Al Kautsar Bandar Lampung Guru PAI dan Budi Pekerti,

Dra.Hj.Sri Purwaningsih Nurhayati.S.Ag
NPY. 910130001 NPY. 970130020

Jumlah

13 3 x 3 JP

Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan pada masa Abbasiyah

14

12



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

( RPP  )

Satuan Pendidikan :  SMP Al-Kautsar Bandar Lampung

Mata Pelajaran :  Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Kelas/Semester :  VIII/1

Alokasi Waktu :  3 pertemuan (9 JP)

A. KOMPETENSI INTI

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya.

KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya yang 

terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata.

KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori.

B. KOMPETENSI DASAR 

1.1 Menghayati Al-Qur'an sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman.

2.4 Menghargai perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi 

dari pemahaman QS. Al-Furqan (25) : 63, QS. Al-Isra’ (17) : 27 dan hadits terkait.

3.1 Memahami makna Q.S Al-Furqan (25) : 63, QS. Al-Isra’ (17) : 27 dan hadits terkait.

4.1 Membaca QS. Al-Furqan (25) : 63 dan QS. Al-Isra’ (17) : 27 dengan tartil.

4.2 Menunjukkan hafalan QS. Al-Furqan (25) : 63 dan QS. Al-Isra’ (17) : 27 dan hadits 

terkait.



C.   INDIKATOR

1.1.1 Membiasakan diri menghayati Al-Qur’an sebagai implementasi dari Rukun Iman.

2.4.1 Menampilkan contoh perilaku rendah hati, hemat dan hidup sederhana sebagai 

implementasi dari QS. Al-Furqan (25) : 63, QS. Al-Isra’ (17) : 27 dan hadits terkait.

3.1.1 Menyebutkan arti QS. Al-Furqan (25) : 63, QS. Al-Isra’ (17) : 27 dan hadits 

terkait.

3.1.2 Menjelaskan makna isi kandungan QS. Al-Furqan (25) : 63, QS. Al-Isra’ (17) : 27 

dan hadits terkait.

4.1.1 Menerapkan bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qomariyah dalam membaca QS. Al-

Furqan (25) : 63, QS. Al-Isra’ (17) : 27 dan hadits terkait.

4.1.2. Membaca QS. Al-Furqan (25) : 63, QS. Al-Isra’ (17) : 27 dan hadits terkait.

4.2.1 Melafalkan hafalan QS. Al-Furqan (25) : 63, QS. Al-Isra’ (17) : 27 dan hadits terkait.

D.   Tujuan Pembelajaran

1. Peserta Didik dapat membaca, mengartikan dan menyebutkan isi kandungan QS. Al-

Furqan (25) : 63, QS. Al-Isra’ (17) : 27 dan hadits terkait.

2. Menjelaskan hukum baacaan tajwid yang terdapat dalam QS. Al-Furqan (25) : 63, QS. 

Al-Isra’ (17) : 27.

E.   Materi Pembelajaran

1. Pertemuan 1

a. Hukum Bacaan Al-Syamsyiah dan Al-Qamariyah.

1) Pengertian Hukum Bacaan Al-Syamsyiah dan Al-Qamariyah.

2) Perbedaan Hukum Bacaan Al-Syamsyiah dan Al-Qamariyah.

b. Bacaan QS. Al-Furqan (25) : 63 dan QS. Al-Isra’ (17) : 27.

1) Bacaan QS. Al-Furqan (25) : 63.

ْحَمِن الَِّذیَن یَْمُشوَن َعلَى اْألَْرِض َھْوناً َوإَِذا َخاطَبَُھُم  اْلَجاِھلُوَن قَالُوا َسَالماً َوِعبَاُد الرَّ     

2) Bacaan QS. Al-Isra’ (17) : 27.

ْیَطاُن لَِربِِّھ َكفُوراً  یَاِطیِن َوَكاَن الشَّ ِریَن َكانُوْا إِْخَواَن الشَّ إِنَّ اْلُمبَذِّ

2. Pertemuan 2

a. Arti QS. Al-Furqan (25) : 63 dan QS. Al-Isra’ (17) : 27 dan hadits.

1) Arti QS. Al-Furqan (25) : 63.

2)  Arti QS. Al-Isra’ (17) : 27.



3)  Hadits tentang rendah hati.

3. Pertemuan 3

a. Bacaan QS. Al-Furqan (25) : 63.

ْحَمِن الَِّذیَن یَْمُشوَن َعلَى اْألَْرِض َھْوناً َوإَِذا َخاطَبَُھُم اْلَجاِھلُوَن قَالُوا َسَالماً  َوِعبَاُد الرَّ

b. Bacaan QS. Al-Isra’ (17) : 27.

یَاِطیِن َوَكاَن اإِنَّ  ِریَن َكانُوْا إِْخَواَن الشَّ ْیَطاُن لَِربِِّھ َكفُوراً اْلُمبَذِّ لشَّ

F.    Langkah-Langkah Pembelajaran

 Pertemuan Pertama : 

1. Pendahuluan (12 menit)

a. Membuka pembelajaran dengan dengan salam dan berdo’a bersama dipimpin oleh 

salah seorang Peserta Didik dengan penuh khidmat.

b. Membaca Al-Qur’an surah pilihansecara bersama-sama.

c. Guru memeriksa kesiapan Peserta Didik dengan memeriksa kehadiran, kerapihan 

pakaian, tempat duduk dan melakukan game kecil atau mengajak bernyanyi.

d. Memberikan tausiyah/cerita Nabi tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana, 

serta memberi motivasi pentingnya membaca Al-Qur’an dengan benar.

e. Memberikan apersepsi pentingnya sikap rendah hati, hemat dan hidup sederhana.

f. Memberi informasi KI/KD, indikator dan tujuan pembelajaran.

a. Guru menyampaikan metode pembelajaran Jigsaw dan mengkondisikan Peserta 

Didik untuk duduk secara berkelompok beranggotakan 4 – 5 Anak.

g. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 

pembelajaran.

2. Kegiatan Inti (90 menit)

a. Mengamati

1) Peserta Didik mendengarkan  bacaan QS. Al-Furqan (25) : 63 yang dibaca oleh 

model (pemodelan dilakukan oleh Peserta Didik yang paling fasih bacaannya).

2) Peserta Didik membaca QS. Al-Furqan (25) : 63 dan yang ada dibuku Siswa.

3) Peserta Didik mendengarkan bacaan QS. Al-Isra’ (17) : 27 yang dibaca oleh 

model.

4) Peserta Didik membaca QS. Al-Isra’ (17) : 27 yang ada dibuku Siswa.



b. Menanya

Melalui motivasi dari Guru, Peserta Didik  mengajukan pertanyaan tentang hal-

hal yang belum jelas dari hasil mendengar dan membaca QS. Al-Furqan (25) : 63 

dan QS. Al-Isra’ (17) : 27.

c. Eksplorasi (Mencoba/Mencari Informasi)

1) Peserta Didik didalam kelompok masing-masing memilih salah satu diantara 

mereka yang paling fasih bacaan Al-Qur’annya untuk menjadi model dalam 

kelompok.

2) Anggota kelompok membaca QS. Al-Furqan (25) : 63 dan QS. Al-Isra’ (17) : 27 

secara bergantian dibimbing oleh model.

3) Peserta Didik dalam kelompok mencari informasi tentang hukum bacaan Al-

Syamsyiah dan Al-Qamariyah dengan metode Card Sort.

4) Guru menyiapkan  kartu.

5) Setiap kelompok mendapat kartu tentang hukum bacaan Al-Syamsyiah dan Al-

Qamariyah.

6) Peserta Didik menyortir kartu tentang hukum bacaan Al-Syamsyiah dan Al-

Qamariyah.

7) Setiap kelompok mempresentasikan hasil meyortir kartu.

d. Mengasosiasi/Menalar

1) Anggota kelompok membaca QS. Al-Furqan (25) : 63 dan QS. Al-Isra’ (17) : 27 

dengan tartil secara bergantian.

2) Anggota kelompok memperhatikan dan memberi penilaian terhadap bacaan 

teman lain.

3) Peserta Didik mengidentifikasi hukum bacaan Al-Syamsyiah dan Al-Qamariyah 

yang terdapat dalam QS. Al-Furqan (25) : 63 dan QS. Al-Isra’ (17) : 27.

e. Mengkomunikasikan

1) Salah satu anggota kelompok mendemostrasikan bacaan QS. Al-Furqan (25) : 63 

dan QS. Al-Isra’ (17) : 27 dan memaparkan temuan hukum bacaan Al-

Syamsyiah dan Al-Qamariyah yang terdapat dalam QS. Al-Furqan (25) : 63 dan 

QS. Al-Isra’ (17) : 27.

2) Kelompok lain mengamati dan memberi tanggapan terhadap bacaan QS. Al-

Furqan (25) : 63 dan QS. Al-Isra’ (17) : 27 dan temuan hukum bacaan Al-



Syamsyiah dan Al-Qamariyah yang terdapat dalam QS. Al-Furqan (25) : 63 dan 

QS. Al-Isra’ (17) : 27 kelompok lain.

3) Setiap kelompok Menyampaikan simpulan hasil menyortir kartu kepada peserta 

lain.

3. Penutup (18 menit)

a. Guru dan Peserta Didik melaksanakan refleksi dari kegiatan yang telah 

dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya.

b. Melakukan penguatan materi pelajaran  hari ini.

c. Guru bersama Siswa membuat kata-kata hikmah tentang tajwid.

d. Merencanakan kegiatan tindak lanjut pembelajaran materi rendah hati, hemat dan 

hidup sederhana.

e. Menyampaikan inti kegiatan untuk pembelajaran berikutnya yaitu membahas arti 

QS. Al-Furqan (25) : 63 dan QS. Al-Isra’ (17) : 27 dan hadits terkait.

f. Guru bersama-sama Peserta Didik menutup pelajaran dengan berdoa.

 Pertemuan Kedua :

1. Pendahuluan (12 menit)

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo’a bersama dipimpin oleh 

salah seorang Peserta Didik dengan penuh khidmat.

b. Peserta Didik membaca Al-Qur’an surah pilihan secara bersama-sama.

c. Guru memeriksa kesiapan Peserta Didik dengan memeriksa kehadiran, kerapihan 

pakaian, tempat duduk dan melakukan game kecil atau mengajak bernyanyi.

d. Guru memberikan tausiyah atau motivasi pentingnya mengetahui arti  dan makna

rendah hati, hemat dan hidup sederhana.

e. Guru memberikan apersepsi bersama dengan Peserta Didik.

f. Guru memberi informasi KI/KD, indikator dan tujuan pembelajaran.

g. Guru mengkondisikan Peserta Didik untuk duduk secara berkelompok, kelompok  

ahli dan kelompok asal.

h. Guru Menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran.

2. Kegiatan Inti (90 menit)

a. Mengamati

1) Peserta Didik membaca arti QS. Al-Furqan (25) : 63 dibuku Siswa.



2) Peserta Didik membaca arti QS. Al-Isra’ (17) : 27 dibuku Siswa.

3) Peserta Didik membaca hadits tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana  

di buku Siswa.

a. Menanya

Melalui motivasi dari Guru, Peserta Didik  mengajukan pertanyaan tentang hal-

hal yang belum jelas dari hasil membaca arti QS. Al-Furqan (25) : 63, QS. Al-

Isra’ (17) : 27 dan hadits tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana.

b. Eksplorasi (Mencoba/Mencari Informasi)

1) Peserta Didik mengelompok sesuai kelompok ahli dan kelompok asal.

2) Anggota kelompok ahli membahas sub bab materi, yaitu :

 Arti QS. Al-Furqan (25) : 63 dan QS. Al Isra’ (17) : 27.

 Hadits tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana.

3) Masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab terhadap teks 

pembelajaran yang diberikan.

4) Masing-masing anggota kelompok yang menerima teks sama, berkumpul untuk 

diskusi dalam kelompok ahli.

5) Masing-masing anggota kelompok yang telah memperdalam sub bab yang 

menjadi tanggung jawabnya, kemudian kembali ke kelompok asal untuk 

mengajarkan kepada teman-teman yang lain sehingga seluruh teman dalam 

kelompok dapat menguasai semua materi.

d. Mengasosiasi/Menalar

1) Peserta Didik secara berkelompok merangkai berbagai informasi menjadi sebuah 

peta konsep tentang QS. Al-Furqan (25) : 63 dan QS. Al-Isra’ (17) : 27 dan 

hadits tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana, serta contoh dalam 

kehidupan sehari-hari.

2) Setiap kelompok membuat simpulan dengan dasar informasi dan peta konsep 

yang telah dihasilkan.

e. Mengkomunikasikan

1) Setiap kelompok secara bergiliran mempresentasikan peta konsep yang telah 

berhasil disusun.

2) Memberikan tanggapan atas presentasi kelompok lainnya.

3) Menyampaikan simpulan kepada peserta lain.



3. Penutup (18 menit)

a. Guru dan Peserta Didik melaksanakan refleksi.

b. Melakukan penguatan materi rendah hati, hemat dan hidup sederhana.

c. Guru berasama Siswa membuat kata-kata hikmah tentang rendah hati, hemat dan 

hidup sederhana

d. Merencanakan kegiatan tindak lanjut.

e. Menyampaikan inti kegiatan untuk pembelajaran berikutnya yaitu menghafal QS. 

Al-Furqan (25) : 63 dan QS. Al-Isra’ (17) : 27.

f. Guru bersama-sama Peserta Didik menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucap 

salam.

 Pertemuan Ketiga :

1. Pendahuluan (15 menit)

a. Membuka pembelajaran dengan dengan salam dan berdo’a bersama dipimpin oleh 

salah seorang Peserta Didik dengan penuh khidmat.

b. Peserta Didik membaca Al-Qur’an surah pilihan secara  bersama-sama.

c. Guru memeriksa kesiapan Peserta Didik dengan memeriksa kehadiran, kerapihan 

pakaian, tempat duduk dan melakukan Ice Breaking.

d. Guru memberikan tausiyah dan motivasi nikmatnya menghafal Al-Qur’an.

e. Guru memberikan apersepsi bersama dengan Peserta Didik.

f. Guru memberi informasi KI/KD, indikator dan tujuan Pembelajaran.

g. Guru mengkondisikan Peserta Didik untuk duduk secara berkelompok 

beranggotakan 4 – 5 Anak.

h. Guru Menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 

pembelajaran.

2. Kegiatan Inti (100 menit)

a. Mengamati

1) Peserta Didik mendengarkan  bacaan QS. Al-Furqan (25) : 63 yang dibaca 

model.

2) Peserta Didik membaca QS. Al-Furqan (25) : 63 dibuku Siswa.

3) Peserta Didik mendengarkan bacaan QS. Al Isra’ (17) : 27 yang dibaca model.

4) Peserta Didik membaca QS. Al-Isra’ (17) : 27 dibuku Siswa.



b. Menanya

Melalui motivasi dari Guru, Peserta Didik  mengajukan pertanyaan tentang hal-

hal yang belum jelas dari hasil mendengar dan membaca QS. Al-Furqan (25) : 63 

dan QS. Al-Isra’ (17) : 27.

c. Eksplorasi (Mencoba/Mencari Informasi)

1) Peserta Didik dalam kelompok, kemudian memilih salah satu diantara mereka 

yang paling kuat daya ingat atau hafalannya untuk menjadi model dalam 

kelompok.

2) Masing-masing anggota kelompok menghafal QS. Al-Furqan (25) : 63 dan QS. 

Al-Isra’ (17) : 27 bergantian disimak oleh model.

d. Mengasosiasi/Menalar

1) Masing-masing anggota kelompok menghafal QS. Al-Furqan (25) : 63 dan QS. 

Al-Isra’ (17) : 27 secara bergantian.

2) Anggota kelompok menyimak dan memberi penilaian terhadap hafalan teman 

lain.

e. Mengkomunikasikan

1) Salah satu anggota kelompok mendemostrasikan hafalan QS. Al-Furqan (25) : 63 

dan QS. Al-Isra’ (17) : 27 didepan kelas.

2) Masing-masing kelompok menyimak dan memberi tanggapan hafalan dari 

kelompok lain.

3. Penutup (20 menit)

a. Peserta Didik dan Guru melaksanakan refleksi.

b. Guru melakukan penguatan materi pelajaran  hari ini.

c. Guru bersama Siswa membuat kata-kata hikmah tentang QS. Al-Furqan (25) : 63 

dan QS. Al-Isra’ (17) : 27.

d. Merencanakan kegiatan tindak lanjut yaitu post test.

e. Menyampaikan inti kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

G. Penilaian, Remedial dan Pengayaan

1. Penilaian

a. Teknik Penilaian

1) Aspek Sikap          : Observasi, Penilaian Diri, Penilaian Antar Teman, Jurnal.



2) Aspek Pengetahuan        : Tes Tertulis.

3) Aspek Keterampilan       : Proyek Dan  Portopolio.

a. Instrumen penilaian dan pedoman perskoran 

1) Sikap Spiritual

a) Teknik Penilaian         : Penilaian Diri.

b) Bentuk Instrumen       : Lembar Penilaian Diri.

c) Kisi-Kisi             : 

No. Sikap/Nilai Instrumen

1 Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Terlampir

2 Mengucapkan rasa syukur atas karunia Allah. Terlampir

3 Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan 

pendapat/presentasi.

Terlampir

4 Berserah diri kepada Allah apabila gagal dalam 

mengerjakan sesuatu. 

Terlampir

5 Menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat 

tinggal, Sekolah dan masyarakat.

Terlampir

2) Sikap sosial

a) Teknik Penilaian : Penilaian Antar Peserta Didik.

a) Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian Antar Peserta Didik.

c) Kisi-Kisi : 

No. Sikap/Nilai Instrumen

1 Tidak menyela pembicaraan. Terlampir

2 Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur. Terlampir

3 Tidak meludah di sembarang tempat. Terlampir

4 Tidak menyela pembicaraan. Terlampir

5
Mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan 

orang lain.
Terlampir

6 Bersikap 3S (Senyum, Sapa, Salam). Terlampir

7 Meminta ijin ketika akan memasuki ruangan orang lain Terlampir



No. Sikap/Nilai Instrumen

atau menggunakan barang milik orang lain.

3) Pengetahuan

a) Teknik Penilaian : Tes Tertulis

b) Bentuk Instrumen : Uraian

c) Kisi-Kisi : 

No. Indikator Instrumen

1
Mengartikan QS. Al-Furqan (25) : 

63.

Apakah arti QS. Al-Furqan 

(25) : 63?

2
Mengartikan QS. Al-Isra’ (17) : 27. Apakah arti QS. Al-Isra’ (17) : 

27?

3
Menjelaskan kandungan QS. Al-

Furqan (25) : 63.

Jelaskan kandungan ayat QS. 

Al-Furqan (25) : 63!

4
Menjelaskan kandungan QS. Al 

Isra’ (17) : 27.

Jelaskan kandungan QS. Al 

Isra’ (17) : 27!

5

Menjelaskan kandungan hadits  

rendah hati, hemat dan hidup 

sederhana.

Jelaskan kandungan hadits 

rendah hati, hemat dan hidup 

sederhana!

4) Keterampilan

a) Teknik Penilaian : Tes Praktik

b) Bentuk Instrumen : Uji Petik Kinerja

c) Kisi-Kisi : 

No. Indikator Instrumen

1
Membaca QS. Al-Furqan (25) : 63 dan  QS. Al-Isra’

(17) : 27.

Terlampir

2
Menghafal QS. Al-Furqan (25) : 63 dan  QS. Al- Isra’

(17) : 27.

Terlampir



2. Pengayaan

Peserta Didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan (Soal 

terlampir).

3. Remedial

Peserta Didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan dan dilakukan penilaian 

kembali yang dilaksanakan diluar jam pelajaran setelah pulang Sekolah ( Soal terlampir).

C. Media/Alat, Bahan  Dan Sumber Pembelajaran

1. Media/Alat

a. VCD Pembelajaran Al-Qur’an.

b. CD Pembelajaran Tajwid Interaktif.

c. Laptop dan LCD Projector.

2. Bahan

a. Kertas Plano

b. Lem/Double Tip

3. Sumber Belajar

a. Departemen Agama RI. 2005. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen 

Agama RI. 

b. Muhammad Ahsan dan Sumiyati. 2014. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

SMP/MTs Kelas VIII/Buku Siswa. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

c. Muhammad Ahsan dan Sumiyati, 2014. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

SMP/MTs Kelas VIII/Buku Guru. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

d. Ismael Tekan. 1989. Pelajaran Tajwid Al-Qur’an. Jakarta: Pustaka Al Husna.

e. Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 2010. Ringkasan Shahih Bukhari. Jakarta: Pustaka 

Azzam.

Bandar Lampung,    Juli 2017
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran,
Kepala Sekolah PAI dan Budi Pekerti

Dra. Hj. Sri Purwaningsih Nurhayati, S.Ag

NPY. 930130001 NPY. 970130020



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Spiritual)

Petunjuk :

Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom Ya atau Tidak sesuai sikap spiritual yang  ada pada 

dirimu.

Mata Pelajaran : PAI dan Budi Pekerti.

Nama : ……………………....

Kelas : ………………………

Sikap yang dinilai :  Spiritual.

No. Aspek Pengamatan

Alternatif  

Jawaban

Ya Tidak

1 Saya berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu.

2 Saya mengucapkan syukur atas karunia Allah.

3 Saya member salam sebelum dan sesudah 

menyampaikan pendapat/presentasi.

4 Saya berserah diri kepada Allah apabila gagal dalam 

mengerjakan sesuatu. 

5 Saya menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat 

tinggal, Sekolah dan masyarakat.

Jumlah Skor Perolehan

Pedoman Penskoran :

 Jika jawaban Ya diberi skor 2 dan jika jawaban Tidak diberi skor 1.

 Skor Tertinggi adalah  2 (Ya) x 5 (Aspek Pengamatan) = 10.

 Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :

	 ℎ 		 	 	4 = 	ℎ



Lampiran 2 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Sosial)

Daftar Cek Penilaian Antar Peserta Didik

Petunjuk :

Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom skor sesuai sikap santun atau sopan yang ditampilkan 

oleh temanmu, dengan kriteria sebagai berikut :

4  = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan.

3  = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang 

tidak melakukan.

2  = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  sering tidak 

melakukan.

1  = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan.

Nama Penilai : (Tidak di isi)

Nama Peserta Didik yang dinilai :  ...................................

Kelas :  ...................................

Mata Pelajaran :  PAI dan Budi Pekerti.

Sikap Sosial yang diamati :  Santun atau Sopan.

No. Aspek Pengamatan
Skor

4 3 2 1

1 Tidak menyela pembicaraan. 

2 Tidak berkata-kata kotor, kasar dan takabur.

3 Tidak meludah di sembarang tempat.

4 Tidak menyela pembicaraan.

5
Mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan 

orang lain.

6 Bersikap 3S (Senyum, Sapa, Salam).

  7 Meminta ijin ketika akan memasuki ruangan orang lain 

atau menggunakan barang milik orang lain.

Jumlah Skor Perolehan



Pedoman Penilaian :

 Skor Tertinggi 4 x 7 (Aspek Pengamatan) = 28

 Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :

	 ℎ 		 	 	4 = 	ℎ

Lampiran 3 : Instrumen Penilaian (Aspek Pengetahuan)

a. Teknik Penilaian : Tes Tertulis.

b. Bentuk Instrumen : Uraian.

c. Instrumen :

No. Indikator Instrumen

1
Mengartikan QS. Al-Furqan (25) : 

63.

Tulislah arti QS. Al-Furqan (25)

: 63 dengan tepat!

2
Mengartikan QS. Al Isra’ (17) : 27. Tulislah arti Q.S. Al-Isra’ (17) : 

27 dengan tepat!

3
Menjelaskan kandungan QS. Al-

Furqan (25) : 63.

Jelaskan kandungan QS. Al-Furqan 

(25) : 63!

4
Menjelaskan kandungan QS. Al Isra’

(17) : 27!

Jelaskan kandungan Q.S. Al-Isra’

(17) : 27!

5

Menjelaskan kandungan hadits 

rendah hati, hemat dan hidup 

sederhana.

Jelaskan kandungan hadits rendah 

hati, hemat dan hidup sederhana!

No. Jawaban

1

Arti QS. Al-Furqan (25) : 63

Adapun hamba-hamba Allah Yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang 

yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh 

menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan 

“salam”.

2
Arti S. Al-Isra’ (17) : 27

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan 



setan itu sangat ingkar kepada Allah-nya.

3

- Orang-orang terdekat Allah SWT adalah orang-orang yang rendah hati, 

yakni tawaduk karena takut kepada Allah SWT.

- Apabila orang-orang kafir dan orang-orang munafik berbicara kepada 

mereka untuk mengucapkan keselamatan mereka membalas dengan baik 

dan santun.

4

- Boros adalah perilaku tidak terpuji sebab pemboros adalah saudara-

saudara setan.

- Orang-orang yang membelanjakan harta bukan pada jalan Allah SWT 

termasuk  para pembela setan.

5

- Manusia harus selalu bersikap tawadhuk.

- Jika manusia takabur maka hidup akan sia-sia belaka.

- Manusia diperintahkan untuk hidup hemat

- Larangan berlebih-lebihan karena pada hakekatnya hidup itu untuk 

beribadah.

Rubrik Penilaian Nilai Akhir

Jika Peserta Didik dapat mengartikan 

surat dengan benar dan sempurna, skor 

20. 	 ℎ	 	 	100
= ⋯Jika Peserta Didik dapat mengartikan 

surat dengan benar tapi kurang 

sempurna, skor 15.

Jika Peserta Didik mengartikan surat 

tidak benar, skor 5.

Jika Peserta Didik dapat menjelaskan isi 

kandungan dengan benar dan sempurna, 

skor 20.

	 ℎ	 	 	100
= ⋯

Jika Peserta Didik dapat menjelaskan isi 

kandungan dengan benar tapi kurang 

sempurna, skor 15.

Jika Peserta Didik dapat menjelaskan isi 

kandungan tidak benar, skor 5.



Lampiran 4 : Instrumen Penilaian (Aspek Keterampilan)

a. Teknik Penilaian : Tes Praktik

b. Bentuk Instrumen : Uji Petik Kinerja

No. Indikator Instrumen

1
Membaca QS. Al-Furqan (25) : 63 

dan  QS. Al-Isra’ (17) : 27.

Bacalah QS. Al-Furqan (25) : 63dan  

QS. Al-Isra’ (17) : 27 dengan tartil!

2
Menghafal QS. Al-Furqan (25) : 63 

dan  QS. Al-Isra’ (17) : 27.

Hafalkan Q.S. Al-Furqan (25) : 63 dan  

QS. Al-Isra’ (17) : 27!

Rubrik Penilaian Nilai Akhir

- Sangat lancar : dapat membaca 

dengan lancar dan tartil, skor 5. 

- Lancar : dapat membaca dengan 

tartil tapi masih ada kesalahan 

kurang dari 3, skor 4. 

- Sedang : dapat membaca dengan 

tartil tapi masih ada kesalahan 

kurang dari 5, skor 3. 

- Kurang lancar : dapat membaca 

kurang lancar, skor 2.

- Tidak lancer : tidak dapat 

membaca skor 1.

Skor	perolehanSkor	Maksimum 	x	100 = ⋯

- Sangat lancar : dapat menghafal 

dengan lancar , skor 5. 

- Lancar : dapat menghafal tapi 

masih ada kesalahan kurang dari 

3, skor 4. 

- Sedang : dapat menghafal, tapi 

masih ada kesalahan kurang dari 

5, skor 3. 

- Kurang lancar : dapat menghafal  

kurang lancar, skor 2.



- Tidak lancar : tidak dapat 

menghafal, skor 1.

Penilaian Hafalan QS. Al-Furqon (25) : 63 dan QS. Al-Isra (17) : 27

Kelas :

No. Nama
Sangat 

Lancar
Lancar Sedang

Kurang 

Lancar

Tidak 

Lancar
Nilai Akhir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Nama Sekolah :   SMP Al Kautsar Bandar Lampung
Mata Pelajaran :   Pendidikan Agama Islam dan budi pekerti
Kelas/Semester :   VIII / 2
Materi Pokok :    Iman pada Nabi dan Rosul
Alokasi Waktu :   3 x 3 Jam Pelajaran

A. Kompetensi Inti

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat,) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang)sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator

NO
.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI

1 3.5. Memahami makna beriman 
kepada Rasul Allah Swt

3.5.1. Mendefiniskan pengertian iman 
kepada Nabi dan Rasul

3.5.2. Menyebutkan perbedaan Nabi 
dan   Rasul

3.5.3. Menyebutkan nama-nama Nabi 
dan Rasul

3.5.4. Menjelaskan sifat-sifat Nabi dan 
Rasul

3.5.5. Menyebutkan Rasul Ulul Azmi
3.5.6. Menyebutkan hikmah iman 

kepada Nabi dan rasul



2 4.5.  Menyajikan dalil naqli 
tentang beriman kepada 
Rasul Allah Swt

4.5.1.Membaca dalil tentang beriman 
kepada Nabi dan Rasul

4.5.2. Menjelaskan kandungan dalil 
beriman kepada Nabi dan Rasul

C. Tujuan Pembelajaran
Pertemuan kesatu
Melalui Contekstual Teaching and Learning peserta didikdiharapkan dapat :
1. Mendefiniskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul dengan benar
2. Menyebutkan perbedaan Nabi dan Rasul dengan benar

Pertemuan kedua
Melalui Contekstual Teaching and Learning peserta didikdiharapkan dapat :
1. Menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul dengan benar
2. Menjelaskan sifat-sifat Nabi dan Rasul dengan benar
3. Menyebutkan Rasul Ulul Azmi dengan benar

Pertemuan ketiga
Melalui Contekstual Teaching and Learning peserta didikdiharapkan dapat :
1. Menyebutkan hikmah iman kepada Nabi dan rasul dengan benar
2. Membaca dalil tentang beriman kepada Nabi dan Rasul dengan benar
3. Menjelaskan kandungan dalil beriman kepada Nabi dan Rasul dengan benar

D. Materi Pembelajaran
Pertemuan Kesatu
1. Pengertian Iman Kepada Rasul Allah SWT
2. Perbedaan Nabi dan Rasul Allah SWT

Pertemuan Kedua
1. Nama-nama Para Nabi dan Rasul 
2. Sifat-sifat Para Nabi dan Rasul
3. Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi

Pertemuan Ketiga
1. Khikmahberiman Kepada Rasul Allah SWT
2. Dalil tentang beriman kepada Nabi dan Rasul
3. Kandungan dalil beriman kepada Nabi dan Rasul

E. MetodePembelajaran
Pendekatan :  Saintific
Model :  CTL
Metode :  Diskusi, Tanya jawab, Inkuiri



F. Media, Alat  dan Sumber Pembelajaran
Media :   1. VCD pembelajaran

2. Teks naskah bermain peran
Alat :  1.  LCD

              2.  Kertas Karton
Sumber Pembelajaran :  
1. Al Qur’an dan terjemahnya Depag RI Tahun 2006
2. Buku Teks PAI kelas VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 

2014
3. CD/Video Pembelajaran Interaktif

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1.

No. Kegiatan Waktu
1. Pendahuluan

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo’a 
bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh 
khidmat;

b. Guru memulai pembelajaran dengan membaca al-Qur’an 
surah/ayat pilihan (nama surat sesuai dengan program 
pembiasaan yang ditentukan sebelumnya);

c. Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar 
kehadiran  dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan 
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

d. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan 
secara komunikatif yang berkaitan  denganmateri pelajaran.

e. Guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar dan 
tujuan yang akan dicapai.

f. Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok.

10 menit

2. Kegiatan Inti
a. Mengamati

1. Membaca dan mencermati teks bacaan tentang materi 
pengertian iman kepada nabi dan rasul, perbedaan nabi dan 
rosul serta nama-nama nabi dan rosul.

2. Mengamati gambar atau tayangan yang terkait dengan 
pengertian iman kepada nabi dan rasul, perbedaan nabi dan 
rosul serta nama-nama nabi dan rosul.

3. Menyimak dan membaca penjelasan mengenai pengertian 
iman kepada nabi dan rasul, perbedaan nabi dan rosul serta 
nama-nama nabi dan rosul.

100 
menit



No. Kegiatan Waktu
b. Menanya

1. Mengajukan pertanyaan hal-hal tentang pengertian iman 
kepada nabi dan rasu, perbedaan nabi dan rosul serta 
nama-nama nabi dan rosul.

2. Menunjuk salah seorang siswa secara acak untuk 
mengajukan pertanyaan tentang pengertian iman kepada 
nabi dan rasul, perbedaan nabi dan rosul serta nama-nama 
nabi dan rosul.

3. Mengajukan pertanyaan tentang pengertian iman kepada 
nabi dan rasul, perbedaan nabi dan rosul serta nama-nama 
nabi dan rosul.

c. Mengeksperimen/Mengexplorasi
1. Menggali informasi dan data tentang pengertian iman 

kepada nabi dan rasul, perbedaan nabi dan rosul serta 
nama-nama nabi dan rosul berbagai sumber. 

d. Asosiasi
1. Menganalisis informasi dan data tentang pengertian iman 

kepada nabi dan rasul, perbedaan nabi dan rosul serta 
nama-nama nabi dan rosul

2. Menyimpulkan informasi dan data tentang pengertian iman 
kepada nabi dan rasul, perbedaan nabi dan rosul serta 
nama-nama nabi dan rosul

e. Komunikasi.
1. Memaparkan hasil temuan tentang informasi dan data 

tentang pengertian iman kepada nabi dan rasul, perbedaan 
nabi dan rosul serta nama-nama nabi dan rosul

3. Penutup
a. Dibawah bimbingan guru, peserta didik 

menyimpulkanmateripembelajaransecarademokratis.
b. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan.
c. Guru memberikan reward kepada kelompok “terbaik”, yakni:

- Kelompok yang benar dalam merumuskan pengertian 
iman kepada nabi dan rasul, perbedaan nabi dan rosul 
serta nama-nama nabi dan rosul

- Kelompok yang paling baik dalam merumuskan 
pengertian iman kepada nabi dan rasul, perbedaan nabi 
dan rosul serta nama-nama nabi dan rosul

d. Guru menjelaskanmateri yang akandipelajari pada pertemuan 
berikutnya dan menyampaikan tugas mandiri terstruktur.

e. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa.

10 menit



Pertemuan 2

No. Kegiatan Waktu
1. Pendahuluan

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo’a 
bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh 
khidmat;

b. Guru memulai pembelajaran dengan membaca al-Qur’an 
surah/ayat pilihan (nama surat sesuai dengan program 
pembiasaan yang ditentukan sebelumnya);

c. Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar 
kehadiran  dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan 
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

d. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan 
secara komunikatif yang berkaitan denganmateri pelajaran.

e. Guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar dan 
tujuan yang akan dicapai.

f. Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok.
2. Kegiatan Inti

a. Mengamati
1. Membaca dan mencermati teks bacaan tentang materi 

sifat-sifat nabi dan rosul, rosul ulul azmi, hikmah beriman 
kepada nabi dan rosul.

2. Mengamati gambar atau tayangan yang terkait dengan 
sifat-sifat nabi dan rosul, rosul ulul azmi, hikmah beriman 
kepada nabi dan rosul.

3. Menyimak dan membaca penjelasan mengenai sifat-sifat 
nabi dan rosul, rosul ulul azmi, hikmah beriman kepada 
nabi dan rosul.

b. Menanya
1. Mengajukan pertanyaan tentang hal-hal tentang sifat-sifat 

nabi dan rosul, rosul ulul azmi, hikmah beriman kepada 
nabi dan rosul.

2. Menunjuk salah seorang siswa secara acak untuk 
mengajukan pertanyaan tentang sifat-sifat nabi dan rosul, 
rosul ulul azmi, hikmah beriman kepada nabi dan rosul.

3. Mengajukan pertanyaan fungsi nabi dan rasul diutus ke 
muka bumi.

c. Mengeksperimen/Mengexplorasi
1. Menggali informasi dan data tentang sifat-sifat nabi dan 

rosul, rosul ulul azmi, hikmah beriman kepada nabi dan 
rosul. melalui berbagai sumber. 



No. Kegiatan Waktu
2. Mengumpulkan dan mengelompokkan para nabi yang 

diberi kitab suci. 
3. Mengumpulkan dan mengelompokkan para nabi dan rasul 

yang diberi suhuf.
4. Mengumpulkan dan mengelompokkan nabi dan rasul yang 

mendapat gelar ulul azmi.
d. Asosiasi

1. Menganalisis data tentang sifat-sifat nabi dan rosul, rosul 
ulul azmi, hikmah beriman kepada nabi dan rosul.

2. Merumuskan hubungan antara keimanan terhadap nabi dan 
rasul dengan sikap dan perilaku para umatnya.

3. Menyimpulkan ajaran sifat-sifat nabi dan rosul, rosul ulul 
azmi, hikmah beriman kepada nabi dan rosul.

e. Komunikasi.
1. Memaparkan hasil temuan sifat-sifat nabi dan rosul, rosul 

ulul azmi, hikmah beriman kepada nabi dan rosul.
2. Menunjukkan hasil analisis tentang sifat-sifat nabi dan 

rosul, rosul ulul azmi, hikmah beriman kepada nabi dan 
rosul terhadap sikap dan perilaku seseorang dalam 
kehidupan.

3. Penutup
a. Dibawah bimbingan guru, peserta didik 

menyimpulkanmateripembelajaransecarademokratis.
b. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan.
c. Guru memberikan reward kepada kelompok “terbaik”, yakni:

- Kelompok yang benar dalam mengidentifikasi hukum 
bacaan mad.

- Kelompok yang paling baik dalam membaca al-quran.
d. Guru menjelaskanmateri yang akandipelajari pada pertemuan 

berikutnya dan menyampaikan tugas mandiri terstruktur.
e. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa.



Pertemuan 3

No. Kegiatan Waktu
1. Pendahuluan

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo’a 
bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh 
khidmat;

b. Guru memulai pembelajaran dengan membaca al-Qur’an 
surah/ayat pilihan (nama surat sesuai dengan program 
pembiasaan yang ditentukan sebelumnya);

c. Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar 
kehadiran  dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan 
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

d. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan 
secara komunikatif yang berkaitan denganmateri pelajaran.

e. Guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar dan 
tujuan yang akan dicapai.

f. Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok.
2. Kegiatan Inti

a. Mengamati
1. Membaca dan mencermati teks bacaan tentang materi iman 

kepada nabi dan rasul.
2. Mengamati gambar atau tayangan yang terkait dengan 

iman kepada nabi dan rasul.
3. Menyimak dan membaca penjelasan mengenai iman 

kepada nabi dan rasul.
4. Mencermati dalil naqli tentang nabi dan rasul sebagai 

utusan Allah SWT.
b. Menanya

1 Mengajukan pertanyaan tentang hal-hal tentang iman 
kepada nabi dan rasul.

2 Menunjuk salah seorang siswa secara acak untuk 
mengajukan pertanyaan tentang sejarah nabi dan rasul.

3 Mengajukan pertanyaan fungsi nabi dan rasul diutus ke 
muka bumi.

c. Mengeksperimen/Mengexplorasi
1. Menggali informasi dan data tentang nabi dan rasul 

melalui berbagai sumber. 
2. Mengumpulkan dan mengelompokkan para nabi yang 

diberi kitab suci. 
3. Mengumpulkan dan mengelompokkan para nabi dan rasul 

yang diberi suhuf.



No. Kegiatan Waktu
4. Mengumpulkan dan mengelompokkan nabi dan rasul yang 

mendapat gelar ulul azmi.
d. Asosiasi

1. Menganalisis hubungan ajaran antara satu nabi dengan 
nabi yang lainnya.

2. Merumuskan hubungan antara keimanan terhadap nabi dan 
rasul dengan sikap dan perilaku para umatnya.

3. Menyimpulkan ajaran yang dibawa oleh para nabi dan 
rasul.

e. Komunikasi.
1. Memaparkan hasil temuan tentang hubungan ajaran antara 

satu nabi dengan nabi lainnya.
2. Menunjukkan hasil analisis tentang hubungan antara 

keimanan terhadap nabi dan rasul terhadap sikap dan 
perilaku seseorang dalam kehidupan.

3. Penutup
a. Dibawah bimbingan guru, peserta didik 

menyimpulkanmateripembelajaransecarademokratis.
b. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan.
c. Guru memberikan reward kepada kelompok “terbaik”, yakni:

- Kelompok yang benar dalam mengidentifikasi hukum 
bacaan mad.

- Kelompok yang paling baik dalam membaca al-quran.
d. Guru menjelaskanmateri yang akandipelajari pada pertemuan 

berikutnya dan menyampaikan tugas mandiri terstruktur.
e. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa.

H. Penilaian Hasil Belajar
1. Sikap spiritual

a. Teknik Penilaian : Penilaian diri
b. Bentuk Instrumen : Lembar penilaian diri
c. Kisi-kisi :

Instrumen: Terlampir
2. Sikap sosial 

a. Teknik Penilaian : Observasi
b. Bentuk Instrumen : Lembar observasi
c. Kisi-kisi:

Instrumen: Terlampir



3. Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian :Tes Lisan
b. Bentuk Instrumen : Lembar penilaian tes lisan
c. Kisi-kisi :Instrumen: Terlampir

4.  Tugas : Instrumen: Terlampir
5. Portofolio

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Lampiran 3 : Instrumen Penilaian (Aspek Pengetahuan)

Lampiran 4 : Instrumen Penilaian penilaian diri (Aspek Pengetahuan)

Mengetahui;
Kepala Sekolah,

Dra.Hj.Sri Purwaningsih
NPY.930130001

Bandar Lampung, Januari 2018

Guru Mata Pelajaran PAI

Nurhayati.S,S.Ag
NPY.970130020

A. PENILAIAN

4. Sikap spiritual

d. Teknik Penilaian : Penilaian diri

e. Bentuk Instrumen : Lembar penilaian diri

f. Kisi-kisi :

No. Sikap/nilai Butir 
Instrumen

1. Meyakini  bahwa sikap ikhlas, sabar dan pemaaf adalah 

perintah Allah

Terlampir

2. Meyakini bahwa ikhlas, sabar dan pemaaf adalah sifat terpuji 

yang harus dimiliki oleh setiap muslim

Terlampir

3. Meyakini bahwa dengan memilki sifat ikhlas, sabar dan 

pemaaf manusia akan selamat dunia dan akhirat

Terlampir

4. Meyakini bahwa dengan memiliki sifat ikhlas, sabar dan 

pemaaf akan dimudahkan jalan hidupnya

Terlampir

5 Meyakini bahwa Allah swt memuliakan terhadap orang yang 

memiliki sifat ikhlas, sabar dan pemaaf

Terlampir



5. Sikap sosial

d. Teknik Penilaian : Penilaian Antar Teman

e. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian

f. Kisi-kisi:

No. Sikap/nilai Butir 
Instrumen

1. Suka berbuat ikhlas, sabar, dan pemaaf kepada temannya. Terlampir

2. Segera memberikan maaf ketika temannya berbuat salah dan minta 

maaf.

Terlampir

3. Tidak pamrih ketika temannya meminta tolong Terlampir

4. Tidak mudah putus asa karena memiliki kesabaran Terlampir

Instrumen: Terlampir

6. Pengetahuan

d. Teknik Penilaian :Tes Lisan

e. Bentuk Instrumen : Lembar penilaian tes lisan

f. Kisi-kisi :

No. Indikator Butir Instrumen

1. Dapat mengartikan Q.S.An-Nisa 

(4):146

Artikan Q.S.An-Nisa (4):146 dengan 

benar!

2. Dapat mengartikan Q.S. Al Baqarah 

(2):153,

Artikan Q.S. Al Baqarah (2):153, 

dengan benar!

3. Dapat mengartikan Q.S. Ali Imran 

(3): 134

Artikan Q.S. Ali Imran (3): 134 

dengan benar!

7. Keterampilan

a. Teknik Penilaian : Performance

b. Bentuk Instrumen : Praktik 

c. Kisi-kisi:



No. Keterampilan Butir Instrumen

1. Dapat membaca Q.S.An-Nisa 

(4):146

Bacalah Q.S.An-Nisa (4):146

dengan tartil!

2. Dapat membaca Q.S. Al Baqarah 

(2):153

Bacalah Q.S. Al Baqarah (2):153

dengan tartil !

3. Dapat membaca Q.S. Ali Imran (3): 

134,

Bacalah Q.S. Ali Imran (3): 134!

Mengetahui;
Kepala Sekolah,

Dra.Hj.Sri Purwaningsih
NPY.930130001

Bandar Lampung, Januari 2018

Guru Mata Pelajaran PAI

Nurhayati.S,S.Ag
NPY.970130020

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Lampiran 1 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Spiritual)

Nama Siswa

Kelas / Semester

:

:

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

VIII / Genap

TeknikPenilaian : Penilaian diri.

Penilai : Lembar penilaian diri

NO. PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN SKOR

Sangat 
Setuju

Setuju Ragu-
Ragu

Tidak 
Setuju

1 Bahwa sikap ikhlas, sabar dan pemaaf 

adalah perintah Allah yang membawa 

manusia kepada kebaikan.

2 Bahwa sifat ikhlas, sabar dan pemaaf 

adalah siafat terpuji yang harus dimiliki oleh 

setiap muslim.

3 Meyakini bahwa dengan sifat ikhlas, sabar 



dan pemaaf, manusia akan selamat dunia 

dan akhirat.

4 Meyakini bahwa dengan sifat ikhlas, sabar 

dan pemaaf, manusia akan akan 

dimudahkan jalan hidupnya.

5 Meyakini bahwa Allah swt memuliakan 

manusia yang ikhlas, sabar dan pemaaf

JUMLAH SKOR

KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR

Sangat Setuju
Setuju
Ragu-Ragu
Tidak Setuju

= Skor 4
= Skor 3
= Skor 2
= Skor 1

Skor yang diperoleh
------------------ X  100  =   ---------
Skormaksimal

CATATAN:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………, ………………
Siswa yang bersangkutan

(…………………………)

Lampiran 2 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Sosial)

Nama Siswa yang dinilai

Kelas / Semester

:

:

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

VIII / Genap

TeknikPenilaian : Penilaian antar teman .

Petunjuk:
a. Dibuat kelompok dengan anggota masing-masing  5 – 10 orang
b. Tiap-tiap kelompok berdiskusi untuk menilai setiap anggota kelompok  lain
c. Membuat rekap penilaian untuk tiap-tiap Peserta didik

NO. PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN SKOR

Selalu Sering Kadang-
kadang

Tidak 
Pernah

1 Suka berbuat ikhlas, sabar, dan pemaaf kepada 

temannya.

2 Segera memberikan maaf ketika temannya 

berbuat salah dan minta maaf.



3 Tidak pamrih ketika temannya meminta tolong

4 Tidak mudah putus asa ketika mengahadapi 

kesulita belajar karena memiliki kesabaran

JUMLAH SKOR

KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR

Selalu
Sering
Kadang-
kadang
Tidak pernah

= Skor 4
= Skor 3
= Skor 2
= Skor 1

Skor yang diperoleh
--------------------- X  100  =   ---------
Skormaksimal

CATATAN:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….., ………………………
Ketua kelompok,

(…………………………………………)

Lampiran 3 : Instrumen Penilaian (Aspek Pengetahuan)

Kelas / Semester : VIII / Genapl

KompetensiDasar : 3.5. Memahami makna beriman kepada Rasul Allah Swt

Indikator : 3.5.1. Mendefiniskan pengertian iman kepada Nabi dan 
Rasul

3.5.2. Menyebutkan perbedaan Nabi dan   Rasul
3.5.3. Menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul
3.5.4. Menjelaskan sifat-sifat Nabi dan Rasul
3.5.5. Menyebutkan Rasul Ulul Azmi
3.5.6. Menyebutkan hikmah iman kepada Nabi dan rasul

KompetensiDasar : 4.5. Menyajikan dalil naqli tentang beriman kepada Rasul 
Allah Swt

4.5.1.Membaca dalil tentang beriman kepada Nabi dan 
Rasul

4.5.2. Menjelaskan kandungan dalil beriman kepada Nabi 
dan Rasul

TeknikPenilaian : Lisan.

Penilai : Guru



Lampiran 3 : Instrumen Penilaian (Aspek Pengetahuan)

No. Instrumen

1. Apakah pengertian iman kepada Nabi dan Rasul?

2. Apa perbedaan Nabi dan Rasul?

3. Sebutkan 5 nama Nabi dan Rasul dari 25 nama Nabi dan Rosul yang kamu ketahui!

4. Apa yang dimaksud dengan sifat sidiq bagi Rosul?

5. Sebutkan Nama Rosul yang mendapatkan gelar ulul azmi!

6. Sebutkan khikmah beriman kepada Nabi dan Rosul

No Jawaban

1. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa 
Alloh telah mengutus para rosul-Nya untuk menyampaikan wahyu kepada ummatnya

2. Perbedaan Nabi dan Rasul adalah kalau Nabi mendapatkan wahyu hanya untuk 
dirinya sendiri, sedang rosul adalah menerima wahyu untuk disampaikan kepada 
orang lain

3. 5 nama Nabi dan Rasul dari 25 nama Nabi dan Rosul yang saya ketahui adalah Adam 
as, Musa as, Isa as, Idris as, Yusuf as.

4. Yang dimaksud dengan sifat sidiq bagi Rosul, suatu sifat wajib bagi rosul yang berarti 
bahwa setiap rosul adalah pasti berkata benar

5. Nama Rosul yang mendapatkan gelar ulul azmi adalah Nuh as, Ibrohim as, Musa as, 
Isa as dan Muhammad SAW

6. Khikmah beriman kepada Nabi dan Rosul adalah
1. Kita selalu meningkat keimanan dan ketaqwaannya
2. Meneladani perilaku rosul
3. Selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan



Lampiran 3 : Instrumen Penilaian (Aspek Pengetahuan)

Kelas / Semester : VII / Genap

KompetensiDasar : 3.6. Memahami makna beriman kepada Rasul Allah Swt

Indikator : 3.5.1. Mendefiniskan pengertian iman kepada Nabi dan 
Rasul

3.5.2. Menyebutkan perbedaan Nabi dan   Rasul
3.5.3. Menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul
3.5.4. Menjelaskan sifat-sifat Nabi dan Rasul
3.5.5. Menyebutkan Rasul Ulul Azmi
3.5.6. Menyebutkan hikmah iman kepada Nabi dan rasul

KompetensiDasar : 8.5. Menyajikan dalil naqli tentang beriman kepada Rasul 
Allah Swt

4.5.1.Membaca dalil tentang beriman kepada Nabi dan 
Rasul

4.5.2. Menjelaskan kandungan dalil beriman kepada Nabi 
dan Rasul

TeknikPenilaian : Lisan.

Penilai : Guru

Keterangan :

RUBRIK PENILAIAN

No. Nama Surat Kriteria Skor

Sangat 
Lancar

Lancar Kurang 
Lancar

Tidak 
Lancar

1 QS. an-Nisa/4:146

2 QS. Al Baqarah/2:153

3 QS. Al Baqarah/2:134



JUMLAH SKOR

KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR

Sangat Lancar
Lancar
Kurang Lancar
TidakLancar

= Skor 4
= Skor 3
= Skor 2
= Skor 1

Skor yang diperoleh
------------------------- X  100  =   ---------
Skormaksimal

Lampiran 4 : Instrumen Penilaian (Aspek Ketrampilan)

Nama  Pesertadidik : …………………………………………………

Kelas / Semester : VIII / Genap

KompetensiDasar : Membaca    Q.S An Nisa :146,  Q.S. Al Baqarah (2):153, 

tartil Q.S. Ali Imran (3): 134,dengantartil

TeknikPenilaian : Performance

Penilai : Guru

No
.

Indikator Instrumen

1. Membaca  
QS. an Nisa: 
146

Bacalah dengan tartil Q.S. an Nisa: 146

2. Membaca 
Q.S. Al 
Baqarah 
(2):153

Bacalah dengan tartilQ.S. Al Baqarah (2):153

3 Dapat 
membaca 
Q.S. Ali 
Imran (3): 
134,

Bacalah dengan tartilQ.S. Ali Imran (3): 134,

RUBRIK PENILAIAN

NO
.

NAMA SURAT KRITERIA SKOR

FASIH TARTIL KURANG 
TARTIL

TIDAK 
TARTIL

1 Membaca QS. Q.S. an Nisa: 146

2 Q.S. Al Baqarah (2):153



3 Q.S. Ali Imran (3): 134,

JUMLAH SKOR

KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR

Fashih
Tartil
Kurang Tartil
TidakTartil

= Skor 4
= Skor 3
= Skor 2
= Skor 1

Skor yang diperoleh
------------------------- X  100  =   ---------
Skor maksimal

CATATAN GURU
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.....................................................…….

Mengetahui;
Kepala Sekolah,

Dra.Hj.Sri Purwaningsih
NPY.930130001

Bandar Lampung, Januari 2018

Guru Mata Pelajaran PAI

Nurhayati.S,S.Ag
NPY.970130020



SILABUS SATUAN PENDIDIKAN

Nama Sekolah : SMP Al-Kautsar Bandar Lampung

Kelas : VIII

Mata Pelajaran : PAI

Semester : 1 ( Ganjil )

No. KI Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran                 
Penilaian

Jumlah JP   Sumber Belajar

1 1. Menghargai dan 
menghayati ajaran 
agama yang 
dianutnya.

2. Menunjukkan
perilaku jujur,
disiplin tanggung
jawab ,peduli 
(toleransi, gotong 
royong), santun, 
percaya diri, 
dalam berinteraksi      
secara efektif 
dengan 
lingkungan sosial 
dan alam dalam 
jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaannya.

3. Memahami dan 

1.3  Beriman kepada
kitab-kitab suci 
yang diturunkan 
Allah.

2.3  Menunjukkan
perilaku toleran
sebagai
implementasi
beriman kepada
kitab-kitab Allah.

3.3 Memahami
makna beriman
kepada Kitab-
kitab Allah.

4.3 Menyajikan dalil 
naqli tentang
beriman kepada
Kitab-kitab 
Allah.

1.3.1. Membiasakan
membaca Al-
Qur’an sebagai
implementasi
pemahaman

        Rukun Iman.
1.3.2. Terbiasa

membaca Kitab
suci Al-Qur’an 
sebagai
pedoman hidup
sehari-hari.

3.3.1. Menjelaskan
        Pengertian iman

kepada Kitab-
kitab

        Allah.
3.3.2. Menyebutkan
        Nama-nama

kitab yang 

Iman Kepada 
Kitab-kitab 
Allah.

 Mengamati dan 
mencermati gambar atau 
tayangan yang terkait 
dengan iman kepada 
kitab-kitab Allah.

 Menyimak dan membaca 
penjelasan iman kepada 
kitab-kitab Allah.

 Membaca dalil naqli
tentang iman kepada 
kitab-kitab Allah beserta 
artinya.

 Siswa mengajukan 
pertanyaan mengenai 
perbedaan/persamaan 
kitab-kitab Allah yang 
diturunkan kepada para 

Teknik penilaian 
diri terhadap 
pengamalan 
keyakinan.

3 x 3 JP. Buku Guru dan 
Buku Siswa K 13.



menerapkan 
pengetahuan 
(faktual, konseptual
dan prosedural) 
berdasarkan rasa 
ingin tahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya terkait 
fenomena dan 
kejadian tampak 
mata.

4. Mengolah, menyaji, 
dan menalar dalam 
ranah konkret 
(menggunakan, 
mengurai, 
merangkai, 
memodifikasi dan 
membuat) dan 
ranah abstrak 
(menulis, membaca, 
menghitung, 
menggambar dan 
mengarang) sesuai 
dengan yang 
dipelajari disekolah 
dan sumber lain 
yang sama dalam 
sudut 
pandang/teori.

diturunkan
        Allah.

3.3.3. Menyebutkan
        Nabi/Rasul

Penerima Kitab-
kitab Allah

3.3.4. Menjelaskan Isi 
kitab-kitab
Allah.

3.3.5. Menjelaskan
Hikmah iman
kepada kitab-
kitab Allah.

3.3.6. Menjelaskan
makna iman
kepada kitab-
kitab Allah.

4.4.1 Membaca dalil
naqli tentang
beriman kitab-
kitab Allah.

4.4.2. Menghafalkan
dalil naqli
tentang beriman
kitab-kitab
Allah.

Nabi dan Rasul-Nya.

 Menggali pengetahuan 
tentang kitab-kitab Allah 
melalui berbagai media 
yang ada.

 Mencari dan menelaah 
dalil naqli tentang 
keberadaan kitab-kitab 
Allah selain al-Qur’an.

 Mengumpulkan informasi 
dari media mengenai 
bukti-bukti yang relevan 
terkait dengan keberadaan 
kitab-kitab Allah.

 Mengumpulkan contoh-
contoh nyata perilaku 
yang mencerminkan 
beriman kepada kitab-
kitab Allah.

 Menghubungkan makna 
dalil naqli tentang kitab-
kitab Allah dengan bukti-
bukti yang relevan terkait 
dengan keberadaan kitab-
kitab Allah.

 Merumuskan ciri-ciri 
orang yang beriman 
kepada kitab-kitab Allah.

 Menyajikan paparan 



makna dalil naqli tentang 
kitab-kitab Allah disertai 
bukti-bukti lain yang 
relevan terkait dengan 
keberadaan kitab-kitab 
Allah mulai Taurat, Zabur, 
Injil dan Al-Qur’an.

 Memaparkan rumusan 
ciri-ciri orang yang 
beriman kepada kitab-
kitab Allah.

2 1.9 Melaksanakan
salat sunah
berjamaah dan
munfarid sebagai
perintah agama.

2.9  Menunjukkan
perilaku peduli
dan gotong 
royong sebagai
implementasi
pemahaman salat
sunah berjamaah
dan munfarid.

3.9  Memahami tata
cara salat sunah
berjamaah dan
munfarid. 

4.9  Mempraktikkan
salat sunah

 Salat Sunah 
berjamaah dan 
munfarid.

 Mengamati dan memberi 
komentar gambar atau 
tayangan yang terkait dengan 
salat sunah berjamaah dan 
munfarid.

 Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai  tata 
cara salat sunah berjamaah 
dan munfarid.

 Membaca dan mencermati 
dalil naqli tentang tatacara 
salat sunah berjamaah dan 
munfarid beserta artinya.

 Mengajukan pertanyaan 
tentang  hal-hal yang terkait 
dengan ibadah salat sunah 

Teknik penilaian 
praktik ibadah.

4 x 3 JP. Buku Guru dan 
Buku Siswa K 13.



berjamaah dan
munfarid. 

berjamaah dan munfarid.

 Mengajukan pertanyaan 
tentang tata cara salat sunah 
berjamaah dan munfarid 
beserta artinya.

 Mengajukan pertanyaan 
mengenai pentingnya salat 
sunah yang dilakukan baik 
secara berjamaah maupun 
munfarid.

 Secara berkelompok mencari 
data dan informasi tentang 
dalil naqli, ketentuan, tata 
cara dan manfaat salat sunah 
berjamaah dan munfarid dari 
berbagai media/literatur.

 Mengumpulkan dan 
mengelompokkan macam-
macam salat sunah yang 
dikerjakan secara berjamaah 
maupun munfarid.

 Mendiskusikan dalil naqli, 
ketentuan, tata cara dan 
manfaat salat sunah 
berjamaah dan munfarid.

 Berlatih mempraktikkan 
salat sunah berjamaah dan 
munfarid.

 Mengolah informasi 
mengenai dalil naqli, 
ketentuan, tata cara, dan 



manfaat salat sunah 
berjamaah dan munfarid 
menjadi paparan yang 
menarik.

 Merumuskan prosedur 
praktik salat sunah 
berjamaah dan munfarid.

 Menyajikan paparan 
mengenai dalil naqli, 
ketentuan, tata cara dan 
manfaat salat sunah 
berjamaah dan munfarid.

 Mendemonstrasikan praktik 
salat sunah berjamaah dan 
munfarid.

 Menanggapi pertanyaan 
dalam diskusi.

 Merumuskan kesimpulan.

3 1.10 Melaksanakan
sujud syukur, 
sujud tilawah 
dan sujud 
sahwi sebagai
perintah agama.

2.10 Menunjukkan
perilaku santun
sebagai  
implementasi
dari sujud 
syukur, sujud 
tilawah dan

 Macam-
macam Sujud.

 Menonton dan mencermati 
gambar atau tayangan yang 
terkait dengan tata cara sujud 
syukur, sujud tilawah dan 
sujud sahwi.

 Mengamati secara langsung 
praktik tata cara pelaksanaan 
sujud syukur, sujud tilawah
dan sujud sahwi.

 Mencermati, menyimak, dan 
membaca kembali 
penjelasan tentang tata cara 

Teknik penilaian 
praktik ibadah.

4 x 3 JP. Buku Guru dan 
Buku Siswa K 13.



sujud sahwi.

3.10 Memahami tata
cara sujud 
syukur, sujud 
tilawah dan
sujud sahwi. 

4.10 Mempraktikkan
sujud syukur, 
sujud tilawah 
dan sujud 
sahwi.

pelaksanaan sujud syukur, 
sujud tilawah dan sujud 
sahwi.

 Mencermati dan membaca 
dalil naqli mengenai sujud 
syukur, sujud tilawah dan 
sujud sahwi.

 Mengajukan pertanyaan 
tentang sujud syukur, sujud 
tilawah dan sujud sahwi.

 Mengajukan pertanyaan 
terkait dengan tatacara 
pelaksanaan sujud syukur, 
sujud tilawah dan sujud 
sahwi.

 Secara berkelompok 
menggali informasi tentang 
tata cara pelaksanaan sujud
syukur, sujud tilawah dan 
sujud sahwi dari berbagai 

sumber.

 Mendiskusikan dalil naqli, 
ketentuan, tata cara serta 
manfaat sujud syukur, sujud 
tilawah dan sujud sahwi.

 Berlatih mempraktikkan 
sujud syukur, sujud tilawah 
dan sujud sahwi.

 Mengolah informasi 
mengenai dalil naqli, 



ketentuan, tata cara serta 
manfaat sujud syukur, sujud 
tilawah dan sujud sahwi
menjadi paparan yang 
menarik.

 Merumuskan prosedur 
praktik pelaksanaan sujud 
syukur, sujud tilawah dan 
sujud sahwi.

 Menyajikan paparan
mengenai dalil naqli, 
ketentuan, tata cara serta
manfaat sujud syukur, sujud 
tilawah dan sujud sahwi.

 Mendemonstrasikan praktik 
pelaksanaan sujud syukur, 
sujud tilawah dan sujud 
sahwi.

 Menanggapi pertanyaan 
dalam diskusi.

 Merumuskan kesimpulan.

4 1.11  Menjalankan
puasa wajib dan
sunah sebagai
perintah agama.

2.11   Menunjukkan
perilaku empati
sebagai
implementasi
puasa wajib dan

 Puasa Sunah 
dan Puasa 
Wajib.

 Membaca literatur yang 
menyajikan materi tentang 
puasa sunah dan puasa 
wajib.

 Mengamati gambar atau 
tayangan yang terkait puasa 
wajib dan puasa sunah 
melalui berbagai sumber dan 
media.

Teknik penilaian 
praktik ibadah

3 x 3 JP. Buku Guru dan 
Buku Siswa K 13.



sunah.

3.11 Memahami tata
cara puasa
wajib dan
sunah.

4.11 Menyajikan
hikmah
pelaksanaan
puasa wajib dan
puasa sunah.

 Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai 
ketetuan puasa wajib dan 
puasa sunah.

 Mencermati dan membaca 
dalil naqli puasa wajib dan 
puasa sunah.

 Mengajukan pertanyaan 
tentang hal-hal tentang puasa 
wajib.

 Mengajukan pertanyaan 
tentang puasa sunah.

 Secara berkelompok mencari 
data dan informasi tentang 
dalil naqli, ketentuan, tata 
cara, manfaat serta halangan
puasa wajibdan puasa sunah.

 Mendiskusikan dalil naqli,
ketentuan, tata cara, manfaat
serta halangan puasa wajib 
dan puasa sunah.

 Mendiskusikan hikmah 
puasa wajib dan puasa 
sunah.

 Mengolah informasi 
mengenai dalil naqli, 
ketentuan, tata cara, manfaat
serta halangan puasa wajib 
dan puasa sunah menjadi 
paparan yang menarik.

 Merumuskan hikmah 



pelaksanaan puasa wajib dan
puasa sunah.

 Merumuskan hubungan 
antara ibadah puasa dengan 
manfaat dan hikmahnya.

 Menyajikan paparan 
mengenai dalil naqli, 
ketentuan, tata cara, manfaat
serta halangan puasa wajib 
dan puasa sunah.

 Memaparkan hikmah 
pelaksanaan puasa wajib dan 
puasa sunah.

 Memaparkan hubungan 
antara ibadah puasa dengan 
manfaat dan hikmahnya.

 Menanggapi pertanyaan 
dalam diskusi.

 Merumuskan kesimpulan.

5 1.13  Meyakini bahwa 
pertumbuhan 
ilmu 
pengetahuan 
pada masa Bani 
Umayah 
sebagai bukti 
nyata agama 
Islam 

 Sejarah 
Pertumbuhan 
Ilmu 
Pengetahuan 
pada masa 
Umayah.

 Membaca dan mencermati 
teks atau bacaan tentang 
sejarah pertumbuhan ilmu 
pengetahuan pada masa 
Umayah.

 Menyaksikan film atau 
tayangan yang terkait dengan 
sejarah pertumbuhan ilmu 

Teknik penilaian 
proyek.

2 x 3 JP. Buku Guru dan 
Buku Siswa K 13.



dilaksanakan 
dengan benar.

2.13  Menunjukkan
perilaku tekun
sebagai
implementasi
dalam
meneladani
ilmuwan pada 
masa Bani
Umayyah.

3.13  Memahami
sejarah
pertumbuhan
ilmu
pengetahuan
masa Bani
Umayah. 

4.13  Menyajikan
rangkaian
sejarah
pertumbuhan
ilmu
pengetahuan
pada masa Bani
Umayah

pengetahuan pada masa 
Umayah.

 Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai sejarah 
sejarah pertumbuhan ilmu 
pengetahuan pada masa 
Umayah.

 Mengajukan pertanyaan 
tentang sejarah pertumbuhan 
ilmu pengetahuan pada masa 
Umayah.

 Mengajukan pertanyaan 
tentang faktor-faktor yang 
mendukung terjadinya 
pertumbuhan ilmu 
pengetahuan pada masa 
Umayah.

 Secara berkelompok 
mengumpulkan data dan 
informasi mengenai bukti-
bukti sejarah pertumbuhan 
ilmu pengetahuan pada masa 
Umayah.

 Mendiskusikan karya dan 
kiprah tokoh-tokoh ilmuwan 
muslim pada masa Umayah.

 Mengolah data dan informasi 
mengenai bukti-bukti sejarah 
pertumbuhan ilmu 
pengetahuan pada masa 



Umayah menjadi paparan 
yang menarik.

 Merumuskan karyadan 
kiprah tokoh-tokoh ilmuwan 
muslim pada masa Umayah.

 Memaparkan data dan 
informasi mengenai bukti-
bukti sejarah pertumbuhan 
ilmu pengetahuan pada masa 
Umayah.

 Memaparkan karya dan 
kiprah tokoh-tokoh ilmuwan 
muslim pada masa Umayah.

 Menanggapi pertanyaan 
dalam diskusi.

 Merumuskan kesimpulan.

6 1.1 Terbiasa
membaca al-
Qur’an dengan
meyakini bahwa
rendah hati, 
hemat dan hidup 
sederhana adalah 
perintah agama.

2.1 Menunjukkan
perilaku rendah
hati, hemat dan
hidup sederhana
sebagai
implementasi
pemahaman QS. 

4.1.1 Membaca QS. al-
Furqan (25) : 63, 
QS. Al-Isra’ (17) 
: 26-27 dan hadits 
terkait dengan
tartil. 

4.1.2 Menunjukkan
hafalan QS. Al-
Furqan (25) : 63, 
QS. Al-Isra’ (17) 
: 26-27 dan hadits 
terkait dengan
lancar.

4.1.3 Menyajikan

 QS. Al-Furqan
(25) : 63, QS. 
Al-Isra’ (17) : 
26-27  dan 
hadis tentang 
rendah hati, 
hemat dan
hidup 
sederhana.

Menyimak bacaan QS. Al-
Furqan (25) : 63 dan QS. 
Al-Isra’ (17) : 26-27.

Mencermati arti QS. Al-
Furqan (25) : 63 dan QS. Al-
Isra’ (17) : 26-27.

Menyimak penjelasan 
tentang hukum bacaan mad.

Mengajukan pertanyaan 
tentang pentingnya belajar 
Al-Qur’an, apa manfaat 
belajar ilmu tajwid atau 
pertanyaan lain yang 

 Teknik 
penilaian 
praktik 
membaca 
Al-Qur’ān.
komponen 
yang dinilai 
meliputi: 
cara 
membaca 
(pengucapa
n huruf, 
panjang 
pendek 

4 x 3 JP. Buku Guru dan 
Buku Siswa K 13.



Al-Furqan (25) : 
63, QS. Al-Isra’
(17) : 26-27 dan 
hadits terkait.

3.1  Memahami QS. 
Al-Furqan (25) : 
63, QS. Al-Isra’
(17) : 26-27 dan 
hadits terkait 
tentang rendah 
hati, hemat, dan 
hidup sederhana.

keterkaitan
rendah hati, 
hemat dan hidup 
sederhana dengan  
pesan  QS. Al-
Furqan (25) : 63 
dan QS. Al-Isra’
(17) : 26-27.

relevan.

Mengajukan pertanyaan 
mengenai hukum bacaan 
mad.

 Secara berkelompok 
mencari dan mengumpulkan 
lafal yang mengandung 
hukum bacaan mad didalam 
mushaf Al-Qur’an.

Diskusi menyusun arti kata
QS. Al-Furqan (25) : 63 dan
QS. Al-Isra’ (17) : 26-27  
menjadi terjemah secara 
utuh.

 Secara berpasangan 
membaca dan menghafalkan 
QS. Al-Furqan (25) : 63 dan
QS. Al-Isra’ (17) : 26-27.

Melakukan koreksi secara 
berkelompok terhadap hasil 
pengumpulan lafal yang 
mengandung bacaan mad.

Merumuskan, mengoreksi
dan memperbaiki hasil 
penterjemahan.

Mengidentifikasi dan 
mengklasifikasi lafal yang 
mengandung hukum bacaan 
mad yang terdapat pada QS. 
Al-Furqan (25) : 63 dan QS. 

bacaan) dan 
adab 
membaca.

 Teknik 
penilaian 
observasi.



Al-Isra’ (17) : 26-27.

Mendemonstrasikan hafalan 
QS. Al-Furqan (25) : 63 dan 
QS. Al-Isra’ (17) : 26-27.

Menyajikan paparan hasil 
pencarian hukum bacaan 
mad dalam QS. Al-Furqan
(25) : 63 dan QS. Al-Isra’
(17) : 26-27.

Menunjukkan/memaparkan 
hasil diskusi makna QS. Al-
Furqan (25) : 63 dan QS. Al-
Isra’ (17) : 26-27.

Menanggapi paparan makna
QS. Al-Furqan (25) : 63 dan 
QS. Al-Isra’ (17) : 26-27.

Menyusun kesimpulan 
makna ayat dengan 
bimbingan Guru.

Mengetahui, Bandar Lampung,     Juli 2017

Kepala SMP Al-Kautsar Guru Bidang Study,

Dra. Hj. Sri Purwaningsih Nurhayati, S.Ag
NPY. 930130001 NPY. 970130020



ALOKASI WAKTU SEMESTER GANJIL

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KELAS / SEMESTER : VIII / GANJIL
TAHUN PELAJARAN : 2017 – 2018

1. Banyaknya Pekan dalam Semester Genap

No Bulan Jumlah 
Minggu

Minggu 
Efeketif

Minggu 
Tidak 
Efektif

Keterangan

1. Juli 4 1 3 -   Libur Hari Raya
-   Kegiatan Sanlat, PLS,PDS

2. Agustus 5 5 - -
3. September 4 4 1 -. 25 – 30 September 2017
4. Oktober 4 4 - -   
5. November 5 5 1 - 27 Nov s/d 5 Des 2017 US 

Ganjil
6. Desember 4 0 4 -   14 Des 2017 Persiapan bagi 

    Rapot
-   20  Des s/d 2 Jan 2018 Libur   
    Semester

Jumlah 26 17 9

2. Perhitungan Alokasi Waktu
Jumlah jam pelajaran dalam 1 minggu x jumlah minggu efektif adalah :
Jam pelajaran 3x 17 = 51 jam

Mengetahui Bandar Lampung, 17 Juli  2017
Kepala SMP Al-Kautsar Guru Mata Pelajaran

Dra. Hj.Sri Purwaningsih Nurhayati, S.Ag
NPY. 930130001 NPY. 970130020



ALOKASI WAKTU SEMESTER GENAP

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KELAS / SEMESTER : VIII / GENAP
TAHUN PELAJARAN : 2016 – 2017

1. Banyaknya Pekan dalam Semester Genap

No Bulan Jumlah 
Minggu

Minggu 
Efeketif

Minggu 
Tidak 
Efektif

Keterangan

1. Januari 4 4 - -
2. Februari 4 4 - - 13 s/d 16 Feb LUN 1
3. Maret 5 4 1 - 12 s/d 14 Maret LUN 2

- 13  s/d 18 Maret UTS Genap
4. April 4 3 1 - 24 s/d 29 April US IX
5. Mei 4 2 2 - 8 s/d 11 Mei UN

- 29 s/d 31 Mei US VII-VIII
6. Juni 5 0 5 - 1 s/d 3 Juni US VII-VIII

- 15 Juni  bagi Rapot
- 16 Juni s/d 17 Juli Libur 

Semester
Jumlah 26 17 9

2. Perhitungan Alokasi Waktu
Jumlah jam pelajaran dalam 1 minggu x jumlah minggu efektif adalah :
Jam pelajaran 3x 17 = 51 jam

Mengetahui       Bandar Lampung, 4 Januari 2017
Kepala SMP Al-Kautsar       Guru Mata Pelajaran

Dra. Hj.Sri Purwaningsih       Nurhayati, S.Ag
NPY. 930130001       NPY. 970130020
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SALINAN 
LAMPIRAN II 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
NOMOR  58 TAHUN 2014 
TENTANG 
KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH 
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH 

 
  

SILABUS MATA PELAJARAN 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH 

 
 

I. PENDIDIKAN AGAMA DAN BUDI PEKERTI 

A. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
 

 

Satuan pendidikan : SMP/MTs 
Kelas    : VII (Tujuh) 

Kompetensi Inti  : 
 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghargai, dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri, 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 : Memahami  pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang  ilmu 
pengetahuan,teknologi, seni budaya terkait penomena dan kejadian yang tampak  mata). 

KI 4 : Mencoba,mengolah,  dan menyaji, dalam ranah konkret( menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan  sumber 
lain yang sama dalam sudut pandang/teori). 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

1.1 Menghayati Al-Quran  Pembelajaran  KI 1 dan KI 2 Penilaian KI 1 dan KI 2   
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

sebagai implementasi dari 
pemahaman rukun iman. 

1.2 Beriman kepada Allah SWT 
1.3 Beriman kepada malaikat 

Allah SWT 
1.4 Menerapkan ketentuan 

bersuci dari hadats kecil 
dan hadats besar 
berdasarkan syariat Islam 
(Usulan staf khusus terkait 
dengan masalah haid 
sudah diakomodir pada 
kelas 4 SD/MI) 

1.5 Menunaikan shalat wajib 
berjamaah sebagai 
implementasi dari 
pemahaman rukun Islam 

1.6 Menunaikan shalat Jumat 
sebagai implementasi dari 
pemahaman Q.S. Al-
Jumu‘ah (62): 9 

1.7 Menunaikan shalat jamak 
qasar ketika bepergian jauh 
(musafir) sebagai 
implementasi dari 
pemahaman ketaatan 
beribadah 

dilakukan secara tidak langsung 
(terintegrasi) dalam pembelajaran KI 
3 dan KI 4 

dilakukan melalui 
pengamatan, penilaian 
diri, penilaian teman 
sejawat oleh peserta 
didik, dan jurnal 

2.1 Menghargai perilaku jujur 
sebagai implementasi dari 
pemahaman Q.S. Al-
Baqarah (2): 42 dan hadis 
terkait 

2.2 Menghargai perilaku 
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Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

hormat dan patuh kepada 
orang tua dan guru sebagai 
implementasi dari Q.S. Al-
Baqarah (2): 83 dan hadis 
terkait 

2.3 Menghargai perilaku 

empati terhadap sesama 
sebagai implementasi dari 
Q.S. An-Nisa (4): 8 dan 
hadis terkait 

2.4 Menghargai perilaku ikhlas, 
sabar, dan pemaaf sebagai 
implementasi dari 
pemahaman Q.S. An-Nisa 
(4):146, Q.S. Al Baqarah 
(2):153, dan Q.S. Ali Imran 
(3): 134, dan hadis terkait 

2.5 Menghargai perilaku 
amanah sebagai 
implementasi dari Q.S. Al-
Anfal (8): 27 dan hadis 
terkait 

2.6 Menghargai perilaku 
istiqamah sebagai 
implementasi dari 
pemahaman QS Al-Ahqaf 
(46): 13 dan hadis terkait 

2.7 Menghargai perilaku 
semangat menuntut ilmu 
sebagai implementasi dari 
pemahaman sifat Allah (Al-
’Alim, al-Khabir, as-Sami’, 
dan al-Bashir) dan Q.S. Al-
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Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

Mujadilah (58): 11 dan Q.S. 
Ar-Rahman (55):33 serta 
hadis terkait 

2.8 Meneladani perjuangan 
Nabi Muhammad SAW 
periode Mekah dan 

Madinah 
2.9 Meneladani sikap terpuji 

khulafaurrasyidin 

3.3 Memahami  isi kandungan 
Q.S. Al-Mujadilah (58): 11 
dan Q.S. Ar-Rahman 
(55):33, serta hadi¡ terkait 
tentang menuntut ilmu. 

4.3.1   Membaca Q.S. Al-
Mujadilah (58): 11 dan 
Q.S. Ar-Rahman (55):33, 
dengan tartil 

4.3.2  Menunjukkan hafalan 
Q.S. Al-Mujadilah (58): 11 
dan Q.S. Ar-Rahman 
(55):33    dengan lancar 

 

1. Q.S. Al-
Mujadilah 
(58): 11 dan 
Q.S. Ar-
Rahman 
(55):33. 

1.1. Bacaan 
Q.S. Al-
Mujadila
h (58): 
11 dan 
Q.S. Ar-
Rahman 
(55):33. 

1.2. Arti Q.S. 
Al-
Mujadila
h (58): 
11 dan 
Q.S. Ar-
Rahman 
(55):33. 

1.3. Kandung
an Q.S. 

Mengamati 

 Mencermati bacaan Q.S. Al-
Mujadilah (58): 11 dan Q.S. Ar-
Rahman (55):33. 

 Menyimak dan membaca Q.S. Al-
Mujadilah (58): 11 dan Q.S. Ar-
Rahman (55):33 serta hadis 
tentang semangat menuntut ilmu. 

 Menyimak penjelasan  tentang 
hukum bacaan mad 
 
Menanya 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
pentingnya belajar Al-Qur’an, apa 
manfaat belajar ilmu tajwid, atau 
pertanyaan lain yang relevan. 

 Mengajukan pertanyaan mengenai 
hukum bacaan mad. 

 
Mengumpulkan Informasi 

  Secara berkelompok mencari 
dan mengumpulkan lafadz yang 
mengandung hukum bacaan 
mad di dalam mushaf Al-

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
dengan menggunakan 
lembar observasi yang 
memuat: 

 Isi diskusi (kandungan 
ayat dan hukum mad) 

 Sikap yang 
ditunjukkan siswa 
terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap kandungan 
ayat tentang semangat 
menuntut ilmu serta 
hukum bacaan mad) 

 
 
 
 
 

 Kejelasan dan 
kedalaman informasi 

 Keaktifan dalam 
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 Mushaf Al 
Qur’an 

 Buku siswa 
Kemdikbud 

 Gambar/ 
video/ 
multimedia 
interaktif 

 Internet 
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Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

Al-
Mujadila
h (58): 
11 dan 
Q.S. Ar-
Rahman 

(55):33 
2. Hukum 

bacaan Mad 
2.1. Ketentua

n 
hukum 
bacaan 
mad. 

2.2. Praktik 
memba-
ca 
hukum 
bacaan 
mad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qur’an.  

 Diskusi menyusun arti kata 
Q.S. Al-Mujadilah (58): 11 dan 
Q.S. Ar-Rahman (55):33 menjadi 
terjemah secara utuh. 

 Secara berpasangan 
menghafalkan Q.S. Al-Mujadilah 
(58): 11 dan Q.S. Ar-Rahman 
(55):33. 

 
Menalar/Mengasosiasi 

 Melakukan koreksi secara 
berkelompok terhadap hasil 
pengumpulan lafadz yang 
mengandung bacaan mad. 

 Menganalisis, mengoreksi, dan 
memperbaiki hasil 
penterjemahan 
Mengidentifikasi  dan 
menganalisis lafaz yang 
mengandung hukum bacaan 
mad yang terdapat pada Q.S. Al-
Mujadilah (58): 11 dan Q.S. Ar-
Rahman (55):33. 

 

Mengomunikasikan 

 Mendemonstrasikan hafalan 
Q.S. Al-Mujadilah (58): 11 dan 
Q.S. Ar-Rahman (55):33. 

 Menyajikan paparan hasil 
pencarian hukum bacaan mad 
dalam Q.S. Al-Mujadilah (58): 11 
dan Q.S. Ar-Rahman (55):33. 

diskusi 

 Kejelasan dan 
kerapian 
presentasi/resume 

 
Pengetahuan  

 Tes kemampuan 
kognitif dengan 
bentuk pilihan 
ganda dan uraian 

 Tes lisan hafalan 
Q.S. Al-Mujadilah 
(58): 11 dan Q.S. Ar-
Rahman (55):33.  

 
Keterampilan  

 Mengumpulkan 
gambar/ berita/ 
artikel yang memuat 
sikap senang belajar 
dan mempelajari Al 
Qur’an 

 Menuliskan hasil 
pengamatan terhadap 
perilaku yang 

mencerminkan 
kandungan Q.S. Al-
Mujadilah (58): 11 
dan Q.S. Ar-Rahman 
(55):33 di lingkungan 
sekolah atau tempat 
tinggal. 

 Membuat paparan 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Menunjukkan / memaparkan 
hasil diskusi kandungan Q.S. Al-
Mujadilah (58): 11 dan Q.S. Ar-
Rahman (55):33. 

 Menanggapi paparan kandungan 
Q.S. Al-Mujadilah (58): 11 dan 
Q.S. Ar-Rahman (55):33. 

 Menyusun kesimpulan 
kandungan ayat dengan 
bimbingan guru. 

 
 

tentang kandungan 
Q.S. Al-Mujadilah 
(58): 11 dan Q.S. Ar-
Rahman (55):33 dan 
Hadis terkait. 

 Membuat paparan 
anaisis dan 
identifikasi hukum 
bacaan mad dalam 
Q.S. Al-Mujadilah 
(58): 11 dan Q.S. Ar-
Rahman (55):33 

3.5  Memahami  isi kandungan 
Q.S. An-Nisa (4):146, Q.S. Al 
Baqarah (2):153, dan Q.S. 
Ali Imran (3): 134, serta 
hadis terkait tentang ikhlas, 
sabar dan pemaaf. 

4.5.1  Membaca Q.S. An-Nisa 
(4):146, Q.S. Al Baqarah 
(2):153, dan Q.S. Ali Imran 
(3): 134, dengan tartil 

4.5.2 Menunjukkan hafalan Q.S. 
An-Nisa (4):146, Q.S. Al 
Baqarah (2):153, dan Q.S. 
Ali Imran (3): 134,   
dengan lancar 

 

1. Q.S. An-Nisa 
(4):146, Q.S. 
Al Baqarah 
(2):153, dan 
Q.S. Ali 
Imran (3): 
134. 
1.1. Bacaan 

Q.S. An-
Nisa 
(4):146, 
Q.S. Al 
Baqarah 
(2):153, 
dan Q.S. 
Ali 
Imran 
(3): 134. 

1.2. Arti  
Q.S. An-
Nisa 

Mengamati 

 Mengamati gambar atau tayangan 
untuk memotivasi semangat 
membaca dan mengkaji Al-Qur’an. 

 Menyimak dan membaca Q.S. An-
Nisa (4):146, Q.S. Al Baqarah 
(2):153, dan Q.S. Ali Imran (3): 134 
tentang ikhlas, sabar dan pemaaf. 

 Menyimak penjelasan tentang 
hukum bacaan nun sukun dan 
tanwin. 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
pentingnya belajar Al-Qur’an, apa 
manfaat belajar ilmu tajwid, atau 
pertanyaan lain yang relevan dan 
aktual. 

 Mengajukan pertanyaan mengenai 
hukum bacaan nun sukun dan 
tanwin. 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
yang memuat: 
 Isi diskusi 

(kandungan ayat 
dan hukum bacaan 
nun sukun dan 
tanwin). 

 Sikap yg 
ditunjukkan siswa 
terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap 
kandungan ayat 
tentang ikhlas, 
sabar dan pemaaf 
dan hukum bacaan 
nun sukun dan 
tanwin). 
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 Buku siswa 
Kemdikbud 

 Mushaf Al-
Quran 

 Gambar/ 
video/ 
multimedia 
interaktif 

 Internet 
 



-7- 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

(4):146, 
Q.S. Al 
Baqarah 
(2):153, 
dan Q.S. 
Ali 

Imran 
(3): 134. 

1.3. Kandung
an Q.S. 
An-Nisa 
(4):146, 
Q.S. Al 
Baqarah 
(2):153, 
dan Q.S. 
Ali 
Imran 
(3): 134 

 
2. Hukum 

bacaan nun 
sukun dan 
tanwin 
2.1. Penger-

tian 
hukum 
bacaan 
nun 
sukun 
dan 
tanwin. 

2.2. Macam-

 
Mengumpulkan Informasi 

 Secara berkelompok mencari dan 
mengumpulkan macam-macam 
hukum bacaan nun sukun dan 
tanwin di dalam mushaf Alquran.  

 Diskusi menyusun arti perkata 
Q.S. An-Nisa (4):146, Q.S. Al 
Baqarah (2):153, dan Q.S. Ali 
Imran (3): 134 menjadi terjemah 
secara utuh. 

 Secara berpasangan menghafalkan 
Q.S. An-Nisa (4):146, Q.S. Al 
Baqarah (2):153, dan Q.S. Ali 
Imran (3): 134. 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Melakukan koreksi secara 
berkelompok terhadap hasil 
pengumpulan  contoh-contoh 
hukum bacaan nun sukun dan 
tanwin. 

 Menganalisis, mengoreksi, dan 
memperbaiki hasil penterjemahan 
Q.S. An-Nisa (4):146, Q.S. Al 

Baqarah (2):153, dan Q.S. Ali 
Imran (3): 134. 

 Mengidentifikasi dan menganalisis 
hukum bacaan nun sukun dan 
tanwin dalam Q.S. An-Nisa (4):146, 
Q.S. Al Baqarah (2):153, dan Q.S. 
Ali Imran (3): 134. 
 

Pengetahuan 

 Tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda dan 
uraian. 

 Tes lisan hafalan Q.S. 
An-Nisa (4):146, Q.S. 
Al Baqarah (2):153, 
dan Q.S. Ali Imran (3): 
134. 

 
Keterampilan  

 Menuliskan hasil 
pengamatan terhadap 
perilaku-perilaku 
yang mencerminkan 
isi kandungan Q.S. 
An-Nisa (4):146, Q.S. 
Al Baqarah (2):153, 
dan Q.S. Ali Imran 
(3): 134 tentang 
ikhlas, sabar dan 
pemaaf di lingkungan 
tempat tinggal kalian. 

 Membuat paparan 
tentang kandungan 
Q.S. An-Nisa (4):146, 
Q.S. Al Baqarah 
(2):153, dan Q.S. Ali 
Imran (3): 134 dan 
hadi¡ terkait. 

 Membuat paparan 
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Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

macam 
hukum 
bacaan 
nun 
sukun 
dan 

tanwin. 
2.3. Praktik 

hukum 
bacaan 
nun 
sukun 
dan 
tanwin. 

 
 
 
 

Mengomunikasikan 

 Menyajikan paparan hasil 
pencarian hukum bacaan nun 
sukun dan tanwin dalam Q.S. An-
Nisa (4):146, Q.S. Al Baqarah 
(2):153, dan Q.S. Ali Imran (3): 134. 

 Menunjukkan / memaparkan hasil 
diskusi kandungan Q.S. An-Nisa 
(4):146, Q.S. Al Baqarah (2):153, 
dan Q.S. Ali Imran (3): 134. 

 Menanggapi paparan kandungan 
Q.S. An-Nisa (4):146, Q.S. Al 
Baqarah (2):153, dan Q.S. Ali 
Imran (3): 134. 

 Menyusun kesimpulan kandungan 
ayat dengan bimbingan guru. 

anaisis dan 
identifikasi hukum 
bacaan nun sukun 
dan tanwin dalam 
Q.S. An-Nisa (4):146, 
Q.S. Al Baqarah 

(2):153, dan Q.S. Ali 
Imran (3): 134. 

 
 

3.1 Memahami  makna Al-’Alim, 
al-Khabir, as-Sami’, dan al-
Bashir. 

4.1  Menyajikan contoh perilaku 
yang mencerminkan orang 
yang meneladani  al-
Asmaul-Husna: Al-’Alim, al-
Khabir, as-Sami’, dan al-
Bashir. 

 

1. Iman 
Kepada 
Allah Swt. 

1.1. Penger-
tian 
iman 
kepada 
Allah 
Swt. 

1.2. Dalil 
naqli 
tentang 
iman 
kepada 
Allah 

Mengamati 

 Mengamati dan memberi komentar 
gambar atau tayangan yang terkait 
dengan iman kepada Allah Swt. 

 Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai iman kepada 
Allah Swt. 

 Membaca dalil naqli tentang iman 
kepada Allah Swt. beserta artinya. 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
iman kepada Allah Swt. 

 Mengajukan pertanyaan lain yang 
relevan dan kontekstual tentang 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
dengan menggunakan 
lembar observasi yang 
memuat: 

 Isi diskusi (iman 

kepada Allah Swt.) 

 Sikap yang 
ditunjukkan siswa 
terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap 
pelaksanaan 
jalannya diskusi dan 
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 Buku siswa 
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Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

Swt. 
2. Makna al-

Asmaul 
husna:  Al-
’Alim, al-
Khabir, as-

Sami’, dan 
al-Bashir. 

2.1. Pengerti
an al-
Asmaul 
husna  

2.2. Makna 
al-
Asmaul 
husna:  
Al-’Alim, 
al-
Khabir, 
as-
Sami’, 
dan al-
Bashir. 

2.3. Perila-
ku al-
Asmaul 
husna:  
Al-’Alim, 
al-
Khabir, 
as-
Sami’, 
dan al-

keimanan kepada Allah Swt. 
  

Mengumpulkan Informasi 

 Mencari dalil naqli yang 
menjelaskan iman kepada Allah 
Swt.  

 Secara berkelompok 
mengumpulkan contoh-contoh 
nyata perilaku yang al-Asmaul 
husna:  Al-’Alim, al-Khabir, as-
Sami’, dan al-Bashir. 

 Mendiskusikan makna al-Asmaul 
husna:  Al-’Alim, al-Khabir, as-
Sami’, dan al-Bashir. 

 
Menalar/Mengasosiasi 

 Menganalisis iman kepada Allah 
Swt. 

 Menganalisis  nama-nama Allah 
didalam  al-Asmaul husna:  Al-
’Alim, al-Khabir, as-Sami’, dan al-
Bashir. 
 

Mengomunikasikan 

 Mendemonstrasikan bacaan dalil 

naqli beserta artinya yang 
menunjukkan tentang iman 
kepada Allah Swt. 

 Menyajikan paparan tentang 
makna al-Asmaul husna:  Al-’Alim, 
al-Khabir, as-Sami’, dan al-Bashir. 

 Menanggapi pertanyaan dan 
memperbaiki paparan tentang al-

kerja kelompok. 
 
Pengetahuan   

 Tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda dan 
uraian. 

 
Keterampilan  

 Menuliskan hasil 
pengamatan terhadap 
perilaku yang 
mencerminkan orang 
yang meneladani al-
Asmaul husna:  Al-
’Alim, al-Khabir, as-
Sami’, dan al-Bashir 
di lingkungan sekolah 
atau tempat tinggal. 

 Membuat paparan 
iman kepada Allah 
Swt. 

 Membuat paparan 
analisis makna al-

Asmaul husna:  Al-
’Alim, al-Khabir, as-
Sami’, dan al-Bashir. 
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Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

Bashir 
dalam 
kehidup
an 
sehari-
hari. 

Asmaul husna:  Al-’Alim, al-Khabir, 
as-Sami’, dan al-Bashir. 

 Menyusun kesimpulan. 

3.2.  Memahami makna iman 
kepada malaikat  
berdasarkan dalil naqli 

4.2 .  Menyajikan contoh 
perilaku  yang 
mencerminkan  iman 
kepada malaikat. 

 

1. Iman 
kepada 
Malaikat 
Allah Swt. 
1.1. Penger-

tian 
iman 
kepada 
Malai-
kat 
Allah 
Swt. 

1.2. Nama-
nama 
dan 
tugas 
Malai-
kat 

2. Makna iman 
kepada 
malaikat  
berdasarkan 
dalil naqli. 
2.1. Makna 

iman 
kepada   
malai-

Mengamati 

 Mengamati dan memberi komentar 
gambar atau tayangan yang terkait 
dengan iman kepada malaikat 
Allah Swt. 

 Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai iman kepada 
malaikat Allah Swt. 

 Membaca dalil naqli tentang iman 
kepada malaikat Allah Swt. beserta 
artinya. 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
nama-nama malaikat Allah yang 
wajib diketahui beserta tugasnya. 

 Mengajukan pertanyaan mengenai 
manfaat beriman kepada malaikat 
Allah Swt. dalam kehidupan 

sehari-hari. 
 

Mengumpulkan Informasi 

 Mencari dalil naqli yang 
menjelaskan iman kepada malaikat 
Allah Swt. 

 Secara berkelompok 
mengumpulkan contoh-contoh 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
yang memuat: 
 Isi diskusi 

(Mendiskusikan 
contoh-contoh 
nyata perilaku yang 
mencerminkan 
beriman kepada 
malaikat Allah 
Swt.) 

 Sikap yg 
ditunjukkan siswa 
terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap 
pelaksanaan 
jalannya diskusi 

dan kerja 
kelompok. 

 
Pengetahuan  

 Tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda dan 
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Alokasi 
waktu 

Sumber 
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kat 
berda-
sarkan 
dalil 
naqli. 

2.2. Perila-

ku 
orang 
yang 
ber-
iman 
kepada 
malai-
kat 
Allah 
Swt. 

 
 

nyata perilaku yang mencerminkan 
beriman kepada malaikat Allah 
Swt. 

 Mendiskusikan makna beriman 
kepada malaikat Allah Swt. 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Menganalisis contoh-contoh nyata 
perilaku yang mencerminkan 
beriman kepada malaikat Allah Swt 
dalam kehidupan sehari-hari. 

 Menganalisis makna beriman 
kepada malaikat Allah Swt. Dalam 
kehidupan sehari-hari. 
 

Mengomunikasikan 

 Menyajikan paparan contoh-contoh 
nyata perilaku yang mencerminkan 
beriman kepada malaikat Allah Swt 
dalam kehidupan sehari-hari. 

 Menyajikan paparan makna 
beriman kepada malaikat Allah 
Swt. Dalam kehidupan sehari-hari. 

 Menanggapi pertanyaan dan 
memperbaiki. 

 Menyusun kesimpulan. 

uraian.  
 
Keterampilan  

 Menuliskan hasil 
pengamatan terhadap 
perilaku yang 
mencerminkan iman 
kepada malaikat Allah 
di lingkungan tempat 
tinggal kalian. 

 Membuat paparan 
contoh perilaku yang 
mencerminkan 
beriman kepada 
malaikat Allah Swt 
dalam kehidupan 
sehari-hari. 

 Membuat paparan  
makna beriman 
kepada malaikat Allah 
Swt. Dalam 
kehidupan sehari-
hari. 

3.6 Memahami makna tentang 
perilaku amanah sebagai 
implementasi dari Q.S. al-
Anfal/8: 27  dan hadis 
terkait. 

3.7 Memahami  makna tentang 
perilaku istiqamah sebagai 

1. Jujur 
1.1. Penger-

tian 
jujur 

1.2. Contoh 
perilaku 
jujur 

Mengamati 

 Mengamati dan memberi komentar 
gambar atau tayangan yang terkait 
dengan jujur, amanah, dan 
istiqamah. 

 Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai jujur, 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan 
sosiodrama perilaku 
jujur, amanah, dan 
istiqamah dengan 
menggunakan lembar 
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implementasi dari 
pemahaman Q.S. al- 
Ahqaf/46: 13  dan hadis 
terkait. 

4.3 Mencontohkan  perilaku 
amanah sebagai 

implementasi dari Q.S. al-
Anfal/8: 27  dan hadis 
terkait 

4.5 Mencontohkan perilaku 
Istiqamah sesuai 
kandungan Q.S. al- 
Ahqaf/46: 13  dan hadis 
terkait. 

1.3. Hik-mah 
atau 
manfaat 
jujur. 

2. Amanah 
2.1. Penger-

tian 
ama-
nah 

2.2. Contoh 
perila-
ku ama-
nah 

2.3.Hikmah 
atau 
man-
faat 
ama-
nah. 

 
3.  Istiqamah 

3.1 Penger-
tian 
istiqama
h 

3.2 Contoh 
perilaku 
istiqama
h 

3.3 Hikmah 
atau 
manfaat 
Istiqama

amanah, dan istiqamah. 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
cara menumbuhkan jujur, 
amanah, dan istiqamah. 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
manfaat perilaku jujur, amanah, 
dan istiqamah, atau pertanyaan 
lain yang relevan dan aktual. 
 

Mengumpulkan Informasi 

 Secara berkelompok mencari 
contoh-contoh nyata jujur, 
amanah, dan istiqamah dalam 
kehidupan sehari-hari melalui 
berbagai sumber.  

 Mendiskusikan dan 
mengelompokkan data dan 
informasi tentang kesuksesan yang 
diawali dari sikap jujur, amanah, 
dan istiqamah. 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Menganalisis perilaku jujur dalam 

kehidupan  sehari-hari. 

 Menganalisis perilaku amanah 
dalam kehidupan  sehari-hari. 

 Menganalisis perilaku Istiqamah 
dalam kehidupan  sehari-hari. 
 

Mengomunikasikan 

 Memaparkan hubungan antara 

observasi yang 
memuat: 
 kejelasan materi 

(jujur, amanah, dan 
istiqamah). 

 penghayatan 

 kerjasama. 

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
dengan menggunakan 
lembar observasi yang 
memuat: 
 Isi diskusi (jujur, 

amanah, dan 
istiqamah). 

 Sikap yg 
ditunjukkan siswa 
terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap 
pelaksanaan 
jalannya diskusi dan 
kerja kelompok. 

Pengetahuan  

 Tes kemampuan 

kognitif  dengan bentuk 
tes  soal – soal pilihan 
ganda dan uraian.  

 
Keterampilan  

 Menuliskan hasil 
pengamatan terhadap 
perilaku jujur, amanah, 
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h 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

jujur, amanah, dan istiqamah 
dalam kehidupan sehari-hari. 

 Mendemontrasikan/mensosiodram
akan contoh perilaku jujur, 
amanah, dan istiqamah. 

 Menanggapi pertanyaan dan 
memperbaiki paparan. 

 Menyusun kesimpulan. 
 

dan istiqamah di 
lingkungan tempat 
tinggal 

 Membuat paparan 
diagram hubungan 
jujur, amanah, dan 
istiqamah dalam 
kehidupan sehari-hari. 

3.3. Memahami makna empati 
terhadap sesama sesuai 
kandungan Q.S. an-Nisa/4: 
8 dan hadi¡ terkait. 

4.3 Mencontohkan perilaku 
empati terhadap sesama 
sesuai kandungan Q.S. An-
Nisa (4): 8 dan hadis terkait.  

 

1. Empati,  
1.1. Penger-

tian 
empati. 

1.2. Penting
nya 
empati. 

1.3. Dalil 
naqli 
tentang 
empati 
dan 
artinya. 

1.4. Hikmah 

empati 
dalam 
kehidu-
pan 
sehari-
hari. 

2. Hormat 
kepada 

Mengamati 

 Mengamati dan memberi komentar 
gambar atau tayangan yang terkait 
dengan empati,hormat terhadap 
orang tua dan guru dalam 
kehidupan sehari-hari. 

 Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai 
empati,hormat terhadap orang tua 
dan guru dalam kehidupan sehari-
hari. 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
cara menumbuhkan sikap 
empati,hormat terhadap orang tua 
dan guru. 

 Mengajukan pertanyaan mengenai 
manfaat sikap empati. 
empati,hormat terhadap orang tua 
dan guru . 

 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan 
sosiodrama perilaku 
empati, hormat kepada 
orang tua dan guru 
yang memuat: 
 kejelasan materi 

(empati, hormat 
kepada orang tua dan 
guru). 

 penghayatan 
 kerjasama. 

 Mengamati 

pelaksanaan diskusi 
dengan menggunakan 
lembar observasi yang 
memuat: 
 Isi diskusi (empati, 

hormat kepada orang 
tua dan guru) 

 Sikap yg ditunjukkan 
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kedua 
orang tua 

2.1. Penger-
tian 
hormat 
kepada 

kedua 
orang 
tua. 

2.2. Dalil 
naqli 
tentang 
hormat 
kepada 
orang 
tua dan 
artinya. 

2.3. Cara 
hormat 
kepada 
kedua 
orang 
tua. 

 
3. Hormat 

kepada  
guru 
3.1. Penger-

tian 
hormat 
kepada 
guru. 

3.2. Dalil 

Mengumpulkan Informasi 

 Secara berkelompok mencari 
contoh-contoh nyata sikap empati 
di sekolah dan di masyarakat. 

 Mendiskusikan dan 
mengelompokkan data dan 
informasi tentang manfaat yang 
ditimbulkan oleh sikap 
empati,hormat terhadap orang tua 
dan guru dalam kehidupan sehari-
hari. 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Menganalisis dan menyimpulkan 
empati,hormat terhadap orang tua 
dan guru dalam kehidupan sehari-
hari  

 Menganalisis  dan menyimpulkan 
hormat terhadap orang tua dan 
guru dalam kehidupan sehari-hari. 
 

Mengomunikasikan 

 Mensosiodramakan perilaku 
empati,hormat kepada kedua orang 
tua dan guru. 

 Memaparkan  pentingnya  perilaku 
empati dalam  hidup 
bermasyarakat, dan bernegara. 

 Memaparkan pentingnya hormat 
dengan orang tua dan guru dalam 
kehidupan sehari-hari. 

 Menanggapi pertanyaan dan 
memperbaiki paparan. 

siswa terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap pelaksanaan 
jalannya diskusi dan 
kerja kelompok. 

 

Pengetahuan  

 Tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda dan 
uraian.  

 
Keterampilan  

 Menuliskan hasil 
pengamatan terhadap 
perilaku empati, 
hormat kepada orang 
tua dan guru yang 
ada di lingkungan 
tempat tinggal kalian. 

 Membuat paparan 
pentingnya  perilaku 
empati dalam  hidup 
bermasyarakat, dan 
bernegara, serta 
perilaku hormat 
kepada orang tua dan 
guru. 
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naqli 
tentang 
hormat 
kepada 
guru dan 
artinya. 

3.3. Cara 
hormat 
kepada 
guru. 

 

 Menyusun kesimpulan. 
 

3.8  Memahami ketentuan 
bersuci dari hadas  kecil dan 
hadas  besar 

4.6   Mempraktikkan tata cara 
bersuci dari hadas  kecil dan 
hadas besar. 

 

1. Ketentuan  
bersuci dari 
hadas kecil 
dan hadas 
besar  

1.1. Penger-
tian  
taharah 

1.2. Macam-
macam 
hadas 

1.3. Macam-
macam 
najis 

1.4. Tata 
cara 
bersuci 
dari 
hadas 
kecil dan 
hadas 
besar.  

Mengamati 

 Mengamati dan memberi komentar 
gambar atau tayangan yang terkait 
dengan kebersihan. 

 Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai  ketentuan 
bersuci dari hadas  kecil dan hadas  
besar. 

 Membaca dalil naqli mengenai 
ketentuan bersuci dari hadas  kecil 
dan hadas  besar.  
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
ketentuan bersuci dari hadas  kecil 
dan hadas  besar. 

 Mengajukan pertanyaan terkait 
dengan tata cara bersuci dari 
hadas  kecil dan hadas  besar.  
 

Mengumpulkan Informasi 

 Secara berkelompok mencari data 

Sikap 

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
dengan menggunakan 
lembar observasi yang 
memuat: 
 Isi diskusi (bersuci 

dari hadas  kecil dan 
hadas  besar). 

 Sikap yg 
ditunjukkan siswa 
terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap 

pelaksanaan 
jalannya diskusi dan 
kerja kelompok. 

 
Pengetahuan  

 Tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
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1.5. Hikmah   
taharah. 

 
 

 

dari berita atau informasi tentang  
ketentuan bersuci dari hadas  kecil 
dan hadas  besar. 

 Mendiskusikan tata cara  bersuci 
dari hadas  kecil dan hadas  besar. 

 Mendiskusikan manfaat bersuci 
dari hadas  kecil dan hadas  besar. 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Membuat analisis tata cara bersuci 
dari hadas  kecil dan hadas  besar. 

 Merumuskan manfaat bersuci dari 
hadas  kecil dan hadas  besar. 
 

Mengomunikasikan 

 Mendemonstrasikan praktik 
bersuci dari hadas  kecil dan hadas  
besar. 

 Menyajikan paparan bagan tentang 
ketentuan  bersuci dari hadas  
kecil dan hadas  besar. 

 Memaparkan rumusan hikmah dan 
manfaat bersuci dari hadas  kecil 
dan hadas  besar  

 Menanggapi pertanyaan dalam 
diskusi. 

 Merumuskan kesimpulan. 

pilihan ganda dan 
uraian. 

 Tes kemampuan 
psikomotorik dengan 
unjuk kerja tentang  
tayamum/wudhu  

 
Keterampilan  

 Menuliskan hasil 
pengamatan terhadap  
perilaku-perilaku yang 
selalu memperhatikan 
yang memperhatikan 
kesucian baik hadas 
maupun najis di 
lingkungan tempat 
tinggalnya. 

 Membuat paparan 
bagan alur tata cara 
bersuci dari hadas  
kecil dan hadas  besar.  

 Membuat paparan  
manfaat bersuci dari 
hadas  kecil dan hadas  
besar dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.9  Memahami ketentuan 
shalat berjamaah 

4.8  Mempraktikkan shalat 
berjamaah 

 

1. Shalat 
wajib 
berjamaah 

1.1. Penger-
tian 
shalat 

Mengamati 

 Mengamati dan memberi komentar 
gambar atau tayangan yang terkait 
dengan shalat berjamaah. 

 Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai  tata cara 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
yang memuat: 
 Isi diskusi (shalat 

berjamaah). 
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berjama-
ah 

1.2. Dalil 
naqli 
mengenai 
shalat 

berjama-
ah 

1.3. Keten-
tuan  
shalat 
berjama-
ah 

1.4. Tata 
cara 
shalat 
berjama-
ah 

1.5. Hik-
mah 
shalat 
berjama-
ah 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

shalat berjamaah.  

 Membaca dalil naqli mengenai 
shalat berjamaah. 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
ketentuan shalat berjamaah. 

 Mengajukan pertanyaan terkait 
dengan tata cara pelaksanaan 
shalat berjamaah. 
 

Mengumpulkan Informasi 

 Secara berkelompok mencari data 
dari berita atau informasi tentang  
ketentuan shalat berjamaah. 

 Mendiskusikan tata cara  shalat 
berjamaah. 

 Mendiskusikan manfaat shalat 
berjamaah. 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Membuat analisis tata cara shalat 
berjamaah. 

 Membuat analisis tentang 
halangan shalat berjamaah. 

 Merumuskan manfaat shalat 
berjamaah. 
 

Mengomunikasikan 

 Mendemonstrasikan praktik shalat 
berjamaah. 

 Menyajikan paparan bagan tentang 
ketentuan  shalat berjamaah. 

 Sikap yg 
ditunjukkan siswa 
terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap 
pelaksanaan 

jalannya diskusi 
dan kerja 
kelompok. 

 
Pengetahuan  

 Tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda dan 
uraian. 

 Tes kemampuan 
psikomotorik dengan 
unjuk kerja tentang  
shalat berjamaah  

 
Keterampilan  

 Menuliskan hasil 
pengamatan terhadap  
ciri-ciri orang yang 
rajin melaksanakan 
shalat berjamaah di 
lingkungan tempat 
tinggal. 

 Membuat paparan 
bagan alur tata cara 
shalat berjamaah.  

 Membuat paparan  
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 Memaparkan rumusan hikmah dan 
manfaat shalat berjamaah. 

 Menanggapi pertanyaan dalam 
diskusi. 

 Merumuskan kesimpulan. 

manfaat shalat 
berjamaah. 

3.10  Memahami ketentuan 

shalat Jumat  
4.9    Mempraktikkan shalat 

Jumat 
 

1.  Shalat 

Jumat 

1.1. Penger-
tian 
shalat 
Jumat 

1.2.  Dalil 
naqli 
mengen
ai shalat 
Jumat 

1.3. Ketentu
an 
shalat 
Jumat 

1.4. Tata 
cara 
shalat 
Jumat 

1.5. Hikmah 

shalat 
Jumat  

 
 
 
 
 
 

Mengamati 

 Mengamati dan memberi komentar 
gambar atau tayangan yang terkait 
dengan shalat Jumat. 

 Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai  tata cara 
shalat Jumat.  

 Membaca dalil naqli mengenai 
shalat Jumat. 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
ketentuan shalat Jumat. 

 Mengajukan pertanyaan terkait 
dengan tata cara pelaksanaan 
shalat Jumat. 
 

Mengumpulkan Informasi 

 Secara berkelompok mencari data 
dari berita atau informasi tentang  

ketentuan shalat Jumat. 

 Mendiskusikan tata cara  shalat 
Jumat. 

 Mendiskusikan manfaat shalat 
Jumat. 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Membuat analisis tata cara shalat 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
dengan menggunakan 
lembar observasi yang 
memuat: 
 Isi diskusi (shalat 

Jumat). 
 Sikap yg 

ditunjukkan siswa 
terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap 
pelaksanaan 
jalannya diskusi 
dan kerja 
kelompok. 

 
Pengetahuan  

 Tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda dan 
uraian. 

 Tes kemampuan 
psikomotorik dengan 
unjuk kerja tentang  
shalat Jumat.  
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Jumat. 

 Membuat analisis tentang 
halangan shalat Jumat. 

 Merumuskan manfaat shalat 
Jumat. 
 

Mengomunikasikan 

 Mendemonstrasikan praktik shalat 
Jumat. 

 Menyajikan paparan bagan tentang 
ketentuan shalat Jumat. 

 Memaparkan rumusan hikmah dan 
manfaat shalat Jumat. 

 Menanggapi pertanyaan dalam 
diskusi. 

 Merumuskan kesimpulan. 

 
Keterampilan  

 Menuliskan hasil 
pengamatan terhadap   
orang yang rajin 
melaksanakan shalat 
Jumat di lingkungan 
tempat tinggal. 

 Membuat paparan 
bagan alur tata cara 
shalat Jumat.  

 Membuat paparan  
manfaat shalat Jumat 

3.11  Memahami ketentuan 
shalat jamak qasar 

4.7    Mempraktikkan shalat 
shalat jamak qasar  

1. Shalat 
jamak qasar 

1.1. Penger-
tian 
shalat 
jamak 
qasar 

1.2.  Dalil 
naqli 
mengenai 
shalat 
jamak 
qasar 

1.3. Ketentu
an shalat 
jamak 
qasar 

Mengamati 

 Mengamati dan memberi komentar 
gambar atau tayangan yang terkait 
dengan shalat jamak qasar. 

 Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai  tata cara 
shalat jamak qasar. 

 Membaca dalil naqli mengenai 
shalat jamak qasar. 

 
Menanya 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
ketentuan shalat jamak qasar. 

 Mengajukan pertanyaan terkait 
dengan tata cara pelaksanaan 
shalat jamak qasar. 
 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
dengan menggunakan 
lembar observasi yang 
memuat: 
 Isi diskusi (shalat 

jamak qasar). 
 Sikap yg 

ditunjukkan siswa 
terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap 
pelaksanaan 
jalannya diskusi 
dan kerja 
kelompok. 

9 JP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Buku siswa 
Kemdikbud 

 Gambar/ 
video/ 
multimedia 
interaktif 

 Internet 
 



-20- 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

1.4. Tata 
cara 
shalat 
jamak 
qasar 

1.5. Hik-
mah 
shalat 
jamak 
qasar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengumpulkan Informasi 

 Secara berkelompok mencari data 
dari berita atau informasi tentang  
ketentuan shalat jamak qasar. 

 Mendiskusikan tata cara shalat 
jamak qasar. 

 Mendiskusikan manfaat shalat 
jamak qasar. 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Membuat analisis tata cara shalat 
jamak qasar. 

 Membuat analisis syarat shalat 
jamak qasar. 

 Merumuskan manfaat shalat 
jamak qasar. 
 

Mengomunikasikan 

 Mendemonstrasikan praktik shalat 
jamak qasar. 

 Menyajikan paparan bagan tentang 
ketentuan shalat jamak qasar. 

 Memaparkan rumusan hikmah dan 
manfaat shalat jamak qasar. 

 Menanggapi pertanyaan dalam 
diskusi. 

 Merumuskan kesimpulan. 

 
Pengetahuan  

 Tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda dan 
uraian. 

 Tes kemampuan 
psikomotorik dengan 
unjuk kerja tentang  
shalat jamak qasar.  

 
Keterampilan  

 Tuliskan pengalaman 
kalian dalam 
melaksanakan shalat 
jamak qasar. 

 Membuat paparan 
bagan alur tata cara 
shalat jamak qasar. 

 Membuat paparan  
manfaat shalat jamak 
qasar. 

3.12 Memahami sejarah 
perjuangan Nabi Muhammad 
Saw. Periode Mekah  

4.7 Menyajikan  strategi 
perjuangan  yang dilakukan 
Nabi Muhammad Saw. 

1. Sejarah 
perjuangan 
Nabi 
Muhammad 
Saw. periode 
Mekah 

Mengamati 

 Mengamati dan memberi komentar 
gambar atau tayangan yang terkait 
dengan perjuangan Nabi 
Muhammad Saw. periode Mekah. 

 Menyimak dan membaca 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
yang memuat: 
 Isi diskusi (sejarah 

perjuangan Islam 
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Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

periode Mekah  
 

1.1.Kelahi-ran 
nabi 
Muhammad 
Saw. 

1.2. Nabi 
Muhammad 

Saw. 
diangkat 
menjadi 
rasul 

1.3. Dakwah 
nabi 
Muhammad 
di Mekah 
 

 
 
 

penjelasan mengenai perjuangan 
Nabi Muhammad Saw. periode 
Mekah. 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan 
bagaimana keadaan Mekah 
sebelum datangnya nabi 
Muhammad Saw.? 

 Mengajukan pertanyaan terkait 
kronologi diangkatnya nabi 
Muhammad Saw. Menjadi rasul  
atau pertanyaan lain yang relevan.  
 

Mengumpulkan Informasi 

 Mendiskusikan sejarah kelahiran  
Nabi Muhammad Saw. 
berdasarkan data dari berbagai 
sumber. 

 Mendiskusikan  sejarah Nabi 
Muhammad Saw. diangkat menjadi 
rasul 
berdasarkan data dari berbagai 
sumber. 

 Mendiskusikan dakwah Nabi 

Muhammad Saw. di Mekah. 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Melakukan analisis kronologi 
sejarah kelahiran Nabi Muhammad 
Saw.  dalam bentuk membuat 
diagram alur. 

 Melakukan analisis kronologi 

periode Mekah) 
 Sikap yg 

ditunjukkan siswa 
terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap 

pelaksanaan 
jalannya diskusi 
dan kerja 
kelompok. 

 
 
Pengetahuan  

 Tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda dan 
uraian 

 
Keterampilan  

 Menuliskan hasil 
pengamatan terhadap 
perilaku-perilaku 
yang dapat dijadikan 
hikmah dan pelajaran 

bagi kita dari sejarah 
Islam Periode Mekah 

  Membuat paparan 
kronologi sejarah 
perkembangan Islam 
periode Mekah yang 
diwujudkan dalam 
bentuk membuat 

 
 
 
 
 
 

 Internet 

 Peta Mekah 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

sejarah Nabi Muhammad Saw. 
diangkat menjadi rasul dalam 
bentuk membuat diagram alur. 

 Melakukan analisis dakwah Nabi 
Muhammad Saw. di Mekah dalam 
bentuk membuat diagram alur.. 
 

Mengomunikasikan 

 Menyajikan paparan  kronologi 
sejarah kelahiran  Nabi 
Muhammad Saw. dalam bentuk 
membuat diagram alur. 

 Menyajikan paparan  kronologi 
sejarah diangkatnya Nabi 
Muhammad Saw. sebagai rasul 
dalam bentuk membuat diagram 
alur. 

 Menyajikan paparan  analisis 
dakwah yang dilakukan rasul di 
Mekah dalam bentuk membuat 
diagram alur. 

 Menanggapi pertanyaan. 

 Menyusun kesimpulan. 

diagram alur. 
 

3.13  Memahami sejarah 
perjuangan Nabi 

Muhammad SAW Periode 
Madinah dan Madinah. 

4.13  Menyajikan  strategi 
perjuangan yang dilakukan 
Nabi Muhammad Saw. 
periode Madinah. 

 
 

1.    Sejarah 
perjuangan 

Nabi 
Muhamma
d Saw. 
periode 
Madinah 

1.1. sebab-
sebab Nabi 
Muhamma

Mengamati 

 Mengamati dan memberi komentar 
gambar atau tayangan yang terkait 
dengan perjuangan Nabi 
Muhammad Saw. periode Madinah. 

 Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai perjuangan 
Nabi Muhammad Saw. periode 
Madinah. 

 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
dengan menggunakan 
lembar observasi yang 
memuat: 
 Isi diskusi (sejarah 

perjuangan Islam 
periode Madinah) 

 Sikap yg 

3 JP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Buku siswa 
Kemdikbud 

 Gambar/ 
video/ 
multimedia 
interaktif 

 Internet 

 Peta 
Madinah 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d Saw. 
hijrah. 

1.2. peristiwa 
Nabi 
Muhamma
d Saw. 

hijrah 
1.3. Dakwah 

nabi 
Muhamma
d di 
Madinah 

 
 
 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan 
bagaimana sikap masyarakat 
Madinah dalam menyambut 
datangnya Nabi Muhammad Saw.? 

 Mengajukan pertanyaan terkait 
kronologi sebab-sebab Nabi 
Muhammad Saw. hijrah atau 
pertanyaan lain yang relevan.  

 
Mengumpulkan Informasi 

 Mendiskusikan sejarah sebab-
sebab   Nabi Muhammad Saw. 
hijrah berdasarkan data dari 
berbagai sumber. 

 Mendiskusikan  peristiwa Nabi 
Muhammad Saw. Hijrah 
berdasarkan data dari berbagai 
sumber. 

 Mendiskusikan dakwah Nabi 
Muhammad Saw. di Madinah. 

Menalar/Mengasosiasi 

 Melakukan analisis kronologi 
sejarah sebab-sebab   Nabi 
Muhammad Saw. hijrah dalam 

bentuk membuat diagram alur. 

 Melakukan analisis kronologi 
peristiwa Nabi Muhammad Saw. 
hijrah dalam bentuk membuat 
diagram alur. 

 Melakukan analisis dakwah Nabi 
Muhammad Saw. di Madinah 
dalam bentuk membuat diagram 

ditunjukkan siswa 
terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap 
pelaksanaan 
jalannya diskusi 

dan kerja 
kelompok. 

 
Pengetahuan  

 Tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda dan 
uraian 

 
Keterampilan  

 Menuliskan hasil 
pengamatan terhadap 
perilaku-perilaku yang 
dapat dijadikan hikmah 
dan pelajaran bagi kita 
dari sejarah Islam 
Periode Madinah. 

 Membuat paparan 
kronologi sejarah 
perkembangan Islam 
periode Madinah yang 
diwujudkan dalam 
bentuk membuat 
diagram alur. 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

alur. 
 
Mengomunikasikan 

 Menyajikan paparan  kronologi 
sejarah sebab-sebab   Nabi 
Muhammad Saw. hijrah dalam 
bentuk membuat diagram alur. 

 Menyajikan paparan  kronologi 
peristiwa Nabi Muhammad Saw. 
hijrah dalam bentuk membuat 
diagram alur. 

 Menyajikan paparan  analisis 
dakwah Nabi Muhammad Saw. di 
Madinah dalam bentuk membuat 
diagram alur. 

 Menanggapi pertanyaan. 

 Menyusun kesimpulan. 

3.14  Mengetahui sikap terpuji 
khulafaurrasyidin 

4.14  Mencontohkan perilaku 
terpuji dari 
khulafaurrasyidin 

 
 
 

1. Sikap terpuji 
khulafaur-
rasyidin  

1.1. Khali-
fah Abu 
Bakar as-
Siddiq 

1.2. Khali-

fah Umar 
bin 
Khatab 

1.3. Khali-
fah 
Usman 
bin Affan 

1.4. Khali-

Mengamati 

 Mengamati dan memberi komentar 
gambar atau tayangan yang terkait 
dengan sikap terpuji 
khulafaurrasyidin. 

 Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai sikap terpuji 
khulafaurrasyidin. 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan 
bagaimana sikap yang dimiliki oleh 
khulafaurrasyidin? 

 Mengajukan pertanyaan terkait 
kronologi kepemimpinan 
khulafaurrasyidin atau pertanyaan 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
dengan menggunakan 
lembar observasi yang 
memuat: 
 Isi diskusi ( sikap 

terpuji 

khulafaurrasyidin) 
 Sikap yg 

ditunjukkan siswa 
terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap 
pelaksanaan 
jalannya diskusi 

3 JP 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Buku siswa 
Kemdikbud 

 Gambar/ 
video/ 
multimedia 
interaktif 

 Internet 

 Peta Timur 
Tengah 
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Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

fah Ali bin 
Abi Thalib 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

lain yang relevan.  
 

Mengumpulkan Informasi 

 Mendiskusikan kepemimpinan Abu 
bakar as-Sidiq berdasarkan data 
dari berbagai sumber. 

 Mendiskusikan  kepemimpinan 
Umar bin Khatab berdasarkan data 
dari berbagai sumber. 

 Mendiskusikan kepemimpinan 
Usman bin Affan berdasarkan data 
dari berbagai sumber. 

  Mendiskusikan kepemimpinan Ali 
bin Abi Thalib berdasarkan data 
dari berbagai sumber 

Menalar/Mengasosiasi 

 Melakukan analisis  kepemimpinan 
Abu bakar as-Sidiq dalam bentuk 
membuat diagram alur. 

 Melakukan analisis kepemimpinan 
Umar bin Khatab dalam bentuk 
membuat diagram alur. 

 Melakukan analisis kepemimpinan 
Usman bin Affan dalam bentuk 
membuat diagram alur. 

 Melakukan analisis kepemimpinan 
Ali bin Abi Thalib dalam bentuk 
membuat diagram alur. 

 
Mengomunikasikan 

 Menyajikan paparan  
kepemimpinan Abu Bakar as-Sidiq 
dalam bentuk membuat diagram 

dan kerja 
kelompok. 

 
Pengetahuan  

 Tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda dan 
uraian 

 
Keterampilan  

 Menuliskan hasil 
pengamatan terhadap 
perilaku-perilaku yang 
dapat dijadikan hikmah 
dan pelajaran bagi kita 
dari sikap terpuji 
khulafaurrasyidin. 

 Membuat paparan 
sikap terpuji 
khulafaurrasyidin yang 
diwujudkan dalam 
bentuk membuat 
diagram alur. 
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Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

alur. 

 Menyajikan paparan 
kepemimpinan Umar bin Khatab 
dalam bentuk membuat diagram 
alur. 

 Menyajikan paparan 
kepemimpinan Usman bin Affan 
dalam bentuk membuat diagram 
alur. 

 Menyajikan paparan 
kepemimpinan Ali bin Abi Thalib 
dalam bentuk membuat diagram 
alur. 

 Menanggapi pertanyaan. 

 Menyusun kesimpulan. 
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Satuan Pendidikan :  SMP/MTs 
Kelas    :  VIII (Delapan) 
Kompetensi Inti  :  

 

KI  1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI  2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.. 

KI  3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI  4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
membuat,) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang)sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

1.1 Menghayati Al-Quran 
sebagai implementasi dari 
pemahaman rukun iman. 

1.2 Meyakini Kitab suci Al-
Quran sebagai pedoman 
hidup sehari-hari 

1.3 Meyakini Nabi Muhammad 
SAW sebagai nabi akhir 
zaman 

1.4 Menunaikan shalat sunnah  

1.5 Menerapkan ketentuan 
sujud syukur, sujud 
tilawah dan sujud syahwi 
berdasarkan syariat Islam 

1.6 Menunaikan puasa 
Ramadhan dan puasa 

 

Pembelajaran  KI 1 dan KI 2 
dilakukan secara tidak langsung 
(terintegrasi) dalam pembelajaran KI 
3 dan KI 4 

Penilaian KI 1 dan KI 2 
dilakukan melalui 
pengamatan, penilaian 
diri, penilaian teman 
sejawat oleh peserta 
didik, dan jurnal 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

sunnah sebagai 
implementasi dari 
pemahaman rukun Islam 

1.7 Menerapkan ketentuan 
syariat Islam dalam 
mengonsumsi makanan 
yang halal dan bergizi 

2.1 Menghargai perilaku jujur 
sebagai implementasi dari 
pemahaman Q.S. Al-Maidah 
(5): 8 dan hadits terkait 

2.2 Menghargai perilaku hormat 
dan patuh kepada orang tua 
dan guru sebagai 
implementasi dari 
pemahaman Q.S. An-Nisa 
(4): 36 dan hadits terkait 

2.3 Menghargai perilaku gemar 
beramal saleh dan berbaik 
sangka kepada sesama 
sebagai implementasi dari 
pemahaman Q.S. Al- Ashr 
(103): 2-3, Q.S. Al-Hujurat 
(49): 12 dan hadits terkait 

2.4 Menghargai perilaku rendah 
hati, hemat, dan hidup 
sederhana sebagai 
implementasi dari 
pemahaman Q.S. Al Furqan 
(25): 63, Q.S. Al Isra’(17): 27 
dan hadits terkait 

2.5 Menghargai perilaku 
mengonsumsi makanan dan 
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Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

minuman yang halal dan 
bergizi dalam kehidupan 
sehari-hari sebagai 
implementasi dari 
pemahaman Q.S. An-Nahl 
(16): 114 dan hadits terkait  

2.6 Menghargai perilaku 
menghindari minuman 
keras, judi, dan 
pertengkaran sebagai 
implementasi dari 
pemahaman Q.S. Al-Maidah 
(5): 90–91 dan 32 serta 
hadits terkait. 

2.7 Menghargai perilaku 
semangat menumbuh 
kembangkan ilmu 
pengetahuan sebagai 
implementasi dari 
pemahaman sifat Allah (Al-
’Alim, al-Khabir, as-Sami’, 
dan al-Bashir) dan Q.S. Al- 
Mujadilah (58): 11 dan Ar-
Rahman (55): 33 serta hadits 
terkait  

2.8 Meneladani semangat 
ilmuwan muslim dalam 
menumbuhkembangkan 
ilmu pengetahuan dalam 
kehidupan sehari-hari 

3.1  Memahami makna Q.S. Al-
Furqan (25): 63; dan Q.S. 
Al Isra’(17) : 27; serta 

Q.S. Al-
Furqan (25): 
63; dan Q.S. 

Mengamati 

 Mengamati teks atau  tayangan 
yang Q.S. Al-Furqan (25): 63; dan 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 

12 JP  Al Qur’an 
dan 
terjemahnya 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

hadits terkait 
 
4.1.1 Membaca Q.S. Al Furqan 

(25): 63 dan Al-Isra’ (17): 
27 dengan tartil 

 

4.1.2 Menunjukkan hafalan Q.S. 
Al-Furqan (25) ayat 63 dan 
Al-Isra’ (17): 27 serta 
Hadits terkait 

 

Al Isra’(17) : 
27; dan 
Hadis 
tentang 
rendah hati, 
hemat dan 

hidup 
sederhana 
 
 

Q.S. Al Isra’(17) : 27 untuk 
memotivasi semangat membaca 
dan mengkaji Al-Qur’an. 

 Menyimak dan membaca Q.S. Al-
Furqan (25): 63; dan Q.S. Al 
Isra’(17) : 27; serta hadits tentang 
rendah hati, hemat dan hidup 
sederhana. 

 Menyimak penjelasan tentang 
hukum bacaan mim sukun. 

 Menelaah arti Q.S. Al-Furqan (25): 
63; dan Q.S. Al Isra’(17) : 27;  
 

Menanya 

 Peserta didik mengajukan 
pertanyaan tentang keutamaan 
menbaca Al-Qur’an dan ilmu tajwid 
serta hikmah yang terkandung di 
dalamnya. 

 Mengajukan pertanyaan mengenai 
hukum bacaan Mim Sukun dana 
macam-macamnya. 
  

Mengumpulkan Informasi 

 Secara individu maupun kelompok 

mencari dan menyusun lafadz atau 
kalimat yang mengandung hukum 
bacaan Mim Sukun pada Q.S. Al-
Furqan (25): 63; dan Q.S. Al 
Isra’(17) : 27. 

 Menyusun dan memasangkan 
lafadz dengan artinya baik secara 
individu maupun kelompok pada 

dengan menggunakan 
lembar observasi yang 
memuat: 
 Isi diskusi 

(kandungan ayat dan 
hukum bacaan mim 

sukun) 

 Sikap yg ditunjukkan 
siswa terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap kandungan 
Q.S. Al-Furqan (25): 
63; dan Q.S. Al 
Isra’(17) : 27;  tentang 
rendah hati, hemat 
dan hidup sederhana 
dan hukum bacaan 
mim sukun. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Depag RI 

 Buku Teks 
PAI kelas 
VIII 

 Buku-buku 
Penunjang 
PAI kelas 
VIII 

 CD/Video 
Pembelajara
n Interaktif 
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Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Q.S. Al-Furqan (25): 63; dan Q.S. 
Al Isra’(17) : 27. 

 Secara berpasangan menghafalkan 
Q.S. Al-Furqan (25): 63; dan Q.S. 
Al Isra’(17) : 27. 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Secara individu maupun kelompok 
menganalisis lafadz-lafadz yang 
mengandung hukum bacaan izhar 
syafawi, ikhfa syafawi, dan idgam 
mutamasilain. 

 Secara individu maupun kelompok 
menganalisis lafadz-lafadz yang 
sudah sesuai dengan artinya. 

 Menyimpulkan isi kandungan Q.S. 
Al-Furqan (25): 63; dan Q.S. Al 
Isra’(17) : 27. 
 

Mengomunikasikan 

 Menunjukkan/memaparkan hasil 
analisis tentang hukum bacaan 
mim sukun yang terkandung dalam 
Q.S. Al-Furqan (25): 63; dan Q.S. 
Al Isra’(17) : 27 

 Mendemonstrasikan hafalan Q.S. 
Al-Furqan (25): 63; dan Q.S. Al 
Isra’(17) : 27. 

 Memaparkan kesimpulan isi 
kandungan Q.S. Al-Furqan (25): 
63; dan Q.S. Al Isra’(17) : 27. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Pengetahuan  

 tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda 

 Tes lisan hafalan Q.S. 
Al-Furqan (25): 63; 
dan Q.S. Al Isra’(17) : 
27  

 
Keterampilan  

 Mencari dan 
mengumpulkan 
gambar 
/artikel/berita 
sebagai motivasi 
mempelajari Al-
Qur’an.  

 Membuat paparan 
tentang kandungan 
Q.S. Al-Furqan (25): 
63; dan Q.S. Al 
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Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Isra’(17) : 27 dan 
Hadits terkait. 

 Membuat paparan 
anaisis dan 
identifikasi hukum 
bacaan mim sukun 
dalam Q.S. Al-Furqan 
(25): 63; dan Q.S. Al 
Isra’(17) : 27 

3.2     Memahami makna Q.S. 
An Nahl (16):114 dan  
hadits terkait 

 
4.2.1  Membaca Q.S. An Nahl 

(16): 114 dengan tartil 
 
4.2. 2 Menunjukkan hafalan 

Q.S. An Nahl (16): 114 
serta Hadits terkait 

Q.S. An 
Nahl 
(16):114 
dan Hadis 
terkait 
tentang 
perilaku 
perilaku 
mengonsum
si makanan 
dan 
minuman 
yang halal 
dan bergizi  
 

Mengamati 

 Mencermati bacaan Q.S. An Nahl 
(16):114 dan hadits terkait tentang 
perilaku beramal soleh.  

 Mengidentifikasi hukum tajwid 
yang terkandung dalam Q.S. An 
Nahl (16):114 

 Menyimak dan membaca Q.S. An 
Nahl (16):114 dan hadits terkait 

 Menyimak penjelasan tentang 
hukum bacaan ra. 

 Membaca dan menghafal arti Q.S. 
An Nahl (16):114. 

 Mencermati isi kandungan ayat 
Q.S. An Nahl (16):114 dan hadits 
terkait. 

 
Menanya. 

 Mengajukan beberapa pertanyaan 
tentang perilaku makanan dan 
minuman yang halal dan bergizi. 

 Mengajukan pertanyaan mengenai 
hukum bacaan ra yang terkandung 
dalam Q.S. An Nahl (16):114. 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
dengan menggunakan 
lembar observasi yang 
memuat: 

 Isi diskusi 
kandungan ayat 
dan hukum bacaan  
ra 

 Sikap yg 
ditunjukkan siswa 
terkait dengan 
kecenderungan 
mengomsumsi 
makanan yang 
halal dan bergizi 

 
Pengetahuan  

 tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda. 

 Tes lisan hafalan Q.S. 

6  JP  Al Qur’an 
dan 
terjemahnya 
Depag RI 

 Buku Teks 
PAI kelas 
VIII 

 Buku-buku 
Penunjang 
PAI kelas 
VIII 

 CD/Video 
Pembelajara
n Interaktif 
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Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

 
Mengumpulkan Informasi 

 Menentukan dan mengelompokkan 
hukum bacaan yang terkandung 
dalam Q.S. An Nahl (16):114. 

 Mengidentifikasi lafadz-lafadz yang 
mengandung hukum bacaan  ra 
dalam Q.S. An Nahl (16):114. 

 Membaca dan mencermati arti Q.S. 
An Nahl (16):114 dan hadis terkait. 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Menyusun dan mengelompokkan 
lafadz-lafadz yang mengandung 
hukum bacaan ra. 

 Menyimpulkan isi kandungan Q.S. 
An Nahl (16):114. 

 Membuat mind mapping 
keterkaitan antara makanan yang 
halal dan bergizi. 
 

Mengomunikasikan 

  Memaparkan hasil temuan tentang 
hukum bacaan ra  dalam Q.S. An 
Nahl (16):114. 

 Menyajikan kesimpulan 
kandungan Q.S. An Nahl (16):114. 

 Memaparkan hasil analisis 
keterkaitan antara makanan yang 
halal dan bergizi. 

An Nahl (16):114. 
 
Keterampilan  

 Mengumpulkan 
gambar/ berita/ 
artikel yang memuat 
sikap senang 
mempelajari Al 
Qur’an. 

 Membuat paparan 
tentang kandungan 
Q.S. An Nahl (16):114 
Hadits terkait. 

 Membuat paparan 
anaisis dan 
identifikasi hukum 
bacaan  ra dalam  
Q.S. An Nahl (16):114. 

 

3.3     Memahami makna Q.S. 
Al-Maidah (5): 90–91 dan 
32 serta Hadis terkait 

Q.S. Al-
Maidah (5): 
90–91 dan 

Mengamati 

 Mencermati bacaan Q.S. Al-Maidah 
(5): 90–91 dan 32; serta hadits 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 

9  JP  Al Qur’an 
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4.3.1  Membaca Q.S. Al-Maidah 

(5): 90–91 dan 32  dengan 
tartil 

 
4.3. 2 Menunjukkan hafalan 

Q.S. Al-Maidah (5): 90–91 
dan 32  serta Hadits 
terkait 

32 serta 
Hadis 
terkait 
tentang 
perilaku 
menghindar

i minuman 
keras, judi, 
dan 
pertengkara
n 

 

terkait tentang perilaku 
menghindari minuman keras, judi, 
dan pertengkaran.  

 Mengidentifikasi hukum tajwid 
yang terkandung dalam Q.S. Al-
Maidah (5): 90–91 dan 32; 

 Menyimak dan membaca Q.S. Al-
Maidah (5): 90–91 dan 32; serta 
hadits terkait. 

 Menyimak penjelasan tentang 
hukum bacaan qalqalah dan ra 

 Membaca dan menghafal arti Q.S. 
Al-Maidah (5): 90–91 dan 32. 

 Mencermati isi kandungan ayat 
Q.S. Al-Maidah (5): 90–91 dan 32. 
 

Menanya 

 Mengajukan beberapa pertanyaan 
tentang perilaku perilaku 
menghindari minuman keras, judi, 
dan pertengkaran 

 Mengajukan pertanyaan mengenai 
hukum bacaan qalqalah dan ra 
yang terkandung dalam Al-Maidah 
(5): 90–91 dan 32. 
 

Mengumpulkan Informasi 

 Menentukan dan mengelompokkan 
hukum bacaan yang terkandung 
dalam Q.S. Al-Maidah (5): 90–91 
dan 32. 

 Mengidentifikasi lafadz-lafadz yang 
mengandung hukum bacaan 

dengan menggunakan 
lembar observasi yang 
memuat: 
 Isi diskusi 

kandungan ayat 
dan hukum bacaan 

qalqalah dan ra 
 Sikap yg 

ditunjukkan siswa 
terkait dengan 
tanggun jawabnya 
terhadap 
kandungan ayat 
tentang perilaku 
beramal soleh dan 
baik sangka.dan 
hukum bacaan 
qalqalah dan ra 

 
Pengetahuan  

 tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda. 

 Tes lisan hafalan Q.S. 

Al-Maidah (5): 90–91 
dan 32. 

 
Keterampilan  

 Mengumpulkan 
gambar/ berita/ 
artikel yang memuat 
sikap senang 

Depag RI 

 Buku Teks 
PAI kelas 
VIII 

 Buku-buku 
Penunjang 
PAI kelas 
VIII 

 CD/Video 
Pembelajara
n Interaktif 
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qalqalah dan ra dalam Q.S. Al-
Maidah (5): 90–91 dan 32. 

 Membaca dan mencermati arti Q.S. 
Al-Maidah (5): 90–91 dan 32. dan 
hadis terkait. 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Menyusun dan mengelompokkan 
lafadz-lafadz yang mengandung 
hukum bacaan qalqalah sughra 
dan kubra serta ra tafkhim dan 
tarqiq. 

 Menyimpulkan isi kandungan Q.S. 
Al-Maidah (5): 90–91 dan 32. 

Membuat mind mapping 
keterkaitan antara perilaku 
perilaku menghindari minuman 
keras, judi, dan pertengkaran 

 
Mengomunikasikan 

  Memaparkan hasil temuan tentang 
hukum bacaan qalqalah dan ra 
dalam Q.S. Al-Maidah (5): 90–91 
dan 32. 

 Menyajikan kesimpulan 
kandungan Q.S. Al-Maidah (5): 90–
91 dan 32. 

 Memaparkan hasil analisis 
keterkaitan antara perilaku 
menghindari minuman keras, judi, 
dan pertengkaran 

mempelajari Al 
Qur’an. 

 Membuat paparan 
tentang kandungan  
Q.S. Al-Maidah (5): 
90–91 dan 32 dan 
Hadits terkait. 

 Membuat paparan 
anaisis dan 
identifikasi hukum 
bacaan qalqalah dan 
ra dalam  Q.S. Al-
Maidah (5): 90–91 dan 
32. 

 

3.4  Memahami makna beriman 
Iman Kepada 
Kitab-kitab 

Mengamati 

 Mengamati dan mencermati 

Observasi 

 Mengamati 

9  JP   Al Qur’an 
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kepada Kitab-kitab Allah 

 
4.4 Menyajikan dalil naqli 

tentang beriman Kitab-kitab 
Allah 

Allah gambar atau tayangan yang terkait 
dengan iman kepada kitab-kitab 
allah. 

 Menyimak dan membaca kembali 
penjelasan iman kepada kitab-
kitab allah. 

 Membaca dalil naqli tentang iman 
kepada kitab-kitab allah beserta 
artinya. 

 
Menanya 

 Peserta didik mengajukan 
pertanyaan mengenai 
perbedaan/persamaan kitab-kitab 
Allah yang diturunkan kepada para 
nabi dan rasul-Nya. 
 

Mengumpulkan Informasi 

 Menggali pengetahuan tentang 
kitab-kitab Allah melaui berbagai 
media yang ada. 

 Mencari dan menelaah dalil naqli 
tentang keberadaan kitab-kitab 
Allah selain al-Qur’an.  

 Mengumpulkan bukti-bukti selain 

dalil naqli tentang kitab-kitab Allah 
selain al-Qur’an. 

 Mengumpulkan contoh-contoh 
nyata perilaku yang mencerminkan 
beriman kepada kitab-kitab Allah. 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Menganalisis hasil temuan isi 

pelaksanaan diskusi 
dengan menggunakan 
lembar observasi yang 
memuat: 
 Isi diskusi (contoh 

hasil temuan 

bentuk dan isi 
kitab-kitab Allah. 

 Sikap yg 
ditunjukkan siswa 
terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap 
pelaksanaan 
jalannya diskusi 
dan kerja 
kelompok. 

 
Pengetahuan  

 tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda 

 
Keterampilan  

 Mengumpulkan 
gambar/ berita/ artikel 
yang memuat bukti 
manuskrip mushaf 
kitab. 

 Membuat paparan 
hasil temuan tentang 
kitab-kitab Allah. 

terjemahnya 
Depag RI 

 Buku Teks 
PAI kelas 
VIII 

 Buku-buku 
Penunjang 
PAI kelas 
VIII 

 CD/Video 
Pembelajara
n Interaktif 
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ajaran Taurat, Zabur, Injil, dan Al-
Qur’an. 

 Menghubungkan antara sikap 
penganut agama dengan kitab 
sucinya masing-masing. 
  

Mengomunikasikan 

 Membacakan dalil naqli beserta 
artinya yang menunjukkan bukti 
diturunkannya kitab-kitab suci 
Allah mulai Taurat, Zabur, Inji, dan 
Al-Qur’an. 

 Memaparkan hasil temuan dari 
analisis terhadap kitab-kitab suci 
yang turunkan kepada para 
Nabinya. 

 Memaparkan hubungan antara 
sikap para pengikut kitab 
suci/agama dengan perilakunya 
sehari-hari. 

 Membuat paparan 
analisis hubungan 
antara perilaku umat 
dengan kitab sucinya. 

 

  

3.5 Memahami makna beriman 
kepada Rasul Allah Swt 

4.5 Menyajikan dalil naqli 
tentang beriman kepada 

Rasul Allah Swt 

Iman kepada 
Nabi dan 
Rasul 

Mengamati 

 Membaca dan mencermati teks 
bacaan tentang materi iman 
kepada nabi dan rasul. 

 Mengamati gambar atau tayangan 

yang terkait dengan iman kepada 
nabi dan rasul. 

 Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai iman kepada 
nabi dan rasul. 

 Mencermati dalil naqli tentang nabi 
dan rasul sebagai utusan Allah 
SWT. 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
dengan menggunakan 
lembar observasi yang 

memuat: 
 Isi diskusi 

(Mendiskusikan 
contoh-contoh 
nyata keteladanan 
para nabi dan 
rasul) 

 Sikap yg 

9  JP   Al Qur’an 
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Menanya 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
hal-hal tentang iman kepada nabi 
dan rasul. 

 Menunjuk salah seorang siswa 
secara acak untuk mengajukan 
pertanyaan tentang sejarah nabi 
dan rasul. 

 Mengajukan pertanyaan fungsi 
nabi dan rasul diutus ke muka 
bumi. 
 

Mengumpulkan Informasi 

 Menggali informasi dan data 
tentang nabi dan rasul melalui 
berbagai sumber.  

 Mengumpulkan dan 
mengelompokkan para nabi yang 
diberi kitab suci.  

 Mengumpulkan dan 
mengelompokkan para nabi dan 
rasul yang diberi suhuf. 

 Mengumpulkan dan 
mengelompokkan nabi dan rasul 
yang mendapat gelar ulul azmi. 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Menganalisis hubungan ajaran 
antara satu nabi dengan nabi yang 
lainnya. 

 Merumuskan hubungan antara 
keimanan terhadap nabi dan rasul 

ditunjukkan siswa 
terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap 
pelaksanaan 
jalannya diskusi 

dan kerja 
kelompok. 

 
Pengetahuan  

 tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda.  

 
Keterampilan  

 Membuat paparan 
hubungan ajaran 
yang dibawa para nabi 
dan rasul dengan 
realitas kehidupan 
masyarakat saat. 

 Menyajikan paparan 
hubungan antara 
sifat-sifat keteladanan 
para nabi dan rasul 
yang berdampak pada 
kesuksesan dan 
ketenteraman hidup 
seseorang.  

 Mengumpulkan 
gambar/ berita/ 
artikel yang terkait 

n Interaktif 
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dengan sikap dan perilaku para 
umatnya. 

 Menyimpulkan ajaran yang dibawa 
oleh para nabi dan rasul. 
  

Mengomunikasikan 

 Memaparkan hasil temuan tentang 
hubungan ajaran antara satu nabi 
dengan nabi lainnya. 

 Menunjukkan hasil analisis 
tentang hubungan antara 
keimanan terhadap nabi dan rasul 
terhadap sikap dan perilaku 
seseorang dalam kehidupan.  

dengan iman kepada 
nabi dan rasul. 

3.6  Memahami hikmah shalat 
sunnah berjamaah dan 
munfarid 

4.6 Mempraktikkan shalat 
sunnah berjamaah dan 
munfarid 

Shalat Sunnah 
Berjama’ah 
dan Munfarid 

Mengamati 

 Menonton dan mencermati gambar 
atau tayangan yang terkait dengan 
tatacara shalat sunnah berjama’ah 
dan munfarid. 

 Mengamati secara langsung praktik 
pelaksanaan ibadah shalat jama’ah 
dan munfarid ke masjid terdekat. 

 Menyimak, mencermati, dan 
mereview penjelasan tentang tata 
cara shalat sunnah berjama’ah dan 

munfarid . 

 Membaca dan mencermati dalil 
naqli tentang tatacara shalat 
sunnah berjama’ah dan munfarid 
beserta artinya. 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan tentang  

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
dengan menggunakan 
lembar observasi yang 
memuat: 
 Isi diskusi tentang 

manfaat dan 
kendala 
pelaksanaan shalat 
sunnah berjama’ah 
dan munfarid. 

 Sikap yg 
ditunjukkan siswa 
terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap 
pelaksanaan 
jalannya diskusi 
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hal-hal yang terkait dengan ibadah 
shalat jama’ah dan munfarid. 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
tatacara shalat sunnah berjama’ah 
dan munfarid beserta artinya. 

 Mengajukan pertanyaan mengenai 
pentingnya ibadah sunnah yang 
dilakukan baik secara berjama’ah 
maupun munfarid. 
 

Mengumpulkan Informasi 

 Menggali/mencari contoh-contoh 
tata cara pelaksanaan shalat 
sunnah berjama’ah dan munfarid 
dari berbagai media/literatur.  

 Mengumpulkan dan 
mengelompokkan macam-macam 
shalat sunnah yang dikerjakan 
secara berjama’ah maupun 
munfarid. 

 Mengumpulkan informasi dan data 
terkait orang-orang yang gemar 
melaksanakan ibadah shalat 
sunnah baik secara berjama’ah 
maupun munfarid. 

  
Menalar/Mengasosiasi 

 Membuat skema hubungan dari 
contoh-contoh nyata ibadah shalat 
sunnah berjama’ah maupun 
munfarid dengan kesuksesan 
orang-orang yang senantiasa 
menjaganya. 

dan kerja 
kelompok. 

 
Pengetahuan  

 Tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda. 

 Tes kemampuan 
psikomotorik dengan 
unjuk kerja shalat 
sunnah berjama’ah 
dan munfarid 

 
Keterampilan  

 Mengumpulkan 
gambar/ berita/ artikel 
tentang shalat sunnah 
berjama’ah dan 
munfarid 

 Membuat paparan 
bagan alur 
pelaksanaan shalat 
sunnah berjama’ah 
dan munfarid 

 Membuat paparan 
rumusan pemecahan 
masalah yang menjadi 
kendala pelaksanaan 
shalat sunnah 
berjama’ah dan 
munfarid. 
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 Membuat skema hubungan dari 
antara orang-orang yang 
melalaikan shalat sunnah baik 
berjama’ah maupun munfarid 
dengan dampak buruk yang 
ditimbulkannya. 

 Menganalisis tatacara pelaksaan 
ibadah shalat jama’ah dan 
munfarid pada suatu tempat, 
kemudian dibandingkan dengan 
sumber yang valid. 
 

Mengomunikasikan 

 Mendemonstrasikan tatacara 
shalat sunnah berjama’ah dan 
munfarid. 

 Menyajikan tayangan tentang 
pelaksanaan shalat jama’ah dan 
munfarid melalui media interaktif. 

 Memaparkan kesimpulan hasil 
analisis dan penelaahan materi 
tentang shlat sunnah berjama’ah 
dan munfarid. 

3.7 Memahami hikmah sujud 
syukur, sujud sahwi, dan 

sujud tilawah 

4.7     Mempraktikkan sujud 
syukur, sujud sahwi, dan 
sujud tilawah 

Macam-macam 
Sujud 

Mengamati 

 Menonton dan mencermati gambar 

atau tayangan yang terkait dengan 
tatacara pelaksanaan sujud 
syukur, sujud sahwi, dan sujud 
tilawah. 

 Mengamati secara langsung praktik 
tatacara pelaksanaan sujud 
syukur, sujud sahwi, dan sujud 
tilawah. 

Sikap  

 Mengamati 

pelaksanaan diskusi 
dengan menggunakan 
lembar observasi yang 
memuat: 
 Isi diskusi tentang 

manfaat dan 
kendala 
pelaksanaan 
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 Mencermati, menyimak, dan 
membaca kembali penjelasan 
tentang tatacara pelaksanaan 
sujud syukur, sujud sahwi, dan 
sujud tilawah.. 

 Mencermati dan membaca dalil 
naqli mengenai sujud syukur, 
sujud sahwi, dan sujud tilawah. 
  

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
sujud syukur, sujud sahwi, dan 
sujud tilawah. 

 Mengajukan pertanyaan terkait 
dengan tatacara pelaksanaan 
sujud syukur, sujud sahwi, dan 
sujud tilawah. 

Mengumpulkan Informasi 

 Menggali dan mencari informasi 
tentang tatacara pelaksanaan 
sujud syukur, sujud sahwi, dan 
sujud tilawah dari berbagai 
sumber.  

 Menganalisis dan mengumpulkan 
data-data dan informasi tentang 

manfaat sujud syukur, sujud sahwi 
dan sujud tilawah. 

 Menganalisis dan mengumpulkan 
data-data dan informasi tentang 
kendala/masalah yang dihadapi 
tentang tatacara pelaksanaan 
sujud syukur, sujud sahwi, dan 
sujud tilawah. 

tatacara 
pelaksanaan sujud 
syukur, sujud 
sahwi, dan sujud 
tilawah. 

 Sikap yg 

ditunjukkan siswa 
terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap 
pelaksanaan 
jalannya diskusi 
dan kerja 
kelompok. 

 
Pengetahuan  

 Tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda. 

 Tes kemampuan 
psikomotorik dengan 
unjuk kerja tatacara 
pelaksanaan sujud 
syukur, sujud sahwi, 

dan sujud tilawah. 
 
Keterampilan  

 Mengumpulkan 
gambar/ berita/ artikel 
tentang tatacara 
pelaksanaan sujud 
syukur, sujud sahwi, 

VIII 

 CD/Video 
Pembelajara
n Interaktif 
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Menalar/Mengasosiasi 

 Membuat skema gambar tentang 
tatacara pelaksanaan sujud 
syukur, sujud sahwi, dan sujud 
tilawah. 

 Merumuskan pemecahan masalah 
yang menjadi kendala pelaksanaan 
sujud syukur, sujud sahwi dan 
sujud tilawah. 

 Menyimpulkan hikmah dan 
manfaat pelaksanaan sujud 
syukur, sujud sahwi, dan sujud 
tilawah. 
  

Mengomunikasikan 

 Memaparkan hasil analisis tentang 
kendala-kendala pelaksanaan 
sujud syukur, sujud sahwi, dan 
sujud tilawah. 

 Menyajikan kesimpulan 
solusi/jalan keluar atas kendala-
kendala pelaksanaan sujud 
syukur, sujud sahwi, dan sujud 
tilawah. 

dan sujud tilawah. 

 Membuat paparan 
bagan alur 
pelaksanaan tatacara 
pelaksanaan sujud 
syukur, sujud sahwi, 
dan sujud tilawah. 

 Membuat paparan 
rumusan pemecahan 
masalah yang menjadi 
kendala pelaksanaan 
tatacara pelaksanaan 
sujud syukur, sujud 
sahwi, dan sujud 
tilawah. 

3.8 Memahami hikmah puasa 
wajib dan sunnah 

Puasa Sunnah 
dan Puasa 
Wajib 

Mengamati 

 Membaca teks/buku yang 
menyajikan materi tentang puasa 
sunnah dan puasa wajib. 

 Menonton dan mengamati gambar 
atau tayangan yang terkait puasa 
wajib dan puasa sunnah melalui 
berbagai sumber dan media. 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
dengan menggunakan 
lembar observasi yang 
memuat : 
 Isi diskusi (tentang 

hikmah puasa 
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 Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai ketetuan 
puasa wajib dan puasa sunnah. 

 Mencermati dan membaca dalil 
naqli puasa wajib dan puasa 
sunnah. 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan  tentang 
hal-hal tentang puasa wajib. 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
puasa sunnah. 

 
Mengumpulkan Informasi 

 Merumuskan skema atau mind 
mapping tatacara pelaksanaan 
puasa wajib.  

 Mengumpulkan data-data terkait 
dengan pelaksanaan ibadah puasa 
wajib dan sunnah. 

 Menganalisis dan merumuskan 
hikmah puasa wajib dan puasa 
sunnah. 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Menganalisis hubungan 
pelaksanaan ibadah puasa wajib 
dan puasa sunnah dengan perilaku 
masyarakat dalam bermasyarakat. 

 Merumuskan hubungan antara 
ibadah puasa dengan kesehatan 
pelakunya. 

 Merumuskan hikmah pelaksanaan 

wajib dan puasa 
sunnah.dalam 
kehidupan) 

 Sikap yg 
ditunjukkan siswa 
terkait dengan 

tanggung jawabnya 
terhadap 
pelaksanaan 
jalannya diskusi 
dan kerja 
kelompok. 

 
Pengetahuan  

 tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda 
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Waktu 

Sumber 
Belajar 

puasa wajib dan puasa sunnah. 
 
Mengomunikasikan 

 Memaparkan hubungan antara 
ibadah puasa dengan sikap 
spiritual dan sikap sosial orang 
yang melakukannya. 

 Memaparkan hubungan antara 
ibadah puasa dengan kesehatan 
orang yang melakukannya. 

 Menyajikan hasil temuan tentang 
hikmah pelaksanaan ibadah 
puasa. 

 
Keterampilan  

 Mengumpulkan 
gambar/ berita/ artikel 
tentang puasa wajib 
dan puasa sunnah. 

 Membuat paparan 
diagram alur 
pelaksanaan puasa 
wajib dan puasa 
sunnah. 

3.9  Memahami hikmah 
penetapan makanan dan 
minuman yang halal dan 
haram berdasarkan Al-
Quran dan Hadits 

Makanan dan 
minuman yang 
halal dan 
haram 

Mengamati 

 Membaca dan mencermati teks 
yang menyajikan materi tentang 
makanan dan minuman yang halal 
dan haram. 

 Menonton dan mencermati gambar 
atau tayangan yang terkait 
makanan dan minuman yang halal 
dan haram. 

 Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai makanan dan 
minuman yang halal dan haram. 

 Mencermati dan membaca dalil 
naqli tentang makanan dan 
minuman yang halal dan haram. 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
makanan dan minuman yang halal 
dan haram. 

 Mengajukan pertanyaan tentang 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
dengan menggunakan 
lembar observasi yang 
memuat : 
 Isi diskusi (tentang 

hikmah makanan 
dan minuman yang 
halal dan haram 
dalam kehidupan) 

 Sikap yg 
ditunjukkan siswa 
terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap 
pelaksanaan 
jalannya diskusi 
dan kerja 
kelompok. 

12  JP  Al Qur’an 
dan 
terjemahnya 
Depag RI 

 Buku Teks 
PAI kelas 
VIII 

 Buku-buku 
Penunjang 
PAI kelas 
VIII 

 CD/Video 
Pembelajara
n Interaktif 

 

4.9  Mengonsumsi makanan 
yang halal dan bergizi 
sesuai ketentuan syariat 
Islam 
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Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

kriteria dan jenis makanan yang 
diharamkan. 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
kriteria dan jenis minuman yang 
diharamkan. 
 

Mengumpulkan Informasi 

 Membuat skema tentang jenis-jenis 
makanan yang diharamkan.  

 Membuat skema jenis-jenis 
minuman yang diharamkan. 

 Merumuskan bahaya dari 
mengonsumsi makanan yang 
diharamkan. 

 Menganalisis dan merumuskan 
bahaya dari minuman yang 
diharamkan 

 Menganalisis dan merumuskan 
hikmah dibalik pengharaman 
makanan dan minuman. 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Membuat skema hubungan antara 
makanan yang diharamkan dengan 
kegagalan hidup pelakunya. 

 Membuat skema hubungan antara 
minuman yang diharamkan 
dengan kegagalan hidup para 
pelakunya 
 

Mengomunikasikan 

 Menunjukkan/memaparkan hasil 
temuan dari bahaya mengonsumsi 

 
Pengetahuan  

 tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterampilan  

 Mengumpulkan 
gambar/ berita/ 

artikel tentang 
makanan dan 
minuman yang halal 
dan haram. 

 Membuat paparan 
diagram alur tentang 
jenis-jenis makanan 
dan minuman yang 
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Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 
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makanan yang diharamkan. 

 Menunjukkan/memaparkan hasil 
temuan dari bahaya mengonsumsi 
minuman yang diharamkan. 

 Menunjukkan/memaparkan 
rumusan hikmah menghindari 
makanan dan minuman yang 
diharamkan. 

 Menyajikan hasil kesimpulan 
tentang materi makanan dan 
minuman yang halal dan haram. 

halal dan haram. 

3.10  Memahami sejarah 
pertumbuhan ilmu 
pengetahuan sampai masa 
Umayah dan masa 
Abbasiyah 

Sejarah 
Pertumbuhan 
Ilmu 
Pengetahuan 
dari masa 
Umayah 
hingga masa 
Abbasiyah 

Mengamati 

 Membaca dan mencermati teks 
atau bacaan tentang sejarah 
pertumbuhan ilmu pengetahuan 
dari masa Umayah sampai 
Abbasiyah. 

 Menonton film atau tayangan yang 
terkait dengan sejarah 
pertumbuhan ilmu pengetahuan 
sampai masa Umayah dan masa 
Abbasiyah. 

 Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai sejarah 
sejarah pertumbuhan ilmu 

pengetahuan sampai masa 
Umayah dan masa Abbasiyah. 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
sejarah pertumbuhan ilmu 
pengetahuan sampai masa 
Umayah dan masa Abbasiyah.. 

Observasi 

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
dengan menggunakan 
lembar observasi yang 
memuat: 
 Isi diskusi (tentang 

tokoh-tokoh 
ilmuwan muslim 
masa Umaya dan 
tokoh-tokoh 
ilmuwan muslim 
masa Abbasiyah.) 

 Sikap yg 
ditunjukkan siswa 
terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap 
pelaksanaan 
jalannya diskusi 
dan kerja 
kelompok. 

15  JP  Al Qur’an 
dan 
terjemahnya 
Depag RI 

 Buku Teks 
PAI kelas 
VIII 

 Buku-buku 
Penunjang 
PAI kelas 
VIII 

 CD/Video 
Pembelajara
n Interaktif 

 Peta Jazirah 
Arabia 

 

4.10 Merekonstruksi sejarah 
pertumbuhan ilmu 
pengetahuan sampai masa 
Umayah dan masa 
Abbasiyah untuk 
kehidupan sehari-hari 
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 Mengajukan pertanyaan tentang 
faktor-faktor yang mendukung 
terjadinya pertumbuhan ilmu 
pengetahuan sampai masa 
Umayah dan masa Abbasiyah. 
 

Mengumpulkan Informasi 

 Mencari bukti-bukti sejarah 
pertumbuhan ilmu pengetahuan 
sampai masa Umayah. 

 Menggali bukti-bukti sejarah 
pertumbuhan ilmu pengetahuan 
sampai masa Abbasiyah. 

 Mengelompokkan tokoh-tokoh 
ilmuwan muslim masa Umayah. 

 Mengelompokkan tokoh-tokoh 
ilmuwan muslim masa Abbasiyah.  
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Membuat gambaran/deskripsi 
sejarah pertumbuhan ilmu 
pengetahuan masa Umayah. 

 Menganalisis hubungan antara 
pertumbuhan ilmu pengetahuan 
masa Umayah dengan Abbasiyah. 

 Membuat skema hubungan antara 
pertumbuhan ilmu pengetahuan 
masa Umayah dengan masa 
Abbasiyah. 
 

Mengomunikasikan 

 Memaparkan bukti-bukti sejarah 
pertumbuhan ilmu pengetahuan 

 
Pengetahuan  

 tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda 

 
Keterampilan  

 Mengumpulkan 
gambar/ berita/ 
artikel tentang 
sejarah pertumbuhan 
ilmu pengetahuan 
dari masa Umayah 
sampai Abbasiyah. 

 Membuat paparan 
hasil analisis tokoh-
tokoh ilmuwan 
muslim masa 
Umayah. 

 Membuat paparan  
hasil analisis tokoh-
tokoh ilmuwan 
muslim masa 
Abbasiyah. 
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Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 
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masa Umayah. 

 Memaparkan bukti-bukti sejarah 
pertumbuhan ilmu pengetahuan 
masa Abbasiyah. 

 Menyajikan kesimpulan hasil 
analisis hubungan pertumbuhan 
ilmu pengetahuan masa Umayah 
dengan masa Abbasiyah. 
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Satuan Pendidikan : SMP/MTs 
Kelas    : IX (Sembilan) 
Kompetensi Inti  :  

 

KI  1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI  2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.. 

KI  3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI  4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
membuat,) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

1.1 Menghayati Al-Quran 
sebagai implementasi dari 
pemahaman rukun iman  

1.2 Beriman kepada Hari Akhir  

1.3 Beriman kepada Qadha dan 
Qadar 

1.4 Menerapkan ketentuan 
syariat Islam dalam 
pelaksanaan 
penyembelihan hewan  

1.5 Menunaikan ibadah qurban 
dan aqiqah sebagai 
implementasi dari surah al-
Kautsar 

 

Pembelajaran  KI 1 dan KI 2 
dilakukan secara tidak langsung 
(terintegrasi) dalam pembelajaran KI 
3 dan KI 4 

Penilaian KI 1 dan KI 2 
dilakukan melalui 
pengamatan, penilaian 
diri, penilaian teman 
sejawat oleh peserta 
didik, dan jurnal 

  

2.1 Menghargai perilaku jujur 
dalam kehidupan sehai-hari 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

sebagai implementasi dari 
pemahaman Q.S. Ali Imran 
(3): 77; Q.S. Al-Ahzab (33): 
70 dan hadits terkait. 

2.2 Menghargai perilaku hormat 
dan taat kepada orang tua 

da guru sebagai 
implementasi dari 
pemahaman Q.S. Al- Isra 
(17): 23 dan Q.S. Luqman 
(31): 14 dan hadits terkait. 

2.3 Menghargai perilaku yang 
mencerminkan tata krama, 
sopan-santun, dan rasa 
malu sebagai implementasi 
dari pemahaman Q.S. Al- 
Baqarah (2): 83 dan hadits 
terkait. 

2.4 Menghargai sikap optimis, 
ikhtiar, dan tawakal sebagai 
implementasi dari 
pemahaman Q.S. Az-Zumar 
(39): 53; Q.S. An-Najm (53): 
39-42; Q.S. Ali Imran (3): 
159 dan hadits terkait. 

2.5 Menghargai perilaku toleran 
dan menghargai perbedaan 
dalam pergaulan di sekolah 
dan masyarakat sebagai 
implementasi dari 
pemahaman Q.S. Al-Hujurat 
(49): 13 dan hadits terkait. 

2.6 Menghargai sikap empati, 
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Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

peduli, dan gemar menolong 
kaum dhuafa sebagai 
implementasi dari 
pemahaman makna ibadah 
qurban dan aqiqah 

2.7 Menghargai sikap mawas diri 

sebagai implementasi dari 
pemahaman iman kepada 
Hari Akhir 

2.8 Menghargai sikap tawakal 
kepada Allah sebagai 
implementasi dari 
pemahaman iman kepada 
Qadha dan Qadar 

3.1 Memahami Q.S. Az-Zumar 
(39): 53; Q.S. An-Najm 
(53):39-42;  dan Q.S. Ali 
Imran (3): 159 tentang 
optimis, ikhtiar, dan 
tawakal serta hadits 
terkait. 

 
4.1.1 Membaca Q.S. Az-Zumar 

(39): 53; Q.S. An-Najm 
(53): 39-42, dan Q.S. Ali 
Imran (3): 159 sesuai 
dengan kaedah tajwid dan 
makhrajul huruf. 

 
4.1.2 Menunjukkan hafalan Q.S. 

Az-Zumar (39): 53; Q.S. 
An-Najm (53): 39-42, dan 
Q.S. Ali Imran (3): 159  

1.  Q.S. Az-
Zumar (39): 
53; Q.S. An-
Najm 
(53):39-42;  
dan Q.S. Ali 
Imran (3): 
159 tentang 
optimis, 
ikhtiar, dan 
tawakal 
serta hadits 
terkait 

     
 
 
 
 

Mengamati 

 Mengamati gambar atau tayangan 
yang terkait dengan semangat 
membaca dan mengkaji Al Qur’an. 

 Menyimak dan membaca Q.S. Az-
Zumar (39): 53; Q.S. An-Najm 
(53):39-42;  dan Q.S. Ali Imran (3): 
159  serta hadits tentang tentang 
optimis, ikhtiar, dan tawakal. 

 Menyimak penjelasan tentang 
hukum bacaan Al Syamsiyah dan 
Al Qamariyah. 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
pentingnya belajar Al Qur’an, apa 
manfaat belajar ilmu tajwid, atau 
pertanyaan lain yang relevan. 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
dengan menggunakan 
lembar observasi yang 
memuat: 
 Isi diskusi 

(kandungan ayat 
dan hukum bacaan 
Al Syamsiyah serta 
Al Qamariyah) 

 Sikap yg 
ditunjukkan siswa 
terkait dengan 
tanggun jawabnya 
terhadap 
kandungan ayat 
tentang optimis, 
ikhtiar, tawakal, 

12 JP  Buku siswa 
Kemdikbud 

 Mushaf Al 
Qur’an 

 Gambar/ 
video/ 
multimedia 
interaktif 

 Internet 
 



-53- 
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Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

 Mengajukan pertanyaan mengenai 
hukum bacaan Al Syamsiyah dan 
Al Qamariyah. 
 

Mengumpulkan Informasi 

 Secara berkelompok mencari dan 
mengumpulkan lafadz yang 
mengandung bacaan Al Syamsiyah 
dan Al Qamariyah di dalam mushaf 
Al Qur’an.  

 Diskusi menyusun arti perkata 
Q.S. Az-Zumar (39): 53; Q.S. An-
Najm (53):39-42;  dan Q.S. Ali 
Imran (3): 159 menjadi terjemah 
secara utuh. 

 Secara berpasangan menghafalkan 
Q.S. Az-Zumar (39): 53; Q.S. An-
Najm (53):39-42;  dan Q.S. Ali 
Imran (3): 159. 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Melakukan koreksi secara 
berkelompok terhadap hasil 
pengumpulan lafadz yang 
mengandung bacaan Al Syamsiyah 

dan Al Qamariyah. 

 Menganalisis, mengoreksi, dan 
memperbaiki hasil penterjemahan 
Q.S. Az-Zumar (39): 53; Q.S. An-
Najm (53):39-42;  dan Q.S. Ali 
Imran (3): 159. 

 Mengidentifikasi dan menganalisis 
lafaz yang mengandung hukum 

serta huum bacaan 
AL Syamsiyah dan 
Al Qamariyah) 

 
Pengetahuan  

 tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda 

 Tes lisan hafalan Q.S. 
Az-Zumar (39): 53; 
Q.S. An-Najm (53):39-
42;  dan Q.S. Ali 
Imran (3): 159. 

 
Keterampilan  

 Mengumpulkan 
gambar/ berita/ 
artikel yang memuat 
sikap senang belajar 
dan mempelajari Al 
Qur’an. 

 Membuat paparan 
tentang kandungan 
Q.S. Az-Zumar (39): 

53; Q.S. An-Najm 
(53):39-42;  dan Q.S. 
Ali Imran (3): 159. dan 
Hadits terkait. 

 Membuat paparan 
anaisis dan 
identifikasi hukum 
bacaan Al Syamsiyah 
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Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 
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bacaan Al Syamsiyah dan Al 
Qamariyah dalam Q.S. Az-Zumar 
(39): 53; Q.S. An-Najm (53):39-42;  
dan Q.S. Ali Imran (3): 159. 
 

Mengomunikasikan 

 Mendemonstrasikan hafalan Q.S. 
Az-Zumar (39): 53; Q.S. An-Najm 
(53):39-42;  dan Q.S. Ali Imran (3): 
159. 

 Menyajikan paparan hasil 
pencarian hukum bacaan Al 
Syamsiyah dan Al Qamariyah 
dalam Q.S. Az-Zumar (39): 53; Q.S. 
An-Najm (53):39-42;  dan Q.S. Ali 
Imran (3): 159. 

 Menunjukkan / memaparkan hasil 
diskusi kandungan Q.S. Az-Zumar 
(39): 53; Q.S. An-Najm (53):39-42;  
dan Q.S. Ali Imran (3): 159. 

 Menanggapi paparan kandungan 
Q.S. Az-Zumar (39): 53; Q.S. An-
Najm (53):39-42;  dan Q.S. Ali 
Imran (3): 159. 

 Menyusun kesimpulan kandungan 

ayat dengan bimbingan guru. 

dan Al Qamariyah 
dalam Q.S. Az-Zumar 
(39): 53; Q.S. An-Najm 
(53):39-42;  dan Q.S. 
Ali Imran (3): 159.  

 

 
 

3.2 Memahami Q.S. Al-
Hujurat (49): 13 tentang 
toleransi dan menghargai 
perbedaan dan haditst 
terkait. 

 
4.2.1 Membaca QS. Al Hujurat 

Q.S. Al-
Hujurat (49): 
13 tentang 
toleransi dan 
menghargai 
perbedaan dan 
haditst terkait 

Mengamati 

 Mengamati gambar atau tayangan 
yang terkait dengan semangat 
membaca dan mengkaji Al Qur’an. 

 Menyimak dan membaca Q.S. Al-
Hujurat (49): 13 tentang toleransi 
dan menghargai perbedaan. 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
dengan menggunakan 
lembar observasi yang 
memuat: 
 Isi diskusi 

12 JP  Buku siswa 
Kemdikbud 

 Mushaf Al 
Qur’an 

 Gambar/ 
video/ 
multimedia 



-55- 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
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Belajar 

(49) : 13 sesuai dengan 
kaedah tajwid dan 
makhrajul huruf 

 
4.2.2    Menunjukkan hafalan 

QS. Al Hujurat (49) : 13 

      
 
 
 

 Menyimak penjelasan tentang 
tanda waqaf. 
 

Menanya 

  Mengajukan pertanyaan tentang 
pentingnya belajar Al Qur’an, apa 
manfaat belajar tanda waqaf, atau 
pertanyaan lain yang relevan dan 
aktual. 

 Mengajukan pertanyaan mengenai 
pengaruh tanda waqaf terhadap 
arti atau makna suatu ayat. 
 

Mengumpulkan Informasi 

 Secara berkelompok mencari dan 
mengumpulkan macam-macam 
bentuk tanda waqaf di dalam 
mushaf Al Qur’an.  

 Diskusi menyusun arti perkata 
Q.S. Al-Hujurat (49): 13 menjadi 
terjemah secara utuh. 

 Secara berpasangan menghafalkan 
Q.S. Al-Hujurat (49): 13. 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Melakukan koreksi secara 
berkelompok terhadap hasil 
pengumpulan contoh-contoh tanda 
waqaf. 

 Menganalisis, mengoreksi, dan 
memperbaiki hasil penterjemahan 
Q.S. Al-Hujurat (49): 13. 

 Mengidentifikasi dan menganalisis 

(kandungan ayat 
dan tanda waqaf) 

 Sikap yg 
ditunjukkan siswa 
terkait dengan 
tanggun jawabnya 

terhadap 
kandungan ayat 
tentang menghargai 
perbedaan dan 
ketentuan tanda 
waqaf) 

 
Pengetahuan  

 tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda. 

 Tes lisan hafalan Q.S. 
Al-Hujurat (49): 13. 

 
Keterampilan  

 Mengumpulkan 
gambar/ berita/ 
artikel yang memuat 
sikap senang belajar 
dan mempelajari Al 
Qur’an. 

 Membuat paparan 
tentang kandungan 
Q.S. Al-Hujurat (49): 
13 dan Hadits terkait. 

 Membuat paparan 

interaktif 

 Internet 
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Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

tanda waqaf dalam Q.S. Al-Hujurat 
(49): 13. 
 

Mengomunikasikan 

 Mendemonstrasikan hafalan Q.S. 
Al-Hujurat (49): 13. 

 Menyajikan paparan hasil 
pencarian tanda waqaf dalam Q.S. 
Al-Hujurat (49): 13. 

 Menunjukkan / memaparkan hasil 
diskusi kandungan Q.S. Al-Hujurat 
(49): 13. 

 Menanggapi paparan kandungan 
Q.S. Al-Hujurat (49): 13. 

 Menyusun kesimpulan kandungan 
ayat dengan bimbingan guru. 

anaisis dan 
identifikasi tanda 
waqaf dalam Q.S. Q.S. 
Al-Hujurat (49): 13.  

3.3  Memahami Q.S. Ali Imran 
(3): 77 dan Q.S. Al-Ahzab 
(33): 70 serta hadits terkait 
tentang perilaku jujur 
dalam kehidupan sehari-
hari 

 
4.3  Menyajikan contoh perilaku 

jujur dalam kehidupan 

sehai-hari sebagai 
implementasi dari 
pemahaman Q.S. Ali Imran 
(3): 77; Q.S. Al-Ahzab (33): 
70 dan hadits terkait 

Perilaku Jujur Mengamati 

 Mengamati dan memberi komentar 
gambar atau tayangan yang terkait 
dengan jujur. 

 Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai jujur. 

 Mmbaca Q.S. Ali Imran (3): 77 dan 
Q.S. Al-Ahzab (33): 70 serta hadits 
terkait tentang jujur beserta 
artinya. 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
pentingnya jujur, tentang 
kebenaran pepatah jujur membawa 
mujur, atau pertanyaan lain yang 
relevan. 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
dengan menggunakan 
lembar observasi yang 
memuat: 
 Isi diskusi tentang 

manfaat jujur 
 Sikap yg 

ditunjukkan siswa 
terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap 
pelaksanaan 
jalannya diskusi 
dan kerja 
kelompok. 

9  JP  Buku siswa 
Kemdikbud 

 Mushaf Al 
Qur’an 

 Gambar/ 
video/ 
multimedia 
interaktif 

 Internet 

 Media cetak 
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Mengumpulkan Informasi 

 Secara berkelompok mencari 
contoh-contoh nyata jujur dalam 
kehidupan orang-orang terdahulu 
maupun saat ini.  

 Mendiskusikan manfaat jujur 
dalam kehidupan 

 
Menalar/Mengasosiasi 

 Menganilis hubungan dari contoh-
contoh nyata pelaksanaan jujur, 
santun, dan malu dalam 
kehidupan orang-orang terdahulu 
maupun saat ini dengan dampak 
positif yang ditimbulkannya. 

 Membuat diagram hubungan dari 
contoh-contoh nyata perilaku tidak 
jujur, santun dalam kehidupan 
orang-orang terdahulu maupun 
saat ini dengan dampak negatif 
yang ditimbulkannya. 

 Menghubungkan dampak jujur 
sebagaimana  terdapat dalam Q.S. 
Ali Imran (3): 77 dan Q.S. Al-Ahzab 

(33): 70 serta hadits terkait. 
 

Mengomunikasikan 

 Mendemonstrasikan bacaan Q.S. 
Ali Imran (3): 77; Q.S. Al-Ahzab 
(33): 70, Al- Baqarah (2): 83 dan 
hadits terkait tentang jujur, 
santun, dan malu beserta artinya. 

 
Pengetahuan  

 tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda 

 Tes lisan membaca 
Q.S. Ali Imran (3): 77 
dan Q.S. Al-Ahzab 
(33): 70 serta hadits 
terkait. 

 
Keterampilan  

 Mengumpulkan 
gambar/ berita/ artikel 
tentang jujur. 

 Membuat paparan 
diagram diagram 
hubungan dari contoh-
contoh nyata 
pelaksanaan jujur 
dalam kehidupan 
orang-orang terdahulu 
maupun saat ini 
dengan dampak positif 

yang ditimbulkannya. 

 Membuat paparan 
diagram hubungan dari 
contoh-contoh nyata 
perilaku tidak jujur 
dalam kehidupan 
orang-orang terdahulu 
maupun saat ini 
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 Memaparkan diagram hubungan 
dari contoh-contoh nyata 
pelaksanaan jujur dalam 
kehidupan orang-orang terdahulu 
maupun saat ini dengan dampak 
positif yang ditimbulkannya. 

 Memaparkan diagram hubungan 
dari contoh-contoh nyata perilaku 
tidak jujur dalam kehidupan 
orang-orang terdahulu maupun 
saat ini dengan dampak negatif 
yang ditimbulkannya 

 Memaparkan dampak jujur dengan 
Q.S. Ali Imran (3): 77 dan Q.S. Al-
Ahzab (33): 70 serta hadits terkait. 

 Menyusun kesimpulan tentang 
manfaat jujur dalam kehidupan  

dengan dampak negatif 
yang ditimbulkannya. 

3.4   Memahami Q.S. Al- Isra 
(17): 23 dan Q.S. Luqman 
(31): 14 dan hadits terkait 
tentang perilaku hormat 
dan taat kepada orang tua 
dan guru  

 
4.4  Menyajikan contoh perilaku 

hormat dan taat kepada 
orang tua dan guru sebagai 
implementasi dari 
pemahaman Q.S. Al- Isra 
(17): 23 dan Q.S. Luqman 
(31): 14 dan hadits terkait 

Perilaku 
Hormat dan 
Taat kepada 
Orangtua dan 
Guru 

Mengamati 

 Mengamati dan memberi komentar 
gambar atau tayangan yang terkait 
dengan menghargai orang tua dan 
guru. 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan tentang 

pentingnya menghargai orangtua 
dan guru atau pertanyaan lain 
yang relevan. 
 

Mengumpulkan Informasi 

 Secara berkelompok mencari 
contoh-contoh nyata perilaku 
hormat dan taat kepada orang tua 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
dengan menggunakan 
lembar observasi yang 
memuat: 
 Isi diskusi (tentang 

contoh nyata sikap 

hormat kepada 
orangtua dan guru 
melalui berbagai 
sumber) 

 Sikap yg 
ditunjukkan siswa 
terkait dengan 
tanggung jawabnya 

9  JP  Buku siswa 
Kemdikbud 

 Mushaf Al 
Qur’an 

 Gambar/ 
video/ 
multimedia 
interaktif 

 Internet 

 Media cetak 
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dan guru sebagai implementasi 
dari pemahaman Q.S. Al- Isra (17): 
23 dan Q.S. Luqman (31): 14 dan 
hadits terkait.  

Menalar/Mengasosiasi 

 Menganilis hubungan rumusan 
hubungan antara sikap 
menghormati orang tua dan guru 
dengan kemudahan yang didapat 
dalam kehidupan. 
 

Mengomunikasikan 

 Memaparkan hubungan rumusan 
hubungan antara sikap 
menghormati orang tua dan guru 
dengan kemudahan yang didapat 
dalam kehidupan. 

 Menanggapi pertanyaan dan 
memperbaiki diagram atau 
laporan. 

 Menyusun kesimpulan. 
 

terhadap 
pelaksanaan 
jalannya diskusi 
dan kerja 
kelompok. 

 

Pengetahuan  

 tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda 

 
Keterampilan  

 Mengumpulkan 
gambar/ berita/ artikel 
tentang Menghargai 
perilaku hormat dan 
taat kepada orang tua 
dan guru.  

 Membuat paparan 
diagram hubungan 
rumusan hubungan 
antara sikap 
menghormati orang tua 
dan guru dengan 
kemudahan yang 
didapat dalam 
kehidupan. 

3.5 Memahami Q.S. Al- Baqarah 
(2): 83 dan hadits terkait 
tentang tata krama, sopan-
santun, dan rasa malu. 

Tata Krama, 
Sopan-Santun, 
dan Rasa Malu   

Mengamati 

 Mengamati dan memberi komentar 
gambar atau tayangan yang terkait 
dengan tata karma, sopan-santun, 
dan rasa malu. 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
dengan menggunakan 
lembar observasi yang 

9  JP  Buku siswa 
Kemdikbud 

 Mushaf Al 
Qur’an 

 Gambar/ 
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4.5 Menyajikan contoh perilaku 
tata krama, sopan-santun, 
dan rasa malu  sebagai 
implementasi dari 
pemahaman Q.S. Al- Baqarah 
(2): 83 dan hadits terkait 

  Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai jujur, santun, 
dan malu. 

 Mmbaca Q.S. Al- Baqarah (2): 83 
dan hadits terkait tentang tata 
karma, sopan-santun, dan rasa 
malu beserta artinya. 
 

Menanya 

  mengajukan pertanyaan mengenai 
pentingnya tata krama, 
kesantunan, dan menjaga rasa 
malu. 
 

Mengumpulkan Informasi 

 Secara berkelompok mencari 
contoh-contoh nyata tentang 
perilaku tata karma, sopan-santun, 
dan rasa malu dalam kehidupan 
orang-orang terdahulu maupun 
saat ini.  

 Mendiskusikan manfaat tata 
karma, sopan-santun, dan rasa 
malu dalam kehidupan. 

 Mendiskusikan malu yang benar 

dan malu yang salah. 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Menganilis hubungan dari contoh-
contoh nyata pelaksanaan tata 
karma, sopan-santun, dan rasa 
malu dalam kehidupan orang-
orang terdahulu maupun saat ini 

memuat: 
 Isi diskusi (tentang 

manfaat tata 
karma, sopan-
santun, dan rasa 
malu; malu yang 

benar dan malu 
yang salah) 

 Sikap yg 
ditunjukkan siswa 
terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap 
pelaksanaan 
jalannya diskusi 
dan kerja 
kelompok. 

 
Pengetahuan  

 tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda 

 Tes lisan membaca 
Q.S. Al- Baqarah (2): 

83 dan hadits terkait. 
 
Keterampilan  

 Mengumpulkan 
gambar/ berita/ 
artikel tentang jujur, 
santun, dan malu. 

 Membuat paparan 

video/ 
multimedia 
interaktif 

 Internet 

 Media cetak 
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dengan dampak positif yang 
ditimbulkannya. 

 Membuat diagram hubungan dari 
contoh-contoh nyata perilaku yang 
bertentangan dengan tata karma, 
sopan-santun, dan rasa malu 
dalam kehidupan orang-orang 
terdahulu maupun saat ini dengan 
dampak negatif yang 
ditimbulkannya. 

 Menghubungkan dampak tata 
karma, sopan-santun, dan rasa 
malu dengan Al- Baqarah (2): 83 
dan hadits terkait. 
 

Mengomunikasikan 

 Mendemonstrasikan bacaan Al- 
Baqarah (2): 83 dan hadits terkait 
tentang tata karma, sopan-santun, 
dan rasa malu beserta artinya. 

 Memaparkan diagram hubungan 
dari contoh-contoh nyata 
pelaksanaan tata karma, sopan-
santun, dan rasa malu dalam 
kehidupan orang-orang terdahulu 

maupun saat ini dengan dampak 
positif yang ditimbulkannya. 

 Memaparkan diagram hubungan 
dari contoh-contoh nyata perilaku 
yang bertentangan tata karma, 
sopan-santun, dan rasa malu 
dalam kehidupan orang-orang 
terdahulu maupun saat ini dengan 

diagram diagram 
hubungan dari 
contoh-contoh nyata 
pelaksanaan tata 
karma, sopan-santun, 
dan rasa malu dalam 

kehidupan orang-
orang terdahulu 
maupun saat ini 
dengan dampak 
positif yang 
ditimbulkannya. 

 Membuat paparan 
diagram hubungan 
dari contoh-contoh 
nyata perilaku yang 
bertentangan dengan 
tata karma, sopan-
santun, dan rasa 
malu dalam 
kehidupan orang-
orang terdahulu 
maupun saat ini 
dengan dampak 
negatif yang 

ditimbulkannya. 
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dampak negatif yang 
ditimbulkannya 

 Memaparkan dampak tata karma, 
sopan-santun, dan rasa malu 
dengan Q.S. Al- Baqarah (2): 83 
dan hadits terkait. 

 Menanggapi pertanyaan. 

 Menyusun kesimpulan. 
 

3.6 Memahami makna iman 
kepada hari Akhir 
berdasarkan pengamatan 
terhadap dirinya, alam 
sekitar, dan makhluk 
ciptaan Nya. 

 
4.6 Menyajikan dalil naqli yang 

menjelaskan gambaran 
kejadian hari akhir 

Beriman 
kepada hari 
akhir. 

      
 
 
 
 
 
 

Mengamati 

 Mengamati dan memberi komentar 
gambar atau tayangan yang terkait 
dengan iman kepada hari akhir. 

 Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai iman kepada 
hari akhir. 

 Membaca dalil naqli tentang hari 
akhir beserta artinya. 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
kiamat sugro dan kubro. 

 Mengajukan pertanyaan mengenai 
gambaran kejadian hari akhir dan 
kehidupan di akhirat atau 
pertanyaan lain yang relevan dan 
kontekstual. 
 

Mengumpulkan Informasi 

 Mencari dalil naqli yang 
menjelaskan gambaran kejadian 
hari akhir.  

 Secara berkelompok 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
dengan menggunakan 
lembar observasi yang 
memuat: 
 Isi diskusi (contoh 

nyata perilaku 
mawas diri yang 
mencerminkan 
iman kepada hari 
akhir) 

 Sikap yg 
ditunjukkan siswa 
terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap 
pelaksanaan 
jalannya diskusi 
dan kerja 
kelompok. 

 
Pengetahuan  

 Tes pilihan ganda.  

6  JP  Buku siswa 
Kemdikbud 

 Gambar/ 
video/ 
multimedia 
interaktif 

 Internet 
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mengumpulkan contoh-contoh 
nyata perilaku mawas diri manusia 
yang mencerminkan beriman 
kepada hari akhir. 

 Mendiskusikan contoh-contoh 
nyata perilaku tidak mawas diri 
yang mencerminkan tidak beriman 
kepada hari akhir. 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Menganilsis kejadian hari akhir 
dan diwujudkan menjadi diagram 
alur kejadian hari akhir dan 
kehidupan di akhirat. 

 Mencari mata rantai atau 
hubungan antara sikap mawas diri 
saat di dunia dengan kehidupan 
seseorang di akhirat. 
 

Mengomunikasikan 

 Mendemonstrasikan bacaan dalil 
naqli beserta artinya yang 
menunjukkan bahwa hari akhir itu 
pasti akan terjadi. 

 Menyajikan paparan diagram alur 

kejadian hari akhir dan kehidupan 
di akhirat. 

 Menyajikan paparan hubungan 
antara sikap mawas diri saat di 
dunia dengan kehidupan seseorang 
di akhirat. 

 Menanggapi pertanyaan dan 
memperbaiki paparan atau 

 
Keterampilan  

 Mengumpulkan 
gambar/ berita/ 
artikel yang memuat 
berbagai musibah 
kiamat sughro (kecil). 

 Membuat paparan 
diagram alur kejadian 
hari akhir dan 
kehidupan di akhirat. 

 Membuat paparan 
analisis hubungan 
antara sikap mawas 
diri saat di dunia 
dengan kehidupan 
seseorang di akhirat.  
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diagram. 

 Menyusun kesimpulan. 

3.7 Memahami makna iman 
kepada Qadha dan Qadar 
berdasarkan pengamatan 
terhadap dirinya, alam 

sekitar dan makhluk 
ciptaan-Nya 

 
4.7 Menyajikan dalil naqli 

tentang adanya qadha dan 
qadar  

Beriman 
kepada qadha 
dan qadar 
      

 
  
 
 
 
 
 
 

Mengamati 

 Mengamati dan memberi komentar 
gambar atau tayangan yang terkait 
dengan iman kepada qadha dan 
qadar. 

 Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai iman kepada 
qadha dan qadar. 

 Membaca dalil naqli tentang qadha 
dan qadar beserta artinya. 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
takdir muallak dan mubram. 

 Mengajukan pertanyaan mengenai 
manfaat beriman kepada qadha 
dan qadar dalam kehidupan shari-
hari. 
 

Mengumpulkan Informasi 

 Mencari dalil naqli yang 
menjelaskan qadha dan qadar.  

 Secara berkelompok 
mengumpulkan contoh-contoh 
nyata perilaku tawakal yang 
mencerminkan beriman kepada 
qadha dan qadar. 

 Mendiskusikan contoh-contoh 
nyata perilaku tawakal yang 
mencerminkan beriman kepada 
qadha dan qadar. 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
yang memuat: 

 Isi diskusi 
(Mendiskusikan 
contoh-contoh nyata 
perilaku tawakal yang 
mencerminkan 
beriman kepada 
qadha dan qadar) 

 Sikap yg ditunjukkan 
siswa terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap pelaksanaan 
jalannya diskusi dan 
kerja kelompok. 

 
Pengetahuan  

 tes pilihan ganda. 
 
Keterampilan  

 Mengumpulkan 

gambar/ berita/ 
artikel yang memuat 
bentuk nyata qadha 
dan qadar Allah yang 
harus diterima 
manusia. 

 Membuat paparan 
hubungan sifat 

6 JP  Buku siswa 
Kemdikbud 

 Gambar/ 
video/ 

multimedia 
interaktif 

 Internet 
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Menalar/Mengasosiasi 

 Menganilsis hubungan sifat 
tawakal atas takdir mubram 
terhadap ketenangan dan 
ketenteraman hidup seseorang. 

 Mencari mata rantai atau 
hubungan antara ikhtiar dan 
tawakal terhadap takdir muallak 
yang berdampak pada kesuksesan 
dan ketenteraman hidup 
seseorang. 
 

Mengomunikasikan 

 Menyajikan paparan hubungan 
sifat tawakal atas takdir mubram 
terhadap ketenangan dan 
ketenteraman hidup seseorang. 

 Menyajikan paparan mata rantai 
atau hubungan antara ikhtiar dan 
tawakal terhadap takdir muallak 
yang berdampak pada kesuksesan 
dan ketenteraman hidup 
seseorang. 

 Menanggapi pertanyaan dan 

memperbaiki. 

 Menyusun kesimpulan. 
 

tawakal atas takdir 
mubram terhadap 
ketenangan dan 
ketenteraman hidup 
seseorang. 

 Membuat paparan 
Menyajikan paparan 
mata rantai atau 
hubungan antara 
ikhtiar dan tawakal 
terhadap takdir 
muallak yang 
berdampak pada 
kesuksesan dan 
ketenteraman hidup 
seseorang.  
 

3.8  Memahami ketentuan 
penyembelihan hewan 
dalam  

 
4.8  Memperagakan tata cara 

Ketentuan 
Penyembeliha
n hewan  
 

Mengamati 

 Mengamati dan memberi komentar 
gambar atau tayangan yang terkait 
dengan penyembelihan hewan 

 Menyimak dan membaca 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
dengan menggunakan 
lembar observasi yang 

6 JP  Buku siswa 
Kemdikbud 

 Gambar/ 
video/ 
multimedia 
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penyembelihan hewan penjelasan mengenai 
penyembelihan hewan. 

 Membaca dalil naqli mengenai 
penyembelihan hewan. 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
ketentuan penyembelihan hewan. 

 Mengajukan pertanyaan terkait 
dengan tata cara penyembelihan 
hewan. 
 

Mengumpulkan Informasi 

 Secara berkelompok mencari data 
dari berita atau informasi tentang 
pelaksanaan penyembelihan hewan 
dari media cetak atau elektronik.  

 Mendiakusian manfaat 
penyembelihan hewan melalui 
data-data dan informasi dari media 
cetak atau elektronik. 

 Mendiskusikan kendala 
pelaksanaan penyembelihan hewan 
berdasarkan data-data dan 
informasi dari media cetak atau 

elektronik. 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Membuat analisis berbentuk 
diagram alur proses penyediaan 
daging yang halal untuk 
dikonsumsi dari peternak, 
disembelih, dijualnya daging di 

memuat: 

 Isi diskusi (tentang 
manfaat dan kendala 
penyembelihan hewan 
melalui data-data dan 
informasi dari media 
cetak atau elektronik) 

 Sikap yg ditunjukkan 
siswa terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap pelaksanaan 
jalannya diskusi dan 
kerja kelompok. 

 
Pengetahuan  

 Tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda. 

 Tes kemampuan 
psikomotorik dengan 
unjuk kerja 
penyembelihan 
hewan. 

 

Keterampilan  

 Mengumpulkan 
gambar/ berita/ artikel 
tentang penyembelihan 
hewan. 

 Membuat paparan 
bagan alur 
pelaksanaan 

interaktif 

 Internet 

 Media cetak 
 



-67- 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

pasaran sampai dinikmati oleh 
konsumen. 

 Membuat analisis berbentuk 
diagram alur proses aqiqah sampai 
disajikan dalam bentuk matang. 

 Merumuskan pemecahan masalah 
yang menjadi kendala pelaksanaan 
penyembelihan hewan. 

 Merumuskan hikmah dan manfaat 
pelaksanaan penyembelihan 
hewan. 
 

Mengomunikasikan 

 Mendemonstrasikan praktik 
menyembelih hewan untuk 
keperluan dikonsumsi. 

 Menyajikan paparan bagan alur 
pelaksanaan penyembelihan 
hewan. 

 Menyajikan paparan  rumusan 
pemecahan masalah yang menjadi 
kendala pelaksanaan 
penyembelihan hewan. 

 Memaparkan rumusan hikmah dan 
manfaat pelaksanaan 
penyembelihan hewan. 

 Menanggapi pertanyaan dalam 
diskusi. 

 Menrumuskan kesimpulan. 

penyembelihan hewan. 

 Membuat paparan 
rumusan pemecahan 
masalah yang menjadi 
kendala pelaksanaan 
penyembelihan hewan. 
 

3.9  Memahami hikmah qurban 
dan aqiqah 

 
4.9  Mempraktikkan 

Qurban dan 
Aqiqah 

 
 

Mengamati 

 Mengamati dan memberi komentar 
gambar atau tayangan yang terkait 
dengan aqiqah dan qurban. 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
dengan menggunakan 

6 JP  Buku siswa 
Kemdikbud 

 Gambar/ 
video/ 
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pelaksanaan ibadah qurban 
dan akikah di lingkungan 
sekitar rumah 

 
      
      
 
 
 

 
 
 
 

 Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai pelaksanaan 
aqiqah dan qurban. 

 Membaca dalil naqli mengenai 
pelaksanaan aqiqah dan qurban. 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
ketentuan pelaksanaan aqiqah dan 
qurban. 

 Mengajukan pertanyaan terkait 
dengan tata cara pelaksanaan 
aqiqah dan qurban. 
 

Mengumpulkan Informasi 

 Secara berkelompok mencari data 
dari berita atau informasi tentang 
pelaksanaan aqiqah dan qurban 
dari media cetak atau elektronik.  

 Mendiakusikan manfaat aqiqah  
dan qurban melalui data-data dan 
informasi dari media cetak atau 
elektronik. 

 Mendiskusikan kendala 
pelaksanaan qurban berdasarkan 
data-data dan informasi dari media 
cetak atau elektronik. 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Membuat analisis berbentuk 
diagram alur proses penyediaan 
binatang qurban dari peternak 
sampai dibagikan. 

lembar observasi yang 
memuat: 

 Isi diskusi (tentang 
manfaat dan kendala 
penyembelihan hewan 
aqiqah dan qurban 
melalui data-data dan 
informasi dari media 
cetak atau elektronik) 

 Sikap yg ditunjukkan 
siswa terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap pelaksanaan 
jalannya diskusi dan 
kerja kelompok. 

 
Pengetahuan  

 Tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda. 

 Tes kemampuan 
psikomotorik dengan 
unjuk kerja 
penyembelihan hewan 

aqiqah dan qurban. 
 
 
 
 
 
 
 

multimedia 
interaktif 

 Internet 

 Media cetak 
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 Membuat analisis berbentuk 
diagram alur proses aqiqah sampai 
disajikan dalam bentuk matang. 

 Merumuskan pemecahan masalah 
yang menjadi kendala pelaksanaan 
penyembelihan aqiqah dan qurban. 

 Merumuskan hikmah dan manfaat 
pelaksanaan penyembelihan aqiqah 
dan qurban. 
 

Mengomunikasikan 

 Mendemonstrasikan praktik 
pelaksanaan aqiqah dan qurban. 

 Menyajikan paparan bagan alur 
pelaksanaan penyembelihan hewan 
aqiqah dan qurban. 

 Menyajikan paparan  rumusan 
pemecahan masalah yang menjadi 
kendala pelaksanaan 
penyembelihan hewan qurban. 

 Memaparkan rumusan hikmah dan 
manfaat pelaksanaan 
penyembelihan hewan aqiqah dan 
qurban. 

 Menanggapi pertanyaan dalam 
diskusi. 

 Menrumuskan kesimpulan. 

Keterampilan  

 Mengumpulkan 
gambar/ berita/ artikel 
tentang penyembelihan 
hewan aqiqah dan 
qurban. 

 Membuat paparan 
bagan alur 
pelaksanaan 
penyembelihan hewan 
aqiqah dan qurban. 

 Membuat paparan 
rumusan pemecahan 
masalah yang menjadi 
kendala pelaksanaan 
penyembelihan hewan 
qurban. 

3.10 Memahami ketentuan 
haji dan umrah 

 

4.10 Mempraktikkan manasik 
haji 

Ibadah Haji 
dan Umrah 

      
 
 
 

Mengamati 

 Mengamati dan memberi komentar 
gambar atau tayangan yang terkait 
dengan ibadah haji dan umrah. 

 Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai hukum, 

Sikap  

 Mengamati 
pelaksanaan diskusi 
dengan menggunakan 
lembar observasi yang  

 Isi diskusi (tentang 

6 JP  Buku siswa 
Kemdikbud 

 Gambar/ 
video/ 
multimedia 
interaktif 
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ketentuan, dan tata cara ibadah 
haji dan umrah. 

 Membaca dalil naqli mengenai 
ibadah haji dan umrah. 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
ketentuan ibadah haji dan umrah. 

 Mengajukan pertanyaan terkait 
hikmah ibadah haji dan umrah. 
 

Mengumpulkan Informasi 

 Secara berkelompok menyiapkan 
peraga sederhana untuk praktik 
manasik haji dan umrah di 
lingkungan sekolah. 

 Berdiskusi dan menyusun diagram 
alur pelaksanaan manasik ibadah 
haji dan umrah.  

 Mendiskusian hikmah ibadah haji 
dan umrah dalam kehidupan. 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Membuat analisis diagram alur 
pelaksanaan haji ifrad, qiran, dan 
tamattuk. 

 Merumuskan hikmah dan manfaat 
pelaksanaan haji dan umrah. 
 

Mengomunikasikan 

 Menyajikan paparan diagram alur 
pelaksanaan manasik ibadah haji 
dan umrah. 

hikmah ibadah haji 
dan umrah dalam 
kehidupan) 

 Sikap yg ditunjukkan 
siswa terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap pelaksanaan 
jalannya diskusi dan 
kerja kelompok. 

 
Pengetahuan  

 tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 
pilihan ganda 

 Tes unjuk kerja 
manasik haji. 

 
 
 
Keterampilan  

 Mengumpulkan 
gambar/ berita/ artikel 
tentang ibadah haji 
dan umrah. 

 Membuat paparan 
diagram alur 
pelaksanaan manasik 
ibadah haji dan umrah. 

 Alat peraga 

 Internet 
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 Mendemonstrasikan manasik haji. 

 Menanggapi pertanyaan dalam 
diskusi. 

 Merumuskan kesimpulan. 

3.11    Memahami sejarah 
perkembangan Islam di 

Nusantar  

4.11.1 Melakukan rekonstruksi 
sejarah perkembangan 
Islam di Nusantara 

4.11.2 Menceritakan sejarah 
tradisi Islam Nusantara 

Perkembangan 
Islam di 

Nusantara 
      
 
 
 
 
 
 

Mengamati 

 Mengamati dan memberi komentar 

gambar atau tayangan yang terkait 
dengan perkembangan Islam 
budaya tradisi Islam di Nusantara. 

 Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai 
perkembangan Islam di Nusantara. 

 Mengamati dan memberi komentar 
gambar atau tayangan yang terkait 
dengan hasil-hasil  seni tradisi 
Islam di Nusantara. 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan apakah 
cara masuknya Islam di Nusantara 
melalui jalan damai atau 
kekerasan?. 

 Mengajukan pertanyaan terkait 
kronologi masuknya Islam di 
Nusantara atau pertanyaan lain 
yang relevan.  

 Mengajukan pertanyaan tentang 
ciri khas seni tradisi Islam di 
Nusantara. 

 Mengajukan pertanyaan apakah 
ada tradisi yang tidak Islami? Atau 
pertanyaan lain yang relevan dan 
aktual.  

Sikap  

 Mengamati 

pelaksanaan diskusi 
yang memuat: 

 Isi diskusi (tentang 
perkembangan Islam 
di Nusantara 
berdasarkan kronologi 
waktu, tempat, 
perkembangan 
kerajaan berdasarkan 
data dari berbagai 
sumber, dan karya 
seni  serta budaya 
yang sesuai ajaran 
Islam) 

 Sikap yg ditunjukkan 
siswa terkait dengan 
tanggung jawabnya 
terhadap pelaksanaan 
jalannya diskusi dan 

kerja kelompok. 
 
Portofolio 

 Membuat paparan 
kronologi sejarah 
perkembangan Islam 
di Nusantara yang 
diwujudkan dalam 

9  JP  Buku siswa 
Kemdikbud 

 Gambar/ 
video/ 
multimedia 
interaktif 

 Internet 

 Peta 
Nusantara 
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Mengumpulkan Informasi 

 Mendiskusikan perkembangan 
Islam di Nusantara berdasarkan 
kronologi waktu berdasarkan data 
dari berbagai sumber. 

 Mendiskusikan perkembangan 
Islam di Nusantara berdasarkan 
kronologi wilayah berdasarkan data 
dari berbagai sumber. 

 Mendiskusikan perkembangan 
Islam di Nusantara berdasarkan 
perkembangan kerajaan Islam di 
Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. 

 Mendiskusikan karya seni  yang 
sesuai ajaran Islam. 

 Mendiskusikan kriteria tradisi yang 
tidak menyimpang dari ajaran 
Islam. 

 Mendiskusikan contoh-contoh seni 
atau budaya tradisi Islam 
Nusantara. 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Melakukan analisis kronologi 
sejarah perkembangan Islam di 
Nusantara yang diwujudkan dalam 
bentuk membuat diagram alur. 

 Melakukan analisis perkembangan 
kerajaan Islam di Nusantara yang 
diwujudkan dalam bentuk 
membuat diagram alur. 

 Melakukan analisis hasil karya 

bentuk membuat 
diagram alur. 

 Membuat paparan 
analisis 
perkembangan 
kerajaan Islam di 
Nusantara yang 
diwujudkan dalam 
bentuk membuat 
diagram alur. 

 Membuat paparan 
hasil analisis hasil 
karya seni yang 
sesuai ajaran Islam 
dan yang tidak sesuai. 

 Membuat paparan  
hasil analisis budaya 
tradisi yang sesuai 
dengan ajaran Islam 
dan yang tidak sesuai. 

 
Pengetahuan  

 tes kemampuan 
kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – soal 

pilihan ganda 
 
Keterampilan  

 Mengumpulkan 
gambar/ berita/ artikel 
tentang perkembangan 
Islam di Nusantara. 

 Mengumpulkan 
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seni yang sesuai ajaran Islam dan 
yang tidak sesuai. 

 Melakukan analisis budaya tradisi 
yang sesuai dengan ajaran Islam 
dan yang tidak sesuai. 
 

Mengomunikasikan 

 Menyajikan paparan  kronologi 
sejarah perkembangan Islam di 
Nusantara yang diwujudkan dalam 
bentuk membuat diagram alur. 

 Menyajikan paparan  analisis 
perkembangan kerajaan Islam di 
Nusantara yang diwujudkan dalam 
bentuk membuat diagram alur. 

 Menyajikan paparan  hasil analisis 
hasil karya seni yang sesuai ajaran 
Islam dan yang tidak sesuai. 

 Menyajikan paparan  hasil analisis 
budaya tradisi yang sesuai dengan 
ajaran Islam dan yang tidak sesuai. 

 Menanggapi pertanyaan. 

 Menyusun kesimpulan. 
 

gambar/ berita/ artikel 
tentang hasil-hasil seni 
dan budaya tradisi 
Islam di Nusantara 
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