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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin segala puji dan syukur yang tak terhingga 

penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya 

yang telah diberikan kepada penyusun khususnya dan umumnya kepada umat-

Nya, sehingga berkat rahmat dan pertolongan-Nya. Teriring shalawat dan salam 

bagi kekasih-Nya, junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beliau sebagai 

umat pilihan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang kepada umatnya, kepada 

keluarganya, dan juga sahabat-sahabatnya yang telah melakukan sesuatu yang luar  

biasa dan tidak ternilai harganya.  

Jika bukan karena ke-Agungannya dan kasih saying-Nya sungguh penulis 

merasa tidak memiliki kemampuan. Terlalu banyak keterbatasan yang penulis 

miliki dalam melakukan pengajaran ini, mulai dari observasi sampai penulisan 

laporan, meskipun demikian laporan ini dapat diselesaikan tentunya dengan hasil 

yang masih jauh dari kesempurnaan. 

Mengingat selesainya laporan ini tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai 

pihak, maka kami haturkan terima kasih dan rasa penghargaan sedalam-dalamnya 

kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE. MM selaku Rektor IAIN Jember. 

2. Bapak Dr. H. Abdul Haris, M.AgselakuDekanFakultasUshuluddin, Adab, 

danHumaniora. 

3. Bapak H. Mawardi Abdullah, Lc, M.A selakuKetua Jurusan Tafsir Hadits. 

4. Bapak Dr. H. Kasman, M.FilselakuKetua Program StudiIlmuHadits. 

5. Bapak Dr. UunYusufa, M.A selakuKetua Program StudiIlmu Al Qur’an 

danTafsirdanKetuaPanitiaKegiatanPraktekpengabdian. 

6. Ibu Dra. Hj. Anis Afifah selaku KepalaTs. Al-Hidayah yang berkenan 

memberikan kami kesempatan untuk mengabdi di Madrasah serta telah 

memfasilitasi proses praktek pengajaran kami dengan baik. 

7. Seluruh karyawan dan civitas MTs. Al-Hidayah yang sudah membantu dan 

mendukung proses pengabdian kami. 
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Semoga segala bantuan dan ilmunya mendapatkan pahala dari Allah SWT. 

Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan laporan ini nantinya dapat 

bermanfaat khusus bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Demi 

kesempurnaan laporan, mohon saran dan kritik yang membangun agar diberikan 

kepada penulis supaya karya-karya ke depan selalu lebih baik. 

 

Jember, Maret 2018 

 

       Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, tugas guru sebagai pendidik 

tidaklah dapat dikatakan ringan, sebab tidak hanya memberikan bekal pada 

anak didik beupa ilmu pengetahuan semata, tetapi hal yang lebih penting 

adalah membentuk kepribadian anak didik menjadi manusia yang berguna bagi 

dirinya, orang tua, masyarakat, agama, bangssa dan Negara. 

Pendidikan merupakan proses pengembangan yang utuh menuju ke arah 

kedewasaan dalam proses berfikir dan bertindak. Oleh karena itu seorang calon 

pendidik sebelum di terjunkan kedunia pendidikan hendaknya di bekali dengan 

berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan profesi, dan 

kemampuan diri agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berhasil seperti yang 

diharapkan. 

Secara teoritis mahasiswa calon guru dibangku kuliah telah mempelajari 

berbagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, 

namun apa yang diperoleh nampaknya belum cukup sebagi bekal bagi seorang 

pendidik yang profesional. 

Untuk melengkapi kekurangan tersebut, maka mahasiswa calon pendidik 

diwajibkan untuk melaksanakan Praktik (PENGABDIAN) disekolah-sekolah 

yang telah ditetapkan. Kegiatan PENGABDIAN dimaksudkan untuk 

memberikan pengalaman mengajar, memperluas wawasan, pelatihan dan 

pengembangan keterampilan, kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan 

mengembangkan profesionalitas dalam bidang keguruan dan pendidikan, 

memahami seluk beluk sekolah dengan segala permasalahannya, serta 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai sikap yang telah dimilikidalam proses pembelajaran. 

Dengan demikian diharapkan para mahasiswa calon guru setelah selesai 

praktek mempunyai bekal yang cukup untuk memasuki dunia pendidikan 

sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui program 

PENGABDIAN tersebut. 

B. Alasan Pemilihan Lokasi 

Dalam pelaksanaan PENGABDIAN ini penulis memilih tempat praktek di 

MTs. Al-Hidayah yang terdapat di Jalan Udang Windu No. 65 Mangli 

Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Alasan 

pemilihan tempat ini didasari beberpa hal diantaranya yaitu : 

Pertama, sebelum kami melaksanakan kegiatan PENGABDIAN terlebih 

dahulu penulis beserta teman satu kelompok melakukan observasi di berbagai 

sekolah-sekolah yang berada di kawasan jember, dan ternyata setelah 
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dipertimbangkan dari sekian sekolah yang kami datangi, MTs Al-Hidayah 

merupakan lembaga yang aksesnya lebih dekat dari Kampus IAIN Jember. 

Alasan pemilihan tempat yang dekat dikerankan sebagian dari anggota 

kelompok kami merasa kesulitan jika harus memillih tempat praktek yang jauh 

dengan alasan masih harus menyesuaikan dengan jadwal kuliah, karena tidak 

memiliki kendaraan pribadi dan lain sebagainya. 

Kedua, setelah menemui kepala sekolah Dra. Hj. Anis Afifah, beliau 

menyampaikan bahwa di MTs Al-Hidayah mangli tersebut dulunya pernah 

menjadi tempat praktik bagi mahasiswa IAIN jember tapi sudah lama sekali 

dan tidak pernah ditempati lagi sekitar 4 tahun dikarenakan ada sedikit masalah 

yang pernah terjadi antara mahasiswa PENGABDIAN dengan pihak sekolah 

sendiri. Oleh sebab itu kami ingin mengembalikan citra baik kampus IAIN 

Jember demi lancarnya progam pengabdian ditahun berikutnya. Alhamdulillah 

kepala sekolah menerima kami dengan tangan terbuka dan memberikan 

kesempatan bagi kami untuk melaksanakan praktik disekolah tersebut. 

Ketiga, MTs. Al-Hidayah merupakan lembaga pendidikan menengah 

pertama yang terdapat di Jalan Udang Windu No. 65 Mangli Kecamatan 

Kaliwates Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar peserta 

didik berasal dari Kota Jember sendiri seperti: Mangli, Ajung, Jubung, dan lain 

sebagainya, sehingga kami bisa memantau siswa tidak hanya ketika berada di 

sekolah saja. 

C. Fokus Kegiatan 

1. Bagimana peserta didik dapat memahami materi mata pelajaran yang 

didapat ? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi ketika proses mengajar ? 

3. Bagaimana solusi terhadap masalah yang terjadi ?  

D. Tujuan dan Manfaat 

(PENGABDIAN) mrupakan salah satu kegiatan intra kulikuler yang 

dilakukan oleh mahasiswa sebagai latihan dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar maupun kegiatan kependidikan lainnya sesuai dengan profesi 

kependidikan. 

PENGABDIAN diajukan untuk mencetak pendidik yang profesional, dapat 

membina dan mengarahkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan 

kegiatan lainnya di dalam maupun diluar sekolah. 

Tujuan umum dari pelaksanaan PENGABDIAN ini adalah menjadikan 

praktikan sebagai calon pendidik yang memiliki seperangkat 

pengetahuan,keterampilan, sikap, dan tingkah laku  sebagai seorang pendidik 

yang profesional dalam penyelenggaraan suatu proses pembelajaran dengan 
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pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, praktikan secara pribadi 

diharapkan memiliki kesiapan apabila setelah menyelessaikan studinya 

langsung terjun ke lapangan, dalam hal ini adalah sekolah. 

Tujuan khusus dari pelaksaan PENGABDIAN yaitu 1) mengenal secara 

cermat lingkungan fisik, administrasi, dan sosial psikologis sekolah tempat 

pengabdian 2) menguasai berbagai keterampilan mengajar 3) menerapkan 

berbagai kemampuan profesional keguruan secara utuh dan terpadu dalam 

situasi nyata 4) mampu mengembangkan aspek pribadi dan sosial dilingkungan 

sosial sekolah 5) menarik kesimpulan nilai edukatif dari penghayatan dan 

pengalaman selama pelatihan melalui refleksi dalam bentuk laporan. 
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BAB II 

PROFIL LEMBAGA / TEMPAT KEGIATAN 

A. Sejarah Pendirian 

Sejarah Singkat berdirinya lembaga ini Demi melanjutkan dan 

meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi setelah Sekolah Dasar, maka pada 

tanggal 3 Desember 1968 direncanakan oleh para pemuda dan tokoh 

masyarakat yang telah mampu untuk memikirkan pendidikan. Meskipun pada 

waktu itu hanya bermodalkan keyakinan kepada Allah SWT. Dan demi 

meneruskan pendidikan yang lebih tinggi, maka dibentuklah lembaga 

Pendidikan yang diberi nama “ MTs. Al-Hidayah” dengan susunan pengurus 

sebagai berikut : 

1. Bapak M. Mudzakir AR 

2. Bapak Ahmad Azis B.A 

3. Bapak Abdul Azis Sarkawi 

4. Bapak Djuma’i 

5. Bapak Syarmin 

6. Ibu Suhaimah M.D. 

7. Bapak Suja’i Kusno 

8. Bapak Abu Bakar 

9. Bapak Asmo Efendi 

10. Bapak Anwar 

11. Bapak AK. Djaelani 

Setelah dibentuk kepengurusan tersebut, maka ditunjuklah Bapak Abu 

Bakar sebagai Kepala Sekolah MTs. Al-Hidayah Mangli – Jember. Kemudian 

pada tahun 1969 Kepala Sekolah diserahkan kepada Bapak Muzdakir AR., dan 

pada tahun inilah murid-murid mulai semakin banyak yang memasuki MTs. 

Al-Hidayah ini hingga tahun 1979 – 1980.Tidak lama kenudian tepatnya 

tanggal 25 Januari 1981 Kepala Sekolah dipegang oleh Bapak Djuma’i AG. 

Sekolah ini berada dibawah naungan Yayasan  Ikatan Keluarga Pendidikan 

Islam (IKPI) Mangli – Jember. Sekolah ini terletak di Jl. Udang Windu No. 67 

Mangli Kecamatan Kaliwates Kota Administratif Jember. 
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Adapun tanah yang dimiliki oleh Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Mangli 

ini adalah seluas 1300 M2 serta sisanya dipergunakan untuk halaman sekolah 

dan untuk perkebunan sekolah. 

B. Struktur Organisasi 

 

       

 

 

    

        

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K E P A L A B P 3 

TATA USAHA 

WAKIL 

KEP.SEK. 

B P KEPUSTAKAAN 

WALI KELAS 

DEWAN GURU 

SISWA/SISWI 



x 

 

KETERANGAN : 

______________ : Garis Konsultasi 

---------------------- : Garis Komando 

Sumber Data  : Dikutip dari Kantor MTs. Al-Hidayah Mangli- 

                                        Jember 

C. Sumber Daya 

1. Keadaan Tenaga Pengajar MTs.Al-Hidayah Mangli – Jember.  

Mengenai Tenaga Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Mangli 

– Jember mempunyai 15 Guru / tenaga Pengajar, dengan perincian 10 orang 

tenaga pegajar perempuan dan 5 orang tenaga pengajar laki-laki. 

2. Keadaan Siswa MTs. Al-Hidayah  

Jumlah siswa tahun 2017/2018 adalah 134 orang dengan jumlah 

rombongan belajar sebanyak 6 kelas. Kelas VII dua rombel, kelas VIII dua 

rombel, dan kelas IX dua rombel. 

3. Data Inventaris Madrasah 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kuantitas 

pendidikan maka MTs. Al-Hidayah terus berusaha mencukupi 

inventarisnya. Dengan 6 ruang kelas, 1 ruang guru,1 ruang Kepal Madrasah, 

1 Ruang Perpustakaan, 1 Ruang Lab. IPA, 1 Ruang Lab. Komputer, 1 

Musholla, 1 Ruang BP, 1 Ruang OSIS,  1 ruang kantin serta 4 kamar mandi. 

Rincian ruang adalah sebagai berikut :  

No.   Jenis Ruang  

 Milik  

 Baik  

 Jml   Luas (m2)  

 (1)   (2)   (3)   (4)  

         

1  Ruang Teori/Kelas  

                

6  
            320  

         

2  Laboratorium IPA  

                

1  
              98  

         

3  
Laboratorium Komputer  

                

1  
              54  

         Laboratorium Multimedia                                    -  
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4  -  

         

5  
Ruang Perpustakaan Konvensional  

                

1  
              54  

         

6  
Ruang Perpustakaan Multimedia  

                 

-  
                 -  

         

7  
Ruang UKS  

                

1  
              12  

         

8  
Koperasi/Toko  

                

1  
              12  

         

9  
Ruang BP/BK  

                

1  
              26  

        

10  
Ruang Kepala Sekolah  

                

1  
              28  

        

11  
Ruang Guru  

                

1  
              28  

        

12  
Ruang TU  

                

1  
              12  

        

13  
 Ruang OSIS  

                

1  
              12  

        

14  
Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki  

                 

-  
                 -  

        

15  
Kamar Mandi/WC Guru 

Perempuan  

                

1  
                3  

        Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki                                  6  
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16  2  

        

17  
Kamar Mandi/WC Siswa 

Perempuan  

                

1  
                3  

        

18  
Gudang  

                

1  
              12  

        

19  
Ruang Ibadah  

                

1  
              54  

 

D. Program Kerja 

Rencana kerja MTs Al-Hidayah Kabupaten Jember disusun dengan 

mempertimbangkan keadaan madrasah, harapan pemangku kepentingan, dan 

tantangan dalam lingkungan strategis pendidikan di madrasah agar sasaran dan 

program pengembangan madrasah dalam 4 tahun ke depan lebih realistis dan 

konsisten dalam prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan yang efektif, efisien, 

akuntable dan demokratis. Hasil dari identifikasi dan analisis kondisi madrasah 

terdapat pada lampiran (1) dalam menyusun rencana kerja madrasah ini 

meliputi dua kegiatan yakni (1) merumuskan program madrasah yang 

dilakukan melalui empat langkah, yaitu (a) menetapkan sasaran, (b) 

menentukan indikator keberhasilan, (c) menentukan kegiatan dan menetapkan 

penanggung jawab program), dan (2) menyusun jadwal kegiatan.  

 

 

 

 

BAB III 

RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN 

AKIDAH KELAS 7 

A. Bentuk Kegiatan 

Dalam proses pembelajaran dibutuhkan beberapa bentuk kegiatan dan 

metode yang harus digunakan untuk mencapai keefektifan dan kenyamanan 
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proses pembelajaran. Dalam pengabdian ini, dalam proses pembelajarannya 

menggunakan beberapa bentuk kegiatn dan metode yang digunakan, antara 

lain: 

1. Metode Ceramah 

2. Metode Jigsaw 

3. Kegiatan diskusi 

4. Metode the power of two 

5. Talking Stick 

6. Refleksi materi 

7. Evaluasi 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Madrasah  : Mts Al-Hidayah 

Mata pelajaran  : AqidahAkhlak 

Kelas / semester : VII / Genap 

Materipokok/bab : Asmaul Husna 

Alokasiwaktu  :  Pertemuan  ke I (45 Menit ) 

A. KOMPETENSI INTI 

1. KompetensiInti (KI 1) : Memahami dan menghayati tentang kebesaran  

                                       Allah melaluiAsmaulHusna 

2. Kompetensi Inti (K1 2): Menunujukkan dan mengarahkan siswa perilaku  

                                       yang baik, kepada orang tua,  guru, teman, keluarga  

                                       dan tetangga. 

3. Kompetensi Inti (KI 3) : Memahami keadaan (Faktual, konseptual, dan  

                                         prosedural) berdasarkan Ilmu pengatahuan, seni   

                                         dan budaya yang terkaitdenganfenomenaatau yang  

                                         terjadi di kehidupansehari-hari. 

4. Kompetesi Inti (K14)  : Mencoba, mengolah, dan mengkaji dalam ranah  

                                         konkret,  (Merangkai, memodifikasidanmembuat)  

                                         dan ranah Abstrak (Menulis, membaca,  
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                                         menghitung, menggambar dan mengarang)  

                                         menyesuaikan pelajaran yang di pelajari di  

                                          sekolah.  

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKAKATOR PENCAPAIAN 

KompetensiDasar Indikator 

1.1 Meyakinisifat-sifat Allah 

SWT melaluiAl-SmaulHusna 

( Al-Aziz, Al-Goffar, Al-

Adl, Al-Qayyumm Al-Basit, 

An- Nafi’, Ar-Ra’uf, Al-

Barr, Al-Fattah, ) 

 

2.1 Meneladani Sifat-sifat Allah 

yang terkan dung dalam 

Asmaul Husna 

(Al-Aziz, Al-Goffar, Al-Adl, 

Al-Qayyumm Al-Basit, An-

Nafi’, Ar-Ra’uf, Al-Barr, Al-

Fattah,) 

 

3.1  Menguraikan Asmaul husna 

(Al-Aziz, Al-Goffar, Al-Adl, 

Al-Qayyumm Al-Basit, An-

Nafi’, Ar-Ra’uf, Al-Barr, Al-

Fattah,)  

 

 

 

3.1.1 Menyebutkan Sembilan 

namaAsmul husna 

3.1.2 Pesertadidik mampu bertanya 

tentang materi baik secara lisan 

maupun tertulis. 

3.1.3  Menyebutkan arti dari masing-

masinga Asmaul husna 

3.1.4 Menjelaskan pengertian 

asmaulhusna dan sub-sub Asmaul 

husna 

3.1.5 Menyebutkan dalil naqli dan aqli 

tentang masing-masing sub 

asmaul husna 

4.1 Menyajikan data fakat  dan 

fenomena terhadap kebenaran 

sifat-sifat Allah SWT. Yang 

terkandung dalam, ( Al-Aziz, Al-

4.1.1 Menjelaskan berbagai manfaat  

         perilaku yang merupakan  

         contoh perbuatan bercerita   

         meneladani sub Asmaul husna  
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Goffar, Al-Adl, Al-Qayyumm Al-

Basit, An-Nafi’, Ar-Ra’uf, Al-

Barr, Al-Fattah, ) 

 

 

         tertentu. 

4.1.2 Menyajikan fenomena, fakta atau 

bercerita tentang peristiwa, 

fenomena atau kejadian yang 

menunjukkan pada ilustrasi sub 

Asmaul husna 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah peserta didik mengamati, bertanya, mengeksplorasi, menalar, 

mengkomunikasikan, dan merefleksi mengenai Asmaul HusnA, di harapakan 

peserta didik mamapu : 

1. Meyakinkan kepada siswa mengenai sifat-sifat Allah SWT yang tercantum 

dalam Asmaul Husna. (Al-Aziz, Al-Ghoffar, Al-Baasith, An-Naafi’, Ar-

Ra’uf, Al-Baar, Al-Fattah, Al-Adl, Al-Qayyum) 

2. Memahami Makna sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul 

husna,kepadaSiswa yang meliputi (Al-Aziz, Al-Ghoffar, Al-Baasith, An-

Naafi’, Ar-Ra’uf, Al-Baar, Al-Fattah, Al-Adl, Al-Qayyum) 

3. Menjelaskan Pengertian kepada siswa mengenai Sifat-siafat Allah SWT, 

yang terkandung dalam Asmaul husna (Al-Aziz, Al-Ghoffar, Al-Baasith, 

An-Naafi’, Ar-Ra’uf, Al-Baar, Al-Fattah, Al-Adl, Al-Qayyum) 

4. Mengaplikasikan sifat-sifat Allah SWT dalam Asmaulhusna, (Al-Aziz, Al-

Ghoffar, Al-Baasith, An-Naafi’, Ar-Ra’uf, Al-Baar, Al-Fattah, Al-Adl, Al-

Qayyum)Dalam kehidupan sehari-hari. 

D. Materi pembelajaran 

a) Asmaul husna adalah nama-nama  yang agung dan mulya yang mempunyai 

arti dan pengertian yang  baik, sebagai ummat Islam harus meyakini sifat-

sifat Allah SWT yang terdapat dalam Asmaul husna. 

b) Dari semua sifat-sifat Allah yang ada di Asmaul husna Sembilan puluh 

Sembilan  hanya mengakaji Sembilan nama-namasifat-sifat Allah dari 

Asmaul husna tersebut. 

E. Metode pembelajaran 

1) Uswah, memberikan teladan saat pembelajaran berlangsung 

2) Pengamatan, mengamatifenomenaciptaan Allah SWT 

3) Ceramah, pemaparan materi pembelajaran akidah Islam dan peningkatanya 

4) Tanya  jawab, materi pembelajaran akidah Islam dan peningkatanya 
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5) Inkuiri, mencari dalil, fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam 

F. Media, Alat / Bahan, Sumber, Pembelajaran 

1) Media   : Kaligrafi. 

2) Alat / Bahan  : Kertas, karton, spidol, air, batu, tanah, dan  

                                         tanaman 

3) Sumberpembeljaran : Buku paket, Buku Ensiklopedi Islam, Al-Qur’an  

                                             dan Tafsir, lingkungan Alam sekitar,  

                                         pengalaman siswa, Internet. 

G. Langkah-langkah kegiatan pembelajran 

1. Muqoddimah (10 Menit) 

a. Guru Menyapa peserta didik dengan menanyakan kabar Siswa 

b. Guru menyampaikan temadantujuanpembelajaran 

c. Siswamengamatisurat Al-Hasyr: 22-24 besertaterjemahanya. 

d. Tanya jawabmengenaisurat Al-Hasyr 22-24 

e. Menyimpulkan definisi Asmaul husna bersama siswa 

 

2. Kegiatan Inti: (60 Menit) 

a. Siswa  mengamati, bertafakkur dengan fenomena yang ada di 

kehidupanya. 

b. Siswa membaca dan memahami sifat-sifat Allah SWT, yang terdapat 

dalam Asmaul husna yang di pelajarinya. 

c. Siswa di minta untuk berkomentar, bertanya mengenai fenomena yang di 

lihatnya dalam kehidupanya yang ada di alam semesta 

d. Siswa berdiskusi kelompok, pertanyaan berikut :  

- Carilah dan tulislah dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu maha 

perkasa (Al-Aziz) 

- Carilah peristiwa alam yang menunjukkan bahwa Allah SWT 

mempunyai nama Al-Aziz 

- Kemukakan alasan kalian terkait dengan dalil dan peristiwa yang 

kalian temui 

e. Guru membimbing peserta didik memaparkan hasil diskusi di depan 

kelas, sekaligus memberikan penilaian presentasi siswa. 
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f. Siswa bertafakkur dan memperhatikan fenomena yang terjadi pada 

gambar yang menggambarkan bencana sunami dengan menhubungkan 

dengan sifat Allah SWT Al-Aziz (Mahaperkasa) 

g. Guru mengajak menghayati tentang sifat Allah SWT Al-Aziz dengan 

cara menyajikan kejadian lain yang menunjukkanAsma Allah Al-Aziz  

h. Guru mengajakmengambilketeladanandariNama Allah Al-Aziz yang bisa 

di amalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

i. Guru membimbing siswa mencari jawaban kemudian merangkum dan 

mempresentasikan hasil pelajaran yang sudah di pelajari di kelas. 

H. Penilaian 

1. Testulis bentuk penilaian 

a. Sebutkan 9 nama Asmaul husna 

b. Artikan 9 Asmaul husna 

c. Jelaskan pengertian Asmaul husna 

Jawaban Kunci :  

a. Al-Aziz, Al-Ghoffar, Al-Baasith, An-Nafi’, Ar-Ra’uf, Al-Barr, Al-

Fattah, Al-‘Adl, Al-Qayyum. 

 Al-Aziz  : yang artinya maha perkasa,  

 Al-‘adl  : yang artinya maha Al-a’dl,  

 Al-Qayyum : yang  artinya maha berdiri sendiri. 

  Al-Ghofar : yang artinya Mahapengampun 

 Al-Baasith : yang artinya Melapangkan 

 An-Nafi’  :  yang artinya Pemberimanfaat 

 Ar-Ra’uf  : yang artinyaMaha pengasih 

 Al-Baar  : yang artinyaMaha baik 

 Al-Fattah  : yang artinya maha pembuka 

b. Nama-nama terbaik dan agung yang dimiliki Allah SWT, kita haru 

smeyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama yang baik, Allah SWT 

berfirman bahwasanya allah mempunyai nama-nama yang baik dalam 

Asmaul husna 

Pensekoran : 
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- Jika jawaban sesuai dengan kunci jawaban sekor 30 

- Jika jawaban kurang sesuai dengan kunci jawaban sekor 20 

- Jika jawaban tidak tepat / tidak menjawab sekor 10 

Sekor perolehan 

Nilai…………..……………….x4 

Sekor maksimal 

 

2. Penilaian dari segi hafalan Asmaul Husna 

Aspek penilaian dan Pencapaian sekor 

 Aspek kefashihan 

 

No Fashih Sekor Nilai 

1.  Apabila bacanya tidak fasih 25% 1 

2.  Apabila bacanya kurang fashih 50% 2 

3.  

Apabila bacanya fashih namun 

ada sedikit kesalahan dalam 

membacanya 

75%  

4.  
Apabila bacanya sangat fashih 

tidak ada keslahan 
100%  

  

 Aspek kelancaran 

 

No Kelancaran Sekor Nilai 

1.  Tidak lancer 25% 1 

2.  Kurang lancer 50% 2 

3.  Lancar tapi terbata-bata 75% 3 

4.  Lancar tanpa terbata-bata 100% 4 

 

 Aspek hafalan 

No Hafal Sekor Nilai 

1.  Tidak hafal 25% 1 

2.  Kurang hafal 50% 2 

3.  Hafal tetapi tidak lancer 75% 3 

4.  Hafal dan lancer 100% 4 

 

 

Sekor perolehan 

Nilai…………..……………….x100 

Sekor maksimal 



xix 

 

3. Lembar penilaian dari sikap spiritual 

No Pernyataan ya Tidak 

1.  Saya melafalkan Asmaul husna   

2.  Saya selalu meneladani nama-nama 

Allah 

  

3.  Saya selalu merenungkan 

keagungan Allah 

  

4.  Saya yakin Asmaul husna akan 

membawa keselamatan 

  

5.  Saya selalu mengagungkan 

nama-nama Allah 

  

 

Sekor 1 Jikajawab“ ya” , sekor 0 Jikajawab “ tidak” 

Sekor perolehan 

Nilai…………..……………….x100 

Sekor maksimal 

4. Lembar penilaian dari sikap sosial 

No Pernyataan ya tidak 

1.  Saya selalu dalam perkataan dan 

perbuatan 

  

2.  Saya selalu memaafkan kesalahan 

semua teman 

  

3.  Saya selalu membantu dengan ramah 

dan akrab 

  

4.  Saya selalu membagi manfaat pada 

semua teman 

  

 

Sekor 1 Jikajawab“ya”, Sekor 0 Jikajawab “Tidak” 

Sekor perolehan 

Nilai…………..……………….x100 

                                                           Sekor maksimal 

 

 

Mengatahui 

Kepala Madrasah 

 

 

Mangli…………….2018 

Guru Mapel Akidah Akhlak 

 

 

 

Maimunah, S.A.g 
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Dra. Hj. Anis Afifah 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Madrasah  : Mts Al-Hidayah 

Mata pelajaran  : Aqidah Akhlak 

Kelas / semester : VII / Genap 

Materi pokok/bab : Asmaul Husna 

Alokasi waktu  :  Pertemuan ke II (45 menit) 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Kompetensi Inti (KI 1) : Memahami dan menghayati tentang kebesaran Allah  

                                        melalui Asmaul Husna 

2. Kompetensi Inti (K1 2): Menunujukkan dan mengarahkan siswa perilaku yang  

                                        baik, kepada orang tuam guru, teman, keluarga dan  

                                        tetangga. 

3. Kompetensi Inti (KI 3) : Memahami keadaan (Faktual, konseptual, dan  

                                        prosedural) berdasarkan Ilmu pengatahuan, seni dan  

                                        budaya yang terkait dengan fenomena atau yang  

                                        terjadi di kehidupan sehari-hari. 

4. Kompetesi Inti (K14)   : Mencoba, mengolah, dan mengkaji  dalam ranah  

                                        konkret,  (Merangkai, memodifikasi dan membuat)  

                                        dan ranah Abstrak (Menulis, membaca, menghitung,  

                                        menggambar dan mengarang)menyesuaikan pelajaran  

                                        yang di pelajari di sekolah.  
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B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKAKATOR PENCAPAIAN 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1 Meyakini sifat-sifat Allah 

SWT melalui Al-Smaul Husna 

( Al-Aziz, Al-Goffar, Al-Adl, 

Al-Qayyumm Al-Basit, An- 

Nafi’, Ar-Ra’uf, Al-Barr, Al-

Fattah, ) 

 

2.1 Meneladani Sifat-sifat 

Allah yang terkan dung 

dalam Asmaul Husna 

(Al-Aziz, Al-Goffar, Al-

Adl, Al-Qayyumm Al-

Basit, An-Nafi’, Ar-

Ra’uf, Al-Barr, Al-

Fattah,) 

 

3.1  Menguraikan Asmaul husna 

(Al-Aziz, Al-Goffar, Al-

Adl, Al-Qayyumm Al-

Basit, An-Nafi’, Ar-Ra’uf, 

Al-Barr, Al-Fattah,)  

 

 

 

3.1.1 Menyebutkan Sembilan nama Asmul 

husna 

3.1.2 meyakini sembilan asmaul husna 

dalam kehidupan sehari-hari 

3.1.3  Menyebutkan arti dari masing-

masing Asmaul husna 

3.1.4 Menjelaskan pengertian asmaul 

husna dan sub-sub Asmaul husna 

3.1.5 Menyebutkan dalil naqli dan aqli 

tentang masing-masing sub asmaul 

husna 
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4.1 Menyajikan data fakat  

dan fenomena terhadap 

kebenaran sifat-sifat Allah 

SWT. Yang terkandung 

dalam, ( Al-Aziz, Al-Goffar, 

Al-Adl, Al-Qayyumm Al-

Basit, An-Nafi’, Ar-Ra’uf, Al-

Barr, Al-Fattah, ) 

4.1.1 Menjelaskan berbagai manfaat  

          perilaku yang merupakan contoh  

          perbuatan bercerita  meneladani  

          sub Asmaul husna tertentu. 

4.1.2 Menyajikan fenomena, fakta atau 

bercerita tentang peristiwa, 

fenomena atau kejadian yang 

menunjukkan pada ilustrasi sub 

Asmaul husna 

C. Tujuan pembelajaran 

Setelah peerta didik mengamati, bertanya, mengeksplorasi, menalar, 

mengkomunikasikan, dan merefleksi  mengenai Asmaul Husn, di harpakn 

peserta didik mampu : 

1. Meyakinkan kepada peserta didik mengenai sifat-sifat Allah SWT yang 

tercantum dalam Asmaul Husna. (Al-Aziz, Al-Ghoffar, Al-Baasith, An-

Naafi’, Ar-Ra’uf, Al-Baar, Al-Fattah, Al-Adl, Al-Qayyum) 

2. Memahami Makna sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul husna, 

kepada Siswa yang meliputi (Al-Aziz, Al-Ghoffar, Al-Baasith, An-Naafi’, 

Ar-Ra’uf, Al-Baar, Al-Fattah, Al-Adl, Al-Qayyum) 

3. Menjelaskan Pengertian kepada siswa mengenai Sifat-siafat Allah SWT, 

yang terkandung dalam Asmaul husna ((Al-Aziz, Al-Ghoffar, Al-Baasith, 

An-Naafi’, Ar-Ra’uf, Al-Baar, Al-Fattah, Al-Adl, Al-Qayyum) 

4. Mengaplikasikan sifat-sifat Allah SWT dalam Asmaul husna, (Al-Aziz, Al-

Ghoffar, Al-Baasith, An-Naafi’, Ar-Ra’uf, Al-Baar, Al-Fattah, Al-Adl, Al-

Qayyum) dalam kehidupan sehari-hari. 

D. Materi pembelajaran 

1) Asmaul husna adalah nama-nama  yang agung dan mulya yang mempunyai 

arti dan pengertian yang  baik, sebagi ummat Islam harus meyakininya akan 

sifat-sifat Allah SWT yang terdapat dalam Asmaul husna. 

2) Dari semua sifat-sifat Allah yang ada di Asmaul husna Sembilan puluh 

Sembilan  hanya mengakaji Sembilan nama-nama sifat-sifat Allah dari 

Asmaul husna  tersebut. 



xxiii 

 

E. Metode pembelajaran 

1. Uswah, memberikan teladan saat pembelajaran berlangsung 

2. Pengamatan, mengamati fenomena ciptaan Allah SWT 

3. Ceramah, pemaparan materi pembelajaran akidah Islam dan peningkatanya 

4. Tanya  jawab, materi pembelajaranakidah Islam dan peningkatanya 

5. Jigsaw, Membentuk suatu kelompok, kelompok asal dan kelompok ahli, 

kemudia guru memberikan materi pada setiap kelompok ahli 

F. Media, Alat / Bahan, Sumber, Pembelajaran 

1) Media   : Kaligrafi, Vidio. 

2) Alat / Bahan  : Kertas, karton, spidol, air, batu, tanah, dan 

tanaman 

3) Sumber pembeljaran : Buku paket, Buku Ensiklopedi Islam, Al-Qur’an 

dan   Tafsir, lingkungan Alam sekitar, pengalaman siswa, Internet. 

G. Langkah-langkah kegiatan pembelajran 

1. Pertemuan pertama 

a. Muqoddimah (10 Menit) 

1) Guru Menyapa peserta didik dengan menanyakan kabar Siswa 

2) Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran 

3) Siswa  mengamati surat Al-Hasyr: 22-24 beserta terjemahanya. 

4) Tanya jawabmengenai surat Al-Hasyr 22-24 

5) Menyimpulkan definisi Asmaul husna bersama siswa 

b. Kegiatan Inti: (60 Menit) 

1) Peserta didik mengamati, bertafakkur dengan fenomena yang ada di 

kehidupanya. 

2) Guru menjelaskan mengenai sifat-sifat Allah SWT, yang terdapat 

dalam Asmaul husna yang di pelajarinya 

3) Guru membuat dua kelompok : 

Kelompok asal 

Kelompok ahli 

1) Guru menyuruh membuat kelompok lagi dari kelompok asal 

yaitu membuat kelompok ahli 
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2) Guru memberi satu tema kepada setiap kelompok ahli, mengenai 

sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul husna 

3) Peserta didik mendiskusikan tentang tema yang telah guru 

berikan pada tiap kelompok ahli mengenani sifat-sifat Allah 

dalam Asamaul husna  dan mencari fenomena yang terkait 

denagn tema yang di diskusikan 

4) Peserta didik kembali ke kelompok asal untuk menyampaikan 

hasil diskusi di kelompok ahli mengenai asmaul husna sifat-sifat 

Allah 

5) Guru menyuruh untuk pada tiap perwakilan kelompok untuk 

memaparkan hasil musyawaroh dari kelompok ahli kemudian 

kelompok asal, menjelaskan di depoan teman-teman yang lain 

H. Penilaian 

1. Tes tulis bentuk penilaian 

a. Sebutkan 9 nama Asmaul husna 

b. Artikan 9 Asmaul husna 

c. Jelaskan pengertian Asmaul husna 

Jawaban Kunci:  

a. Al-Aziz, Al-Ghoffar, Al-Baasith, An-Nafi’, Ar-Ra’uf, Al-Barr, Al-

Fattah, Al-‘Adl, Al-Qayyum. 

 Al-Aziz   : yang artinya maha perkasa,  

 Al-‘adl   : yang artinya maha Al-a’dl,  

 Al-Qayyum : yang  artinya maha berdiri sendiri. 

  Al-Ghofar : yang artinya Maha pengampun 

 Al-Baasith : yang artinya Melapangkan 

 An-Nafi’  :  yang artinya Pemberi manfaat 

 Ar-Ra’uf   : yang artinya Maha pengasih  

 Al-Baar   : yang artinya Maha baik 

 Al-Fattah  : yang artinya maha pembuka 

b. Nama-nama terbaik dan agung yang dimiliki Allah SWT, kita harus 

meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama yang baik, Allah SWT 
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berfirman bahwasanya allah mempunyai nama-nama yang baik dalam 

Asmaul husna 

Pensekoran :  

- Jika jawaban sesuai dengan kunci jawaban  sekor 30 

- Jika jawaban kurang sesuai dengan kunci jawaban sekor 20 

- Jika jawaban tidak tepat / tidak menjawab sekor 10 

Sekor perolehan 

Nilai…………..……………….x4 

Sekor maksimal 

 

2. Penilaian dari segi hafalan  Asmaul Husna 

Aspek penilaian dan Pencapaian sekor 

 Aspek ke fashihan 

 

No Fashih Sekor Nilai 

1.  Apa bila bacanya tidak fasih 25% 1 

2.  Apa bila bacanya kurang fashih 50% 2 

3.  

Apa bila bacanya fashih namun 

ada sedikit kesalahan dalam 

membacanya 

75%  

4.  
Apabila bacanya sangat fashih 

tidak ada keslahan 
100%  

  

 Aspek kelancaran 

 

No Kelancaran Sekor Nilai 

1.  Tidak lancer 25% 1 

2.  Kurang lancer 50% 2 

3.  Lancar tapi terbata-bata 75% 3 

4.  Lancar tanpa terbata-bata 100% 4 

 

 

 Aspek hafalan 

No Hafal Sekor Nilai 

1.  Tidak hafal 25% 1 

2.  Kurang hafal 50% 2 

3.  Hafal tetapi tidak lancer 75% 3 

4.  Hafal dan lancer 100% 4 
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Sekor perolehan 

Nilai…………..……………….x100 

Sekor maksimal 

 

3. Lembar penilaian diri sikap spiritual 

No Pernyataan ya Tidak 

1.  Saya melafalkan  Asmaul husna   

2.  Saya selalu meneladani nama-nama 

Alla 

  

3.  Saya selalu merenungkan  

keagungan Allah 

  

4.  Saya yakin Asmaul husna akan 

membawa keselamatan 

  

5.  Saya selalu mengagungkan 

nama-nama Allah 

  

 

Sekor 1 Jika jawab “ ya” , sekor 0 Jika jawab “ tidak” 

Sekor perolehan 

Nilai…………..……………….x100 

Sekor maksimal 

4. Lembar penilaian diri sikap soasial  

No Pernyataan ya tidak 

1.  Saya selalu dalam perkataan dan 

perbuatan 

  

2.  Saya selalu manfaat kesalahan 

semua teman  

  

3.  Saya selalu membantu dengan 

ramah dan akrab 

  

4.  Saya selalu membagi manfaat pada 

semua teman 

  

 

Sekor 1 Jika jawab “ya”, Sekor 0 Jika jawab “Tidak” 

Sekor perolehan 

Nilai…………..……………….x100 

Sekor maksimal 

 

 

Mengatahui 

Kepala Madrasah 

Mangli…………….2018 

Guru Mapel Akidah Akhlak 
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Dra. Hj. Anis Afifah 

 

 

 

Maimunah, S.A.g 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah/Madrasah : Mts Al-Hidayah 

Mata Pelajaran : Akidah Akhlak 

Materi Pokok : Iman kepada para malaikat  

Kelas/Semester : VII/Genap 

Alokasi Waktu : Pertemuan ke III (2X45) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran yang dianutnya. 

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 keberadaanya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengatahuan, teknologi, seni, budaya, 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata  

4. Mencoba mengelolah, dan menyaji dalam ranah konkret (Menggunakan, 

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

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

dengan yang di pelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang atau teori. 

B. Kompetensi Dasar Dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1 Meyakini adanya malaikat-
malaikat Allah dan makhluk 
gaib lainya, seperti jin, iblis, dan 
setan dalam fenomena 
kehidupan 
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2.1  Memiliki perilaku beriman 

kepada malaikat Allah dan 
mahkluk gaib lainya seperti jin, 
iblis, dan setan dalam 
fenomena kehidupan 

 

 

 

 

 

 

3.1 Menjelaskan tugas dan sifat-
sifat malaikat Allah serta 
makhluk gaib lainya, seperti jin, 
iblis, dan setan 

 
 
 

 

3.1.1 Menjelaskan pengertian, 

sifat-sifat, tugas-tugas malaikat 

dan  mahkluk gaib selain malaikat 

3.1.2 Menyebutkan dalil naqli dan 

aqli tentang keberadaan malaikat 

dan makhluk gaib selain malaikat. 

 

4.5 Menyajikan kisah-kisah dalam 
fenomena kehidupan tentang 
kebenaran adanya malaikat dan 
mahkluk gaib lainnya, seperti jin, 
iblis dan setan 
 

 
4.5.1 Menjelaskan hikmah dan 

manfaat dibalik ciptaan Allah 
berupa makhluk gaib 
malaikat dan selain malaikat 

4. 5.3 Bercerita tentang pristiwa, 

fenomena atau kejadian 

yang menunjukkan 

keberadaan malaikat dan 

makhluk gaib selain 

malaikat 
 4.5.4 Meenganalisis kisah-kisah 

dalam fenomena kehidupan 
tentang kebenaran adanya 
malaikat dan makhluk gaib 
selain malaikat 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pendekatan saintifik dan dengan menggunakan metode kooperatif 

siswa dapat : 

1. peserta didik dapat meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dan makhluk 

gaib lainya, seperti jin, iblis dan setan dalam fenomena kehidupan dengan 

benar. 
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2. peserta didik dapat menjelaskan pengertian makhluk gaib dengan percaya 

diri, baik dan benar 

3. peserta didik  dapat menyebutkan sifat-sifat malaikat dan tugas-tugasnya 

dengfan berani dan benar  

4. peserta didik dapat menunjukkan perbedaan antara jin, iblis, dan setan 

dengan percaya diri dan benar 

5. peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat jin, iblis dan setan  

D. Materi pembelajaran 

1. Pengertian mahkluk gaib 

2. Sifat-sifat malaikat dan tugas-tugas malaikat 

3. Perbedaan jin, iblis, dan setan adalah 

4. Seprti apa sifat jin, iblis, dan setan 

E. Metode pembelajaran 

1. Uswah, memberikan teladan saat pembelajaran berlangsung 

2. Ceramah, pemaparan materi pembelajaran makhluk gaib dan sifat-sifatnya 

3. Jigsaw membentuk suatu kelompok, kelompok ahli dan kelompok asal 

4. Tanya jawab, materi pembelajaran makhluk gaib, dan sifat-sifatnya 

5. Pengamatan, mengamati vidio tentang kejadian yang berhubungan dengan 

tugas-tugas malaikat 

F. Media, alat/bahan, sumber pembelajaran 

1. Media   : Papan tulis. 

2. Alat atau bahan  :  spidol 

3. Sumber pembelajaran : buku paket Akidah akhlak kelas VII, al-Qur’an  

                                        dan tafsir lingkungan alam, pengalaman siswa,  

                                        internet 

G. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran  

1. Pertemuan kesatu 

a. Pendahuluan / kegiatan awal (10 menit) 

 Guru mengucapkan salam  

 Guru mengabsensi peserta didik sambil menanyakan kabar 

 Guru mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan singkat 
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 Guru mempersiapkan fisik dan psikis peserta didik melalui senam  

 Guru menjelaskan tujuan mempelajari materi dan dan kompetensi 

yang akan dicapai  

 Guru menejalaskan langkah yang akan dilaksanakan selama proses 

pembelajaran 

b. Kegiaran Inti 

 Jigsaw 

- Guru menjelaskan mengenai iman kepada malaikat Allah 

- Guru membentuk kelompok asal maksimal 5 kelompok 

- Guru membagi kelompok asli menjadi kelompok ahli 

- Guru membagi tema kepada masing-masing kepada kelompok ahli 

- Guru Menyuruh peserta didik kembali ke kelompok asal dan 

menjelaskan hasil diskusi pada kelompok ahli dan menjelaskan 

atau merumuskan pemahaman kolektif kepada kelompok asal 

 Mengamati 

- Peserta didik memperhatikan tayangan vidio tentang kejadian yang 

berhubungan dengan adanya malaikat 

- Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang makhluk gaib dan 

sifat-sifatnya. 

 Menanya  

- Melalui stimulus nguru, peserta didik bertanya tentang makhluk 

gaib dan sifat-sifatnya 

- Peserta didik lain memberikan umpan balik tentang makhluk gaib 

dan sifat-sifatnya 

 

c. Penutup 

 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran  

 Guru mengajak peserta didik menyimpulakan hasil pembelajaran  

 Guru mengadakan tes secara langsung dengan soal yang sudah 

disiapkan  

H. Peniliaian 
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1. Tes Tulis bentuk Uraian  

a. Jelaskan penegrtian makhluk gaib? 

b. Sebutkan sifat-sifat malaikat dan tugas-tugasnya? 

c. Jelaskan perbedaan diantara makhluk gaib selain malaikat dan sifat-

sifatnya! 

1. Makhluk gaib adalah.......... 

2. Sifat-sifat malaikat ............... 

3. Tugas-tugas malaikat ............. 

4. Perbedaan makhluk gaib selain malaikat yaitu........... 

Persekoran 

Skor 3 jika jawaban sesuai dengan kunci jawaban 

Skor 2 jika jawaban kurang sesuai dengan kunci jawaban  

Skor 1 jika jawaban tidak tepat / tidak jawab 

 

Skor perolehan  

Nilai=...................................x4 

Skor maksimal 

2. Instrumen untuk kerja menghafalkan dalil tentang malaikat: 

Aspek yang 
dinilai 

Skor Tercapai 

4 3 2 1 

Fashohah Jika bacanya 
sangat fasih 
(tidak ada 
kesalahan)  

Jika bacanya 
fasih (ada 
sedikit 
kesalahan 
dalam 
pengucapan  ) 

Jika bacanya 
kurang fasih 
(50% 
bacanya 
fasih) 

Jika bacanya 
tidak fasih 
(kurang dari 
25% bacanya 
fasih) 

Kelancaran Jika sangat 
lancar  (tidak 
bata-bata) 

Jika lancar (ada 
sedikit terbata-
bata) 

Jika kurang 
lancar 
(sebagian 
terbata-bata) 

Jika tidak 
lancar 
(terbata-bata) 

Hafal Hafal 
seluruhnya 
tidak ada 
yang di 
lupakan 

Hafal sebagaian 
besar ada 
sedikit yang 
dilupakan  

Hafal 
sebagian 
kecil dan 
banyak yang 
dilupakan 

Tidak ada 
yang 
dihafalkan 
dan malah 
bertingkah 
macam-
macam 

 

Skor perolehan  
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Nilai=...................................x100% = 

Skor maksimal 

3. Lembar penilaian diri sikap spiritual 

No Pernyataan Ya Tidak 

1.  Saya percaya bahwa malaikat itu ada   

2.  Saya selalu menjaga akhlak selalu ducatat malaikat    

3.  
Saya selalu merenungkan semua makhluk ciuptaan 
Allah SWT 

  

4.  
Saya yakin dan percaya bahwa Allah menciptaan jin, 
iblis, dan syetan 

  

5.  
Saya selalu berdzikir untuk mendekatkan diri pada 
Allah  

  

 

Skor 1 jika jawaban YA, skor 0 jika jawab tidak 

Skor perolehan  

Nilai=...................................x100% = 

Skor maksimal 

4. Lembar penilaian diri sikap sosial 

No Pernyataan Ya Tidak 

1.  
Saya selalu jujur dalam perkataan dan 
perbuatan  

  

2.  Saya selalu menyayangi semua temen   

3.  
Saya selalu membantu teman yang mengalami 
kesulitan 

  

4.  Saya selalu menyapa dengan ramahdan akrab   

5.  
Saya selalu membagi manfaat pada semua 
teman 

  

 

Skor 1 jika jawaban YA, skor 0 jika jawab tidak 

Skor perolehan  

Nilai=...................................x100% = 

Skor maksimal 

 

Mengatahui 
Kepala MTS AL-HIDAYAH 
 
 
 
 
Dra. Hj. Anis Afifah 

Mangli, 2018 
Guru Mapel Akidah Ahklak 
 
 
 
 
Maimunah, S.Ag. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah/Madrasah : Mts Al-Hidayah 

Mata Pelajaran : Akidah Akhlak 

Materi Pokok : Iman kepada para malaikat  

Kelas/Semester : VII/Genap 

Alokasi Waktu : Peretemuan ke IV ( 45 Menit) 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran yang dianutnya. 

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 keberadaanya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengatahuan, teknologi, seni, budaya, 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata  

4. Mencoba mengelolah, dan menyaji dalam ranah konkret (Menggunakan, 

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

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

dengan yang di pelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang atau teori. 

B. Kompetensi Dasar Dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.2 Meyakini adanya malaikat-
malaikat Allah dan makhluk gaib 
lainya, seperti jin, iblis, dan setan 
dalam fenomena kehidupan 

 

 

 
2.2. Memiliki perilaku beriman kepada 

malaikat Allah dan mahkluk gaib 
lainya seperti jin, iblis, dan setan 
dalam fenomena kehidupan 
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3.2 Menyajikan kisah-kisah dalam 
fenomena kehidupan tentang 
kebenaran adanya malaikat dan 
mahkluk gaib lainnya, seperti jin, 
iblis dan setan 

 

 

3. 2.1 Menulis nama-nama malaikat 
3.2.2  Melafalkan dalil tentang 

adanya malaikat 
3.2.3 Mengklasifikasikan makhluk 

gaib sesuai dengan sifat-
sifatnya. 

 

4.2 Menyajikan kisah-kisah dalam 
fenomena kehidupan tentang 
kebenaran adanya malaikat dan 
mahkluk gaib lainnya, seperti jin, 
iblis dan setan 

 

 

4. 2.1 Menulis nama-nama malaikat 
4.2.2  Melafalkan dalil tentang 

adanya malaikat 
4.2.3 Mengklasifikasikan makhluk 

gaib sesuai dengan sifat-
sifatnya. 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pendekatan saintifik dan dengan menggunakan metode kooperatif 

siswa dapat : 

1. Melalui pemeberian uswah, peserta didik dapat meyakini adanya malaikat-

malaikat Allah dan makhluk gaib lainya, seperti jin, iblis dan setan dalam 

fenomena kehidupan dengan benar. 

2. Melalui ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan 

pengertian makhluk gaib dengan percaya diri, baik dan benar 

3. Melalui pengamatan dan pemberian contoh, peserta didik  dapat 

menyebutkan sifat-sifat malaikat dan tugas-tugasnya dengfan berani dan 

benar  

4. Melalui Drill, peserta didik dapat menunjukkan perbedaan antara jin, iblis, 

dan setan dengan percaya diri dan benar 

5. Melalui ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan sifat-

sifat jin, iblis dan setan  
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6. Melalui pembelajaran Drill, peserta didik dapat menulis nama-nama 

malaikat yang wajib diketahui dengan benar  

7. Melalui pembelajaran Dril dan Inkuiri, peserta didik dapat melafalkan dalil 

tentang adanya malaikat dengan fasih dan benar, 

8. Melalui metode Jiksaw peserta didik dapat menganalisis hal-hal yang gaib 

sesuai dengan sifat-sifatnya dengan berani dan benar 

D. Materi pembelajaran 

1. Pengertian mahkluk gaib 

2. Sifat-sifat malaikat dan tugas-tugas malaikat 

3. Perbedaan jin, iblis, dan setan adalah 

4. Seperti apa sifat jin, iblis, dan setan 

E. Metode pembelajaran 

1. Uswah, memberikan teladan saat pembelajaran berlangsung 

2. Ceramah, pemaparan materi pembelajaran makhluk gaib dan sifat-sifatnya 

3. The power of twomembentuk suatu kelompok,perkelompok ada dua siswa 

4. Tanya jawab, materi pembelajaran makhluk gaib, dan sifat-sifatnya 

5. Pengamatan, mengamati vidio tentang kejadian yang berhubungan dengan 

tugas-tugas malaikat 

F. Media, alat/bahan, sumber pembelajaran 

1. Media   : Papan tulis. 

2. Alat atau bahan  : kertas. Bulpoin. 

3. Sumber pembelajaran : buku paket Akidah akhlak kelas VII, al-Qur’an  

                                             dan tafsir lingkungan alam, pengalaman siswa,  

                                          internet 

G. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran  

1. Pertemuan kesatu 

a. Pendahuluan / kegiatan awal (10 menit) 

 Guru mengucapkan salam  

 Guru mengabsensi peserta didik sambil menanyakan kabar 

 Guru mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan singkat 

 Guru mempersiapkan fisik dan psikis peserta didik melalui senam  
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 Guru menjelaskan tujuan mempelajari materi dan dan kompetensi 

yang akan dicapai  

 Guru menejalaskan langkah yang akan dilaksanakan selama proses 

pembelajaran 

b. Kegiatan Inti 

 The power of two 

- Guru menyiapkan materi tentang perbedaan jin, setan dan iblis 

- Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok masing-masing 

dua orang setiap kelompok 

- Guru memberikan materi yang sudah disiapkan kepada masing-

masing kelompok secara acak 

- Guru memeberikan waktu kepada masing-masing kelompok untuk 

mendiskusikan materi yang  telah di berikan oleh guru 

- Guru mempersilahkan masing-masing kelompok untuk 

memaparkan hasil diskusi didepan kelas dengan cara perwakilan 

- Guru memerintah sisiwa untuk menyimpulkan pelajaran dari materi 

yang sudah di jelaskan oleh masing-masing kelompok 

- Guru melakukan penilaian 

 Mengamati 

- Peserta didik memperhatikan tayangan vidio tentang kejadian yang 

berhubungan dengan adanya malaikat 

- Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang makhluk gaib dan 

sifat-sifatnya. 

 Menanya  

- Melalui stimulus nguru, peserta didik bertanya tentang makhluk 

gaib dan sifat-sifatnya 

- Peserta didik lain memberikan umpan balik tentang makhluk gaib 

dan sifat-sifatnya 

c. Penutup 

 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran  

 Guru mengajak peserta didik menyimpulakan hasil pembelajaran  
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 Guru mengadakan tes secara langsung dengan soal yang sudah disiapkan  

H. Peniliaian 

1. Tes Tulis bentuk Uraian  

a. Jelaskan penegrtian makhluk gaib? 

b. Sebutkan sifat-sifat malaikat dan tugas-tugasnya? 

c. Jelaskan perbedaan diantara makhluk gaib selain malaikat dan sifat-

sifatnya! 

2. Makhluk gaib adalah.......... 

3. Sifat-sifat malaikat ............... 

Tugas-tugas malaikat ............. 

4. Perbedaan makhluk gaib selain malaikat yaitu.......... 

Persekoran 

Skor 3 jika jawaban sesuai dengan kunci jawaban 

Skor 2 jika jawaban kurang sesuai dengan kunci jawaban  

Skor 1 jika jawaban tidak tepat / tidak jawab 

 

Skor perolehan  

Nilai=...................................x4 

Skor maksimal 

 

 

2. Instrumen untuk kerja menghafalkan dalil tentang malaikat: 

Aspek yang 
dinilai 

Skor Tercapai 

4 3 2 1 

Fashohah Jika bacanya 
sangat fasih 
(tidak ada 
kesalahan)  

Jika bacanya 
fasih (ada 
sedikit 
kesalahan 
dalam 
pengucapan  ) 

Jika bacanya 
kurang fasih 
(50% 
bacanya 
fasih) 

Jika bacanya 
tidak fasih 
(kurang dari 
25% bacanya 
fasih) 

Kelancaran Jika sangat 
lancar  (tidak 
bata-bata) 

Jika lancar (ada 
sedikit terbata-
bata) 

Jika kurang 
lancar 
(sebagian 
terbata-bata) 

Jika tidak 
lancar 
(terbata-bata) 

Hafal Hafal 
seluruhnya 
tidak ada 
yang di 

Hafal sebagaian 
besar ada 
sedikit yang 
dilupakan  

Hafal 
sebagian 
kecil dan 
banyak yang 

Tidak ada 
yang 
dihafalkan 
dan malah 
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lupakan dilupakan bertingkah 
macam-
macam 

 

Skor perolehan  

Nilai=...................................x100% = 

Skor maksimal 

3. Lembar penilaian diri sikap spiritual 

No. Pernyataan Ya Tidak 

a. Saya percaya bahwa malaikat itu ada   

b. Saya selalu menjaga akhlak selalu ducatat malaikat    

c. 
Saya selalu merenungkan semua makhluk ciuptaan 
Allah SWT 

  

d. 
Saya yakin dan percaya bahwa Allah menciptaan jin, 
iblis, dan syetan 

  

e. 
Saya selalu berdzikir untuk mendekatkan diri pada 
Allah  

  

 

Skor 1 jika jawaban YA, skor 0 jika jawab tidak 

Skor perolehan  

Nilai=...................................x100% = 

Skor maksimal 

4. Lembar penilaian diri sikap sosial 

No. Pernyataan Ya Tidak 

6.  Saya selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan    

7.  Saya selalu menyayangi semua temen   

8.  
Saya selalu membantu teman yang mengalami 
kesulitan 

  

9.  Saya selalu menyapa dengan ramahdan akrab   

10.  Saya selalu membagi manfaat pada semua teman   

Skor 1 jika jawaban YA, skor 0 jika jawab tidak 

Skor perolehan  

Nilai=...................................x100% = 

Skor maksimal 

Mengatahui 
Kepala MTS AL-HIDAYAH 
 
 
 
 
Dra. Hj. Anis Afifah 

Mangli, 2018 
Guru Mapel Akidah Ahklak 
 
 
 
 
Maimunah, S.Ag. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 



xl 

 

Madrasah  : Mts Al-Hidayah 

Mata pelajaran  : AqidahAkhlak 

Kelas / semester : VII / Genap 

Materipokok/bab : Akhlak  tercela kepada Allah 

Alokasiwaktu  :  Pertemuan  ke V  (45 Menit ) 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Kompetensi Inti (KI 1) : Memahami dan menghayati tentang kebesaran  

                                             Allah melalui Asmaul Husna 

2. Kompetensi Inti (K1 2) :  Menunujukkan dan mengarahkan siswa perilaku  

                                              yang baik, kepada orang tua,  guru, teman,  

                                           keluarga dan tetangga. 

3. Kompetensi Inti (KI 3) : Memahami keadaan (Faktual, konseptual, dan  

                                                prosedural) berdasarkan Ilmu pengatahuan,  

                                                seni dan budaya yang terkait dengan  

                                                fenomena atau yang terjadi di kehidupan  

                                            sehari-hari. 

4. Kompetensi Inti (K1 4) : Mencoba, mengolah, dan mengkaji dalam ranah  

                                               konkret,  (Merangkai, memodifikasi dan  

                                               membuat) dan ranah Abstrak (Menulis,            

                                               membaca, menghitung, menggambar dan  

                                               mengarang) menyesuaikan pelajaran yang di  

                                            pelajari di sekolah.  

 

 

 

 

 

 

C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKAKATOR PENCAPAIAN 

KompetensiDasar Indikator 
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1.1 Menolak akhlak tercela riya’ 

dan nifa’ 

 

2.1 Membiasakan diri 

menghindari akhlak tercela 

riya’dan nifa’ 

 

3.1  Memahami akhlak yang tercela 

 

 

 

3.1.1 Menjelaskana pengertian riya’ dan 

nifa’ 

3.1.2 Menununjukkan dalil aqli dan naqli 

tentang riya’ dan nifa’ 

3.1.3  Mengidentifikasi prilaku yang 

termasuk kategori riya’ dan nifaq 

4.1 Menyimulasikan contoh prilaku 

riya’ dan nifa’ serta dampaknya 

dalam kehidupan sehari-hari 

 

4.1.1 Menyajikan fakta dan fenomena  

          yang berhubunga dengan prilaku  

          riya’ dan nifaq  

4.1.2 Memahami dampak-dampak 

negative ahklah tercela riya’ dan 

nifaq 

4.1.3 Menyimulasikan contoh prilaku riya’ 

dan nifaq serta dampoaknya dalam 

kehidupan 

D. Tujuanpembelajaran 

Setelah peserta didik mengamati, bertanya, mengeksplorasi, menalar, 

mengkomunikasikan, dan merefleksi mengenai Asmaul HusnA, di harapakan 

peserta didik mamapu: 

1. Menolak akhlak tercela riya’ dan nifaq 

2. Membiasakan diri menghindari akhlak tercela riya’ dan nifa’ 

3. Memahami ahklak tercela riya’ dan nifaq 

4. Menyimulasikan contoh perilaku riya’ dan  nifaq dan dampaknya dalam 

kehidupan sehari-hari 

E. Materi pembelajaran 

1) Riya’ yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun 

perbuatan baik yang dilakukan , dengan maksud agar orang lain dapat 

melihatnya dan akhirnya memujinya. 

2) Nifaq yaitu perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan 

menampakkkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Perilaku seperti 
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ini pada hakikatnya adalah ktidak sesuaian antara keyakinan, perkataan, dan 

perbuatan.  

F. Metode pembelajaran 

1) Uswah, memberikan teladan saat pembelajaran berlangsung 

2) Ceramah, pemaparan materi pembelajaran riya’ dan nifaq 

3) Talking stick 

4) Tanya  jawab, materi pembelajaran akidah Islam dan peningkatanya 

G. Media, Alat / Bahan, Sumber, Pembelajaran 

1) Media   :  

2) Alat / Bahan  : Kertas, spidol,  

3) Sumber pembeljaran : Bukupaket, Buku Ensiklopedi Islam, Al-Qur’an  

                                             dan Tafsir, lingkungan Alam sekitar,   

                                          pengalaman siswa. 

H. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

a. Muqoddimah (10 Menit) 

1) Guru Menyapa peserta didik dengan menanyakan kabarSiswa 

2) Guru menyampaikan temadantujuanpembelajaran 

3) Siswamengamatisurat Al-Hasyr: 22-24 beserta terjemahanya. 

4) Tanya jawab mengenai surat Al-Hasyr 22-24 

5) Menyimpulkan definisiAsmaul husna bersama siswa 

b. Kegiatan Inti: (60 Menit) 

1) Guru membentuk kelompok atas lima orang 

2) Guru menyiapkan spidol besar 

3) Guru menyampaikan materi pokok yang akan di pelajari, kemudian 

member kesempatan kepada kelompok untuk membaca dan mempelajari 

materi pelajaran 

4) Siswa berdiskusi membahas masalah yang yang terdapat dalam wacana 

5) Setelah usai membaca guru menyuruh siswa untuk menutup bukunya 

6) Guru mengambil spidol besar yang sudah disiapkan oleh guru dan 

memberikan kepada salah satu anggota kelompok, setelah itu guru 
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memberikan pertanyaan dan anggota kelompok yang memegang tongkat 

tersebut harus menjawabnya. 

7) Guru memberikan kesimpulan  

8) Guru melakukan evaluasi, penilaian baik secara kelompok maupun 

individu  

I. Penilaian 

1. Testulis bentuk penilaian 

a. Mengidentifikasi perilaku yang termasuk kategori riya’ dan nifaq 

b. Menyajikan fakta dan fenomena yang berhubungan dengan perilaku riya’ 

dan nifaq 

c. Memahami dampak-dampak negative akhlak tercela riya’ dan nifaq 

2. Penilaian diri 

No Pernyataan 

Pilihan jawaban 

 
Skor 

Selalu Sering 
Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1.  

Berbuat baik 

karena ingin 

mendapat pujian  

     

2.  Melaksanakan 

shalat karena 

ingin mendapoat 

nilai baik dari 

guru  

     

3.  Menyindir atau 

menyakiti orang 

lain 

     

4.  Ingin 

memamerkan 

kendaraan 

pribadi 

     

Jumlah skor      

Keterangan      

Selalu                    : Skor 

4 

Seing                     : Skor 

3 

Kadng-kadang     : Skor 

2 

Nilai 25-32        : A (sangat baik) 

Nilai 17-24        : B (Baik) 

Nilai 09-16        : C (Cukup) 

Nilai 00-08        : D (Kurang) 
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Tidak pernah        : Skor 

1 

 

 

Catatan……………………………………………………………………

………………….. 

 

3. Aspek dan nubrik penilaian 

a. Frekuensi dalam bertanya  

1)  Jika siswa bertanya 3 kali atau lebih, skor 30 

2)  Jika siswa bertanya 2 kali, skor 20 

3)  Jika siswa bertanya 1 kali, skor 10 

b. Keterkaitan pertanyaan dengan materi  

1) Jika pertanyaan sesuai dengan materi, skor 30. 

2) Jika pertanyaan kurang sesuai dengan materi, skor 20 

3) Jika pertanyaan tidak sesuai dengan materi, skor 10 

c. Kejelasan / bahasa yang digunakan saat bertanya 

1) Jika bahasa jelas, lugas, dan mudah dipahami, skor 30 

2) Jika bahasa kurang jelas, kurang lugas, dan sulit dipahami, skor 20 

3) Jika bahasa tidak jelas, tidak lugas, dan sulit dipahami, skor 10  

 

 

 

 

 

  

4. Penilaian kelompok yang maju 

No Nama 

siswa 

Aspek yang 

dinilai 

Skor 

maks 

Nilai Ketuntasan Tindak 

lanjut 

a b c T BT R P 

1.            

2.            
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3.            

dst           

 

Keterangan : 

T  : Tuntas mencapai nilai…….( disesuaikan dengan nilai  

                    KKM) 

BT  : Belum tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai  

                    KKM 

R  : Remedial  

P  : Pengayaan 

 - Penilaian kelompok 

1. Skor 30 Jika kelompok dapat memberikan penjelasan dan  

      kedalaman informasi  lengkap  

2. Skor 20  Jika kelompok dapat memberikan penjelasan san  

      kedalaman informasi lengkap dan kurang sempurnya  

3. Skor 10 Jika kelompok dapat memberikan penjelasan san  

      kedalaman informasi kurang lengkap 

 

 

 

5. Penilaian individu 

No Nama 

Keaktifan  TingKkaPe

nguasaan 

nilai (MK, 

MP, MT, 

BT) 

Keter

angan 

 

Keaktifan 

 

Kerja 

sama 

 

Disiplin 

 

Jumlah 

Skor 

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

1.                  

2.                  
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3.                  

4.                  

Dst                 

 

Mengatahui 

Kepala Madrasah 

 

 

 

 

 

Dra. Hj. Anis Afifah 

Mangli…………….2018 

Guru Mapel Akidah Akhlak 

 

 

 

 

 

Maimunah, S.A.g 
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B. Langkah-langkah Kegiatan 

 

No. 
Hari/Tanggal 

(pertemuan) 
Nama Kegiatan Uraian 

Waktu 

kegiatan 

1. Senin,  

22 - Januari 

2018 

Pertemuan 

pertama 

Perkenalan guru 

dengan peserta 

didik, 

pengenalan 

materi yang 

akan di pelajari, 

dan metode-

metode yang 

akan 

dilaksanakan 

dalam proses 

pembelaran 

berlangsung. 

 

1) guru melakukan 

proses perkenalan 

dengan siswa secara 

bergantian supaya 

terjalin 

keharmonisan dalam 

proses pembelajara. 

2) guru 

memperkenalkan 

seluruh materi yang 

akan dipelajari pada 

masing-masing 

pertemuan. 

 

2 x 45 

menit 

2. Senin, 

 29-Januari 

2018 

Pertemuan 

Kedua 

a. Pembukaan 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru 

membentu

k kelompo 

2) Guru 

menyiapka

n beberapa 

materi 

yang akan 

di pelajari 

3) Metode 

tanya 

jawab 

4) Metode 

Jigsaw 

5) Refleksi 

materi 

c. Penutup 

1) Pendahuluan 

 Guru melakukan 
muqaddimah dan 
mengajak peserta 
didik untuk 
berdo'a. 

 Guru melakukan 
absensi peserta 
didik. 

2) Kegiatan inti 

 Guru memberikan 
waktu setiap 
kelompok untuk 
mempelajari 
materi yang 
diberikan oleh 
guru pada  
anggota kelompok 
sebelum 
didiskusikan. 

 Guru 
Membentuk 
kelompok kedua 
yaitu kelompok 
ahli. 

 Setelah selesai 

diskusi kelompok 

ahli maka 

2 x 45 

menit 
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setiapkelompok 

ahli kembali kek 

kelompok asal 

 Guru Menyuruh 

pendidik untuk 

memperestasiakn 

hasil diskusi. 

 Guru Memberikan 

nilai dari hasil 

diskusi dan hasil 

presentasinya 

3) Penutup 

 Guru melakukan 
refleksi materi 
dengan metode 
the power of two, 
yakni kelompok 
kecil yang terdiri 
dari 2 orang setiap 
kelompok. 

 guru menjelaskan 
secara singkat 
mengenai materi 
yang akan 
dipelajari pada 
pertemuan 
berikutnya. 

 guru memberikan 
pesan-pesan 
moral mengenai 
materi yang sudah 
dipelajari 
bersama, dan 
mengajak peserta 
didik untuk 
mencontoh suri 
tauladan Rasul 
Allah SWT. 

 guru mengakhiri 
pertemuan 
dengan mengajak 
peserta didik 
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untuk berdo'a dan 
dilanjutkan 
dengan salam. 

3. Senin 05 

Februari 2018 

Pertemuan 

Ketiga 

a. Pembukaan 

b. Kegiatan inti 
1) JigsawD

iskusi 

kelompok 

2) Metode 

tanya jawab 

3) Refleksi 

materi 

c. penutupan 

1) Pendahuluan 

 Guru melakukan 
muqaddimah dan 
mengajak peserta 
didik untuk 
berdo'a. 

 Guru melakukan 
absensi peserta 
didik. 

2) Kegiatan inti 

 Guru. 
memberikan 
waktu setiap 
kelompok untuk 
mempelajari 
materi yang 
diberikan oleh 
guru pada  
anggota kelompok 
sebelum 
didiskusikan 

 Guru memberikan 
waktu untuk 
setiap kelompok 
untuk 
mendiskusikan 
materi yang 
diperoleh dengan 
sesama anggota 
kelompok 
sebelum 
didiskusikan. 

 Guru 
mempersilahkan 
pada kelompok 
yang bertugas 
untuk 
mempresentasika
n hasil diskusi 
dalam kelompok. 

 Setelah materi 
selesai 
dipresentasikan, 
guru memberikan 

2 x 45 

menit 
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kesempatan 
waktu untuk 
proses tanya 
jawab antar siswa. 

 Guru melakukan 
penilaian atas 
keaktifan dari 
peserta didik. 

3) Penutup 

 guru menjelaskan 
secara singkat 
mengenai materi 
yang akan 
dipelajari pada 
pertemuan 
berikutnya. 

 guru memberikan 
pesan-pesan 
moral mengenai 
materi yang sudah 
dipelajari 
bersama, dan 
mengajak peserta 
didik untuk 
mencontoh suri 
tauladan rasul 
allah swt. 

 guru mengakhiri 
pertemuan 
dengan mengajak 
peserta didik 
untuk berdo'a dan 
dilanjutkan 
dengan salam. 

4. Senin, 

 12-Februari 

2018 

Pertemuan Ke 

empat 

a. pembukaan 

b. kegiatan inti 

1) The 

power 

of two 

2) Metode 

tanya 

jawab 

3) Evaluasi 

materi 

c. penutup 

1) Pendahuluan 

 Guru melakukan 
muqaddimah dan 
mengajak peserta 
didik untuk 
berdo'a. 

 Guru melakukan 
absensi peserta 
didik. 

2) Kegiatan inti 

 Guru  
Menuruh untuk 
membaca dan 

2 x 45 

menit 
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mepelajari tema 
yang akan kita 
bahas 

 Guru 
Membentuk  
perkelompok ada 
dua peserta didik 

 Guru  
Menyuruh 
berdiskusi 
bersama 
kelompok yaitu 
yang terdiri dari 
dua orang. Dan 
setiap kelompok 
berda tema 

 Setelah berdiskusi 
selesai 
dipresentasikan, 
guru memberikan 
kesempatan 
waktu untuk 
proses tanya 
jawab antar siswa. 

 Guru melakukan 
penilaian atas 
keaktifan dari 
peserta didik. Dan 
hasil presentasi 

3) Penutup 

 Guru melakukan 
refleksi materi 
dengan metode 
talking stick, yakni 
metode 
pembelajaran 
yang dibantu 
dengan sebuah 
stick yang 
dijalankan secara 
acak kepada 
peserta didik 
bersamaan 
dengan audio 
pembantu yang 
dibunyikan. 

 guru menjelaskan 



lii 

 

secara singkat 
mengenai materi 
yang akan 
dipelajari pada 
pertemuan 
berikutnya. 

  guru memberikan 
pesan-pesan 
moral mengenai 
materi yang sudah 
dipelajari 
bersama, dan 
mengajak peserta 
didik untuk 
mencontoh suri 
tauladan rasul 
allah swt. 

 guru mengakhiri 
pertemuan 
dengan mengajak 
peserta didik 
untuk berdo'a dan 
dilanjutkan 
dengan salam. 

5. Senin, 

 18-Februari 

2018 

Pertemuan 

Kelima 

a. Pembukaan 

b. Kegiatan inti 

    1) Talking  

         stick 

c. Penutup 

2) Pendahuluan 

 Guru melakukan 
muqaddimah dan 
mengajak peserta 
didik untuk 
berdo'a. 

 Guru mengabsen 

kehadiran peserta 

didik sebelum 

proses belajar 

dimulai. 

3) Kegiatan inti 

 Guru  

Menyuruh peserta 

membaca dan 

mempelajari 

materi yang 

sedang akan 

dibahas 

 Guru  

Usai itu guru 

menyiapkan 

spodol 

2 x 45 

menit 
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 Guru  

Menyuruh peserta 

didik untuk 

menjalankan spido 

yang sudah di 

sediakan oleh guru 

sambil diiringi 

dengan nyanyian 

oleh peserta didik 

 Guru  

memberikan 

pertanyaan kepada 

peserta didik yang 

di berangi 

berhentinya 

sepidol seketika 

itu berhentinya 

nyanyian yang di 

nyanyikan oleh 

semua peserta 

didik 

 guru memberikan 

nilai terhadap 

jawaban dari 

peserta didik yang 

mendapatkan 

pertanyaan dari 

guru 

4) Penutup 

 Guru menutup 

proses 

pembelajaran 

dengan mengajak 

peserta didik untuk 

untuk berdoa 

bersama-sama. 

 Guru memberikan 

pesan-pesan atau 

nasihat. 

 Guru menutup 

dengan 

mengucapkan 

salam. 

 

C. Uraian Program dan Jadwal Kegiatan 

AKIDAH AKHLAK KELAS VII A SEMSTER GENAP 
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MTs. AL-HIDAYAH MANGLI JEMBER 

 

NO. NAMA KEGIATAN 
MINGGU KET. 

1 2 3 4 5  

1. Pembentukan kelompok 

belajar dalam kelas 
      

 

2. Kegiatan diskusi yang 

afektif sesuai kemampuan 

siswa 

      

 

3. Pembuatan media diskusi 

setiap kelompok 
     

 

4. Kegiatan refleksi materi 

dalam setiap akhir diskusi 
     

 

5. Kegiatan evaluasi semua 

materi 
     

 

6.  Penggunaan proyektor/LCD       

7. Ulangan       
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AKIDAH KELAS 8 

A. Bentuk Kegiatan 

Dalam proses pembelajaran dibutuhkan beberapa bentuk kegiatan dan 

metode yang harus digunakan untuk mencapai keefektifan dan kenyamanan 

proses pembelajaran. Dalam pengabdian ini, dalam proses pembelajarannya 

menggunakan beberapa bentuk kegiatn dan metode yang digunakan, antara 

lain: 

1. Pembentukan kelompok diskusi 

2. Kegiatan diskusi 

3. Metode ceramah 

4. Metode talking stick 

5. Metode the power of two 

6. Refleksi materi 

7. Ulangan harian 

8. Evaluasi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah/Madrasah : Mts Al-Hidayah 

Mata Pelajaran : Akidah Akhlak 

Materi Pokok : Iman Kepada Rasul Allah SWT 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Alokasi Waktu : Pertemuan pertama (2 x 45 menit) 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Memahami dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Menganalisis pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, seni, budaya yang 

terkait dengan fenomena dan kejadian dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkrit (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

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

dengan yang dipelajari dalam sudut pandang teori. 

B. Kompetensi dasar dan indikator 

Kompetensi dasar Indikator 

1.1 Mengetahui dan mengingat akan 

pengertian dan dasar hukum iman 

kepada Rasul Allah SWT. 

2.1 Menampilkan perilaku yang 

mencerminkan beriman kepada 

Rasul Allah SWT. 

3.1 Memahami pengertian, dalil dan 

pentingnya beriman kepada Rasul 

Allah SWT. 

 

4.1 Menyajikan peta konsep terhadap 

1.1.1 Menjelaskan pengertian dalil, dan 
pentingnya beriman kepada Rasul 
Allah SWT. 

2.2.1 Membiasakan diri berperilaku 
yang bersesuaian dengan beriman 
kepada Rasul Allah SWT. 

3.1.1 Memaparkan iman kepada Rasul 
Allah SWT baik dari segi pengertian, 
dalil maupun pentingnya akan 
keimanan tersebut. 

 
3.2.1 Memahami maksud dari beriman 

kepada Rasul Allah SWT. 
3.2.2 Menerapkan perilaku beriman 

kepada rasul allah swt serta sifat-
sifat yang dimiliki oleh Rasul Allah 
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pengertian, dalil, dan pentingnya 

beriman kepada rasul allah serta 

sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul 

Allah SWT. 

SWT. 
3.2.3 Menganalisis perilaku beriman  

kepada Rasul Allah SWT dan perilaku 
yang bersesuaian dengan sifat-
sifatnya. 

4.1.1 Menganalisis terhadap 
pengertian, dasar hukum, dan 
pentingnya beriman kepada Rasul 
Allah SWT. 

4.1.3 Mencontohkan perilaku beriman 
dan perilaku yang bersandar pada 
sifat-sifat Rasul Allah SWT dalam 
kehidupan sehari-hari. 

C. Tujuan pembelajaran 

Melalui pendekatan saintifik dan dengan menggunakan metode kooperatif 

siswa dapat: 

1. Menjelaskan dan memahami pengertian dan dalil-dalil serta pentingnya 

beriman kepada Rasul Allah SWT. 

2. Menghayati nilai-nilai keimanan kepada Rasul-rasul Allah SWT. 

3. Mencontohkan perilaku dan tindakan seperti yang diteladani akan sifat-sifat 

dan perilaku Rasul Allah SWT. 

D. Materi pembelajaran 

Rasul menurut bahasa adalah utusan atau orang yang dikirim untuk suatu 

tugas. Menurut istilah agama, Rasul adalah seorang lelaki yang terpilih untuk 

menerima wahyu dari Allah dan ditugaskan risalah kepada manusia. 

Iman kepada nabi dan rasul Allah, merupakan salah satu rukun iman. 

Keimanan seseorang itu tidak sah, sampai ia mengimani semua nabi dan rasul 

Allah dan membenarkan bahwa Allah telah mengutus mereka untuk 

menunjukkan, membimbing, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan 

menuju cahaya kebenaran. 

E. Metode pembelajaran 

Adapun metode yang digunakan antara lain: 

1. Metode ceramah 

2. Metode tanya jawab 

3. Diskusi 

4. The power of two 

5. Refleksi materi dengan kuis 
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F. Media/sumber pembelajaran 

1. Laptop, proyektor (LCD), papan tulis, dan spidol 

2. Buku paket siswa Akidah Akhlak, buku pegangan guru Akidah Akhlak, dan 

internet. 

G. Proses pembelajaran 

Kegiatan Waktu 

1. Pendahuluan 

a. Guru melakukan muqaddimah dan 

mengajak peserta didik untuk 

berdo'a. 

b. Guru memperkenalkan diri kepada 

peserta didik. 

c. Guru melakukan absensi peserta 

didik. 

d. Guru melaksanakan evaluasi materi 

yang sudah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya dengan 

metode tanya jawab antara guru dan 

peserta didik. 

15 menit 

2. Kegiatan inti 

a. Eksplorasi/eksperimen 

 Guru mengajak peserta didik 

untuk membuka cakrawala fikiran 

dengan cara berdiskusi, yaitu: 

 Guru memberikan waktu 

kepada peserta didik untuk 

membentuk beberapa 

kelompok yang terdiri dari 5-6 

orang dengan tertib. 

 Guru membagikan materi-

materi yang akan didiskusikan 

 
55 menit 
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pada setiap kelompok. 

 Guru memberikan waktu 

untuk setiap kelompok untuk 

mendiskusikan materi yang 

diperoleh dengan sesama 

anggota kelompok sebelum 

didiskusikan. 

 Guru mempersilahkan pada 

kelompok yang bertugas untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi dalam kelompok. 

b. Mengamati 

 Peserta didik membaca buku 

yang menjadi acuan mengenai 

materi yang akan dibahas oleh 

kelompok dan penjelasan yang 

dijelaskan oleh guru. 

 Peserta didik mendengarkan 

materi yang sedang di diskusikan. 

 Peserta didik mengamati poin-

poin penting yang terdapat dalam 

materi yang sedang didiskusikan 

oleh kelompok yang bertugas. 

 Peserta didik menyimpulkan hasil 

diskusi yang sudah dilaksanakan 

oleh masing-masing kelompok. 

c. Mengkomunikasikan 

 Masing-masing kelompok 

mempersiapkan  materi yang 

akan didiskusikan dengan 

anggota kelompoknya. 
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 Masing-masing kelompok 

mempresentasikan materi yang 

sudah dipersiapkan. 

 Masing kelompok yang bertugas 

mendemonstrasikan materi yang 

sudah ditugaskan. 

d. Menanyakan 

 Peserta didik mengungkapkan 

pemikirannya atau pendapatnya 

mengenai materi yang 

berhubungan dengan pokok 

pembahasan yang sudah 

didiskusikan oleh kelompok lain. 

 Peserta didik melakukan tanya 

jawab, yakni menanyakan hal-hal 

yang belum difahami terkait 

dengan materi pembelajaran. 

3. Penutup 

a. guru memberikan refleksi hasil 
pembelajaran serta menguatkan 
daya pikir peserta didik dengan 
menggunakan metode the power of 
two, yakni 

 Guru mempersilahkan peserta 

didik untuk kembali ke tempat 

duduk masing-masing untuk 

memulainya metode the power 

of two. 

 Guru menjelaskan 

maksud/tujuan dan cara-cara 

yang akan dilaksanakannya 

metode the power two. 

 Guru membagi peserta didik 

20 menit 
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menjadi beberapa kelompok 

kecil yang terdiri dari 2 orang. 

 Guru menunjuk salah satu 

kelompok secara acak. 

 Guru memberikan pertanyaan 

yang berkaitan dengan pokok 

pembahasan atau materi yang 

sudah dipelajari. 

 Guru memberikan waktu siswa 

untuk menjawb pertanyaan 

tersebut sampai jumud (sampai 

tidak ada jawaban lagi dari 

siswa tersebut). 

b. guru menjelaskan secara singkat 
mengenai materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan 
berikutnya. 

c. guru memberikan pesan-pesan moral 
mengenai materi yang sudah 
dipelajari bersama, dan mengajak 
peserta didik untuk mencontoh suri 
tauladan rasul allah swt. 

d. guru mengakhiri pertemuan dengan 
mengajak peserta didik untuk 
berdo'a dan dilanjutkan dengan 
salam. 

 

 

 

H. Penilaian 

1. Tes tulis 

a) Apakah yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul Allah SWT? 

b) Apa sajakah perbedaan Nabi dan Rasul? 

c) Apa tujuan diutusnya seorang Rasul? 
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d) Sebutkan dalil yang menjelaskan pentingnya beriman kepada Rasul Allah 

SWT? 

2. Guru melakukan penilaian terhadap keaktifan peserta didik pada 

kegiatan tanya jawab. 

No. Nama siswa  Aspek 
penilaian 

 Nilai 

1.  A b c  

2.      

3.      

dst      

Aspek dan rubrik penilaian: 

a. Frekuensi dalam bertanya 

 Jika siswa bertanya lebih dari 3 kali, skor 30. 

 Jika siswa bertanya 2kali, skor 20 

 Jika siswa bertanya 1 kali, skor 10 

b. Keterkaitan pertanyaan dengan materi 

 Jika pertanyaan sesuai dengan materi, skor 30 

 Jika pertanyaan kurang sesuai dengan materi, skor 20 

 Jika pertanyaan tidak sesuai dengan materi, skor 10 

c. Kejelasan/bahasa yang digunakan dalam bertanya 

 Jika bahasa jelas, lugas, dan mudah dipahami, skor 30 

 Jika bahasa kurang jelas, kurang lugas, dan kurang mudah dipahami, 

skor 20 

 Jika bahasa tidak jelas, tidak lugas, dan tidak mudah dipahami, skor 

10 

Nilai = a+b+c 

3. Guru Melakukan Penilaian Peserta Didik Pada Kegiatan Diskusi 

a. Penilaian kelompok yang maju/presentasi 

kelompok 1 

No. 
Nama 
siswa 

Aspek yang 
dinilai 

Skor 
maks 

nilai 
ketuntasan 

Tindak 
lanjut 

a b c T BT R P 

1.           

2.           

dst           



lxiii 

 

Keterangan: 

T  : Tuntas mencapai nilai .......... (disesuaikan dengan nilai KKM) 

BT : Belum tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM 

R  : Remedial 

P  : Pengayaan 

 

Aspek Dan Rubrik Penilaian: 

1) Kejelasan Dan Kedalaman Informasi 

a) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 

informasi lengkap dan sempurna, skor 30 

b) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 

informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 20 

c) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 

informasi kurang lengkap, skor 10 

2) Keaktifan Dalam Diskusi 

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

b) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 20 

c) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10 

3) Kejelasan Dan Kerapian Presentasi 

a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 

dan rapi, skor 40 

b) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi 

skor 30 

c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan 

kurang rapi, skor 20 

d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas 

dan tidak rapi, skor 10 

Nilai = a+b+c 

 

b. Penilaian Individu Peserta Didik Dalam Diskusi 

No. Nama 

Aktifitas 

Skor 

Tingkat 
penguasaan 

nilai (MK, MP, 
MT, BT) 

Ket. 
Keaktifan Kerjasama Disiplin 

1.        
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2.        

Dst        

Rubrik penilaian: 

1. Apabila peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang dinyatakan 

dalam indikator. 

2. Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang 

dinyatakan dalam indikator. 

3. Apabila sudah memperlihatkan perilaku dan sudah konsisten yang 

dinyatakan dalam indikator. 

4. Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan 

dalam indikator. 

Catatan: 

MK : 4 – 12s 

MB : 1 -11 

MT : 8 - 10 

BT : 4 -7 

Keterangan: 

BT : Belum terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan 

tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator). 

MT :Mulai terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan 

tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi 

belum konsisten). 

MB : Mulai berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 

berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai 

konsisten). 

MK : Membudaya/kebiasaan (apabila peserta didik terus menerus 

memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam 

indikator dan mulai konsisten). 
 

Mengetahui, 
Kepala MTs Al-Hidayah 

 
 
 
 
 

Dra. Hj. Anis Afifah 

 Jember, 
Guru Mapel Akidah Akhlak 

(Pamong) 
 
 
 
 

Maimunah S.Ag 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah/Madrasah : Mts Al-Hidayah 

Mata Pelajaran : Akidah Akhlak 

Materi Pokok : Iman Kepada Sifat-Sifat Rasul Allah SWT 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Alokasi Waktu : Pertemuan kedua (2 x 45 menit) 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1.   Memahami dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2.   Menghargai dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,  

      santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan  

      lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Menganalisis pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural  

      berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, seni, budaya yang  

     terkait dengan fenomena dan kejadian dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkrit (menggunakan,  

      mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak  

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

      dengan yang dipelajari dalam sudut pandang teori. 

B. Kompetensi dasar dan indikator  

Kompetensi dasar Indikator 

1.2 memahami dan meyakini sifat-sifat 

Rasul Allah SWT. 

2.1 meneladani sifat-sifat rasul dalam 

kehidupan. 

3.2 mengidentifikasi sifat-Sifat Rasul 

Allah SWT. 

4.1 menyajikan peta konsep terhadap 

pengertian, dalil, dan pentingnya 

beriman kepada rasul allah serta 

sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul 

Allah SWT. 

1.2.1 menyebutkan sifat-sifat Rasul 
Allah SWT. 

1.2.2 menguraikan sifat-Sifat Rasul 
Allah SWT. 

2.1.1 menghayati sifat-sifat Rasul Allah 
SWT. 

2.2.2 membiasakan perilaku 
meneladani sifat-sifat Rasul Allah 
SWT. 

3.2.2 menerapkan perilaku beriman 
kepada rasul allah swt serta 
sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul 
Allah SWT. 

3.2.3 menganalisis perilaku beriman  
kepada Rasul Allah SWT dan 
perilaku yang bersesuaian 
dengan sifat-sifatnya. 

4.1.2 menyimpulkan sifat-sifat Rasul 
Allah.  

4.1.3 mencontohkan perilaku beriman 
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dan perilaku yang bersandar 
pada sifat-sifat Rasul Allah SWT 
dalam kehidupan sehari-hari. 

C. Tujuan pembelajaran 

Melalui pendekatan saintifik dan dengan menggunakan metode kooperatif 

siswa dapat : 

1. Menguraikan sifat-sifat Rasul Allah secara fasih, benar, dan tepat. 

2. Mempraktikkan dan membiasakan sifat-sifat dan berperilaku seperti Rasul  

     Allah SWT. 

3 Menganalisis terhadap sifat-sifat dan berperilaku seperti yang dicontohkan  

    Oleh Rasul Allah dalam kehidupan seharai-hari. 

4. Mencontohkan perilaku dan tindakan seperti yang diteladani akan sifat-sifat  

    dan perilaku Rasul Allah SWT. 

D. Materi pembelajaran 

Allah mengangkat orang-orang yang terpilih untuk menjadi Rasul di muka 

bumi ini. Tugas yang diemban oleh para Rasul amatlah berat. Untuk suksenya 

tugas yang dipercayakan Allah, para Rasul didukung oleh sifat-sifat yang 

sangat istimewa, yang di antaranya tidak sama dengan sifat-sifat manusia biasa. 

Sifat-sifat tersebut terdiri dari tiga macam, yakni: sifat wajib, sifat mustahil, 

dan sifat jaiz. 

E. Metode pembelajaran 

Adapun metode yang digunakan antara lain: 

1. Metode ceramah 

2. Metode tanya jawab 

3. Diskusi 

4. The power of two 

5. Refleksi materi dengan kuis 

F. Media/sumber pembelajaran 

1. Laptop, papan tulis, dan spidol 

2. Buku paket siswa Akidah Akhlak, buku pegangan guru Akidah Akhlak, dan  

    internet. 

G. Proses pembelajaran 

Kegiatan Waktu 

1. Pendahuluan 

a. Guru melakukan muqaddimah dan 

mengajak peserta didik untuk 

berdo'a. 

b. Guru memperkenalkan diri kepada 

peserta didik. 

15 menit 
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c. Guru melakukan absensi peserta 

didik. 

d. Guru melaksanakan evaluasi materi 

yang sudah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya dengan metode tanya 

jawab antara guru dan peserta didik. 

 

 

2. Kegiatan inti 
a. Eksplorasi/eksperimen 

 Guru mengajak peserta didik untuk 

membuka cakrawala fikiran dengan 

cara berdiskusi, yaitu: 

 Guru memberikan waktu 

kepada peserta didik untuk 

membentuk beberapa 

kelompok yang terdiri dari 5-6 

orang dengan tertib. 

 Guru membagikan materi-

materi yang akan didiskusikan 

pada setiap kelompok. 

 Guru memberikan waktu untuk 

setiap kelompok untuk 

mendiskusikan materi yang 

diperoleh dengan sesama 

anggota kelompok sebelum 

didiskusikan. 

 Guru mempersilahkan pada 

kelompok yang bertugas untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

dalam kelompok. 

 
55 menit 
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b. Mengamati 

 Peserta didik membaca buku yang 

menjadi acuan mengenai materi 

yang akan dibahas oleh kelompok 

dan penjelasan yang dijelaskan 

oleh guru. 

 Peserta didik mendengarkan materi 

yang sedang di diskusikan. 

 Peserta didik mengamati poin-poin 

penting yang terdapat dalam 

materi yang sedang didiskusikan 

oleh kelompok yang bertugas. 

 Peserta didik menyimpulkan hasil 

diskusi yang sudah dilaksanakan 

oleh masing-masing kelompok. 

c. Mengkomunikasikan 

 Masing-masing kelompok 

mempersiapkan  materi yang akan 

didiskusikan dengan anggota 

kelompoknya. 

 Masing-masing kelompok 

mempresentasikan materi yang 

sudah dipersiapkan. 

 Masing kelompok yang bertugas 

mendemonstrasikan materi yang 

sudah ditugaskan. 

d. Menanyakan 

 Peserta didik mengungkapkan 

pemikirannya atau pendapatnya 

mengenai materi yang 

berhubungan dengan pokok 
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pembahasan yang sudah 

didiskusikan oleh kelompok lain. 

 Peserta didik melakukan tanya 

jawab, yakni menanyakan hal-hal 

yang belum difahami terkait 

dengan materi pembelajaran. 

2. Penutup 

a. guru memberikan refleksi hasil 
pembelajaran serta menguatkan daya 
pikir peserta didik dengan 
menggunakan metode the power of 
two, yakni 

 Guru mempersilahkan peserta 

didik untuk kembali ke tempat 

duduk masing-masing untuk 

memulainya metode the power 

of two. 

 Guru menjelaskan maksud/tujuan 

dan cara-cara yang akan 

dilaksanakannya metode the 

power two. 

 Guru membagi peserta didik 

menjadi beberapa kelompok kecil 

yang terdiri dari 2 orang. 

 Guru menunjuk salah satu 

kelompok secara acak. 

 Guru memberikan pertanyaan 

yang berkaitan dengan pokok 

pembahasan atau materi yang 

sudah dipelajari. 

 Guru memberikan waktu siswa 

untuk menjawb pertanyaan 

tersebut sampai jumud (sampai 

20 menit 
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tidak ada jawaban lagi dari siswa 

tersebut). 

b. guru menjelaskan secara singkat 
mengenai materi yang akan dipelajari 
pada pertemuan berikutnya. 

c. guru memberikan pesan-pesan moral 
mengenai materi yang sudah dipelajari 
bersama, dan mengajak peserta didik 
untuk mencontoh suri tauladan rasul 
allah swt. 

d. guru mengakhiri pertemuan dengan 
mengajak peserta didik untuk berdo'a 
dan dilanjutkan dengan salam. 

H. Penilaian 

1. Tes tulis 

a) Apakah yang dimaksud dengan sifat Rasul? 

b) Sebutkan secara benar sifat-sifat yang melekat dalam diri seorang Rasul? 

c) Jelaskan makna atau pengertian dari masing-masing sifat Rasul? 

d) Sebutkan contoh perilaku yang bersandar dari seorang Rasul dalam 

kehidupan sehari-hari? 

2. Guru melakukan penilaian terhadap keaktifan peserta didik pada 

kegiatan tanya jawab. 

No. Nama siswa  Aspek 
penilaian 

 Nilai 

1.  a b c  

2.      

3.      

dst      

 

Aspek dan rubrik penilaian: 

a. Frekuensi dalam bertanya 

 Jika siswa bertanya lebih dari 3 kali, skor 30. 

 Jika siswa bertanya 2kali, skor 20 

 Jika siswa bertanya 1 kali, skor 10 

b. Keterkaitan pertanyaan dengan materi 

 Jika pertanyaan sesuai dengan materi, skor 30 

 Jika pertanyaan kurang sesuai dengan materi, skor 20 
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 Jika pertanyaan tidak sesuai dengan materi, skor 10 

c. Kejelasan/bahasa yang digunakan dalam bertanya 

 Jika bahasa jelas, lugas, dan mudah dipahami, skor 30 

 Jika bahasa kurang jelas, kurang lugas, dan kurang mudah dipahami, 

skor 20 

 Jika bahasa tidak jelas, tidak lugas, dan tidak mudah dipahami, skor 

10 

Nilai = a+b+c 

3.  Guru Melakukan Penilaian Peserta Didik Pada Kegiatan Diskusi 

a. Penilaian kelompok yang maju/presentasi 

kelompok 1 

No 
Nama 
siswa 

Aspek yang 
dinilai 

Skor 
maks 

nilai 
ketuntasan 

Tindak 
lanjut 

a b c T BT R P 

1.           

2.           

dst           

Keterangan: 

T  : Tuntas mencapai nilai .......... (disesuaikan dengan nilai KKM) 

BT : Belum tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM 

R  : Remedial 

P  : Pengayaan 

Aspek Dan Rubrik Penilaian : 

1) Kejelasan Dan Kedalaman Informasi 

a) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan 

kedalaman informasi lengkap dan sempurna, skor 30 

b) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan 

kedalaman informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 20 

c) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan 

kedalaman informasi kurang lengkap, skor 10 

2) Keaktifan Dalam Diskusi 

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

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

3) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10 
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3) Kejelasan Dan Kerapian Presentasi 

a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat 

jelas dan rapi, skor 40 

b) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan 

rapi skor 30 

c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan 

kurang rapi, skor 20 

d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang 

jelas dan tidak rapi, skor 10 

Nilai = a+b+c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Penilaian Individu Peserta Didik Dalam Diskusi 

No. Nama 

Aktifitas 

Skor 

Tingkat 
penguasaan 

nilai (MK, MP, 
MT, BT) 

Ket. 
Keaktifan Kerjasama Disiplin 

1.        

2.        

Dst        

Rubrik penilaian : 

1. Apabila peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang dinyatakan 

dalam indikator. 

2. Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang 

dinyatakan dalam indikator. 

3. Apabila sudah memperlihatkan perilaku dan sudah konsisten yang 

dinyatakan dalam indikator. 

4. Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan 

dalam indikator. 

Catatan: 
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MK : 4 – 12s 

MB : 1 -11 

MT : 8 - 10 

BT : 4 -7 

Keterangan: 

BT : Belum terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan 

tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator). 

MT :Mulai terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan 

tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi 

belum konsisten). 

MB : Mulai berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 

berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai 

konsisten). 

MK : Membudaya/kebiasaan (apabila peserta didik terus menerus 

memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam 

indikator dan mulai konsisten). 

 

Mengetahui, 
Kepala MTs Al-Hidayah 

 
 
 
 

Dra. Hj. Anis Afifah 

 Jember, 
Guru Mapel Akidah Akhlak 

(Pamong) 
 
 
 

Maimunah S.Ag 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah/Madrasah : Mts Al-Hidayah 

Mata Pelajaran : Akidah Akhlak 

Materi Pokok : Mukjizat Dan Kejadian Luar Biasa Lainnya 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Alokasi Waktu : Pertemuan ketiga (2 x 45 menit) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1.  Memahami dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,   

santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Menganalisis pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, seni, budaya yang 

terkait dengan fenomena dan kejadian dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkrit (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

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

dengan yang dipelajari dalam sudut pandang teori. 

B. Kompetensi Dasar Dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.2 Memahami pengertian, contoh 
dan hikmah mukjizat serta kejadian 
luar biasa lainnya (karamah, 
ma'unah, dan irhas). 

1.3 Meyakini adanya mukjizat serta 
kejadian luar biasa lainnya 
(karamah, ma'unah, dan irhas). 

2.3 Menampilkan dan mempraktekkan 
perilaku yang mencerminkan 
beriman pada mukjizat dan 
kejadian luar biasa selain mukjizat. 

3.1 Memahami pengertian mukjizat, 
contoh, dan hikmah adanya 
mukjizat serta kejadian luar biasa 
lainnya berdasarkan ilmu 
pengetahuan, dan budaya terkait 
terjadinya fenomena yang ada. 

4.3 Menyajikan kisah-kisah dari 
berbagai sumber tentang adanya 

1.2.1 Menghayati pengertian, 
contoh dan hikmah mukjizat 
serta kejadian luar biasa 
selain mukjizat (karamah, 
ma'unah, dan irhas). 

1.3.1 Mebiasakan meyakini adanya 
mukjizat serta kejadian luar 
biasa lainnya (karamah, 
ma'unah, dan irhas). 

2.3.1 Membiasakan menampilkan 
perilaku yang mencerminkan 
beriman kepada mukjizat dan 
kejadian luar biasa selain 
mukjizat. 

3.3.1 Menjelaskan pengertian, 
contoh, dan hikmah mukjizat 
serta kejadian luar biasa 
selain mukjizat (karamah, 
ma'unah, dan irhas). 
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mukjizat dan kejadian luar biasa 
lainnya (karamah, ma'unah, dan 
irhas). 

3.3.2 Menyebutkan contoh mukjizat 
serta kejadian luar biasa 
lainnya (karamah, ma'unah, 
dan irhas). 

3.3.3 Mengidentifikasi contoh dan 
hikmah mukjizat dan kejadian 
luar biasa lainnya (karamah, 
ma'unah, dan irhas). 

3.3.4 Menganalisis pemahaman 
mengenai mukjizat dan 
kejadian luar biasa pada 
fenomena atau kejadian 
dalam kehidupan sehari-hari. 

4.3.1 Mempresentasikan kisah-kisah 
dari berbagai sumber tentang 
adanya mukjizat dan kejadian 
luar biasa lainnya (karamah, 
ma'unah, dan irhas). 

4.3.2 Mengevaluasi contoh mukjizat 
dan kejadian luar biasa 
seperti karamah, ma'unah, 
dan irhas). 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pendekatan saintifik dan dengan menggunakan metode kooperatif 

siswa dapat : 

1. Menjelaskan dan memahami pengertian, contoh, hikmah dari mukjizat serta 

kejadian luar biasa lainnya. 

2. Meyakini adanya mukjizat dan kejadian luar biasa selain mukjiazat seperti 

karamah, ma'unah, dan irhas. 

3. Menampilkan atau mempraktikkan perilaku yang mencerminkan beriman 

kepada mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya. 

4. Menyajikan kisah-kisah dari berbagai sumber tentang adanya mukjizat dan 

kejadian luar biasa lainnya seperti karamah, ma'unah, dan irhas. 

5. Menganalisis terhadap kejadian luar biasa dalam kehidupan nyata sehari-

hari. 

6. Mengevaluasi hikmah terjadinya mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. 

D. Materi Pembelajaran 

Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah SWT kepada 

para Rasul-Nya untuk melemahkan dan mengalahkan lawannya, sebagai bukti 
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atas kebenaran risalahnya. Mukjizat itu tidak dapat dipelajari dan ditandingi 

oleh siapapun dan datangnya secara tiba-tiba. Biasanya mukjizat diberikan 

pada waktu kondisi seorang rasul Allah SWT dalam keadaan sangat terjepit 

oleh musuh. 

Selain mukjizat, adapun kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada 

hamba-Nya yang Dia kehendaki. Adapun kejadian luar biasa itu terbagi 

menjadi tiga macam, yakni: karomah, ma'unah, dan irhash. 

E. Metode Pembelajaran 

Adapun metode yang digunakan antara lain : 

1. Metode ceramah 

2. Metode tanya jawab 

3. Diskusi 

4. Metode Talking Stik 

F. Media/Sumber Pembelajaran 

1. Papan tulis, dan spidol 

2. Buku paket siswa Akidah Akhlak, buku pegangan guru Akidah Akhlak, dan  

     internet. 

G. Proses Pembelajaran 

Kegiatan Waktu 

1. Pendahuluan 
a. Guru melakukan muqaddimah dan 

mengajak peserta didik untuk 
berdo'a. 

b. Guru memperkenalkan diri kepada 
peserta didik. 

c. Guru melakukan absensi peserta didik. 
d. Guru melaksanakan evaluasi materi 

yang sudah dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya dengan metode tanya 
jawab antara guru dan peserta didik. 

15 menit 

 
2. Kegiatan inti 

a. Eksplorasi/eksperimen 

 Guru mengajak peserta didik untuk 

membuka cakrawala fikiran dengan 

cara berdiskusi, yaitu : 

 Guru membagi peserta didik 

menjadi beberapa kelompok 

yang terdiri dari 5-6 orang. 

 
55 menit 
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 Guru memberikan materi 

pembelajaran kepada masing-

masing kelompok untuk 

didiskusikan bersama anggota 

kelompok. 

 Guru memberikan waktu 

kepada masing-asing kelompok 

untuk mempresentasikan hasil 

diskusi bersama anggota 

kelompok di depan kelas. 

 Guru mempersilahkan peserta 

didik lain untuk menyiapkan 

pertanyaan kepada kelompok 

yang bertugas. 

 Guru memberikan waktu 

kepada kelompok yang 

berdiskusi untuk menjawab 

pertanyaan yang dilontarkan 

sampai merasa jumud dan tidak 

ada jawaban lagi. 

 Guru melakukan penilaian 

dalam proses dan hasil diskusi. 

b. Mengamati 

 Peserta didik membaca buku yang 

menjadi acuan mengenai materi 

yang akan dibahas oleh kelompok 

dan penjelasan yang dijelaskan 

oleh guru. 

 Peserta didik mendengarkan materi 

yang sedang di diskusikan. 

 Peserta didik mengamati poin-poin 
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penting yang terdapat dalam 

materi yang sedang didiskusikan 

oleh kelompok yang bertugas. 

 Peserta didik menyimpulkan hasil 

diskusi yang sudah dilaksanakan 

oleh masing-masing kelompok. 

c. Mengkomunikasikan 

 Masing-masing kelompok 

mempersiapkan  materi yang akan 

didiskusikan dengan anggota 

kelompoknya. 

 Masing-masing kelompok 

mempresentasikan materi yang 

sudah dipersiapkan. 

 Masing kelompok yang bertugas 

mendemonstrasikan materi yang 

sudah ditugaskan. 

d. Menanyakan 

 Peserta didik mengungkapkan 

pemikirannya atau pendapatnya 

mengenai materi yang 

berhubungan dengan pokok 

pembahasan yang sudah 

didiskusikan oleh kelompok lain. 

 Peserta didik melakukan tanya 

jawab, yakni menanyakan hal-hal 

yang belum difahami terkait 

dengan materi pembelajaran. 

3. Penutup 

a. guru memberikan refleksi hasil 
pembelajaran serta menguatkan daya 
pikir peserta didik dengan 
menggunakan metode Talking Stick, 

20 menit 
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yakni: 

 Guru mempersilahkan peserta 

didik untuk kembali ke tempat 

duduk masing-masing untuk 

memulainya metode yang sudah 

ditentukan oleh guru. 

 Guru menjelaskan maksud/tujuan 

dan cara-cara yang akan 

dilaksanakannya metode yang 

sudah ditentukan. 

 Guru memberikan pertanyaan 

yang berkaitan dengan pokok 

pembahasan atau materi yang 

sudah dipelajari. 

 Guru memberikan waktu siswa 

untuk menjawab pertanyaan 

tersebut sampai jumud (sampai 

tidak ada jawaban lagi dari siswa 

tersebut). 

b. guru menjelaskan secara singkat 
mengenai materi yang akan dipelajari 
pada pertemuan berikutnya. 

c. guru memberikan pesan-pesan moral 
mengenai materi yang sudah dipelajari 
bersama, dan mengajak peserta didik 
untuk mencontoh suri tauladan rasul 
allah swt. 

d. guru mengakhiri pertemuan dengan 
mengajak peserta didik untuk berdo'a 
dan dilanjutkan dengan salam. 

H. Penilaian 

1. Tes tulis 

a) Apakah pengertian dari mukjizat? 

b) Apakah pengertian karamah, ma’unah, dan irhash? 

c) Sebutkan contoh mukjizat? 

d) Sebutkan contok karamah, ma’unah, irhash? 

e) Sebutkan hikmah adanya mukjizat, karamah, ma’unah, dan irhash? 
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2. Guru Melakukan Penilaian Terhadap Keaktifan Peserta Didik Pada Kegiatan 

Tanya Jawab. 

No. Nama siswa Aspek penilaian Nilai 

1.  a b c  

2.      

3.      

dst      

Aspek dan rubrik penilaian: 

a. Frekuensi dalam bertanya 

 Jika siswa bertanya lebih dari 3 kali, skor 30. 

 Jika siswa bertanya 2kali, skor 20 

 Jika siswa bertanya 1 kali, skor 10 

b. Keterkaitan pertanyaan dengan materi 

 Jika pertanyaan sesuai dengan materi, skor 30 

 Jika pertanyaan kurang sesuai dengan materi, skor 20 

 Jika pertanyaan tidak sesuai dengan materi, skor 10 

c. Kejelasan/bahasa yang digunakan dalam bertanya 

 Jika bahasa jelas, lugas, dan mudah dipahami, skor 30 

 Jika bahasa kurang jelas, kurang lugas, dan kurang mudah dipahami, 

skor 20 

 Jika bahasa tidak jelas, tidak lugas, dan tidak mudah dipahami, skor 

10 

Nilai = a+b+c 

3. Guru Melakukan Penilaian Peserta Didik Pada Kegiatan Diskusi 

a. Penilaian kelompok yang maju/presentasi 

kelompok 1 

No 
Nama 
siswa 

Aspek yang 
dinilai 

Skor 
maks 

nilai 
ketuntasan 

Tindak 
lanjut 

a b c T BT R P 

1.           

2.           

dst           

Keterangan: 

T  : Tuntas mencapai nilai .......... (disesuaikan dengan nilai KKM) 

BT : Belum tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM 
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R  : Remedial 

P  : Pengayaan 

Aspek Dan Rubrik Penilaian: 

a. Kejelasan Dan Kedalaman Informasi 

1) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 

informasi lengkap dan sempurna, skor 30 

2) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 

informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 20 

3) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 

informasi kurang lengkap, skor 10 

b. Keaktifan Dalam Diskusi 

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

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

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

c. Kejelasan Dan Kerapian Presentasi 

1) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 

dan rapi, skor 40 

2) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi 

skor 30 

3) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan 

kurang rapi, skor 20 

4) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas 

dan tidak rapi, skor 10 

Nilai = a+b+c 

b. Penilaian Individu Peserta Didik Dalam Diskusi 

No. Nama 

Aktifitas 

Skor 

Tingkat 
penguasaan 

nilai (MK, MP, 
MT, BT) 

Ket. 
Keaktifan Kerjasama Disiplin 

1.        

2.        

Dst        
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Rubrik penilaian: 

1. Apabila peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang 

dinyatakan dalam indikator. 

2. Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang 

dinyatakan dalam indikator. 

3. Apabila sudah memperlihatkan perilaku dan sudah konsisten yang 

dinyatakan dalam indikator. 

4. Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan 

dalam indikator. 

Catatan: 

MK : 4 – 12s 

MB : 1 -11 

MT : 8 - 10 

BT : 4 -7 

Keterangan: 

BT : Belum terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan 

tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator). 

MT :Mulai terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan 

tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi 

belum konsisten). 

MB : Mulai berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 

berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai 

konsisten). 

MK : Membudaya/kebiasaan (apabila peserta didik terus menerus 

memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam 

indikator dan mulai konsisten). 

 

Mengetahui, 
Kepala MTs Al-Hidayah 

 
 
 

Dra. Hj. Anis Afifah 

 Jember, 
Guru Mapel Akidah Akhlak 

(Pamong) 
 
 

Maimunah S.Ag 

 

 

 

 

 

 



lxxxiii 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah/Madrasah : Mts Al-Hidayah 

Mata Pelajaran : Akidah Akhlak 

Materi Pokok : Husnudzan, Tawadhu’, Tasamuh, Dan Ta’awun 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Alokasi Waktu : Pertemuan keempat (2 x 45 menit) 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1.  Memahami dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Menganalisis pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural   

berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, seni, budaya yang 

terkait dengan fenomena dan kejadian dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkrit (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

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

dengan yang dipelajari dalam sudut pandang teori. 

B. Kompetensi dasar dan indikator  

Kompetensi dasar Indikator 

1.4 Menghayati sifat dampak positif 

dari husnudzan, tawadhu’, tasamuh, 

dan ta’awun. 

2.4 Terbiasa berperilaku husnudzan, 

tawadhu’, tasamuh, dan ta’awun 

dalam kehidupan sehari-hari 

3.4 Memahami pengertian, contoh, dan 

dampak positif husnudzan, 

tawadhu’, tasamuh, dan ta’awun. 

4.4 Mensimulasikan dampak positif 

dari akhlak terpuji (husnudzan, 

tawadhu’, tasamuh, dan ta’awun). 

1.4.1 Membiasakan menghayati 
dampak positif sifat husnudzan, 
tawadhu’, tasamuh, dan ta’awun. 
2.4.1 Membiasakan berperilaku 
husnudzan, tawadhu’, tasamuh, dan 
ta’awun. 
3.4.1 Menjelaskan pengertian 
husnudzan, tawadhu’, tasamuh, dan 
ta’awun. 
3.4.2 Menyebutkan contoh 
husnudzan, tawadhu’, tasamuh, dan 
ta’awun. 
3.4.3 Mengidentifikasi contoh 
husnudzan, tawadhu’, tasamuh, dan 
ta’awun. 
4.4.1 Mempresentasikan dampak 
positif husnudzan, tawadhu’, tasamuh, 
dan ta’awun. 
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C. Tujuan pembelajaran 

Setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menular, 

mengomunikasikan, dan merefleksi tentang husnudzan, tawadhu’, tasamuh, 

dan ta’awun., diharapkan peserta didik mampu : 

1. Menghayati sifat husnudzan, tawadhu’, tasamuh, dan ta’awun. 

2. Terbiasa berperilaku husnudzan, tawadhu’, tasamuh, dan ta’awun dalam 

kehidupan sehari-sehari. 

3. Mensimulasikan dampak positif dari akhlak terpuji (husnudzan, tawadhu’, 

tasamuh, dan ta’awun). 

4. Memahami pengertian, contoh, dan dampak positif dari sifat husnudzan, 

tawadhu’, tasamuh, dan ta’awun. 

D. Materi pembelajaran 

Husnudzan adalah berbaik sangka terhadap apa yang terjadi atau dilakukan 

orang lain. Orang yang memiliki sifat husnudzan selalu memandang orang lain 

dengan kaca mata ebaikan. Maka orang yang selalu berhusnudzan akan lebih 

tenang dalam menjalani hidup. 

Sedangkan tawadhu’ adalah rendah hati atau tidak sombong. Orang 

atawadhu’ adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang 

didapatnya bersumber dari Allah SWT. Dengan keyakinannya tersebut maka 

tidak pernah terbesit sedikit pun dalam hatinya kesombongan dan merasa lebih 

baik dari orang lain. 

Adapun tasamuh menurut istilah adalah “sama-sama berlaku baik” lemah 

lembut dan pemaaf. Dalam pengertian istilahnya, tasamuh adalah “sikap akhlak 

terpuji dalam pergaulan dimana terdapat rasa saling mengharagai antara 

sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. 

Kemudian sikap ta’awun adalah tolong-menolonga antar sesama manusia 

dalam hal kebaikan supaya saling melengakapi dalam memenuhi kebutuhan 

pribadi maupun kebutuhan bersama. 

D. Metode pembelajaran 

Adapun metode yang digunakan antara lain : 

1. Metode ceramah 

2. Metode tanya jawab 

3. Diskusi 

4. Talking stik 

5. Evaluasi dengan kuis 

E. Media/sumber pembelajaran 

1. Laptop, proyektor (LCD), papan tulis, dan spidol 

2. Buku paket siswa Akidah Akhlak, buku pegangan guru Akidah Akhlak, dan  

    internet. 

F. Proses pembelajaran 
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Kegiatan Waktu 

1. Pendahuluan 
a. Guru melakukan muqaddimah dan 

mengajak peserta didik untuk 

berdo'a. 

b. Guru memperkenalkan diri kepada 

peserta didik. 

c. Guru melakukan absensi peserta didik. 

d. Guru melaksanakan evaluasi materi 

yang sudah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya dengan metode tanya 

jawab antara guru dan peserta didik. 

15 menit 

2. Kegiatan inti 
a. Eksplorasi/eksperimen 
 Guru mengajak peserta didik untuk 

membuka cakrawala fikiran dengan 

cara berdiskusi, yaitu: 

 Guru memberikan waktu 

kepada peserta didik untuk 

membentuk beberapa 

kelompok yang terdiri dari 5-6 

orang dengan tertib. 

 Guru membagikan materi-

materi yang akan didiskusikan 

pada setiap kelompok. 

 Guru memberikan waktu untuk 

setiap kelompok untuk 

mendiskusikan materi yang 

diperoleh dengan sesama 

anggota kelompok sebelum 

didiskusikan. 

 Guru mempersilahkan pada 

kelompok yang bertugas untuk 

 
55 menit 
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mempresentasikan hasil diskusi 

dalam kelompok. 

b. Mengamati 
 Peserta didik membaca buku yang 

menjadi acuan mengenai materi 

yang akan dibahas oleh kelompok 

dan penjelasan yang dijelaskan 

oleh guru. 

 Peserta didik mendengarkan materi 

yang sedang di diskusikan. 

 Peserta didik mengamati poin-poin 

penting yang terdapat dalam 

materi yang sedang didiskusikan 

oleh kelompok yang bertugas. 

 Peserta didik menyimpulkan hasil 

diskusi yang sudah dilaksanakan 

oleh masing-masing kelompok. 

c. Mengkomunikasikan 
 Masing-masing kelompok 

mempersiapkan  materi yang akan 

didiskusikan dengan anggota 

kelompoknya. 

 Masing-masing kelompok 

mempresentasikan materi yang 

sudah dipersiapkan. 

 Masing kelompok yang bertugas 

mendemonstrasikan materi yang 

sudah ditugaskan. 

d. Menanyakan 
 Peserta didik mengungkapkan 

pemikirannya atau pendapatnya 

mengenai materi yang 
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berhubungan dengan pokok 

pembahasan yang sudah 

didiskusikan oleh kelompok lain. 

 Peserta didik melakukan tanya 

jawab, yakni menanyakan hal-hal 

yang belum difahami terkait 

dengan materi pembelajaran. 

3. Penutup 
a. guru memberikan refleksi hasil 

pembelajaran serta menguatkan daya 
pikir peserta didik dengan 
menggunakan metode talking stick, 
yakni: 

 Guru mempersilahkan peserta 

didik untuk kembali ke tempat 

duduk masing-masing untuk 

memulainya metode talking stick. 

 Guru menjelaskan maksud/tujuan 

dan cara-cara yang akan 

dilaksanakannya metode talking 

stick. 

 Guru guru memberikan waktu 

untuk memahami kembali materi 

yang sudah dipelajari. 

 Guru menyiapkan stick baik 

berupa spidol, pensil, atau 

bulpoin dan audio. 

 Guru memulai menjalan stick dari 

arah pojok kanan depan. 

 Guru pertanyaan yang berkenaan 

dengan materi yang telah 

dipelajari. 

 Guru memberikan waktu siswa 

20 menit 
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untuk menjawb pertanyaan 

tersebut sampai jumud (sampai 

tidak ada jawaban lagi dari siswa 

tersebut). 

b. guru menjelaskan secara singkat 
mengenai materi yang akan dipelajari 
pada pertemuan berikutnya. 

c. guru memberikan pesan-pesan moral 
mengenai materi yang sudah dipelajari 
bersama, dan mengajak peserta didik 
untuk mencontoh suri tauladan rasul 
allah swt. 

d. guru mengakhiri pertemuan dengan 
mengajak peserta didik untuk berdo'a 
dan dilanjutkan dengan salam. 

G. Penilaian 

1. Tes tulis 

a) Apakah yang dimaksud dengan sifat terpuji? 

b) Sebutkan macam-macam sifat terpuji? 

c) Sebutkan dampak negatif dari husnudzan, tawadhu’ tasamuh, dan 

ta’awun? 

d) Sebutkan contoh dari perilaku yang mencerminkan sifat husnudzan, 

tawadhu’ tasamuh, dan ta’awun? 

e) Jelaskan dalil atau dasar hukum dianjurkannya melakukan sifat terpuji 

dalam kehidupan sehari-hari 

 

2. Guru melakukan penilaian terhadap keaktifan peserta didik pada 

kegiatan tanya jawab. 

No. 
 

Nama siswa 
 

Aspek 
penilaian 

 
Nilai 

a b c 

1.      

2.      

Dst      

Aspek dan rubrik penilaian: 

a. Frekuensi dalam bertanya 

 Jika siswa bertanya lebih dari 3 kali, skor 30. 

 Jika siswa bertanya 2kali, skor 20 
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 Jika siswa bertanya 1 kali, skor 10 

b. Keterkaitan pertanyaan dengan materi 

 Jika pertanyaan sesuai dengan materi, skor 30 

 Jika pertanyaan kurang sesuai dengan materi, skor 20 

 Jika pertanyaan tidak sesuai dengan materi, skor 10 

c. Kejelasan/bahasa yang digunakan dalam bertanya 

 Jika bahasa jelas, lugas, dan mudah dipahami, skor 30 

 Jika bahasa kurang jelas, kurang lugas, dan kurang mudah dipahami, 

skor 20 

 Jika bahasa tidak jelas, tidak lugas, dan tidak mudah dipahami, skor 

10 

Nilai = a+b+c 

 3. Guru Melakukan Penilaian Peserta Didik Pada Kegiatan Diskusi 

a. Penilaian kelompok yang maju/presentasi 

kelompok 1 

No. 
Nama 
siswa 

Aspek yang 
dinilai 

Skor 
maks 

nilai 
ketuntasan 

Tindak 
lanjut 

a b c T BT R P 

1.           

2.           

Dst           

Keterangan: 

T  : Tuntas mencapai nilai .......... (disesuaikan dengan nilai 

KKM) 

BT    : Belum tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM 

R    : Remedial 

P    : Pengayaan 

Aspek Dan Rubrik Penilaian: 

4) Kejelasan Dan Kedalaman Informasi 

d) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan 

kedalaman informasi lengkap dan sempurna, skor 30 

e) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan 

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

kedalaman informasi kurang lengkap, skor 10 

5) Keaktifan Dalam Diskusi 

4) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 

30 

5) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 20 

6) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10 

6) Kejelasan Dan Kerapian Presentasi 

e) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat 

jelas dan rapi, skor 40 

f) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan 

rapi skor 30 

g) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan 

kurang rapi, skor 20 

h) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang 

jelas dan tidak rapi, skor 10 

Nilai = a+b+c 

 

b. Penilaian Individu Peserta Didik Dalam Diskusi 

No. Nama 

Aktifitas 

Skor 

Tingkat 
penguasaan 

nilai (MK, MP, 
MT, BT) 

Ket. 
Keaktifan Kerjasama Disiplin 

1.        

2.        

Dst        

 

Rubrik penilaian: 

1. Apabila peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang 

dinyatakan dalam indikator. 

2. Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang 

dinyatakan dalam indikator. 

3. Apabila sudah memperlihatkan perilaku dan sudah konsisten yang 

dinyatakan dalam indikator. 
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4. Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan 

dalam indikator. 

Catatan: 

MK : 4 – 12s 

MB : 1 -11 

MT : 8 - 10 

BT : 4 -7 

Keterangan: 

BT : Belum terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan 

tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator). 

MT :Mulai terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan 

tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi 

belum konsisten). 

MB : Mulai berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 

berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai 

konsisten). 

MK : Membudaya/kebiasaan (apabila peserta didik terus menerus 

memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam 

indikator dan mulai konsisten). 

Mengetahui, 
Kepala MTs Al-Hidayah 
 
 
 
Dra. Hj. Anis Afifah 

 Jember, 
Guru Mapel Akidah Akhlak 
(Pamong) 
 
 
Maimunah S.Ag 

 

 

 

B. Langkah-langkah Kegiatan 

No. 
Hari/Tanggal 

(pertemuan) 
Nama kegiatan Uraian 

Waktu 

kegiatan 

1. Senin-Selasa, 22-

23 Januari 2018 

Pertemuan 

pertama 

1) Perkenalan 

guru dengan 

peserta didik, 

pengenalan 

materi yang 

akan di 

pelajari, dan 

metode-

metode yang 

akan 

dilaksanakan 

1) guru melakukan 

proses perkenalan 

dengan siswa 

secara bergantian 

supaya terjalin 

keharmonisan 

dalam proses 

pembelajaran. 

2) guru 

memperkenalkan 

seluruh materi yang 

2 x 45 

menit 
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dalam proses 

pembelaran 

berlangsung. 

2) Pembentukan 

kelompok 

diskusi dan 

pembagian 

materi. 

akan dipelajari 

pada masing-

masing pertemuan. 

3) Guru membagi 

seluruh siswa 

menjadi beberapa 

kelompok dan 

disesuaikan dengan 

jumlah materi yang 

akan didiskusikan. 

2. Senin-Selasa 29-

30 Januari 2018 

Pertemuan Kedua 

a. Pembukaan 

b. Kegiatan Inti 

1) Diskusi 

kelompok 

2) Metode 

tanya 

jawab 

3) Metode 

the power 

of two 

4) Refleksi 

materi 

c. Penutup 

1) Pendahuluan 

 Guru melakukan 
muqaddimah dan 
mengajak peserta 
didik untuk 
berdo'a. 

 Guru melakukan 
absensi peserta 
didik. 

2) Kegiatan inti 

 Guru memberikan 
waktu untuk 
setiap kelompok 
untuk 
mendiskusikan 
materi yang 
diperoleh dengan 
sesama anggota 
kelompok 
sebelum 
didiskusikan. 

 Guru 
mempersilahkan 
pada kelompok 
yang bertugas 
untuk 
mempresentasika
n hasil diskusi 
dalam kelompok. 

 Setelah materi 
selesai 
dipresentasika
n, guru 
memberikan 
kesempatan 
waktu untuk 
proses tanya 
jawab antar 

2 x 45 

menit 
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siswa. 

 Guru 
melakukan 
penilaian atas 
keaktifan dari 
peserta didik. 

3) Penutup 

 Guru melakukan 
refleksi materi 
dengan metode 
the power of two, 
yakni kelompok 
kecil yang terdiri 
dari 2 orang setiap 
kelompok. 

 guru menjelaskan 
secara singkat 
mengenai materi 
yang akan 
dipelajari pada 
pertemuan 
berikutnya. 

 guru memberikan 
pesan-pesan 
moral mengenai 
materi yang sudah 
dipelajari 
bersama, dan 
mengajak peserta 
didik untuk 
mencontoh suri 
tauladan Rasul 
Allah SWT. 

 guru mengakhiri 
pertemuan 
dengan mengajak 
peserta didik 
untuk berdo'a dan 
dilanjutkan 
dengan salam. 

3. Senin-Selasa 05-

06 Februari 2018 

Pertemuan 

Ketiga 

a. Pembukaan 

b. Kegiatan inti 
1) Metode 

ceramah 

2) Diskusi 

kelompok 

3) Netode 

1) Pendahuluan 

 Guru melakukan 
muqaddimah dan 
mengajak peserta 
didik untuk 
berdo'a. 

 Guru melakukan 

2 x 45 

menit 
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tanya jawab 

4) Metode 

the power 

of two 

5) Refleksi 

materi 

c. penutupan 

absensi peserta 
didik. 

2) Kegiatan inti 

 Guru menjelaskan 
secara singkat 
materi yang sudah 
dipelajari pada 
pertemuan 
sebelumnya. 

 Guru memberikan 
waktu untuk 
setiap kelompok 
untuk 
mendiskusikan 
materi yang 
diperoleh dengan 
sesama anggota 
kelompok 
sebelum 
didiskusikan. 

 Guru 
mempersilahkan 
pada kelompok 
yang bertugas 
untuk 
mempresentasika
n hasil diskusi 
dalam kelompok. 

 Setelah materi 
selesai 
dipresentasikan, 
guru memberikan 
kesempatan 
waktu untuk 
proses tanya 
jawab antar siswa. 

 Guru melakukan 
penilaian atas 
keaktifan dari 
peserta didik. 

3) Penutup 

 Guru melakukan 
refleksi materi 
dengan metode 
the power of two, 
yakni kelompok 
kecil yang terdiri 
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dari 2 orang setiap 
kelompok. 

 guru menjelaskan 
secara singkat 
mengenai materi 
yang akan 
dipelajari pada 
pertemuan 
berikutnya. 

 guru memberikan 
pesan-pesan 
moral mengenai 
materi yang sudah 
dipelajari 
bersama, dan 
mengajak peserta 
didik untuk 
mencontoh suri 
tauladan rasul 
allah swt. 

 guru mengakhiri 
pertemuan 
dengan mengajak 
peserta didik 
untuk berdo'a dan 
dilanjutkan 
dengan salam. 

4. Senin-Selasa 12-

13 Februari 2018 

Pertemuan 

Ketiga 

a. pembukaan 

b. kegiatan inti 

1) Metode 

ceramah 

2) Diskusi 

kelompok 

3) Metode 

tanya 

jawab 

4) Metode 

talking 

stick 

5) Evaluasi 

materi 

c. penutup 

1) Pendahuluan 

 Guru melakukan 
muqaddimah dan 
mengajak peserta 
didik untuk 
berdo'a. 

 Guru melakukan 
absensi peserta 
didik. 

2) Kegiatan inti 

 Guru menjelaskan 
secara singkat 
materi yang sudah 
dipelajari pada 
pertemuan 
sebelumnya. 

 Guru memberikan 
waktu untuk 
setiap kelompok 
untuk 

2 x 45 

menit 
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mendiskusikan 
materi yang 
diperoleh dengan 
sesama anggota 
kelompok 
sebelum 
didiskusikan. 

 Guru 
mempersilahkan 
pada kelompok 
yang bertugas 
untuk 
mempresentasika
n hasil diskusi 
dalam kelompok. 

 Setelah materi 
selesai 
dipresentasikan, 
guru memberikan 
kesempatan 
waktu untuk 
proses tanya 
jawab antar siswa. 

 Guru melakukan 
penilaian atas 
keaktifan dari 
peserta didik. 

3) Penutup 

 Guru melakukan 
refleksi materi 
dengan metode 
talking stick, yakni 
metode 
pembelajaran 
yang dibantu 
dengan sebuah 
stick yang 
dijalankan secara 
acak kepada 
peserta didik 
bersamaan 
dengan audio 
pembantu yang 
dibunyikan. 

 guru menjelaskan 
secara singkat 
mengenai materi 
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yang akan 
dipelajari pada 
pertemuan 
berikutnya. 

  guru memberikan 
pesan-pesan 
moral mengenai 
materi yang sudah 
dipelajari 
bersama, dan 
mengajak peserta 
didik untuk 
mencontoh suri 
tauladan rasul 
allah swt. 

 guru mengakhiri 
pertemuan 
dengan mengajak 
peserta didik 
untuk berdo'a dan 
dilanjutkan 
dengan salam. 

5. Senin-Selasa 18-

19 Februari 2018 

Pertemuan 

Kelima 

a. Pembukaan 

b. Kegiatan inti 

1) Refleksi 

seluruh 

materi 

2) Ulangan 

c. Penutup 

1. Pendahuluan 

 Guru melakukan 
muqaddimah dan 
mengajak peserta 
didik untuk 
berdo'a. 

 Guru mengabsen 

kehadiran peserta 

didik sebelum 

proses belajar 

dimulai. 

2. Kegiatan inti 

 Guru memberikan 

waktu kepada 

peserta didik untuk 

merefleksi materi 

akan akan 

diujikan. 

 Guru menarik 

buku atau media 

apapun yang 

berkaitan dengan 

materi yang akan 

diujikan. 

 Guru membagikan 

soal ulangan 

2 x 45 

menit 
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kepada masing-

masing peserta 

didik. 

 Guru 

mempersilahkan 

peserta didik untuk 

memulai 

mengerjakan soal 

ujian dengan 

benarm tenangm 

dan jujur. 

 guru memantau 

proses ulangan 

harian hingga 

selesai. 

3. Penutup 

 Guru menarik 

kembali soal dan 

jawaban ulangan 

harian. 

 Guru menutup 

proses 

pembelajaran 

dengan mengajak 

peserta didik untuk 

untuk berdoa 

bersama-sama. 

 Guru memberikan 

pesan-pesan atau 

nasihat. 

 Guru menutup 

dengan 

mengucapkan 

salam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Uraian Program dan Jadwal Kegiatan 

AKIDAH AKHLAK KELAS VIII SEMSTER GENAP 

MTs. AL-HIDAYAH MANGLI JEMBER 
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NO. NAMA KEGIATAN 
MINGGU KET. 

1 2 3 4 5  

1. Pembentukan kelompok 

belajar dalam kelas 
     

 

2. Kegiatan diskusi yang 

afektif sesuai kemampuan 

siswa 

     

 

3. Pembuatan media diskusi 

setiap kelompok 
     

 

4. Kegiatan refleksi materi 

dalam setiap akhir diskusi 
     

 

5. Kegiatan evaluasi semua 

materi 
     

 

6. Penggunaan proyektor/LCD       

7. Ulangan       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c 

 

 

BAB II 

 

RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN 

 

A. Bentuk Kegiatan 

         Dalam proses pembelajaran dibutuhkan beberapa bentuk kegiatan dan 

metode yang harus digunakan untuk mencapai keefektifan dan kenyamanan 

proses pembelajaran. Dalam pengabdian ini, dalam proses pembelajarannya 

menggunakan beberapa bentuk kegiatn dan metode yang digunakan, antara lain 

: 

1. Pembentukan kelompok 

2. Tanya jawab 

3. Metode ceramah 

4. Ulangan harian 

5. Debat  

6. Kerja kelompok 

7. Hafalan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
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Madrasah  : MTs Al-Hidayah  

Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis  

Kelas / Semester : VII A- B / Genap 

Materi Pokok  : Sikap Toleranku Mewujudkan  Kedamaian 

( Surat Al-Kafirun 109) 

Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit      (Pertemuan pertama)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

A. 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 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 dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

  Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1  Meyakini pentingnya sikap tasamuh - 

2.1 Memiliki sikap tasamuh sesuai isi 
kandungan Q.S Al-kafirun (109), Q.S Al-
Bayyinah (98) dan hadis tentang 
toleransi dalam kehidupan sehari-hari 

- 

3.1Memahami sikap tasamuh sesuai isi 3.1.1 Menerapkan isi kandungan 
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kandungan Q.S Al-kafirun (109), Q.S 

Al-Bayyinah (98) Tentang toleransi 

dan membangun kehidupan umat 

beragama dan hadis riwayat Ahmad, 

Turmudzi, Ibnu Hibban, Hakim, 

Baihaqi dari  Ibnu Umar RA 

خير األصحاب عند هللا خير هم لصا حبه و خير )

 الجيران عند هللا خير هم الجاره(
Dan hadis riwayat Muslim dari Anas bin 
Malik 

)والذى نفسى بيده اليؤمن عبدحتى يحبُّ لجاره 
 مايحبُّ لنفسسه(

Q.S Al-kafirun (109), Q.S 

Al-Bayyinah (98) Tentang 

toleransi dan membangun 

kehidupan umat beragama 

dan hadis riwayat Ahmad, 

Turmudzi, Ibnu Hibban, 

Hakim, Baihaqi dari  Ibnu 

Umar RA( خير األصحاب عند

هللا خير هم لصا حبه و خير 

 الجيران عند هللا خير هم الجاره(

Dan hadis riwayat Muslim 

dari Anas bin Malik والذى(

نفسى بيده اليؤمن عبدحتى يحبُّ 

 لجاره مايحبُّ لنفسسه(

4.1 Menulis hadis tentang sikap tasamuh 4.1.1 Menjelaskan pengertian  sikap 
tasamuh 

4.1.2 Memahami pentingnya sikap 
tasamuh 

4.1.3 Menerapkan hadis tentang 
sikap tasamuh 

5.1 Menerjemahkan hadis tentang sikap 
tasamuh 

5.1.1 Menjelaskan hadis tentang 

sikap tasamuh  

5.1.2 Memahami hadis tentang 
sikap tasamuh 

5.1.3 Menghafal hadis tentang 
sikap tasamuh  

6.1 Menghafal hadis tentang sikap 

tasamuh hadis riwayat Ahmad, 

Turmudzi, Ibnu Hibban, Hakim, 

Baihaqi dari  Ibnu Umar RA 

خير األصحاب عند هللا خير هم لصا حبه و خير )

 الجيران عند هللا خير هم الجاره(
Dan hadis riwayat Muslim dari Anas bin 
Malik 

)والذى نفسى بيده اليؤمن عبدحتى يحبُّ لجاره 
 مايحبُّ لنفسسه(

6.1.1 Menerapkan hadis tentang 

sikap tasamuh hadis riwayat 

Ahmad, Turmudzi, Ibnu 

Hibban, Hakim, Baihaqi dari  

Ibnu Umar RA 

خير األصحاب عند هللا خير هم لصا )

حبه و خير الجيران عند هللا خير هم 
 الجاره(
Dan hadis riwayat Muslim dari 
Anas bin Malik ده )والذى نفسى بي
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اليؤمن عبدحتى يحبُّ لجاره مايحبُّ 
 لنفسسه(

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat Menerapkan isi kandungan Q.S Al-kafirun (109), Q.S 

Al-Bayyinah (98) Tentang toleransi dan membangun kehidupan umat 

beragama dan hadis riwayat Ahmad, Turmudzi, Ibnu Hibban, Hakim, 

Baihaqi dari  Ibnu Umar RA( خير األصحاب عند هللا خير هم لصا حبه و خير الجيران عند

)والذى نفسى Dan hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik هللا خير هم الجاره(

 بيده اليؤمن عبدحتى يحبُّ لجاره مايحبُّ لنفسسه(

2. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian sikap tasamuh 

3. Peserta didik dapat memahami pentingnya sikap tasamuh  

4. Peserta didik dapat menerapkan hadis tentang sikap tasamuh  

5. Peseta didik dapat menjelaskan hadis tentang sikap tasamuh 

6. Peserta didik dapat memahami hadis tentang tasamuh 

7. Peserta didik dapat menghafal hadis tentang sikap tasamuh 

8. Peserta didik dapat Menerapkan hadis tentang sikap tasamuh hadis 

riwayat Ahmad, Turmudzi, Ibnu Hibban, Hakim, Baihaqi dari  Ibnu 

Umar RA 

اره(خير األصحاب عند هللا خير هم لصا حبه و خير الجيران عند هللا خير هم الج Dan hadis riwayat 

Muslim dari Anas bin Malik  ُّوالذى نفسى بيده اليؤمن عبدحتى يحبُّ لجاره مايحب( 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian toleran dan funatime  

2. Isi kandungan al-Kafirun dan al-Bayyinah 

3. Hadis tentang toleransi 

a. خير الجيران عند هللا خير هم الجاره( خير األصحاب عند هللا خير هم لصا حبه و  

b.   والذى نفسى بيده اليؤمن عبدحتى يحبُّ لجاره مايحب( 

 

E. Metode Pembelajaran 

1.  Ceramah  

2. Reading a loud (Membaca dengan keras ) 

F. Media, Alat dan Sumber Belajar 
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1. Media  : Papan tulis dan Buku tulis  

2. Alat    : Spidol dan Penghapus 

3. Sumber Belajar : 1. Buku paket Al-Qur’an Hadis 

: 2.  Buku pedoman guru Al-Qur’an Hadis 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

 Guru mengucapkan salam dilanjutkan dengan berdoa sebelum 

memulai aktifitas/pembelajaran. 

 Guru menanyakan kabar peserta didik, dilanjutkan 

mengabsensi/presensi. 

 Guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai, serta tujuan dan 

manfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

 Guru mempersiapkan peserta didik agar siap menerima pelajaran 

dengan mengingat pembahasan materi sebelumnya.  

2. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Mengamati 

 Guru mempersilahkan peserta didik untuk menyimak materi yang 

akan diterang oleh guru secara garis besar. 

b. Menanya  

 Guru memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya jika ada 

yang belum dimengerti. 

 Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengungkapkan pendapat tentang pelaksanaan sikap toleranku 

mewujudkan kedamaian 

 Guru menanggapi pertanyaan atau pendapat yang disampaikan 

peserta didik. 

 Guru memberi pertanyaan seputar pelajaran yang lalu dan materi 

toleransi 

c. Mengumpulkan informasi/ mencoba (eksplorasi/eksperimen) 
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 Guru memilih sebuah teks yang cukup menarik untuk dibaca 

dengan lantang (keras) 

 Guru menjelaskan teks pada peserta didik secara singkat, 

kemudian menjelaskan poin-poin kunci atau masalah pokok yang 

dapat diangkat 

 Guru membagi bacaan teks dengan alinia-alinia lalu menyuruh 

peserta didik yang mau jadi suka relawan untuk membaca dengan 

keras pada bagian yang berbeda 

 Guru menghentikan dibeberapa tempat untuk menekankan poin 

tertentu, kemudian melanjutkan dengan menguji apa yang ada 

dalam teks tersebut 

 Guru melakukan kesimpulan. 

3. Penutup (10 menit) 

 Guru mengumpulkan dan menyimpulkan hasil diskusi kelompok. 

 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan 

berikutnya. 

 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan keimanan (KI-

1) dan akhlak al-karimah (KI-2). 

 Guru mengajak berdoa dengan membaca hamdalah bersama, 

dilanjutkan salam. 

H. Penilaian Hasil Pembelajaran  

1. Pengamatan sikap 

a. Format penilaian Individu 

No Nama siswa 

Aktifitas  

Kerjasama 
Keaktifa

n 

Kepeduli

an dan 

kesantua

n 

inisiatif  

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

1                   

2                   

3                   
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4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

 

b. Rubrik penilaian  

No  Indikator Penilaian Sekor  

1. Kerjasama Belum memperlihatkan kerjasama 

dengan teman satu kelompok 

1  

Mulai memperlihatkan kerjasama 

dengan teman satu kelompok 

2  

Mulai berkembang kerjasamanya 

dengan teman satu kelompok 

3  

Mulai membudayakan kerjasama 

dengan teman satu kelompok 

4  

2 Keaktifan  Belum memperlihatkan keaktifannya 

dalam berdiskusi dan selama proses 

melaksanakan tugas 

1  

Mulai memperlihatkan keaktifannya 

dalam berdiskusi dan selama proses 

melaksanakan tugas 

2  

Mulai berkembang keaktifannya dalam 

diskusi dan selama proses 

melaksanakan tugas 

3  

Mulai membudayakan keaktifannya 

dalam berdiskusi dan selama proses 

melaksanakan tugas 

4  

3 Kepedulian 

dan kesatuan  

Tidak mau menghargai pendapat orang 

lain dan menyampaikan pendapatnya 

dengan bahasa yang kurang santun 

1  

Kurang dapat menghargai pendapat 

orang lain dan kurang santun 

2  

Menghargai orang lain namun kurang 

santun dalam menanggapi pendapat 

3  

Menghargai orang lain dan menanggapi 

pendapat dengan santun 

4  

4 Inisiatif Belum memperhatikan inisiatifnya 1  

Mulai memperhatikan inisiatinya 2  

Mulai berkembang inisiatifnya 3  

Mulai membudayakan inisiatifnya 4  
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Total  16  

 

c. Pedoman pen-skoran 

Nilai = Jumlah nilai sekor yang diperoleh     X    100 

Jumlah sekor maksimal (16) 

 

2. Format penilaian 

No  Nama 

siswa  

Aspek yang 

di nilai 

Sekor 

maks 

Nilai  Ketuntasan Tidak 

lanjut  

1 2 3 T TT R P 

1.           

2.           

3.           

 

a. Aspek dan Rubrik penilaian kelompok 

 

No  Indikator penilaian Skor 

1 Kedalaman 

informasi 

Memberikan kejelasan dan kedalaman 

informasi lengkap dan sempurna  

30 

Memberikan penjelasan dan kedalaman 

informasi lengkap dan kurang sempurna 

20 

Memberikan penjelasan dan kedalaman 

informasi kurang lengkap 

10 

2 Keaktifan dalam 

diskusi / tugas 

Berperan sangat aktif dalam diskusi 30 

Berperan aktif dalam diskusi 20 

Kurang aktif dalam diskusi 10 

3 Kejelasan dan 

kerapian 

presentasi / 

jawaban 

Mempresentasikan dengan sangat jelas 

dan rapi 

40 

Mempresentasikan dengan jelas dan rapi 30 

Mempresentasikan dengan sangat jelas 

dan kurang rapi 

20 

Mempresentasikan dengan kurang jelas 

dan tidak rapi 

10 

 

b. Pedoman Pen-Skoran 

 

Nilai = Jumlah Nilai Skor Yang diperoleh      X  100 

  Jumlah Skor Maksimal 
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3. LEMBAR PENILAIAN DIRI SIKAP SOSIAL 

 

NO  PERNYATAAN YA TIDAK 

1 Saya selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan   

2 Saya selalu memaafkan kesalahan semua teman    

3 Saya selalu membantu yang mengalami kesulitan   

4 Saya selalu menyapa dengan ramah dan akrab   

5 Saya selalu membagi manfaat pada semua teman   

 
Keterangan: 

Skor 1 jika jawab YA, skor 0 jika jawab TIDAK 

 

Skor Perolehan 

 NILAI = ------------------------- x 100 % = 

  Skor Maksimal 

 

 

 Mengetahui,     Jember, 24  Januari 2018 

 Guru pamong      Mahasiswa Praktikum 

 

 

 MUTHMAINNAH TB.S.Pd.I   RIF’ATUL ISNAINI  

 NIP.      NIM. 082134001 

Kepala Madrasah 

 

 

Dra. Hj. ANIS AFIFAH 

NIP. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Madrasah  : MTs Al-Hidayah  

Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis  

Kelas / Semester : VII A- B / Genap 

Materi Pokok  : Sikap Toleranku Mewujudkan  Kedamaian 

(Surat Al-Bayyinah 98 ) 

Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit      (Pertemuan kedua)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

A. 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 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 dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

  Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1  Meyakini pentingnya sikap tasamuh - 

2.1 Memiliki sikap tasamuh sesuai isi - 
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kandungan Q.S Al-kafirun (109), Q.S Al-
Bayyinah (98) dan hadis tentang 
toleransi dalam kehidupan sehari-hari 

3.1Memahami sikap tasamuh sesuai isi 

kandungan Q.S Al-kafirun (109), Q.S 

Al-Bayyinah (98) Tentang toleransi 

dan membangun kehidupan umat 

beragama dan hadis riwayat Ahmad, 

Turmudzi, Ibnu Hibban, Hakim, 

Baihaqi dari  Ibnu Umar RA 

خير األصحاب عند هللا خير هم لصا حبه و خير )

 الجيران عند هللا خير هم الجاره(
Dan hadis riwayat Muslim dari Anas bin 
Malik 

)والذى نفسى بيده اليؤمن عبدحتى يحبُّ لجاره 
 مايحبُّ لنفسسه(

3.1.1 Menerapkan isi kandungan 

Q.S Al-kafirun (109), Q.S 

Al-Bayyinah (98) Tentang 

toleransi dan membangun 

kehidupan umat beragama 

dan hadis riwayat Ahmad, 

Turmudzi, Ibnu Hibban, 

Hakim, Baihaqi dari  Ibnu 

Umar RA( خير األصحاب عند

هللا خير هم لصا حبه و خير 

 الجيران عند هللا خير هم الجاره(

Dan hadis riwayat Muslim 

dari Anas bin Malik والذى(

نفسى بيده اليؤمن عبدحتى يحبُّ 

 لجاره مايحبُّ لنفسسه(

 

 
 

4.1 Menulis hadis tentang sikap tasamuh 4.1.1 Menjelaskan pengertian  sikap 
tasamuh 

4.1.2 Memahami pentingnya sikap 
tasamuh 

4.1.3 Menerapkan hadis tentang 
sikap tasamuh 

5.1 Menerjemahkan hadis tentang sikap 
tasamuh 

5.1.1 Menjelaskan hadis tentang 

sikap tasamuh  

5.1.2 Memahami hadis tentang 
sikap tasamuh 

5.1.3 Menghafal hadis tentang 
sikap tasamuh  

6.1 Menghafal hadis tentang sikap 

tasamuh hadis riwayat Ahmad, 

Turmudzi, Ibnu Hibban, Hakim, 

6.1.1 Menerapkan hadis tentang 

sikap tasamuh hadis riwayat 

Ahmad, Turmudzi, Ibnu 
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Baihaqi dari  Ibnu Umar RA 

خير األصحاب عند هللا خير هم لصا حبه و خير )

د هللا خير هم الجاره(الجيران عن  
Dan hadis riwayat Muslim dari Anas bin 
Malik 

)والذى نفسى بيده اليؤمن عبدحتى يحبُّ لجاره 
 مايحبُّ لنفسسه(

Hibban, Hakim, Baihaqi dari  

Ibnu Umar RA 

( األصحاب عند هللا خير هم لصا خير 

حبه و خير الجيران عند هللا خير هم 
 الجاره(
Dan hadis riwayat Muslim dari 
Anas bin Malik والذى نفسى بيده(
اليؤمن عبدحتى يحبُّ لجاره مايحبُّ 
 لنفسسه(

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat Menerapkan isi kandungan Q.S Al-kafirun (109), Q.S 

Al-Bayyinah (98) Tentang toleransi dan membangun kehidupan umat 

beragama dan hadis riwayat Ahmad, Turmudzi, Ibnu Hibban, Hakim, 

Baihaqi dari  Ibnu Umar RA( خير األصحاب عند هللا خير هم لصا حبه و خير الجيران عند

)والذى نفسى Dan hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik هللا خير هم الجاره(

 بيده اليؤمن عبدحتى يحبُّ لجاره مايحبُّ لنفسسه(

2. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian sikap tasamuh 

3. Peserta didik dapat memahami pentingnya sikap tasamuh  

4. Peserta didik dapat menerapkan hadis tentang sikap tasamuh  

5. Peseta didik dapat menjelaskan hadis tentang sikap tasamuh 

6. Peserta didik dapat memahami hadis tentang tasamuh 

7. Peserta didik dapat menghafal hadis tentang sikap tasamuh 

8. Peserta didik dapat Menerapkan hadis tentang sikap tasamuh hadis 

riwayat Ahmad, Turmudzi, Ibnu Hibban, Hakim, Baihaqi dari  Ibnu 

Umar RA خير   

األصحاب عند هللا خير هم لصا حبه و خير الجيران عند هللا خير هم الجاره(   

Dan hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik 

 )والذى نفسى بيده اليؤمن عبدحتى يحبُّ لجاره مايحبُّ  (

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian toleran dan funatime  

2. Isi kandungan al-Kafirun dan al-Bayyinah 

3. Hadis tentang toleransi 
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a. )خير األصحاب عند هللا خير هم لصا حبه و خير الجيران عند هللا خير هم الجاره 

b.   والذى نفسى بيده اليؤمن عبدحتى يحبُّ لجاره مايحب( 

 

E. Metode Pembelajaran 

1.  Ceramah  

2. Debat  

3. Tanya jawab 

 

F. Media, Alat dan Sumber Belajar 

1. Media : Papan tulis dan Buku tulis  

2. Alat    : Spidol dan Penghapus 

3. Sumber Belajar : 1. Buku paket Al-Qur’an Hadis 

       2.  Buku pedoman guru Al-Qur’an Hadis 

 

 

 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

 Guru mengucapkan salam dilanjutkan dengan berdoa sebelum 

memulai aktifitas/pembelajaran. 

 Guru menanyakan kabar peserta didik, dilanjutkan 

mengabsensi/presensi. 

 Guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai, serta tujuan dan 

manfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

 Guru mempersiapkan peserta didik agar siap menerima pelajaran 

dengan mengingat pembahasan materi sebelumnya.  

 

2. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Mengamati 

 Guru mempersilahkan peserta didik untuk menyimak materi yang 

akan diterang oleh guru secara garis besar. 
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b. Menanya  

 Guru memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya jika ada 

yang belum dimengerti. 

 Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengungkapkan pendapat tentang pelaksanaan sikap toleranku 

mewujudkan kedamaian 

 Guru menanggapi pertanyaan atau pendapat yang disampaikan 

peserta didik. 

 Guru memberi pertanyaan seputar pelajaran yang lalu dan materi 

toleransi 

c. Mengumpulkan informasi/ mencoba (eksplorasi/eksperimen) 

 Guru membentuk beberapa kelompok 

 Guru menyiapkan pertanyaan kepada kelompok 1 dan lawanya 

 Guru memeberi penegahan bila ada satu kelompok yang pro dan 

kontra 

 Guru mengakhiri dan memberi tepuk tangan kepada kelompok 

yang menang 

 

3. Penutup (10 menit) 

 Guru mengumpulkan dan menyimpulkan hasil diskusi kelompok. 

 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan 

berikutnya. 

 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan keimanan (KI-

1) dan akhlak al-karimah (KI-2). 

 Guru mengajak berdoa dengan membaca hamdalah bersama, 

dilanjutkan salam. 

H. Penilaian Hasil Pembelajaran  

1. Pengamatan sikap 

a. Format penilaian Individu 

No Nama siswa Aktifitas  

Kerjasama Keaktifa Kepeduli inisiatif  
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n  an dan 

kesantua

n  

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

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

 

b. Rubrik penilaian  

No  Indikator Penilaian Sekor  

1. Kerjasama Belum memperlihatkan kerjasama 

dengan teman satu kelompok 

1  

Mulai memperlihatkan kerjasama 

dengan teman satu kelompok 

2  

Mulai berkembang kerjasamanya 

dengan teman satu kelompok 

3  

Mulai membudayakan kerjasama 

dengan teman satu kelompok 

4  

2 Keaktifan  Belum memperlihatkan keaktifannya 

dalam berdiskusi dan selama proses 

melaksanakan tugas 

1  

Mulai memperlihatkan keaktifannya 

dalam berdiskusi dan selama proses 

melaksanakan tugas 

2  

Mulai berkembang keaktifannya dalam 

diskusi dan selama proses 

melaksanakan tugas 

3  

Mulai membudayakan keaktifannya 

dalam berdiskusi dan selama proses 

melaksanakan tugas 

4  

3 Kepedulian 

dan kesatuan  

Tidak mau menghargai pendapat orang 

lain dan menyampaikan pendapatnya 

dengan bahasa yang kurang santun 

1  

Kurang dapat menghargai pendapat 2  
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orang lain dan kurang santun 

Menghargai orang lain namun kurang 

santun dalam menanggapi pendapat 

3  

Menghargai orang lain dan menanggapi 

pendapat dengan santun 

4  

4 Inisiatif Belum memperhatikan inisiatifnya 1  

Mulai memperhatikan inisiatinya 2  

Mulai berkembang inisiatifnya 3  

Mulai membudayakan inisiatifnya 4  

Total  16  

 

c. Pedoman pen-skoran 

Nilai = Jumlah nilai sekor yang diperoleh     X    100 

Jumlah sekor maksimal (16) 

 

2. Format penilaian 

No  Nama 

siswa  

Aspek yang 

di nilai 

Sekor 

maks 

Nilai  Ketuntasan Tidak 

lanjut  

1 2 3 T TT R P 

1.           

2.           

3.           

 

a. Aspek dan Rubrik penilaian kelompok 

 

No  Indikator penilaian Skor 

1 Kedalaman 

informasi 

Memberikan kejelasan dan kedalaman 

informasi lengkap dan sempurna  

30 

Memberikan penjelasan dan kedalaman 

informasi lengkap dan kurang sempurna 

20 

Memberikan penjelasan dan kedalaman 

informasi kurang lengkap 

10 

2 Keaktifan dalam 

diskusi / tugas 

Berperan sangat aktif dalam diskusi 30 

Berperan aktif dalam diskusi 20 

Kurang aktif dalam diskusi 10 

3 Kejelasan dan 

kerapian 

presentasi / 

jawaban 

Mempresentasikan dengan sangat jelas 

dan rapi 

40 

Mempresentasikan dengan jelas dan rapi 30 

Mempresentasikan dengan sangat jelas 

dan kurang rapi 

20 

Mempresentasikan dengan kurang jelas 10 
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dan tidak rapi 

 

b. Pedoman Pen-Skoran 

Nilai = Jumlah Nilai Skor Yang diperoleh      X  100 

  Jumlah Skor Maksimal 

3. LEMBAR PENILAIAN DIRI SIKAP SOSIAL 

 

NO  PERNYATAAN YA TIDAK 

1 Saya selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan   

2 Saya selalu memaafkan kesalahan semua teman    

3 Saya selalu membantu yang mengalami kesulitan   

4 Saya selalu menyapa dengan ramah dan akrab   

5 Saya selalu membagi manfaat pada semua teman   

 
Keterangan: 

Skor 1 jika jawab YA, skor 0 jika jawab TIDAK 

 

Skor Perolehan 

 NILAI = ------------------------- x 100 % = 

  Skor Maksimal 

 Mengetahui,     Jember,  28  Januari 2018 

 Guru pamong      Mahasiswa Praktikum 

 

 

 MUTHMAINNAH TB.S.Pd.I   RIF’ATUL ISNAINI  

 NIP.      NIM. 082134001 

 

Kepala Madrasah 

 

 

Dra. Hj. ANIS AFIFAH 
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NIP. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Madrasah  : MTs Al-Hidayah  

Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis  

Kelas / Semester : VII A- B / Genap 

Materi Pokok  : Sikap Toleranku Mewujudkan  Kedamaian 

(Ulangan ) 

Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit      (Pertemuan ketiga)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

A. 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 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 dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

  Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1  Meyakini pentingnya sikap tasamuh - 

2.1 Memiliki sikap tasamuh sesuai isi 

kandungan Q.S Al-kafirun (109), Q.S Al-

Bayyinah (98) dan hadis tentang toleransi 

- 
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dalam kehidupan sehari-hari 

3.1Memahami sikap tasamuh sesuai isi 

kandungan Q.S Al-kafirun (109), Q.S 

Al-Bayyinah (98) Tentang toleransi 

dan membangun kehidupan umat 

beragama dan hadis riwayat Ahmad, 

Turmudzi, Ibnu Hibban, Hakim, 

Baihaqi dari  Ibnu Umar RA 

خير األصحاب عند هللا خير هم لصا حبه و خير )
 الجيران عند هللا خير هم الجاره(
Dan hadis riwayat Muslim dari Anas bin 

Malik 
)والذى نفسى بيده اليؤمن عبدحتى يحبُّ لجاره 
 مايحبُّ لنفسسه(

3.1.1 Menerapkan isi kandungan 

Q.S Al-kafirun (109), Q.S 

Al-Bayyinah (98) Tentang 

toleransi dan membangun 

kehidupan umat beragama 

dan hadis riwayat Ahmad, 

Turmudzi, Ibnu Hibban, 

Hakim, Baihaqi dari  Ibnu 

Umar RA( خير األصحاب عند

هللا خير هم لصا حبه و خير 

 الجيران عند هللا خير هم الجاره(

Dan hadis riwayat Muslim 

dari Anas bin Malik والذى(

نفسى بيده اليؤمن عبدحتى يحبُّ 

 لجاره مايحبُّ لنفسسه(

 

 

 

4.1 Menulis hadis tentang sikap tasamuh 4.1.1 Menjelaskan pengertian  sikap 

tasamuh 

4.1.2 Memahami pentingnya sikap 

tasamuh 

4.1.3 Menerapkan hadis tentang 

sikap tasamuh 

5.1 Menerjemahkan hadis tentang sikap 

tasamuh 
5.1.1 Menjelaskan hadis tentang 

sikap tasamuh  

5.1.2 Memahami hadis tentang 

sikap tasamuh 

5.1.3 Menghafal hadis tentang sikap 

tasamuh  

6.1 Menghafal hadis tentang sikap 

tasamuh hadis riwayat Ahmad, 

Turmudzi, Ibnu Hibban, Hakim, 

Baihaqi dari  Ibnu Umar RA 

خير األصحاب عند هللا خير هم لصا حبه و خير )

6.1.1 Menerapkan hadis tentang 

sikap tasamuh hadis riwayat 

Ahmad, Turmudzi, Ibnu 

Hibban, Hakim, Baihaqi dari  
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 الجيران عند هللا خير هم الجاره(
Dan hadis riwayat Muslim dari Anas bin 

Malik 
)والذى نفسى بيده اليؤمن عبدحتى يحبُّ لجاره 
 مايحبُّ لنفسسه(

Ibnu Umar RA 

خير األصحاب عند هللا خير هم لصا )
حبه و خير الجيران عند هللا خير هم 
 الجاره(
Dan hadis riwayat Muslim dari 

Anas bin Malik والذى نفسى بيده(
حتى يحبُّ لجاره مايحبُّ اليؤمن عبد

 لنفسسه(

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat Menerapkan isi kandungan Q.S Al-kafirun (109), Q.S 

Al-Bayyinah (98) Tentang toleransi dan membangun kehidupan umat 

beragama dan hadis riwayat Ahmad, Turmudzi, Ibnu Hibban, Hakim, 

Baihaqi dari  Ibnu Umar RA( خير األصحاب عند هللا خير هم لصا حبه و خير الجيران عند

)والذى نفسى بيده Dan hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik هللا خير هم الجاره(

 اليؤمن عبدحتى يحبُّ لجاره مايحبُّ لنفسسه(

2. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian sikap tasamuh 

3. Peserta didik dapat memahami pentingnya sikap tasamuh  

4. Peserta didik dapat menerapkan hadis tentang sikap tasamuh  

5. Peseta didik dapat menjelaskan hadis tentang sikap tasamuh 

6. Peserta didik dapat memahami hadis tentang tasamuh 

7. Peserta didik dapat menghafal hadis tentang sikap tasamuh 

8. Peserta didik dapat Menerapkan hadis tentang sikap tasamuh hadis riwayat 

Ahmad, Turmudzi, Ibnu Hibban, Hakim, Baihaqi dari  Ibnu Umar RA 

 Danخير األصحاب عند هللا خير هم لصا حبه و خير الجيران عند هللا خير هم الجاره(

hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik  والذى نفسى بيده اليؤمن عبدحتى(

 يحبُّ لجاره مايحبُّ 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian toleran dan funatime  

2. Isi kandungan al-Kafirun dan al-Bayyinah 

3. Hadis tentang toleransi 

a. ران عند هللا خير هم الجاره(خير األصحاب عند هللا خير هم لصا حبه و خير الجي  
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b.   والذى نفسى بيده اليؤمن عبدحتى يحبُّ لجاره مايحب( 

 

E. Metode Pembelajaran 

1.  Ulangan Harian 

 

F. Media, Alat dan Sumber Belajar 

1. Media  : Papan tulis dan Buku tulis  

2. Alat    : Spidol dan Penghapus 

3. Sumber Belajar : 1. Buku paket Al-Qur’an Hadis 

: 2.  Buku pedoman guru Al-Qur’an Hadis 

 

 

 

 

 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

 Guru mengucapkan salam dilanjutkan dengan berdoa sebelum 

memulai aktifitas/pembelajaran. 

 Guru menanyakan kabar peserta didik, dilanjutkan 

mengabsensi/presensi. 

 Guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai, serta tujuan dan 

manfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

 Guru mempersiapkan peserta didik agar siap menerima pelajaran 

dengan mengingat pembahasan materi sebelumnya.  

 Guru memberi pertanyaan seputar pelajaran yang lalu  

 

2. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Mengamati 

 Guru mempersilahkan peserta didik untuk menyimak materi yang 

akan diterang oleh guru secara garis besar. 

b. Menanya  
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 Guru memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya jika ada 

yang belum dimengerti. 

 Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengungkapkan pendapat tentang pelaksanaan sikap toleranku 

mewujudkan kedamaian 

 Guru menanggapi pertanyaan atau pendapat yang disampaikan 

peserta didik. 

c. Mengumpulkan informasi/ mencoba (eksplorasi/eksperimen) 

 Guru mengulas sedikit materi membahas soal ulangan 

 Guru mencabut buku tulis dan buku paket 

 Guru memberikan soal kepada peserta didik 

 

 

 

3. Penutup (10 menit) 

 Guru mengumpulkan dan menyimpulkan hasil diskusi kelompok. 

 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan 

berikutnya. 

 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan keimanan (KI-

1) dan akhlak al-karimah (KI-2). 

 Guru mengajak berdoa dengan membaca hamdalah bersama, 

dilanjutkan salam. 

H. Penilaian Hasil Pembelajaran  

1. Pengamatan sikap 

a. Format penilaian Individu 

No Nama siswa Aktifitas  

Kerjasama Keaktifa

n  

Kepeduli

an dan 

kesantua

n  

inisiatif  

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

1                   

2                   
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3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

 

 

b. Rubrik penilaian  

 

No  Indikator Penilaian Sekor  

1. Kerjasama Belum memperlihatkan kerjasama 

dengan teman satu kelompok 

1  

Mulai memperlihatkan kerjasama 

dengan teman satu kelompok 

2  

Mulai berkembang kerjasamanya 

dengan teman satu kelompok 

3  

Mulai membudayakan kerjasama 

dengan teman satu kelompok 

4  

2 Keaktifan  Belum memperlihatkan keaktifannya 

dalam berdiskusi dan selama proses 

melaksanakan tugas 

1  

Mulai memperlihatkan keaktifannya 

dalam berdiskusi dan selama proses 

melaksanakan tugas 

2  

Mulai berkembang keaktifannya dalam 

diskusi dan selama proses 

melaksanakan tugas 

3  

Mulai membudayakan keaktifannya 

dalam berdiskusi dan selama proses 

melaksanakan tugas 

4  

3 Kepedulian 

dan kesatuan  

Tidak mau menghargai pendapat orang 

lain dan menyampaikan pendapatnya 

dengan bahasa yang kurang santun 

1  

Kurang dapat menghargai pendapat 

orang lain dan kurang santun 

2  

Menghargai orang lain namun kurang 

santun dalam menanggapi pendapat 

3  

Menghargai orang lain dan menanggapi 4  



cxxiv 

 

pendapat dengan santun 

4 Inisiatif Belum memperhatikan inisiatifnya 1  

Mulai memperhatikan inisiatinya 2  

Mulai berkembang inisiatifnya 3  

Mulai membudayakan inisiatifnya 4  

Total  16  

 

c. Pedoman pen-skoran 

Nilai = Jumlah nilai sekor yang diperoleh     X    100 

Jumlah sekor maksimal (16) 

 

2. Format penilaian 

No  Nama 

siswa  

Aspek yang 

di nilai 

Sekor 

maks 

Nilai  Ketuntasan Tidak 

lanjut  

1 2 3 T TT R P 

1.           

2.           

3.           

 

a. Aspek dan Rubrik penilaian kelompok 

No  Indikator penilaian Skor 

1 Kedalaman 

informasi 

Memberikan kejelasan dan kedalaman 

informasi lengkap dan sempurna  

30 

Memberikan penjelasan dan kedalaman 

informasi lengkap dan kurang sempurna 

20 

Memberikan penjelasan dan kedalaman 

informasi kurang lengkap 

10 

2 Keaktifan dalam 

diskusi / tugas 

Berperan sangat aktif dalam diskusi 30 

Berperan aktif dalam diskusi 20 

Kurang aktif dalam diskusi 10 

3 Kejelasan dan 

kerapian 

presentasi / 

jawaban 

Mempresentasikan dengan sangat jelas 

dan rapi 

40 

Mempresentasikan dengan jelas dan rapi 30 

Mempresentasikan dengan sangat jelas 

dan kurang rapi 

20 

Mempresentasikan dengan kurang jelas 

dan tidak rapi 

10 

 

b. Pedoman Pen-Skoran 
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Nilai = Jumlah Nilai Skor Yang diperoleh      X  100 

  Jumlah Skor Maksimal 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LEMBAR PENILAIAN DIRI SIKAP SOSIAL 

 

NO  PERNYATAAN YA TIDAK 

1 Saya selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan   

2 Saya selalu memaafkan kesalahan semua teman    

3 Saya selalu membantu yang mengalami kesulitan   

4 Saya selalu menyapa dengan ramah dan akrab   

5 Saya selalu membagi manfaat pada semua teman   

 

Keterangan: 

Skor 1 jika jawab YA, skor 0 jika jawab TIDAK 

 

Skor Perolehan 

 NILAI = ------------------------- x 100 % = 

  Skor Maksimal 

 

 

 Mengetahui,     Jember,  5  Februari 2018 

 Guru pamong      Mahasiswa Praktikum 
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MUTHMAINNAH TB.S.Pd.I   RIF’ATUL ISNAINI  

 NIP.      NIM. 082134001 

Kepala Madrasah 

 

  

Dra. Hj. ANIS AFIFAH 

NIP. 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Madrasah  : MTs Al-Hidayah  

Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis  

Kelas / Semester : VII A- B / Genap 

Materi Pokok  : Istiqamah Kunci Keberhasilanku 

(Al-Lahab 111) 

Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit  (Pertemuan keempat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

A. 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 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 
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yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama 

dalam sudut pandang/teori. 

 

 

 

 

 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

  Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Meyakini pentingnya sikap optimis dan 
istiqamah dalam berdakwa 

- 

2.1 Memiliki sikap opimis dan istiqamah 
dalam berdakwa sesuai isi kandungan 
QS. Al-Lahab (111) dan An-Nasr (110) 
dalam kehidupan sehari-hari 

- 

3.1 Memahami isi kandungan QS. Al-

Lahab (111) dan An-Nasr (110) 

tentang problematika dakwah.  

 

3.1.1 Menerjemahkan QS.al-
Lahab dan an-Nasr 

 
3.1.2 Menjelaskan isi kandungan 

QS-Lahab dan an-Nasr 
tentang problematika 
dakwah 

 
3.1.3 Mengaitkan isi kandungan 

QS-Lahab dan an-Nasr 
tentang problematika 
dakwah dengan fenomena 
kehidupan  

 

4.1 Mengetahui hadis tentang optimis dan 
istiqamah  

4.1.1 Menjelaskan pentingnya 
sikap optimis dan 
istiqamah 

  
4.1.2 Menghafal  hadis tentang 

optimis dan istiqamah 
 

4.1.3 Memahami kandungan 
hadis optimis dan 
istiqamah 
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C. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat Menerjemahkan QS.al-Lahab dan an-Nasr 

2. Peserta didik dapat Menjelaskan isi kandungan QS-Lahab dan an-Nasr 

tentang problematika dakwah 

3. Peserta didik dapat Mengaitkan isi kandungan QS-Lahab dan an-Nasr 

tentang problematika dakwah dengan fenomena kehidupan  

4. Peserta didik dapat Menjelaskan pentingnya sikap optimis dan 

istiqamah 

5. Peserta didik dapat Menghafal  hadis tentang optimis dan istiqamah 

6. Peserta didik dapat Memahami kandungan hadis optimis dan istiqamah 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Isi kandungan QS. Al-Lahab dan an-Nasr  tentang problematika dakwah 

2. Menjelaskan pentingnya sikap optimis dan istiqamah dalam meraih 

keberhasilan 

3. Menjelaskan hadis tentang optimis dan istiqamah 

 

E. Metode Pembelajaran 

1.  Ceramah  

2. Tanya jawab 

3. Kerja kelompok  

 

F. Media, Alat dan Sumber Belajar 

1. Media : Papan tulis dan Buku tulis  

2. Alat    : Spidol dan Penghapus 

3. Sumber Belajar  : 1. Buku paket Al-Qur’an Hadis 

              2.  Buku pedoman guru Al-Qur’an Hadis 

 

 

 

 

 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 
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1. Pendahuluan (10 menit) 

 Guru mengucapkan salam dilanjutkan dengan berdoa sebelum 

memulai aktifitas/pembelajaran. 

 Guru menanyakan kabar peserta didik, dilanjutkan 

mengabsensi/presensi. 

 Guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai, serta tujuan dan 

manfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

 Guru mempersiapkan peserta didik agar siap menerima pelajaran 

dengan mengingat pembahasan materi sebelumnya.  

 Guru memberi pertanyaan seputar pelajaran yang lalu 

2. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Mengamati 

 Guru mempersilahkan peserta didik untuk menyimak materi yang 

akan diterang oleh guru secara garis besar. 

b. Menanya  

 Guru memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya jika ada 

yang belum dimengerti. 

 Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengungkapkan pendapat tentang istiqamah 

 Guru menanggapi pertanyaan atau pendapat yang disampaikan 

peserta didik. 

c. Mengumpulkan informasi/ mencoba (eksplorasi/eksperimen) 

 Guru memberi arahan kepada peserta didik untuk membentuk 

kelompok 

 Guru memberi pertanyaan kepada kelompok masing-masing dan 

untuk mendikusikan jawaban tersebut 

 Guru menyuruh kelompok satu dan yang untuk menjawab 

pertanyaan tersebut 

 Guru memberi tepuk tangan kepada kelompok yang banyak 

mendapat nilai 

 Guru mengakhiri dan memberikan jawaban yang benar 
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3. Penutup (10 menit) 

 Guru mengumpulkan dan menyimpulkan hasil diskusi kelompok. 

 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan 

berikutnya. 

 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan keimanan (KI-

1) dan akhlak al-karimah (KI-2). 

 Guru mengajak berdoa dengan membaca hamdalah bersama, 

dilanjutkan salam. 

H. Penilaian Hasil Pembelajaran  

1. Pengamatan sikap 

a. Format penilaian Individu 

No Nama siswa 

Aktifitas  

Kerjasama 
Keaktifa

n 

Kepeduli

an dan 

kesantua

n 

inisiatif  

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

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

b. Rubrik penilaian  

No  Indikator Penilaian Sekor  
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1. Kerjasama Belum memperlihatkan kerjasama 

dengan teman satu kelompok 

1  

Mulai memperlihatkan kerjasama 

dengan teman satu kelompok 

2  

Mulai berkembang kerjasamanya 

dengan teman satu kelompok 

3  

Mulai membudayakan kerjasama 

dengan teman satu kelompok 

4  

2 Keaktifan  Belum memperlihatkan keaktifannya 

dalam berdiskusi dan selama proses 

melaksanakan tugas 

1  

Mulai memperlihatkan keaktifannya 

dalam berdiskusi dan selama proses 

melaksanakan tugas 

2  

Mulai berkembang keaktifannya dalam 

diskusi dan selama proses 

melaksanakan tugas 

3  

Mulai membudayakan keaktifannya 

dalam berdiskusi dan selama proses 

melaksanakan tugas 

4  

3 Kepedulian 

dan kesatuan  

Tidak mau menghargai pendapat orang 

lain dan menyampaikan pendapatnya 

dengan bahasa yang kurang santun 

1  

Kurang dapat menghargai pendapat 

orang lain dan kurang santun 

2  

Menghargai orang lain namun kurang 

santun dalam menanggapi pendapat 

3  

Menghargai orang lain dan menanggapi 

pendapat dengan santun 

4  

4 Inisiatif Belum memperhatikan inisiatifnya 1  

Mulai memperhatikan inisiatinya 2  

Mulai berkembang inisiatifnya 3  

Mulai membudayakan inisiatifnya 4  

Total  16  

 

c. Pedoman pen-skoran 

Nilai = Jumlah nilai sekor yang diperoleh     X    100 

Jumlah sekor maksimal (16) 

2. Format penilaian 

No  Nama 

siswa  

Aspek yang 

di nilai 

Sekor 

maks 

Nilai  Ketuntasan Tidak 

lanjut  

1 2 3 T TT R P 

1.           
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2.           

3.           

 

a. Aspek dan Rubrik penilaian kelompok 

No  Indikator penilaian Skor 

1 Kedalaman 

informasi 

Memberikan kejelasan dan kedalaman 

informasi lengkap dan sempurna  

30 

Memberikan penjelasan dan kedalaman 

informasi lengkap dan kurang sempurna 

20 

Memberikan penjelasan dan kedalaman 

informasi kurang lengkap 

10 

2 Keaktifan dalam 

diskusi / tugas 

Berperan sangat aktif dalam diskusi 30 

Berperan aktif dalam diskusi 20 

Kurang aktif dalam diskusi 10 

3 Kejelasan dan 

kerapian 

presentasi / 

jawaban 

Mempresentasikan dengan sangat jelas 

dan rapi 

40 

Mempresentasikan dengan jelas dan rapi 30 

Mempresentasikan dengan sangat jelas 

dan kurang rapi 

20 

Mempresentasikan dengan kurang jelas 

dan tidak rapi 

10 

 

b. Pedoman Pen-Skoran 

 

Nilai = Jumlah Nilai Skor Yang diperoleh      X  100 

  Jumlah Skor Maksimal 

 

3. LEMBAR PENILAIAN DIRI SIKAP SOSIAL 

 

NO  PERNYATAAN YA TIDAK 

1 Saya selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan   

2 Saya selalu memaafkan kesalahan semua teman    

3 Saya selalu membantu yang mengalami kesulitan   

4 Saya selalu menyapa dengan ramah dan akrab   

5 Saya selalu membagi manfaat pada semua teman   

 
Keterangan: 

Skor 1 jika jawab YA, skor 0 jika jawab TIDAK 

 

Skor Perolehan 
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 NILAI = ------------------------- x 100 % = 

  Skor Maksimal 

 Mengetahui,     Jember,12 Februari 2018 

 Guru pamong      Mahasiswa Praktikum 

 

  

 MUTHMAINNAH TB.S.Pd.I   RIF’ATUL ISNAINI  

 NIP.      NIM. 082134001 

 

Kepala Madrasah 

 

Dra. Hj. ANIS AFIFAH 

NIP. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Madrasah  : MTs Al-Hidayah  

Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis  

Kelas / Semester : VII A- B / Genap 

Materi Pokok  : Istiqamah Kunci Keberhasilanku 

(An-Nasr 110) 

Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit  (Pertemuan kelima)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

A. 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 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 dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

  Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Meyakini pentingnya sikap optimis dan 
istiqamah dalam berdakwa 

- 
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2.1 Memiliki sikap opimis dan istiqamah 
dalam berdakwa sesuai isi kandungan 
QS. Al-Lahab (111) dan An-Nasr (110) 
dalam kehidupan sehari-hari 

- 

3.1 Memahami isi kandungan QS. Al-

Lahab (111) dan An-Nasr (110) 

tentang problematika dakwah.  

 

3.1.4 Menerjemahkan QS.al-
Lahab dan an-Nasr 

 
3.1.5 Menjelaskan isi kandungan 

QS-Lahab dan an-Nasr 
tentang problematika 
dakwah 

 
3.1.6 Mengaitkan isi kandungan 

QS-Lahab dan an-Nasr 
tentang problematika 
dakwah dengan fenomena 
kehidupan  

 

4.1 Mengetahui hadis tentang optimis dan 
istiqamah  

4.1.4 Menjelaskan pentingnya 
sikap optimis dan 
istiqamah 

  
4.1.5 Menghafal  hadis tentang 

optimis dan istiqamah 
 

4.1.6 Memahami kandungan 
hadis optimis dan 
istiqamah 

 
 
 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat Menerjemahkan QS.al-Lahab dan an-Nasr 

2. Peserta didik dapat Menjelaskan isi kandungan QS-Lahab dan an-Nasr 

tentang problematika dakwah 

3. Peserta didik dapat Mengaitkan isi kandungan QS-Lahab dan an-Nasr 

tentang problematika dakwah dengan fenomena kehidupan  

4. Peserta didik dapat Menjelaskan pentingnya sikap optimis dan 

istiqamah 

5. Peserta didik dapat Menghafal  hadis tentang optimis dan istiqamah 

6. Peserta didik dapat Memahami kandungan hadis optimis dan istiqamah 

 

D. Materi Pembelajaran 
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1. Isi kandungan QS. Al-Lahab dan an-Nasr  tentang problematika dakwah 

2. Menjelaskan pentingnya sikap optimis dan istiqamah dalam meraih 

keberhasilan 

3. Menjelaskan hadis tentang optimis dan istiqamah 

 

E. Metode Pembelajaran 

1.  Ceramah  

2. Kerja kelompok  

3. Hafalan  

 

F. Media, Alat dan Sumber Belajar 

1. Media  : Papan tulis dan Buku tulis  

2. Alat    : Spidol dan Penghapus 

3. Sumber Belajar : 1. Buku paket Al-Qur’an Hadis 

: 2.  Buku pedoman guru Al-Qur’an Hadis 

 

 

 

 

 

 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

 Guru mengucapkan salam dilanjutkan dengan berdoa sebelum 

memulai aktifitas/pembelajaran. 

 Guru menanyakan kabar peserta didik, dilanjutkan 

mengabsensi/presensi. 

 Guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai, serta tujuan dan 

manfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

 Guru mempersiapkan peserta didik agar siap menerima pelajaran 

dengan mengingat pembahasan materi sebelumnya.  

 Guru memberi pertanyaan seputar pelajaran yang lalu 

2. Kegiatan Inti (60 menit) 
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a. Mengamati 

 Guru mempersilahkan peserta didik untuk menyimak materi yang 

akan diterang oleh guru secara garis besar. 

b. Menanya  

 Guru memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya jika ada 

yang belum dimengerti. 

 Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengungkapkan pendapat tentang istiqamah 

 Guru menanggapi pertanyaan atau pendapat yang disampaikan 

peserta didik. 

c. Mengumpulkan informasi/ mencoba (eksplorasi/eksperimen) 

 Guru memberi arahan kepada peserta didik untuk membentuk 

kelompok 

 Guru memberi pertanyaan kepada kelompok masing-masing dan 

untuk mendikusikan jawaban tersebut 

 Guru menyuruh kelompok satu dan yang untuk menjawab 

pertanyaan tersebut 

 Guru memberi tepuk tangan kepada kelompok yang banyak 

mendapat nilai 

 Guru mengakhiri dan memberikan jawaban yang benar 

3. Penutup (10 menit) 

 Guru mengumpulkan dan menyimpulkan hasil diskusi kelompok. 

 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan 

berikutnya. 

 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan keimanan (KI-

1) dan akhlak al-karimah (KI-2). 

 Guru mengajak berdoa dengan membaca hamdalah bersama, 

dilanjutkan salam. 

H. Penilaian Hasil Pembelajaran  

1. Pengamatan sikap 

a. Format penilaian Individu 
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No Nama siswa 

Aktifitas  

Kerjasama 
Keaktifa

n 

Kepeduli

an dan 

kesantua

n 

inisiatif  

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

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

b. Rubrik penilaian  

No  Indikator Penilaian Sekor  

1. Kerjasama Belum memperlihatkan kerjasama 

dengan teman satu kelompok 

1  

Mulai memperlihatkan kerjasama 

dengan teman satu kelompok 

2  

Mulai berkembang kerjasamanya 

dengan teman satu kelompok 

3  

Mulai membudayakan kerjasama 

dengan teman satu kelompok 

4  

2 Keaktifan  Belum memperlihatkan keaktifannya 

dalam berdiskusi dan selama proses 

melaksanakan tugas 

1  

Mulai memperlihatkan keaktifannya 

dalam berdiskusi dan selama proses 

melaksanakan tugas 

2  

Mulai berkembang keaktifannya dalam 

diskusi dan selama proses 

melaksanakan tugas 

3  

Mulai membudayakan keaktifannya 4  
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dalam berdiskusi dan selama proses 

melaksanakan tugas 

3 Kepedulian 

dan kesatuan  

Tidak mau menghargai pendapat orang 

lain dan menyampaikan pendapatnya 

dengan bahasa yang kurang santun 

1  

Kurang dapat menghargai pendapat 

orang lain dan kurang santun 

2  

Menghargai orang lain namun kurang 

santun dalam menanggapi pendapat 

3  

Menghargai orang lain dan menanggapi 

pendapat dengan santun 

4  

4 Inisiatif Belum memperhatikan inisiatifnya 1  

Mulai memperhatikan inisiatinya 2  

Mulai berkembang inisiatifnya 3  

Mulai membudayakan inisiatifnya 4  

Total  16  

 

c. Pedoman pen-skoran 

Nilai = Jumlah nilai sekor yang diperoleh     X    100 

Jumlah sekor maksimal (16) 

2. Format penilaian 

No  Nama 

siswa  

Aspek yang 

di nilai 

Sekor 

maks 

Nilai  Ketuntasan Tidak 

lanjut  

1 2 3 T TT R P 

1.           

2.           

3.           

 

a. Aspek dan Rubrik penilaian kelompok 

No  Indikator penilaian Skor 

1 Kedalaman 

informasi 

Memberikan kejelasan dan kedalaman 

informasi lengkap dan sempurna  

30 

Memberikan penjelasan dan kedalaman 

informasi lengkap dan kurang sempurna 

20 

Memberikan penjelasan dan kedalaman 

informasi kurang lengkap 

10 

2 Keaktifan dalam 

diskusi / tugas 

Berperan sangat aktif dalam diskusi 30 

Berperan aktif dalam diskusi 20 

Kurang aktif dalam diskusi 10 

3 Kejelasan dan 

kerapian 

presentasi / 

Mempresentasikan dengan sangat jelas 

dan rapi 

40 

Mempresentasikan dengan jelas dan rapi 30 
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jawaban Mempresentasikan dengan sangat jelas 

dan kurang rapi 

20 

Mempresentasikan dengan kurang jelas 

dan tidak rapi 

10 

 

b. Pedoman Pen-Skoran 

Nilai = Jumlah Nilai Skor Yang diperoleh      X  100 

  Jumlah Skor Maksimal 

3. LEMBAR PENILAIAN DIRI SIKAP SOSIAL 

 

NO  PERNYATAAN YA TIDAK 

1 Saya selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan   

2 Saya selalu memaafkan kesalahan semua teman    

3 Saya selalu membantu yang mengalami kesulitan   

4 Saya selalu menyapa dengan ramah dan akrab   

5 Saya selalu membagi manfaat pada semua teman   

 
Keterangan: 

Skor 1 jika jawab YA, skor 0 jika jawab TIDAK 

 

Skor Perolehan 

 NILAI = ------------------------- x 100 % = 

  Skor Maksimal 

 

 

 Mengetahui,     Jember, 19 Februari 2018 

 Guru pamong      Mahasiswa Praktikum 

 

  

 MUTHMAINNAH TB.S.Pd.I   RIF’ATUL ISNAINI  

 NIP.      NIM. 082134001 

 

Kepala Madrasah 
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Dra. Hj. ANIS AFIFAH 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Langkah-Langkah Kegiatan 

No. 
Hari/Tanggal 

(pertemuan) 
Nama kegiatan Uraian 

1. Selasa- 

Sabtu, 23-27 

Januari 2018 

Pertemuan 

pertama 

1) Perkenalan guru 

dengan peserta 

didik, 

pengenalan 

materi yang 

akan di pelajari, 

dan metode-

metode yang 

akan 

dilaksanakan 

dalam proses 

pembelaran 

1) Guru melakukan proses 

perkenalan dengan 

siswa secara bergantian 

supaya terjalin 

keharmonisan dalam 

proses pembelajara. 

2) guru memperkenalkan 

seluruh materi yang 

akan dipelajari pada 

masing-masing 

pertemuan. 

3) Guru membagi seluruh 
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berlangsung. 

2) Pembentukan 

kelompok 

diskusi. 

siswa menjadi beberapa 

kelompok dan 

disesuaikan dengan 

jumlah materi yang 

akan didiskusikan. 

2. Selasa-Sabtu, 

30-03 Januari 

–februari 

2018 

Pertemuan 

Kedua 

a. Pembukaan 

b. Kegiatan Inti 

1) Metode 

tanya jawab 

2) Debat 

c. Penutup 

1) Pendahuluan 

 Guru melakukan 

muqaddimah dan 

mengajak peserta 

didik untuk berdo'a. 

 Guru melakukan 

absensi peserta didik. 

2) Kegiatan inti 

 Guru menanyakan 

kepada peserta didik 

sbelumnya untuk 

mengingat kembali 

materi yang telah di 

dapatkan.  

 Guru memberikan 

waktu kepada setiap 

kelompok untuk 

belajar sejenak sekitar 

10menit. 

 Setelah materi selesai 

dipresentasikan, guru 

memberikan 

kesempatan waktu 

untuk proses tanya 

jawab antar siswa. 

 Guru 

mempersilahkan pada 

kelompok masing-

masing untuk 

mendiskusikannya. 

 Guru melakukan 

penilaian atas 

keaktifan dari peserta 

didik. 

3) Penutup 

 Guru menjelaskan 

secara singkat 

mengenai materi yang 

akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya. 
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 Guru memberikan 

pesan-pesan moral 

mengenai materi yang 

sudah dipelajari 

bersama. 

 Guru mengakhiri 

pertemuan dengan 

mengajak peserta 

didik untuk berdo'a 

dan dilanjutkan 

dengan salam. 

3. Selasa-Sabtu 

06-10 

Februari 

2018 

Pertemuan 

Ketiga 

a. Pembukaan 

b. Kegiatan inti 

1) Ulangan 

harian 

c. penutupan 

1) Pendahuluan 

 Guru melakukan 

muqaddimah dan 

mengajak peserta 

didik untuk berdo'a. 

 Guru melakukan 

absensi peserta didik. 

2) Kegiatan inti 

 Guru menjelaskan 

secara singkat materi 

yang sudah dipelajari 

pada pertemuan 

sebelumnya. 

 Guru memberikan 

waktu kepada peserta 

didik untuk membaca 

kembalimateri yang 

akan diujikan.  

 Guru membagika soal 

ulangan kepada 

peserta didik 

 Setelah ujian  selesai, 

guru memberikan 

kesempatan waktu 

untuk tanyak jawab. 

3) Penutup. 

 Guru menjelaskan 

secara singkat 

mengenai materi yang 

akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya. 

 Guru memberikan 

pesan-pesan moral 

mengenai materi yang 
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sudah dipelajari 

bersama. 

 Guru mengakhiri 

pertemuan dengan 

mengajak peserta 

didik untuk berdo'a 

dan dilanjutkan 

dengan salam. 

4. Selasa-Sabtu 

13-17 

Februari 

2018 

Pertemuan 

Keempat 

a. pembukaan 

b. kegiatan inti 

1) Metode     

   ceramah 

2) Metode tanya   

   jawab 

3) Kerja  

  kelompok 

c. penutup 

1) Pendahuluan 

 Guru melakukan 

muqaddimah dan 

mengajak peserta 

didik untuk berdo'a. 

 Guru melakukan 

absensi peserta didik. 

2) Kegiatan inti 

 Guru menjelaskan 

secara singkat materi 

yang sudah dipelajari 

pada pertemuan 

sebelumnya. 

 Guru memberikan 

waktu untuk setiap 

kelompok untuk 

mendiskusikan materi  

 Guru melakukan 

penilaian atas 

keaktifan dari peserta 

didik. 

 

3) Penutup 

 guru menjelaskan 

secara singkat 

mengenai materi yang 

akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya. 

  guru memberikan 

pesan-pesan moral 

mengenai materi yang 

sudah dipelajari 

bersama. 

 guru mengakhiri 

pertemuan dengan 

mengajak peserta 

didik untuk berdo'a 
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dan dilanjutkan 

dengan salam. 

5. Selasa-Sabtu 

19-17 

Februari 

2018 

Pertemuan 

Kelima 

a. Pembukaan 

b. Kegiatan inti 

1) metode  

    ceramah 

2) kerja 

kelompok 

3) hafalan  
c. Penutup 

1. Pendahuluan 

 Guru melakukan 

muqaddimah dan 

mengajak peserta 

didik untuk berdo'a. 

 Guru mengabsen 

kehadiran peserta 

didik sebelum proses 

belajar dimulai. 

2. Kegiatan inti 

 Guru menjelaskan 

secara singkat materi 

yang sudah dipelajari 

pada pertemuan 

sebelumnya. 

 Guru memberikan 

waktu untuk setiap 

kelompok untuk 

mendiskusikan materi  

 Guru menyimak 

peserta didik untuk 

menghafal surat 

pendek. 

3. Penutup 

 Guru menutup proses 

pembelajaran dengan 

mengajak peserta 

didik untuk untuk 

berdoa bersama-sama. 

 Guru memberikan 

pesan-pesan atau 

nasihat. 

 Guru menutup dengan 

mengucapkan salam. 

D. Uraian Program dan Jadwal Kegiatan 

1. Uraian Program kegiatan 

No  Nama Kegiatan  Pertemuan ke- Keterangan  

1. Pembentukan kelompok Pertama - 

2. Tanya Jawab Kedua - 

3. Debat  

4. Ulangan harian Ketiga - 
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5. Metode ceramah Keempat - 

6. Tanya Jawab 

7. Kerja kelompok 

8. Metode Ceramah Kelima - 

9. Kerja kelompok 

10. Hafalan  

2. Uraian Jadwal Kegiatan 

No  Hari Nama Mata 

pelajaran 

Piket Ngajar 

1. Senin  UMI FIDIAWATI Aqidah 

Akhlaq 

   

SHOLEHUDDIN 
Aqidah 

Akhlaq 

   

RIF’ATUL ISNAINI -    

2.  

Selasa  

UMI FIDIAWATI Aqidah 

Akhlaq 

   

RIF’ATUL ISNAINI 

Qur’an 

Hadis 

   

MAISAROH FIKA N. Fiqih    

MA’SUBHI 

CHEETEH 

-    

3. 

Rabu 

ANDY 

FIRMANSYAH 

Fiqih    

MA’SUBHI 

CHEETEH 

Qur’an 

Hadis 

   

MAISAROH FIKA N. -    

4.  

Kamis  

MA’SUBHI 

CHEETEH 

Qur’an 

Hadis 

   

ANDY 

FIRMANSYAH 

Fiqih    

UMI FIDIAWATI -    

5. 

Jum’at  

ANDY 

FIRMANSYAH 

-    

MA’SUBHI 

CHEETEH 

-    

6. 

Sabtu  
RIF’ATUL ISNAINI 

Qur’an 

Hadis 

   

SHOLEHUDDIN -    
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AL-QUR,AN HADIS KELAS 8 

RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN 

A. Bentuk Kegiatan 

Praktek atau latihan mengajar yang dilakukan adalah mempraktekan secara 

langsung mengajar dikelas. Calon guru yang melaksanakan raktek mengajar ini 

sesuai dengan petunjuk dan mengikuti kurikulum dan rencana pembelajaran 

pada saat pertemuan yang telah ditentukan. Sebelum mengajar, calon guru 

terlebih dahulu mempersiapkan seperangkat alat pembelajaran. Semua ini 

dilaksanakan layaknya sepeti guru-guru yang akan mengajar siswa dikelas 

termasuk membuat Rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN           

(RPP)  

 

MTs :  MTs Al Hidayah 

Mata Pelajaran  : Al-qur’an hadis 

Kelas/Semester : VIII / 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit ( Pertemuan I ) 

A. KOMPETENSI  INTI (KI) 

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 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. 
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A. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

 

KOPETENSI  DASAR INDIKATOR 

3.1 memahami ketentuan hokum 

bacaan lam dan ra dalam QS. Al-

Humazah (104), QS. At-takatsur 

(102), dan surah-surah lain dalam 

al-qur’an. 

 

 

 

 

4.1 mendemonstrasikan hukum 

bacaan lam dan ra’ dalam QS. Al-

humazah (104), QS. At- 

takatkasur (102), dan surah-surah 

lain dalam al-qur’an. 

3.1.1 mendiskripsikan cara 

membunyikan hukum bacaan lam 

dan ra dalam QS. Ai-humazah 

(104), QS. At-takasur (102), dan 

surah-surah lain dalam al-qur’an. 

3.1.2 menyimpulkan cara membunyikan 

hukum bacaan lam dan ra dalam 

QS. Ai-humazah (104), QS. At-

takasur (102), dan surah-surah lain 

dalam al-qur’an. 

4.1.1 memperaktikan bacaan lam dan ra 

dalam QS. Ai-humazah (104), QS. 

At-takasur (102), dan surah-surah 

lain dalam al-qur’an. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengamati, menanya, mengekspolarasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan diharapkan  peserta didik mampu menjelaskan, 

menerapkan dan melafalkan contoh  hukum bacaan  lam dan ra dalam Q.S. al- 

Humazah (104)  dan , dan at-Takatsur (102) 

D. MATERI POKOK 

Membaca al-Qur’an harus benar sesuai dengan hukum-hukum ketentuan 

membaca al-Qur’an. Apabila salah dalam membaca akan merusak arti dan 

makna yang terkandung didalamnya. Membaca al-Qur’an dengan benar juga 

akan menambah kekhusu’an dan menambah pahala ibadah. Selain itu nantinya 

akan menjadikan kita mendapat syafa’at di akherat nanti.  

Agar Umat Islam mampu membaca al-Qur’an dengan baik dan benar telah 

tersusun qaidah-qaidah atau peraturan-peraturan yang  diberi nama Ilmu 

Tajwid. Salah satu pembahasan Ilmu Tajwid yang perlu dipahami adalah 

hukum bacaan Lam dan Ra. 
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1. Hukum Bacaan Lam  ل  (  )  

 Di dalam Ilmu Tajwid hukum membaca Lam  ada dua macam, yaitu : 

 Lam tafkhim (   تفحيم   ) tebal /  Mufakhkhamah  

 Lam Tarqiq (   ترقيق   ) Tipis / Muraqqaqah 

2. Hukum Bacaan Ra (   ر    ) 

Hukum membaca huruf  ra (   ر  ) dibagi menjadi tiga macam, yaitu : 

 Tafhim (  تفحيم  )  artinya tebal / Mufakhkhamah  

 Tarqiq ( ترقيق ) tipis / Muraqqaqah 

 Jawazul Wajhain ( جواز الوجهين ) artinya boleh  dibaca tebal dan  boleh  

dibaca tipis   

3. Menerapkan Hukum Bacaan Lam dan Ra Dalam Al- Qur’an Surah 

al- Humazah dan at- Takatsur.  

E. METODE PEMBELAJARAN 

     Ceramah, kerja kelompok, tanya jawab dan diskusi 

F. MEDIA  SUMBER PEMBELAJARAN 

     Media: laptop, papan tulis, spidol, penghapus 

G. SUMBER PEMBELAJARAN 

     Sumber Pembelajaran: buku Al-Qur’an hadis, buku guru  

H. PROSES PEMBELAJARAN` 

 Persiapan 

1. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

2. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4. Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu bisa berupa gambar 

atau  menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya 

5.  Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang 

cocok di antaranya model direct instruction (model pengajaran langsung) 

yang termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku (the behavioral 
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systems family of model). Direct instruction diartikan sebagai instruksi 

langsung; dikenal juga dengan active learning atau whole-class teaching 

mengacu kepada gaya mengajar pendidik yang mengusung isi pelajaran 

kepada peserta didik dengan mengajarkan memberikan koreksi, dan 

memberikan penguatan secara langsung pula. Model ini dipadukan 

dengan model artikulasi (membuat/mencari pasangan yang bertujuan 

untuk mengetahui daya serap peserta didik). 

 Pelaksanaan 

b. Mencermati Ayat 

No Lafadz  Hukum bacaan 

 Lam tafkhim َرَِللّاِ َشعَائ ِ 1

 Ra tafkhim َوالِالّشْهَرِاْلَحَرامَِ 2

َمنُّكمِْ 3  Ra Tarqiq َوالِيَْجر 

4 
قَابِ  يُدِاْلع   Lam Tafkhim َواتّقُواَِللّاَِإ ّنَِللّاََِشد 

َِللّا ِ 5 ّلِل غَْير   Lam Tarqiq َوَماِأُه 

6 ِ ْنُِكل ِّ  Jawazul Wajhain ف ْرقَةِ م 

7 
ِلََخب يرِ   Ra Tarqiq يَْوَمئ ذ 

ينَِ 8 ر  ُكْمِفَتَْنقَل بُواَِخاس   Ra Tarqiq َعلَىِأَْدبَار 

 

1. Guru mengajak peserta didik mencermati kisah tersebut: 

2. Guru meminta peserta didik mengangkat tangan sebelum mengeluarkan 

pendapatnya. 

3. Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan kasusnya. Dan peserta lain 

mendengarkan. 

4. Guru mengajarkan bagaimana menghargai orang berbicara. 

5. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukaan 

peserta didik tentang hasil pengamatannya, dan mengaitkannya dengan tema 

“Konsep Keseimbangan Hidup Dunia dan Akhirat” 

 

 

UNGKAPAN RASA INGIN TAHU 
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Dalam hal ini guru berusaha untuk menstimulasi peserta didik agar kritis 

dalam ayat-ayat tersebut. Sehingga dapat memotivasi peserta didik  untuk 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan setelah mendengarkan pendapat temannya 

dan penguatan dari guru serta menghubungkannya dengan Konsep Keseimbangan 

Hidup Dunia dan Akhirat 

Beberapa contoh yang bisa menjadi acuan pertanyaan: 

 

No. Kata tanya Pertanyaan 

1 Apa Apa yang dimaksud hukum bacaan lam? 

Apa syarat lam di baca tebal 

2 Mengapa Mengapa ra bisa dibaca tafkhim, tarqiq dan jawazul 

wajhain? 

3 Dan lain-lain  

 

Catatan: 

 

1. Guru harus bisa mendorong peserta didik untuk kritis dan memiliki pertanyaan-

pertanyaan sebanyak mungkin dan tidak perlu mengomentarinya. 

2.  Peserta didik mengungkapkan pertanyaan-pertanyaannya lewat lisan. 

3. Guru bisa meminta salah satu peserta didik untuk menulis semua pertanyaan-

pertanyaan tersebut di papan tulis atau bisa ditulis di kertas. 

4. Setelah terkumpul pertanyaan-pertanyaan tersebut. Guru meminta melakukan 

kegiatan selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Menambah wawasan 
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1. Guru meminta peserta didik untuk mencari jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan tersebut di “Bukalah Wawasanmu” 

2. Peserta didik diberi waktu membaca dan menelaah “Bukalah 

Wawasanmu” 

3. Guru meminta peserta didik untuk mencatat jawaban-jawaban 

berdasarkan “Bukalah Wawasanmu” 

4. Jika ada pertanyaan yang tidak ada jawabannya, guru bisa memberikan 

penjelasan singkat atau memberikan sumber-sumber bacaan yang bisa 

peserta didik dapatkan. 

 

Catatan: 

Jika ada pertanyaan yang menarik dan perlu dikaji lebih mendalam, guru bisa 

menjadikan pertanyaan tersebut menjadi tugas mandiri. 

 

b. Penalaran 

 

Pada kegiatan ini, terdapat berbagai pilihan kegiatan yang dapat membantu 

peserta didik untuk dapat menalar dan mengembangkan pikirannya. Sehingga 

peserta didik semakin kuat pemahaman dan berkembang daya nalarnya. 

(kondisional, guru dapat menugaskan peserta didik dengan skala prioritas mana 

tugas penalaran yang dapat digunakan atau  mungkin dapat dilakukan semua) 

 

Untuk lebih memahami dan mendalami materi tersebut di atas, berdiskusilah 

dengan teman kalian dengan langkah-langkah berikut : 

a. Berkelompoklah 5 orang setiap kelompok! 

b. Siapkan alat tulis untuk mencatat hasil diskusi! 

c. Hargai pendapat temanmu! 

d. Presentasikan hasil diskusi di depan kelompok lain,  

 

No Lafal Hukum Bacaan Keterangan 

  Ra Tafkhim َرَزْقنَاُهمِْ 1

َرة ِ 2   Ra Tafkhim َوب اآلخ 

يَِخلَقَِ 3 َِرب َِّكِالّذ    Ra Tafkhim اْقَرأِْب اْسم 

  Ra Tafkhim َحتّىُِزْرتُُمِاْلَمقَاب رَِ 4

ِاألُمورِ  5 ْنَِعْزم    Ra Tarqiq م 
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  Lam Tahkhim قُْلُِهَوَِللّاُِأََحدِ  6

َِللّا ِف يِ 7 َسب يل   Lam Tarqiq  

  Lam Tarqiq َمْرَضاة َِللّا ِ 8

  Lam Tafkhim يُبَي ُِّنَِللّاُِ 9

  Lam Tarqiq َوْجه َِللاِّ 10

 

Tanggal 

Penilaian 

Nilai Paraf Orang 

Tua 

Paraf Guru 

    

 

1. Guru menjelaskan pengantar tentang tata cara berdiskusi, antara lain 

a. Setiap kelompok harus memilih ketua dan sekretaris. 

b. Setiap kelompok mendiskusikannya dengan menkaji “Bukalah 

Wawasanmu”atau melihat sumber lain. 

c. Setiap kelompok mencatat hasil diskusinya di kertas dengan rapi 

(bisa disediakan oleh guru atau dari peserta didik).` 

d. Setiap kelompok meletakkan hasil kerjanya di atas mejanya. 

e. Setiap kelompok bergeser kelompok lain untuk mengamati hasil 

diskusi kelompok lain. 

2. Guru melakukan pengamatan selama diskusi berlangsung. Gunakan 

Format penilaian “Unjuk kerja”. 

3. Setelah selesai diskusi, tiap kelompok berputar untuk mengamati hasil 

diskusi kelompok lain. 

4. Setelah selesai, tiap kelompok kembali ke tempatnya masing-masing. 

5. Guru meminta tiap kelompok memberikan komentar tentang 

persamaan dan perbedaan hasil diskusi antara kelompoknya dengan 

kelompok lain. 

6. Guru meminta pendapat dari peserta didik secara jujur, kelompok 

mana yang paling baik hasil diskusinya. 

7. Guru tidak perlu mengomentari tentang hasil penilaian peserta didik.  

8. Guru mengakhiri kegiatan diskusi dengan memberikan semangat dan 

menghargai semua usaha peserta didik.  

 

c. Berlatih 

 

1. Rasul bersabda “ Bacalah al- Qur’an! Sesungguhnya al-Qur’an akan 

datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi para pembacanya”. 

Jelaskan pendapatmu apa yang dimaksud syafaat dalam hadis tersebut? 

Upaya-upaya yang harus kamu tempuh untuk mendapatkan syafaat itu? 
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2. Aflakukhur Ridho berpendapat bahwa mempelajari ilmu tajwid tidak 

perlu sebab ilmu tajdwid berkembang setelah rasulullah wafat. 

Bagaimana pendapatmu terhadap pernyataan tersebut? Jelaskan! 

 

Didalam Al Qur’an banyak sekali kalimat yang mengandung hukum bacaan Lam 

dan Ra saya akan mencari dan akan saya catat dalam daftar berikut ini: 

Hasil pencarian hukum bacaan  Lam dan Ra dalam Al Qur’an: 

No Lafadz Hukum bacaan Surat/Ayat ke 

1    

2    

3    

4    

5    

 

6. REFLEKSI 

 

Dalam kolom “akhirnya aku tahu” seluruh peserta didik diharapkan sudah 

memahami seluruh materi yang disampaikan dan diharapkan dapat 

mengaplikasikan dalam kesehariannya.   

 

1. Sebelum mengakhiri pembelajaran, setiap peserta didik diminta melakukan 

refleksi dengan menjawab pertanyaan yang yang diajukan guru, seperti: 

a. Apakah pengertian tafkhim?  

b. Sebutkan syarat ra dibaca tafkhim! 

c. Dan lain-lain 

2. Guru meminta sebagain peserta didik menyampaikan hasil refleksinya. 

Diusahakan memilih peserta didik yang tidak terbiasa menyampaikan 

pendapatnya atau komentarnya. 

3. Guru menghargai setiap hasil refleksi peserta didik. Dan tidak perlu 

mengomentari untuk membenarkan atau menyalahkan, cukup dengan kata 

“bagus” atau “hebat” atau kata-kata yangmemotivasi peserta didik mau 

mengungkapkan pendapatnya. 

4. Guru menindak lanjuti rubrik yang terkumpul dari peserta didik dan 

mengevaluasinya 
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I. PENILAIAN                                                                                                                    

1. Pengamatan Sikap  

 

a. Format Penilaian Individu 

No Nama 

Peserta 

didik 

Aktifitas 

Skor Kerjasama Keaktifan Partisipasi Inisiatif 

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

1                   

2                   

3                   

 

b. Rubrik penilaian: 

 

No Indikator Penilaian Skor 

1 Kerjasama 

Belum memperlihatkan kerjasamanya 1 

Mulai memperlihatkan kerjasamanya 2 

Mulai berkembang  kerjasamanya 3 

Mulai membudayakan  kerjasamanya 4 

2 Keaktifan 

Belum memperlihatkan keaktifannya 1 

Mulai memperlihatkan keaktifannya 2 

Mulai berkembang  keaktifannya 3 

Mulai membudayakan keaktifannya 4 

3 Partisipasi 

Belum memperlihatkan Partisipasinya 1 

Mulai memperlihatkan partisipasinya 2 

Mulai berkembang  partisipasinya 3 

Mulai partisipasinya 4 

4 Inisiatif  

belum memperlihatkan Inisiatifnya 1 

mulai memperlihatkan Inisiatifnya 2 

mulai berkembang  Inisiatifnya 3 

mulai membudayakan  Inisiatifnya 4 

Total 16 

 

 

c. Pedoman Pen-skoran 

 

Nilai = 
Jumlah Nilai Skor Yang diperoleh 

x 100 
Jumlah Skor maksimal (16) 
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2. Format Penilaian “kembangkan pikiranmu” (Berdiskusi – 

Menemukan Peristiwa) 

 

a. Format Penilaian 

No. 
Nama peserta 

didik 

Aspek yang 

dinilai 
Skor 

Maks. 
Nilai 

Ketuntas

an 

Tindak 

Lanjut 
1 2 3 T TT R P 

           

           

 

b. Aspek dan rubrik  penilaian kelompok: 

No Indikator Penilaian Sko

r 

 

1 

kedalaman 

informasi. 

Memberikan kejelasan dan kedalaman 

informasi lengkap dan sempurna  

30 

Memberikan penjelasan dan kedalaman 

informasi lengkap dan  kurang sempurna 

20 

Memberikan penjelasan dan kedalaman 

informasi kurang lengkap 

 

10 

2 Keaktifan 

dalam 

diskusi/tugas 

berperan sangat aktif dalam diskusi 30 

berperan aktif dalam diskusi 20 

kurang aktif dalam diskusi 10 

 

3 
Kejelasan dan 

kerapian 

presentasi/ 

jawaban  

mempresentasikan dengan sangat jelas dan 

rapi 

40 

mempresentasikan dengan jelas dan rapi, 30 

mempresentasikan dengan sangat jelas dan 

kurang rapi 

20 

mempresentasikan dengan kurang jelas dan 

tidak rapi 

10 

 

Pedoman Pen-Skoran 

 

Nilai = Jumlah Nilai Skor Yang diperoleh x100 
  

                             Jumlah Skor maksimal 

 

3. Penilaian “Berlatihlah” 

a. Format Penilaian “Berlatihlah” 

 

No. 
Nama peserta 

didik 

Aspek yang 

dinilai 
Skor 

Maks. 
Nilai 

Ketuntas

an 

Tindak 

Lanjut 
1 2 3 T TT R P 
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b. Aspek dan rubrik  penilaian kelompok: 

 

No Indikator Penilaian Skor 

1 Kedisiplinan Tepat waktu dalam penyerahan tugas 26 – 30  

Terlambat dalam penyerahan tugas 10 – 25 

2 Antusiaisme 
Sangat antusias dalam mengerjakan 

tugas 

26 – 30  

Biasa saja dalam mengerjakan tugas 16 – 25  

Enggan mengerjakan tugas 10 – 15  

 

3 
Kejelasan dan 

kerapian hasil 

tugas 

Hasil tugas yang diserahkan sangat rapi 

dan jelas 

31 – 40   

Hasil tugas yang diserahkan cukup rapi 

dan jelas 

21 – 30  

Hasil tugas yang diserahkan tidak jelas 

dan asal-asalan 

10 – 20  

 

Pedoman Pen-Skoran 

 

Nilai = Jumlah Nilai Skor Yang diperoleh x100 
  

                             Jumlah Skor maksimal 

 

4. Penilaian “Berlatihlah” 

Skor penilaian sebagai berikut: 

a. Jika  peserta  didik  dapat  mengumpulkan  tugasnya  tepat  pada  

waktu  yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya 

benar, nilai 100. 

b. Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 

ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90. 

c. Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 

ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada 

kekurangan, nilai 80. 

      Mengetahui 

      Guru Pamong 

 

      MUTHMAINNAH TB, S. Pd.I 

 

 Jember,      Januari 2018     

Guru Mata Pelajaran  

 

MASUPHI CHETEH 

Mengetahui 

Kepala Madrasah 

 

 

  Dra. Hj. ANIS AFIFAH 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN           

(RPP)  

 

MTs :  MTs Al Hidayah 

Mata Pelajaran  : Al-qur’an hadis 

Kelas/Semester : VIII / 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit ( Pertemuan II,III,IV ) 

 

A. KOMPETENSI  INTI (KI) 

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 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 

 

KOPETENSI  DASAR INDIKATOR 

1.1  Menyadari  pentingnya menerapkan 

pola hidup seimbang antara dunia dan 

akhirat 

2.2 Memiliki perilaku keseimbangan hidup 

dunia dan akhirat 

 

 

3.2  Memahami isi  kandungan hadis 

tentang perilaku keseimbangan hidup 

di dunia dan akhirat riwayat Ibnu 

1.1.1 Menulis hadis tentang 

keseimbangan hidup di 

dunia dan diakhirat 

 

2.2.1 Menerjemahkan hadis 

tentang keseimbangan 

hidup di dunia dan 

akhirat 

 

3.2.1 Menjelaskan   isi  

kandungan hadis 
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Asakir dari Anas (….  ليي  خييير م  ير تير

 dan hadis riwayat Muslim  (دنييه  خررتي 

dari Abu Hurairah (  المؤ ر القوي ريير   حبي

 dan hadis riwayat (إلى هللا  ير الميؤ ر اليي ي 

Bukhori dari Zubair bin Awwam ( ألن

ط فيأرذ رز ة  ر ب يأرذ حبد م حببال ) 

4.2 Menulis hadis tentang keseimbangan 

hidup di dunia dan diakhirat 

 

 

 

tentang perilaku 

keseimbangan hidup di 

dunia dan akhirat 

riwayat Ibnu Asakir 

dari Anas (…. لييي  خيييير م

 dan  ( يير تيير  دنيييه  خررتيي 

hadis riwayat Muslim 

dari Abu Hurairah 

المييييؤ ر القييييوي رييييير   حبييييي  )

المييييؤ ر الييييي ي إلييييى هللا  يييير  ) 

dan hadis riwayat 

Bukhori dari Zubair bin 

Awwam ( ألن يأرييييذ حبييييد م

ط فيأرذ رز ة  ر ب حببال ) 

 

4.2.1 Menghafalkan hadis 

tentang keseimbangan 

hidup di dunia dan 

akhirat 

 

OR 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan diharapkan  peserta didik mampu menulis, 

menerjemahkan, menjelaskan isi kandungan dan menghafalkan hadis tentang 

perilaku keseimbangan hidup di dunia dan akhirat riwayat Ibnu Asakir dari 

Anas (…. ررت لي  خيير م  ر تر  دنيه  خ )  dan hadis riwayat Muslim dari Abu 

Hurairah ( المؤ ر القوي رير   حب  إلى هللا  ر المؤ ر الي ي) dan hadis riwayat Bukhori 

dari Zubair bin Awwam ( ط فيأرذ رز ة  ر ب ألن يأرذ حبد م حببال ) 

 

D. MATERI POKOK 

A.  Memahami isi kandugan  hadis tentang keseimbangan hidup di dunia 

dan akhirat  
1. Lafal hadis 

a. H.R. Ibnu  Asakir dari Anas. 

b. H.R. Muslim dari Ibnu Umar 

c. H.R. al- Bukhari  dari Zubair bin Awwam. 

2. Terjemah Hadis 

3. Penjelasan Hadis 

B.   Keterkaitan kandungan hadis dalam perilaku keseimbangan hidup di 

dunia dan akhirat dalam fenomena kehidupan. 

1. Keterkaitan Kandungan Hadis  

2. Dampak positif dari penerapan isi kandungan hadis. 
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E. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Reading Alooud (membaca keras ) 

3. Diskusi 

4. The Power of  two 

G. MEDIA  SUMBER PEMBELAJARAN 

Media  : Buku dan papan tulis 

Alat   : Spidol dan kertas 

H. SUMBER PEMBELAJARAN 

Sumber Pembelajaran : buku Al-Qur’an hadis kelas  VIII. 

I. PROSES PEMBELAJARAN 

 Persiapan 

1. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

2. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk  

      disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4. Guru mempersiapkan peserta didik agar siap menerima pelajaran dengan  

     mengingat pembahasan meteri sebelumnya.   

5. Guru mengaitkan dengan materi keseimbangan hidup di dunia dan  

      diakhirat. 

6. Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang  

      cocok di antaranya model direct instruction (model pengajaran  

      langsung) yang termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku (the  

        behavioral systems family of model). Direct instruction diartikan sebagai  

        instruksi langsung; dikenal juga dengan active learning atau whole-class  

        teaching mengacu kepada gaya mengajar pendidik yang mengusung isi  

      pelajaran kepada peserta didik dengan mengajarkan memberikan  

      koreksi, dan memberikan penguatan secara langsung pula. Model ini  
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      dipadukan dengan model artikulasi (membuat/mencari pasangan yang  

     bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik). 

 Pelaksanaan 

 

    MENCERMATI KISAH 

Kisah Khalifah Umar Bin Khatab 

Sahabat Umar  bin Khatab sewaktu menjadi khalifah pernah sangat marah 

ketika melihat orang yang hanya berada di masjid untuk ibadah tetapi 

mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, ia rajin beribadah 

tapi untuk kebutuhan sehari-hari  bergantung kepada saudaranya. Beliau bertanya 

:" Kenapa kamu berdiam diri di masjid dan tidak bekerja untuk mencari rezeki 

dari Allah?. Jawab orang tersebut:” Wahai Khalifah, kebutuhan  sehari-hariku  

sudah dipenuhi oleh saudara saya, karena itu hidupku hanya untuk Allah, 

kugunakan hari-hariku untuk salat dan membaca Alqur’an serta iktikaf di masjid”. 

Mendengar jawaban  tersebut Khalifah berkata :”Kalau begitu pahala saudaramu 

lebih besar dari pahalamu. Sebab kamu tidak mungkin bisa  menjalankan ibadah 

di masjid seperti ini tanpa ada bantuan dari saudaramu yang setiap hari bekerja 

untuk mencukupi kebutuhan dirinya  dan kebutuhanmu". 

     Sumber : Dinamika kehidupan religius 

     Pngrang : Muhammad Tholchah Hasan 

 

7.  Guru mengajak peserta didik mencermati kisah tersebut. 

8. Guru meminta peserta didik mengangkat tangan sebelum mengeluarkan 

pendapatnya. 

9. Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan kasusnya. Dan peserta lain 

mendengarkan. 

10. Guru mengajarkan bagaimana menghargai orang berbicara. 

11. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukaan 

peserta didik tentang hasil mencermati kisah, dan mengaitkannya dengan 

tema Konsep Keseimbangan Hidup Dunia dan Akhirat. 

12. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan 

berikutnya. 

13. Guru mengajak berdoa dengan membaca hamdalah bersama, dilanjutkan 

salam. 
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I. PENILAIAN   

                                                                                                                  

1. Pengamatan Sikap  

 

a. Format Penilaian Individu 

No Nama 

Peserta 

didik 

Aktifitas 

Skor Kerjasama Keaktifan Partisipasi Inisiatif 

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

1                   

2                   

3                   

 

b. Rubrik penilaian: 

 

No Indikator Penilaian Skor 

1 Kerjasama 

Belum memperlihatkan kerjasamanya 1 

Mulai memperlihatkan kerjasamanya 2 

Mulai berkembang  kerjasamanya 3 

Mulai membudayakan  kerjasamanya 4 

2 Keaktifan 

Belum memperlihatkan keaktifannya 1 

Mulai memperlihatkan keaktifannya 2 

Mulai berkembang  keaktifannya 3 

Mulai membudayakan keaktifannya 4 

3 Partisipasi 

Belum memperlihatkan Partisipasinya 1 

Mulai memperlihatkan partisipasinya 2 

Mulai berkembang  partisipasinya 3 

Mulai partisipasinya 4 

4 Inisiatif  

belum memperlihatkan Inisiatifnya 1 

mulai memperlihatkan Inisiatifnya 2 

mulai berkembang  Inisiatifnya 3 

mulai membudayakan  Inisiatifnya 4 

Total 16 
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c. Pedoman Pen-skoran 

 

Nilai = 
Jumlah Nilai Skor Yang diperoleh 

x 100 
Jumlah Skor maksimal (16) 

 

5. Format Penilaian “kembangkan pikiranmu” (Berdiskusi – 

Menemukan Peristiwa) 

 

c. Format Penilaian 

No. 
Nama peserta 

didik 

Aspek yang 

dinilai 
Skor 

Maks. 
Nilai 

Ketuntas

an 

Tindak 

Lanjut 
1 2 3 T TT R P 

           

           

 

d. Aspek dan rubrik  penilaian kelompok: 

No Indikator Penilaian Sko

r 

 

1 

kedalaman 

informasi. 

Memberikan kejelasan dan kedalaman 

informasi lengkap dan sempurna  

30 

Memberikan penjelasan dan kedalaman 

informasi lengkap dan  kurang sempurna 

20 

Memberikan penjelasan dan kedalaman 

informasi kurang lengkap 

 

10 

2 Keaktifan 

dalam 

diskusi/tugas 

berperan sangat aktif dalam diskusi 30 

berperan aktif dalam diskusi 20 

kurang aktif dalam diskusi 10 

 

3 
Kejelasan dan 

kerapian 

presentasi/ 

jawaban  

mempresentasikan dengan sangat jelas dan 

rapi 

40 

mempresentasikan dengan jelas dan rapi, 30 

mempresentasikan dengan sangat jelas dan 

kurang rapi 

20 

mempresentasikan dengan kurang jelas dan 

tidak rapi 

10 
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e. Pedoman Pen-Skoran 

 

Nilai = Jumlah Nilai Skor Yang diperoleh x100 
  

                                   Jumlah Skor maksimal 

 

 

      Mengetahui 

      Guru Pamong 

 

 

      MUTHMAINNAH TB, S. Pd.I 

 

 Jember,      Januari 2018     

Guru Mata Pelajaran  

 

 

MASUPHI CHETEH 

Mengetahui 

Kepala Madrasah 

 

 

 

  Dra. Hj. ANIS AFIFAH 

 

  



clxvi 

 

B. Langkah-langkah Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sangat diharapkan dapat 

memenuhi kompetensi guru serta pengajaran yang baik sesuai tercamtum 

dalam alat penilaian kemampuan guru (APKG) dan tentu saja harus 

sesuaidengan rencana pembelajaran yang disusun. Kecuali adanya faktor-

faktor faktor yang menyebabkan pembelajaran tidak sesuai dengan 

rencana, yang karenanya seorang calon guru yang akan menjadi guru harus 

terbiasa mengendalikan situasi dalam kelas. 

Kegiatan yang dilakukan didalam kelas dibagi menjadi tiga 

tahapan. Tahapan pertama adalah pre-activity atau kegiatan awal dalam 

pembelajaran. Disini seorang guru mencoba untuk memotivasi siswa 

dalam belajar dan mencoba mengaktifkan perhatian dan pengetahuan 

siswa berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Kegiatan ini bisa 

dilakukan dengan kegiatan tanya jawab yang memancing pengetahuan 

dasar siswa, bisa  juga dengan menunjukkan suatu gambar yang menarik 

yang berhubungan dengan materi, ataupun mendemonstrasikan suatu 

kegiatan yang mana kesemua hal ini adalah untuk membimbing siswa 

menuju materi yang akan diajarkan. 

Tahapan kedua adalah while activity atau kegiatan inti 

pembelajaran, setelah guru meberi siswa pemanasan di kegiatan awal, guru 

kemudian membawa siswa pada kegiatan inti yaitu penyampaian materi 

pembelajaran. Di dalam menyampaikan materi guru hendaknya 

melakukannya dengan sistematis, sesuai dengan tingkat perkembangan 

siswa dan memberi banyak contoh yang bisa mereka temui maupun 

dilakukan. Enjelasan hendaknya jelas dan tidak membingungkan siswa. 

Setelah memberikan penjelasan yang memadai, kegiatan selanjutnya 

adalah pemberian latihan untuk menilai sejauh mana siswa telah 

memahami pelajaran yang kemudian di diskusikan agar seluruh anggota 

kelas lebih mengerti. 
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Tahap terahir atau post activity adalah kegiatan ahir pembelajaran. 

Pada tahap ini, guru mengajak siswa untuk kembali menyimpulkan apa 

yang telah mereka pelajari hari ini, dan membimbing siswa untuk 

mengetahui poin-poin penting yang ada dalam materi tersebut. Selanjutnya 

guru dapat mengevaluasi individu maupun pekerjaan rumah untuk melihat 

pencapaian siswa berikutnya dan menganalisa bagian bagian yang 

mungkin perlu di remidial atau dijelaskan ulang. 

Sebelum ataupun sesudah praktek mengajar guru pamong 

memberikan bimbingan dan masukan serta berddiskusi dengan mahasiswa 

tentang kegiatan belajar mengajar sehingga prktik mengajar yang 

selanjutnya dapat ditingkatkan agar lebih baik.     

C. Uraian Jadwal dan Program Kegiatan 

a. Uraian Jadwal 

 Masuhpi Cheteh 

 

HARI JAM KE KELAS PROGRAM 

KEGIATAN 

SELASA - - Piket 

RABU 3-4 VIII A Mengajar 

KAMIS 3-4- VIII B Mengajar  

b. Program Kegiatan 

No Nama Kegiatan Minggu ke- Keterangan 

1. Pembentukan kelompok Pertama - 

2. Diskusi  Kedua  - 

3. Jigsaw  Ketiga  - 

4. Ulangan Keempat  - 

5. Evaluasi Kelima - 
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  BAB III 

RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN 

A. Bentuk Kegiatan 

Praktik atau latihan mengajar yang dilakukan adalah mempraktikkan secara 

langsung mengajar dikelas. Calon guru yang melaksanakan praktik mengajar 

ini sesuai dengan petunjuk, mengikuti kurikulum dan rencana pembelajaran 

pada saat pertemuan yang telah ditentukan. Sebelum mengajar, calon guru 

terlebih dahulu mempersiapkan seperangkat alat pembelajaran. Semua ini 

dilaksanakan layaknya sepeti guru-guru yang akan mengajar siswa dikelas 

termasuk membuat Rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  

Dalam proses pembelajaran dibutuhkan beberapa bentuk kegiatan dan 

metode yang harus digunakan untuk mencapai keefektifan dan kenyamanan 

proses pembelajaran. Dalam pengabdian ini, dalam proses pembelajarannya 

menggunakan beberapa bentuk kegiatn dan metode yang digunakan, antara 

lain: 

1. Metode ceramah 

2. Metode talking stick 

3. Pembentukan kelompok praktik 

4. Kegiatan praktik 

5. Metode reading aloud 

6. Ulangan harian 

7. Evaluasi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 1) 

 

Madrasah  : MTs Al-Hidayah Jember 

Mata Pelajaran : Fiqih 

Kelas / Semester : VII A-B / Genap 

Materi Pokok  : Ketentuan Salat dan Khutbah Jumat  

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Pertemuan Pertama 

I.   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 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. 

J. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1     Meyakini kewajiban  
           melaksanakan salat  
           Jumat 

- 

2.1     Menghayati nila-nilai 
          positif dalam salat Jumat 

- 

3.1 Memahami ketentuan   
           salat dan khutbah Jumat  

3.1.1  Menjelaskan pengertian salat Jumat                       
           dan dalilnya 
3.1.2 Menjelaskan hukum dasar salat  
           Jumat 
3.1.3 Menjelaskan syarat mendirikan  
            salat dan khutbah Jumat 
3.1.4 Menjelaskan sunnah salat dan  
            khutbah Jumat 
3.1.5    Menjelaskan rukun khutbah Jumat 



clxx 

 

4.1    Mempraktikkan salat dan  
         khutbah Jumat 

4.1.1  Melaksanakan salat Jumat sebagai  

           implementasi dari pemahaman  

           surah al-Jumu’ah / 62 : 9 
4.1.2   Memperagakan khutbah Jumat 

K. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian salat Jumat dan dalilnya 

2. Peserta didik dapat menjelaskan hukum dasar salat Jumat 

3. Peserta didik dapat menjelaskan syarat mendirikan salat dan khutbah 

Jumat 

4. Peserta didik dapat menjelaskan sunnah salat dan khutbah Jumat 

5. Peserta didik dapat menjelaskan rukun khutbah Jumat 

6. Peserta didik dapat melaksanakan salat Jumat sebagai implementasi dari 

pemahaman surah al-Jumu’ah / 62 : 9 

7. Peserta didik dapat memperagakan khutbah Jumat 

L. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian salat dan khutbah Jumat 

2. Syarat dan sunnah salat dan khutbah Jumat 

3. Rukun khutbah Jumat 

M. Metode Pembelajaran 

3. Ceramah  

4. Diskusi 

N. Media, Alat dan Sumber Belajar 

4. Media  : Papan Tulis. 

5. Alat    : Kertas. 

6. Sumber Belajar : Buku paket Fiqih kelas VII. 

O. Kegiatan Pembelajaran 

4. Pendahuluan (10 menit) 

 Guru mengucapkan salam dilanjutkan dengan berdoa sebelum 

memulai aktifitas/pembelajaran. 

 Guru menanyakan kabar peserta didik, dilanjutkan 

mengabsensi/presensi. 
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 Guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai, serta tujuan dan 

manfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

 Guru mempersiapkan peserta didik agar siap menerima pelajaran 

dengan mengingat pembahasan materi sebelumnya.  

5. Kegiatan Inti (60 menit) 

d. Mengamati 

 Guru mempersilahkan peserta didik untuk menyimak materi yang 

akan diterang oleh guru secara garis besar. 

e. Menanya  

 Guru memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya jika ada 

yang belum dimengerti. 

 Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengungkapkan pendapat tentang pelaksanaan salat dan khutbah 

Jumat. 

 Guru menanggapi pertanyaan atau pendapat yang disampaikan 

peserta didik. 

f. Mengumpulkan informasi/ mencoba (eksplorasi/eksperimen) 

 Guru menyampaikan materi yang akan ditempuh. 

 Guru menyiapkan peserta didik agar memahami yang akan 

dipraktikkan. 

 Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok dan 

setiap kelompok memiliki tugas masing-masing. 

 Peserta didik mulai membagi tugas sesuai kesepakatan kelompok 

dan mempraktikan dengan benar sesuai tugas masing-masing. 

 Dan guru memberikan kesimpulan. 

6. Penutup (10 menit) 

 Guru mengumpulkan dan menyimpulkan hasil dari pembelajaran. 

 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan 

berikutnya. 

 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan keimanan (KI-

1) dan akhlak al-karimah (KI-2). 
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 Guru mengajak berdoa dengan membaca hamdalah bersama, 

dilanjutkan salam. 

P. Penilaian Hasil Pembelajaran  

4. Instrumen Penilaian: check list 

No Indikator 
Nama Sangat 

baik 
Baik 

Cukup 

Baik 

Kurang 

Baik 

1 
Keaktifan 

bertanya 

 
   

 

2 

Kejelasan 

dalam 

menjawab  

 

   

 

Ket : 

Sangat baik  : 86-100 

Baik   : 76-85 

Cukup baik  : 51-75 

Kurang Baik  : 50 

5. Instrumen pengamatan unjuk kerja cara salat dan khutbah Jumat 

No 
Nama 

kelompok 

Aspek yang dinilai 

Skor Nilai 
Kerjasama  Kebenaran cara 

salat dan khutbah 

Jumat 

      

      

Penskoran: 

- Skor 4 jika kerjasama, kebenaran cara  salat dan khutbah Jumat 

SANGAT BAIK 

- Skor 3 jika kerjasama, kebenaran cara salat dan khutbah Jumat 

BAIK 

- Skor 2 jika kerjasama, kebenaran cara  salat dan khutbah Jumat 

CUKUP 

- Skor 1 jika kerjasama, kebenaran cara salat dan khutbah Jumat 

KURANG 

Penskoran : 

Nilai = Skor yang diperoleh X 4 
     Skor maksimal ( 8 ) 

6. Penerapan sikap 

Perintah : Berilah tanda centang () pada kolom yang tersedia sesuai 

dengan perilaku kalian ! 

 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1. 
1.1 Saya harus selalu mengerjakan 
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salat Jumat 

2. 
1.2 Saya yakin bahwa salat Jumat akan 

menghapus dosa-dosa kecil yang saya 

perbuat 

  

3. 1.3 Saya akan mengajak teman-teman 

untuk mengerjakan salat Jumat 

  

4. 1.4 Saya akan mendengarkan khatib saat 

berkhotbah. 

  

5. 
1.5 Saya yakin dengan mengerjakan salat 

Jumat akan tumbuh persatuan dan 

kesatuan. 

  

6. 1.6 Saya selalu melaksanakan salat 

tahiyyatul masjid. 

  

7. 
1.7 Saya yakin bahwa dengan 

melaksanakan salat Jumat persatuan 

dan kesatuan akan terbina. 

  

8. 1.8 Saya yakin kalau berbicara pada saat 

khotbah salat Jumat saya sia-sia 

  

9. 1.9 Saya yakin bisa memenuhi ketentuan-

ketentuan salat Jumat  

  

10. 1.10 Saya yakin salat Jumat yang saya 

lakukan ada manfaatnya. 

  

-    Pengisian centang 

Skor : Ya : 5 

Tidak : 0 

Nilai = jumlah skor yang diperoleh. 

-    Kolom menyebutkan contoh perbuatan yang termasuk shalat Jumat 

Skor nilai : 

1. Apabila peserta didik dapat menyebutkan contoh satu perbuatan 

yang termasuk ketentuan shalat  Jumat dengan tanggapannya, skor 

10. 

2. Apabila peserta didik dapat menyebutkan contoh satu perbuatan 

yang termasuk ketentuan shalat Jumat dengan tanpa tanggapannya, 

skor 5. 
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(contoh yang disebutkan maksimal 5) 

Nilai: Jumlah skor yang diterima. 

Jumlah nilai penerapan = Jumlah nilai centang + jumlah nilai contoh 

 

 

Mengetahui,       Jember, 22 Januari 2018 

Guru Pamong      Mahasiswa Praktikan 

 

 

 

MUTMAINNAH TB, S.Pd.I    MAISAROH FIKA N 

NIP.           NIM. 082143008 

 

Mengetahui 

Kepala Madrasah 

 

 

 

  Dra. Hj. ANIS AFIFAH 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 2) 

 

Madrasah  : MTs Al-Hidayah Jember 

Mata Pelajaran : Fiqih 

Kelas / Semester : VII A-B / Genap 

Materi Pokok  : Ketentuan Salat dan Khutbah Jumat  

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Pertemuan Kedua 

A. 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 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 dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1   Meyakini kewajiban  
        melaksanakan salat  
        Jumat 
 

- 

2.1    Menghayati nila-nilai 
          positif dalam salat  
          Jumat 

- 

3.1 Memahami ketentuan  
          salat dan khutbah  
          Jumat  

3.1.1  Menjelaskan pengertian salat Jumat                       
           dan dalilnya 
3.1.2 Menjelaskan hukum dasar salat  
           Jumat 
3.1.3 Menjelaskan syarat mendirikan  
            salat dan khutbah Jumat 
3.1.4 Menjelaskan sunnah salat dan  
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            khutbah Jumat 
3.1.5    Menjelaskan rukun khutbah Jumat 

4.1 Mempraktikkan salat  
          dan khutbah Jumat 

4.1.1  Melaksanakan salat Jumat sebagai  

           implementasi dari pemahaman  

           surah al-Jumu’ah / 62 : 9 
4.1.2   Memperagakan khutbah Jumat 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian salat Jumat dan dalilnya 

2. Peserta didik dapat menjelaskan hukum dasar salat Jumat 

3. Peserta didik dapat menjelaskan syarat mendirikan salat dan khutbah 

Jumat 

4. Peserta didik dapat menjelaskan sunnah salat dan khutbah Jumat 

5. Peserta didik dapat menjelaskan rukun khutbah Jumat 

6. Peserta didik dapat melaksanakan salat Jumat sebagai implementasi dari 

pemahaman surah al-Jumu’ah / 62 : 9 

7. Peserta didik dapat memperagakan khutbah Jumat 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian salat dan khutbah Jumat 

2. Syarat dan sunnah salat dan khutbah Jumat 

3. Rukun khutbah Jumat 

E. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah  

2. Diskusi 

F. Media, Alat dan Sumber Belajar 

1. Media  : Papan Tulis. 

2. Alat    : Kertas. 

3. Sumber Belajar : Buku paket Fiqih kelas VII. 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

 Guru mengucapkan salam dilanjutkan dengan berdoa sebelum 

memulai aktifitas/pembelajaran. 

 Guru menanyakan kabar peserta didik, dilanjutkan 

mengabsensi/presensi. 
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 Guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai, serta tujuan dan 

manfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

 Guru mempersiapkan peserta didik agar siap menerima pelajaran 

dengan mengingat pembahasan materi sebelumnya.  

2. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Mengamati 

 Guru mempersilahkan peserta didik untuk menyimak materi yang 

akan diterang oleh guru secara garis besar. 

b. Menanya  

 Guru memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya jika ada 

yang belum dimengerti. 

 Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengungkapkan pendapat tentang pelaksanaan salat dan khutbah 

Jumat. 

 Guru menanggapi pertanyaan atau pendapat yang disampaikan 

peserta didik. 

c. Mengumpulkan informasi/ mencoba (eksplorasi/eksperimen) 

 Guru menyampaikan materi yang akan ditempuh. 

 Guru menyiapkan peserta didik agar memahami yang akan 

dipraktikkan. 

 Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok dan 

setiap kelompok memiliki tugas masing-masing. 

 Peserta didik mulai membagi tugas sesuai kesepakatan kelompok 

dan mempraktikan dengan benar sesuai tugas masing-masing. 

 Dan guru memberikan kesimpulan. 

3. Penutup (10 menit) 

 Guru mengumpulkan dan menyimpulkan hasil dari pembelajaran. 

 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan 

berikutnya. 

 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan keimanan (KI-

1) dan akhlak al-karimah (KI-2). 
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 Guru mengajak berdoa dengan membaca hamdalah bersama, 

dilanjutkan salam. 

H. Penilaian Hasil Pembelajaran  

1. Instrumen Penilaian: check list 

No Indikator 
Nama Sangat 

baik 
Baik 

Cukup 

Baik 

Kurang 

Baik 

1 
Keaktifan 

bertanya 

 
   

 

2 

Kejelasan 

dalam 

menjawab  

 

   

 

Ket : 

Sangat baik  : 86-100 

Baik   : 76-85 

Cukup baik  : 51-75 

Kurang Baik  : 50 

2. Instrumen pengamatan unjuk kerja cara salat dan khutbah Jumat 

No 
Nama 

kelompok 

Aspek yang dinilai 

Skor Nilai 
Kerjasama  Kebenaran cara 

salat dan khutbah 

Jumat 

      

      

      

      

                 

Penskoran : 

- Skor 4 jika kerjasama, kebenaran cara  salat dan khutbah Jumat 

SANGAT BAIK 

- Skor 3 jika kerjasama, kebenaran cara salat dan khutbah Jumat 

BAIK 

- Skor 2 jika kerjasama, kebenaran cara  salat dan khutbah Jumat 

CUKUP 

- Skor 1 jika kerjasama, kebenaran cara salat dan khutbah Jumat 

KURANG 

Penskoran : 

Nilai = Skor yang diperoleh X 4 
     Skor maksimal ( 8 ) 

3. Penerapan sikap 

Perintah : Berilah tanda centang () pada kolom yang tersedia sesuai 

dengan perilaku kalian ! 
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No. Pernyataan Ya Tidak 

1. 1.11 Saya harus selalu mengerjakan 

salat Jumat 

  

2. 
1.12 Saya yakin bahwa salat Jumat akan 

menghapus dosa-dosa kecil yang saya 

perbuat 

  

3. 1.13 Saya akan mengajak teman-teman 

untuk mengerjakan salat Jumat 

  

4. 1.14 Saya akan mendengarkan khatib saat 

berkhotbah. 

  

5. 
1.15 Saya yakin dengan mengerjakan salat 

Jumat akan tumbuh persatuan dan 

kesatuan. 

  

6. 1.16 Saya selalu melaksanakan salat 

tahiyyatul masjid. 

  

7. 
1.17 Saya yakin bahwa dengan 

melaksanakan salat Jumat persatuan 

dan kesatuan akan terbina. 

  

8. 1.18 Saya yakin kalau berbicara pada saat 

khotbah salat Jumat saya sia-sia 

  

9. 1.19 Saya yakin bisa memenuhi ketentuan-

ketentuan salat Jumat  

  

10. 1.20 Saya yakin salat Jumat yang saya 

lakukan ada manfaatnya. 

  

-    Pengisian centang 

Skor : Ya : 5 

Tidak : 0 

Nilai = jumlah skor yang diperoleh. 

-    Kolom menyebutkan contoh perbuatan yang termasuk shalat Jumat 

Skor nilai : 

a. Apabila peserta didik dapat menyebutkan contoh satu perbuatan 

yang termasuk ketentuan shalat  Jumat dengan tanggapannya, skor 

10. 
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b. Apabila peserta didik dapat menyebutkan contoh satu perbuatan 

yang termasuk ketentuan shalat Jumat dengan tanpa tanggapannya, 

skor 5. 

(contoh yang disebutkan maksimal 5) 

Nilai: Jumlah skor yang diterima. 

Jumlah nilai penerapan = Jumlah nilai centang + jumlah nilai contoh 

 

 

 

Mengetahui,       Jember, 29 Januari 2018 

Guru Pamong      Mahasiswa Praktikan 

 

 

 

MUTHMAINNAH TB, S.Pd.I   MAISAROH FIKA N 

NIP.            NIM. 082143008 

 

Mengetahui 

Kepala Madrasah 

 

 

 

Dra. Hj. ANIS AFIFAH 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 3) 

 

 Madrasah  : MTs Al-Hidayah Jember 

 Mata Pelajaran : Fiqih 

 Kelas / Semester : VII A-B / Genap 

  Materi Pokok : SHOLAT JAMA’, QOSHOR, JAMA’    

  QOSHOR DAN DALAM KEADAAN   

  DARURAT 

  Alokasi Waktu : 2 x 45 menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  Pertemuan Kelima 

A. 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 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 dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.2 Menerima ketentuan  
          sholat jama’/qoshor 
1.3 Meyakini kewajiban  
          sholat dalam berbagai  
         keadaan   

- 

2.2 Menghayati nilai-nilai  
         positif dalam sholat  
         jama’ dan qoshor 
2.3 Menghayati nilai-nilai  
         positif dalam  
         melaksanakan sholat  
         wajib dalam berbagai  

- 
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         keadaan  

3.2 Memahami ketentuan  
         sholat jama’ dan  
         qoshor 
3.3 Menganalisis sholat  
           ketika dalam keadaan  
           darurat 
 

3.1.2 Menjelaskan pengertian sholat  
             jama’ dan qoshor 
3.1.3  Memahami macam-macam sholat  
             jama’ 
3.1.4 Memahami syarat-syarat sholat  
             jama’ dan qoshor  
3.1.5 Menjelaskan pengertian sholat  
             dalam keadaan sakit 
3.1.6   Memahami cara bersuci dan sholat  
            bagi orang yang dalam keadaan  
            sakit 
3.1.7 Menjelaskan pengertian sholat  
             dalam kendaraan 
3.1.8    Memahami cara bersuci dan sholat  
            bagi orang yang dalam kendaraan 

4.2 Mempraktikkan sholat  
         jama’ dan qoshor 
4.3 Mempraktikkan sholat  
         ketika dalam keadaan  
         darurat 

4.1.2  Memperagakan sholat jama’ dan  

             qoshor 

4.1.3     Mendemostrasikan sholat ketika  

             dalam keadaan darurat 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pendekatan saintifik dengan metode kooperatif peserta didik 

dapat: 

1. Menjelaskan pengertian sholat jama’ dan qoshor 

2. Memahami macam-macam sholat jama’ 

3. Memahami syarat-syarat sholat jama’ dan qoshor 

4. Menjelaskan pengertian sholat dalam keadaan sakit 

5. Memahami cara bersuci dan sholat bagi orang yang dalam keadaan 

sakit 

6. Menjelaskan pengertian sholat dalam kendaraan 

7. Memahami cara bersuci dan sholat bagi orang yang dalam kendaraan 

8. Memperagakan sholat jama’ dan qoshor 

9. Mendemostrasikan sholat ketika dalam keadaan darurat 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian sholat jama’ dan qoshor 
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2. Macam-macam sholat jama’ 

3. Syarat-syarat sholat jama’ dan qoshor 

4. Pengertian sholat dalam keadaan sakit dan kendaraan 

5. Cara bersuci dan sholat bagi orang yang dalam keadaan sakit dan 

kendaraan 

E. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Reading Aloud (Membaca Keras) 

3. Diskusi 

4. The Power o Two (Kekuatan Dua Kepala) 

F. Media, Alat dan Sumber Belajar 

1. Media  : Buku dan papan tulis. 

2. Alat    : Spidol dan kertas. 

3. Sumber Belajar : Buku paket Fiqih kelas VII. 

 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

 Guru mengucapkan salam dilanjutkan dengan berdoa sebelum 

memulai aktifitas/pembelajaran. 

 Guru menanyakan kabar peserta didik, dilanjutkan 

mengabsensi/presensi. 

 Guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai, serta tujuan dan 

manfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

 Guru mempersiapkan peserta didik agar siap menerima pelajaran 

dengan mengingat pembahasan materi sebelumnya. 

 Guru mengaitkan dengan materi salat jama’, qasar, jama’ qoshor dan 

dalam keadaan darurat. 

 Guru  dapat  memakai  beberapa  alternatif  media/alat  peraga/alat  

bantu,  dapat berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton 
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(tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga 

menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya. 

 Guru memberikan informasi tentang tujuan dan manfaat mempelajari 

seputar materi salat jama’, qasar, jama’ qoshor dan dalam keadaan 

darurat. 

2. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Mengamati 

 Guru mempersilahkan peserta didik untuk menyimak materi yang 

akan diterang oleh guru secara garis besar. 

b. Menanya  

 Guru memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya jika ada 

yang belum dimengerti. 

 Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengungkapkan pendapat tentang pelaksanaan salat dan khutbah 

Jumat. 

 Guru menanggapi pertanyaan atau pendapat yang disampaikan 

peserta didik. 

c. Mengumpulkan informasi/ mencoba (eksplorasi/eksperimen) 

(Reading Aloud) 

 Pilih satu teks yang cukup menarik untuk dibaca dengan keras. 

Usahakan teks tersebut tidak terlalu panjang. 

 Berikan kopian teks kepada peserta didik atau buku paket. Beri 

tanda poin-poin atau isu-isu yang menarik untuk didiskusikan. 

 Bagi teks dengan paragraf atau yang lain, 

 Undang beberapa peserta didik untuk membaca bagian-bagian 

teks yang beda-beda 

 Ketika bacaan sedang berlangsung berhentilah pada beberapa 

tempat untuk menekankan arti penting poin-poin tertentu, untuk 

bertanya atau memberi contoh. Beri peserta didik waktu untuk 

berdiskusi jika mereka menunjukkan keterkaitan terhadap poin 

tersebut. 
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 Akhiri proses dengan bertanya kepada peserta didik apa yang ada 

dalam teks. 

(The Power Of Two) 

 Ajukan satu atau lebih pertanyaan yang menuntut perenungan dan 

pemikiran. 

 Peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan-peetanyaan 

tersebut secara individual. 

 Setelah peserta didik menjawab dengan lengkap semua 

pertanyaan, mintalah mereka untuk berpasangan dan saling 

bertukar jawaban satu sama lain dan membahasnya. 

 Mintalah pasangan-pasangan tersebut membuat jawaban baru 

untuk setiap pertanyaan sekaligus memperbaiki jawaban 

individual mereka. 

 Ketika semua pasngan telah menulis jawaban baru bandingkan 

jawaban setiap pasangan di dalam kelas. 

d. Penutup (10 menit) 

 Guru mengumpulkan dan menyimpulkan hasil dari pembelajaran. 

 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan 

berikutnya. 

 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan keimanan (KI-

1) dan akhlak al-karimah (KI-2). 

 Guru mengajak berdoa dengan membaca hamdalah bersama, 

dilanjutkan salam. 

H. Penilaian Hasil Pembelajaran  

1. Penilaian sikap diskusi.  

Pernyataan  Tanggapan dan Alasan 

Karena bepergian jauh, alif tidak 

melaksanakan salat lima waktu 

 

Rina membiasakan salat jama’ 

qoshor saat bepergian ke luar kota 

bersama keluarga 

 

Karena terjebak macet saat pulang  
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sekolah, akhirnya Iwan menjama’ 

sholat zuhur dan asar di waktu asar 

Teringat belum sholat isya’ saat 

bangun tidur, akhirnya Ahmad 

menjama’ sholat isya’ dengan 

sholat subuh 

 

Orang yang patah tangannya 

diperbolehkan shalat dalam 

keadaan duduk walaupun dia bias 

berdiri dengan sempurna 

 

Aspek dan rubrik penilaian : 

a. Jika memberikan kejelasan dan kedalaman tanggapan lengkap dan 

sempurna, skor 100 

b. Jika memberikan penjelasan dan kedalaman tanggapan lengkap dan  

kurang sempurna, skor 85 

c. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan 

kedalaman tanggapan kurang lengkap, skor 7 

 

 

 

 

2. Penilaian Kelompok 

No 

N
am

a 

K
e

lo
m

p
o

k 

Ketepatan 

dalam 

melakukan 

sholat 

Kerja sama 

kelompok 

Kelancaran 

melakukan 

sholat Sk
o

r 

N
ila

i 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

             

             

             

             

Keterangan Skor : 

1 : Kurang 

2 : Cukup 

3 : Baik 

Nilai =  skor yang dicapai   x 100 

      skor maksimal (9) 

3. Pilihan ganda. 
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Berilah tanda silang ( X ) pada huruf a, b, c atau d didepan jawaban 

yang paling benar !  

1. Arti jamak menurut bahasa adalah …  

a.    mengumpulkan  b. meringkas  c. memisahkan  d. menyatukan  

2. Menjamak shalat Dhuhur dan shalat Asar dilaksanakan pada waktu 

shalat Dhuhur disebut shalat ....  

a.    Jamak Takdim  b. Jamak Takhir       c. Jamak Qasar       d. Jamak 

takdim qasar 

3. Keringanan yang diberikan Allah swt. dinamakan ....  

a. sunah      b. khusus  c. ringkas  d. Rukhsah  

4. Orang yang shalat di dalam pesawat terbang, arah kiblat menghadap 

....  

a.   ke timur      c.  mengikuti arah pesawat 

b.    ke selatan       d. ke barat  

5. Mengumpulkan 2 shalat wajib dalam satu waktu yang dilaksanakan 

dengan sendiri-sendiri disebut shalat ....  

 a.    jama`  b.  jama`ah  c. jum`at  d.  jumlah  

6. Qashar secara bahasa berarti ....  

 a.    Menambah  b.  Mengurangi  c. Meringkas  d.  menyusut  

7. Shalat wajib lima waktu yang tidak boleh dijama’ dan diqashar 

adalah shalat ....  

a.    dhuhur   b.  ashar  c. maghrib  d.  isya`  

8. Jarak perjalanan yang membolehkan shalat jamak adalah ....  

a.    60,62 km  b.  80,64 km  c.  70,66 km  d.  90,68 km  

9. Menjama atau mengumpulkan salat dikerjakan pada waktu yang 

kedua adalah pengertian  salat …. 

a. jama taqdim  b.jama takhir   c.jama qashar  d.qashar jama’    

10. Jika si Ahmad shalat dalam posisi duduk dilantai maka cara ruku dan 

sujudnya .... 

  a.  ruku  membungkuk dan sujud seperti sujud  biasa 

  b. ruku dan sujudnya dengan  cara membungkuk 

  c. gerakan ruku,sujud dan seterusnya cukup mengerakkan kepala 

  d.  ruku dan sujud seperti salat biasa 

Skor penilaian sebagai berikut : 

Pilihan ganda: jumlah jawaban benar x 10 dari 10 soal (nilai maksimal  

= 100) 

KUNCI JAWABAN : 

NO KUNCI JAWABAN 
1.  A 
2.  A 
3.  D 
4.  C 
5.  A 
6.  B 
7.  C 
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Mengetahui,       Jember, 07 Pebruari 2018 

Guru Pamong      Mahasiswa Praktikan 

 

 

 

MUTHMAINNAH TB, S.Pd.I   MAISAROH FIKA N 

NIP.            NIM. 082143008 

 

Mengetahui 

Kepala Madrasah 

 

 

 

  Dra. Hj. ANIS AFIFAH 

B. Langkah-Langkah Kegiatan 

No. 
Hari/Tanggal 
(pertemuan) 

Nama kegiatan Uraian 
Waktu 

kegiatan 

1. Selasa-kamis, 
23-25 Januari 
2018 
(Pertemuan 
pertama) 

1) Perkenalan guru 
dengan peserta 
didik, pengenalan 
materi yang akan 
di pelajari, dan 
metode-metode 
yang akan 

1) guru melakukan 
proses perkenalan 
dengan siswa 
secara bergantian 
supaya terjalin 
keharmonisan 
dalam proses 

2 x 45 
menit 

8.  B 
9.  B 
10.  A 
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dilaksanakan 
dalam proses 
pembelaran 
berlangsung. 

2) Pembentukan 
kelompok praktik 
dan pembagian 
peran. 

pembelajara. 
2) guru 

memperkenalkan 
seluruh materi yang 
akan dipelajari pada 
masing-masing 
pertemuan. 

3) Guru membagi 
seluruh siswa 
menjadi beberapa 
kelompok dan 
disesuaikan dengan 
jumlah materi yang 
akan di praktikkan. 

2. Selasa-Kamis 
30 Januari-01 
Februari 2018 
(Pertemuan 
Kedua) 

a.  Pembukaan 
b. Kegiatan Inti 

1) Metode tanya 
jawab  

2) Metode 
talking stik  

3) Mempraktikka
n hasil materi 
yang telah di 
terima 

c. Penutup 

1) Pendahuluan 

 Guru melakukan 
muqaddimah. 

 Guru melakukan 
absensi peserta 
didik. 

2) Kegiatan inti 

 Guru 
menanyakan 
kepada peserta 
didik materi 
sebelumnya 
untuk mengingat 
kembali materi 
yang telah di 
dapatkan. 

 Guru 
memberikan 
waktu kepada 
setiap kelompok 
untuk belajar 
sebentar mak.  
10menit sebelum 
mempraktikan 
tugasnya. 

 Guru 
mempersilahkan 
pada kelompok 
yang bertugas 
untuk 
mempraktikkan 
hasil 
pemahamannya. 

2 x 45 
menit 
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 Setelah materi 
selesai 
dipraktikkan, 
guru memberikan 
kesempatan 
waktu untuk 
proses tanya 
jawab kepada 
peserta didik 
yang tidak 
berperan penting 
dalam praktik 
tersebut. 

 Guru 
memberikan 
penilaian atas 
praktik yang 
dilakukan peserta 
didik. 

3) Penutup 

 Guru 
menjelaskan 
secara singkat 
mengenai materi 
yang akan 
dipelajari pada 
pertemuan 
berikutnya. 

 Guru 
memberikan 
pesan-pesan 
moral mengenai 
materi yang 
sudah dipelajari 
bersama. 

 Guru mengakhiri 
pertemuan 
dengan mengajak 
peserta didik 
untuk berdo'a 
dan dilanjutkan 
dengan salam. 

3. Selasa-Kamis 
06-08 Februari 
2018 
(Pertemuan 
Ketiga) 

a. Pembukaan 

b. Kegiatan inti 

1) Ulangan 
harian 

c. penutupan 

1) Pendahuluan 

 Guru melakukan 
muqaddimah. 

 Guru melakukan 
absensi peserta 

2 x 45 
menit 



cxci 

 

didik. 
2) Kegiatan inti 

 Guru 
menjelaskan 
secara singkat 
materi yang 
sudah dipelajari 
pada pertemuan 
sebelumnya. 

 Guru 
memberikan 
waktu kepada 
peserta didik 
untuk membaca 
kembali materi 
yang akan di 
ujikan. 

 Guru 
membagikan soal 
ulangan kepada 
masing-masing 
peserta didik. 

 Setelah ujian 
selesai, guru 
memberikan 
kesempatan 
waktu untuk 
proses tanya 
jawab. 

3) Penutup 

 Guru 
menjelaskan 
secara singkat 
mengenai materi 
yang akan 
dipelajari pada 
pertemuan 
berikutnya. 

 guru memberikan 
pesan-pesan 
moral mengenai 
materi yang 
sudah dipelajari 
bersama. 

 Guru mengakhiri 
pertemuan 
dengan mengajak 
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peserta didik 
untuk berdo'a 
dan dilanjutkan 
dengan salam. 

4. Selasa-Kamis, 
13-15 Februari 
2018 
(Pertemuan 
Keempat) 

a. pembukaan 
b. kegiatan inti 

1) Metode 
ceramah 

2) Remidi  
3) Evaluasi 

materi 
c. penutup 

1) Pendahuluan 

 Guru melakukan 
muqaddimah. 

 Guru melakukan 
absensi peserta 
didik. 

2) Kegiatan inti 

  Guru menjelaskan 
secara singkat 
materi yang sudah 
dipelajari pada 
pertemuan 
sebelumnya. 

 Guru 
mempersilahkan 
peserta didik 
melakukan remidi 
dengan 
mengerjakan soal 
yang diberikan 
guru. 

 Setelah selesai 
remidi, guru 
memberikan 
kesempatan 
waktu untuk 
proses tanya 
jawab . 

 Guru melakukan 
penilaian atas 
keaktifan dari 
peserta didik. 

3) Penutup 

 Guru 
menjelaskan 
secara singkat 
mengenai materi 
yang akan 
dipelajari pada 
pertemuan 
berikutnya. 

  Guru 
memberikan 

2 x 45 
menit 
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pesan-pesan 
moral mengenai 
materi yang 
sudah dipelajari 
bersama. 

 Guru mengakhiri 
pertemuan 
dengan mengajak 
peserta didik 
untuk berdo'a 
dan dilanjutkan 
dengan salam. 

5. Selasa-Kamis, 
20-22 Februari 
2018 
(Pertemuan 
Kelima) 

a. Pembukaan 
b. Kegiatan inti 

1) Metode reading 

aloud 

c. Penutup 

1) Pendahuluan 

 Guru melakukan 
muqaddimah. 

 Guru mengabsen 
kehadiran 
peserta didik 
sebelum proses 
belajar dimulai. 

2) Kegiatan inti 

 Guru menanyakan 
kepada peserta 
didik materi 
sebelumnya untuk 
mengingat 
kembali materi 
yang telah di 
dapatkan. 

 Guru memulai 
materi baru 
dengan menunjuk 
peserta didik 
untuk membaca 
buku paket sesuai 
apa yang akan di 
pelajari dengan 
cara bergantian. 

 Guru menjelaskan 
point yang tidak 
dimengerti oleh 
peserta didik 

3) Penutup 

 Guru 
menjelaskan 
secara singkat 
mengenai materi 

2 x 45 
menit 
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yang akan 
dipelajari pada 
pertemuan 
berikutnya. 

 Guru 
memberikan 
pesan-pesan 
moral mengenai 
materi yang 
sudah dipelajari 
bersama. 

 Guru mengakhiri 
pertemuan 
dengan mengajak 
peserta didik 
untuk berdo'a 
dan dilanjutkan 
dengan salam. 

 

C. Uraian Program dan Jadwal Kegiatan 

1. Uraian Program Kegiatan 

No Nama Kegiatan Minggu ke- Keterangan 

1. Pembentukan kelompok Pertama - 

2. Diskusi  

Kedua 
- 

3. Metode talking stik 

4. Praktik  - 

5. Ulangan Ketiga   

6. Remidi 
Keempat 

- 

7. Evaluasi  

- 
8. Metode reading aloud 

dengan memperkenalkan 

materi yang baru 

Kelima 

2. Uraian Jadwal Kegiatan 

Hari Jam Ke- Kelas Program Kegiatan 

Selasa 5-6 VII B Mengajar 

Rabu - - Piket 

Kamis 5-6 VII A Mengajar 
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FIKIH KELAS 8 

RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN 

A. Bentuk Kegiatan 

Praktek atau latihan mengajar yang dilakukan adalah mempraktekan 

secara langsung mengajar dikelas. Calon guru yang melaksanakan raktek 

mengajar ini sesuai dengan petunjuk dan mengikuti kurikulum dan rencana 

pembelajaran pada saat pertemuan yang telah ditentukan. Sebelum mengajar, 

calon guru terlebih dahulu mempersiapkan seperangkat alat pembelajaran. 

Semua ini dilaksanakan layaknya sepeti guru-guru yang akan mengajar siswa 

dikelas termasuk membuat Rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencana pelaksanaan pembelajaran           
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(RPP)  

 

Mata pelajaran   : FIQH 

Satuan Pendidikan  : MTs Al-Hidayah 

Kelas/Semester : VIII/2 

Alokasi Waktu  : 2x45 menit ( Pertemuan I ) 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

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  

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata  

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 DAN INDIKATOR 

KOMPTENSI DASAR INDIKATOR 

1.1 Meghargai perintah bersedekah, 

hibah dan memberi hadiah 

 

2.1 Membiasakan bersedekah, hibah 

dan memberi hadiah 

3.1 Memahami ketentuan 

sedekah,hibah dan hadiah 

4.1 Mensimulasikan tata cara 

sedekah,hibah dan hadiah 

1.1.1 menunjukan tata cara infaq 

selain zakat berdasarkan syariat 

islam 

1.1.2 Melaksanakan tata cara sedekah, 

hibah dan hadiah berdasarkan 

syariat Islam. 

2.1.1 Menjelaskan ketentuan sedekah, 

hibah dan hadiah  

3.1.1 Menerangkan tata cara sedekah, 

hibah dan hadiah 

4.1.1 Menunjukkan contoh sedekah, 

hibah dan hadiah 
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4.1.2 Mempraktikkan sedekah, hibah 

dan hadiah dalam kehidupan 

sehari- hari 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pendekatan saintifik dengan metode komperatif tentang 

sedekah, hadiah dam hibah, peserta didik dapat: 

1. Menunjukkan tata cara infaq selain zakat berdasarkan syariat Islam. 

2. Melaksanakan tata cara sedekah, hibah dan hadiah berdasarkan syariat 

Islam. 

3. Menjelaskan ketentuan sedekah, hibah dan hadiah 

4. Menerangkan tata cara sedekah, hibah dan hadiah 

5. Menunjukkan contoh sedekah, hibah dan hadiah  

6. Mempraktikkan sedekah, hibah dan hadiah dalam kehidupan sehari- 

hari 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Materi Pokok 

1. Sedekah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang yang 

membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridha Allah swt.  

2. Rukun seekah  ada 4 yaitu; orang yang memberi, orang yang diberi, 

ijab dan qobul serta benda pemberian. 

3. Menurut bahasa hibah artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah 

hibah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma, 

tanpa mengharapkan apa-apa.   

4. Hukum asal hibah adalah mubah (boleh). Tetapi berdasarkan kondisi 

dan peran si pemberi dan si penerima hibah bisa menjadi wajib, haram 

dan makruh. 

5. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud 

untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rasulullah SAW 

menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah. 

Karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling 

menghormati antara sesama. 
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6. Hikmah dan manfaat shadaqah,hibah dan hadiah, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Menumbuhkan rasa kasih sayang sesama umat manusia 

b. Menjadikan harta benda menjadi berlipat 

c. Terjauh dari murka Allah swt. 

d. Terjauh dari siksa neraka 

e. Terjauh dari berbagai macam bencana 

f. Didoakan oleh malaikat setiap hari. 

g. Dapat membantu meringankan beban orang lain 

h. Sebagai Obat penyakit 

i. Memperoleh Pahala yang Mengalir Terus 

j. Menghapus Kesalahan 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Ceramah, kerja kelompok, tanya jawab dan diskusi  

F. MEDIA  SUMBER PEMBELAJARAN 

Media: laptop, papan tulis, spidol, penghapus 

G. SUMBER PEMBELAJARAN 

Sumber Pembelajaran: buku fikih, buku guru. 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Pendahuluan 

a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

c. Guru memotivasi peserta didik dengan kegiatan yang ringan, seperti 

cerita motivasi, senam otak atau bersalawat. 

d. Guru memberikan informasi tentang tujuan dan manfaat mempelajari 

seputar sedekah, hibah dan hadiah. 

e. Guru  dapat  memakai  beberapa  alternatif  media/alat  peraga/alat  

bantu,  dapat berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton (tulisan 

yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan 

multimedia berbasis ICT atau media lainnya. 

f. Guru menggunakan metode diskusi dalam bentuk the educational-

diagnosis meeting. Artinya, peserta didik berbincang mengenai 

pelajaran di kelas dengan maksud saling mengoreksi pemahaman 

mereka atas pelajaran/materi yang diterimanya agar masing-masing 

memperoleh pemahaman yang benar. 
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Kegiatan Inti 

a. Apersepsi 

b. Guru meminta peserta didik mengamati gambar yang berkaitan dengan 

materi sedekah, hibah dan hadiah (kegiatan mengamati) 

c. Guru meminta peserta didik mengangkat tangan sebelum mengeluarkan 

pendapatnya.  

d. Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan gambarnya. Dan peserta 

lain mendengarkan 

e. Guru mengajarkan bagaimana menghargai orang berbicara  

f. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 

dikemukaan peserta didik tentang hasil pengamatannya 
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Gambar Hasil Pengamatan 

Peserta didik memberi 

bantuan sedekah kepada 

yang membutuhkannya 

1. Sedekah ialah penyerahan hak milik suatu 

benda yang diberikan tanpa imbalan 

kepada orang yang membutuhkan, semata-

mata hanya mengharap ridha Allah swt. 

2. Hendaknya dari kecil dilatih untuk 

membiasakan bersedekah 

3. Dan sebagainya  

Seseorang yang 

bersedekah dengan 

ikhlas, dan yang satunya 

masih piker untuk 

bersedekah 

1. Sedekah adalah merupakan bentuk ibadah, 

maka Alah yang akan membalasnya 

2. Bersedekah harus ikhlas, dan hanya 

mengharapkan ridha Allah 

3. Dan sebagainya 

Panitia memberi hadiah 1. Hadiah adalah penyerahaan barang 

berharga kepaa orang lain sebagai bentuk 

penghargaan atas prestasi yang dicapai 

2. Dengan disyariatkan haiah, maka akan 

muncul motivasi untuk saling berlombah 

dalam mengerjar prestasi 

3. Dan sebagainya 

g. Lalu guru memotivasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan-

pertanyaan setelah mendengarkan pendapat temanya dan penguatan dari 

guru serta menghubungkannya dengan pemahaman sedekah, hibah dan 

hadiah. Peserta didik bisa bertanya dengan menggunakan kata Tanya: 

apa, mengapa, bagaimana, bagaimana jika dan sebagainya. Beberapa 

contoh yang bisa menjadi acuan pertanyaan (kegiatan  menanya) 

No Pertanyaan 

1 
Apa betul bersedekah itu baik untuk perputaraan ekonomi di 

suatu masyarakat? 

2 Kenapa masih banyak orang kaya malas untuk bersedekah? 
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3 
Apa kiat yang harus dilakukan agar terbiasa besedekah dan 

hibah? 

4 Apakah hibah itu boleh untuk keluarga terdekat? 

5 
Apakah dengan adanya hadiah membuat orang tidak ikhlas 

dalam suatu perbuatan? 

 

Catatan: 

- Guru harus dapat mendorong peserta didik untuk berani menanya 

- Peserta didik mengungkapkan pertanyaan-pertanyaannya lewat lisan 

atau tulisan 

- Guru bisa meminta salah satu peserta didik untuk menulis semua 

pertanyaan-    pertanyaan tersebut di papan tulis atau bisa ditulis di 

kertas. 

- Guru harus memberikan penghargaan terhadap pertanyaan yang 

dikemukakan oleh peserta didik, misalnya “pertanyaan yang bagus 

sekali, dan sejenisnya” 

- Guru menjelaskan beberapa poin yang diramu dari beberapa poin 

pertanyaan atau tanggapan siswa sebelumnya (Kegiatan membaca) 

- Atau guru memberi tugas siswa secara berkelompok untuk membaca 

dan memahami hasil bacaan yang ditentukan. Lalu secara bergiliran 

menjelaskan hasil bacaan masing-masing temannya yang lain secara 

bergantian 

- Guru meminta peserta didik tetap bersama kelompoknya 

- Guru membagi pertanyaan-pertanyaan ke tiap kelompok.   

- Tiap kelompok mendapat tugas satu pertanyaan. (Kegiatan 

menganalisa)  

- Sebelumnya ditentukan ketua kelompok yang bertugas mengatur 

pembagian tugas dalam menyelesaikan tugas kelompok. 

- Salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil 

tugas mereka, dengan membagi di anatara mereka (moderator, 

pembicara, notulen, dan sebagainya), hingga semua aktif terlibat 
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- Kelompok yang mengamati dan memberi tanggapan dari presentasi 

salah satu kelompok. Demikian juga dengan kelompok selanjutnya 

- Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 

dikemukakan peserta didik tentang materi tersebut. 

- Guru membimbing peserta didik untuk membaca kisah 

“Kedermawanan Utsman bin Affan”  (Kolom Motivasi) 

- Guru memotivasi dengan meminta peserta didik bercita-cita untuk 

mau bersedekah dan menghayati keutamaan sedekah, hibah dan 

hadiah.  

- Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hikmah dari 

kisah/ cerita tersebut 

- Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap 

kisah tersebut. 

- Untuk memperkuat pemahaman tentang pelaksanaan tatacara 

bersedekah, hibah dan hadiah, guru meminta peserta didik untuk 

melakukan simulasi sedekah, hibah dan hadiah (Kegiatan 

Mempratekkan) 

- Guru memberi penguatan dari pelaksanaan praktek simulasi sedekah, 

hibah dan hadiah 

- Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut 

sesuai yang terdapat dalam buku teks siswa pada kolom rangkuman. 

Kegiatan Merangkum dan kolom karakter 

- Peserta didik mengerjakan tugas/soal yang diberikan oleh guru 

Kegiatan Penutup 

a. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

b. Guru memberi apresiasi terhadap hasil kerja siswa 

c. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya dan menyampaikan tugas mandiri terstruktur. 

d. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. 
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I. PENILAIAN. 

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan sebagai 

berikut : 

1. Penilaian sikap dalam mengikuti diskusi: 

No Nama Siswa 
Aspek  

Penilaian Nilai 
1 2 3 

      
      
      

Aspek dan rubrik penilaian. 

1. Kejelasan dan kedalaman informasi. 

a. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan 

kedalaman informasi lengkap dan sempurna, skor 1.33 

b. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan 

kedalaman informasi lengkap dan  kurang sempurna, skor 1.20 

c. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan 

kedalaman informasi kurang lengkap, skor 1.10 

2. Keaktifan dalam diskusi. 

a. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi skor 

1.33  

b. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi skor 20. 

c. Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi skor 1.10 

3. Kejelasan dan kerapian presentasi. 

a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat 

jelas dan rapi, skor 1.33 

b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan 

rapi, skor 1.25  

c. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 

dan kurang rapi, skor 1.20 

d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang 

jelas dan  tidak rapi, skor 1.10 

 

2. Penilaian antar Teman 

Nama Siswa: ……………….Tanggal: ………………… Kelas: 

………………….. 

 

No Nama Siswa 
 

JML 
1 2 3 4 5 6 7 

1          

2          

3          

Dst          
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Keterangan aspek yang dinilai: 

1. Keaktifan memberikan pendapat/menyampaikan ide 

2. Kesediaan menerima pendapat/ide dari teman dalam kelompok 

3. Kesetiaan dalam melaksanakan tugas yang diberikan kelompok 

4. Kemampuan mengambil keputusan dalam kelompok  

5. Kepedulian terhadap kesulitan terhadap sesama anggota kelompok 

6. Kesediaan memberikan kesempatan kepada sesama anggota kelompok 

7. Kemampuan mengorganisir/mengaktifkan kerja kelompok 

Pedoman Penskoran: 

1. tidak baik  skor 1 

2. baik, skor 2 

3. sangat baik, skor 3 

 

      Nilai = Jumlah nilai skor yang diperoleh x 100 

             Jumlah Skor Maksimal      

     

 

 

      Mengetahui 

      Guru pamong 

 

 

      MUTHMAINNAH TB, S. Pd.I 

 Jember, 19 Januari 2018     

Guru mata pelajaran  

 

 

ANDY FIRMANSYAH 

Mengetahui 

Kepala Madrasah 

 

 

 

  Dra. Hj. ANIS AFIFAH 
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Rencana pelaksanaan pembelajaran           

(RPP)  

 

Mata pelajaran   : FIQH 

Satuan Pendidikan  : MTs Al-Hidayah 

Kelas/Semester : VIII/2 

Alokasi Waktu  : 2x45 menit ( Pertemuan II ) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

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  

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata  

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 
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B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

 

KOMPTENSI DASAR INDIKATOR 

1.1 Meghargai perintah bersedekah, 

hibah dan memberi hadiah 

 

2.1 Membiasakan bersedekah, hibah 

dan memberi hadiah 

3.1 Memahami ketentuan 

sedekah,hibah dan hadiah 

4.1 Mensimulasikan tata cara 

sedekah,hibah dan hadiah 

1.1.1 menunjukan tata cara infaq 

selain zakat berdasarkan syariat 

islam 

1.1.2 Melaksanakan tata cara sedekah, 

hibah dan hadiah berdasarkan 

syariat Islam. 

2.1.1 Menjelaskan ketentuan sedekah, 

hibah dan hadiah  

3.1.1 Menerangkan tata cara sedekah, 

hibah dan hadiah 

4.1.1 Menunjukkan contoh sedekah, 

hibah dan hadiah 

4.1.2 Mempraktikkan sedekah, hibah 

dan hadiah dalam kehidupan 

sehari- hari 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pendekatan saintifik dengan metode komperatif tentang 

sedekah, hadiah dam hibah, peserta didik dapat  

1. Menunjukkan tata cara infaq selain zakat berdasarkan syariat Islam. 

2. Melaksanakan tata cara sedekah, hibah dan hadiah berdasarkan syariat 

Islam. 

3. Menjelaskan ketentuan sedekah, hibah dan hadiah 

4. Menerangkan tata cara sedekah, hibah dan hadiah 

5. Menunjukkan contoh sedekah, hibah dan hadiah  

6. Mempraktikkan sedekah, hibah dan hadiah dalam kehidupan sehari- 

hari 

D. MATERI PEMBELAJARAN 
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Materi Pokok 

1. Sedekah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang yang 

membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridha Allah swt.  

2. Rukun seekah  ada 4 yaitu; orang yang memberi, orang yang diberi, 

ijab dan qobul serta benda pemberian. 

3. Menurut bahasa hibah artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah 

hibah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma, 

tanpa mengharapkan apa-apa.   

4. Hukum asal hibah adalah mubah (boleh). Tetapi berdasarkan kondisi 

dan peran si pemberi dan si penerima hibah bisa menjadi wajib, haram 

dan makruh. 

5. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud 

untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rasulullah SAW 

menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah. 

Karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling 

menghormati antara sesama. 

6. Hikmah dan manfaat shadaqah,hibah dan hadiah, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Menumbuhkan rasa kasih sayang sesama umat manusia 

b. Menjadikan harta benda menjadi berlipat 

c. Terjauh dari murka Allah swt. 

d. Terjauh dari siksa neraka 

e. Terjauh dari berbagai macam bencana 

f. Didoakan oleh malaikat setiap hari. 

g. Dapat membantu meringankan beban orang lain 

h. Sebagai Obat penyakit 

i. Memperoleh Pahala yang Mengalir Terus 

j. Menghapus Kesalahan 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Ceramah, kerja kelompok, tanya jawab dan diskusi  

F. MEDIA  SUMBER PEMBELAJARAN 
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Media: laptop, papan tulis, spidol, penghapus 

G. SUMBER PEMBELAJARAN 

Sumber Pembelajaran: buku fikih, buku guru. 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Pendahuluan 

a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

c. Guru memotivasi peserta didik dengan kegiatan yang ringan, seperti 

cerita motivasi, senam otak atau bersalawat. 

d. Guru memberikan informasi tentang tujuan dan manfaat mempelajari 

seputar sedekah, hibah dan hadiah. 

e. Guru  dapat  memakai  beberapa  alternatif  media/alat  peraga/alat  

bantu,  dapat berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton (tulisan 

yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan 

multimedia berbasis ICT atau media lainnya. 

f. Guru menggunakan metode diskusi dalam bentuk the educational-

diagnosis meeting. Artinya, peserta didik berbincang mengenai 

pelajaran di kelas dengan maksud saling mengoreksi pemahaman 

mereka atas pelajaran/materi yang diterimanya agar masing-masing 

memperoleh pemahaman yang benar. 

Kegiatan Inti 

a. Apersepsi 

b. Guru meminta peserta didik mengamati gambar yang berkaitan dengan 

materi sedekah, hibah dan hadiah (kegiatan mengamati) 

c. Guru meminta peserta didik mengangkat tangan sebelum mengeluarkan 

pendapatnya.  

d. Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan gambarnya. Dan peserta 

lain mendengarkan 

e. Guru mengajarkan bagaimana menghargai orang berbicara  

f. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 

dikemukaan peserta didik tentang hasil pengamatannya 
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Gambar Hasil Pengamatan 

Peserta didik memberi 

bantuan sedekah kepada 

yang membutuhkannya 

1. Sedekah ialah penyerahan hak milik suatu 

benda yang diberikan tanpa imbalan 

kepada orang yang membutuhkan, 

semata-mata hanya mengharap ridha 

Allah swt. 

2. Hendaknya dari kecil dilatih untuk 

membiasakan bersedekah 

3. Dan sebagainya  

Seseorang yang 

bersedekah dengan 

ikhlas, dan yang satunya 

masih piker untuk 

bersedekah 

1. Sedekah adalah merupakan bentuk 

ibadah, maka Alah yang akan 

membalasnya 

2. Bersedekah harus ikhlas, dan hanya 

mengharapkan ridha Allah 

3. Dan sebagainya 

Panitia memberi hadiah 1. Hadiah adalah penyerahaan barang 

berharga kepaa orang lain sebagai bentuk 

penghargaan atas prestasi yang dicapai 

2. Dengan disyariatkan haiah, maka akan 

muncul motivasi untuk saling berlombah 

dalam mengerjar prestasi 

3. Dan sebagainya 

g. Lalu guru memotivasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan-

pertanyaan setelah mendengarkan pendapat temanya dan penguatan dari 

guru serta menghubungkannya dengan pemahaman sedekah, hibah dan 

hadiah. Peserta didik bisa bertanya dengan menggunakan kata Tanya: apa, 

mengapa, bagaimana, bagaimana jika dan sebagainya. Beberapa contoh 

yang bisa menjadi acuan pertanyaan (kegiatan  menanya) 

 

No Pertanyaan 
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1 
Apa betul bersedekah itu baik untuk perputaraan ekonomi di 

suatu masyarakat? 

2 Kenapa masih banyak orang kaya malas untuk bersedekah? 

3 
Apa kiat yang harus dilakukan agar terbiasa besedekah dan 

hibah? 

4 Apakah hibah itu boleh untuk keluarga terdekat? 

5 
Apakah dengan adanya hadiah membuat orang tidak ikhlas 

dalam suatu perbuatan? 

 

Catatan: 

- Guru harus dapat mendorong peserta didik untuk berani menanya 

- Peserta didik mengungkapkan pertanyaan-pertanyaannya lewat lisan 

atau tulisan 

- Guru bisa meminta salah satu peserta didik untuk menulis semua 

pertanyaan-    pertanyaan tersebut di papan tulis atau bisa ditulis di 

kertas. 

- Guru harus memberikan penghargaan terhadap pertanyaan yang 

dikemukakan oleh peserta didik, misalnya “pertanyaan yang bagus 

sekali, dan sejenisnya” 

- Guru menjelaskan beberapa poin yang diramu dari beberapa poin 

pertanyaan atau tanggapan siswa sebelumnya (Kegiatan membaca) 

- Atau guru memberi tugas siswa secara berkelompok untuk membaca 

dan memahami hasil bacaan yang ditentukan. Lalu secara bergiliran 

menjelaskan hasil bacaan masing-masing temannya yang lain secara 

bergantian 

- Guru meminta peserta didik tetap bersama kelompoknya 

- Guru membagi pertanyaan-pertanyaan ke tiap kelompok.   

- Tiap kelompok mendapat tugas satu pertanyaan. (Kegiatan 

menganalisa)  

- Sebelumnya ditentukan ketua kelompok yang bertugas mengatur 

pembagian tugas dalam menyelesaikan tugas kelompok. 
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- Salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil 

tugas mereka, dengan membagi di anatara mereka (moderator, 

pembicara, notulen, dan sebagainya), hingga semua aktif terlibat 

- Kelompok yang mengamati dan memberi tanggapan dari presentasi 

salah satu kelompok. Demikian juga dengan kelompok selanjutnya 

- Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 

dikemukakan peserta didik tentang materi tersebut. 

- Guru membimbing peserta didik untuk membaca kisah 

“Kedermawanan Utsman bin Affan”  (Kolom Motivasi) 

- Guru memotivasi dengan meminta peserta didik bercita-cita untuk mau 

bersedekah dan menghayati keutamaan sedekah, hibah dan hadiah.  

- Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hikmah dari kisah/ 

cerita tersebut 

- Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap kisah 

tersebut. 

- Untuk memperkuat pemahaman tentang pelaksanaan tatacara 

bersedekah, hibah dan hadiah, guru meminta peserta didik untuk 

melakukan simulasi sedekah, hibah dan hadiah (Kegiatan 

Mempratekkan) 

- Guru memberi penguatan dari pelaksanaan praktek simulasi sedekah, 

hibah dan hadiah 

- Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut 

sesuai yang terdapat dalam buku teks siswa pada kolom rangkuman. 

Kegiatan Merangkum dan kolom karakter 

- Peserta didik mengerjakan tugas/soal yang diberikan oleh guru 

 

Kegiatan Penutup 

a. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

b. Guru memberi apresiasi terhadap hasil kerja siswa 
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c. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya dan menyampaikan tugas mandiri terstruktur. 

d. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa 

I. PENILAIAN. 

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan sebagai 

berikut : 

1. Penilaian sikap dalam mengikuti diskusi: 

No Nama Siswa 

Aspek  

Penilaian Nilai 

1 2 3 

      

      

      

Aspek dan rubrik penilaian. 

1. Kejelasan dan kedalaman informasi. 

a. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan 

kedalaman informasi lengkap dan sempurna, skor 1.33 

b. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan 

kedalaman informasi lengkap dan  kurang sempurna, skor 1.20 

c. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan 

kedalaman informasi kurang lengkap, skor 1.10 

2. Keaktifan dalam diskusi. 

a. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi skor 

1.33  

b. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi skor 20. 

c. Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi skor 1.10 

3. Kejelasan dan kerapian presentasi. 

a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat 

jelas dan rapi, skor 1.33 

b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan 

rapi, skor 1.25  
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c. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 

dan kurang rapi, skor 1.20 

d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang 

jelas dan  tidak rapi, skor 1.10 

2. Penilaian antar Teman 

Nama Siswa: ……………….Tanggal: ………………… Kelas: 

………………….. 

 

No Nama Siswa 
 

JML 
1 2 3 4 5 6 7 

1          

2          

3          

Dst          

 

Keterangan aspek yang dinilai: 

1. Keaktifan memberikan pendapat/menyampaikan ide 

2. Kesediaan menerima pendapat/ide dari teman dalam kelompok 

3. Kesetiaan dalam melaksanakan tugas yang diberikan kelompok 

4. Kemampuan mengambil keputusan dalam kelompok  

5. Kepedulian terhadap kesulitan terhadap sesama anggota kelompok 

6. Kesediaan memberikan kesempatan kepada sesama anggota kelompok 

7. Kemampuan mengorganisir/mengaktifkan kerja kelompok 

Pedoman Penskoran: 

1. tidak baik  skor 1 

2. baik, skor 2 

3. sangat baik, skor 3 

 

      Nilai = Jumlah nilai skor yang diperoleh x 100 

             Jumlah Skor Maksimal     
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      Mengetahui 

      Guru pamong 

 

 

      MUTHMAINNAH TB, S. Pd.I 

 Jember, 19 Januari 2018     

Guru mata pelajaran  

 

 

ANDY FIRMANSYAH 

Mengetahui 

Kepala Madrasah 

 

 

  Dra. Hj. ANIS AFIFAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran           

(RPP)  

 

Mata pelajaran   : FIQH 

Satuan Pendidikan  : MTs Al-Hidayah 

Kelas/Semester : VIII/2 
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Alokasi Waktu  : 2x45 menit ( Pertemuan III ) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

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  

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata  

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 DAN INDIKATOR 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

1.1 Menghayati nilai-nilai ibadah 

haji dan umrah 

 

2.1 Menghargai nilai-nilai positif 

ibadah haji dan umrah 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Mengidentifikasi tata cara 

melaksanakan haji dan umrah 

 

 

4.1 Mesimulasikan tata cara haji dan 

umrah 

1.1.1 Peserta didik mampu 

menjelaskan pengertian haji 

dan umrah dan dalilnya 

1.1.2 Peserta didik mampu 

menjelaskan syarat haji dan 

umrah 

2.1.2 Peserta didik mampu 

menjelaskan rukun, wajib 

dan sunnah haji dan umrah 

2.1.3 Peserta didik mampu 

menjelaskan larangan ibadah 

haji dan umrah 

3.1.1 Peserta didik mampu 

menjelaskan tata urutan 

pelaksanaan ibadah haji dan 

umrah 

4.1.1 Peserta didik mampu 

memsimulasikan ibadah haji 
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pendekatan saintifik dengan metode komperatif tentang haji dan 

umrah, peserta didik dapat: 

1. Menjelaskan pengertian haji dan umrah dan dalilnya 

2. Menjelaskan syarat haji dan umrah 

3. Menjelaskan rukun, wajib dan sunnah haji dan umrah 

4. Menjelaskan larangan ibadah haji dan umrah 

5. Menjelaskan tata urutan pelaksanaan ibadah haji dan umrah 

6. Memsimulasikan ibadah haji dan umrah 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Materi Pokok 

1. Haji artinya menyengeja atau menuju, sedangkan menurut istilah haji 

adalah sengaja mengunjungi ka’bah di mekah untuk melaksanakan 

ibadah kepada Allah swt. pada waktudan dengan cara tertentu. 

2. Hukum melaksanakan haji adalah wajib, namun demikian dalam 

keadaan tertentu hukum melaksanakan ibadah haji bisa menjadi 

sunnah, makruh bahkan haram. 

3. syarat wajib haji:   Islam, Baligh,  Merdeka, Berakal, Kuasa atau 

mampu   

4. syarat sah haji:    Dilaksanakan sesuai waktunya, Melaksanakan 

urutan-urutan rukun haji tidak bolak-balik (tertib),  Dipenuhi syarat-

syaratnya, Dilaksanakan di tempat yeng telah ditentukan. 

5. Rukun haji adalah: ihram, wukuf, tawaf, sai, tahallul, tertib 

6. Kewajiban wajib haji ialah sebagai berikut: ihram dari miqat, 

bermalam di mudzalifah, bermalam di mina,  melempar jumrah, 

 meningggalkan segala yang haram karena ihram, 

melaksanakan tawaf  wada’ atau tawaf perpisahan. 

7. Menurut bahasa umrah berarti ziarah ataun berkunjung, sedangkan 

menurut istilah syara’, umrah adalah menziarahi ka’bah di Mekah 

dengan niat beribadah kepada Allah di sertai syarat-syarat tertentu. 

8. Hukum melaksanakan ibadah umrah adalah fardhu ‘ain (wajib) atas 

tiap-tiap orang islam laki-laki atau perempuan bagi yang mampu. 

Untuk umrah kedua, ketiga dan seterusnya hukunya sunnah.ِ 

9. Syarat-syarat umrah sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji. 

Sedangkan rukun umrah agak berbeda dengan rukun haji. Rukun 

umrah  meliputi: Islam, baligh, berakal, dan merdeka 
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10. Rukun umrah itu ada lima, yaitu :ihram, tawaf, sa’I, tahalul, dan tertib. 

Sedangkan wajib umrah ada dua macam, yaitu sebagai berikut: niat 

ihram dari miqat, dan meninggalkan dari segala larangan umrah , 

sebagaimana halnya larangan dalam mengerjakan haji  

11. Tata Urutan Pelaksanaan Ibadah Umrah 

a. Melakukan ihram dengan niat umrah dari miqat makani yang 

telah di tentukan,  

b. Masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf sebanyak 

tujuh kali sekali putaran, 

c. Selesai tawaf, dilanjutkan dengan sa’i antara bukit Safa dan 

Marwah,  

d. Lalu tahallul sebagai penanda selesainya pelaksanaan umrah 

12. Hikmah Diwajibkannya Haji Dan Umroh, antara lain: mengikhlaskan 

seluruh ibadah, mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan surga, dapat 

terbukanya wawasan, menyambut seruan nabi ibrahima as., 

menyaksikan berbagai manfaat bagi kaum muslimin, saling mengenal 

dan saling menasehati, dan mempelajari agama Allah swt. 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Ceramah, jigsaw, kerja kelompok, tanya jawab, diskusi, penugsan  

F. MEDIA  SUMBER PEMBELAJARAN 

Media: laptop, papan tulis, spidol, penghapus 

G. SUMBER PEMBELAJARAN 

 Buku Fiqh, penerbit aneka ilmu 

 Buku Peserta didik, penerbit kemenag tahun 2015 

 Internet 

 Al qur an hadist dan buku fiqh lain yang menunjang 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Pendahuluan 

a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

c. Guru memotivasi peserta didik dengan kegiatan yang ringan, seperti 

cerita motivasi, senam otak atau bersalawat. 

d. Guru memberikan informasi tentang tujuan dan manfaat mempelajari 

seputar haji dan umrah. 

e. Guru  dapat  menggunakan  beberapa  alternatif  media/alat  

peraga/alat  bantu,  dapat berupa tulisan manual di papan tulis, kertas 

karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga 

menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya. 

f. Guru menggunakan metode diskusi dalam bentuk the educational-

diagnosis meeting. Artinya, peserta didik berbincang mengenai 
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pelajaran di kelas dengan maksud saling mengoreksi pemahaman 

mereka atas pelajaran/materi yang diterimanya agar masing-masing 

memperoleh pemahaman yang benar yang dikolaborasi dengan 

metode demontrasi. 

Kegiatan Inti 

a. Guru meminta peserta didik mengamati gambar yang berkaitan 

dengan materi haji dan umrah. 

b. Guru meminta peserta didik mengangkat tangan sebelum 

mengeluarkan pendapatnya. 

c. Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan gambarnya. Dan 

peserta lain mendengarkan. 

d. Guru mengajarkan bagaimana menghargai orang berbicara. 

e. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 

dikemukaan peserta didik tentang hasil pengamatannya 

Gambar Hasil Pengamatan 

Jama’ah haji bersiap 

naik pesawat 

1. Mampu merupakan salah satu syarat haji, 

dan mempunyai kendaraan yang amam 

adalah satu bentuk mampu 

2. Demikian masalah keamanan dalam 

berkendaraan menuju Mekkah mukaramah 

harus jelas 

3. Dan seterusnya 

Jama’ah haji wukup 

di padang arafah 

1. Puncak haji adalah wukup di arafah yang 

dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah 

2. Pembedah antara haji dengan umrah adalah 

wukup di arafah 

3. Dan seterusnya 

Jama’ah haji 

melaksanakan thawaf 

a. Thawaf adalah mengelilingi Ka’bah 

sebanyak 3 kali putaran 

b. Thawaf itu bermacam-macam, yaitu thawaf 

qudum, ifadhah, dan wadha 

c. Hajar aswad ada di dinding ka’bah dan 

pintunya namanya multasam 

d. Dan seterusnya 

Jama’ah haji sai 1. Sai adalah lari kecil antara bukit shafa dan 

marwah 

2. Kegiatan sai mengingatkan kisah Sitti Hajar 

yang berlari antara shafa dan marwa untuk 

mencarikan air untuk anaknya Ismail as. 

3. Dan sebagainya 

 

f. Guru memotivasi peserta didik  untuk mengajukan pertanyaan-
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pertanyaan setelah mendengarkan pendapat temanya dan penguatan 

dari guru serta menghubungkannya dengan pemahaman haji dan 

umrah. Peserta didik bisa bertanya dengan menggunakan kata Tanya: 

apa, mengapa, bagaimana, bagaimana jika dan sebagainya. Beberapa 

contoh yang bisa menjadi acuan pertanyaan 

 

No Pertanyaan 

1 
Mengapa haji dan umrah harus dilaksanakan di kota 

Mekkah? 

2 
Apa rahasia mengelilingi Ka’bah, apakah itu tidak bisa 

disamakan dengan menyembahNYA? 

3 
Apakah boleh berhaji dengan berhutang atau dalam bentuk 

arisan? 

4 
Bagaimana pendapat kalian tentang yang lebih 

mengutamakan mebangun masjid daripada naik haji? 

5 
Kenapa dalam berhaji di Mekah, justri sering terjai 

pencurian atau berbuat dosa? 

 Dan seterusnya 

 

 Catatan: 

1. Guru harus dapat mendorong peserta didik untuk berani menanya 

2. Peserta didik mengungkapkan pertanyaan-pertanyaannya lewat lisan 

atau tulisan 

3. Guru bisa meminta salah satu peserta didik untuk menulis semua 

pertanyaan-pertanyaan tersebut di papan tulis atau bisa ditulis di 

kertas. 

4. Guru harus memberikan penghargaan terhadap pertanyaan yang 

dikemukakan oleh peserta didik, misalnya “pertanyaan yang bagus 

sekali, dan sejenisnya” 

 

5. Guru menjelaskan beberapa poin yang diramu dari beberapa poin 

pertanyaan peserta didik sebelumnya, 

6. Guru memberi tugas kepada peserta didik secara berkelompok atau 

perorangan untuk membaca dan memahami hasil bacaan yang 

ditentukan. Lalu secara bergiliran menjelaskan hasil bacaan masing-

masing temannya yang lain secara bergantian 
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7. Guru meminta peserta didik tetap bersama kelompoknya.  

8. Guru membagi pertanyaan-pertanyaan ke tiap kelompok. Tiap 

kelompok mendapat tugas satu pertanyaan.  

9. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok untuk 

mendiskusikannya. Tiap kelompok mencatat hasil diskusinya di 

kertas (guru bisa mengembangkan dengan kertas ukuran besar). Tiap 

kelompok menyampaikan hasil diskusinya secara singkat. 

10. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 

dikemukakan peserta didik tentang materi tersebut. 

11. Guru membimbing peserta didik untuk membaca kisah Kisah 

Tukang Kasut Dan Haji Mabrur 

12. Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hikmah dari 

kisah/ cerita tersebut 

13. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap 

kisah tersebut. 

14. Guru memotivasi dengan meminta peserta didik bercita-cita 

menjadi naik haji, dengan memperhatikan ketentuan pelaksanaan haji 

yang benar agar mendapatkan haji mabrur 

15. Untuk memperkuat pemahaman tentang pelaksanaan tatacara 

qurban, aqiqah, dan penyembelihan, guru meminta peserta didik 

untuk melakukan simulasi haji dan umrah. 

16. Pada moment tertentu, misalnya musin haji, peserta didik 

ditugaskan untuk melakukan investigasi (dalam bentuk tugas proyek) 

tentang kegiatan wawancara dengan orang yang mau atau sudah naik 

haji di lingkungan masing-masing atau melihat video kegiatan 

tersebut 

17. Guru memberi penguatan dari pelaksanaan simulasi haji dan 

umrah 

18. Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran 

tersebut sesuai yang terdapat dalam buku teks peserta didik pada 

kolom rangkuman. 

19. Peserta didik mengerjakan tugas/soal sesuai arahan guru 

 

 Kegiatan Penutup 

a. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

b. Guru memberi apresiasi terhadap hasil kerja peserta didik 

c. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

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

I. PENILAIAN. 

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Penilaian sikap dalam mengikuti diskusi: 

No Nama Peserta didik 
Aspek  

Penilaian Nilai 
1 2 3 

      
      
      

            Aspek dan rubrik penilaian. 

1. Kejelasan dan kedalaman informasi. 

a. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan 

kedalaman informasi lengkap dan sempurna, skor 1.33 

b. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan 

kedalaman informasi lengkap dan  kurang sempurna, skor 1.20 

c. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan 

kedalaman informasi kurang lengkap, skor 1.10 

2. Keaktifan dalam diskusi. 

a. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi skor 

1.33  

b. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi skor 20. 

c. Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi skor 1.10 

3. Kejelasan dan kerapian presentasi. 

a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat 

jelas dan rapi, skor 1.33 

b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan 

rapi, skor 1.25  

c. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 

dan kurang rapi, skor 1.20 

d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang 

jelas dan  tidak rapi, skor 1.10 

2. Penilaian antar Teman 
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Nama Peserta didik: ……………….Tanggal: ………………… Kelas: 

………………… 

 

No Nama Peserta didik 
 

JML 
1 2 3 4 5 6 7 

1          

2          

3          

Dst          

 

Keterangan aspek yang dinilai: 

1. Keaktifan memberikan pendapat/menyampaikan ide 

2. Kesediaan menerima pendapat/ide dari teman dalam kelompok 

3. Kesetiaan dalam melaksanakan tugas yang diberikan kelompok 

4. Kemampuan mengambil keputusan dalam kelompok  

5. Kepedulian terhadap kesulitan terhadap sesama anggota kelompok 

6. Kesediaan memberikan kesempatan kepada sesama anggota kelompok 

7. Kemampuan mengorganisir/mengaktifkan kerja kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedoman Penskoran : 

1. tidak baik  skor 1 

2. baik, skor 2 

3. sangat baik, skor 3 
 

      Nilai = Jumlah nilai skor yang diperoleh x 100 
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             Jumlah Skor Maksimal    

        

      Mengetahui 

      Guru pamong 

 

 

      MUTHMAINNAH TB, S. Pd.I 

 

 Jember, 9 Februari 2018     

Guru mata pelajaran  

 

 

ANDY FIRMANSYAH 

 

Mengetahui 

Kepala Madrasah 

 

 

Dra. Hj. ANIS AFIFAH 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran           

(RPP)  

 

Mata pelajaran   : FIQH 

Satuan Pendidikan  : MTs Al-Hidayah 

Kelas/Semester : VIII/2 

Alokasi Waktu  : 2x45 menit ( Pertemuan IV ) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

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  

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata  

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 
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B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

1.1 Menghayati nilai-nilai ibadah 

haji dan umrah 

 

2.1 Menghargai nilai-nilai positif 

ibadah haji dan umrah 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Mengidentifikasi tata cara 

melaksanakan haji dan umrah 

 

 

4.1 Mesimulasikan tata cara haji dan 

umrah 

1.1.1 Peserta didik mampu 

menjelaskan pengertian haji 

dan umrah dan dalilnya 

2.1.1 Peserta didik mampu 

menjelaskan syarat haji dan 

umrah 

2.1.2 Peserta didik mampu 

menjelaskan rukun, wajib 

dan sunnah haji dan umrah 

2.1.3 Peserta didik mampu 

menjelaskan larangan ibadah 

haji dan umrah 

3.1.1 Peserta didik mampu 

menjelaskan tata urutan 

pelaksanaan ibadah haji dan 

umrah 

4.1.1 Peserta didik mampu 

memsimulasikan ibadah haji 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pendekatan saintifik dengan metode komperatif tentang haji dan 

umrah, peserta didik dapat: 

1. Menjelaskan pengertian haji dan umrah dan dalilnya 

2. Menjelaskan syarat haji dan umrah 

3. Menjelaskan rukun, wajib dan sunnah haji dan umrah 

4. Menjelaskan larangan ibadah haji dan umrah 

5. Menjelaskan tata urutan pelaksanaan ibadah haji dan umrah 

6. Memsimulasikan ibadah haji dan umrah 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Materi Pokok 

1. Haji artinya menyengeja atau menuju, sedangkan menurut istilah haji 

adalah sengaja mengunjungi ka’bah di mekah untuk melaksanakan 

ibadah kepada Allah swt. pada waktudan dengan cara tertentu. 

2. Hukum melaksanakan haji adalah wajib, namun demikian dalam 

keadaan tertentu hukum melaksanakan ibadah haji bisa menjadi 

sunnah, makruh bahkan haram. 

3. syarat wajib haji:   Islam, Baligh,  Merdeka, Berakal, Kuasa atau 

mampu   
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4. syarat sah haji:    Dilaksanakan sesuai waktunya, Melaksanakan 

urutan-urutan rukun haji tidak bolak-balik (tertib),  Dipenuhi syarat-

syaratnya, Dilaksanakan di tempat yeng telah ditentukan. 

5. Rukun haji adalah: ihram, wukuf, tawaf, sai, tahallul, tertib 

6. Kewajiban wajib haji ialah sebagai berikut: ihram dari miqat, 

bermalam di mudzalifah, bermalam di mina,  melempar jumrah, 

 meningggalkan segala yang haram karena ihram, 

melaksanakan tawaf  wada’ atau tawaf perpisahan. 

7. Menurut bahasa umrah berarti ziarah ataun berkunjung, sedangkan 

menurut istilah syara’, umrah adalah menziarahi ka’bah di Mekah 

dengan niat beribadah kepada Allah di sertai syarat-syarat tertentu. 

8. Hukum melaksanakan ibadah umrah adalah fardhu ‘ain (wajib) atas 

tiap-tiap orang islam laki-laki atau perempuan bagi yang mampu. 

Untuk umrah kedua, ketiga dan seterusnya hukunya sunnah.ِ 

9. Syarat-syarat umrah sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji. 

Sedangkan rukun umrah agak berbeda dengan rukun haji. Rukun 

umrah  meliputi: Islam, baligh, berakal, dan merdeka 

10. Rukun umrah itu ada lima, yaitu :ihram, tawaf, sa’I, tahalul, dan tertib. 

Sedangkan wajib umrah ada dua macam, yaitu sebagai berikut: niat 

ihram dari miqat, dan meninggalkan dari segala larangan umrah , 

sebagaimana halnya larangan dalam mengerjakan haji  

11. Tata Urutan Pelaksanaan Ibadah Umrah 

- Melakukan ihram dengan niat umrah dari miqat makani yang telah 

di tentukan,  

- Masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf sebanyak tujuh 

kali sekali putaran, 

- Selesai tawaf, dilanjutkan dengan sa’i antara bukit Safa dan 

Marwah,  

- Lalu tahallul sebagai penanda selesainya pelaksanaan umrah 

12. Hikmah Diwajibkannya Haji Dan Umroh, antara lain: mengikhlaskan 

seluruh ibadah, mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan surga, dapat 

terbukanya wawasan, menyambut seruan nabi ibrahima as., 

menyaksikan berbagai manfaat bagi kaum muslimin, saling mengenal 

dan saling menasehati, dan mempelajari agama Allah swt. 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Ceramah, jigsaw, kerja kelompok, tanya jawab, diskusi, penugsan  

F. MEDIA  SUMBER PEMBELAJARAN 

Media: laptop, papan tulis, spidol, penghapus 

 

G. SUMBER PEMBELAJARAN 
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 Buku Fiqh, penerbit aneka ilmu 

 Buku Peserta didik, penerbit kemenag tahun 2015 

 Internet 

 Al qur an hadist dan buku fiqh lain yang menunjang 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Pendahuluan 

a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

c. Guru memotivasi peserta didik dengan kegiatan yang ringan, seperti 

cerita motivasi, senam otak atau bersalawat. 

d. Guru memberikan informasi tentang tujuan dan manfaat mempelajari 

seputar haji dan umrah. 

e. Guru  dapat  menggunakan  beberapa  alternatif  media/alat  

peraga/alat  bantu,  dapat berupa tulisan manual di papan tulis, kertas 

karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga 

menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya. 

f. Guru menggunakan metode diskusi dalam bentuk the educational-

diagnosis meeting. Artinya, peserta didik berbincang mengenai 

pelajaran di kelas dengan maksud saling mengoreksi pemahaman 

mereka atas pelajaran/materi yang diterimanya agar masing-masing 

memperoleh pemahaman yang benar yang dikolaborasi dengan 

metode demontrasi. 

Kegiatan Inti 

a. Guru meminta peserta didik mengamati gambar yang berkaitan 

dengan materi haji dan umrah. 

b. Guru meminta peserta didik mengangkat tangan sebelum 

mengeluarkan pendapatnya. 

c. Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan gambarnya. Dan 

peserta lain mendengarkan. 

d. Guru mengajarkan bagaimana menghargai orang berbicara. 

e. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 

dikemukaan peserta didik tentang hasil pengamatannya 
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Gambar Hasil Pengamatan 

Jama’ah haji bersiap 

naik pesawat 

4. Mampu merupakan salah satu syarat haji, 

dan mempunyai kendaraan yang amam 

adalah satu bentuk mampu 

5. Demikian masalah keamanan dalam 

berkendaraan menuju Mekkah mukaramah 

harus jelas 

6. Dan seterusnya 

Jama’ah haji wukup 

di padang arafah 

4. Puncak haji adalah wukup di arafah yang 

dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah 

5. Pembedah antara haji dengan umrah adalah 

wukup di arafah 

6. Dan seterusnya 

Jama’ah haji 

melaksanakan thawaf 

a. Thawaf adalah mengelilingi Ka’bah 

sebanyak 3 kali putaran 

b. Thawaf itu bermacam-macam, yaitu thawaf 

qudum, ifadhah, dan wadha 

c. Hajar aswad ada di dinding ka’bah dan 

pintunya namanya multasam 

d. Dan seterusnya 

Jama’ah haji sai 4. Sai adalah lari kecil antara bukit shafa dan 

marwah 

5. Kegiatan sai mengingatkan kisah Sitti Hajar 

yang berlari antara shafa dan marwa untuk 

mencarikan air untuk anaknya Ismail as. 

6. Dan sebagainya 

 

f. Guru memotivasi peserta didik  untuk mengajukan pertanyaan-

pertanyaan setelah mendengarkan pendapat temanya dan penguatan 

dari guru serta menghubungkannya dengan pemahaman haji dan 

umrah. Peserta didik bisa bertanya dengan menggunakan kata Tanya: 

apa, mengapa, bagaimana, bagaimana jika dan sebagainya. Beberapa 

contoh yang bisa menjadi acuan pertanyaan 

 

No Pertanyaan 

1 Mengapa haji dan umrah harus dilaksanakan di kota Mekkah? 

2 
Apa rahasia mengelilingi Ka’bah, apakah itu tidak bisa 

disamakan dengan menyembahNYA? 

3 
Apakah boleh berhaji dengan berhutang atau dalam bentuk 

arisan? 



ccxxx 

 

4 
Bagaimana pendapat kalian tentang yang lebih 

mengutamakan mebangun masjid daripada naik haji? 

5 
Kenapa dalam berhaji di Mekah, justri sering terjai pencurian 

atau berbuat dosa? 

 Dan seterusnya 

 

 Catatan: 

1. Guru harus dapat mendorong peserta didik untuk berani menanya 

2. Peserta didik mengungkapkan pertanyaan-pertanyaannya lewat lisan 

atau tulisan 

3. Guru bisa meminta salah satu peserta didik untuk menulis semua 

pertanyaan-pertanyaan tersebut di papan tulis atau bisa ditulis di 

kertas. 

4. Guru harus memberikan penghargaan terhadap pertanyaan yang 

dikemukakan oleh peserta didik, misalnya “pertanyaan yang bagus 

sekali, dan sejenisnya” 

5. Guru menjelaskan beberapa poin yang diramu dari beberapa poin 

pertanyaan peserta didik sebelumnya, 

6. Guru memberi tugas kepada peserta didik secara berkelompok atau 

perorangan untuk membaca dan memahami hasil bacaan yang 

ditentukan. Lalu secara bergiliran menjelaskan hasil bacaan masing-

masing temannya yang lain secara bergantian 

7. Guru meminta peserta didik tetap bersama kelompoknya.  

8. Guru membagi pertanyaan-pertanyaan ke tiap kelompok. Tiap 

kelompok mendapat tugas satu pertanyaan.  

9. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok untuk 

mendiskusikannya. Tiap kelompok mencatat hasil diskusinya di kertas 

(guru bisa mengembangkan dengan kertas ukuran besar). Tiap 

kelompok menyampaikan hasil diskusinya secara singkat. 

10. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 

dikemukakan peserta didik tentang materi tersebut. 

11. Guru membimbing peserta didik untuk membaca kisah Kisah Tukang 

Kasut Dan Haji Mabrur 

12. Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hikmah dari kisah/ 

cerita tersebut 

13. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap kisah 

tersebut. 

14. Guru memotivasi dengan meminta peserta didik bercita-cita menjadi 

naik haji, dengan memperhatikan ketentuan pelaksanaan haji yang 
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benar agar mendapatkan haji mabrur 

15. Untuk memperkuat pemahaman tentang pelaksanaan tatacara qurban, 

aqiqah, dan penyembelihan, guru meminta peserta didik untuk 

melakukan simulasi haji dan umrah. 

16. Pada moment tertentu, misalnya musin haji, peserta didik ditugaskan 

untuk melakukan investigasi (dalam bentuk tugas proyek) tentang 

kegiatan wawancara dengan orang yang mau atau sudah naik haji di 

lingkungan masing-masing atau melihat video kegiatan tersebut 

17. Guru memberi penguatan dari pelaksanaan simulasi haji dan umrah 

18. Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut 

sesuai yang terdapat dalam buku teks peserta didik pada kolom 

rangkuman. 

19. Peserta didik mengerjakan tugas/soal sesuai arahan guru 

 Kegiatan Penutup 

a. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

b. Guru memberi apresiasi terhadap hasil kerja peserta didik 

c. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya dan menyampaikan tugas mandiri terstruktur. 

d. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa 

I. PENILAIAN. 

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Penilaian sikap dalam mengikuti diskusi: 

No Nama Peserta didik 
Aspek  

Penilaian Nilai 
1 2 3 

      
      
      

Aspek dan rubrik penilaian. 

1. Kejelasan dan kedalaman informasi. 

a. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan 

kedalaman informasi lengkap dan sempurna, skor 1.33 

b. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan 

kedalaman informasi lengkap dan  kurang sempurna, skor 1.20 

c. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan 

kedalaman informasi kurang lengkap, skor 1.10 

2. Keaktifan dalam diskusi. 

a. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi skor 

1.33  

b. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi skor 20. 
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c. Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi skor 1.10 

3. Kejelasan dan kerapian presentasi. 

a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat 

jelas dan rapi, skor 1.33 

b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan 

rapi, skor 1.25  

c. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 

dan kurang rapi, skor 1.20 

d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang 

jelas dan  tidak rapi, skor 1.10 

2. Penilaian antar Teman 

Nama Peserta didik: ……………….Tanggal: ………………… Kelas: 

………………… 

 

No Nama Peserta didik 
 

JML 
1 2 3 4 5 6 7 

1          

2          

3          

Dst          

 

Keterangan aspek yang dinilai: 

1. Keaktifan memberikan pendapat/menyampaikan ide 

2. Kesediaan menerima pendapat/ide dari teman dalam kelompok 

3. Kesetiaan dalam melaksanakan tugas yang diberikan kelompok 

4. Kemampuan mengambil keputusan dalam kelompok  

5. Kepedulian terhadap kesulitan terhadap sesama anggota kelompok 

6. Kesediaan memberikan kesempatan kepada sesama anggota kelompok 

7. Kemampuan mengorganisir/mengaktifkan kerja kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

Pedoman Penskoran: 
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1. tidak baik  skor 1 

2. baik, skor 2 

3. sangat baik, skor 3 

 

      Nilai = Jumlah nilai skor yang diperoleh x 100 

             Jumlah Skor Maksimal  

   

 

 

        

      Mengetahui 

      Guru pamong 

 

 

      MUTHMAINNAH TB, S. Pd.I 

 

 Jember, 9 Februari 2018     

Guru mata pelajaran  

 

 

ANDY FIRMANSYAH 

 

Mengetahui 

Kepala Madrasah 

 

 

Dra. Hj. ANIS AFIFAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Langkah-langkah Kegiatan 
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Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sangat diharapkan dapat 

memenuhi kompetensi guru serta pengajaran yang baik sesuai tercamtum 

dalam alat penilaian kemampuan guru (APKG) dan tentu saja harus 

sesuaidengan rencana pembelajaran yang disusun. Kecuali adanya faktor-

faktor faktor yang menyebabkan pembelajaran tidak sesuai dengan 

rencana, yang karenanya seorang calon guru yang akan menjadi guru harus 

terbiasa mengendalikan situasi dalam kelas. 

Kegiatan yang dilakukan didalam kelas dibagi menjadi tiga 

tahapan. Tahapan pertama adalah pre-activity atau kegiatan awal dalam 

pembelajaran. Disini seorang guru mencoba untuk memotivasi siswa 

dalam belajar dan mencoba mengaktifkan perhatian dan pengetahuan 

siswa berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Kegiatan ini bisa 

dilakukan dengan kegiatan tanya jawab yang memancing pengetahuan 

dasar siswa, bisa  juga dengan menunjukkan suatu gambar yang menarik 

yang berhubungan dengan materi, ataupun mendemonstrasikan suatu 

kegiatan yang mana kesemua hal ini adalah untuk membimbing siswa 

menuju materi yang akan diajarkan. 

Tahapan kedua adalah while activity atau kegiatan inti 

pembelajaran, setelah guru meberi siswa pemanasan di kegiatan awal, guru 

kemudian membawa siswa pada kegiatan inti yaitu penyampaian materi 

pembelajaran. Di dalam menyampaikan materi guru hendaknya 

melakukannya dengan sistematis, sesuai dengan tingkat perkembangan 

siswa dan memberi banyak contoh yang bisa mereka temui maupun 

dilakukan. Enjelasan hendaknya jelas dan tidak membingungkan siswa. 

Setelah memberikan penjelasan yang memadai, kegiatan selanjutnya 

adalah pemberian latihan untuk menilai sejauh mana siswa telah 

memahami pelajaran yang kemudian di diskusikan agar seluruh anggota 

kelas lebih mengerti. 
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Tahap terahir atau post activity adalah kegiatan ahir pembelajaran. 

Pada tahap ini, guru mengajak siswa untuk kembali menyimpulkan apa 

yang telah mereka pelajari hari ini, dan membimbing siswa untuk 

mengetahui poin-poin penting yang ada dalam materi tersebut. Selanjutnya 

guru dapat mengevaluasi individu maupun pekerjaan rumah untuk melihat 

pencapaian siswa berikutnya dan menganalisa bagian bagian yang 

mungkin perlu di remidial atau dijelaskan ulang. 

Sebelum ataupun sesudah praktek mengajar guru pamong 

memberikan bimbingan dan masukan serta berddiskusi dengan mahasiswa 

tentang kegiatan belajar mengajar sehingga prktik mengajar yang 

selanjutnya dapat ditingkatkan agar lebih baik.     

C. Uraian Jadwal dan Program Kegiatan 

c. Uraian Jadwal 

1. Andy  Firmansyah 

HARI JAM KE- KELAS PROGRAM 

KEGIATAN 

RABU 1-2 VIII B Mengajar 

KAMIS 7-8 VIII A Mengajar 

JUMAT - - Piket 

d. Program Kegiatan 

No Nama Kegiatan Minggu ke- Keterangan 

1. Pembentukan kelompok Pertama - 

2. Diskusi  Kedua  - 

3. Jigsaw  Ketiga  - 

4. Ulangan Keempat  - 

5. Evaluasi Kelima - 
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BAB IV 

HASIL KEGIATAN 

A. Gambaran Proses 

Pada bagian ini, tidak jauh berbeda dengan pemaparan pada bagian langkah-

langkah kegiatan, yakni pada pertemuan pertama dibutuhkan pendekatan antara 

guru dan peserta didik untuk menumbuhkan hubungan yang baik dalam proses 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. Setelah melakukan metode pendekatan 

tersebut, barulah disusun kelompok-kelompok belajar yang disesuaikan dengan 

banyaknya pertemuan dan pembagian materi yang akan diajarkan. 

Kemudian pada pertemuan yang kedua barulah dimulai proses diskusi yang 

sudah ditetapkan yang dimulai dengan kelompok pertama, dilanjut dengan 

proses tanya jawab antar peserta didik dalam suasana diskusi yang aktif. Pada 

saat inilah guru melakukan penilaian keaktifan peserta didik dalam proses 

pembelajaran hingga selesai. Dan dilanjut dengan pertemuan berikutnya, hanya 

saja metode yang digunakan pada setiap pertemuan berbeda, seperti: talking 

stick dan the power of two. 

Pada pertemuan kelima, dilaksanakan program ulangan harian untuk 

merefleksi seluruh materi yang telah diajarkan selama 4 pertemuan 

sebelumnya. 

B. Hasil yang Dicapai 

Setelah kurang lebih 35 hari melakukan proses pengabdian , dengan 

menggunakan metode-metode dan media. Sehingga dapat dilihat hasil yang 

dicapai selama proses pembelajaran, antara lain : 

1. Memberikan pemahaman pengetahuan yang mendalam mengenai materi-

materi mata pelajaran Akidah Akhlak khususnya materi yang berkenan 

dengan keimanan, Rasul-rasul Allah SWT, mukjizat dan kejadian luar biasa 

lainnya (karamah, ma’unah, irhash), dan sifat tercela (husnudzan, tawadhu’, 

ta’awun, dan tasamuh), Qur’an Hadits dan Fiqih khususnya materi yang 

berkenan dengan sholat dan khutbah Jum’at.  

2. Dapat mengenalkan proses pembelajaran yang baru dengan menggunakan 

metode-metode yang belum peserta didik ketahui sehigga dapat menambah 

keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

3. Meningkatkan daya ingat dan kecerdasan peserta didik dengan sarana 

permainan agar peserta didik tidak bosan juga mudah mengingat 

pembelajaran atau materi yang telah diterima. 
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4. Terjalinnya tali silaturrahmi antara kampus IAIN Jember dengan pihak dari 

MTs Al Hidayah. 

5. Peserta didik di MTs Al Hidayah banyak yang termotivasi untuk 

meneruskan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. 

6. Peserta atau mahasiswa dapat mengetahui cara membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan benar sesuai dengan kebutuhan 

sekolah. 

7. Peserta PENGABDIAN atau mahasiswa dapat mengetahui lebih luas 

tentang dunia pendidikan terutama cara mengajar sebagai bekal setelah lulus 

nantinya. 

8. Meningkatkan daya ingat dan kecerdasan peserta didik dengan sarana audio 

ataupun video. 

9. Menanamkan sifat-sifat terpuji yang bercermin kepada suri tauladan para 

Rasul Allah SWT 

C. Kendala yang Dihadapi 

Dalam proses pengabdian ini, tidak sedikit mengalami kendala-kendala 

terutama pada proses pembelajaran yang dilaksanakan, seperti : 

1. Kurangnya media pembelajaran yang digunakan. 

2. Sulitnya mengkondisikan suasana kelas ketika kegiatan pembelajaran 

berlngsung 

3. Kurangnya kesadaran diri peserta didik dalam menghormati seorang 

pendidik 

4. Kurangnya timbal balik yang baik antara peserta didik dan guru, misalnya 

peserta didik tidak memperhatikan guru yang sedang menjelaskan di kelas. 

5. Naik turunnya semangat peserta didik dalam mengikut proses pembelajaran. 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dan evaluasi hasil pengabdian di MTs Al-

Hidayah Mangli, dapat disimpulkan bahwa tidak semua peserta didik di MTs 

Al-Hidayah Mangli khusunya kelas VII mata pelajaran Aqidah Akhlak, Qur’an 

hadits dan Fiqih, dapat dengan mudah memahami dan menguasai materi 
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dengan baik, sangat diperlukan metode-metode baru dan kegiatan merefleksi 

ulang materi-materi yang sudah diajarkan. 

Adapun kendala yang dirasakan selama proses pembelajaran tersebut antara 

lain : 

1. Naik turunnya semangat peserta didik di saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

2. Kurangnya timbal balik yang baik antara pendidik dan peserta didik. 

3. Kurangnya media pembelajaran yang digunakan. 

Dengan adanya suatu kendala tersebut, diperlukan solusi yang tepat yakni : 

1. Senantiasa memberikan nasihat atau pesan-pesan yang selalu memotivasi 

dan membangun semangat dan cita-cita peserta didik. 

2. Saling menghargai kemampuan dari peserta didik. 

3. Mencari wawasan dan sumber penunjang materi yang diajarkan di luar 

sekolah. 

B. Saran  

Seorang pendidik merupakan public figur, sebagai contoh suri tauladan, 

untuk misi dan visi mulia, namun tidaklah mudah menjadi seorang pendidik 

yang profesional, dibutuhkan beberapa solusi ataupun arahan untuk mencapai 

itu semua diantaranya pendidik harus : 

1. Selalu memiliki wawasan atau pengetahuan suatu materi baru setiap kali 

akan mengajar. 

2. Selalu memiliki metode-metode baru serta unik sekiranya peserta didik 

tidak merasa jenuh ketika proses kegiatan belajar mengajar dan peserta didik 

mudah untuk memahami materi yang disampaikan pendidik. 

3. Diwajibkan memiliki jiwa yang sabar dan kasih sayang kepada peserta 

didik. 

4. Menjalin kerjasama yang baik antara pendidik dan peserta didik baik di 

dalam ataupun di luar kegiatan belajar mengajar. 
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LAMPIRAN 
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