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BAB II 

MEMBENTUK PRIBADI MUSLIM YANG TAAT, KOMPETITIF, DAN 

BERETOS KERJA YANG UNGGUL  

(Telaah Q.S. An-Nisā’/4: 59, Q.S. Al-Māidah/5: 48, dan  

Q.S. At-Taubah/9: 105 Serta Hadits) 

 

 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI-1 

KI-2 

 

 

 

 

 

KI-3 

 

 

 

 

 

 

 

KI-4 

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,  seni,  budaya  dan  humaniora  

dengan  wawasan  kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan  kejadian,  serta  menerapkan  pengetahuan  

prosedural  pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 

untuk memecahkan masalah. 

Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif danmampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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B.    Kompetensi Dasar (KD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Terbiasa membaca Al-Qur’an dengan meyakini bahwa taat pada aturan, 

kompetisi dalam kebaikan, dan perilaku kerja keras sebagai perintah agama 

2.1 Bersikap taat aturan kompetisi dalam kebaikan, dan perilaku kerja keras sebagai 

implementasi dari pemahaman Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 48, dan 

Q.S. at-Taubah/9: 105 serta Hadits yang terkait. 

3.1.1 Membaca Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 48, dan Q.S. at-Taubah/9: 105 

sesuai dengan kaidah tajwid dan makhārijul huruf.  

3.1.2 Menganalisis makna Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 48, dan Q.S. at-

Taubah/9: 105 serta Hadits tentang taat pada aturan. 

4.1.1 Menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan 

dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan Q.S. an-

Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 48, dan Q.S. at-Taubah/9: 105 

4.1.2 Mendemonstrasikan hafalan Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 48, dan Q.S. 

at-Taubah/9: 105 dengan fasih dan lancar. 
 

 

 

C.   Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1.1 Gemar membaca Al-Qur’an dengan meyakini bahwa taat pada aturan, 

kompetisi dalam kebaikan, dan perilaku kerja keras adalah perintah agama 

1.1.2 Terbiasa membaca Al-Qur’an dengan meyakini bahwa taat pada aturan, 

kompetisi dalam kebaikan, dan perilaku kerja adalah perintah agama 

2.1.1 Menampilkan perilaku taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan 

perilaku kerja keras sebagai implementasi perintah Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-

Māidah/5: 48, dan Q.S. at-Taubah/9: 105 serta Hadits terkait 

2.1.2 Menunjukkan perilaku taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan 

perilaku kerja keras sebagai implementasi perintah Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-

Māidah/5: 48, dan Q.S. at-Taubah/9: 105 serta Hadits terkait 

3.1.1 Mengidentifikasi hukum bacaan tajwid Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 

48, dan Q.S. at-Taubah/9: 105 tentang taat pada aturan, kompetisi dalam 

kebaikan, dan perilaku kerja keras. 

3.1.2 Menjelaskan asbabun nuzul Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 48, dan Q.S. 

at-Taubah/9: 105 tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan 

perilaku kerja keras. 
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3.1.3 Menganalisis terjemah kata dan ayat  Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 48, 

dan Q.S. at-Taubah/9: 105 tentang taat pada aturan, kompetisi dalam 

kebaikan, dan perilaku kerja keras. 

3.1.4 Memperkuat materi ajar dengan Hadits tentang taat pada aturan, kompetisi 

dalam kebaikan, dan perilaku kerja keras. 

3.1.5 Mengidentifikasi isi kandungan dan sikap serta perilaku yang mencerminkan 

Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 48, dan Q.S. at-Taubah/9: 105 tentang 

taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan perilaku kerja keras. 

3.1.6 Memperdalam wawasan tentang taat pada aturan, kompetisi dalam 

kebaikan, dan perilaku kerja keras. 

3.1.7 Menganalisis hikmah dan contoh penerapan perilaku taat pada aturan, 

kompetisi dalam kebaikan, dan perilaku kerja keras  

4.1.1.1 Mendemonstrasikan bacaan kata demi kata Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-

Māidah/5: 48, dan Q.S. at-Taubah/9: 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan 

makhrajul huruf. 

4.1.1.2 Mendemonstrasikan bacaan secara keseluruhan Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-

Māidah/5: 48, dan Q.S. at-Taubah/9: 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan 

makhrajul huruf. 

4.1.3.1 Mempresentasikan hubungan antara kualitas keimanan dengan taat pada 

aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan perilaku kerja keras sesuai dengan 

pesan Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 48, dan Q.S. at-Taubah/9: 105, 

serta Hadits terkait 

 

 

D.   Tujuan Pembelajaran 

Setelah  berdiskusi dalam kelompok peserta didik dapat: 

1. Mengidentifikasi hukum bacaan tajwid Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 48, dan 

Q.S. at-Taubah/9: 105 tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan 

perilaku kerja keras dengan teliti. 

2. Menjelaskan asbabun nuzul Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 48, dan Q.S. at-

Taubah/9: 105 tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan perilaku 

kerja dengan baik. 

3. Menganalisis terjemah kata Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 48, dan Q.S. at-

Taubah/9: 105 tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan perilaku 

kerja keras dengan mantap. 
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4. Menganalisis terjemah ayat Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 48, dan Q.S. at-

Taubah/9: 105 tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan perilaku 

kerja keras dengan benar. 

5. Meemperkuat  materi ajar tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan 

perilaku kerja keras dengan benar dengan Hadits. 

6. Mengidentifikasi isi kandungan dan sikap yang mencerminkan Q.S. an-Nisā’/4: 59, 

Q.S. al-Māidah/5: 48, dan Q.S. at-Taubah/9: 105 tentang taat pada aturan, kompetisi 

dalam kebaikan, dan perilaku kerja keras dengan benar. 

7. Memperdalam telaah tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan 

perilaku kerja keras. 

8. Menganalisis hikmah perilaku taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan 

perilaku kerja keras dengan baik.  

9. Menganalisis contoh penerapan perilaku taat pada aturan, kompetisi dalam 

kebaikan, dan perilaku kerja. 

 

Setelah melalui latihan, peserta didik dapat: 

1. Mendemonstrasikan bacaan kata demi kata Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al Māidah/5: 48, 

dan Q.S. at-Taubah/9: 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. 

2. Mendemonstrasikan bacaan secara keseluruhan Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 

48, dan Q.S. at-Taubah/9: 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhārijul huruf.  

3. Mencontohkan hafalan Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 48, dan Q.S. at-

Taubah/9: 105 dengan lancar. 

4. Mendemonstrasikan hafalan Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 48, dan Q.S. at-

Taubah/9: 105 dengan lancar. 

5. Mempresentasikan hubungan antara kualitas keimanan dengan taat pada aturan, 

kompetisi dalam kebaikan, dan perilaku kerja sesuai dengan pesan Q.S. an-Nisā’/4: 

59, Q.S. al-Māidah/5: 48, dan Q.S. at-Taubah/9: 105, serta Hadits terkait. 

 

E.   Pengembangan Materi  

Pengembangan materi Bab I ini terdiri dari 3 (tiga) Bagian yang temanya 

“Membentuk Pribadi Muslim Yang Taat, Kompetitif, dan Beretos Kerja yang Unggul“. 

Materi ini hasil telaah Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 48, dan Q.S. at-Taubah/9: 105 

serta Hadits tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan perilaku kerja 

keras. 

Pengembangan materi tersebut, perlu dilakukan sebagai ikhtiar memfasilitasi 

peserta didik dalam mewujudkan proses pembelajaran seaktif mungkin dapat terjadi, 
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agar peserta didik dapat menikmati pembelajarannya dengan kreatif dan inovatif. 

Pengembangan materi tersebut, antara lain dapat dilakukan melalui hal-hal berikut:  

1. Meneliti secara lebih mendalam tentang pemahaman hukum tajwid yang terdapat 

dalam Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 48, dan Q.S. at-Taubah/9: 105 dengan 

menggunakan ICT atau TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).  

2. Mengindentifikasi secara lebih mendalam tentang arti per kata dan ayat yang 

terdapat dalam Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 48, dan Q.S. at-Taubah/9: 105, 

serta Hadits terkait dengan menggunakan ICT atau TIK. 

3. Menjelaskan  tentang asbabun nuzul yang terdapat dalam Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-

Māidah/5: 48, dan Q.S. at-Taubah/9: 105 dengan menggunakan ICT atau TIK. 

4. Menjelaskan isi dan kandungan ayat yang terdapat dalam  Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-

Māidah/5: 48, dan Q.S. at-Taubah/9: 105, serta Hadits terkait dengan menggunakan 

ICT atau TIK. 

5. Meneliti secara lebih mendalam sikap dan perilaku  yang mencerminkan ayat  Q.S. 

an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 48, dan Q.S. at-Taubah/9: 105, serta Hadits terkait 

sebagai dasar dalam menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan 

menggunakan ICT atau TIK.  

6. Menampilkan contoh perilaku berdasarkan pesan-pesan yang terdapat dalam  Q.S. 

an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 48, dan Q.S. at-Taubah/9: 105,  serta Hadits terkait 

melalui presentasi.  

7. Membimbing peserta didik untuk berlatih berulang-ulang bacaan Q.S. an-Nisā’/4: 59, 

Q.S. al-Māidah/5: 48, dan Q.S. at-Taubah/9: 105, serta Hadits terkait sehingga lancar 

dan benar sesuai hukum tajwid. 

8. Membimbing peserta didik untuk berlatih berulang-ulang hafalan Q.S. an-Nisā’/4: 59, 

Q.S. al-Māidah/5: 48, dan Q.S. at-Taubah/9: 105, sehingga lancar dan benar sesuai 

hukum tajwid. 

 

F. Proses Pembelajaran  

1. Persiapan  

a. Pembelajaran dimulai, guru mengucapkan salam, menyapa, berdoa dan 

tadarrus membaca Al-Qur'an yang surat dan ayatnya disesuaikan dengan tema.  

b. Memperhatikan  kesiapan  dan  semangat  peserta  didik,  dengan memeriksa 

kehadiran, kerapihan berpakaian, tetap menjaga kebersihan, dan mengatur 

kelas dan posisi tempat duduk disesuaikan dengan model atau pendekatan 

pembelajaran yang akan diterapkan.  

c.  Memahami  dan  menyadari  bahwa  peran  guru  dalam  peroses pembelajaran 

ini adalah sebagai fasilitator, pembimbing, narasumber dan evaluator yang 

harus mampu:  
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1) memfalisitasi pesera didik dalam merencanakan dan mempersiapkan 

pembelajaran dengan segala kebutuhannya, mulai dari  materipelajaran 

baik cetak maupun elektroniknya, sampai kepada penggunaan alat peraga 

manual (teks ayat Al-Qur'an dan Hadits di karton, guntingan karton, 

gambar-gambar, sketsa, dll) dan segala media ICT yang dibutuhkan (MP 3, 

video, LCD, dll);  

2) membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran dan upaya 

mencapai tujuan pembelajaran materi dengan tema “Membentuk Pribadi 

Muslim yang Taat, Kompetitif, dan Beretos Kerja Unggul“; 

3) Menambahkan, mengembangkan dan memperkuat materi pembelajaran 

dengan tema “Membentuk Pribadi Muslim yang Taat, Kompetitif, dan 

Beretos Kerja Unggul“ dengan logis, penuh hikmah, baik dan benar;  

4) Mempersiapkan dan mengembangkan instrumen evaluasi yang  objektif, 

valid, efektif dan terukur pada materi pembelajaran; dengan tema 

“Membentuk Pribadi Muslim yang Taat, Kompetitif, dan Beretos Kerja 

Unggul“; 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kepada peserta didik.  

e. Model pembelajaran yang dapat dipersiapkan dan digunakan sebagai alternatif 

dalam kompetensi ini antara lain adalah bermain puzzle, sort card, make a match, 

bermain peran (role playing), poster komen, mengembangkan kemampuan dan 

keterampilan (skill) peserta didik dalam membaca Al-Qur'an dan Hadits dengan 

menggunakan metode drill (latihan dengan mengulang-ulang). 

  

2. Pelaksanaan 

Kegiatan ini, pembelajaran dikembangkan dengan menerapkan beragam 

pendekatan, model,  metode,  media  dan  sumber  pembelajaran  yang disesuaikan 

dengan karakteristik materi dengan tema “Membentuk Pribadi Muslim yang Taat, 

Kompetitif, dan Beretos Kerja Unggul“ 

Pembelajaran dimulai dengan melakukan pengamatan terhadap beberapa 

fitur-fitur yang tertera pada buku teks. Peserta didik secara klasikal/kelompok 

diminta untuk mencermati fitur-fitur tersebut. Setelah dilakukan pencermatan, guru 

menunjuk beberapa peserta didik/wakil dari kelompok untuk memaparkan hasil 

pengamatannya, sementara peserta didik/kelompok lain ikut mencermati dan 

memberikan tanggapan atas pemaparan tersebut.  

Selanjutnya, guru memberikan penguatan dengan memaparkan kembali 

keterkaitan fitur-fitur tersebut dengan tema “Membentuk Pribadi Muslim yang Taat, 

Kompetitif, dan Beretos Kerja Unggul“ yang akan dipelajari bersama. Adapun 

langkah-langkahnya sebagai berikut; 
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a. Infografis 

Infografis berisi mengenai alur materi “Membentuk Pribadi Muslim yang Taat, 

Kompetitif, dan Beretos Kerja Unggul” dalam bentuk grafis. GPAI dan Budi Pekerti 

membimbing dan menjelaskan kepada peserta didik untuk mengkaji infografis ini, 

agar peserta didik dapat memahami gambaran garis besar materi yang akan 

dipelajari. 

b. Tadabbur  

Tadabbur merupakan rubrik yang menyajikan gambar-gambar, dan konsep yang 

mengantarkan peserta didik untuk dapat memahami materi “Membentuk Pribadi 

Muslim yang Taat, Kompetitif, dan Beretos Kerja Unggul”. 

1) GPAI dan Budi Pekerti meminta peserta didik untuk mengamati dengan 

membaca dan mengkaji rubrik tadabbur ini yang bertujuan agar peserta didik 

dapat memahami materi “Membentuk Pribadi Muslim yang Taat, Kompetitif, 

dan Beretos Kerja Unggul”. 

2) GPAI dan Budi Pekerti membimbing peserta didik untuk mengerjakan rubrik 

“Aktivitas 1.1 dan Aktivitas 1.2” 

3) Setiap kelompok mendiskusikan inti dari ulasan tersebut dan keterkaitan antara 

ilustrasi gambar dengan topik pembelajaran.  

4) Setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya. Kelompok lain ikut mencermati 

dan memberikan respon terhadap hasil paparan tersebut. 

5) GPAI dan Budi Pekerti memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 

dikemukakan setiap kelompok tentang “Membentuk Pribadi Muslim yang Taat, 

Kompetitif, dan Beretos Kerja Unggul”. berdasarkan buku teks atau sumber lain 

yang relevan. 

c. Wawasan Islami 

Wawasan Islami berisi  kegiatan  yang  harus  peserta  didik  lakukan  untuk 

memahami materi agar Kompetensi Dasar (KD) PAI dan Budi Pekerti, melalui 

membaca cepat sebagai Penguatan Program Literasi dengan membuat ringkasan-

ringkasan pokok yang terdapat pada uraian materi. Langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut: 

1) Secara klasikal/ kelompok mencermati ulasan tentang “Membentuk Pribadi 

Muslim yang Taat, Kompetitif, dan Beretos Kerja Unggul”. antara lain teks Q.S. 

an Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 48, dan Q.S. at-Taubah/9: 105, kaidah hukum 

tajwid, asbabun nuzul, arti per kata, ayat dan hadits serta isi dan kandungan 

Ayat dan Hadits, sikap dan perilaku yang mencerminkan Ayat dan Hadits. 
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2) Setiap kelompok mendiskusikan inti dari ulasan tersebut dan keterkaitan 

antara dalil-dalil dengan topik pembelajaran. 

3) Setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya. Kelompok lain ikut 

mencermati dan memberikan respon terhadap hasil paparan tersebut.   

4)  GPAI dan Budi Pekerti memberikan pengarahan, penguatan dan penjelasan 

jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peserta didik, dalam upaya 

meningkatkan pemahaman materi “Membentuk Pribadi Muslim yang Taat, 

Kompetitif, dan Beretos Kerja Unggul “.  

5) Pertanyaan-pertanyaan yang berkembang, agar lebih terinci dan jelas terkait 

 dengan pertanyaan peserta didik, dalam upaya meningkatkan pemahaman 

“Membentuk Pribadi Muslim yang Taat, Kompetitif, dan Beretos Kerja Unggul”, 

terkait dengan  kaidah hukum tajwid, asbabun nuzul, arti per kata dan ayat 

serta hadits serta isi dan kandungan Ayat dan Hadits, sikap dan perilaku yang 

mencerminkan ayat dan Hadits. 

6) GPAI dan Budi Pekerti membimbing peserta didik untuk mengerjakan tugas 

yang ada dirubrik “Aktivitas  1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, dan 1.11 ”. 

d. Penerapan Karakter 

Rubrik ini berisi instrumen berupa butir sikap dan nilai karakter yang terkait dengan 

materi “Membentuk Pribadi Muslim yang Taat, Kompetitif, dan Beretos Kerja 

Unggul“ yang diharapkan setelah mempelajari materi tersebut peserta didik 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

1)  GPAI dan Budi Pekerti membimbing peserta didik untuk membaca instrumen 

tersebut.  

2)  GPAI dan Budi Pekerti memberikan penjelasan tambahan dan penguatan 

berkaitan dengan instrumen tersebut. 

e. Khulasah 

Khulasah menyajikan ringkasan materi pada rubrik Wawasan Islami.  GPAI dan Budi 

Pekerti dengan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran  tersebut sesuai 

yang terdapat dalam buku teks pada kolom khulasah sehingga peserta didik dapat 

memahami garis besar materi tentang “Membentuk Pribadi Muslim yang Taat, 

Kompetitif, dan Beretos Kerja Unggul“.  

f. Penilaian 

Rubrik ini berisi: 

1) Penilaian sikap berupa catatan amaliah sehari-hari terkait dengan ibadah 

mahdhah dan ghaira mahdhah dan instrumen yang harus diisi oleh peserta didik 

sebagai muhasabah. 
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a) GPAI dan Budi Pekerti membimbing peserta didik untuk mengisi  buku 

catatan kegiatan ibadah mahdhah dan ghaira mahdhah dan instrumen 

tersebut dengan jujur sesuai dengan kenyataan sebenarnya.  

b) GPAI dan Budi Pekerti memberikan penjelasan tambahan dan penguatan 

berkaitan dengan hasil dari jawaban instrumen peserta didik yang 

merupakan muhasabah diri.  

c) GPAI dan Budi Pekerti membuat catatan peserta didik berdasarkan observasi 

dalam bentuk jurnal. 

2) Penilaian pengetahuan berupa instrumen tes pengetahuan tentang materi 

“Membentuk Pribadi Muslim yang Taat, Kompetitif, dan Beretos Kerja Unggul“ 

yang bertujuan untuk memetakan kemampuan peserta didik dalam memahami 

materi yang meliputi:  

a) GPAI dan Budi Pekerti membimbing peserta didik untuk mengerjakan 

bagian pilihan ganda dan uraian. 

b) GPAI dan Budi Pekerti bersama peserta didik memberikan penilaian dari “ 

Penilaian Pengetahuan”.  

c) GPAI dan Budi Pekerti memberikan “reward” kepada peserta didik yang 

mendapatkan nilai terbaik. 

3) Penilaian keterampilan berupa penilaian praktik terkait membaca dan 

menghafal Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 48, dan Q.S. at-Taubah/9: 105 

yang harus dikuasai peserta didik.  

a) Guru membimbing peserta didik untuk membaca dan menghafalkan 

bacaan Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 48, dan Q.S. at-Taubah/9: 105. 

b) Guru membimbing peserta didik untuk mengerjakan perintah yang ada 

dirubrik “Aktivitas 1.12”. 

 

G. Proses Penilaian 

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik: 

1. Penilaian sikap. 

a. Observasi tertutup. 

Penilaian sikap spritual dan sikap sosial, jika peserta didik yang belum 

menunjukkan sikap yang diharapkan (dilihat dari hasil pengisian butir-butir  

peryataan sikap positif dengan kolom ya atau tidak atau dengan likert scala yang 

tersedia di buku siswa), maka perlu ditindak lanjuti dengan melakukan pembinaan 

yang dilakukan oleh guru, wali kelas dan guru BP/BK.       
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b. Observasi terbuka. 

No Tgl Nama Peserta 

didik 

Catatan 

Perilaku 

Butir 

Sikap 

Tanda 

tangan 

Tindak 

lanjut 

1       

2       

3       

Dst.       

Jurnal ini berisi tentang catatan perilaku peserta didik yang “ekstrim” yaitu perilaku 

yang sangat baik atau kurang baik sesuai dengan materi  yang dipelajari dan sikap 

yang ditumbuhkan dalam satu semester. 

c. Deskripsi nilai sikap. 

1) Sangat Baik, jika memiliki kecenderungan sebagian besar materi yang dipelajari. 

2) Baik, jika tidak ada catatan apapun dalam jurnal. 

3) Cukup, jika mulai menunjukkan adanya perkembangan positif. 

4) Kurang, jika belum menunjukkan adanya perkembangan positif. 

2. Penilaian pengetahuan. 

 Bab I (Bagian 1) 

a. Pilihan ganda. 

No Kunci Jawaban Skor Penilaian 

1 C 1 

2 D 1 

3 E 1 

4 A 1 

5 C 1 

6 E 1 

7 C 1 

8 C 1 

9 E 1 

10 D 1 

 Jumlah Skor 10 

 

b. Uraian. 

No Kunci Jawaban Cara Penilaian Skor 

Maks 

1 Perbedaan antara ketaatan 

kepada Allah Swt., Rasul, dan ulil 

amri: 

 Jika peserta didik dapat 

menuliskan perbedaan ketaatan 

5 
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No Kunci Jawaban Cara Penilaian Skor 

Maks 

a. Ketaatan kepada Allah Swt., 

dan Rasul bersifat mutlak dan 

mengikat, sedangkan kepada 

ulil amri bersyarat. 

b. Semua perintah Rasul itu 

sejalan dengan perintah Allah 

Swt., sedangkan ulil amri boleh 

jadi bertentangan dengan 

perintah Allah Swt., dan Rasul-

Nya 

c. Semua perintah Allah Swt., dan 

Rasul membawa kemaslahatan 

manusia, tetapi tidak demikian 

dengan ulil amri, karena bisa 

jadi perintahnya  yang 

mengarah kepada 

kemaksiatan, dan ini tentu 

tidak boleh ditaati. 

kepada Allah Swt., Rasul, dan ulil 

amri dengan lengkap, skor 5. 

 Jika peserta didik dapat 

menuliskan perbedaan ketaatan 

kepada Allah Swt., Rasul, dan ulil 

amri dengan lengkap kurang 

lengkap, skor 3. 

 Jika peserta didik dapat 

menuliskan perbedaan ketaatan 

kepada Allah Swt., Rasul, dan ulil 

amri dengan lengkap tidak 

lengkap, skor 1. 

 

2 Terjemahan atau maksud dari   

ْمۚ َفِاْن �ََ�اَزْعُتْم ِ	ْ� َ�ْ�ءٍ 
ُ
� اْ�َ�ْمِر ِمْنك�وِ

ُ
   ...َوا

(Q.S. an-Nisā’/4: 59), yakni: 

a. (taat) kepada ulil amri di 

antara kamu, jika kamu 

berlainan dalam … . 

b. Mentaati perintah bukan 

hanya kepada Allah Swt., dan 

Rasul, tetapi juga kepada ulil 

amri (pemimpin). 

c. Jika berlainan pendapat 

harus dicari solusi yang tepat. 

 Jika peserta didik dapat 

menuliskan  terjemahan atau 

maksud dari  potongan Q.S. an-

Nisā’/4: 59 dengan lengkap, skor 

5. 

 Jika peserta didik dapat 

menuliskan  terjemahan atau 

maksud dari  potongan Q.S. an-

Nisā’/4: 59 kurang lengkap, skor 

3. 

 Jika peserta didik dapat 

menuliskan  terjemahan atau 

maksud dari  potongan Q.S. an-

Nisā’/4: 59 kurang lengkap, skor 1. 

5 

3 Menjodohkan pernyataan-

pernyataan dengan jawaban 

yang ada: 

 Jika peserta didik dapat 

menjodohkan pernyataan-

pernyataan dengan jawaban 

secara benar semuanya, skor 5 

5 
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No Kunci Jawaban Cara Penilaian Skor 

Maks 

a. Keharusan mentaati ulil amri, 

jika tidak mengajak kepada 

kemaksiatan 

b.   ٌ!ْ"َ#%ًِوْي
ْ
ْحَسُن َتأ

َ
ا وَّ  : terbaik 

dan bagus akibatnya 

c.  Hukum nun mati dari 

potongan ayat: Ikhfa’ dan Ikhfa’ 

 

 

 Jika peserta didik dapat 

menjodohkan pernyataan-

pernyataan dengan jawaban 

secara benar, tetapi kurang 

lengkap, skor 3. 

 Jika peserta didik dapat 

menjodohkan pernyataan-

pernyataan dengan jawaban 

secara benar tidak lengkap, skor 

1. 

4 Hubungan positif ketaatan 

kepada Allah Swt., para Rasul, 

dan ulil amri dalam kehidupan 

sehari-hari: 

a. Perintah Allah Swt. kepada 

manusia agar mentaati 

perintah-Nya, agar sukses dan 

bahagia. 

b.  Diutusnya para Rasul , agar 

manusia dapat meneladani 

dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Disebabkan aturan Allah Swt., 

dan Rasul masih banyak yang 

umum, maka kita diperintah 

mentaati ulil amri, asalkan tidak 

mengarah kepada 

kemaksiatan.  

- Jika peserta didik dapat 

menuliskan hubungan positif 

ketaatan kepada Allah Swt., para 

Rasul, dan ulil amri dalam 

kehidupan sehari-hari dengan 

lengkap, skor 5. 

- Jika peserta didik dapat 

menuliskan hubungan positif 

ketaatan kepada Allah Swt., para 

Rasul, dan ulil amri dalam 

kehidupan sehari-hari kurang 

lengkap, skor 3. 

- Jika peserta didik dapat 

menuliskan hubungan positif 

ketaatan kepada Allah Swt., para 

Rasul, dan ulil amri dalam 

kehidupan sehari-hari tidak 

lengkap, skor 1.  

 

5 

5 Hubungan taat dengan disiplin 

serta beragama yang baik, yaitu: 

a. Orang taat hidupnya displin, 

akibatnya hasil hidupnya 

sukses dan bahagia 

- Jika peserta didik dapat 

menuliskan hubungan taat 

dengan disiplin serta beragama 

yang baik dengan lengkap, skor 

5. 

- Jika peserta didik dapat 

menuliskan hubungan taat 

5 
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No Kunci Jawaban Cara Penilaian Skor 

Maks 

b. Disiplin sangat dibutuhkan, 

dan itu berarti sejalan dengan 

beragama yang baik 

c.  Taat dan disipilin menjadi 

faktor penting dalam 

beragama. 

dengan disiplin serta beragama 

yang baik kurang lengkap, skor 3. 

- Jika peserta didik dapat 

menuliskan hubungan taat 

dengan disiplin serta beragama 

yang baik tidak lengkap, skor 1. 

  

  Jumlah Skor   25 

Nilai akhir yang diperoleh peserta didik merupakan akumulasi perolehan nilai pilihan 

ganda dan uraian dibagi 2. 

 Bab I (Bagian 2) 

 Pilihan ganda. 

No Kunci Jawaban Skor Penilaian 

1 B 1 

2 A 1 

3 E 1 

4 C 1 

5 C 1 

6 A 1 

7 C 1 

8 A 1 

9 E 1 

10 D 1 

 Jumlah Skor 10 

 

 Uraian. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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 Bab I (Bagian 3) 

 Pilihan ganda. 

No Kunci Jawaban Skor Penilaian 

1 E 1 

2 D 1 

3 C 1 

4 D 1 

5 B 1 

6 E 1 

7 B 1 

8 B 1 

9 D 1 

10 B 1 

 Jumlah Skor 10 

 

 Uraian. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Penilaian keterampilan 

a. Penerapan bacaan 

1)  Praktik membaca 

No Nama Aspek Yang Dinilai Nilai 

Tajwid 

(1-4) 

Tartil 

(1-3) 

Makharijul 

Huruf (1-3) 

1      

2      

Dst.      

 

Aspek Kriteria Skor 

1. Tajwid Tidak melakukan kesalahan tajwid 4 

Melakukan 1-5 kesalahan tajwid 3 
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Melakukan 6-10 kesalahan tajwid 2 

Melakukan lebih dari 11 kesalahan tajwid 1 

2. Tartil 

 

Baik 3 

Cukup 2 

Kurang 1 

3.  Makharijul 

Huruf 

 

Tidak melakukan kesalahan makharijul huruf 3 

Melakukan 1-5 kesalahan makharijul huruf 2 

Melakukan lebih dari11 kesalahan makharijul 

huruf 

1 

 

2)  Praktik hafalan 

 

No Nama Aspek Yang Dinilai Nilai 

Tajwid 

(1-4) 

Tartil 

(1-3) 

Makharijul 

Huruf (1-3) 

1      

2      

Dst.      

 

 

Aspek Kriteria Skor 

1. Tajwid Tidak melakukan kesalahan tajwid 4 

Melakukan 1-5 kesalahan tajwid 3 

Melakukan 6-10 kesalahan tajwid 2 

Melakukan lebih dari 11 kesalahan tajwid 1 

2. Tartil 

 

Baik 3 

Cukup 2 

Kurang 1 

3.  Makharijul 

huruf 

 

Tidak melakukan kesalahan makharijul huruf 3 

Melakukan 1-5 kesalahan makharijul huruf 2 

Melakukan lebih dari 11 kesalahan makharijul 

huruf 

1 
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b. Unjuk Kerja (Pelaksanaan Presentasi) 

No Nama Siswa 

Aspek yang 

dinilai 

Skor 

Maks Nilai 
Ketuntasan Tindak Lanjut 

1 2 3   TT R P 

           

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 sangat jelas dan 

kurang rapi, skor 20. 

d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan 

tidak rapi, skor 10 

 Program Remidial, Pangayaan, dan Interaksi Orang Tua 

Catatan: 

a. Guru dapat mengembangkan instrumen penilaian sesuai dengan 

kebutuhan. 

b. Guru diharapkan memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter yang 

dimiliki peserta didik selama dalam proses pembelajaran.  

 

H. Pengayaan 

Terkait kegiatan pembelajaran, peserta didik yang sudah menguasai materi 

sebelum waktu yang telah ditentukan, diminta untuk soal-soal pengayaan berupa 
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pertanyaan-pertanyaan yang lebih fenomenal dan inovatif atau aktivitas lain yang 

relevan dengan topik pembelajaran Membentuk Pribadi Muslim Yang Taat, Kompetitif, 

dan Beretos Kerja yang Unggul (Telaah Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 48, dan Q.S. at-

Taubah/9: 105 serta Hadits).  

Melalui kegiatan tersebut, guru dapat mencatat dan memberikan tambahan nilai 

bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan. 

 

I. Remedial 

Peserta didik yang belum menguasai materi (belum mencapai ketuntasan belajar) 

akan dijelaskan kembali oleh guru materi Membentuk Pribadi Muslim Yang Taat, 

Kompetitif, dan Beretos Kerja yang Unggul (Telaah Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-Māidah/5: 48, 

dan Q.S. at-Taubah/9: 105 serta Hadits).  

Guru melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis atau memberikan 

tugas individu terkait dengan topik yang telah dibahas. Remedial dilaksanakan pada 

waktu dan hari tertentu yang disesuaikan, contoh: pada saat jam belajar, apabila masih 

ada waktu atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran setelah selesai). 

 

J. Interaksi guru dengan orang tua 

Guru meminta peserta didik memperlihatkan rublik “Penilaian ” dalam buku 

Praktikum Agama dan Budi Pekerti kepada orang tuanya dengan memberikan komentar 

dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada 

orang tua yang berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran atau berkomunikasi dengan orang tua untuk bertukar informasi tentang 

perkembangan perilaku anaknya.  

Sebagai contohnya, orang tua diminta mengamati perilaku anaknya sesudah 

merefleksikan pemahaman terhadap nilai-nilai dari Membentuk Pribadi Muslim Yang 

Taat, Kompetitif, dan Beretos Kerja yang Unggul (Telaah Q.S. an-Nisā’/4: 59, Q.S. al-

Māidah/5: 48, dan Q.S. at-Taubah/9: 105 serta Hadits) di lingkungan tempat tinggalnya. 

 

 

 

 

 

 

 


