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Kata Pengantar

Rasa syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah
melimpahkan karunia dan nikmat-Nya sehingga kami mampu menyelesaikan
buku Model Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ini. Model
Silabus dan RPP ini kami susun sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan
pembelajaran di sekolah.
Model Silabus dan RPP ini mengacu pada buku pelajaran Membangun Akidah
dan Akhlak 3 untuk Kelas IX Madrasah Tsanawiyah tulisan T. Ibrahim dan
H. Darsono yang diterbitkan oleh PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. Penyusunan
Model Silabus dan RPP ini berpedoman pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan
Standar Isi (SI) Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di madrasah sebagaimana
tertuang dalam Permenag Nomor 2 Tahun 2008. Selain itu, Model Silabus dan RPP
ini juga merujuk pada pedoman penyusunan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan
Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
Model Silabus dan RPP ini hanya merupakan alternatif bagi guru dalam
melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Dengan demikian, guru dapat
mengembangkannya sesuai kreativitas guru sekaligus disesuaikan dengan kondisi
sekolah, potensi daerah, serta kebutuhan siswa. Harapan kami, Model Silabus dan
RPP ini dapat membantu kelancaran proses pembelajaran di sekolah.
Solo, Mei 2009		
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Pemahaman
dalil tentang kebenaran adanya
hari akhir

Membahas
tentang tandatanda dan
peristiwa yang
berhubungan
dengan hari
akhir

Dalil tentang kebenaran adanya
hari akhir

Tanda-tanda dan
peristiwa yang
berhubungan
dengan hari akhir

3. Menjelaskan
berbagai
tanda dan
peristiwa yang
berhubungan
dengan hari
akhir

Penjelasan
tentang arti
beriman kepada
hari akhir

Pengertian
beriman kepada
hari akhir

1. Menjelaskan
pengertian
beriman
kepada hari
akhir

2. Menunjukkan
bukti/dalil kebenaran akan
terjadinya hari
akhir

(3)

(2)

(1)

Kegiatan
Pembelajaran

Dapat menjelaskan
berbagai tanda
dan peristiwa
yang berhubungan
dengan hari akhir

Dapat menyebutkan bukti/dalil
kebenaran akan
terjadinya hari
akhir

Dapat menjelaskan pengertian
beriman kepada
hari akhir

(4)

Indikator

Tes
lisan

Tes
lisan

Tes
lisan

(5)

Teknik

Uraian

Uraian

Uraian

(6)

Bentuk
Instrumen

Penilaian

Sebutkan tanda-tanda akan
datangnya hari
akhir!

Sebutkan
dalil tentang
adanya hari
akhir!

Jelaskan
pengertian
beriman
kepada hari
akhir!

(7)

Contoh
Instrumen

4 × 40
menit

4 × 40
menit

(8)

Alokasi
Waktu

MTs ....
IX/1
Akidah dan Akhlak
Meningkatkan keimanan kepada hari akhir dan alam gaib yang masih berhubungan dengan hari akhir

Materi Pokok

:
:
:
:

Kompetensi
Dasar

Nama Sekolah
Kelas/Semester
Mata Pelajaran
Standar Kompetensi

SILABUS

– Buku
Membangun
Akidah dan
Akhlak 3
untuk Kelas
IX Madrasah
Tsanawiyah
terbitan
PT Tiga
Serangkai
Solo
– Al-Qur’an
dan
terjemahnya
– Buku lain
yang relevan

(9)

Sumber
Belajar
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Dapat
menampilkan
perilaku yang
mencerminkan
keimanan terhadap
hari akhir

Dapat menjelaskan
macam-macam
alam gaib yang
berhubungan
dengan hari akhir

(4)

(3)
Membahas
pengertian dan
pentingnya
berilmu, bekerja
keras, kreatif,
dan produktif

Membahas tentang bentuk dan
contoh perilaku
berilmu, bekerja
keras, kreatif,
dan produktif

(2)

Pengertian dan
pentingnya
berilmu, bekerja
keras, kreatif,
dan produktif

Bentuk dan
contoh perilaku
berilmu, bekerja
keras, kreatif,
dan produktif

1. Menjelaskan
pengertian dan
pentingnya
berilmu, kerja
keras, kreatif,
dan produktif
dalam fenomena kehidupan

2. Mengidenti
fikasi
bentuk dan
contoh-contoh
perilaku
berilmu, kerja
keras, kreatif,
dan produktif

Dapat
menyebutkan
bentuk dan
contoh-contoh
perilaku berilmu,
kerja keras,
kreatif, dan
produktif

Dapat menjelaskan pengertian
dan pentingnya
berilmu, kerja
keras, kreatif,
dan produktif
dalam fenomena
kehidupan

(4)

Menerapkan akhlak terpuji kepada diri sendiri

(1)

:

Mambahas
bentuk-bentuk
perilaku yang
mencerminkan
keimanan
kepada hari
akhir

Perilaku yang
mencerminkan
keimanan kepada
hari akhir

5. Menampilkan
perilaku yang
mencerminkan
keimanan
terhadap hari
akhir

Standar Kompetensi

Membahas
tentang alam
gaib yang
berhubungan
dengan hari
akhir

Alam gaib yang
berhubungan
dengan hari akhir

4. Menjelaskan
macam-macam alam
gaib yang
berhubungan
dengan hari
akhir

(3)

(2)

(1)

Tes
lisan

Tes
lisan

(5)

Tes
lisan

Tes
lisan

(5)

Uraian

Uraian

(6)

Uraian

Uraian

(6)

Kemukakan
contoh kreatif!

Jelaskan pentingnya kita
berilmu!

(7)

Kemukakan
contoh
perilaku yang
mencerminkan
keimanan
kepada hari
akhir!

Apa yang dimaksud alam
barzakh?

(7)

4 × 40
menit

(8)

2 × 40
menit

4 × 40
menit

(8)

– Buku
Membangun
Akidah dan
Akhlak 3
untuk Kelas
IX Madrasah
Tsanawiyah
terbitan
PT Tiga
Serangkai
Solo
– Al-Qur’an
dan
terjemahnya
– Buku lain
yang relevan

(9)

(9)
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(3)
Mambahas
nilai-nilai positif
berilmu, bekerja
keras, kreatif,
dan produktif

Membahas
perilaku
berilmu, bekerja
keras, kreatif,
dan produktif

(2)

Nilai positif
berilmu, bekerja
keras, kreatif,
dan produktif

Perilaku berilmu,
bekerja keras,
kreatif, dan
produktif

(1)

3. Menunjukkan nilai-nilai
positif dari
berilmu, kerja
keras, kreatif,
dan produktif
dalam fenomena kehidupan

4. Membiasakan
perilaku
berilmu, kerja
keras, kreatif,
dan produktif
dalam
kehidupan
sehari-hari

Dapat
membiasakan
perilaku berilmu,
kerja keras,
kreatif, dan
produktif dalam
kehidupan seharihari

Dapat menunjukkan nilai-nilai
positif dari
berilmu, kerja
keras, kreatif,
dan produktif
dalam fenomena
kehidupan

(4)

Tes
lisan

Tes
lisan

(5)

Uraian

Uraian

(6)

Kemukakan
contoh
perilaku orang
berilmu!

Sebutkan
keuntungan
bekerja keras!

(7)
2 × 40
menit

(8)

(9)
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(3)
Membahas
pengertian
beriman kepada
qada dan qadar

Membahas dalil
tentang adanya
qada dan qadar

Membicarakan tanda dan
peristiwa yang
berhubungan
dengan qada
dan qadar

(2)

Pengertian
beriman kepada
qada dan qadar

Dalil tentang
adanya qada dan
qadar

Tanda-tanda dan
peristiwa yang
berhubungan
dengan qada dan
qadar

(1)

1. Menjelaskan
pengertian
beriman
kepada qada
dan qadar

2. Menunjukkan
bukti/dalil
kebenaran
adanya qada
dan qadar

3. Menjelaskan
berbagai
tanda dan
peristiwa yang
berhubungan
dengan qada
dan qadar

Kegiatan
Pembelajaran

Dapat menjelaskan berbagai tanda
dan peristiwa
yang berhubungan
dengan qada dan
qadar

Dapat menunjukkan bukti/dalil
kebenaran adanya
qada dan qadar

Dapat menjelaskan
pengertian
beriman kepada
qada dan qadar

(4)

Indikator

MTs ....
IX/2
Akidah dan Akhlak
Meningkatkan keimanan kepada qada dan qadar

Materi Pokok

:
:
:
:

Kompetensi
Dasar

Nama Sekolah
Kelas/Semester
Mata Pelajaran
Standar Kompetensi

Tes
tertulis

Tes perbuatan

Tes
lisan

(5)

Teknik

SILABUS

Uraian

Penugasan

Uraian

(6)

Bentuk
Instrumen

Penilaian

Kemukakan
contoh
peristiwa yang
berhubungan
dengan qada
dan qadar!

Tulislah
dalil tentang
adanya qada
dan qadar!

Jelaskan
pengertian
iman kepada
qada dan
qadar!

(7)

Contoh
Instrumen

2 × 40
menit

2 × 40
menit

2 × 40
menit

(8)

Alokasi
Waktu

– Buku
Membangun
Akidah dan
Akhlak 3
untuk Kelas
IX Madrasah
Tsanawiyah
terbitan
PT Tiga
Serangkai
Solo
– Al-Qur’an
dan
terjemahnya
– Buku lain
yang relevan

(9)

Sumber
Belajar
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Membahas
pengertian dan
pentingnya
akhlak
terpuji dalam
pergaulan
remaja
Membahas
bentuk dan
contoh akhlak
terpuji dalam
pergaulan
remaja

Bentuk dan
contoh akhlak
terpuji dalam
pergaulan remaja

2. Mengiden
tifikasi
bentuk dan
contoh-contoh
perilaku
akhlak
terpuji dalam
pergaulan
remaja

(3)

Akhlak terpuji
dalam pergaulan
remaja

(2)

1. Menjelaskan
pengertian dan
pentingnya
akhlak
terpuji dalam
pergaulan
remaja

(1)

Dapat menampilkan perilaku yang
mencerminkan
keimanan kepada
qada dan qadar

Dapat menunjukkan ciri-ciri
perilaku orang
yang beriman
kepada qada dan
qadar

(4)

Dapat
menyebutkan
bentuk dan
contoh-contoh
perilaku akhlak
terpuji dalam
pergaulan remaja

Dapat menjelaskan
pengertian dan
pentingnya akhlak
terpuji dalam
pergaulan remaja

(4)

(5)

Tes
lisan

Tes
lisan

(5)

Tes perbuatan

Tes
lisan

Menerapkan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja

Membahas
bentuk
perilaku yang
mencerminkan
keimanan
kepada qada
dan qadar

Perilaku yang
mencerminkan
orang beriman
kepada qada dan
qadar

5. Menampilkan
perilaku yang
mencerminkan
keimanan
kepada qada
dan qadar

:

Membahas
tentang ciri-ciri
perilaku orang
yang beriman
kepada qada
dan qadar

Ciri-ciri perilaku
orang beriman
terhadap qada
dan qadar

4. Menunjukkan ciri-ciri
perilaku orang
yang beriman
kepada qada
dan qadar

Standar Kompetensi

(3)

(2)

(1)

Uraian

Uraian

(6)

Penugasan

Uraian

(6)

Kemukakan
contoh akhlak
terpuji dalam
pergaulan
remaja!

Jelaskan
pengertian
akhlak
karimah!

(7)

Berilah
contoh
perilaku
beriman
kepada qada
dan qadar!

Kemukakan
ciri perilaku
orang yang
beriman
kepada qada
dan qadar!

(7)

2 × 40
menit

2 × 40
menit

(8)

2 × 40
menit

2 × 40
menit

(8)

– Buku
Membangun
Akidah dan
Akhlak 3
untuk Kelas
IX Madrasah
Tsanawiyah
terbitan
PT Tiga
Serangkai
Solo
– Al-Qur’an
dan
terjemahnya
– Buku lain
yang relevan

(9)

(9)
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(3)
Membahas nilai
negatif akibat
pergaulan yang
tidak sesuai
dengan akhlak
Islam

Membahas
penampilan
perilaku
terpuji dalam
pergaulan
remaja seharihari

(2)

Nilai negatif
akibat pergaulan
yang tidak sesuai
akhlak Islam

Perilaku akhlak
terpuji dalam
pergaulan remaja
dalam kehidupan
sehari-hari

(1)

3. Menunjukkan
nilai negatif
akibat
pergaulan
remaja yang
tidak sesuai
dengan akhlak
Islam dalam
fenomena
kehidupan

4. Menampilkan
perilaku
akhlak
terpuji dalam
pergaulan
remaja dalam
kehidupan
sehari-hari

Dapat menampilkan perilaku
akhlak terpuji
dalam pergaulan
remaja dalam
kehidupan seharihari

Dapat
menunjukkan
nilai negatif
akibat pergaulan
remaja yang tidak
sesuai dengan
akhlak Islam
dalam fenomena
kehidupan

(4)

Penugasan

Uraian

Tes
tertulis

Tes perbuatan

(6)

(5)

Tampilkan
perilaku
terpuji dalam
pergaulan
remaja seharihari!

Sebutkan tiga
akibat buruk
pergaulan
yang tidak
sesuai dengan
akhlak Islam!

(7)
2 × 40
menit

(8)

(9)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Pertemuan KeAlokasi Waktu
Standar Kompetensi

:
:
:
:
:

Kompetensi Dasar :
		
Indikator

:

		

I.

Akidah dan Akhlak
IX/1
1 dan 2
4 × 40 menit
Meningkatkan keimanan kepada hari akhir dan alam gaib
yang masih berhubungan dengan hari akhir
1. Menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir
2. Menunjukkan bukti/dalil kebenaran akan terjadinya
hari akhir
1. Dapat menjelaskan pengertian beriman kepada hari
akhir
2. Dapat menyebutkan bukti/dalil kebenaran akan
terjadinya hari akhir

Tujuan Pembelajaran
1.
2.

Siswa dapat menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir.
Siswa dapat menyebutkan bukti/dalil adanya hari akhir.

II. Materi Pembelajaran
Pertemuan Ke-1
1. Pengertian hari akhir
2. Tiga golongan manusia dalam menghadapi datangnya hari akhir
Pertemuan Ke-2
1. Hari akhir menurut Al-Qur’an dan hadis (dalil naqli)
2. Hari akhir menurut ilmu pengetahuan alam (dalil akli)

III. Metode Pembelajaran
1.
2.
3.
4.

Tanya jawab
Diskusi
Ceramah
Tutor sebaya

IV. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Ke-1
1. Kegiatan Pendahuluan (Apersepsi)
a. Guru menyampaikan beberapa pertanyaan seputar hari akhir sebagai
pretest.

RPP Membangun Akidah MTs 3 R1



b.

2.

3.

Atas petunjuk guru, siswa membentuk kelompok-kelomok kecil
untuk persiapan tutor sebaya.
Kegiatan Inti
a. Guru menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir.
b. Guru menjelaskan macam-macam sikap manusia menanggapi
adanya hari akhir.
c. Siswa mengadakan tutor sebaya membaca dalil-dalil naqli tentang
hari akhir.
Kegiatan Penutup
a. Guru memberi kesempatan tanya jawab kepada siswa tentang materi
pembelajaran yang belum dipahami atau penjelasan lebih lanjut.
b. Guru berpesan agar dalil-dalil naqli tentang hari akhir dipelajari di
rumah masing-masing.

Pertemuan Ke-2
1. Kegiatan Pendahuluan (Apersepsi)
a. Guru mengulang secara sekilas tentang materi pada pertemuan
sebelumnya dengan memberikan beberapa pertanyaan.
b. Siswa membentuk kelompok-kelompok kecil untuk meneruskan
tutor sebaya pada pertemuan sebelumnya.
2. Kegiatan Inti
a. Guru memberi kesempatan tutor sebaya untuk membaca dalil-dalil
naqli.
b. Usai tutor sebaya, guru menugasi beberapa siswa untuk membaca
dalil-dalil naqli.
c. Guru menjelaskan materi pembelajaran yang meliputi:
1) hari akhir menurut Al-Qur’an dan hadis (naqli);
2) hari akhir menurut ilmu pengetahuan (akli).
3. Kegiatan Penutup
a. Guru memberi kesempatan tanya jawab kepada siswa tentang materi
pembelajaran yang belum dipahami atau penjelasan lebih lanjut.
b. Guru menyimpulkan uraian materi pembelajaran.

V. Sumber Belajar
1.
2.
3.



Buku Membangun Akidah dan Akhlak 3 untuk Kelas IX Madrasah
Tsanawiyah terbitan PT Tiga Serangkai Solo
Al-Qur’an dan terjemahnya
Buku lain yang relevan

RPP Membangun Akidah MTs 3 R1

VI. Penilaian
1.
2.
3.

Teknik
Tes lisan
Bentuk Instrumen
Uraian
Instrumen
Pertemuan Ke-1
a. Apa yang dimaksud hari akhir?
b. Kapan hari akhir akan terjadi?
c. Sebutkan tiga macam manusia dalam menanggapi akan terjadinya
hari akhir!
d. Tulislah satu dalil yang menyebutkan akan datangnya hari akhir!
e. Bagaimana sikap kita terhadap adanya hari akhir?
Pertemuan Ke-2
a. Bagaimana pandangan Al-Qur’an dan hadis tentang adanya hari
akhir?
b. Bagaimana para ilmuwan menanggapi akan hancurnya alam ini?

			
Mengetahui,
Kepala Sekolah
......................................
NIP.

.........., .............
Guru Akidah dan Akhlak
...............................................
NIP.

RPP Membangun Akidah MTs 3 R1



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Pertemuan KeAlokasi Waktu
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indikator

I.

:
:
:
:
:

Akidah dan Akhlak
IX/1
3 dan 4
4 × 40 menit
Meningkatkan keimanan kepada hari akhir dan alam gaib
yang masih berhubungan dengan hari akhir
: Menjelaskan berbagai tanda dan peristiwa yang ber
hubungan dengan hari akhir
: Dapat menjelaskan berbagai tanda dan peristiwa yang
berhubungan dengan hari akhir

Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menjelaskan berbagai tanda dan peristiwa yang berhubungan
dengan hari akhir.

II. Materi Pembelajaran
Tanda-tanda akan datangnya hari akhir

III. Metode Pembelajaran
1.
2.
3.

Tanya jawab
Tutor sebaya
Ceramah

IV. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
1.

2.

10

Kegiatan Pendahuluan (Apersepsi)
a. Guru mengulang materi yang telah dipelajari pada pertemuan se
belumnya dengan memberikan beberapa pertanyaan.
b. Atas petunjuk guru, siswa membentuk kelompok-kelompok kecil
untuk persiapan tutor sebaya.
Kegiatan Inti
a. Guru menjelaskan tentang kiamat sugra dan kiamat kubra.
b. Guru menjelaskan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat.
c. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengadakan
tutor sebaya dalam membaca dalil-dalil tentang tanda-tanda akan
datangnya hari kiamat.
d. Untuk menghilangkan kejenuhan, guru menyampaikan pertanyaan
selingan.

RPP Membangun Akidah MTs 3 R1

3.

Kegiatan Penutup
a. Guru memberi kesempatan tanya jawab kepada siswa tentang materi
pembelajaran yang belum dipahami atau penjelasan lebih lanjut.
b. Guru menyampaikan pesan agar siswa memahami dalil-dalil naqli
di rumah masing-masing.

V. Sumber Belajar
1.
2.
3.

Buku Membangun Akidah dan Akhlak 3 untuk Kelas IX Madrasah
Tsanawiyah terbitan PT Tiga Serangkai Solo
Al-Qur’an dan terjemahnya
Buku lain yang relevan

VI. Penilaian
1.
2.
3.

Teknik
Tes lisan
Bentuk Instrumen
Uraian
Instrumen
a. Ada berapa macam kiamat itu?
b. Sebutkan contoh-contoh kiamat sugra!
c. Sebutkan tiga tanda kecil akan datangnya kiamat!
d. Apakah yang dimaksud kiamat kubra?
e. Sebutkan tiga tanda besar akan datangnya kiamat!

			
Mengetahui,
Kepala Sekolah
......................................
NIP.

.........., .............
Guru Akidah dan Akhlak
...............................................
NIP.

RPP Membangun Akidah MTs 3 R1
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Pertemuan KeAlokasi Waktu
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indikator

I.

:
:
:
:
:

Akidah dan Akhlak
IX/1
5 dan 6
4 × 40 menit
Meningkatkan keimanan kepada hari akhir dan alam gaib
yang masih berhubungan dengan hari akhir
: Menjelaskan macam-macam alam gaib yang berhubungan
dengan hari akhir
: Dapat menjelaskan macam-macam alam gaib yang ber
hubungan dengan hari akhir

Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menjelaskan macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan
hari akhir.

II. Materi Pembelajaran
Pertemuan Ke-5
1. Alam barzakh
2. Yaumul-ba‘af
3. Yaumul-pasyr
Pertemuan Ke-6
1. Yaumul-piswb dan yaumul-mrzwn
2. Surga dan neraka

III. Metode Pembelajaran
1.
2.
3.

Tanya jawab
Tutor sebaya
Ceramah

IV. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Ke-5
1. Kegiatan Pendahuluan (Apersepsi)
a. Guru menyampaikan beberapa pertanyaan seputar materi pem
belajaran sebagai pretest.
b. Atas petunjuk guru, siswa membentuk kelompok-kelompok kecil
untuk persiapan tutor sebaya.
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2.

3.

Kegiatan Inti
a. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengadakan tutor
sebaya membaca dalil-dallil naqli.
b. Guru menjelaskan materi pembelajaran yang meliputi alam barzakh,
yaumul-ba‘af, dan yaumul-pasyr.
c. Untuk menghilangkan kejenuhan, guru menyampaikan pertanyaan
selingan.
d. Siswa membaca dalil-dalil yang berhubungan dengan alam barzakh,
yaumul-ba‘af, dan yaumul-pasyr.
Kegiatan Penutup
a. Guru memberi kesempatan tanya jawab kepada siswa tentang materi
pembelajaran yang belum dipahami atau perlu penjelasan lebih
lanjut.
b. Guru menyampaikan pesan agar siswa memahami dalil-dalil naqli
di rumah masing-masing.

Pertemuan Ke-6
1. Kegiatan Pendahuluan (Apersepsi)
a. Guru mengulang secara sekilas tentang materi pada pertemuan
sebelumnya dengan memberikan beberapa pertanyaan.
b. Siswa membentuk kelompok-kelompok kecil untuk meneruskan
tutor sebaya pada pertemuan sebelumnya.
2. Kegiatan Inti
a. Guru menjelaskan materi pembelajaran yang meliputi yaumul-piswb
dan yaumul-mrzwn.
b. Untuk menghilangkan kejenuhan, guru menyelingi dengan beberapa
pertanyaan.
c. Guru menjelaskan balasan bagi setiap orang sesuai dengan amalnya
di dunia, yaitu surga dan neraka.
d. Guru menjelaskan keadaan surga dan neraka beserta dalil-dalinya.
3. Kegiatan Penutup
a. Guru memberi kesempatan tanya jawab kepada siswa tentang materi
pembelajaran yang belum dipahami atau perlu penjelasan lebih
lanjut.
b. Guru menyampaikan pesan agar siswa menelaah kembali dalil-dalil
naqli di rumah masing-masing.

V. Sumber Belajar
1.

Buku Membangun Akidah dan Akhlak 3 untuk Kelas IX Madrasah
Tsanawiyah terbitan PT Tiga Serangkai Solo
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2.
3.

Al-Qur’an dan terjemahnya
Buku lain yang relevan

VI. Penilaian
1.

Teknik
Tes lisan
2. Bentuk Instrumen
Uraian
3. Instrumen
Pertemuan Ke-5
a. Berapa lama roh manusia berada di alam barzakh?
b. Apa yang ditunjukkan kepada manusia di alam barzakh?
c. Jelaskan pengertian yaumul-ba‘af!
d. Bagaimana sikap orang kafir menanggapi akan datangnya yaumulba‘af? Kemukakan dalilnya!
e. Bagaimana sikap orang kafir ketika dibangkitkan dari alam
kuburnya? Kemukakan dalilnya!
Pertemuan Ke-6
a. Apakah perbedaan yaumul-pasyr dengan Mahsyar?
b. Siapa yang dimaksud Kirwman Kwtibrn pada Surah al-Infihwr Ayat
11?
c. Semua amal perbuatan, ucapan, dan sikap kita tercatat oleh malaikat.
Bagaimana seharusnya sikap kita?
d. Bagaimana sikap manusia ketika menerima catatan amalnya?
e. Dapatkah manusia mengelak saat ditanya di Padang Mahsyar kelak?
Kemukakan dalilnya!
			
.........., .............
Mengetahui,
Kepala Sekolah
Guru Akidah dan Akhlak
......................................
NIP.

14

RPP Membangun Akidah MTs 3 R1

...............................................
NIP.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Pertemuan KeAlokasi Waktu
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indikator

I.

:
:
:
:
:

Akidah dan Akhlak
IX/1
7
2 × 40 menit
Meningkatkan keimanan kepada hari akhir dan alam gaib
yang masih berhubungan dengan hari akhir
: Menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan
terhadap hari akhir
: Dapat menampilkan perilaku yang mencerminkan keiman
an terhadap hari akhir

Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap
hari akhir.

II. Materi Pembelajaran
Perilaku orang yang beriman kepada hari akhir

III. Metode Pembelajaran
1.
2.

Tanya jawab
Diskusi

IV. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
1.

2.

Kegiatan Pendahuluan (Apersepsi)
a. Guru mengulang secara sekilas materi dari pertemuan ke-1
sampai dengan ke-6 melalui pertanyaan-pertanyaan yang bersifat
menggugah ingatan siswa terhadap materi iman kepada hari akhir.
b. Sebelum memasuki pembelajaran berikutnya, guru mempersilakan
kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang sudah dipelajari
dan belum dipahami.
Kegiatan Inti
a. Guru mengingatkan kembali bahwa hari akhir pasti akan datang.
b. Guru menjelaskan konsekuensi-konsekuensi yang akan diterima
oleh setiap individu dengan segala amalannya selama di dunia.
c. Guru mengajak diskusi para siswa tentang perilaku-perilaku yang
dapat menyelamatkan manusia di akhirat.

RPP Membangun Akidah MTs 3 R1
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3.

Kegiatan Penutup
a. Guru dan siswa merumuskan hasil diskusi dan menemukan
formulasi amal yang dapat menyelamatkan atau merugikan manusia
di akhirat.
b. Guru memberi kesempatan tanya jawab kepada siswa tentang materi
pembelajaran yang belum dipahami atau penjelasan lebih lanjut.
c. Guru menyampaikan pesan agar siswa selalu membiasakan beramal
yang dapat menyelamatkan dari azab Allah di akhirat.

V. Sumber Belajar
1.
2.
3.

Buku Membangun Akidah dan Akhlak 3 untuk Kelas IX Madrasah
Tsanawiyah terbitan PT Tiga Serangkai Solo
Al-Qur’an dan terjemahnya
Buku lain yang relevan

VI. Penilaian
1.

Teknik
Tes lisan
2. Bentuk Instrumen
Uraian
3. Instrumen
a. Apa yang dapat menyelamatkan manusia dari azab Allah di akhirat
nanti?
b. Kemukakan contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada
hari akhir!
			
.........., .............
Mengetahui,
Kepala Sekolah
Guru Akidah dan Akhlak
......................................
NIP.

...............................................
NIP.

Kunci Bab I (Iman kepada Hari Akhir)
A. Pilihan Ganda
1. b
2. a
3. d
4. c
5. b
16

6.
7.
8.
9.
10.

c
c
c
b
c
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11.
12.
13.
14.
15.

b
d
c
d
a

16.
17.
18.
19.
20.

c
b
d
b
c

B. Uraian
1. beriman kepada hari akhir berarti meyakini akan adanya hari akhir sebagai
hari pembalasan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia
2. kepercayaan bahwa ada penjelmaan kembali roh orang yang sudah mati
kepada makhluk sesudahnya dan kepercayaan ini tidak benar
3. karena harus senantiasa membatasi dan menahan diri sehingga jangan
sampai berbuat sesuatu yang melanggar norma agama
4. karena mereka hidup bebas dan mengikuti hawa nafsunya tanpa mengenal
norma-norma agama
5. kehidupan di hari akhir merupakan kehidupan yang hakiki dan bersifat
kekal abadi, sedangkan dunia hanyalah sementara
6. alam kubur, yaitu alam penantian setelah manusia mati sampai datangnya
hari kiamat
7. Mahsyar adalah tempat berkumpulnya manusia setelah bangkit dari alam
kubur untuk menjalani hisab dan mizan (perhitungan dan penimbangan
amal)
8. dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yaumul-ba‘af (hari kebangkitan), yaumulpasyr (hari berkumpul), dan yaumul-jazw’ (hari pembalasan amal)
9. catatan amalnya masing-masing (selama hidup di dunia) yang dilakukan
oleh Malaikat Raqib dan ‘Atid
10. hari (waktu) berkumpulnya manusia di Padang Mahsyar untuk menerima
pengadilan dari Allah swt. atas segala amal yang telah dilakukan

RPP Membangun Akidah MTs 3 R1
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Pertemuan KeAlokasi Waktu
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

Akidah dan Akhlak
IX/1
8 dan 9
4 × 40 menit
Menerapkan akhlak terpuji kepada diri sendiri
1. Menjelaskan pengertian dan pentingnya berilmu,
kerja keras, kreatif, dan produktif dalam fenomena
kehidupan
		 2. Mengidentifikasi bentuk dan contoh-contoh perilaku
berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif
Indikator
: 1. Dapat menjelaskan pengertian dan pentingnya berilmu,
kerja keras, kreatif, dan produktif dalam fenomena
kehidupan
		 2. Dapat menyebutkan bentuk dan contoh-contoh
perilaku berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif

I.

:
:
:
:
:
:

Tujuan Pembelajaran
1.
2.

Siswa dapat menjelaskan pengertian dan pentingnya berilmu, kerja keras,
kreatif, dan produktif dalam fenomena kehidupan.
Siswa dapat menyebutkan bentuk dan contoh-contoh perilaku berilmu,
kerja keras, kreatif, dan produktif.

II. Materi Pembelajaran
Pertemuan Ke-8
1. Pengertian dan pentingnya berilmu, perintah mencari ilmu, serta manfaat
ilmu
2. Dalil-dalil naqli tentang ilmu
3. Pengertian dan pentingnya bekerja keras, perintah untuk bekerja keras,
bentuk/contoh sikap bekerja keras, serta manfaat bekerja keras
4. Dalil-dalil tentang bekerja keras
Pertemuan Ke-9
1. Pengertian kreatif, produktif, dan inovatif
2. Perlunya memiliki sikap kreatif, produktif, dan inovatif
3. Dalil-dalil tentang kreatif, produktif, dan inovatif
4. Bentuk/contoh sikap kreatif, produktif, dan inovatif
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III. Metode Pembelajaran
1.
2.
3.

Tanya jawab
Diskusi
Ceramah

IV. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Ke-8
1. Kegiatan Pendahuluan (Apersepsi)
a. Guru menyampaikan beberapa pertanyaan sebagai pretest tentang
pentingnya ilmu dan bekerja keras dalam kehidupan.
b. Guru menyampaikan materi pembelajaran dan kompetensi dasarnya
pada pertemuan kali ini.
2. Kegiatan Inti
a. Guru menjelaskan materi pembelajaran yang meliputi:
– pengertian dan pentingnya memiliki ilmu, perintah mencari
ilmu, serta manfaat berilmu berikut dalil-dalilnya;
– pengertian dan pentingnya bekerja keras, perintah untuk
bekerja keras, bentuk/contoh sikap kerja keras, serta manfaat
kerja keras berikut dalil-dalilnya.
b. Untuk menghindari kejenuhan, guru dapat menyampaikan perta
nyaan selingan.
c. Guru mengajak diskusi siswa tentang pentingnya mencari ilmu dan
bekerja keras dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
3. Kegiatan Penutup
a. Guru dan siswa merumuskan hasil diskusi tentang pentingnya
mencari ilmu dan bekerja keras dalam menjalani kehidupan.
b. Guru memberi kesempatan tanya jawab kepada siswa tentang materi
pembelajaran yang belum dipahami atau penjelasan lebih lanjut.
c. Guru menyampaikan pesan kepada para siswa untuk selalu ber
semangat dalam mencari ilmu dan suka bekerja keras dalam
mencapai cita-cita.
Pertemuan Ke-9
1. Kegiatan Pendahuluan (Apersepsi)
a. Guru mengulang secara sekilas materi pada pertemuan yang lalu
dengan memberikan beberapa pertanyaan.
b. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk membaca
dalil-dalil naqli yang terdapat dalam materi pembelajaran.

RPP Membangun Akidah MTs 3 R1
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2.

3.

Kegiatan Inti
a. Guru menjelaskan materi pembelajaran yang meliputi:
pengertian kreatif, produktif, dan inovatif;
perlunya memiliki sifat kreatif, produktif, dan inovatif;
bentuk-bentuk kreatif, produktif, dan inovatif;
dalil-dalil yang berhubungan dengan materi pembelajaran;
pengertian dan pentingnya bekerja keras, perintah untuk
bekerja keras, bentuk/contoh sikap kerja keras, serta manfaat
kerja keras berikut dalil-dalilnya.
b. Untuk menghindari kejenuhan, guru dapat menyampaikan perta
nyaan selingan.
c. Guru mengajak diskusi siswa tentang pentingnya memiliki sifat
kreatif, produktif, dan inovatif dalam menjalani kehidupan seharihari.
Kegiatan Penutup
a. Guru dan siswa merumuskan hasil diskusi tentang pentingnya
memiliki sifat kreatif, produktif, dan inovatif dalam menjalani
kehidupan sehari-hari.
b. Guru memberi kesempatan tanya jawab kepada siswa tentang materi
pembelajaran yang belum dipahami atau penjelasan lebih lanjut.
c. Guru menyampaikan pesan kepada para siswa agar selalu menjadi
orang yang kreatif, produktif, dan inovatif sehingga tidak akan
menjadi beban orang lain.

V. Sumber Belajar
1.
2.
3.

Buku Membangun Akidah dan Akhlak 3 untuk Kelas IX Madrasah
Tsanawiyah terbitan PT Tiga Serangkai Solo
Al-Qur’an dan terjemahnya
Buku lain yang relevan

VI. Penilaian
1.
2.
3.

20

Teknik
Tes lisan
Bentuk Instrumen
Uraian
Instrumen
Pertemuan Ke-8
a. Apakah hukum menuntut ilmu menurut Islam? Kemukakan dalil
naqlinya!
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b.

Orang yang tidak tahu, tetapi menyadari bahwa dirinya tidak tahu
masih tergolong baik. Mengapa demikian?
c. Bagaimana penghargaan Allah swt. terhadap orang yang beriman
dan berilmu menurut Surah al-Mujwdilah Ayat 11?
d. Mengapa kita perlu bekerja keras?
e. Kemukakan sebuah dalil yang mewajibkan kita bekerja keras !
Pertemuan Ke-9
a. Apa yang dimaksud kreatif?
b. Apa keuntungan orang yang memiliki sifat inovatif?
c. Bolehkah kita berinovasi dalam menjalankan ibadah kepada Allah
swt.? Berikan pendapatmu!
d. Apa yang dimaksud produktif?
e. Apa keuntungan bagi orang yang produktif?
			
Mengetahui,
Kepala Sekolah
......................................
NIP.

.........., .............
Guru Akidah dan Akhlak
...............................................
NIP.

RPP Membangun Akidah MTs 3 R1
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Pertemuan KeAlokasi Waktu
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

Akidah dan Akhlak
IX/1
10
2 × 40 menit
Menerapkan akhlak terpuji kepada diri sendiri
1. Menunjukkan nilai-nilai positif dari berilmu, kerja
keras, kreatif, dan produktif dalam fenomena ke
hidupan
		 2. Membiasakan perilaku berilmu, kerja keras, kreatif,
dan produktif dalam kehidupan sehari-hari
Indikator
: 1. Dapat menunjukkan nilai-nilai positif dari berilmu,
kerja keras, kreatif, dan produktif dalam fenomena
kehidupan
		 2. Dapat membiasakan perilaku berilmu, kerja keras,
kreatif, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari

I.

:
:
:
:
:
:

Tujuan Pembelajaran
1.
2.

Siswa dapat menunjukkan nilai-nilai positif dari berilmu, kerja keras,
kreatif, dan produktif dalam fenomena kehidupan.
Siswa dapat menampilkan perilaku berilmu, kerja keras, kreatif, dan
produktif dalam kehidupan sehari-hari.

II. Materi Pembelajaran
1.
2.

Nilai-nilai positif berilmu, bekerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif
Pembiasaan diri berperilaku berilmu, bekerja keras, kreatif, produktif,
dan inovatif

III. Metode Pembelajaran
1.
2.
3.
4.

Tanya jawab
Ceramah
Penugasan
Tutor sebaya

IV. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
1.
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Kegiatan Pendahuluan (Apersepsi)
a. Guru mengulang secara sekilas materi yang telah dipelajari pada
pertemuan sebelumnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang bersifat
menggugah ingatan siswa terhadap materi tersebut.
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b.

2.

3.

Sebelum memasuki pembelajaran berikutnya, guru mempersilakan
kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang sudah dipelajari
dan belum dipahami.
c. Guru membentuk kelompok-kelompok kecil untuk persiapan tutor
sebaya.
Kegiatan Inti
a. Guru menjelaskan dampak positif berilmu, bekerja keras, kreatif,
produktif, dan inovatif.
b. Siswa melakukan kegiatan tutor sebaya membaca dalil-dalil naqli.
c. Guru meminta siswa dalam setiap kelompok untuk mencari contohcontoh perilaku orang yang berilmu, bekerja keras, kreatif, produktif,
dan inovatif.
d. Guru dan siswa membuat kesimpulan dari materi pembelajaran.
Kegiatan Penutup
a. Guru memberi kesempatan tanya jawab kepada siswa tentang materi
pembelajaran yang belum dipahami atau penjelasan lebih lanjut.
b. Guru menyampaikan pesan agar siswa selalu membiasakan sikap
berilmu, bekerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif.

V. Sumber Belajar
1.
2.
3.

Buku Membangun Akidah dan Akhlak 3 untuk Kelas IX Madrasah
Tsanawiyah terbitan PT Tiga Serangkai Solo
Al-Qur’an dan terjemahnya
Buku lain yang relevan

VI. Penilaian
1.
2.
3.

Teknik
Tes lisan
Bentuk Instrumen
Uraian
Instrumen
a. Sebutkan dua ciri orang yang produktif!
b. Apa yang membedakan orang yang berilmu dengan orang yang
tidak berilmu?
c. Apa yang harus kita lakukan agar menjadi orang yang kreatif?
d. Kemukakan sebuah contoh produktif !
e. Untuk mencapai kemajuan diperlukan inovasi. Apa maksudnya?

RPP Membangun Akidah MTs 3 R1
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Mengetahui,
Kepala Sekolah

.........., .............
Guru Akidah dan Akhlak

......................................
NIP.

...............................................
NIP.

Kunci Bab II (Akhlak Terpuji kepada Diri Sendiri)
A. Pilihan Ganda
1. a
2. c
3. b
4. a
5. a

6.
7.
8.
9.
10.

b
c
d
b
a

11.
12.
13.
14.
15.

a
c
c
c
d

16.
17.
18.
19.
20.

c
a
a
b
c

B. Uraian
1. wajib, di antara dalilnya adalah Surah al-‘Alaq Ayat 1–5 (siswa dapat menyampaikan dalil lain)
2. ayat yang berupa firman Allah swt., contohnya adalah ayat Al-Qur’an
3. karena kebahagiaan hidup di akhirat dapat dicapai dengan pengamalan
ajaran agama, sedangkan pengamalan ajaran agama memerlukan ilmu
atau pengetahuan
4. sudah, terbukti orang yang beriman dan berilmu lebih dimuliakan oleh
sesama manusia dibanding dengan orang yang tidak beriman dan tidak
berilmu
5. karena ia dapat memberi nasihat dan/atau pengarahan terhadap masyarakat lingkungannya
6. karena persaingan hidup makin ketat dan dengan sikap kerja keras diharapkan seseorang dapat mencapai hasil yang baik untuk mencukupi keperluan
hidupnya
7. ketika seseorang mempunyai banyak akal atau gagasan tentang sesuatu
seperti mengumpulkan kaleng bekas dibuat permainan anak-anak, kemudian dijual sehingga memperoleh uang
8. berisi pendidikan agar kita tetap memiliki optimisme dalam hidup ini
9. menyisihkan sebagian uang sakunya untuk melengkapi alat tulis sendiri  
sehingga tidak merepotkan teman (siswa dapat memberikan contoh yang
lain)
10. apabila memiliki ciri-ciri kemajuan sesuai perkembangan zaman
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Kunci Latihan Ulangan Umum Semester I
A. Pilihan Ganda
1. b
2. c
3. b
4. a
5. d
6. d
7. d
8. d
9. c
10. d

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

a
a
b
a
c
b
c
b
d
a

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

b
d
c
a
a
c
d
a
b
d

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

d
a
d
a
a
c
d
b
b
a

B. Uraian
1. Hindu, Buddha, Sinto, Konghucu, Zoroaster, Majusi
2. relatif (tidak pasti) karena landasannya akal pikiran dan perasaan manusia,
sedangkan akal pikiran dan perasaan manusia tidak sama dan selalu
berubah-ubah
3. kiamat sugra berarti kiamat kecil, yaitu hari kematian seseorang, sedangkan kiamat kubra berarti kiamat besar, yaitu hari hancurnya alam semesta
beserta seluruh isinya
4. menerima balasan amalnya (amal baik ataupun buruk) selama hidup di
dunia
5. karena konsekuensinya (tuntutannya) cukup berat, yaitu   harus mau
melaksanakan ajaran agama secara baik selama hidup di dunia
6. hari pembalasan amal manusia, bagi yang berat timbangan amal baiknya
bertempat di surga, sedangkan yang ringan timbangan amal baiknya
bertempat di neraka
7. sejak manusia masih hidup di dunia
8. qanaah, sabar, dan mau bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup
sendiri
9. belajar dengan sungguh-sungguh dan ringan tangan membantu ayah dan
ibu di rumah (siswa dapat memberikan jawaban lain)
10. dapat mengatasi persoalan yang dihadapi dan lebih terhormat dalam pandangan masyarakat (siswa dapat memberikan jawaban lain)
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Pertemuan KeAlokasi Waktu
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indikator

I.

:
:
:
:
:
:
:

Akidah dan Akhlak
IX/2
1
2 × 40 menit
Meningkatkan keimanan kepada qada dan qadar
Menjelaskan pengertian beriman kepada qada dan qadar
Dapat menjelaskan pengertian beriman kepada qada dan
qadar

Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menjelaskan pengertian beriman kepada qada dan qadar.

II. Materi Pembelajaran
Pengertian qada dan qadar

III. Metode Pembelajaran
1.
2.

Ceramah
Tanya jawab

IV. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
1.

2.

3.
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Kegiatan Pendahuluan (Apersepsi)
a. Guru menyampaikan beberapa pertanyaan tentang kejadian-kejadian
yang terjadi dalam kehidupan sebagai pretest.
b. Guru menjelaskan standar kompetensi dan kompetensi dasar dari
materi pebahasan yang akan dilaksanakan pada pertemuan ini.
Kegiatan Inti
a. Guru menjelaskan pengertian qada dan qadar, beriman kepada qada
dan qadar, dan kewajiban mengimaninya.
b. Siswa memperhatikan penjelasan guru dan mencatat hal-hal penting
atau penjelasan yang belum dipahami untuk ditanyakan.
c. Untuk menghindari kejenuhan, guru dapat menyelingi pembelajaran
dengan tanya jawab.
Kegiatan Penutup
a. Guru memberi kesempatan tanya jawab kepada siswa tentang materi
pembelajaran yang belum dipahami atau penjelasan lebih lanjut.
b. Guru berpesan agar siswa senantiasa mengimani adanya qada dan
qadar yang berlaku bagi setiap makhluk di alam ini.
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V. Sumber Belajar
1.
2.
3.

Buku Membangun Akidah dan Akhlak 3 untuk Kelas IX Madrasah
Tsanawiyah terbitan PT Tiga Serangkai Solo
Al-Qur’an dan terjemahnya
Buku lain yang relevan

VI. Penilaian
1.
2.
3.

Teknik
Tes lisan
Bentuk Instrumen
Uraian
Instrumen
a. Apakah perbedaan antara qada dan qadar?
b. Apa pengertian beriman kepada qada dan qadar Allah swt.?
c. Menurut pendapatmu, bagaimana orang yang berpendapat bahwa
apa pun yang terjadi di alam ini tidak berkaitan dengan Tuhan?

			
Mengetahui,
Kepala Sekolah
......................................
NIP.

.........., .............
Guru Akidah dan Akhlak
...............................................
NIP.
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Pertemuan KeAlokasi Waktu
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indikator

I.

:
:
:
:
:
:

Akidah dan Akhlak
IX/2
2
2 × 40 menit
Meningkatkan keimanan kepada qada dan qadar
Menunjukkan bukti/dalil kebenaran adanya qada dan
qadar
: Dapat menunjukkan bukti/dalil kebenaran adanya qada
dan qadar

Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menunjukkan bukti/dalil kebenaran adanya qada dan qadar.

II. Materi Pembelajaran
Bukti/dalil kebenaran adanya qada dan qadar

III. Metode Pembelajaran
1.
2.

Tanya jawab
Tutor sebaya

IV. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
1.

2.

3.
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Kegiatan Pendahuluan (Apersepsi)
a. Guru mengulang materi yang telah dipelajari pada pertemuan
sebelumnya dengan memberikan beberapa pertanyaan.
b. Atas petunjuk guru, siswa membentuk kelompok-kelompok kecil
untuk persiapan tutor sebaya.
Kegiatan Inti
a. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengadakan
tutor sebaya dalam membaca dalil-dalil tentang tanda-tanda akan
datangnya hari kiamat.
b. Usai tutor sebaya, guru meminta beberapa siswa untuk membaca
dalil-dalil tentang qada dan qadar secara bergantian.
c. Untuk menghilangkan kejenuhan, guru menyampaikan pertanyaan
selingan.
Kegiatan Penutup
a. Guru memberi kesempatan tanya jawab kepada siswa tentang materi
pembelajaran yang belum dipahami atau penjelasan lebih lanjut.
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b.

Guru menyampaikan pesan agar siswa memahami dalil-dalil naqli
tentang qada dan qadar di rumah masing-masing.

V. Sumber Belajar
1.
2.
3.

Buku Membangun Akidah dan Akhlak 3 untuk Kelas IX Madrasah
Tsanawiyah terbitan PT Tiga Serangkai Solo
Al-Qur’an dan terjemahnya
Buku lain yang relevan

VI. Penilaian
1.
2.
3.

Teknik
Tes perbuatan
Bentuk Instrumen
Penugasan
Instrumen
Tulislah salah satu dalil yang menunjukkan adanya qada dan qadar Allah
swt. yang berlaku bagi makhluk-Nya!

			
Mengetahui,
Kepala Sekolah
......................................
NIP.

.........., .............
Guru Akidah dan Akhlak
...............................................
NIP.
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Pertemuan KeAlokasi Waktu
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indikator

I.

:
:
:
:
:
:

Akidah dan Akhlak
IX/2
3
2 × 40 menit
Meningkatkan keimanan kepada qada dan qadar
Menjelaskan berbagai tanda dan peristiwa yang ber
hubungan dengan qada dan qadar
: Dapat menjelaskan berbagai tanda dan peristiwa yang ber
hubungan dengan qada dan qadar

Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menjelaskan berbagai tanda dan peristiwa yang berhubungan
dengan qada dan qadar.

II. Materi Pembelajaran
Berbagai tanda dan peristiwa yang berhubungan dengan qada dan qadar

III. Metode Pembelajaran
1.
2.
3.

Tanya jawab
Diskusi
Ceramah

IV. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
1.

2.
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Kegiatan Pendahuluan (Apersepsi)
a. Guru mengulang secara sekilas materi pembelajaran pada pertemuan
sebelumnya.
b. Guru memberi kesempatan kepada siswa yang belum memahami
materi pada pertemuan sebelumnya untuk bertanya.
Kegiatan Inti
a. Guru mengajak siswa untuk mencermati kejadian-kejadian di sekitar
kehidupan manusia.
b. Guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok untuk
melakukan diskusi.
c. Siswa diminta untuk mendiskusikan kejadian-kejadian di sekitar
kehidupan manusia dan mengaitkannya dengan takdir Allah swt.
d. Guru meminta wakil dari setiap kelompok untuk membacakan hasil
diskusi kelompok masing-masing.
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3.

Kegiatan Penutup
a. Guru memberi kesempatan tanya jawab kepada siswa tentang materi
pembelajaran yang belum dipahami atau perlu penjelasan lebih
lanjut.
b. Guru menyampaikan pesan agar siswa memahami bahwa semua
yang terjadi tidak lepas dari takdir Allah swt. yang berlaku bagi
setiap makhluk-Nya.

V. Sumber Belajar
1.
2.
3.

Buku Membangun Akidah dan Akhlak 3 untuk Kelas IX Madrasah
Tsanawiyah terbitan PT Tiga Serangkai Solo
Al-Qur’an dan terjemahnya
Buku lain yang relevan

VI. Penilaian
1.
2.
3.

Teknik
Tes tertulis
Bentuk Instrumen
Uraian
Instrumen
Kemukakan contoh peristiwa yang berhubungan dengan qada dan
qadar!

			
Mengetahui,
Kepala Sekolah
......................................
NIP.

.........., .............
Guru Akidah dan Akhlak
...............................................
NIP.
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Pertemuan KeAlokasi Waktu
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indikator

I.

:
:
:
:
:
:

Akidah dan Akhlak
IX/2
4
2 × 40 menit
Meningkatkan keimanan kepada qada dan qadar
Menunjukkan ciri-ciri perilaku orang yang beriman
kepada qada dan qadar
: Dapat menunjukkan ciri-ciri perilaku orang yang beriman
kepada qada dan qadar

Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menunjukkan ciri-ciri perilaku orang yang beriman kepada qada
dan qadar.

II. Materi Pembelajaran
Ciri-ciri perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar

III. Metode Pembelajaran
1.
2.
3.

Ceramah
Tanya jawab
Diskusi

IV. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
1.

2.
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Kegiatan Pendahuluan (Apersepsi)
a. Guru mengulang secara sekilas materi pembelajaran pada pertemuan
sebelumnya.
b. Sebelum memasuki pembelajaran berikutnya, guru mempersilakan
kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang sudah dipelajari
dan belum dipahami.
Kegiatan Inti
a. Guru mengingatkan kembali bahwa setiap kejadian di sekitar
kehidupan manusia tidak lepas dari qada dan qadar Allah swt.
b. Guru menjelaskan ciri-ciri perilaku orang yang beriman kepada
qada dan qadar Allah swt.
c. Guru mengajak diskusi para siswa tentang perilaku-perilaku yang
menunjukkan keimanan keapada qada dan qadar Allah swt.
d. Untuk menghindari kejenuhan, guru dapat menyelingi dengan tanya
jawab.
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3.

Kegiatan Penutup
a. Guru memberi kesempatan tanya jawab kepada siswa tentang materi
pembelajaran yang belum dipahami atau penjelasan lebih lanjut.
b. Guru menyampaikan pesan agar siswa meningkatkan keimanan
kepada qada dan qadar Allah swt.

V. Sumber Belajar
1.
2.
3.

Buku Membangun Akidah dan Akhlak 3 untuk Kelas IX Madrasah
Tsanawiyah terbitan PT Tiga Serangkai Solo
Al-Qur’an dan terjemahnya
Buku lain yang relevan

VI. Penilaian
1.
2.
3.

Teknik
Tes lisan
Bentuk Instrumen
Uraian
Instrumen
Kemukakan ciri perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar!

			
Mengetahui,
Kepala Sekolah
......................................
NIP.

.........., .............
Guru Akidah dan Akhlak
...............................................
NIP.

RPP Membangun Akidah MTs 3 R1
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Pertemuan KeAlokasi Waktu
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indikator

I.

:
:
:
:
:
:

Akidah dan Akhlak
IX/2
5
2 × 40 menit
Meningkatkan keimanan kepada qada dan qadar
Menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan ke
pada qada dan qadar
: Dapat menampilkan perilaku yang mencerminkan keiman
an kepada qada dan qadar

Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada
qada dan qadar.

II. Materi Pembelajaran
Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada qada dan qadar

III. Metode Pembelajaran
1.
2.
3.

Ceramah
Tanya jawab
Diskusi

IV. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
1.

2.
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Kegiatan Pendahuluan (Apersepsi)
a. Guru mengulang secara sekilas materi dari pertemuan ke-1
sampai dengan ke-4 melalui pertanyaan-pertanyaan yang bersifat
menggugah ingatan siswa terhadap materi iman kepada qada dan
qadar.
b. Sebelum memasuki pembelajaran berikutnya, guru mempersilakan
kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang sudah dipelajari
dan belum dipahami.
Kegiatan Inti
a. Guru menjelaskan tentang sikap yang harus dikembangkan dalam
menyikapi qada dan qadar Allah swt.
b. Guru menjelaskan dampak positif bagi orang yang beriman kepada
qada dan qadar Allah swt.
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c.

3.

Untuk menghindari kejenuhan, guru dapat menyelingi pembelajaran
dengan tanya jawab.
d. Guru mengajak diskusi para siswa tentang perilaku-perilaku yang
harus dilakukan dalam menyikapi takdir Allah swt.
Kegiatan Penutup
a. Guru dan siswa merumuskan hasil diskusi dan menemukan formulasi
perilaku yang harus dilakukan dalam menyikapi takdir Allah swt.
b. Guru memberi kesempatan tanya jawab kepada siswa tentang materi
pembelajaran yang belum dipahami atau memerlukan penjelasan
lebih lanjut.
c. Guru menyampaikan pesan agar siswa selalu membiasakan perilaku
yang menunjukkan beriman kepada takdir Allah swt. dalam
menyikapi kejadian yang menimpa dirinya.

V. Sumber Belajar
1.
2.
3.

Buku Membangun Akidah dan Akhlak 3 untuk Kelas IX Madrasah
Tsanawiyah terbitan PT Tiga Serangkai Solo
Al-Qur’an dan terjemahnya
Buku lain yang relevan

VI. Penilaian
1.
2.
3.

Teknik
Tes perbuatan
Bentuk Instrumen
Penugasan
Instrumen
a. Perilaku apa yang dapat kita kembangkan dalam menyikapi takdir
yang berlaku pada diri kita?
b. Berilah contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar!

			
Mengetahui,
Kepala Sekolah
......................................
NIP.

.........., .............
Guru Akidah dan Akhlak
...............................................
NIP.

RPP Membangun Akidah MTs 3 R1
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Kunci Bab III (Iman kepada Qada dan Qadar)
A. Pilihan Ganda
1. a
2. c
3. d
4. b
5. a

6.
7.
8.
9.
10.

d
b
c
c
b

11.
12.
13.
14.
15.

b
c
c
d
c

16.
17.
18.
19.
20.

c
a
d
b
c

B. Uraian
1. meyakini bahwa segala yang ada di dunia ini terjadi menurut kuasa dan
kehendak Allah yang di dalamnya ada hubungan sebab akibat
2. berdosa besar karena beriman kepada takdir termasuk pokok-pokok kepercayaan dalam Islam dan keimanannya rusak
3. sepotong besi meleleh setelah dipanaskan 1.000 derajat celcius (siswa
dapat menjawab lain)
4. takdir yang tidak dapat berubah meskipun ada usaha manusia, contohnya
manusia pasti makin tua dan akhirnya mati
5. takdir yang dapat berubah karena adanya usaha manusia, contohnya
seorang pelajar yang rajin berolahraga, pandai mengatur waktu, makan
dan istirahat yang cukup, badannya menjadi segar
6. meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala yang ada di dunia ini ada
yang menentukan, yaitu Allah swt.
7. karena manusia tidak tahu apa dan bagaimana nasib yang akan dialami
pada masa mendatang
8. manusia wajib berusaha semaksimal mungkin, tetapi tetap yakin bahwa
keberhasilan usahanya berada pada kuasa dan kehendak Allah swt.
9. ketika menghadapi UN, Marhaban belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian ia memperbanyak doa kepada Allah agar lulus dengan nilai yang
baik
10. kuat dan tabah hati, tidak menggerutu, dan tidak menyesali nasib dirinya
karena semua itu adalah kehendak Allah swt. yang harus diterima dengan
ikhlas
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Pertemuan KeAlokasi Waktu
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

Akidah dan Akhlak
IX/2
6 dan 7
4 × 40 menit
Menerapkan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja
1. Menjelaskan pengertian dan pentingnya akhlak terpuji
dalam pergaulan remaja
		 2. Mengidentifikasi bentuk dan contoh-contoh perilaku
akhlak terpuji dalam pergaulan remaja
Indikator
: 1. Dapat menjelaskan pengertian dan pentingnya akhlak
terpuji dalam pergaulan remaja
		 2. Dapat menyebutkan bentuk dan contoh-contoh perila
ku akhlak terpuji dalam pergaulan remaja

I.

:
:
:
:
:
:

Tujuan Pembelajaran
1.
2.

Siswa dapat menjelaskan pengertian dan pentingnya akhlak terpuji dalam
pergaulan remaja.
Siswa dapat menyebutkan bentuk dan contoh-contoh perilaku akhlak
terpuji dalam pergaulan remaja.

II. Materi Pembelajaran
Pertemuan Ke-6
1. Pengertian akhlak karimah
2. Pentingnya akhlak karimah dalam pergaulan remaja
3. Perintah untuk memiliki akhlak karimah
4. Dalil-dalil naqli tentang akhlak karimah
Pertemuan Ke-7
Bentuk dan contoh akhlak karimah yang meliputi taaruf dan tafahum, taawun
dan tasamuh, jujur dan adil, serta amanah dan menepati janji.

III. Metode Pembelajaran
1.
2.
3.
4.

Tanya jawab
Diskusi
Ceramah
Tutor sebaya

RPP Membangun Akidah MTs 3 R1
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IV. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Ke-6
1. Kegiatan Pendahuluan (Apersepsi)
a. Dengan bimbingan guru, siswa membentuk kelompok-kelompok
kecil untuk persiapan tutor sebaya.
b. Guru menyampaikan beberapa pertanyaan seputar akhlak terpuji
dan dan tercela sebagai apersepsi.
2. Kegiatan Inti
a. Guru menjelaskan materi pembelajaran yang meliputi pengertian
akhlak karimah, pentingnya akhlak karimah dalam pergaulan
remaja, perintah memiliki akhlak karimah, dan dalil-dalil naqli
tentang akhlak karimah.
b. Untuk menghilangkan kejenuhan, guru menyampaikan pertanyaan
selingan.
c. Siswa melakukan kegiatan tutor sebaya dalam membaca dalil-dalil
naqli tentang akhlak karimah.
d. Usai tutor sebaya, guru menugasi siswa untuk membaca dalil-dalil
naqli satu per satu.
3. Kegiatan Penutup
a. Guru memberi kesempatan tanya jawab kepada siswa tentang materi
pembelajaran yang belum dipahami atau penjelasan lebih lanjut.
b. Siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.
Pertemuan Ke-7
1. Kegiatan Pendahuluan (Apersepsi)
a. Guru mengulang secara sekilas materi pembelajaran pada pertemuan
sebelumnya dengan memberikan beberapa pertanyaan.
b. Dengan bimbingan guru, siswa membentuk kelompok-kelompok
kecil untuk persiapan tutor sebaya.
2. Kegiatan Inti
a. Guru menjelaskan materi pembelajaran yang meliputi taaruf dan
tafahum, taawun dan tasamuh, jujur dan adil, serta amanah dan
menepati janji.
b. Untuk menghilangkan kejenuhan, guru menyampaikan pertanyaan
selingan.
c. Siswa melakukan kegiatan tutor sebaya dalam membaca dalil-dalil
naqli tentang taaruf dan tafahum, taawun dan tasamuh, jujur dan
adil, serta amanah dan menepati janji.
d. Usai tutor sebaya, guru menugasi siswa untuk membaca dalil-dalil
naqli satu per satu.

38

RPP Membangun Akidah MTs 3 R1

3.

Kegiatan Penutup
a. Guru memberi kesempatan tanya jawab kepada siswa tentang materi
pembelajaran yang belum dipahami atau penjelasan lebih lanjut.
b. Guru menyampaikan pesan agar membiasakan diri berakhlak mulia
dalam pergaulan remaja.

V. Sumber Belajar
1.
2.
3.

Buku Membangun Akidah dan Akhlak 3 untuk Kelas IX Madrasah
Tsanawiyah terbitan PT Tiga Serangkai Solo
Al-Qur’an dan terjemahnya
Buku lain yang relevan

VI. Penilaian
1.

Teknik
Tes lisan
2. Bentuk Instrumen
Uraian
3. Instrumen
Pertemuan Ke-6
a. Perilaku bagaimanakah yang termasuk akhlak karimah?
b. Ditentukan oleh apakah nama harum suatu bangsa?
c. Kemukakan dalil naqli yang mewajibkan kita memiliki akhlak
karimah!
d. Dalam hal taawun, adakah batas-batas yang harus diperhatikan?
Jelaskan!
e. Sebutkan perintah dan larangan yang terdapat dalam Surah an-Napl
Ayat 90!
Pertemuan Ke-7
a. Apakah hukum taaruf dan tafahum? Kemukakan dalilnya!
b. Kepada siapakah kita mengadakan taaruf dan tafahum?
c. Dalam hal apakah kita diwajibkan untuk taawun?
d. Adakah batasan tasamuh dalam Islam?
e. Jelaskan pengertian jujur dalam ucapan dan jujur dalam perbuatan!
			
.........., .............
Mengetahui,
Kepala Sekolah
Guru Akidah dan Akhlak
......................................
NIP.

...............................................
NIP.
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Pertemuan KeAlokasi Waktu
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

Akidah dan Akhlak
IX/2
8
2 × 40 menit
Menerapkan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja
1. Menunjukkan nilai negatif akibat pergaulan remaja
yang tidak sesuai dengan akhlak Islam dalam fenomena
kehidupan
		 2. Menampilkan perilaku akhlak terpuji dalam pergaulan
remaja dalam kehidupan sehari-hari
Indikator
: 1. Dapat menunjukkan nilai negatif akibat pergaulan
remaja yang tidak sesuai dengan akhlak Islam dalam
fenomena kehidupan
		 2. Dapat menampilkan perilaku akhlak terpuji dalam
pergaulan remaja dalam kehidupan sehari-hari

I.

:
:
:
:
:
:

Tujuan Pembelajaran
1.
2.

Siswa dapat menunjukkan nilai negatif akibat pergaulan remaja yang
tidak sesuai dengan akhlak Islam dalam fenomena kehidupan.
Siswa dapat menampilkan perilaku akhlak terpuji dalam pergaulan
remaja dalam kehidupan sehari-hari.

II. Materi Pembelajaran
1.
2.

Nilai-nilai negatif (akibat buruk) pergaulan remaja yang tidak sesuai
dengan akhlak Islam
Penampilan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja, antara lain taaruf dan
tafahum, taawun dan tasamuh, jujur dan adil, serta amanah dan menepati
janji

III. Metode Pembelajaran
1.
2.
3.

Ceramah
Tanya jawab
Diskusi

IV. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
1.
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Kegiatan Pendahuluan (Apersepsi)
a. Guru mengulang secara sekilas materi pembelajaran pada pertemuan
sebelumnya dengan memberikan beberapa pertanyaan.
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b.

2.

3.

Dengan bimbingan guru, siswa membentuk kelompok-kelompok
kecil untuk persiapan diskusi.
Kegiatan Inti
a. Siswa mendiskusikan akibat buruk pergaulan yang tidak sesuai
dengan akhlak Islam.
b. Guru mengamati jalannya diskusi dan memberikan pengarahan
seperlunya.
c. Siswa membuat simpulan diskusi.
d. Guru menjelaskan penampilan akhlak terpuji dalam pergaulan
remaja sesuai materi pembelajaran.
e. Untuk menghindari kejenuhan, guru dapat menyelingi dengan tanya
jawab.
Kegiatan Penutup
a. Guru memberi kesempatan tanya jawab kepada siswa tentang materi
pembelajaran yang belum dipahami atau penjelasan lebih lanjut.
b. Guru menyampaikan pesan agar siswa senantiasa menampilkan
akhlak terpuji dalam pergaulan remaja sehari-hari.

V. Sumber Belajar
1.
2.
3.

Buku Membangun Akidah dan Akhlak 3 untuk Kelas IX Madrasah
Tsanawiyah terbitan PT Tiga Serangkai Solo
Al-Qur’an dan terjemahnya
Buku lain yang relevan

VI. Penilaian
1.
2.
3.

Teknik
Tes tertulis
Bentuk Instrumen
Isian
Instrumen
a. Akhlak Islam bersumber pada ....
b. Pada hakikatnya, ajaran akhlak dalam Islam adalah ajaran ....
c. Orang yang memiliki akhlak karimah sesuai ajaran Islam hanyalah
....
d. Dalam tasamuh dengan pemeluk agama lain, kita tidak boleh
melanggar dua hal, yaitu ... dan ....
e. Kita wajib berlaku jujur dan adil terhadap ....
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Mengetahui,
Kepala Sekolah

.........., .............
Guru Akidah dan Akhlak

......................................
NIP.

...............................................
NIP.

Kunci Bab IV (Akhlak Karimah dalam Pergaulan Remaja)
A. Pilihan Ganda
1. d
2. d
3. c
4. a
5. c

6.
7.
8.
9.
10.

b
c
b
b
c

11.
12.
13.
14.
15.

a
c
a
d
c

16.
17.
18.
19.
20.

b
a
d
d
b

B. Uraian
1. taaruf sekadar mengenal seseorang, sedangkan tafahum berusaha memahami kepribadiannya
2. agar manusia saling mengenal satu sama lain
3. kadar ketakwaannya kepada Allah swt.
4. dapat mempertahankan derajat manusia, baik di hadapan manusia maupun
di hadapan Allah swt.
5. taawun harus dalam hal kebaikan dan ketakwaan serta tidak boleh dalam
hal dosa dan permusuhan
6. apabila diberi salam menjawabnya, apabila ada yang sakit menjenguknya,  
apabila diundang mendatanginya, apabila mati ikut menguburkannya, dan
apabila ada yang bersin mendoakannya
7. mendengarkan pembicaraannya dan menghargai pendapatnya
8. karena makin banyak berjanji akan memperbanyak peluang untuk mengingkarinya, sedangkan janji adalah utang
9. kepada orang yang diberi amanat atau kepercayaan tentang sesuatu dan
tidak menjaganya
10. a. perintahnya: berbuat adil, berlaku ihsan (baik),  dan membantu kerabat
b. larangannya: berbuat keji, berbuat mungkar, dan permusuhan
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Kunci Latihan Ujian Akhir Sekolah
A. Pilihan Ganda
1. a
2. b
3. c
4. a
5. c
6. b
7. a
8. b
9. c
10. d

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

d
b
c
b
b
a
c
a
b
c

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

d
d
c
b
a
d
a
c
a
c

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

a
d
a
a
c
b
b
a
c
d

B. Uraian
1. apabila ia mau menggunakan ajaran Islam sebagai pedoman hidupnya sehari-hari
2. penglihatan manusia sangat terbatas, sedangkan penglihatan Allah tidak
terbatas apa pun
3. kita harus berusaha menghormati orang lain juga secara tulus
4. pertolongan Allah yang diberikan kepada siapa pun, misalnya seorang
anak yang selamat dari kecelakaan
5. a. bahasanya sangat indah tak dapat ditandingi manusia (termasuk
pensyair)
b. isi ajarannya sempurna, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia
(meskipun global)
(siswa dipersilakan menjawab lain)
6. tetap sabar meskipun hidup dalam kemiskinan karena ia yakin bahwa
semua itu pasti ada hikmahnya
7. hari kebangkitan dari alam kubur, hari dikumpulkannya manusia di Padang
Mahsyar untuk penghitungan dan penimbangan amal, dan hari pembalasan
(mendapat balasan surga atau neraka)
8. sangat perlu karena tanpa ilmu tidak dapat mengamalkan ajaran agama
secara benar
9. seorang siswa menunggu nasibnya sambil berdoa saat akan menempuh
UN tanpa mau belajar
10. berhati-hati agar tidak mudah berjanji dan jika telah berjanji, hendaknya
berusaha menepatinya
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