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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran I : Daftar Terjemah 

AL-QURAN 

No. KUTIPAN BAB Hal Terjemah 

1. Q.S Al-

Baqarah 

ayat 143 

I, II 4, 

28 

Dan demikian pula Kami telah menjadikan 

kamu (umat Islam) “umat pertengahan” agar 

kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia 

dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi 

atas (perbuatan) kamu. Kami tidak 

menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu 

(berkiblat) kepadanya, melainkan agar Kami 

mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan 

siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, 

(pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali 

bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh 

Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan 

imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, 

Maha Penyayang kepada manusia.  

2. Q.S An-

Nahl ayat 

125 

I 6 Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu 

dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan 

berdebatlah dengan mereka dengan cara yang 

baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang 

lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-

Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa 

yang mendapat petunjuk.  

3. Al- Alaq: 

1-5 

II 21 1. Bacalah dengan (menyebut) nama 

Tuhanmu yang menciptakan. 

2. Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha 

Mulia. 

4. Yang mengajar (manusia) ddengan pena. 

5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak 

diketahuinya. 

4. Q.S Al-

Ahzab 

ayat 21 

II 21 Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu 

suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi 

orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak 

mengingat Allah. 
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5. Q.S Yusuf 

ayat 3 

II 24 Kami menceritakan kepadamu (Muhammad) 

kisah yang paling baik dengan mewahyukan 

Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya 

engkau sebelum itu termasuk orang yang 

tidak mengetahui.  

6. Q.S Al-

Hujurat 

ayat 11 

II 34 Wahai orang-orang yang beriman! Jnganlah 

suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, 

(karena) boleh jadi meraka (yang diolok-

olokan) lebih baik dari mereka (yang 

mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-

perempuan (mengolok-olok) perempuan lain, 

(karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-

olokkan lebih baik dari perempuan (yang 

mengolok-olok). Janganlah kamu saling 

mencela satu sama lain, dan janganlah saling 

memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. 

Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) 

yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan 

barang siapa tidak bertobat, maka mereka 

itulah orang-orang yang zalim. 

BAHASA INGGRIS 

No. BAB Hal Terjemah 

1. II 17 Pendidikan merupakan suatu proses bagi manusia untuk 

dapat menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan 

hidupnya dengan lebih efesien. Pendidikan lebih dari 

sekedar pengajaran, tetapi pendidikan merupakan 

transformasi nilai dan pembentukan kesadaran dan 

kepribadian peserta didik di samping transfer pengetahuan 

dan keahlian. 

2. II 20 Pendidikan Agama Islam adalah suatu upaya yang 

dilakukan secara sistematis dalam membimbing peserta 

didik yang beragama Islam, agar ajaran Islam benar-benar 

diketahui, dimiliki, dan diamalkan oleh peserta didik baik 

yang tercermin dalam sikap maupun cara berpikirnya.  

3. II 29 Wasathiyah berasal dari akar kata bahasa Arab,wasath. 

Secara bahasa, wasath berarti tengah dan kata turunannya 

berarti adil atau adiln terbaik, terpilih (dalam kualitas), 

terbaik (Sebagai seni) dan terhormat.  

4. III 43 Penelitian Kualitatif adalah istilah yang digunakan untuk 

menentukan strategi dan teknik yang cocok dengan 

beberapa penelitian lapangan. 

5. III 47 Observasi adalah salah satu jenis metode penelitian 

kualitatif yang tidak hanya mencakup observasi partisipan, 

tetapi juga mencakup etnografi dan penelitian di lapangan. 
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Lampiran II : Pedoman Pengumpulan Data 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

A. Pedoman Wawancara 

1. Kepala Madrasah MTsN 2 Kotawaringin Timur 

a. Kurikulum apa yang digunakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Kotawaringin Timur Samuda? 

b. Apa yang Bapak ketahui tentang moderasi atau moderat? 

c. Menurut bapak, apakah moderasi/moderat merupakan hal yang penting 

untuk diterapkan khususnya pada pembelajaran pendidikan Islam yang 

meliputi Fiqh, Akidah Akhlak, SKI, dan Qur‟an Hadits? 

d. Apakah Bapak/Ibu guru Pendidikan Islam yang meliputi Fiqh, Akidah 

Akhlak, SKI, dan Qur‟an Hadits juga memiliki sikap yang moderat 

(tawassuth, tawadzun, i’tidal dan tasamuh)? 

e. Apakah sebelum pelaksanaan pembelajaran guru terlebih dahulu 

membuat RPP? 

f. Nilai-nilai Islam moderat apa saja yang diterapkan di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Kotawaringin Timur Samuda? 

g. Apakah saja sarana dan prasarana yang dapat memfasilitasi bakat dan 

minat sera potensi peserta didik agar dapat berkembang maksimal? 

2. Guru Akidah Akhlak, Guru Al-Qur’an Hadits, Guru Fiqih dan Guru 

SKI MTsN 2 Kotawaringin Timur 
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a. Kurikulum apa yang bapak/ibu digunakan di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 2 Kotawaringin Timur Samuda? 

b. Apa yang bapak/Ibu ketahui tentang moderat/moderasi? 

c. Bagaimana latar belakang bapak/Ibu? 

d. Paham/ajaran apa yang bapak/Ibu terapkan di dalam kehidupan sehari-

hari? 

e. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai agama lain selain Islam dan 

bagaimana seharusnya bersikap kepada agama lain? 

f. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai fenomena yang terjadi baru-

baru ini seperti suara azan yang tidak boleh dikeraskan? 

g. Apakah bapak/Ibu selalu menerima pendapat dari siswa? Bagaimana 

Bapak/ibu menyikapinya? 

h. Menurut bapak/Ibu, apakah moderasi/moderat merupakan hal yang 

penting untuk diterapkan khususnya pada pembelajaran pendidikan Islam 

yang meliputi Fiqh, Akidah Akhlak, SKI, dan Qur‟an Hadits? 

i. Apakah Bapak/Ibu juga memiliki sikap yang moderat (tawassuth, 

tawadzun, i’tidal dan tasamuh)? Bagaimana contohnya? 

j. Apakah sebelum pelaksanaan pembelajaran Bapak/Ibu terlebih dahulu 

membuat RPP dan di dalam RPP tersebut apakah memuat pembelajaran 

mengenai Islam moderat (tawassuth, tawadzun, i’tidal dan tasamuh)? 

k. Apakah Bapak/Ibu menerapkan pendidikan Islam moderat (tawassuth, 

tawadzun, i’tidal dan tasamuh) dalam pembelajaran? 
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l. Bagaimana pelaksanaan pendidikan Islam moderat di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Kotawaringin Timur Samuda? 

m. Bagaimana langkah-langkah Bapak/Ibu dalam menyampaikan 

pembelajaran pendidikan Islam yang moderat (tawassuth, tawadzun, 

i’tidal dan tasamuh)? 

n. Pada materi apa Bapak/Ibu menerapkan pendidikan Islam yang moderat 

(tawassuth, tawadzun, i’tidal dan tasamuh) di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 2 Kotawaringin Timur Samuda? 

o. Metode apa yang biasanya bapak/ibu gunakan di dalam pembelajaran 

agama islam yang moderat? 

p. Media apa saja yang biasanya bapak/ibu gunakan di dalam pembelajaran 

agama islam yang moderat? 

q. Apakah bapak/ibu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

jika terdapat hal yang belum dipahami pada pembelajaran? 

r. Apakah bapak/ibu memberikan contoh mengenai pendidikan Islam 

moderat (tawassuth, tawadzun, i’tidal dan tasamuh)  pada peserta didik? 

s. Bagaimana evaluasi pendidikan Islam moderat (tawassuth, tawadzun, 

i’tidal dan tasamuh)  yang bapak/ibu guru lakukan? 

t. Apakah setelah diberi pembelajaran mengenai pendidikan Islam moderat 

(tawassuth, tawadzun, i’tidal dan tasamuh)  siswa dapat 

mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari meraka? 

u. Apa saja faktor pendukung dari pelaksanaan pendidikan Islam moderat di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kotawaringin Timur Samuda? 
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v. Apa saja faktor penghambat dari pelaksanaan pendidikan Islam moderat 

di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kotawaringin Timur Samuda? 

3. Peserta Didik MTsN 2 Kotawaringin Timur 

a. Apakah Anda menyukai pembelajaran Pendidikan Islam yang meliputi 

Fiqh, Akidah Akhlak, SKI, dan Qur‟an Hadits? 

b. Apakah Anda memiliki sikap yang moderat seperti tawassuth, tawadzun, 

i’tidal dan tasamuh ? 

c. Menurut Anda, bagaimana cara guru Fiqh, Akidah Akhlak, SKI, dan 

Qur‟an Hadits mengajar di kelas? 

d. Ketika proses pembelajaran, metode apa yang biasanya bapak/ibu guru 

Pendidikan Islam yang meliputi Fiqh, Akidah Akhlak, SKI, dan Qur‟an 

Hadits gunakan? 

e. Media apa yang biasanya mereka gunakan saat proses pembelajaran di 

kelas? 

f. Apakah guru Pendidikan Islam yang meliputi Fiqh, Akidah Akhlak, SKI, 

dan Qur‟an Hadits mengajarkan untuk selalu toleransi atau saling 

menghargai? Bagaimana contohnya? 

g. Apakah Anda juga selalu bersikap toleransi atau saling menghormati baik 

di sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah? 

h. Apakah guru Fiqh, Akidah Akhlak, SKI, dan Qur‟an Hadits memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya jika ada yang belum 

dipahami? 
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i. Ketika siswa memiliki pendapat yang berbeda dengan guru, apakah 

bapak/ibu guru selalu menerima pendapat siswa tersebut? 

j. Bagaimana Evaluasi yang biasanya dilakukan bapak/ibu guru Fiqh, 

Akidah Akhlak, SKI, dan Qur‟an Hadits? 

k. Apakah Anda kesulitan mengikuti Pembelajaran Pendidikan Islam yang 

meliputi Fiqh, Akidah Akhlak, SKI, dan Qur‟an Hadits di kelas? 

B. Pedoman Dokumentasi 

1. Gambaran umum lokasi penelitian 

2. Sejarah singkat berdirinya sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Kotawaringin Timur Samuda. 

3. Data mengenai keadaan guru atau tenaga pendidik beserta staf tata usaha. 

4. Data mengenai jumlah peserta didik. 

5. Data mengenai keadaan sarana dan Prasarana di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 2 Kotawaringin Timur Samuda. 

C. Pedoman Observasi 

1. Mengamati keadaan lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Kotawaringin Timur Samuda. 

2. Mengamati secara langsung kegiatan proses pembelajaran pendidikan Islam 

yang meliputi mata pelajaran Fiqih, akidah akhlak, Quran Hadits, dan juga 

SKI di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kotawaringin Timur Samuda. 

  



138 

 

Lampiran III: Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedung Sekolah 

 

Wawancara dengan Kepala Madrasah 
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STRUKTUR ORGANISASI MTsN 2 KOTIM 

  

Mushola MTsN 2 Kotim Samuda 
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Dokumentasi Proses Pembelajaran di Kelas 

        

 

       

Wawancara Bersama Guru 
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Wawancara Bersama Peserta Didik 
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Lampiran IV: Surat Keterangan Penunjukkan Pembimbing 
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Lampiran V: Surat Keterangan Selesai Seminar Proposal 
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Lampiran VI: Surat Perubahan Judul 

SURAT PERUBAHAN JUDUL
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Lampiran VII : Surat Keterangan Riset 
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Lampiran VIII: Surat Ijin Penelitian Dari Kementerian Agama Kotim 
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Lampiran IX: Surat Ijin Penelitian Dari MTsN 2 Kotawaringin Timur 
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Lampiran X: Surat Selesai Riset 
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Lampiran XI: SK Lulus Komprehensif 
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Lampiran XII: Buku Konsultasi Bimbingan 
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Lampiran XIII: Surat Pernyataan Selesai Membimbing Skripsi 

 

SURAT PERNYATAAN TELAH SELESAI MEMBIMBING SKRIPSI 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Drs. Humaidy, M.Ag  

NIP : 196010201997031001                    

Pangkat/Gol :  Penata/III/c   

Pembimbing Bidang :  Konten dan Metodologi    

Menyatakan telah selesai membimbing skripsi mahasiswa/i: 

Nama  :  Luthfiyatul Hakimah   

NIM : 180101010992 

Judul : Pendidikan Islam Moderat di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Kotawaringin Timur Samuda 

Prodi  :  Pendidikan Agama Islam 

Untuk itu, mahasiswa dapat mendaftar ujian skripsi.  

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

Terimakasih. 

Banjarmasin, 31 Mei 2022 

Tertanda, 

 

 

 

Drs. Humaidy, M.Ag 

NIP. 196010201997031001 
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SURAT PERNYATAAN TELAH SELESAI MEMBIMBING SKRIPSI 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Drs. Muhrin, M.Fil.I  

NIP : 196005181991031002             

Pangkat/Gol :  Pembina Tingkat I/IV/b 

Pembimbing Bidang :  Bahasa dan Teknik Penulisan 

Menyatakan telah selesai membimbing skripsi mahasiswa/i: 

Nama  :  Luthfiyatul Hakimah   

NIM : 180101010992 

Judul : Pendidikan Islam Moderat di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Kotawaringin Timur Samuda 

Prodi  :  Pendidikan Agama Islam 

Untuk itu, mahasiswa dapat mendaftar ujian skripsi.  

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

Terimakasih. 

Banjarmasin, 31 Mei 2022 

Tertanda, 

 

 

 

Drs. Muhrin, M.Fil.I 

NIP.196005181991031002 
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Lampiran XIV: RPP (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN) 

 RPP Akidah Akhlak Kelas VII 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
  

Sekolah: MTs  2 Kotawaringin Timur 

Mata Pelajaran :  Akidah Akhlak 

Kelas/Semester :  VII (Tujuh)/Genap 

Alokasi Waktu :  2  x 30 menit  

Materi Pokok : Asmaul Husna  

Sub-Materi : (al-‘Aziiz, al-Ghaffaar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, 

al-Barr, al-Fattaah, al-‘Adl, al-Qayyuum) 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama 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 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 

1.1.  Meyakini sifat-sifat Allah SWT melalui al-asmaa' al-husna (al-‘Aziiz, al-

Ghaffaar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, al-Fattaah, al-‘Adl, al-

Qayyuum) 

2.1.  Meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung dalam al-asmaa' al-husna (al-

‘Aziiz, al-Ghaffaar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, al-Fattaah, 

al-‘Adl, al-Qayyuum) 

3.1.  Menguraikan al-asmaa‟ al-husnaa (al-‘Aziiz, al-Ghaffaar, al-Baasith, an-

Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, al-Fattaah, al-‘Adl, al-Qayyuum) 

4.1.  Menyajikan fakta dan fenomena kebenaran sifat-sifat Allah yang terkandung 

dalam al-asmaa’ al-husnaa (al-‘Aziiz, al-Ghaffaar, al-Baasith, an-Naafi’, 

ar-Ra’uuf, al-Barr, al-Fattaah, al-‘Adl, al-Qayyuum) 

 
Alat dan Media Pembelajaran 

Alat  : Papan tulis, spidol 

Sumber belajar : Buku Akidah Akhlak Pegangan Guru & Siswa 
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INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
3.1.1 Menyebutkan 9 nama asmaul Husna  

3.1.2 Menjelaskan arti dari masing-masing asmaul Husna 

3.1.3 Menunjukkan dalil naqli dan aqli tentang masing-masing sub asmaul Husna 

4.1.1 Menjelaskan berbagai manfaat perilaku yang merupakan contoh perbuatan meneladani  

asmaul husna tertentu.  

4.1.2 Menyajikan fenomena, fakta atau bercerita tentang peristiwa, fenomena atau  kejadian yang 

menunjuk pada ilustrasi sub asmaul Husna. 

TUJUAN PEMBELAJARAN (Pertemuan I) 
1.  Meyakini sifat-sifat Allah SWT melalui asmaul husna al-‘Aziz, al-’adl, al-Qayyum 

2. Meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung dalam asmaul husna al-‘Aziz, al-’adl, al-

Qayyum 

3. Menguraikan asmaul husna al-‘Aziz, al-’adl, al-Qayyum 

4. Menyajikan fakta dan fenomena kebenaran sifat-sifat Allah yang terkandung dalam asmaul 

husna al-‘Aziz, al-’adl, al-Qayyum 

PENDAHULUAN 
 Guru mengucap salam dan Guru mengawali proses pembelajaran dengan berdo'a  

 Mengecek kehadiran dan menanyakan keadaan dan kesiapan peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran 

 Menyampaikan informasi mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

 Memberikan motivasi kepada peserta didik untuk selalu bersyukur 

 Melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaaan terkait materi sebelumnya 

INTI 

K
E

G
IA

T
A

N
 I

N
T

I 

Mengamati  Peserta didik mengamati dan membaca terkait materi al-‘Aziz, 

al-’adl, al-Qayyum 

 Peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang al-‘Aziz, 

al-’adl, al-Qayyum 

Menanya  Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik berkaitan 

dengan materi al-‘Aziz, al-’adl, al-Qayyum 

 Guru memberikan kesempatan untuk bertanya pada materi 

yang belum dipahami berkaitan dengan materi al-‘Aziz, al-’adl, 

al-Qayyum 

Mengeksplorasi  Peserta didik mengidentifikasi pengertian al-‘Aziz, al-’adl, al-

Qayyum 

 Peserta didik mengidentifikasi dalil-dalil nama al-‘Aziz, al-

’adl, al-Qayyum 

 Peserta didik mengidentifikasi contoh fenomena dan 

keteladanan yang terdapat pada asmaul husna al-‘Aziz, al-’adl, 

al-Qayyum 

Mengasosiasikan  Peserta didik menyimpulkan pengertian, dalil-dalil, contoh 

fenomena dan keteladanan yang terdapat pada asmaul husna al-

‘Aziz, al-’adl, al-Qayyum 

 Peserta didik menuliskan simpulan hasil diskusi tentang 

masalah yang berkaitan dengan asmaul husna al-‘Aziz, al-’adl, 

al-Qayyum 

Mengkomunikasika

n 

 Peserta didik memberikan kesimpulan tentang hal-hal yang 

telah dipelajari terkait berkaitan: asmaul husna al-‘Aziz, al-

’adl, al-Qayyum 

PENUTUP 

 Guru dan Peserta didik membuat simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang 
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Mengetahui 

Kepala MTsN 2 Kotim 

Samuda, …... ....... 2021 

 

Guru Akidah Akhlak 

 

 

 

 

 

Djumali, M.Pd 

NIP. 19670116 199803 1 002 

Ahmad Gaus 

NIP. 197601052005011006 

 

  

muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.  

 Guru menyampaikan rencana materi yang akan dipelajari selanjutnya 

 Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan mengajak mensyukuri atas keberhasilan pross 

pembelajaran dan berdo'a bersama-sama. 

PENILAIAN  
Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 

sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 

penilaian 
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RPP Akidah Akhlak Kelas VIII Semester Genap 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
  

Sekolah: MTsN 2 Kotawaringin Timur 

Mata Pelajaran :  Akidah Akhlak 

Kelas/Semester :  VIII ( Delapan )/Genap 

Alokasi Waktu : 2  x 30 menit  

Materi Pokok : Membiasakan Akhlak Terpuji (Husnuzzan, Tawadhu’, 

Tasamuh, Ta’awun) 

Sub-Materi : (Husnuzzan, Tawadhu’, Tasamuh, Ta’awun) 

Kompetensi Dasar : 3.8 ; 4.8 

 

Alat dan Media Pembelajaran 

Alat  : Papan tulis, spidol 

Sumber belajar : Buku Akidah Akhlak pegangan Guru & Siswa Kelas 

VIII 
 

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
3.8.1 Menjelaskan pengertian husnuzzan, tawwadu„, tasamuh, dan ta„awun  

3.8.2 Menyebutkan contoh perbuatan dari husnuzzan, tawwadu„, tasamuh, dan ta„awun.  

3.8.3 Menyebutkan dampak positif dari husnuzzan, tawwadu„, tasamuh, dan ta„awun.  

4.8.1 Mendemonstrasikan dampak positif dari akhlak terpuji (husnuzzan, tawwadu„, tasamuh, 

dan ta„awun) 

TUJUAN PEMBELAJARAN  
1. Peserta didik menjelaskan pengertian husnuzzan, tawwadu„, tasamuh, dan ta„awun 

2. Peserta didik menyebutkan contoh perbuatan dari husnuzzan, tawwadu„, tasamuh, dan 

ta„awun.  

3. Peserta didik menyebutkan dampak positif dari husnuzzan, tawwadu„, tasamuh, dan 

ta„awun.  

4. Peserta didik mendemonstrasikan dampak positif dari akhlak terpuji (husnuzzan, tawwadu„, 

tasamuh, dan ta„awun) 

PENDAHULUAN 
1. Guru memberikan salam dan Guru mengawali proses pembelajaran dengan berdo'a  

2. Mengecek kehadiran dan menanyakan keadaan dan kesiapan peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran serta mengajak peserta didik untuk selalu bersyukur 

3. Menyampaikan informasi mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

5. Melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaaan terkait materi sebelumnya 

INTI 

 

Mengamati  Peserta didik diberi, mengamati dan membaca terkait materi 

husnuzzan, tawwadu„, tasamuh, dan ta„awun 

 Peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang 

husnuzzan, tawwadu„, tasamuh, dan ta„awun 

Menanya  Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik berkaitan 

dengan husnuzzan, tawwadu„, tasamuh, dan ta„awun 

 Guru memberikan kesempatan untuk bertanya pada materi 

yang belum dipahami berkaitan dengan materi husnuzzan, 

tawwadu„, tasamuh, dan ta„awun 

Mengeksplorasi  Peserta didik mengidentifikasi mengenai contoh husnuzzan, 

tawwadu„, tasamuh, dan ta„awun 
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 Peserta didik mengidentifikasi mengenai damak positif 

husnuzzan, tawwadu„, tasamuh, dan ta„awun 

Mengasosiasikan  Peserta didik menyimpulkan pengertian, dalil-dalil, contoh 

dan dampak positif husnuzzan, tawwadu„, tasamuh, dan 

ta„awun 

 Peserta didik menuliskan simpulan hasil diskusi tentang 

masalah yang berkaitan dengan husnuzzan, tawwadu„, 

tasamuh, dan ta„awun 

Mengkomunikasikan Peserta didik memberikan kesimpulan tentang hal-hal yang 

telah dipelajari terkait berkaitan: husnuzzan, tawwadu„, 

tasamuh, dan ta„awun 

PENUTUP 

 Guru dan Peserta didik membuat simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.  

 Guru menyampaikan rencana materi yang akan dipelajari selanjutnya 

 Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan mengajak mensyukuri atas keberhasilan pross 

pembelajaran dan berdo'a bersama-sama. 

PENILAIAN  
Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 

sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 

penilaian 

 

 

Mengetahui 

Kepala MTsN 2 Kotim 

 

 

 

 

 

Samuda, …... ....... 2022 

 

Guru Akidah Akhlak 

 

 

Djumali, M.Pd 

NIP. 19670116 199803 1 002 

Ahmad Gaus 

NIP. 197601052005011006 
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RPP Al-Quran Hadits Kelas VIII Semester Genap 

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : MTsN 2 Kotawaringin Timur 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Mata Pelajaran  : Al-Qur’an Hadits 

Materi Pokok : Menghindari Gaya Hidup Materialistis, Hedonis, Dan 

Konsumtif 

Alokasi Waktu : 2 x 30 menit 
  

ALAT SUMBER BELAJAR 

 

Papan tulis, spidol, Buku 

 

Buku Al-Quran Hadits pegangan Guru & 

Siswa Kelas VIII 

Mushaf Al-Qur’an dan terjemahannya 
 

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

3.5  Menjelaskan pengertian gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif  

3.5  Mengidentifikasi isi kandungan Q.S. al-A‟la (87): 14-19, Q.S. al-Qashash (28): 77 dan Q.S. 

Ali Imran (3): 148 tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat 

3.5 Menjelaskan penyebab dan bahaya Hidup Materialistis, Hedonis, Dan Konsumtif 

3.5 Mengidentifikasi Cara dan Hikmah menghindari gaya Hidup Materialistis, Hedonis, Dan 

Konsumtif 

4.5.1 Mendemonstrasikan hafalan Q.S. al-A‟la (87): 14-19, Q.S. al-Qashash (28): 77 dan Q.S. Ali 

Imran (3): 148  

4.5.2 Membuat kesimpulan keterkaitan kandungan Q.S. al-A‟la (87): 14-19, Q.S. alQashash (28): 

77 dan Q.S. Ali Imran (3): 148 dengan kesalahan gaya hidup materialistik, hedonis dan 

konsumtif pada zaman akhir  

TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Peserta didik menjelaskan pengertian gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif 

2. Peserta didik mengidentifikasi isi kandungan Q.S. al-A‟la (87): 14-19, Q.S. al-Qashash 

(28): 77 dan Q.S. Ali Imran (3): 148 tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat 

3. Peserta didik Menjelaskan penyebab dan bahaya Hidup Materialistis, Hedonis, Dan 

Konsumtif 

4. Peserta didik Mengidentifikasi Cara dan Hikmah menghindari gaya Hidup Materialistis, 

Hedonis, Dan Konsumtif 

5. Peserta didik Mendemonstrasikan hafalan Q.S. al-A‟la (87): 14-19, Q.S. al-Qashash (28): 

77 dan Q.S. Ali Imran (3): 148 

6. Peserta didik Membuat kesimpulan keterkaitan kandungan Q.S. al-A‟la (87): 14-19, Q.S. 

alQashash (28): 77 dan Q.S. Ali Imran (3): 148 dengan kesalahan gaya hidup materialistik, 

hedonis dan konsumtif pada zaman akhir 

PENDAHULUAN 
 Guru mengucap salam dan Guru mengawali proses pembelajaran dengan berdo'a bersama-

sama 

 Mengecek kehadiran dan menanyakan kesiapan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran 

 Menyampaikan informasi mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan dan 

Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

 Melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaaan terkait materi sebelumnya atau 

berkenaan materi yang akan di bahas 
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INTI 
K

E
G

IA
T

A
N

 I
N

T
I 

Mengamati  Peserta didik mengamati dan membaca terkait materi gaya 

hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif 

 Peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang gaya 

hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif 

 Peserta didik mengamati dan membaca terkait materi isi 

kandungan Q.S. al-A‟la (87): 14-19, Q.S. al-Qashash (28): 77 

dan Q.S. Ali Imran (3): 148 
 Peserta didik membaca materi penyebab dan bahaya gaya 

hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif 

Menanya  Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik berkaitan 

dengan gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif 

 Guru memberikan kesempatan untuk bertanya pada materi 

yang belum dipahami berkaitan dengan materi gaya hidup 

materialistis, hedonis, dan konsumtif yang telah dibahas 

Mengeksplorasi  Peserta didik mengidentifikasi mengenai gaya hidup 

materialistis, hedonis, dan konsumtif 

 Peserta didik mengidentifikasi mengenai penyebab dan 

bahaya gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif 

Mengasosiasikan  Peserta didik menyimpulkan mengenai gaya hidup 

materialistis, hedonis, dan konsumtif 

 Peserta didik menyimpulkan pengertian isi kandungan Q.S. 

al-A‟la (87): 14-19, Q.S. al-Qashash (28): 77 dan Q.S. Ali 

Imran (3): 148 

 Peserta didik menuliskan simpulan hasil diskusi tentang 

masalah yang berkaitan dengan gaya hidup materialistis, 

hedonis, dan konsumtif 

Mengkomunikasikan Peserta didik memberikan kesimpulan tentang hal-hal yang 

telah dipelajari terkait berkaitan gaya hidup materialistis, 

hedonis, dan konsumtif 

PENUTUP 

 Melakukan Evaluasi diakhir pembelajaran 

 Guru dan Peserta didik membuat simpulan pelajaran mengenai point-point penting yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.  

 Guru menyampaikan rencana materi yang akan dipelajari selanjutnya 

 Guru menutup pembelajaran dengan memberikan sedikit nasihat kepada peserta didik dan 

mengajak mensyukuri atas keberhasilan pross pembelajaran dan berdo'a bersama-sama. 

 Bersama-sama menutup dengan Hamdalah dan guru mengucap salam 

PENILAIAN  
Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 

sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 

penilaian 

 

 

Mengetahui 

Kepala MTsN 2 Kotim 

 

 

 

Samuda, …... .......     2022 

 

Guru Al-Quran Hadits 

 

 

Djumali, M.Pd 

NIP. 19670116 199803 1 002 

Rusdiah 

NIP.  19680825 200501 2 003 
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RPP Al-Quran Hadits Kelas VIII Semester Genap 

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : MTsN 2 Kotawaringin Timur 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Mata Pelajaran  : Al-Qur’an Hadits 

Materi Pokok : Pola Hidup Seimbang Dunia dan Akhirat 

Alokasi Waktu : 2 x 30 menit 
 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama 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 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 

1.6 Menerima bahwa aktifitas kehidupan dunia sebagai perantara mencari 

bekal untuk kehidupan akhirat 

2.6 Menjalankan sikap sungguh-sungguh dalam menjalankan aktifitas sehari-

hari diniatkan juga ibadah untuk kebahagiaan akhirat. 

3.6. Memahami Isi Kandungan Hadits Riwayat Muslim dari Abu Hurairah  

4.6.1 Mendemonstrasikan hafalan hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah 

dan Hadits riwayat Muslim dari Mustaurid tentang adanya hubungan 

kehidupan dunia dan akhirat 

4.6.2 Mengkomunikasikan kandungan hadits riwayat Muslim dari Abu 

Hurairah dan Hadits riwayat Muslim dari Mustaurid tentang adanya 

hubungan kehidupan dunia dan akhirat 
 

Alat dan Media Pembelajaran 
Alat  : Papan tulis, spidol, Buku 

Sumber belajar : Buku Al-Quran Hadits pegangan Guru & Siswa Kelas VIII 

Mushaf Al-Qur’an dan terjemahannya 
 

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
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3.6.1 Memahami Isi Kandungan Hadits Riwayat Muslim dari Abu Hurairah  

4.6.1 Mendemonstrasikan hafalan hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan Hadits riwayat 

Muslim dari Mustaurid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat 

4.6.2 Mengkomunikasikan kandungan hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan Hadits 

riwayat Muslim dari Mustaurid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat 

TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Peserta didik Memahami Isi Kandungan Hadits Riwayat Muslim dari Abu Hurairah 

2. Peserta didik Mendemonstrasikan hafalan hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan 

Hadits riwayat Muslim dari Mustaurid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat 

3. Peserta didik Menkomunikasikan kandungan hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan 

Hadits riwayat Muslim dari Mustaurid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat 

PENDAHULUAN 

 Guru mengucap salam dan Guru mengawali proses 

pembelajaran dengan berdo'a bersama-sama 

 Mengecek kehadiran dan menanyakan kesiapan peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran 

 Menyampaikan informasi mengenai pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dan Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 

 Memberikan motivasi kepada peserta didik sebelum 

memasuki inti pembelajaran 

 Melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaaan 

terkait materi sebelumnya atau berkenaan materi yang akan 

di bahas 

INTI 

 Mengamati 

 Peserta didik mengamati dan membaca hadits tentang konsep 

keseimbangan hidup di dunia dan akhirat dan dalil-dalilnya. 

 Peserta didik membaca mengenai pola hidup seimbang dunia 

dan akhirat 

 Peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang pola 

hidup seimbang dunia dan akhirat 

 

Menanya 

 Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik berkaitan 

dengan pola hidup seimbang dunia dan akhirat 

 Guru memberikan kesempatan untuk bertanya pada materi 

yang belum dipahami berkaitan dengan materi pola hidup 

seimbang dunia dan akhirat 

Mengeksplorasi 
 Peserta didik mengidentifikasi mengenai meneladani 

keseimbangan hidup Nabi Muhammad Saw 

 Peserta didik mengidentifikasi mengenai macam-macam pola 

hidup seimbang 

Mengasosiasikan 
 Peserta didik menyimpulkan mengenai materi pola hidup 

seimbang dunia dan akhirat 

 Peserta didik menuliskan simpulan mengenai materi pola 

hidup seimbang dunia dan akhirat 

Mengkomunikasikan 
 Peserta didik memberikan kesimpulan tentang hal-hal yang 

telah dipelajari terkait berkaitan tentang mengenai materi pola 

hidup seimbang dunia dan akhirat 

PENUTUP 

 Melakukan Evaluasi diakhir pembelajaran 

 Guru dan Peserta didik membuat simpulan pelajaran mengenai point-point penting yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.  

 Guru menyampaikan rencana materi yang akan dipelajari selanjutnya 
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 Guru menutup pembelajaran denga memberikan sedikit nasihat kepada peserta didik dan 

mengajak mensyukuri atas keberhasilan pross pembelajaran dan berdo'a bersama-sama. 

 Bersama-sama menutup dengan Hamdalah dan guru mengucap salam 

PENILAIAN  
Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 

sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 

penilaian 

 

 

Mengetahui 

Kepala MTsN 2 Kotim 

 

 

 

 

 

Samuda, …... ....... 2022 

 

Guru Al-Quran Hadits 

 

 

Djumali, M.Pd 

NIP. 19670116 199803 1 002 

Rusdiah 

NIP. 19680825 200501 2 003 
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