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Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran negeri 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 

Satuan Pendidikan : SMP 

Kelas   : VII 

Alokasi Waktu : 12 jam pelajaran  

 



 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan  perilaku  jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

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

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

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.2 Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta 

informasi terkait jati diri, pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks 

penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan dan kosa kata terkait hubungan 

keluarga; pronoun (subjective, objective, possessive) 

4.2 Menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan 

sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati 

diri, pendek dan sederhana, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

 

C. Indikator 

1. Menjelaskan fungsi sosial dari teks pemaparan jati diri sesuai dengan konteks 

penggunaannya. 

2. Menjelaskan struktur teks pemaparan jati diri sesuai dengan konteks 

penggunaannya. 

3. Menjelaskan unsur kebahasaan dari teks pemaparan jati diri sesuai dengan 

konteks penggunaannya. 



 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

 Melalui diskusi, mengamati dan membaca referensi siswa dapat: 

1. Melaporkan fungsi sosial dari teks pemaparan jati diri sesuai dengan konteks 

penggunaannya. 

2. Menunjukkan sikap jujur dalam memaparkan jati diri sesuai dengan konteks 

penggunaannya. 

3. Menunjukkan sikap sopan santun dalam menanyakan jati diri sesuai dengan 

konteks penggunaannya. 

4. Mendeskripsikan struktur teks pemaparan jati diri sesuai dengan konteks 

penggunaannya. 

5. Mengemukakan unsur kebahasaan dari teks pemaparan jati diri sesuai dengan 

konteks penggunaannya. 

6. Menyusun teks lisan dan tulis untuk memaparkan dan menanyakan jati diri 

sesuai dengan konteks penggunaannya. 

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Fungsi sosial dari teks pemaparan jati diri. 

2. Sikap jujur dalam memaparkan jati diri. 

3. Sikap sopan santun dalam menanyakan jati diri. 

4. Struktur teks pemaparan jati diri. 

5. Unsur kebahasaan dari teks pemaparan jati diri. 

 

F. Pendekatan, Strategi dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Scientifik/ 5M (Mengamati, Menanya, Menalar, 

Mencoba, Membentuk Jejaring). 

Strategi   : Jigsaw, Cooperative. 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

 

 

 



 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi 

1. Pendahuluan  Memberikan salam. 

 Menanyakan kepada siswa mengenai kesiapan dan 

kenyamanan untuk belajar. 

 Mempersilakan salah satu siswa memimpin doa. 

 Menanyakan kehadiran siswa. 

 Tanya jawab tentang “Berapakah jumlah anggota 

keluargamu?” 

 Menyampaikan informasi mengenai pembelajaran yang akan 

dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan di atas melalui 

pembelajaran “Teks lisan dan tulis untuk  memaparkan jati 

diri”.  

 Guru menyampaikan informasi mengenai tujuan pembelajaran 

dan indikator yang akan dicapai. 

2. Inti Mengamati 

 Siswa mendengarkan/menonton interaksi memaparkan jati diri  

 Siswa mengikuti interaksi memaparkan jati diri. 

 Siswa menirukan model interaksi memaparkan jati diri. 

 Siswa membaca beberapa kartu identitas   

 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa mengidentifikasi 

ciri-ciri interaksi memaparkan jati diri (fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan). 

Mempertanyakan 

 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa mempertanyakan 

antara lain perbedaan antara memaparkan jati diri dalam 

bahasa Inggris, dengan perbedaan ungkapan yang ada dalam 

bahasa Indonesia, kemungkinan menggunakan ungkapan lain, 

dan sebagainya. 



 

Mengeksplorasi 

 Siswa memaparkan jati diri dengan bahasa Inggris dalam 

konteks simulasi dan kegiatan lain yang terstruktur. 

Mengasosiasi 

 Siswa membandingkan ungkapan memaparkan jati diri yang 

telah dipelajari dengan yang ada di berbagai sumber lain. 

 Siswa membandingkan antara ungkapan memaparkan jati diri 

dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa siswa.  

Mengomunikasikan 

 Siswa memaparkan jati diri dengan bahasa Inggris, di dalam 

dan di luar kelas.  

 Siswa menuliskan permasalahan dalam menggunakan bahasa 

Inggris untuk memaparkan jati diri dalam jurnal belajar 

(learning journal). 

3.Penutup  Klarifikasi/kesimpulan siswa dibantu oleh guru 

menyimpulkan materi “Teks lisan dan tulis untuk  

memaparkan jati diri”. 

 Evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. 

 Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran. 

  Siswa diberi tugas untuk membuat pohon keluarga dari teman 

sebangkunya. 

 Mengucapkan salam.  

 

H. Penilaian Hasil Belajar  

Kriteria Penilaian 

 Tingkat ketercapaian fungsi sosial memaparkan jati diri  

 Tingkat kelengkapan dan keruntutan struktur teks memaparkan jati diri 

 Tingkat ketepatan unsur kebahasaan: tata bahasa, kosa kata, ucapan, tekanan kata, 

intonasi 

 



 

Cara Penilaian  

Unjuk kerja  

 Bermain simulasi untuk berinteraksi memaparkan jati diri 

 Ketepatan dan kesesuaian menggunakan struktur dan unsur kebahasaan dalam  

memaparkan jati diri 

Pengamatan (observations):   

 Upaya menggunakan bahasa Inggris untuk memaparkan jati diri ketika muncul 

kesempatan. 

 Kesungguhan siswa dalam proses pembelajaran di setiap tahapan. 

 Perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 

 Perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan 

komunikasi 

 

I. Contoh Instrumen untuk Penelitian 

With your friend, make a dialogue using expressions of asking about identity. Write 

it on a piece of paper then submit it to your teacher. Practice your dialogue in front of 

the class! 

 

J. Sumber Belajar : 

 Model ucapan dan tindakan guru menggunakan setiap tindakan komunikasi 

transaksional dan fungsional dengan benar, tepat, dan dengan sikap yang sesuai. 

 Contoh peragaan dalam bentuk  rekaman CD/VCD/ DVD/kaset 

 Contoh interaksi tertulis 

 Contoh teks tertulis 

 Teks atau latihan dari buku teks Bahasa Inggris 

 Teks dari buku non-teks 

 Sumber dari internet, seperti: 

- www.dailyenglish.com 

- http://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files 

- http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

http://www.dailyenglish.com/
http://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
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 والسجناءاألمير ( 31)

 

 َّ  0: فُٙ ثٌضال١ِز ػٓ ِٛظٛع]ثأل١ِش ٚثٌغجٕجء [ ثٌغشض ثٌؼج

 : لذسر ثٌضال١ِز ػٍٝ: ثٌغشض ثٌخجصّ 

 0روش ػٓ ِؼجٔٝ ثٌّفشدثس  :  

  0: ٚظؼٙج فٝ ثٌجٍّز ثٌّف١ذر

    0: إججدز ثألعتٍز ػٓ ِعّْٛ ثٌّٛظٛع  

 : ثٌضىٍُ ػٓ ثٌّٛظٛع ػٕذ ثإلِىجْ.  

 0ْ دجٌجٍّز ثٌشذ١ٙز: ثإلص١ج                  

 ٚ٘ٝ ِىضٛدز فٝ ثٌضطذ١ك.

 0: ثإلٌمجة١ز ٚثٌضذجٚس٠ز  ثٌطش٠مز



 

 0:صٛسر ثأل١ِش ٚثٌغجٕجء ٚعجةً ثإل٠عجح

 :خطٛثس ثٌضذس٠ظ

ثإلفضضجح : إٌمجء ثٌغالَ ٚثٌغؤثي ػٓ ثٌّجدر عُ وضجدضٙج ػٍٝ ثٌغذٛسر ٚصمغ١ّٙج إٌٝ لغ١ّٓ : لغُ أٚعغ ٌىضجدز ثٌّفشدثس 

 ثٌؼٕجصشٚلغُ أظ١ك ٌىضجدز 

 ثٌّمذِز: ثألعتٍز ػٓ ثٌذسط ثٌّجظٝ ٚسدطٙج دّٛظٛع جذ٠ذ

ُّ ششح ِؼٕج٘ج دٛظؼٙج فٝ ثٌجٍّز  ُّ وضجدضٙج ػٍٝ ثٌّغذٛسر ع ثٌؼشض ٚثٌشدػ   : د١جْ ثٌّفشدثس ثٌّصؼذز دضٍف١ظٙج ع

 0ثٌّف١ذر أٚ دٛعجةً ثإل٠عجح ثٌجزَّثدزِ 

 )أ(ثٌّفشدثس

َجَٕجُء   : ثٌز٠ٓ ٠ذخٍْٛ عجًٕج      ٠ضفمّذُ            :          ٠فضّش         إصججٌء        :                إِدخجٌي دجدَس           ثٌَغُّ

ٌٓ          ثٌَّٕضث٘زُ         :                ثٌَذَشثَءرُ إِف َشثٌػ      :  :                عجسع          وغ١ٌش            :         َدض٠

ٌْ ِٕفشدٌ ثٌِخغَّزُ     :  إِغالٌَق  :    إِخْ  ِْ   :          ِىج شثٌػ          ٠ضٛثسٜ   :        ٠ىْٛ فٝ ثٌٛسثِء          َصٚث٠جَ ثٌّىج

 ًُ ًِ ِخج٠ جءرُ  :   ثٌذمجَسرُ          صٍُٛح            :           صظُٙش          َػَغٌظ        :         د١ٌُٛظ ث١ٌٍّ      :             ثٌذَّٔ

: ٍّٝ ْٓ أَشِم١َجٌء جّٓ َشِم ٌَ :  ػالَِجُس         إِصشثٌس           :         إِعضّشثٌس          ُجذْ           :              أَدِغ جِش ُِ

َعَػ          َدجِش١َزٌ  : ثٌزٜ ٠ُشثفُك ثأل١ِشَ  َٚ ُِٙش        :            َٓ أظ زٌِْٔخ         د١ ُِ ajudan  ٌٓ جّٓ                 َخَضثةِ

ُي      :  ِٚ ُٖ         :             أَغٍمُٖٛ ٠ُذج ْٛ ٠َْغؼَٝ                       ِخضثٍٔز         أَدَّْس             :          عذَّذَْش           أَس٠ُْذ

ي ثٌّشجٛع ػٕٗ :               صَْشُوُٗ           َشَشْػُش     : دذأُس    :  َخَطْطُش          ٠ضٌّٛٝ          :               ٠ذذّ 

 َظذَػ  :    َدذَظ     :       لذَط           

 )ح( د١جْ ثٌّٛظٛع

٠ش٠ذ أ١ِش أْ ٠فضش أدٛثي ثٌغجٕجء ٚ دخً ف١ٗ, ٚٚجذ وغ١شث ِٓ ثألشم١جء, فألذً ػ١ٍُٙ ٚ ٠ذجدعُٙ ١ٌؼشف أٔٛثع 

أعشع ٚثدذ ُِٕٙ ٠غ١ش ػٍٝ ٚجٙٗ ِخج٠ً ثٌزوجء. ٚ لجي ٌٗ "٠ج ِٛالٞ, ثٌجشثةُ ثٌضٝ لذ فؼٍٖٛ, ٚ عذّذْش إٌٝ ثٌغجٓ ف

إّٔٝ دشا ِّج ثصّٙٛٔٝ دٗ ٚ ٌُ أفؼً خط١تزفأخشجٕٝ, ٚهللا ٠ضٛالن دذغٓ جضثء" . ٚ ٠غأي إٌٝ آخش, ٚ أوغش ُِٕٙ 

ف١ٍضمٝ ثأل١ِش  ثدّػٛثدؼذَ ثٌخطئ. ٚ أخ١شث ٠شٜ ثأل١ِش ػٍٝ سجً شذ٠ذ ثٌذضْ ٠خضذب فٟ غشف ثٌّىجْ ٌى١ال ٠شثٖ أدذ.

ٚ عأي ػٓ عذخ دذغٗ, فمجي ثٌشجً "٠ج ِٛالٞ ٌمذ فؼٍش إعّج وذ١شث إر ٌؼخ ثٌش١طجْ دؼمٍٟ ٚ ص٠ّٓ ٌٟ دخ ثٌذ١ٔج ٚ 



 

ّٟ دجٌغجٓ". دؼذ رٌه, لجي ثأل١ِش إٌٝ ثٌج١ّغ : "ِٓ ثٌخّغز أْ ٠ؼ١ش  ٌٛ دغ١ش دك ػٍّش ثٌغشلز ٚ دىُ ثٌمجظٟ ػٍ

ّْ ٘زث ثٌغجسق ثٌخجةٓ د١ٓ أظٙش ٘ؤالء ثٌش ججي ثٌىشثَ فأغٍمٛثٖ ٚأس٠ذٛثُ٘ ِٕٗ ٌتال ٠ؼ١ذُ٘" ٚلجي ٌذجش١ضٗ "إ

 ثإلػضشثف دجٌزٔخ د١ًٌ ػٍٝ ثٌشجٛع ػٕٗ ٚ أِج ٔىشثٔٗ فذ١ًٌ ػٍٝ ثعضذغجٔٗ ٚ ثإلصشثس ػ١ٍٗ"

ث  0)ػ( أخز ثالعضٕذجغ : لً ثٌذك ٌٚٛ وجْ ِشًّ

 )د( أخز ثٌؼٕجصش    :

 0ث ٌّؼشفز عذخ دخٌُٛٙ ثٌغجٓفضش ثأل١ِش أدٛثي ثٌغجٕجء ٚدجدعُٙ ٚثدذث ٚثدذ 

  ٓٔفش ُِٕٙ ٠ذّػٝ أّٔٗ دشا ِٓ ثٌخطئ ٚ ٠طٍخ ثإلخشثػ ِٓ ثٌغج ًّ  0و

 ٗ0ٔظش ثأل١ِش سجال ٠ذّخ أْ ٠ضٛثسٜ فٝ صٚث٠ج ثٌّىجْ ٚعأٌٗ ػٓ عذخ دذغٗ ٚثػضشف دخطت 

ثإلِىجْ  : إججدز ثألعتٍز ػٓ ِعّْٛ ثٌّٛظٛع ٚ ِؼجٔٝ ثٌىٍّجس ثٌصؼذز ٚثٌضىٍُّ ػٓ ثٌّٛظٛع ػٕذ ثٌضطذ١ك

 ٚثإلص١جْ دجٌىٍّجس ثٌّشذ١ٙز

 !   أجخ ثألعتٍز ث٢ص١ز إججدز ٚثظذزثألٌف : 

 :ِجرث أسثد ثأل١ِش؟                     

 : ٌّجرث دجدط ثأل١ِش ثألشم١جء دؼذ أْ دخً ثٌغجٓ؟  

 : ػّٓ عأي أٚي ِشر؟  

 : ػُ عأٌٗ؟ ٚو١ف وجْ جٛثس ثٌغج١ٓ؟  

 !  : ً٘ ثػضشف ثٌغج١ٓ ثألٚي؟ ٌّجرث  

 : ِٚجرث غٍذٛث ِٓ ثأل١ِش؟  

 : ػٍٝ ِٓ ٚلؼش ػ١ٓ ثأل١ِش أخ١شث؟  

 : و١ف دجٌٗ ػٕذ رٌه؟  

ُّ عأٌٗ ثأل١ِش؟    : ػ

 : ً٘ أػضشف ٘زث ثٌشجً ثألخ١ش خطأٖ؟  

 : ِجثٌغذخ ثٌزٜ ٠ذفؼٗ إٌٝ ثسصىجح ثٌغشلز؟  

 : ٌّجرث أغٍك ثأل١ِش ثٌشجً ثألخ١ش؟  



 

 : ٌّٚجرث أعذش دم١ضٗ؟  

ُّ ظؼٙج فٝ ثٌجٍّز ثٌّف١ذرِج ثٌذجء :   !  ِؼجٔٝ ٘زٖ ثٌّفشدثس ع

 ٠ضفمّذ: (1)

 ثٌخّغز: (2)

 ِخج٠ً: (3)

 ثإلصشثس: (4)

 ٔىشثٔٗ: (5)

 0]ثأل١ِش ٚثٌغجٕجء [  صىٍُ ػٓ ِٛظٛعثٌج١ُ : 

 !  ٘جس جٍّز صشذٗ ٘زٖ ثٌجٍّز ِغ دمجء ِج صذضٙج خػّ ثٌذثي : 

 0وغ١شث ِٓ ثألشم١جء ٚٚجذثٌغجٕجء ٚ دخً ف١ٗ,  أْ ٠فضش أدٛثيأ١ِش  ٠ش٠ذ -

ّْ ثإلػضشثف -  0ثإلصشثس ػ١ٍٗ ٚ فذ١ًٌ ػٍٝ ثعضذغجٔٗ ٚ أِج ٔىشثٔٗثٌشجٛع ػٕٗ  د١ًٌ ػٍٝدجٌزٔخ  إ

 

 عُ ثٌغالَ ػ١ٍىُ ٚسدّز هللا ٚدشوجس

 

Silabus mata pelajaran pondok 

 

 درس اإلنشاء

 للصف الرابع

 بتربيت المعلمين اإلسالميت

 للبنين دار الهجرة معهد

 

 ثالخضضجَ : ثإلسشجدثس 

 صَؼٍّٛث ج١ذث .........



 

 الدرس األول

 وضجدز ثٌّمجٌز دؼذ ثإلٌمجء

 ثٌمجظٝ ثٌؼجدي

دىٟ أْ ثٌٕذٝ ملسو هيلع هللا ىلص وجْ ججٌغج ِغ جّجػز ِٓ ثٌصذجدز, فججءٖ خصّجْ فمجي أدذّ٘ج: إْ ٌٝ دّجسث ٚأْ ٌٙزث دمشر ٚأْ 

ّٟ ثٌذٙجةُ.  ٍِ فمجي ثٌٕذٝ ملسو هيلع هللا ىلص: ثلط د١ّٕٙج ٠ج ػٍٟ! فمجي ػٍٟ دمشصٗ لضٍش دّجسٞ. فمجي سجً ِٓ ثٌذجظش٠ٓ: ال ظّجْ َػ

ٌّٙج: أوجْ ِشع١ٍٓ أَ ِشذٚد٠ٓ؟ أٚ أدذّ٘ج ِشذٚد ٚث٢خش ِشعً؟ فمجي: وجْ ثٌذّجس ِشذٚدث ٚثٌذمشر ِشعٍز 

ٗ ػٍٝ دم١ز ٚصجدذٙج ِؼٙج. فمجي ػٍٟ: صجدخ ثٌذمشر ظجِٓ ثٌذّجس. فألش ثٌٕذٝ ملسو هيلع هللا ىلص دىّٗ ٚأِعٝ لعجءٖ ٚلذِ

 ثٌذجظش٠ٓ ِٓ ثٌصذجدز.

 

 الدرس الثانى

 صأ١ٌف ثٌّمجٌز

 أٌف ِمجٌز ثٔشجة١ز دؼٕٛثْ:

 ثٌّذجفظز ػٍٝ ثٌٕظجفز

 ثٌؼٕجصش:

 ِمذِز 

 أ١ّ٘ز ثٌٕظجفز 

 أعش ثٌٕظجفز فٝ ثٌصذز 

 أعش ثٌٕظجفز فٝ ثٌٕفظ 

 َثخضضج 

 ثٌّذجفظز ػٍٝ ثٌٕظجفز

ثألٔذ١جء ٚ ثٌّشع١ٍٓ ع١ذٔج ٚ ِٛالٔج دمحم ٚػٍٝ آٌٗ ٚ صذذٗ ثٌذّذ هلل سح ثٌؼج١ٌّٓ ثٌصالر ٚ ثٌغالَ ػٍٝ أششف 

 أجّؼ١ٓ, أِج دؼذ :

  أ١ّ٘ز ثٌٕظجفز 



 

صؼذّ ثٌٕظجفز ٚدذر ِٓ أُ٘ ثٌّّجسعجس ثٌضٝ ٔضذؼٙج ظّٓ د١جصٕج ث١ِٛ١ٌز دجٌغضّشثس عٛثء ثٌٕظجفز ثٌشخص١ز أٚ ثٌذ١تز 

ٓ ثدضّج١ٌز ثإلصجدز دجألِشثض, ٚصغجػذٔج فٝ إدمجء ثٌؼجِز, فّٓ ثٌصشٚسٜ ثٌؼٕج٠ز دجٌٕظجفز ثٌضٝ صغجػذػٍٝ ثٌضم١ٍذ ِ

 ثٌذىضش٠ج ٚ ثٌف١شعجس دؼ١ذ ػٓ جغُ ثإلٔغجْ .

 أعش ثٌٕظجفز فٝ ثٌصذز 

ثٌٕظجفز أعجط ثٌغ١ٍّز ٌٍفشد, ألْ ثٌذ١تز ثٌضٝ ٠ؼ١ش دٙج عٛف صؤعش ػ١ٍٗ ٔفغ١ج ٚ ثجضّجػ١ج ٚ جغذ٠ج, فّٓ ِّٕج ٠صجدخ 

فز؟ ِٚٓ رثثٌزٜ ٠مضشح ِٓ آخش وش٠ٗ ثٌشثةذز؟ ث٘ضُ ثٌفشد ِٕز ثألصي دٕظجفز ثإلٔغجْ ثٌمزس؟ أٚ ٠ؼ١ش فٝ د١تز غ١ش ٔظ١

ث١ِٛ١ٌز, فضشثٖ ٠غغً ٚجٙٗ فٛس ثالعض١مجظ ِٓ ثٌَٕٛ, ٚ ٠ٕظف أعٕجٔٗ ِشص١ٓ ٠ِٛج, ٠ٚغضغً ١ٌشصذٜ ِالدظ أ١ٔمز ٚ 

ٕظ١فٗ دغىً ٠ِٟٛ ٔجصؼز ثٌذ١جض فّٓ ٠شثٖ ٠ذخً ثٌغشٚس إٌٝ لٍذٗ, وّج أْ ثٌّٕضي ثٌٕظ١ف ٠ذخ عجوٕٗ ف١ٗ, ٚ ٠

 ٠ذجفع ػ١ٍٗ. ث٘ضُ ثإلعالَ دجٌٕظجفز ٚثػضذش٘ج ِٓ ثإل٠ّجْ:

 ف١مٛي هللا صؼجٌٝ: "إْ هللا ٠ذخ ثٌضٛثد١ٓ ٚ ٠ذخ ثٌّضطٙش٠ٓ.

 أعش ثٌٕظجفز فٝ ثٌٕفظ 

ٚ ثٌٕظجفز ٘ٝ ثٌضٝ صؼىظ ثٌشثدز ثٌٕفغ١ز ٌإلٔغجْ فجٌٕظجفز صجؼً ِٓ ثإلٔغجْ ِشصجح ثٌذجي ِشصجح ثٌع١ّش ٠غؼٝ 

ٕز ٚ ثألِجْ ٚ ثٌشثدز ثٌٕفغ١ز, فئثٌجٛ ثٌغ١ش ثٌّشصخ ٚ ثٌغ١ش ثٌٕظ١ف ٚ ثٌغ١ش ثٌّٕٙذَ ٠ذؼظ ػٍٝ ثإلدغجط دجٌغى١

دجٌغعخ ٚ ثٌع١ك ٚ لٍز ثٌشثدز ٚ ثٌضأ١ٔخ ثٌٕفغٝ ٚ ثٌضأ١ٔخ ثٌع١ّش, أِج ثْ ٠ؼ١ش ثإلٔغجْ فٝ ِذ١ػ ِٕظُ ِٚشصخ 

ٌؼص١ذز ٚ ثٌفىش٠ز ٚ ٠ذظ دشثدز ظ١ّشٖ ٚ ثسصذجح فٝ  ٚ ِٕٙذَ فئْ ثإلٔغجْ ٚلضٙج ٠ذظ دجألِجْ ٚ ثٌشثدز ثٌٕفغ١ز ٚ

ِغجػذر ٚوً ثِٛسٖ ٚ ٠ذغش دجٌمذسر أوغش ػٍٝ ثٌؼطجء ٚ ثٌذزي ٚ ثإلدذثع ٚ ثٌضذذ٠ذ ٚ ثٌضؼذ١ش ٚ رثٌه ألٔٙج لطشر هللا 

 ثٌضٝ فطش ثٌٕجط أجّؼ١ٓ ػ١ٍٙج.

 َثخضضج 

إْ هللا لذخٍك ٌٕج ثٌىْٛ وٍٗ, ٚ أدذع ٌٕج ثٌطذ١ؼز ِٓ دٌٕٛج, ٚ جؼٍٙج دغّخشر ٌخذِضٙج, ٚ فٙٝ أِجٔز د١ٓ أ٠ذ٠ٕج ٚ ٠ذخ 

 ثْ ٠ضمشْ ثعضغال ٌٙج دمذس صذم١ك ثٌّٕفؼز ثٌذجّصز ِغ  ثٌذفجظ ػٍٝ ثٌّصٍذز ثٌؼجِز. 

 

 الدرس الثالث

 ظذػ ثٌّمجٌز ٚٚظغ ثألعتٍز ٚأجٛدضٙج



 

 أعتٍز ِغ أجٛدضٙج. 8ز ظذطج وجِال عُ ظغ ثظذػ ثٌّمجٌز ث٢ص١

 سيدنا أبى بكر الصديق رضى هللا عنه

ع١ذٔج أدٛ دىش ثٌصذ٠ك سظٝ هللا ػٕٗ ٘ٛ خ١ٍفز سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص أ٠جَ ِشظٗ ٚٚص٠شٖ. ٚ٘ٛ ػذذ هللا دٓ أدٝ لذجفز 

ي هللا ػ١ٍٗ ثٌصالر ٚثٌغالَ فٝ جذر ػغّجْ دٓ ػّش. ٚثعُ أِٗ عٍّٝ أَ ثٌخ١ش دٕش صذش دٓ ػجِش. ٠ٍٚضمٝ ِغ سعٛ

ِٓ َوْؼٍخ.  ِّشر د

ٌٚذ دؼذ ٌِٛذ ثٌشعٛي دغٕض١ٓ ٚأشٙش, ٚشخ ػٍٝ ثٌصفجس ثٌىجٍِز ٚثألخالق ثٌفجظٍز ِٓ ثٌذٍُ ٚثٌضٛظغ ٚثٌصذق 

ٚثألِجٔز. ٚوجْ رث ١٘ذز ٚٚلجس ػٕذ ثٌؼشح ٌذشِضٗ ٚفعٍٗ ِذذٛدج ف١ُٙ ِمذِج ػٕذ لش٠ش فٝ ثٌشأٞ ثٌّشٛسر رث 

ِٗ دجألَٔغجِح, ثدغجْ  ًِ صِجٔ َُ أ٘ وذ١ش ِٚشٚءر صجِز ِٚجي جض٠ً صشفٗ فٝ ٚجٖٛ ثٌخ١ش ِٚصجٌخ ثٌّغ١ٍّٓ. ٚوجْ أػٍ

َُ لُش٠ٍش(دضٝ وج ٌِ  ٔش ثٌؼشح صذػٖٛ )َػج

 

ْيِق َرِضَى هللاُ َعْنهُ  ّدِ  َسيُِّدنَا أَبُْى بَْكٍر الّصِ

 َٛ ُ٘ ُْٕٗ َٝ هللاُ َػ ٠ِْك َسِظ ذِّ ْٛ دَْىٍش ثٌّصِ ِٓ  َع١ِّذَُٔج أَدُ َٛ َػْذذُ هللاِ ْد ُ٘ َٚ  . ِٖ ِص٠ِْش َٚ َٚ  ِٗ َشِظ َِ  ََ َُ أ٠ََّج َعٍَّ َٚ  ِٗ ِي هللاِ َصٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ ْٛ ١ٍِْفَزُ َسُع َخ

َغ سَ  َِ ٍْضَمَٝ  َ٠ َٚ ٍش.  ِِ ِٓ َػج ِْٕش َصْذَش دْ َُّ ثٌَْخ١ِْش دِ ُ ٝ أ َّ ٍْ ِٗ َع ِِّ ُ ُُ أ ثْع َٚ َش.  َّ ِٓ ُػ ُْ ْد ج َّ ِي هللاِ أَدِٝ لَُذجفَزَ ُػغْ ْٛ الَرُ ُع ِٗ ثٌصَّ َػ١ٍَْ

ِٓ َوْؼٍخ. رَ ْد شَّ َِ َُ فِٝ َجذَّرِ  اَل ثٌغَّ َٚ 

ثأْلَْخاَلِق ثٌْفَجِظٍَزِ  َٚ ٍَِز  ِِ فَجِس ثٌَْىج َشخَّ َػٍَٝ ثٌّصِ َٚ ٍُٙش,  أَْش َٚ  ِٓ ِي دَِغَٕض١َْ ْٛ ُع ٌِِذ ثٌشَّ ْٛ َِ ٌِذَ دَْؼذَ  ذِْق  ُٚ ثٌّصِ َٚ غِ  ظُّ َٛ ثٌضَّ َٚ  ُِ ٍْ َٓ ثٌِْذ ِِ

 َْ َوج َٚ جَِٔز.  َِ َ ثأْل أِْٞ  َٚ ْٕذَ لَُش٠ٍْش فِٝ ثٌشَّ ج ِػ ًِ مَذِّ ُِ  ُْ ِٙ دًج ف١ِْ ْٛ ْذذُ َِ  ِٗ ٍِ فَْع َٚ  ِٗ ضِ َِ ُذْش ٌِ ْٕذَ ثٌْؼََشِح  لَجٍس ِػ َٚ َٚ ١ْذٍَز  َ٘ َسرِ رَث  رَث  ْٛ ُش َّ ثٌْـ

غْ  ُّ ٌِخِ ثٌْـ َصج َِ َٚ ِٖ ثٌَْخ١ِْش  ْٛ ُج ُٚ ًٍ َصَشفَُٗ فِٝ  جٍي َجِض٠ْ َِ َٚ ٍز  َِّ َءرٍ صَج ْٚ ُش َِ َٚ ٍْ َوذ١ٍِْش  ِٗ دِجأْلََْٔغجِح, ثِْدَغج جِٔ َِ ًِ َص ْ٘ َُ أَ َْ أَْػٍَ َوج َٚ  . َٓ ١ْ ِّ ٍِ

َُ لُش٠ٍش( ٌِ ُٖ )َػج ْٛ  َدضَّٝ َوجَِٔش ثٌْؼََشُح صَذُْػ

 

 ِٓ ٘ٛ أدٛ دىش ثٌصذ٠ك؟ -1

 ِج أصً ثالعُ أدٛ دىش ثٌصذ٠ك؟ -2

 ِجثعُ أِٗ؟ -3

 فٝ أٞ جذ ثٌضمٝ ٔغخ أدٛ دىش ثٌصذ٠ك دجٌٕذٟ؟ -4



 

 ِضٝ ٌٚذ أدٛ دىش ثٌصذ٠ك؟ -5

 شّخ؟فٝ أٞ دجي  -6

 أروش ثٌصفجس ألدٝ دىش ثٌصذ٠ك؟ -7

 دّج ٌمخ أدٛ دىش ثٌصذ٠ك ػٕذ ثٌؼشح؟ -8

 ثإلججدز 

 ٘ٛ خ١ٍفز سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -1

 ٘ٛ ػذذ هللا دٓ أدٝ لذجفز ػغّجْ دٓ ػّش -2

 أِٗ عٍّٝ أَ ثٌخ١ش دٕش صذش دٓ ػجِش -3

ِٓ َوْؼخٍ  -4  فٝ جذٖ ِّشر د

 شٌٚذ أدٛ دىش ثٌصذ٠ك دؼذ ٌِٛذ ثٌشعٛي دغٕض١ٓ ٚأشٙ -5

 ٚشخ ػٍٝ ثٌصفجس ثٌىجٍِز ٚثألخالق ثٌفجظٍز -6

 ثٌذٍُ ٚثٌضٛظغ ٚثٌصذق ٚثألِجٔز -7

َُ لُش٠ٍش  -8 ٌِ  ٌمخ دؼَج

 

 الدرس الرابع

 صشجُ ِج٠أصٝ إٌٝ ثٌؼشد١ز

Kesabaran Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam 

 

Pada waktu perang ghotofan, terjadilah suatu peristiwa yang penting yang tidak tidak 

boleh kita lupakan. Yaitu ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melepas 

bajunya untuk dijemur karena basah kehujanan. Sambil beristirahat sedang ia sendirian, 

tiba-tiba datanglah seseorang yang bernama Da’tsur ia menghadap Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wasallam sambil menghunus pedangnya dan berdiri dekat dengan 



 

beliau. Kemudian ia berkata kepadanya: “Hai Muhammad, siapakah yang akan 

menghalangi aku untuk membuhuhmu?” 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab dengan tenang: “Allah yang 

melindungiku”. Setelah mendengar jawaban itu gemetarlah ia ketakutan, sehingga 

jatuhlah pedangnya. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mengangkat pedang 

itu sambil berkata: “siapakah yang menghalangi kamu dari perbuatanku ini, hai 

Da’tsur?” ia menjawab: “tidak ada seseorangpun”. 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam lalu mengampuninya sehingga masuk Islamlah 

dia dengan kaumnya. Begitulah sifat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang 

terpuji. 

 

 Menghunus :  ُُ – ًَّ  عَ 

 

 صبر رسىل هللا صلى هللا عليه و سلم

ٌّج ٚلؼش غضٚر ثٌغطفجْ, دذط دجدط ١ُِٙ ال ٠جٛص ثْ ٕٔغ١ٗ, ٘ٛ ٌّج خٍغ سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ع١جدٗ 

ٌضجف١ف دغذخ ثٌذًٍ أصجدٗ ثٌّطش, ٚ٘ٛ ٠غضش٠خ دٕفغٗ, فججء سجً فجأر ػشف أٔٗ دػغش ٚ ٠ٍضمٝ دشعٛي هللا صٍٝ 

عٍُ ٚ عً ع١فٗ ٚ٘ٛ لش٠خ ِٕٗ, فغأٌٗ : ٠جدمحم, ِٓ ِٕؼٕٝ ٌمضٍه؟ فأججح سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص دغى١ٕز ٚ ٚلجس : هللا ػ١ٍٗ ٚ

دفظٕٝ هللا : ٚدؼذ عّغ جٛثدٗ فجسصؼذ ٚ خجف دضٝ عمػ ع١فٗ. فأخز سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثٌغ١ف, ف١مٛي : ِٓ ِٕؼٕٝ دّج 

أدذ. فغّخ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص دضٝ دخً ثإلعالَ ِغ لِٛٗ. ٚ ٘ىزث ثٌصفز ثٌّذّٛد ٌشعٛي عأفؼً, ٠جدػغش؟ فمجي ِج ِٕؼه 

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 

 

 



 

Silabus mata pelajaran negeri 

 

ANALISIS ALOKASI WAKTU 

Satuan Pendidikan : Pondok Darul Hijrah  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas /Semester : 1 TMI / Ganjil 

Tahun Pelajaran : 2021/2022  

PERHITUNGAN MINGGU / JAM EFEKTIF : 

PERHITUNGAN JAM EFEKTIF: 

I.   Jumlah Minggu: II. Jml. Minggu Tidak efektif: 

 

No. Bulan Jml.Mingg

u 

 Bulan Kegiatan Jml.Min

ggu 

1. Juli 4 Juli Libur Semeser 2 2 

2. Agustus 4 Oktober UTS 1 

3. September 5 Nopember Ujian Syafahi 1 

4. Oktober 4 Desember Ujian Semester 2 

5. Nopember 4 Desember Libur Semester 1 3 

6. Desember 5    

JUMLAH 26 JUMLAH 9 

 

Banyaknya Minggu Efektif = 26-9 = 17 minggu 

Banyaknya Jam Pelajaran Efektif = 17 minggu X 4 Jam Pelajaran = 68 jam pelajaran 

Cadangan = 4 Jam Pelajaran 

Jumlah Jam Pelajaran Efektif = 68 JP - 4 JP = 64 Jam Pelajaran 



 

DISTRIBUSI ALOKASI WAKTU: 

No KOMPETENSI DASAR BAB Materi Pokok Jmlh JP 

 

1 

3.1 Menjelaskan dan melakukan 

operasi hitung bilangan bulat dan 

pecahan dengan mengaitkannya pada 

garis bilangan dan memanfaatkan 

berbagai sifat operasi. 

4.1 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan operasi hitung 

bilangan bulat dan pecahan. 

 

1 

 

Bilangan 

 

18 jp 

 

 

 

2 

3.2 Menjelaskan himpunan, himpunan 

bagian, himpunan semesta, himpunan 

kosong, komplemen himpunan, dan 

melakukan operasi biner pada dua 

himpunan menggunakan masalah 

kontekstual. 

4.2 Menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berkaitan dengan 

himpunan, himpunan bagian, 

himpunan semesta, himpunan kosong, 

komplemen himpunan dan operasi 

biner pada dua 

himpunan. 

 

 

 

2 

 

 

 

Himpunan 

 

 

 

18 jp 

 

3 

3.3 Menjelaskan bentuk aljabar dan 

melakukan Operasi pada bentuk 

aljabar (penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian). 

4.3 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan operasi 

bentuk aljabar. 

 

3 

 

Aljabar 

 

14 jp 



 

 

4 

3.4 Menjelaskan persamaan dan 

pertidaksamaan linear satu variabel 

dan penyelesaiannya dengan 

mengaitkan pada pengertian bentuk 

aljabar 

4.4 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan persamaan 

dan pertidaksamaan linear satu 

variabel. 

 

4 

 

Persamaan 

dan 

pertidaksama

an linear satu 

Variabel 

(PLSV & 

PtLSV) 

 

14 jp 

Jumlah 64 JP 



 

ANALISIS ALOKASI WAKTU 

 

Satuan Pendidikan : Pondok Darul Hijrah  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas /Semester : 1 TMI /Genap 

Tahun Pelajaran : 2021/2022  

PERHITUNGAN MINGGU / JAM EFEKTIF : 

PERHITUNGAN JAM EFEKTIF: 

 

I.   Jumlah Minggu : II. Jml. Minggu Tidak efektif : 

 

No. Bulan Jml.Minggu  Bulan Kegiatan Jml.Minggu 

1. Januari 4 Maret UTS 1 

2. Februari 4 April Libur Ramadhan 4 

3. Maret 4 Mei Libur Hari Raya 1 

4. April 5 Juni PAS 3 

5. Mei 4 Juni Libur Akhir Tahun 2 

6. Juni 5    

JUMLAH 26 JUMLAH 11 

 

Banyaknya Minggu Efektif = 26 - 11 = 15 minggu 

Banyaknya Jam Pelajaran Efektif = 15 minggu x 4 Jam Pelajaran = 60 jam 

pelajaran 

Cadangan = 4 Jam Pelajaran 

Jumlah Jam Pelajaran Efektif = 60 JP -4 JP = 56 Jam Pelajaran 



 

 

DISTRIBUSI ALOKASI WAKTU: 

 

No KOMPETENSI DASAR BAB Materi Pokok Jmlh JP 

 

 

 

1 

3.5 Menjelaskan rasio dua besaran 

(satuannya sama dan berbeda) dengan fokus 

pada faktor skala dan proporsi, kecepatan 

dan debit. 

4.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan rasio dua besaran (satuannya sama 

dan berbeda) dengan fokus pada faktor skala 

dan proporsi, kecepatan dan 

debit. 

 

 

 

5 

 

 

 

Perbandingan 

 

 

 

8 jp 

 

 

 

2 

3.6 Mengenal dan menganalisis berbagai 

situasi terkait aritmetika sosial (penjualan, 

pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, 

bunga tunggal, persentase, bruto, neto, tara). 

4.6 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan 

aritmetika sosial (penjualan, pembelian, 

potongan, keuntungan, kerugian, bunga 

tunggal, persentase, bruto, neto, 

tara). 

 

 

 

6 

 

 

 

Aritmetika Sosial 

 

 

 

14 jp 

 

 

3 

3.8 Menganalisis hubungan antar sudut 

sebagai akibat dari dua garis sejajar yang 

dipotong oleh garis transversal. 

4.8 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan hubungan antar sudut sebagai akibat 

dari dua garis 

sejajar yang dipotong oleh garis transversal. 

 

 

7 

 

 

Garis dan Sudut 

 

 

12 jp 



 

 

 

 

4 

3.7 Mengaitkan rumus keliling dan luas 

untuk berbagai jenis segiempat (persegi, 

persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, 

trapesium, dan layang- layang) dan segitiga 

4.7 Menyelesaikan masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan luas dan keliling segiempat 

(persegi, persegipanjang, belahketupat, 

jajargenjang, 

trapesium, dan layanglayang) dan segitiga 

 

 

 

8 

 

 

 

Segiempat dan 

Segitiga 

 

 

 

16 jp 

No KOMPETENSI DASAR BAB Materi Pokok Jmlh JP 

 

 

5 

3.9 Menganalisis 

hubungan antara data 

dengan cara penyajiannya 

(tabel, diagram garis, 

diagram batang, dan 

diagram lingkaran). 

4.9 Menyajikan dan 

menafsirkan data dalam 

bentuk tabel, diagram 

garis, diagram batang, dan 

diagram 

lingkaran. 

 

 

9 

 

 

Analisis Data 

 

 

6 jp 

Jumlah 56 JP 



 

Martapura, 3 Januari 2022 Guru Mapel, 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SMP Darul Hijrah Putra          Kepala MTs Darul Hijrah Putra 

 

 

 

H. Ahmad Maidi, M.Pd   H. Muhammad Luthfi, M.Pd 

NUPTK.     NUPTK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Surat permintaan pembuatan soal 

 

Nomor   :  14/BPPDH-PUS1/XI/2021 
Lampiran  : 1 Lampiran 
Perihal   : Permohonan Kesediaan Membuat Soal 

Martapura,  10 Robiul Akhir 1443 H 
  15 Nopember 2021 M 

 

Kepada Yth, 
Ust. Khairipani, S.Pd.I 
 
Di Tempat  

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh 

Segala puji bagi Allah SWT dengan segala limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya kita dapat 

beribadah, beraktifitas dalam kegiatan sehari-hari. Sholawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi 

Besar Muhammad SAW, beliau yang telah membawa kita menuju Iman, Islam dan Ihsan.  

Sehubungan dengan dilaksanakannya Ujian Semester Ganjil Pondok Darul Hijrah Tahun Pelajaran 

2021/2022, maka kami selaku panitia memohon kepada Ustadz untuk dapat membuat Soal Ujian dan juga dapat 

berkomunikasi dengan pengajar yang lain untuk pelajaran yang sama dalam menentukan soal. Adapun soal yang 

dibuat sebagai berikut :  

Mata Pelajaran Kelas 

A Akhlak 1 MTs 

Dengan kriteria pembuatan soal pondok adalah sebagai berikut : 

- Soal dalam bentuk essai 

- Jumlah soal minimal 15, variasi soal minimal dalam 3 bentuk, disesuaikan dengan mata pelajaran dan alokasi 

waktu. 

- Dalam pembuatan soal diwajibkan untuk menyertakan kunci jawaban dan rentang penilaian 

- Sebelum dikumpulkan ke panitia, harus ditashih oleh Kepala Sekolah masing-masing Lembaga 

- Menyerahkan soal dalam bentuk file (Soft file) dan mengirimkannya kepada ust. Ust. Rasyid Maulana Efendi, 

S.E (HP/WA : 0822-5300-2016 ) atau Ust. Abdurrasyid (HP/WA: 0851-5752-4425) 

- Dikumpulkan paling lambat pada hari kamis, 18 Nopember 2021 

 
Demikian surat ini kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya 
kepada kita semua. Atas perhatian, dukungan dan partisipasinya kami ucapkan terimakasih. 

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh 

 

Ketua Pelaksana Panitia Ujian 
Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022 

 
 
 
 
 

Ust. Ahmad Fadlan, S.Pd 
 

 



 

Daftar pelanggaran Pondok Modern 

 

Peraturan Di Pondok Modern An-Najah Putra 

A. Kategori Ringan 

1. Membeli kebutuhan harian selain ditempat yang telah ditetapkan pondok. 

2. Membeli makanan diluar waktu yang ditentukan. 

3. Makan dan minum berdiri. 

4. Tidur setelah sholat shubuh, ashar dan isya. 

5. Keluar masjid sebelum waktunya. 

6. Terlambat pergi ke kelas. 

7. Terlambat pergi kemesjid. 

8. Keluar kamar hanya dengan memakai sarung atau selimut. 

9. Keluar pondok tidak memakai baju putih muslim. 

10. Petugas piket kamar tidak melaksanakan tugasnya. 

11. Tidak memakai sarung Ketika sholat shubuh, ashar, magrib, isya. 

12. Makan berhamburan. 

13. Memakai Kasur pada siang hari kecuali bantal,guling dan selimut. 

14. Tidak mau ditunjuk sebagai tugas bulis malam (kelas 2-4). 

15. Tidak memakai seragam olahraga ketika lari pagi/senam. 

16. Tidak memakai kostum training atau sepatu ketika olahraga. 

17. Membuang sampah sembarangan (bukan pada tempatnya). 

18. Tidak membawa kartu izin ketika hendak keluar pondok. 

19. Tidak melapor ketika datang kepondok setelah izin keluar pondok. 

20. Tidak membawa buku ketika waktu belajar atau tidak ada kegiatan. 

21. Tidak antri waktu izin pulang dan mengembalikan surat izin . 

22. Tidur ditumpukan Kasur. 

23. Bercanda ketika sholat dan pembacaan Al-Qur’an. 



 

24. Membawa helm (disita dan tidak dikembalikan). 

25. Tidak antri waktu mengambil nasi ( makan ). 

26. Tidak mengikuti absen kamar. 

27. Mengganggu teman yang sedang tidur. 

28. Menerima tamu diasrama santri. 

29. Memiliki lemari lebih dari satu (kesamping). 

30. Membuat kegaduhan atau keributan pada jam tidur (23:00-04:30). 

31. Makan sepiring berdua atau berjama’ah. 

32. Memakai sarung dengan baju kaos . 

33. Memakai songkok/peci selain berwarna hitam dan putih ( disita dan tidak dikembalikan). 

34. Bermain catur, music, olahraga dan lain sebagainya diluar waktu yang telah ditentukan ( disita ). 

35. Melampaui batas waktu izin yang telah ditentukan (1 hari). 

36. Tidak menghubungi/konfirmasi ke wali kelas ketika izin pulang meninggalkan pembelajaran 

dikelas dan perpanjangan izin. 

37. Tidak melaksanakan tugas yang diberikan sebagai perbaikan. 

38. Tidur diwisma tanpa seizin bagian pengasuhan santri. 

39. Tidak memakai baju ketika keluar kamar. 

40. Memberi gelar yang tidak baik ke sesame teman. 

41. Tidak menutup aurat ketika keluar kamar. 

42. Membawa dan memakai celana jeans, pensil, pendek dan lain-lain (disita dan tidak 

dikembalikan). 

43. Tidak memasukkan baju kedalam (terkecuali baju muslim dan jaket). 

44. Membawa nasi dan lauk pauk keluar dapur. 

45. Terlambat melapor absen ketika pengabsenan (15 menit). 

46. Tidak mengikuti kumpul Pengasuhan, Pengajaran TMI, Musyrif Bahasa dan Bagian Tauiyah 

(keamanan). 

47. Tidak mengikuti les siang tanpa seizin bagian pengajaran. 

48. Tidak memakai seragam lengkap pada saat kegiatan  muhadarah dan kegitan resmi lainnya. 



 

49. Tidak masuk kelas tanpa keterangan (satu hari). 

50. Berada diluar kamar ketika jam tidur Tanpa ada kepentingan (23:00-04:30). 

51. Megunakan celana pendek ketika tidur 

B. Kategori Sedang 

1. Bermain petasan dan lain-lain membuat kegaduhan. 

2. Meminjam kendaraan ustadz/tamu/teman untuk kepentingan pribadi. 

3. Membuat kelompok-kelompok atau geng. 

4. Tidak melapor ketika melihat santri lain yang melanggar. 

5. Tidak sholat berjamaah dimesjid tanpa udzur syar’i. 

6. Terlambat ketika liburan umum (1 hari). 

7. Berpesta atau haflah tanpa seizin bagian pengasuhan santri. 

8. Membuat markas ditempat-tempat yang rawan. 

9. Naik keatas flapon, Tanpa sepengatahuan pengasuhan. 

10. Tidak bersedia ditunjuk sebagai pengurus. 

11. Memakai barang temuan dan menyimpannya. 

12. Menggosof sendal, sepatu, pakaian dan lain-lain. 

13. Bersikap/berkata kasar, jorok, mengolok atau bercanda yang berlebihan. 

14. Membiarkan teman atau santri lain melanggar disiplin ( tanpa ada teguran ketika teman/santri 

bersangkutan melanggar). 

15. Menyalahgunakan barang-barang elektronik (fasilitas pondok) baik yang memakai atau yang 

menyaksikan. 

16. Membuat model gaya rambut yang tidak wajar. 

17. Berfoto selain dengan mahromnya. 

18. Mengabaikan tugas menjadi imam . 

19. Menyalahgunakan perizinan. 

20. Menerima tamu yang bukan mahromnya. 

21. Memfasilitasi santri lain untuk melanggar disiplin. 

22. Meminjam barang orang lain dan tidak mau mengembalikannya. 



 

23. Berteriak, menegur atau bersiul ketika ada pengendara melintas. 

24. Bermain playstation atau ke WARNET. 

25. Meminta paksa (memalak orang lain). 

26. Memaksa atau menyuruh santri lain untuk membelikan makanan/minuman dll. 

27. Melampaui batas izin yang telah ditentukan (3 hari). 

28. Tidak masuk kelas tanpa keterangan ( 3 hari ). 

29. Terlambat ketika liburan (tiga hari). 

30. Membawa wali palsu ketika izin. 

31. Pindah kamar ilegal ( tanpa seizin pengasuhan ). 

32. Menuduh/memfitnah orang lain ( tanpa bukti yang jelas ). 

33. Menipu/menyalahgunakan uang infaq (makan dan syahriyah). 

34. Tidur dikamar orang lain. 

35. Membuka pakaian teman. 

36. Memalsukan tanda tangan. 

37. Berbohong atau bersumpah palsu. 

38. Tidak mengikuti kegiatan wajib pondok. 

39. Masuk kamar orang lain. 

40. Merusak barang milik pondok atau santri lain ( wajib mengganti ). 

41. Masuk kamar bagian koprasi ,kantor,kamar wisma dan kamar asatidz. 

42. Meninggalkan sholat jum’at. 

43. Tidak menghadiri mahkamah setelah pemanggilan beberapa kali. 

44. Membawa, membaca, menonton dan memiliki komok, majalah, film yang berbau mistis atau 

porno. 

45. Mengebut atau ugal-ugalan ketika berkendaraan. 

46. Mengabaikan/tidak melaksanakan tugas-tugas kepengurusan. 

47. Makan atau membawa nasi dan lauk pauk didapur ke kamar. 

48. Surat menyurat dengan lawan jenis yang bukan mahromnya. 

49. Tidak mengikuti absen bagian pengasuhan santri). 



 

50. Memakai kalung, gelang, anting dan lain-lain (disita dan tidak dikembalikan). 

51. Meminjam atau ikut menonton/menyaksikan teman yang menggunakan handphone, laptop dan 

sejenisnya. 

52. Membawa/ memakai/ menggunakan TV, Radio, Game Watch, Tape Recorder dan Flashdisk. 

(disita dan tidak dikembalikan). 

53. Dilarang membwa mp3 dan speaker aktif Tanpa ada izni dari bagian pengasuhan. 

C. Kategori Berat 

1. Melampaui batas izin yang telah ditentukan ( satu minggu ). 

2. Tidak masuk kelas tanpa keterangan ( satu minggu ). 

3. Berkelahi atau bertengkar. 

4. Membawa dan merokok , memvaping dan sejenisnya. 

5. Membawa atau bermain Domino, Remi, Uno dan lain-lain. 

6. Tidak melapor/menegur/melerai ketika melihat teman atau santri lain dipukul atau dihakimi/ 

ditindak diluar prosedur pondok. 

7. Membawa atau memperbolehkan tamu/teman dari luar masuk kedalam kamar (tanpa seizin 

pengasuhan santri). 

8. Memalsukan tanda tangan ustadz. 

9. Mencoret-coret dinding bangunan pondok. 

10. Menonton tv, main playstation dan lain-lain dirumah orang kampung. 

11. Membawa senjata api atau senjata tajam. 

12. Menyemir rambut. 

13. Membuat seragam atau kaos dll tanpa seizin pengasuhan santri (disita dan tidak dikembalikan). 

14. Pemungutan atau penarikkan uang/iuran tanpa seizin bagian pengasuhan santri. 

15. Tidak puasa pada bulan Ramadhan. 

16. Mengabaikan anjuran dan saran pimpinan pondok serta pengasuhan santri. 

17. Membawa atau menyewa kendaraan kepondok (Go-jek, Grab dll). 

18. Berbohong, menipu atau bersumpah palsu mengatasnamakan nama ustadz/ustadzah dan 

pembantu-pembantu pondok. 



 

19. Membawa orang tua/wali yang bukan sebenarnya pada waktu diadakan pemanggilan ortu/wali. 

20. Tidak menghadiri pemanggilan dari pengasuhan santri, pengajaran TMI, dan musyrif Bahasa lebih 

dari 3 kali. 

21. Keluar pondok tanpa izin ( Kabur ). 

22. Memukul/ pemukulan (tidak menyebabkan cidera fisik). 

23. Membawa permpuan ke area pondok ( yang bukan mahromnya ). 

24. mengajak, memprovokasi (mempelopori) atau menyuruh santri lain untuk melanggar disiplin. 

25. Membawa atau menggunakan handphone dan sejenisnya (disita dan tidak dikembalikan). 

26. Mengadakan jual-beli dipondok (disita dan tidak dikembalikan). 

27. Merokok atau memvaping didalam kamar, kelas dan area asrama. 

28. Berpacaran. 

29. Bertato dan bertindik. 

30. Mengadu-domba keluarga pondok. 

31. Melakukan pornoaksi dan sebagainya. 

32. Memukul sekaligus mengancam santri lain. 

33. Melakukan pelanggaran berlapis. 

34. Menghakimi/menindak santri diluar prosedur pondok (tidak menyebabkan cidera fisik). 

35. Keluar pondok tanpa izin dan memesan/menyewa kendaraan (Go-jek, Grab dll). 

36. Tidak mau menerima perbaikan ketika melanggar (meremehkan dan melawan). 

37. Menteror lewat telpon yang bersifat meresahkan warga pondok. 

D. Non-Kategori 

1. Tidak mau menerima sanksi. 

2. Melakukan pelanggaran berat berlapis. 

3. Memukul santri lain ( yang menyebabkan cedera fisik dan trauma). 

4. Mencuri uang atau barang milik santri lain. 

5. Mencuri uang atau barang milik pondok, guru-guru, pembantu-pembantu pondok, ortu/wali santri, 

tamu, orang kampung dll. 

6. Pergi ketempat hiburan malam (diskotik) atau sejenisnya. 



 

7. Menghakimi / menindak diluar prosedur pondok ( pemukulan yang menyebabkan cidera fisik). 

8. Berpacaran dengan santriwati (An-najah Putri atau Darul Hijrah Putri Dan Pondok Lain). 

9. Menghina, menjelekkan, menentang atau mengancam pengurus, guru-guru, pimpinan pondok 

ataupun pondok. 

10. Berbuat Asusila, Zina, Liwat dan sebagainya. 

11. Mabuk-mabukan, membawa atau mengkonsumsi narkoba, ganja atau sejenisnya. 

12. Menyakiti fisik ustadz/ustdazah, pengasuhan santri dan pembantu-pembantu pondok ( baik 

dilakukan oleh santri ataupun wali santrinya 

2. Blangko penilaian ujian lisan 

 

 

BLANGKO NILAI UJIAN SYAFAHI AL-QUR'AN 

TARBIYYATUL MU'ALLIMIN AL-ISLAMIYYAH PONDOK DARUL HIJRAH 

Kelas 1 I'dady Grup A 

     

  

  

No

. 
Nama  آن

لقر
ا

ويد 
لتج

ا
 

صرية
 الق
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ظ ال

حف
 

 
ملّية

ة ع
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لّية 
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دل 
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ائج
النت

 

  

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

Catatan : 

       

 

Nilai Tertinggi : 8, Nilai Terendah : 4 

       

 

Blangko ini dikumpul langsung setelah selesai ujian. 

(setiap hari) 

       

 

Penguji hanya boleh memanggil siswa satu persatu 

       

 

Penguji wajib mengisi seluruh form penilaian 

        

 

BLANGKO NILAI GABUNGAN UJIAN SYAFAHI BAHASA ARAB 

TARBIYYATUL MU'ALLIMIN AL-ISLAMIYYAH PONDOK DARUL HIJRAH 

Kelas 1 I'dady Grup A 

     

  

   



 

No

. 
Nama دثة

احملا
لعة 

ملطا
ا

ات 
فوظ

احمل
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1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

Catatan : 

          

 

Nilai Tertinggi : 8, Nilai Terendah : 4 

          

 

Blangko ini dikumpul langsung setelah selesai 

ujian. (setiap hari) 

         

 

Penguji hanya boleh memanggil siswa satu 

persatu 

          

 

Penguji wajib mengisi seluruh form 

penilaian 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kalender pendidikan Pondok Modern Darul Hijrah 



 

 


