RPP
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata pelajaran		 : Praktikum Akidah Akhlak
Kelas/semester	 : I/II
Pertemuan ke		 : 1 (satu)
Waktu			 : 2 x 45 menit
Standar kompetensi	 : Memahami cirri-ciri sifat nifak
Kompetensi dasar	 : Menjelaskan pengertian nifak
Materi pokok		 : Nifak
Indicator		 :  -     Siswa dapat menjelaskan pengertian nifak
	Siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk (cirri-ciri) sifat nifak

Siswa dapat mengetahui akibat buruk dari sifat nifak
Siswa dapat membiasakan diri menghindari sifat nifak
Siswa dapat mengetahui larangan bersifat nifak
Materi ajar		 : Nifak
Materi pokok 
Metode pembelajaran : Ceramah dan Tanya jawab
Langkah-langkah kegiatan 
	Kegiatan awal

	Guru, siswa member salam dan proses pembelajaran di mulai dengan mengucapkan basmalah dan kemudian membaca do’a belajar bersama-sama.

Siswa mnyiapkan alat tulis seperti buku dan pena.
	Kegiatan inti 

	Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa tentang materi nifak, guru mengawali dengan mengajukan beberapa pertanyaan contoh : Siapakah diantara kalian yang sudah tau tentang pengertian nifak ? 

	Kegiatan akhir (penutup)

	Guru meminta agar para siswa mempelajari tentang pengertian nifak

Guru mengakhiri pelajaran tersebut denganmembaca lafaz hamdalah dan berdo’a.
Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas dan siswa menjawab salam.

Penilaian 		: Tes tertulis
Bahan / sumbe	r	: Buku paket akidah akhlak belajar

Lembaga Penilaian
Tes tertulis 
No
Butir-butir soal
Kunci jawaban
1
Jelaskan pengertian nifak menurut bahasa dan istilah
	Nifak secara bahasa berarti pura-pura pada agamanya, lubang tikus di padang pasir yang susah ditebak tembusannya.

Istilah berarti sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapannya.
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Mata Pelajaran	 : Pendidikan Agama Islam
Alokasi waktu		 : 60 menit
Jumlah soal		 : 35
Bentuk soal		 :  1.   Pilihan ganda
	Salah dan benar

Melengkapi
Esay 
Kurikulum yang diacu : KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)
Standar kompetensi
Kompetensi dasar
Indicator
Jumlah soal
Nomor soal
	Memahami ayat-ayat Al-Qur’an tentang kompetensi dalam kebarkan.

Membiasakan prilaku terpuji
Meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab allah
Menghindari prilaku tercela
	Menyebutkan arti Al-Qur’an al-baqarah 148


	Menampilkan prilaku menyantuni dalam kebaikan seperti dalam Q.S Al-baqarah : 148

Menjelaskan pengertian tobat dari raja’
Menerapkan hikmah beriman kepada kitab-kitab allah
Menampilkan prilaku yang mencerminkan terhadap kitab-kitab allah
Menjelaskan pengertian dosa besar
Membiasakanprilaku menghargai karya orang lain dalam kehidupan sehari-hari
	Menjelaskan prilaku berkompetensi dalam kebaikan seperti dalam Q.S al-baqarah : 148
	Menjelaskan tentang kebaikan



	Menjelaskan sifat terpuji

Menjelaskan iman kepada kitab-kitab allah
Mencari prilaku yang mencerminkan kitab-kitab allah 
Menejelaskan tetnang dosa besar

	Menjelaskan saling menghargai
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Pilihan ganda 
	Berilah tanda silang (x) pada huruf  a,b,c,d pada jawaban yang benar !

	Intisari dari Q.S al-baqarah ayat 148 adalah …

	Berlomba dalam kebaikan 

Dilarang tolong menolong dalam kejahatan 
Berlomba-lomba dalam kebaikan 
Tolong menolong dalam takwa

	Tobat menurut istilah adalah …

	Melakukan sesuatu yang baik

Mengharap ridho Allah 
Melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya
Mendekatkan diri pada Allah 

	Sikap umat islam dalam menerima kitab Al-Qur’an 3 tingkatan, yaitu ada orang yang lebih banyak kesalahan dari pada kebaikannya, dan ada yanglebih banyak kebaikan dari pada kesalahan serta ada pula yang ? 

	Tidak memiliki kebaikan 

Tidak memiliki kesalahan
Memiliki kebaikan dan kesalahan seimbang
Tidakada keseimbangan antar kebaikan dan kesalahan

	Sifat percaya diri yang mengiringi semangat dalam menjalani sesuatu disebut … 

	Optimis				c. Statis

Pesimis				d. Romantis

	Dibawah ini yang tidak termasuk kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul Allah adalah … 

	Taurat					c. Suhuf

Zabur					d. Al-Qur’an

	Cara menghargai karya orang lain antara lain sebagai berikut … 

	Tidak mencela				c. Memuji

Membiarkan saja			d. Menilai

	Lembaran-lembaran yang khususnya diturunkan kepada nabi Ibrahim dan Musa?

	Taurat					c. Suhuf

Zabur					d. Al-Qur’an

	Tugas manusia diciptakan oleh Allah SWT ? 

	Berbakti kepada orang tua

Membina rumah tangga
Berjihad di jalan Allah 
Menyembah kepada Allah SWT

	Bentuk kerjasama dala mpergaulan disebut … 

	Aqidah

Syariah
Akhlak
Muamalah

	Manusia adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah karena … 

	Rupanya				c. Takwanya

Pangkatnya				d. Ilmunya

	Lengkapilah titik-titik dibawah ini dengan benar !

	Maka berlomba-lombalah kamu dalam ……… sesungguhnya Allah Maha Menguasai atas segala sesuatunya.
	Pada pokoknya isi kitab-kitab tersebut satu sama lain memiliki kesamaan yaitu ……… 
	Nafsu mutmainah cenderung mengajak manusia mengarah ……… dalam kehidupan

Melakukan persaingan untuk meraih untuk prestasi dengan cara ……… dan sehat
Jika membaca Kitab Al-Qur’an awal dengan ………
……… adalah kumpulan ayat-ayat Al-Qur’an yang berbentuk lembaran-lembaran kertas yang berjilid sebagai mushaf Al-Qur’an 
Ciri-ciri orang yang menghargai karya sebagaimana tersirat dala surah ……… 11.
Manusia adalah makhluk yang paling ……… disisi Allah 
Bentuk ibadah yang merupakan kontak secara langsung kepada Allah misalnya Shalat, Zakat, disebut ibadah ……… 
Berfikir ……… termasuk pengertian karya pemakai
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) jika benar, jika salah berilah tanda (x) 
Cara berpikir kritis juga termasuk dalam mencari solusi suatu permasalahan.
Keputusan berpindah kiblat dari masjidil aqsa ke masjidil haram (ka’bah) merupakan perintah Allah.
Raja’ menurut bahasa ialah harapan.
Kitab Al-Qur’an merupakan pedoman bagi orang-orangyang bertakwa.
Islam sangat menganjurkan umatnya agar saling menghargai satu sama lain.
Duduklah dengan tenang, khuyuk dan tawaduk jika membaca kitab.
Karya adalah melakukan suatu pekerjaan hingga menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan oleh umat manusia.
Dalam Al-Qur’an manusia ditugaskan menjadi khalifah dibumi dan menjadi rahmat seluruh alam.
Kita harus mencapai keinginan yang kita mau demi kekayaan.
Manusia berkewajiban untuk menjaga dirinya agar selamat dunia dan akhirat, dengan menjalakan perintah Allah.

	Isilah esay ini dengan baik dan benar !

	Apakah andayakin hari pembalasan ? 

Sebutkan syarat-syarat bertaubat ? 
Mengapa kita tidak boleh menolong dalam kejahatan ? 
Sebutkan kedudukan kitab-kitab Allah SWT ? 
Bagaimana manusia bisa berhubungan dengan Allah secara langsung ? jelaskan!

