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1. 

3.3   Memahami 
makna beriman 
kepada kitab-
kitab Allah Swt. 

Iman kepada 
kitab-kitab Allah 

Menjelaskan  infografis 
turunnya kitab-kitab 
Allah Swt berdasarkan 
pernyataan yang 
disediakan 

C2 
Memahami 

Disajikan infografis turunnya 
kitab-kitab Allah Swt., peserta 
didik dapat menyimpulkan 
pernyataan-pernyataan yang 
disajikan, berdasarkan 
informasi yang ada dalam 
infografis 

Benar/salah 
dan Uraian   

1 

Menyebutkan ajaran 
yang sama yang 
tertuang dalam semua 
kitab Allah SWT 
berdasarkan pernyataan 
yang disediakan  

C2  
Memahami 

Disajikan pernyatan tentang 
ajaran dari isi kitab-kitab 
Allah SWT,peserta didik 
dapat menyebutkan ajaran 
ynag sama dalam semua kitab 
Allah 

PG Biasa 2 

Menjelaskan arti 
potongan QS Al_Isra 
ayat 55 berdasrkan 
pernyatan yang 
disediakan 

C2 
Memahami 

Disajikan ptootngan QS. Al -
Isra ayat 55, peserta didik 
dapat menjelaskan arti 
mufrodat dari potongan ayat 
tersebut 

PG Biasa 3 



Menkategorikan 
Hikmah beriman 
kepada Kitab-Kitab 
Allah SWT  

C3 
Mengkategorikan 

Disajikan penyataan yang 
berhubungan dengan Iman 
kepada Kitab-Kitab Allah, 
Peserta didik dapat 
mengkategorikan hikmah 
beriman kepada Kitab-kitab 
Allah. 

Uraian 4 

2. 

3.5. Memahami 
bahaya 
mengonsumsi 
minuman keras, 
judi, dan 
pertengkaran. 

Cara menghindari 
perilaku minuman 
Khamr  

Menyimpulkan 
infografis tentang 
bahaya meminum 
khamr C4 

Menganalisis 

Disajikan diagram infografis 
bahaya meminum khamr, 
peserta didik dapat 
menyimpulkan cara paling 
tepat menghindari perilaku 
meminum khamr dan berjudi 
berdasarkan diagram yang 
disajikan. 

Pilihan 
ceklist 

5 

Madharat judi 
Menjelaskan madharat 
judi 

Cara menghindari 
pertengkaran 

Menjelaskan cara 
menghindari 
pertengkaran 

C4 
Menganalisis 

Disajikan cerita dan hadits 
tentang pertengkaran siswa 
menganalisis bacaan dan 
memberikan pendapatnya 

Uraian 8 

 

Menganalisis isi 
kandungan QS. Al- 
Maidah ayat 91 dampat 
negatif menuman 
khamer berdasarkan 
penyataan yang 
disediakan 

C4 

Disajikan pernyataan tentang 
arti dari QS. Al –Maidah ayat 
91. Peserta didik dapat 
menganalisis dampat negatif 
dari minuman khomer 

PG 6 

 

Mengkategorikan 
syarat makanan yang 
halal dari tabel yang 
disediakan  

C4 

Disajikan tabel tentang 
kriteria makanan, peserta 
didik dapat mengkategorikan 
syarat makana yang halal 

PG Komplek 7 



3. 

3.6 Memahami 
cara menerapkan 
perilaku jujur 
dan adil. 

Mengutamakan 
Kejujuran dan 
menegakkan 
Keadilan  

Menganalisis  
keutamaan perilaku 
adil berdasarkan kisah 
Kejujuran Seorang 

Wanita Shalihah 

C4 
Menganalisis 

Disajikan Literasi kisah 
Kejujuran Seorang Wanita 

Shalihah, peserta didik dapat 
menganalisis contoh dan 
manfaat perilaku adil 
berdasarkan kisah yang 
disajikan. 

Uraian  9 

Mengidentifikasi 
pernyataan yang ada 
berdasarkan hadits 
tentang contoh perilaku 
adil  

C2 
Memahami 

Disajikan hadits, peserta didik 
dapat mengidentifikasi 
pernyataan contoh perilaku 
adil  

Pilihan 
ceklist ganda 

11 

 

Menerapkan prilaku 
jujur dalam kehidupan 
berdasarkan pernytaan 
yang disediakan 

C 3 
Menrapkan 

Disajikan pernyaan tentan 
prilaku jujur, peserta didik 
dapat menerapkan prilaku 
jujur dalam kehidupan sehari-
hari 

PG Biasa 10 

 

Menjelaskan pengertian 
jujur dengan benar 
berdasakan pernyataan 
yang disediakan 

C2 
Memahami 

Disajikan pernyataan tentang 
prilaku jujur, peserta didik 
dapat menyebutkan 
pengertian jujur dengan benar 

Pg Biasa 12 

4. 

3.9  Memahami 
tata cara salat 
sunah berjemaah 
dan munfarid 

Lebih Dekat 
kepada Allah 
dengan Śalat 
Sunnah 

Menjelaskan macam-
macam shalat sunnah 

C2 
Memahami 

Disajikan penjelasan singkat, 
peserta didik dapat 
menjodohkan macam-macam 
shalat sunnah 

Menjodohkan 13 

Mengklsifikasi shalat 
sunnah yang 
dilaksankan secara 
munfarid/berjamaah 
seperti tabel yang 
disediakan  

C 3  
Mengklasifikasi 

Disajikan tabel macam-
macam shlat sunnah, peserta 
didik dapat 
mengklasifikasikan shlat 
sunnah yang dilaksanakan 
secara munfarid 

PG Biasa 14 



Menyebutkan shalat 
sunnah yang dilakukan 
apabila musim kemarau 
yang berkepanjangan 
seperti yang tersedia 
pada pernyataan  

C2 
Memahami 

Disajikan pernyatan tentang 
shalat sunnah, peserta didik 
dapat menyebutkan jenis 
shalat sunnah yang dilakukan 
untuk meminta hujan 

PG Biasa 15 

5. 

3.10   
Memahami tata 
cara sujud 
syukur, sujud 
sahwi, dan sujud 
tilawah.. 

Jiwa Lebih 
Tenang dengan 
Banyak 
Melakukan Sujud 

Mengidentifikasi jenis  
sujud berdasarkan 
gambar yang 
disediakan. 

C4 
Menganalisis 

Disajikan gambar, peserta 
didik dapat Mengidentifikasi 
jenis  sujud berdasarkan 
gambar yang disediakan. 

Pilihan ganda 
dan Uraian   

16 

Menerapkan jenis sujud 
berdasarkan pernyataan 
yang disediakan 

C 3 
Penerapan 

Disajikan pernyatan tentang 
suatu peristiwa yang menimpa 
sesorang, peserta didik dapat 
menyebutkan jenis sujud apa 
bila terhindar dari bahaya 

PG Biasa 17 

Mengklasifikasi kriteria 
pelaksanaan sujud 
sahwi berdasarkan 
pernyatan yang 
disediakan  

C 3 

Disajikan pernyataan tentang 
sujud, peserta didik dapat 
mengklasifikasikan syarat 
melakukan sujud sahwi 

PG Biasa  18 

6. 

3.13  Memahami 
sejarah 
pertumbuhan 
ilmu 
pengetahuan 
masa Bani 
Umayah.. 

Pertumbuhan Ilmu 
Pengetahuan pada 
Masa Bani 
Umayyah 

Menyimpulkan masa 
kekuasaan bani 
Umayyah berdasarkan 
timeline sejarah daulah 
umayyah yang 
disediakan. 

C4 
Menganalisis 

Disajikan timeline sejarah 
daulah umayyah, peserta 
didik dapat menyimpulkan 
masa kekuasaan bani 
Umayyah berdasarkan 
timeline sejarah daulah 
umayyah yang disajikan. 

Pilihan 
ceklist 

19 

Mengidentifikasi 
pernyataan yang ada 
berdasarkan bacaan 
sejarah daulah 
umayyah yang 
disediakan.  

C2 
Memahami 

Disajikan bacaan sejarah 
daulah umayyah, peserta 
didik dapat Mengidentifikasi 
pernyataan yang ada 
berdasarkan timeline sejarah 
daulah umayyah yang 
disajikan.  

Benar salah 20 



Menyebutkan salah 
seorang tokoh pendiri 
Daulah Bani Umayah 
berdasarkan pernyataan 
ynag dusediakan 

C 2 
Memahami 

Disajikan pernyatan tentang 
kejayaan Daulah bani 
Umayah, peserta didik dapat 
menyebutkan salah seorang 
tokoh pendiri Daulah bani 
Umayah 

PG Biasa 21 

7. 

Memahami Q.S. 
al-Furqān/25: 
63, Q.S. al-
Isrā’/17: 26-27 
dan hadis terkait 
tentang rendah 
hati, hemat, dan 
hidup sederhana. 

Rendah Hati, 
Hemat, dan 
sederhana 
membuat Hidup 
Lebih Mulia  
  

Menerapkan hukum 
mad Thabi'i yang ada 
dalam bacaan beserta 
alasanya berdasarkan 
bacaan Q.S. Al-Isra 

ayat 27    yang 
disediakan. 

C3 
Penerapan 

Disajikan bacaan Q.S. Al-Isra 

ayat 27  , peserta didik dapat 
menemukan hukum mad 
Thabi'i yang ada dalam cerita 
beserta alasanya berdasarkan 
bacaan Q.S. Al-Isra ayat 27  

yang disajikan. 

Mencocokkan 
pasangan 

22 

Menjelaskan 
kandungan  Q.S. Al-

Isra ayat 27   

C2 
Memahami 

Disajikan bacaan Q.S. Al-Isra 

ayat 27 , peserta didik dapat 
menjelaskan Isi kandungan 
ayatnya. 

Uraian 23 

Menerapkan hukum 
mad Thabi'i yang ada 
dalam bacaan beserta 
alasanya berdasarkan 
bacaan Q.S. Al-Furqan 

ayat 63  yang 
disediakan. 

C3 
Penerapan 

Disajikan bacaan Q.S. Al-

Furqan ayat 63, peserta didik 
dapat menemukan hukum 
mad Thabi'i yang ada dalam 
cerita beserta alasanya 
berdasarkan bacaan Q.S. Al-

Furqan ayat 63  yang 
disajikan. 

Uraian  24 

     



Menunjukkan arti 
potongan ayat QS. Al-
Isra ayat 27 
berdasakan pernyataan 
yang disediakan 

C 3 
Menunjukkan 

Disajikan potongan ayat QS. 
Al-Isra ayat 27, peserta didik 
dapat menunjukkan arti 
potongan ayat tersebut dengan 
benar 

PG Biasa 25 

     
 


