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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

SMP / MTs : …………………………………..
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas/Semester : VII/2

Alokasi waktu : 8 x 40 menit ( 4 pertemuan)

A. Standar Kompetensi

5. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu – Buddha

sampai masa Kolonial Eropa.

B. Kompetensi Dasar

5.2 Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan dan

pemerintahan pada masa Islam di Indonesia ,serta peninggalan-

peninggalannya.

C. Tujuan Pembelajaran :

Setelah selesai kegiatan pembelajaran, siswa dapat  :

Pertemuan I

1. Melacak masuk dan berkembangnya agama Islam ke Indonesia :dari

tanah Arab berkembang ke Persia dan   India (Gujarat) kemudian

disebarkan ke Indonesia

2. Menguraikan saluran-saluran Islamisasi di Indonesia :perdagangan,

perkawinan, dakwah para Wali/ ulama dan pesantren

Pertemuan II

3. Menjelaskan cara yang digunakan oleh Wali Sanga /ulama lainnya

dalam menyebarkan Islam ( pesantren, seni budaya, berdakwah )

4. Membuat peta jalur dan daerah penyebaran Islam di Indonesia (India,

Selat Malaka ,Laut Jawa )
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Pertemuan III

5. Menjelaskan secara kronologi perkembangan kerajaan Islam di

berbagai wilayah Indonesia : Samudera Pasai, Demak, Aceh, Banten

,Makasar , Pajang ,Mataram dan Banjar

Pertemuan IV

6. Memberikan contoh peninggalan–peninggalan sejarah bercorak

Islam di berbagai daerah ( makam, masjid, kraton, kitab sastra dan

kaligrafi)

D. Materi  Pembelajaran

1. Proses masuk dan berkembangnya  Islam di  Indonesia: dari tanah

Arab berkembang ke Persia dan India (Gujarat) kemudian

disebarkan ke Indonesia.

2. Saluran-saluran Islamisasi  di Indonesia: perdagangan, perkawinan,

dakwah, dan pesantren.

3. Cara-cara yang digunakan oleh para wali/ulama lainnya dalam

menyebarkan Islam di berbagai wilayah Indonesia melalui

pesantren, seni budaya, dan dakwah.

4. Peta jalur dan daerah penyebaran Islam di berbagai wilayah

Indonesia.

5. Kronologi perkembangan kerajaan Islam di berbagai wilayah

Indonesia: Samudera Pasai, Demak, Aceh, Banten, Makassar,

Pajang, Mataram, dan Banjar.

6. Contoh peninggalan-peninggalan sejarah bercorak Islam di

berbagai daerah Indonesia: makam, mesjid, keraton, kitab sastra,

dan kaligrafi.

E. Metode  Pembelajaran

1. Diskusi

2. Observasi

3. Tanya jawab

4. Ceramah

5. Tugas
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Dengan pendekatan CTL.

F. Skenario/Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan Pertama :

1. Kegiatan pendahuluan

· Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

· Apersepsi  : Diingatkan kembali pelajaran yang telah lalu

yaitu tentang masuk dan berkembangnya agama

Hindu dan Buddha di Indonesia.

· Motivasi :

ditampilkan gambar ulama atau gambar peninggalan

sejarah Islam dan siswa memberikan tanggapannya.

2. Kegiatan inti

a. Mengarahkan siswa untuk membaca buku sumber dan

mengamati gambar-gambar yang berkaitan dengan masuk dan

berkembangnya  Islam di Indonesia

b. Dengan model pembelajaran Jigsaw:

1) Kelas dibagi dalam kelompok yang beranggotakan 4 orang.

2) Guru menyampaikan 4 pertanyaan / masalah berkaitan

dengan proses masuk dan tersebarnya Agama Islam di

Indonesia  dan harus dicari jawabannya melalui diskusi

3) Tiap anggota kelompok  diberi tugas untuk menjawab satu

pertanyaan atau masalah.

4) Siswa-siswa yang mempunyai tugas menjawab pertanyaan

yang sama yang  berkumpul dalam satu kelompok yang

disebut kelompok ahli .

5) Masing-masing kelompok ahli berdiskusi untuk mencari

jawaban atas pertanyaan / permasalahan

6) Setelah menyelesaikan tugasnya, siswa kembali ke

kelompok asal untuk menyampaikan hasil diskusi tentang

cara-cara yang dipergunakan oleh para wali/ulama dalam

menyebarkan agama Islam di Indonesia.
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c. Guru beberapa meminta beberapa siswa /kelompok untuk

mempresentasikan jawaban atas permasalahan yang

nerupakan hasil diskusi

d. Siswa /Kelompok lain menanggapi, memberi masukan atau

pendapat terhadap materi presentasi

e. Guru memberi tanggapan dan penguatan terhadap pendapat-

pendapat siswa dan membuat kesimpulan dengan merujuk

pada referensi atau pendapat para ahli

3. Kegiatan Penutup

a. Refleksi : siswa membuat kesimpulan tentang proses, saluran

dan cara penyebaran Islam di Indonesia

b. Penilaian

c. Memberikan tugas rumah untuk membuat peta jalur dan daerah

penyebaran Islam di Indonesia.

d. Guru menginformasikan materi pelajaran yang akan dibahas

pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang cara-cara yang

dilakukan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia

e. Guru Menutup kegiatan pembelajaran

Pertemuan Kedua :

1. Kegiatan Pendahuluan

· Guru menginformasikan tujuan pembelajaran

· Apersepsi : Berdialog dengan tentang materi sebelumnya yang

berkaitan dengan cara-cara penyebaran Agama Islam

· Motivasi :

a. Ditampilkan peta penyebaran Agama Islam di

Indonesia, buatan para siswa

b. Siswa diminta untuk memberi tanggapan

pertanyaan Mengapa agaimana Agama Islam

dapat tersebar di Indonesia ?, Bagaimanakan cara

para pedagang dan Ulama dalam penyebaran

Islam di Indonesia ?

2. Kegiatan Inti :
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a. Siswa dibagi ke dalam 4 kelompok

b. Setiap kelompok mengkaji materi pelajaran dengan mempelajari

buku teks atau sumber lainnya untuk menjawab salah satu

pertanyaan :

1) Mengapa Agama Islam mudah diterima dan tersebar dalam

masyarakat Indonesia

2) Bagaimana peranan pedagang dalam penyebaran Agama

Islam di Indonesia

3) Bagaimana peranan Ulama dalam penyebaran Agama Islam

di Idonesia

4) Bagaimana cara yang dilakukan para wali dan ulama dalam

menyebarkan Agama Islam ?

c. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di

depan kelas, dilanjutkan tanggapan dari kelompok lain

d. Guru memberi tanggapan dan penguatan terhadap pendapat-

pendapat siswa dan membuat kesimpulan dengan merujuk pada

referensi atau pendapat para ahli

3. Kegiatan penutup:

a. Refleksi: Siswa menyimpulkan peranan para ulama dan

pedagang dalam penyebaran Islam di Indonesia

b. Guru melaksanakan penilaian

c. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada

pertemuan selanjutnya yaitu tentang perkembangan kerajaan-

kerajaan Islam di Indonesia, dan meminta mereka untuk

mempelajari terlebih dahulu  dan mencari bahan tambahan dari

berbagai sumber (ensikloppedi,internet dll).

d. Menutup Pelajaran

Pertemuan ketiga

1. Kegiatan Pendahuluan

· Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang harus

dicapai
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· Apersepsi : berdialog tentang materi sebelumnya yang berkaitan

dengan  daerah penyebaran Agama Islam di Indonesia (Tugas

sebelumnya).

· Motivasi   :

a. Ditampilkan gambar Istana / keraton salah satu

kerajaan Islam di Indonesia

b. Siswa diminta mengemukakan pengetahuannya

tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di

Indonesia, berdasarkan hasil kajian mereka

terhadap berbagai sumber.

2. Kegiatan Inti:

a. Siswa  dibagi ke dalam beberapa kelompok

b. Setiap kelompok mengkaji materi tentang perkembangan kerajaan

– kerajaan Islam di Indonesia

c. Setiap kelompok diminta membuat kesimpulan (dalam bentuk

narasi atau tabel) mengenai kronologi perkembangan kerajaan-

kerajaan Islam yang meliputi :

- Berdirinya (Waktu dan nama pendirinya)

- Masa keemasannya (waktu ,nama raja, bukti keemasannya

- Kemunduran dan berakhirnya

d. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya

e. Kelompok lain memberikan tanggapan ,sanggahan dan pendapat

terhadap materi yang disajikan

f. Tanya jawab siswa dengan guru mengenai perkembangan

kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia

g. Guru memberikan tanggapan dan penguatan terhadap pendapat

dan pertanyaan para siswa dengan merujuk pada referensi dan

pendapat para ahli.

3. Kegiatan penutup

a. Refleksi : Siswa menyimpulkan tentang perkembangan Kerajaan-

kerajaan Islam di Indonesia

b. Penilaian
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c. Guru memberikan tugas mengidentifikasi peninggalan-peninggalan

Kerajaan Islam untuk dipresentasikan pada pertemuan berikutnya

d. Guru menutup pelajaran

Pertemuan ke empat

1. Kegiatan pendahuluan

· Guru menginformasikan tujuan pembelajaran

· Apersepsi : berdialog tentang daerah – daerah di Indonesia

yang penduduknya banyak menganut Islam di kaitkan dengan

kerajaan-kerajaan  Islam di Indonesia

· Motivasi : di tampilkan gambar –gambar peninggalan sejarah

bercorak Islam dan memberikan pertanyaan sehingga siswa

tertarik untuk mempelajari lebih lanjut.

2. Kegiatan inti

a. Siswa diminta untuk berkelompok sesuai dengan tugas pertemuan

sebelumnya

b. Siswa secara berkelompok mempresentasikan hasil pekerjaan

rumah tentang peninggalan-peninggalan kerajaan Islam di

Indonesia

c. Kelompok lain memberi tanggapan.

d. Tanyajawab dengan guru mengenai peninggalan-peninggalan

kebudayaan bercorak Islam

e. Guru memberikan tanggapan dan penguatan terhadap pendapat

siswa  dengan merujuk pada referensi dan pendapat para ahli.

3. Penutup :

a. Memberikan penguatan dari hasil tanya jawab maupun diskusi

kelompok siswa.

b. Refleksi : membantu siswa untuk menyimpulkan pentingnya

peninggalan kebudayaan yang bercorak Islam sebagai salah satu

kekayaan Budaya Indonesia

c. Penilaian
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d. Memberikan tugas rumah untuk melakukan observasi pada

peninggalan yang bercorak Islam di daerahnya masing-masing dan

dikumpulkan di minggu berikutnya.

e. Guru menginformasikan materi pembelajaran yang akan dibahas

pada pertemuan selanjutnya tentang proses kedatangan bangsa-

bangsa Eropa ke Indonesia

f. Guru menutup pelajaran

G. Sumber Belajar

1. Buku teks IPS pegangan siswa

2. buku referensi.

3. Atlas sejarah.

4. Situs sejarah di daerahnya.

H. Penilaian

Indikator

Pencapaian

Teknik
Penilaian

Bentuk
Instrumen

Contoh Instrumen

· Melacak proses
masuk dan berkem-
bangnya agama
Islam ke  Indonesia

· Mendiskrepsikan
saluran-saluran
Islamisasi di
Indonesia

· Menjelaskan cara
yang digunakan oleh
Wali Songo/Ulama
lainnya dalam
menyebarkan Islam.

· Membaca dan
membuat peta jalur
dan daerah
penyebaran Islam di
Indonesia

Tes tulis

Tes tulis

Tes tulis

Penugasan

Pilihan
Ganda&
Tes uraian

Tes uraian

Tes Uraian

Tugas
rumah

Jelaskan bagaimana proses awal
masuknya pengaruh Islam di Indonesia

Jelaskan salura-saluran Islamisasi di
Indonesia!

Jelaskan cara yang dipergunakanan
oleh Sunan Kalijaga dalam
menyebarkan agama  Islam!

Buatlah peta jalur penyebaran Islam
dan berilah batas –batas daerah-
daerahyang dipengaruhi agama Islam
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Indikator

Pencapaian

Teknik
Penilaian

Bentuk
Instrumen

Contoh Instrumen

· Menyusun kronologi
perkem-bangan
kerajaan Islam  di
berbagai wilayah
Indonesia

· Mengidentifikasi dan
memberi contoh
peninggalan-
peninggalan sejarah
bercorak Islam
diberbagai    daerah

Tes tulis

Penugasan

Tes Pilihan
Ganda

Tugas
rumah

Jelaskan faktor-faktor penyebab
kerajaan Aceh dapat berkembang pesat

Kumpulkan gambar-gambar
peninggalan sejarah bercorak Islam
lakukan pemajangan

Mengetahui …………………… 2006

Kepala SMP …………………. Guru Mata Pelajaran IPS

…………………………….                                   ……………………………

NIP...………………………… NIP……………………….
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PENILAIAN
A. Tes Tertulis
I. Pilihan Ganda

1. Para pedagang bangsa asing yang membawa agama Islam ke Indonesia

adalah  bangsa…….

a. Arab ,Madagaskar, Gujarat

b. Arab, Gujarat dan Persia

c. Persia, Arab dan Cina

d. Gujarat , Arab dan  Cina

2. Bukti yang menunjukkan bahwa agama Islam pada abad ke 11 telah

sampai di Pulau Jawa adalah ….

a. Catatan seorang musafir Venesia yang bernama Marcopolo

b. Tulisan pada batu Nisan Sultan Malik Al Saleh

c. Tulisan pada makam Fatimah binti Maimun

d. Catatan dari Ibnu Batutah

3. Bukti yang menunjukkan bahwa Kerajaan Samudera Pasai didirikan pada

abad ke 13 adalah …….

a. catatan pada kitab-kitab kuno

b. ditemukannya prasasti yang bertuliskan huruf arab di Aceh

c. ditemukannya makam raja-raja di Aceh

d. tulisan pada batu nisan makam Sultan Malik Al Saleh

4. Direbutnya Malaka oleh Portugis menyebabkan berkembangnya Aceh

menjadi pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Hal ini

karena ….

a. para pedagang memindahkan pusat kegiatan dagangnya ke Aceh

b. Aceh berhasil mengusir bangsa Portugis dari Malaka

c. Portugis melarang para pedagang untuk singgah di Malaka

d. Aceh melarang para pedagang untuk berdagang di Malaka

5. Sejak pusat kerajaan di Jawa Tengah dipindahkan dari Demak ke Pajang

maka kerjaan di Jawa Tengah itu menjadi bercorak agraris karena….

a. banyak menghasilkan komoditi pertanian

b. letaknya di pedalaman dan perekonomiannya terutama bergantung

dari pertanian

c. kerajaan itu tidak lagi melakukan kegiatan pelayaran dan perdagangan
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d. kerajaan itu tidak lagi menguasai pelabuhan-pelabuhan penting

6. Dikuasainya Malaka oleh Portugis, ikut mendorong kemajuan Kerajaan

Banten karena ….

a. Banten menjadi persinggahan  para pedagang yang melewati Selat

Sunda

b. hubungan perdagangn Banten dengan Malaka semakin meningkat

c. perdagang Banten menjadi lebiha maju karena mendapat

perlindungan dari Portugis

d. kedatangan bangsa Portugis memperkenalkan komoditas

perdagangan dari Banten kepada bangsa Eropa

7. Ibu Kota Kerajaan Makasar, yaitu Samboupu, memiliki peranan penting

dalam perdagangan rempah-rempah karena pelabuhan itu merupakan….

a. sumber utama penghasil rempah-rempah

b. pelabuhan transito rempah-rempah

c. pusat perdagan dan penghasil rempah-rempah terutama cengkeh

d. pengekspor rempah-rempah terbesar di Indonesia

8. Ditinjau dari segi perekonomian, antara Kerjaan Ternate dengan Tidore

memiliki persmaaan karena kedua kerjaan itu ….

a. sama-sama makmur

b. sama-sama terletak pada jalur perdagangan

c. sama-sama penghaisl rempah-rempah yang cukup besar

d. didatangi kapal dagang dari Makasar dan Pulau Jawa

9. Salah satu bentuk percampuran unsur budaya Islam dengan unsur

budaya Hindu pada bentuk bengunan masjid di Indonesia adalah ….

a. bentuk atap tumpang

b. bantuk atap kubah

c. bentuk masjid bujur sangkar

d. bentuk serambi

10. Kesustraan yang bercorak Islam yang isinya menceriterakan tokoh-tokoh

Islam, dan banyak menonjolkan keajaiban-keajaiban adalah ….

a. babad

b. hikayat

c. kisah

d. suluk
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II. uraian

Jawablah dengan jelas

1. Jelaskan mengapa agama Islam dapat cepat berkembang di

Indonesia padahal pengaruh agama Hindu dan Buddha sudah lebih

dulu masuk ke Indonesia!

2. Jelaskan saluran-saluran Islamisasi di Indonesia!

3. Jelaskan cara-cara yang digunakan oleh Sunan Kalijaga dan Sunan

Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam!

4. Jelaskan peranan Kerajaan Demak dalam bidang agama ,politik dan

ekonomi!

5. Sebutkan peninggalan–peninggalan sejarah bercorak Islam di

Banten, Samodera Pasai dan Yogyakarta!

A. Tugas rumah membuat peta sejarah jalur masuk dan daerah
penyebaran Islam di Indonesia.

Perintah tugas :  Buatlah peta dengan bentuk dan skala yang benar

tentang jalur masuk dan daerah penyebaran Islam di

Indonesia dan daerah serta berilah warna dan tanda

yang jelas

 Lembar penilaian

ASPEK YANG DINILAI
NO NAMA SISWA

1 2 3 4 5 6

JUMLAH
SKOR

NILAI

1

2

3

4

Dst

Keterangan aspek yang dinilai           Skor
Maksimum

1.  Kebenaran bentuk dan skala peta. 3

2.  Pewarnaan yang baik. 3
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3.  Kebenaran memberi tanda jalur penyebaran Islam. 4

4.  Kebenaran memberi tanda daerah-daerah penyebaran Islam. 4

5.  Ketepatan waktu dalam penyerahan tugas. 3

6.  Kemampuan dalam mempresentasikan. 3

Jumlah Skor Maksimum 20 20

Nilai =  Skor Perolehan

     2

C.  Tugas Observasi :

Mengamati dan membuat laporan pada situs sejarah di daerahnya.

Lembar Penilaian :

ASPEK YANG DINILAI
NO NAMA SISWA

1 2 3 4 5 6

JUMLAH
SKOR

NILAI

1

2

3

4

Dst

 Keterangan aspek yang dinilai Skor maksimum

 1. Pemilihan obyek secara benar. 3

 2. Prosedur dan data observasi lengkap. 4

 3. Penulisan laporan ditulis / diketik rapih. 3

 4. Sistematika laporan benar. 3

 5. Kebenaran materi bisa dipertanggungjawabkan. 4

 6. Melampiran kelengkapan laporan berupa foto/gambar dan denah 3

Jumlah skor maksimum 20

Nilai = Skor perolehan

                    2


