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B

uku yang ada di tangan pembaca ini diberi judul “Buku Pendidikan Agama Islam
dan Budi Pekerti untuk kelas XII SMA/SMK/Madrasah Aliyah”. Buku ini disusun
berdasarkan Kurikulum 2013, memuat 10 bab yang dijabarkan dari Kompetensi Inti dan
Kompetensi Dasar yang saling terkait.
Sejalan dengan standar proses pada kurikulum 2013, alur pembahasan dalam buku
ini memperhatikan langkah-langkah scientific yang mengarahkan peserta didik untuk
melakukan pengamatan, membiasakan bertanya, mengeksplorasi materi dari berbagai
sumber dan dengan berbagai metode, menalar, dan mengomunikasikan hasil temuan
peserta didik untuk mendapatkan simpulan materi.
Secara garis besar, buku ini memuat pembahasan tentang iman kepada Hari
Akhir (bab 1), iman kepada qadha dan qadar (bab 2), kajian ayat dan hadiś tentang
berpikir kritis (bab 3), kajian ayat dan hadiś tentang demokrasi (bab 4), kajian ayat dan
hadiś tentang saling menasehati (bab 5), kajian ayat dan hadiś tentang ihsan (bab 6),
munakahat/pernikahan (bab 7), mawaris (bab 8), dakwah Islam di Nusantara (bab 9),
dan perkembangan Islam di Dunia (bab 10).
Untuk mendukung tercapainya kompetensi pada setiap bab, buku ini dilengkapi
dengan pedoman aktivitas siswa yang mengarahkan secara lebih rinci terkait dengan
jenis-jenis kegiatan yang harus dilakukan baik secara kelompok maupun individu. Sejalan
dengan amanat kurikulum, sebagian besar aktivitas siswa dirancang sebagai kegiatan
kelompok, untuk meningkatkan kompetensi sosial siswa.
Pada setiap sub tema/kajian ditampilkan gambar-gambar ilustrasi terkait dengan
kandungan sub-sub tema/kajian tersebut. Kehadiran gambar-gambar tersebut
diharapkan dapat menjadi panduan pemahaman dan imajinasi peserta didik terhadap
materi terkait.
Pada akhir setiap bab, buku ini dilengkapi dengan tugas terstruktur dan tugas
mandiri sebagai upaya penguatan penguasaan kompetensi dan pengembangan
kompetensi peserta didik, disertai dengan evaluasi kompetensi yang dapat menjangkau
seluruh aspek (sikap, kemampuan, dan ketrampilan) secara berimbang dalam bentuk
soal-soal dan rubrik-rubrik penilaian terkait dengan materi untuk melihat sejauh mana
tingkat ketercapaian ketiga kompetensi tersebut pada peserta didik.
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