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UNIT KEGIATAN BELAJAR 

(UKB) 
 
 
 

1. Identitas  
a. Nama Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
b. Semester   : Genap 
c. Kompetensi Dasar  :  

 

1.7  Meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya 
2.7   Memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman Q.S 

At-Taubah, 9:122 dan hadis terkait. 

3.7   Menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan, dan menyampaikan 

kepada sesama. 

4.7   Menyajikan keterkaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban 

membela agama sesuai perintah  Q.S At-Taubah, 9:122 dan hadis terkait. 

 
 

d. Indikator Pencapaian kompetensi 
 
1.7.1  Mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 

1.7.2  Menunjukkan perilaku semangat dalam menuntut ilmu 

danmenyampaikannya kepada sesama adalah perintah Allah Swt. 

2.7.1  Memiliki semangant menuntut ilmu. 

2.7.2  Memiliki sikap mau menyampaikan ilmu kepada sesame. 

 

3.7.1  Memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. 

3.7.2   Memahami ayat-ayat Alquran tentang ilmu pengetahuan 

3.7.3   Memahami hadis tentang mencari ilmu pengetahuan dan keutamaannya. 

3.7.4  Memahami kandungan hadis. 

3.7.5  Memahami tujuan menuntut ilmu. 

4.7.1  Mendemonstrasikan bacaan Q.S At-Taubah, 9:122 dan hadis terkait. 

4.7.2  Menyimpulkan perilaku yang mencerminkan nikmtanya mencari ilmu dan 

indahnya berbagi pengetahuan. 

4.7.3  Menyusun bahan paparan tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya  

berbagi pengetahuan. 

4.7.4  Membuat laporan tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi 

pengetahuan. 

 

  

 
 
 



PAIBP-1.7/2.7/3.2/4.7/2/1-1 

 

 

e. Materi Pokok   : Menuntut Ilmu 
f. Alokasi Waktu  : 3 X pertemuan (3jp) 
g. Tujuan Pembelajaran :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
h. Materi Pembelajaran    

 Faktual: 
o Aspek faktual semangat menutut ilmu dan menyampaikannya 

kepada sesama. 
 Konseptual: 

o Ayat dalam Al-Qur’an dan hadist  
 Prosedural: 

o Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 
 
 

2. Peta Konsep 
 
 

 
     
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menuntut Ilmu 

makna dan 

pentingnya 

Perintah 
Menuntut Ilmu 

 

Antara Ilmu 
dan Amal 

 

Adab Menuntut 
Ilmu 

 

Manfaat 
menuntut ilmu 

 

Melaluui proses pembelajaran dengan pendekatan Kenabian 
(prophetic) ini kalilan diminta dapat menunjukkan perilaku semangat 
dalam menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama adalah 
perintah Allah Swt, membaca referensi dari berbagai sumber untuk 
mendapatkan informasi tentang nikmatnya mencari ilmu dan 
keutamaannya, dan membuat tulisan tentang hubungan mengaitkan, 
meneladani nikmatnya mencari ilmu dan keutamaannya dengan 
perilaku sehari-hari sebagai realisasi dari keterampilan berfikir tingkat 
tinggi (hots), kecakapan hidup abad 21 (berfikir kritis, kreatif, 
berkomunikasi dan berkolaborasi), literasi dan penguatan karakter. 
 
 

 Q.S At-Taubah 
122 

 Al-Hadits 

Hasilnya  
Giat Menuntut Ilmu 
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3. Kegiatan Pembelajaran 

a. Pendahuluan  
Sebelum belajar pada materi ini silahkan kalian membaca dan memahami 
biografi di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Setelah membaca biografi salah satu ilmuan muslim diatas, maka kalian 
bisa membuat kesimpulan: 

 Bagaimana caramu untuk meneladani ulama tersebut dalam 
semangat dan giat dalam ilmu pengetahuan. 

 Hubungkan antara manfaat ilmu dan ilmu yang bermanfaat. 
 Tulislah jawabanmu di buku tulis ! 

 

b. Kegiatan Inti 
1) Petunjuk Umum UKB 

a) Baca dan pahamipada Buku Teks Pelajaran (BTP): pendidikan 
agama islam dan budi pekerti X untuk SMA penerbit dan 
percetakan MEDIATAMA hal 66-71 

b) Setelah memahami isi materidalam bacaan berlatihlah untuk 
berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKB ini 
baik bekerja sendiri maupun bersama teman sebangku atau 
teman lainnya. 

c) Kerjakan UKB ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada 
bagian yang telah disediakan. 

d) Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjutmelalui kegiatan 
ayo berlatih, apabila kalian yakin sudah paham dan mampu 
menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kegiatan 

Al-Farghani : Perintis Astronomi Modern 
Al-Farghani adalah seorang ahli astronomi muslim yang sangat 

berpengaruh. Nama lengkapnya adalah Abu al-Abbas Muhammad bin Kalir al-
Farghani. Di barat, para ahli astronomi abad pertengahan dengan sebutan al-
Farghanus. Al-Farghani sangat beruntung hidup di dua masa tersebut karena 
pemerintahan kekhalifahan memberi dukungan penuh bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Buktinya, sang khalifah membangun 
sebuah lembaga kajian yang disebut  Akademi al-Ma’mun, dan mengajak al-
Farghani untuk bergabung. Bersama  para ahli astronomi lain, ia diberi 
kesempatan menggunakan peralatan kerja yang canggih pada masa itu. Ia 
memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mengetahui ukuran bumi, 
meneropong bintang, dan menerbitkan laporan ilmiah. Pada tahun 829, al-
Farghani melakukan penelitian di sebuah observatorium yang didirikan oleh 
khalifah al-Ma’mun di Baghdad. Ia ingin menyelesaikan penelitian tersebut 
dengan baik. 

Hasil penelitian al-Farghani buku yang berjudul harakat as-Samawiyya wa 
jawami Ilm an-Nujum (Asas-asas Ilmu bintang) yang berisi kajian bintang-
bintang. Buku tersebut sangat bepengaruh bagi perkembangan astronomi di 
Eropa. 
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Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi peradaban manusia. Sedangkan 

untuk mencapai peradaban yang maju, maka umat islam diwajibkan untuk menuntut 

ilmu,  karena kunci dari kemajuan peradaban dalah ilmu. Selain itu,ilmu juga memiliki 

peranan penting dalam menentukan derajat manusia. 

belajar 1, 2, dan 3kalian boleh sendiri atau mengajak teman lain 
yang sudah siap untuk mengikuti tes formatifagar kalian 
dapat belajar ke UKB berikutnya. 
 

2) Kegiatan Belajar 
Ayo……ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh kesabaran dan 

konsentrasi  !!! 

 

Kegiatan Belajar 1 

 

Bacalah uraian singkat materi dan contoh berikut dengan penuh konsentrasi ! 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Definisi ilmu dan keutamaanya: 
 Coba baca dari berbagi referensi dan sumber guna menambah 
pengetahuan dan pemahaman tentang materi memahami makna menuntut 
ilmu dan keutamaannya. 
 
 ‘’ayo’’ silahkan diskusi dengan teman sebangkumu ! 
1. Apa perbedaan ilmu dan pengetahuan !secara bahasa maupun 

umum/istilah ! 
2. Apa pentingnya menuntut ilmu ? 
3. Apa keutamaan orang yang menuntut ilmu ? 
4. Apa dasar kewajiban menuntut ilmu dan adab menuntut ilmu ! 
5. Bagaimanakah sikap dan perilaku kaum terpelajar/santri dalam membela 

agama sesuai Q.S At-taubah 122 
Langkah-langkah: 

1. Cari informasi dan referensi dari berbagai sumber, kamu manfaatkan 
internet untuk mendapatlkan informasi tersebut. 

2. Tulislah jawabanmu di buku latihan dengan rapi. 
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Perintah menuntut ilmu dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits 

1. QS.Al-alaq 1-5 

2. Perintah menuntut ilmu: QS.At-Taubah ayat 122. 

3. Al-Hadits 

 
 
Perhatikan !!! 

 Perintah menuntut ilmu dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits  
1. Q.S At-Taubah  122 
2. Al-Hadits riwayat Bukhori  

Mari sekarang membuka Al-Qur’an dan 
terjemahannhya 

mari sekarang membuka Al-Qur’an dan terjemahannya. 
Cari dan baca Q.S At-taubah 122 kemudian salinlah di buku catatanmari 
sekarang membuka Al-Qur’an dan terjemahannya. 
1. Cari dan baca Q.S At-taubah 122 kemudian salinlah di buku catatan kalian 

lengkap dengan terjemahannya ! 
2. Cari dan tulis ayat-ayat yang lain kewajiban menuntut ilmu dan 

keutamaanya. Demikian juga, hadits nabi selain riwayat bukhori cari 
hadits lain yang menerangkan keutamaan menuntut ilmu ! 

3. Ayo...diskusikan dengan teman sebangku, utuk membuat rangkuman dari 
isi kandungan ayat dan hadits yang kalian tulis.  

 
 

Kegiatan Belajar 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jenis kegiatan        :1. praktek  
2. studi pustaka 

Judul kegiatan       : 
1. Mempraktekkan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits  secara bersama-sama  

(1 jam pelajaran) 
2. Mengunjungi perpustakaan (2 jam pelajaran)  

 
 Langkah-langkahkegiatan : 

1. Praktikkan bacaan Q.S At-Taubah 122.  
2. Persiapkan untuk berkunjung ke perpustakaan. 
3. Tanyakanlah kepada petugas tentang buku-buku yang membahas 

tentang ilmuan muslim! 
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4. Setelah itu, lakukanlah analisis terhadap buku-buku tersebut ! 

5. Kemudian, tulislah nama-nama para ilmuan muslim di table berikut 

beserta ilmu yang didalami! 

6. Tulislah dengan rapi dan presentasikan di depan kelas pada 

pertemuan yang akan dating. 

 

 

 

 

 
No Nama Ilmuan Muslim Jenis kepakaran 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

 
 
 

Kegiatan Belajar 3 
 
Tes formatif: 
Jawablah prtanyaan-pertanyaan berikut dengan baik: 
 

6. Bagaimana pendapatmu hubungan antara ilmu dan amal ? 
7. Bagaimanakah caramu untuk meraih cita-cita, jelaskan dengan langkah-

langkah komplit ! 
8. Tulislah dalil yang  menunjukkan bahwa kita diperintah untuk menuntut ilmu 
9. Sebutkan 5 adab dalam menuntut ilmu ! 
10. Apa manfaat dan tujuan menuntut ilmu ? 
 

c. Penutup 
  

Bagaimana kalian sekarang? 

Setelah kalian belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1, 

2, dan 3, berikut diberikan Tabel untuk mengukur diri kalian terhadap 
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materi yang sudah kalian pelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan 

penguasaan materi pada UKB ini di Tabel berikut.  

 

Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi 

No Pertanyaan Ya  Tidak  
1. Apakah kalian telah memahami dalil tentang 

menuntut ilmu ? 
  

2. Dapatkah kalian menjelaskan adab menuntut 
ilmu? 

  

3. Dapatkah kalian membedakan antara ilmu dan 
amal? 

  

4.  Dapatkah kalian menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan Al-Qur’an dan sains? 

  

Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka pelajarilah 

kembali materi tersebut dalam Buku Teks Pelajaran (BTP) dan pelajari ulang 

kegiatan belajar 1, 2, atau 3 yang sekiranya perlu kalian ulang dengan bimbingan 

Guru atau teman sejawat. Jangan putus asa untuk mengulang lagi!.Dan apabila 

kalian menjawab “YA” pada semua pertanyaan, maka lanjutkan berikut. 

 
Dimana posisimu? 

Ukurlah diri kalian dalam menguasai materi semangat menuntut ilmu 

dalam rentang 0 – 100, tuliskan ke dalam kotak yang tersedia.  

 

 

 

 

 
 
 
Setelah kalian menuliskan penguasaanmu terhadap materi menuntut 

ilmu, lanjutkan kegaitan berikut untuk mengevaluasi penguasaan kalian!. 

 

Yuk Cek Penguasaanmu terhadap Materi Menuntut Ilmu! 

  
Agar dapat dipastikan bahwa kalian telah menguasi materi menuntut ilmu, 
maka kerjakan soal berikut secara mandiri di buku kerja kalian masing-
masing.  
1. Sebutkanlah manfaat ilmu! 
2. Apakah yang dimaksud ilmu yang bermanfaat? 
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3. Bagaimanakah adab yang baik ketika menuntut ilmu di sekolah? 
4. Kapankah umat Islam berkewajiban menuntut ilmu? 
5. Tulislah hadist yang menerangkan bahwa orang yang menuntut ilmu 

termasuk orang yang berjuang di jalan Allah SWT. beserta 
terjemahannya! 

 
 
Ini adalah bagian akhir dari UKB materi materi menuntut ilmu, mintalah tes 

formatif kepada Gurukaliansebelum belajar keUKB berikutnya. Sukses untuk 

kalian!!! 

 

 

 

1. Perhatikan potongan QS.At-Taubah/9:122 dibawah ini: 

Pada potongan ayat tersebut diatas 

memiliki makna… 

A. Supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. 

B. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang) 

C. Allah mengangkat derajt manusia karena iman dan ilmunya  

D. Allah mengamgkat derajat manusia karena takwanya 

E. Allah mengangkat derajat kehidupan manusia karena islamnya 

 

2. potongan ayat tersebut dibawah ini  

 
 

yang bergaris bawah mengandung hukum bacaan… 

A. Ikhfa’,idhar,  idghom bighunnah, mad thobi’i 

B. Ikhfa’, , idghom mimi, idhar , mad wajib muttashil 

C. ikhfa’, idhar, mad jaiz munfashil, mad iwadl 

D. ikhfa’, idhar, idghom mutamastilain, mad thobi’i 

E. ikhfa’, idhar, idghom mimi, mad badal 

 

3. Hadist yang berbunyi :  

memerintahkan umat islam untuk… 

A. Mencari ilmu walau sampai kenegeri Cina 

B. Mengajarkan ilmu setelah usia dewasa 

C. Menyempurnakan ilmu dengan belajar dari banyak guru 

D. Mengamalkan ilmu walau ilmu itu hanya sedikit 
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E. Mengajarkan ilmu kepada orang-orang awam saja 

 

4. Allah swt memerintahkan kepada umat islam agar sebagian ada yang berperang 

dijalan Allah dan sebagian yang lain ada yang menuntut ilmu. Hal tersebut tertulis 

didalam Al-Qur’an surah… 

A. At-Taubah ayat 123 

B. At-Taubah ayat 124 

C. At-Taubah ayat 125 

D. At-Taubah ayat 126 

E. At-Taubah ayat 122 

 

5. Imam Ghazali membagi hukum mencari ilmu kedalam dua hukum, yaitu fardhu 

kifayah dan fardhu ‘ain. Hukum mencari ilmu kedokteran adalah… 

A. Sunnah muakad 

B. Fardhu ‘ain 

C. Fardhu kifayah 

D. Sunnah ghoiru muakad 

E. Wajib bersyarat 

 

6. Perhatikan hal-hal berikut ini dengan benar ! 

1. Giat 

2. Kepandaian 

3. Kekayaan/biaya 

4. Fasilitas lengkap 

5. Bergaul dengan guru 

Dari pernyataan-pernyataan diatas, manakah yang termasuk syarat menuntut 

ilmu menurut imam syafi’i… 

A. 1 , 2 , 3 dan 4 

B. 2 , 3 , 4 dan 5 

C. 1 , 2 , 3 dan 5 

D. 3 , dan 4 

E. 3 , dan 5 

 

7. Disebutkan didalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, 

bahwa “ Sesungguhnya para malaikat  melebarkan sayapnya karena ridho 

kepada…… Sesungguhnya ulama dimintakan ampun oleh makhluk yang berada 

di langit dan dibumi sampai paus yang di dalam laut.” 

Manakah kalimat yang sesuai untuk melengkapi terjemahan hadist tersebut ! 

A. Pemimpin adil 

B. Orang yang didholimi 

C. Orang yang  rajin bersedekah 

D. Orang yang kehabisan bekal dijalan 

E. Penuntut ilmu 

 

8. Alasan Allah mewajibkan umat islam untuk memiliki semangat dalam menuntut 

ilmu adalah … 

A. karena umat islam adalah umat yang dimuliakan oleh Allah 
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B. Karena umat islam adalah umat yang terakhir dalam masa kerasulan 

Rasulullah saw 

C. Karena umat islam memiliki kitab suci Al-qur’an yang paling sempurna 

isinya 

D. agar umat islam menjadi umat yang pandai dan kuat ekonominya 

E. karena ilmu menjadi simbol kemuliaan dan kebanggan kehidupan manusia 

 

9. Isi kandungan dari potongan QS.Al-Mujadalah 11 dibawah ini adalah… 



 

A. Allah mengangkat derajat kehidupan manusia karena islamnya 

B. Allah mengangkat derajat kehidupan manusia karena iman dan ilmunya 

C. Allah mengangkat derajat kehidupan manusia karena kedudukannya 

D. Allah mengangkat derajat kehidupan manusia karena taqwanya 

E. Allah mengangkat derajat kehidupan manusia karena amal ibadahnya 

 

10. Dibawah ini adalah contoh perilaku bersemangat  dalam menuntut ilmu, 

kecuali… 

A. rajin masuk sekolah 

B. mendengarkan penjelasan guru 

C. memiliki semua pelajaran  

D. menaati semua tata tertib sekolah 

E. ketika ulangan menyontek agar hasilnya maksimal 

 

 
 

 


