
INSTRUMEN PENGUMUPULAN DATA 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Wawancara kepada kepala sekolah 

1. Bagaimana sejarah MA SMIP 1946? 

2. Sejak didirikan sampai sekarang sudah berapa kali pergantian kepala 

sekolah? 

3. Berapa jumlah tenaga administrasi, guru dan siswa yang aktif di 

sekolah? 

4. Fasilitas apa saja yang dimiliki dalam menunjang pendidikan? 

5. Bagaimana dengan kelengkapan buku-buku yang tersedia untuk 

kegiatan dan keperluan dalam melaksanakan pembelajaran PAI bidang 

fiqih? 

6. Apakah bapak pernah mengecek langsung proses pembelajaran yang 

dilaksanakan guru PAI bidang fiqih? 

7. Bagaimana memotivasi siswa dalam rangka peningkatan 

pembelajaran? 

 

B. Wawancara dengan guru mata pelajaran PAI (Fiqih) 

1. Apa latar belakang pendidikan ibu? 

2. Berapa lama ibu mengajar di sekolah ini? 

3. Apakah dalam setiap mengajar selalu membuat RPP dan silabus? 

4. Apa saja yang ibu persiapkan sebelum proses pembelajaran? 

5. Apakah ibu dalam mengajar selalu datang tepat waktu? 

6. Berapa kali dalam seminggu ibu mengajar fiqih? 

7. Berapakah alokasi waktu yang digunakan dalam setiap kali 

pertemuan? 

8. Apakah ibu selalu menyampaikan tujuan dan langkah-langkah 

pembelajaran sebelum pembelajaran di mulai 

9. Bagaimana proses pembuatan rumusan tujuan pembelajaran yang ibu 

lakukan? 



10. Apakah ibu selalu membuat RPP? 

11. Apakah sebelum mengajar ibu selalu mempersiapkan materi atau hal-

hal yang bersangkutan dengan pembelajaran? 

12. Apakah sebelum mengajar ibu selalu menguasai materi yang akan di 

sampaikan? 

13. Diantara mata pelajaran fiqih yang diajarkan, materi apa yang paling 

disenangi oleh siswa? 

14. Apakah ibu selalu / sudah pasti menggunakan strategi ini dalam setiap 

proses pembelajaran? 

15. Apakah siswa selalu senang saat di ajarkan materi pelajaran dengan 

menggunakan strategi ini? 

16. Jikalau ada siswa yang bosan, apakah startegi ini tetap dijalankan? 

17. Apakah strategi ini selalu tepat untuk semua jenis materi fiqih yang 

diajarkan? Jika tepat atau tidak tepat apakah alasannya? 

18. Apakah strategi ini dapat membantu meningkatkan kemampuan siswa 

dalam memahami pelajaran? 

19. Apakah dalam setiap pelaksanaan startegi ini siswa selalu semangat? 

20. Seperti kita ketahui bahwa startegi pembelajaran inkuiri ini 

menghendaki siswa lebih aktif daripada guru.. lalu bagaimana kah jika 

ada beberapa siswa yang tidak paham akan tugasnya misalnya saja 

mencari bahan atau jawaban yang ibu perintahkan, apakah ibu 

membiarkan sampai siswa dapat atau membantunya? 

21. Pernahkah siswa protes saat ibu menggunakan startegi ini dalam 

pembelajaran fiqih? 

22. Bersamaan dengan dilaksanakannya strategi ini dalam pembelajaran 

fiqih, adakah metode yang digunakan untuk  membantu berjalannya 

pembelajaran yang berlangsung? 

23. Metode apa saja yang dapat membantu dalam proses pembelajaran 

fiqih ini? 

24. Apakah ibu selalu menggunakan media dalam setiap proses 

pembelajaran? 



25. Apakah media yang ibu gunakan selalu tepat diterima siswa? Mungkin 

saja ada siswa yang protes? 

26. Media jenis apakah yang sangat membantu dalam proses pembalajaran 

fiqih dengan menggunakan strategi ini? 

27. Apakah ibu selalu memberikan motivasi kepada siswa saat proses 

pembelajaran? 

28. Motivasi yang seperti apa contohnya yang ibu berikan kepada siswa? 

29. Apa sajakah yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran 

menggunakan strategi ini? 

30. Bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut? 

 

C. Wawancara dengan siswa 

1. Apakah anda menyukai mata pelajaran fiqih? 

2. Bagaimana perasaan anda saat pembelajaran berlangsung? 

3. Apakah anda menyenangi cara penyampaian guru dalam mata 

pelajaran fiqih? 

4. Apakah guru selalu hadir tepat waktu pada proses pembelajaran? 

 

D. Pedoman Observasi 

1. Meninjau secara langsung alokasi penelitian serta keadaan lingkungan 

belajar 

2. Mengamati tujuan dan langkah-langkah pembelajaran 

3. Meninjau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di MA SMIP 1946 

Banjarmsin 

4. Mengamati keadaan pelaksanaan strategi pada pembelajaran PAI 

bidang fiqih 

5. Mengamati metode yang digunakan guru pada pembelajaran PAI 

bidang fiqih 

6. Mengamati penggunaan media, alat/sarana belajar mengajar 

7. Mengamati hal-hal yang menjadi kendala dan pendukung dalam proses 

pelaksanaan strategi pada pembelajaran fiqih 



8. Mengamati sistem penilaian yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran 

9. Mengamati lingkungan belajar siswa 

 

E. Pedoman Dokumenter 

1. Sejarah singkat  MA SMIP 1946 Banjarmasin 

2. Jumlah guru dan siswa MA SMIP 1946 Banjarmasin 

3. Prota, promes, silabus dan RPP yang digunakan pada mata pelajaran 

fiqih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Madrasah  : MA SMIP 1946 

Mata pelajaran   : Fiqih  

Kelas/Semester   : XI/Genap 

Materi Pokok   : Ketentuan Perkawinan Dalam Islam Dan Hikmahnya 

Alokasi Waktu   : 2 X 45 Menit  

A. KOMPETENSI INTI 

1. Kompetensi Inti (KI 1): 

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya  

2. Kompetensi Inti (KI 2): 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian d ari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

3. Kompetensi Inti (KI 3): 

 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 

dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedur al pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

4. Kompetensi Inti (KI 4): 

Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri 

serta bertindak secara efektif dan kreatif, mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1.  Menghayati ketentuan Islam tentang 

pernikahan 

 

1.1.1Menunjukkan rasa percaya dan 

keimanan yang kuat tenang pernikahan 

sesuai dengan fikh Islam 

2.1 Membiasakan sikap taat dan 

bertanggung jawab dalam menerapkan 

hukum Islam 

 

2.1.1Membangun  sikap taat dan 

bertanggung jawab melalui praktik 

akad dalam pernikahan 

2.1.2  Bekerjasama dalam melakukan 

diskusi untuk menalar dan 

menganalisis sebab-sebab dan 

halangan mewarisi pusaka dan harta 

wasiat 

2.1.3  Proaktif dalam kegiatan diskusi untuk 

mengidentifikasi ahli waris yang termasuk 

dzawil furud, dzawil arham , dan ashabah 

3.1. Menelaah ketentuan perkawinan 

dalam Islam dan hikmahnya  

3.1.1. merumuskan pengertian perkawinan  

3.1.2. menganalisis hokum perkawinan  



3.1.3. menganalisis dalil tentang 

perkawinan  

3.1.4. Mengklasifikasikan syarat dan rukun 

perkawinan 

3.1.5. Mengidentifikasikan macam-macam 

pernikahan terlarang 

4..1. Menyajikan hasil analisis praktik 

perkawinan yang salah di masyarakat 

berdasarkan ketentuan hukum Islam 

4.1.1.  Membuat laporan tentang analisis 

hukum perkawinan dalam Islam 

 

4.1.2Menyajikan hasil analisis praktik 

perkawinan yang salah di masyarakat 

berdasarkan ketentuan hukum Islam 

  

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti serangkaian pembelajaran  dan  melalui pendekatan saintifik yang 

menuntut peserta didik untuk mengamati  Video, powerpoint,  (membaca) 

permasalahan, menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya di depan 

kelas peserta didik dapat menunjukkan keyakinan tentang pernikahan yang sesuai fikih 

islam dengan baik dan benar dapat merumuskankan pengertian perkawinan   peserta 

didik dapat  menganalisis hokum dan dalil tentang perkawinan Melalui diskusi peserta 

didik dapat mengklasifikasikan  syarat dan rukun perkawinan peserta didik dapat 

mengidentifikasikan macam pernikahan terlarang dan praktek perkawinan yang salah 

di masyarakat dengan  rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses 

pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri dan pantang menyerah, serta 

memiliki sikap responsif (berpikir kritis) dan pro-aktif (kreatif).TUJUAN 

PEMBELAJARAN 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pengertian perkawinan , 

Perkawinan  adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara 

seseorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan 

hak dan kewajiban antara keduanya. 

2.  Hukum perkawinan,  

 Asal hukum pernikahan adalah SUNAH . Artinya seseorang yang telah 

mencapai kedewasaan jasmani dan rohani dan sudah mempunyai bekal 

untuk menikah, tetapi tidak takut terjerumus dalam perbuatan zina. 

Hukum yang kedua  mubah (boleh), yaitu bagi orang yang tidak 

mempunyai pendorong atau faktor yang melarang untuk menikah.  

 Perkawinan dihukumi wajib, jika seseorang yang dilihat dari 

pertumbuhan jasmaniyah sudah layak untuk menikah, kedewasaan 

rohaniyahnya sudah matang dan memiliki biaya untuk menikah serta 

untuk menghidupi keluarganya dan bila ia tidak menikah khawatir 

terjatuh pada perbuatan mesum (zina). Makruh hukumnya bagi seseorang 

yang dipandang dari pertumbuhan jasmaniyahnya sudah layak, 

kedewasaan rohaniyahnya sudah matang tetapi tidak mempunyai biaya 



untuk bekal hidup beserta isteri kemudian anaknya. Untuk 

mengendalikan nafsunya dianjurkan untuk menjalankan puasa. 

 Haram hukumnya bagi seseorang yang menikahi wanita dengan tujuan 

untuk menyakiti, mempermainkan dan memeras hartanya. 

 

3. Dalil tentang perkawinan,  

a. Dalil nagli

 

 

b. Dalil aqli 

Dalam kehidupan manusia perlu pengakuan bahwa perkawinan adalah 

sebuah ikatan yang sangat suci dan sakral dalam mengarungi kehidupan 

di dunia. Keturunan yang sah akan meningkatkan status  sosial 

kemasyarakatan.    

 

4. Syarat dan Rukun perkawinan, 

Syarat-syarat perkawinan 

a. Bagi calon suami : beragama Islam, Jelas laki-laki, atas kehendak sendiri, 

tidak beristri empat, bukan muhrim, tidak sedang beridah haji atau umroh    

b. Bagi calon istri  : Beragama Islam, jelas Perempuan, mendapatkan izin 

dari orang tua, tidak bersuami, tidak dalam masa iddah, bukan muhreim, 

belum pernah Li’an, jika janda kemampuan sendiri,  jelas orangnya, tidak 

sedang haji atau umroh 

Rukun perkawinan : ada calon suami , calon istri ,Wali ,Dua orang saksi, Ijab 

dan qobul  

5. Macam-macam  pernikahan terlarang ; Nikah Mut’ah ,Nikah Sighar, Nikah 

Muhallil, dan Nikah Beda Agama 

 

E. METODE & STRATEGI PEMBELAJARAN 

Demonstrasi , Tanya jawab, ceramah dan diskusi, inquiri 

 

F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

A. Media: laptop,lcd,  

B. Alat/Bahan: meja kecil, mic, alqur’an 

C. Sumber Pembelajaran: buku fiqh XI, internet 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

a. Pertemuan ketiga 

LangkahPembelaj

aran 

Model 

Modelling The 

Way 

Deskripsi Alokasi

Waktu 



KegiatanPendahul

uan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Stimulation 

(stimullasi/pemb

erianrangsangan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Problem 

statemen 

(pertanyaan/iden

tifikasimasalah) 

 

 

 

 

3.Data 

collection 

(pengumpulan 

data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru memberikan salam dan berdoa 

bersama(sebagai implementasi nilai 

religius) (PPK religius) penguasaan 

pendidikan karakter 

 Guru mengabsen, mengondisikan 

kelas dan pembiasaan (sebagai 

implementasi nilai disiplin). 

 Mengkondisikan suasana belajar  yang 

menyenangkan 

 Appersepsi  

Guru memberikan pertanyaan 

mengingatkan pelajaran sebelumnya 

 Memberikan motivasi 

 Menyampaikan kompetensi yang akan 

di capai 

 Menyampaikan cakupan materi dan 

kegiatan  yang akan dilakukan 

 Menyampaikan teknik penilaian 

 

(PPK : rasa ingintahudangemarmembaca) 

(literasi :mengevaluasiteks, 

mengindentifikasiinformasi yang relevan) 

(4C : Critical thinking, Creative) 

  

Memuatkegiatan 

 Mengamati 

Ajaklah peserta didik mengamati 

Model  (Guru menunjuk salah  

satu siswa untuk memperagakan 

akad pernikahan    (Literasi: 

Mengamati) 

 

 Menanya 

Guru memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk bertanya setelah mereka  

melihat model .(4C : Kreatif) 

Memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk memberikan pendapatnya. 

Guru memberi komentar atas tanggapan 

siswa dan mengembangkan jawaban 

untuk memperluas skope pertanyaan 

 

 

(PPK : Toleransi, Tanggungjawab) 

(Literasi : mengidentifikasiinformasi yang 

relevan) 

(4C :communication, critical thinking) 

 

 

 Mengeksplorasi/mengumpulkan 

informasi 

Guru Membagikan  kertas yang berisi 

pertanyaan yang harus didiskusikan untuk 

setiap kelompok 

10’ 

KegiatanInti 

 

60’ 



 

 

 

 

4.Data 

processing 

(pengolahan 

Data) 

 

 

 

 

 

5.Verification 

(pembuktian) 

 

 

 

 

6.Generalization 

(menarikkesimp

ulan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PPK : Toleransi, Tanggaungjawab) 

(Literas : mengidentifikasi informasiyang 

relevan) 

(4C : Collaboration,communication, 

critical thinking) 

 

 Menalar/mengasosiasi 

Siswa mengamati  model dan  membaca 

buku paket  tentang materi perkawinan 

dalam Islam dan  mencatat hal-hal yang 

mereka  lihat. ( HOTS: 

kreatif,metakognitif) 

Minta  peserta didik menjawab 

pertanyaan 

 

(PPK : gotongroyong , Tanggungjawab) 

(Literasi : Mengubah, mencariketerkaitan) 

(4C :communication, collaboration, 

creative) 

 

 Mengomunikasikan 

Siswa secara bergantian mempresentasikan  

hasil diskusinya di depan 

 

KegiatanPenutup 

 

 

 

 

 

 

 

(PPK : integratis , Tanggaungjawab) 

(Literasi : mencariketerkaitan) 

(4C :, collaboration, creative) 

 

 Guru membimbing peserta didik 

membuat rangkuman 

 Melakukan refleksi terhadap kegiatan 

yang  telah dilaksanakan 

 Memberikan umpan balik terhadap 

proses  dan hasil pembelajaran 

 Melakukan penilaian 

 Memberikan tugas individu/ kelompok 

 Menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya 

 Guru mengajak berdo’a akhir majlis 

dilanjutkan dengan salam dan berjabat 

tangan. 

 

 

10’ 

 

H. PENILAIAN 

a. Tes Tulis bentuk uraian 

    1. jelaskan pengertian perkawinan! 

    2. jelaskan macam-macam hukum perkawinan! 

    3. Sebutkan dasar hukum  tentang perkawinan 

    4. Jelaskan syarat dan rukun perkawinan! 

    5. Sebutkan macam-macam pernikahan terlarang 



    Kunci jawaban: 

1. .................. 

2. .................. 

3. .................. 

4. .................. 

5. ……………… 

b. Penskoran: 

1. Skor 5 jika jawaban benar 

2. Skor 3 jika jawaban kurang benar 

3. Skor 1 jika jawaban tidak benar/tidak menjawab 

 

    Skor perolehan 

Nilai = ------------------- x 4 

   Skor maksimal 

b. Instrumen unjuk kerja menyajikan materi versi ke-1: 

No 
Nama Peserta 

didik 

Aspek yang dinilai Skor 

Kebenaran 

konsep 
Keberanian Bahasa Kelancaran  

       

       

       

       

 

Penskoran: 

1. Skor 4 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran SANGAT 

BAIK 

2. Skor 3 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran BAIK 

3. Skor 2 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran CUKUP 

BAIK 

4. Skor 1 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran KURANG 

BAIK 

           Skor perolehan 

Nilai = ------------------- x 4 

                Skor maksimal 

Nama peserta didik: 

Aspek 

yang 

dinilai 

Skor 

4 3 2 1 

Kebenaran 

konsep 

Jika konsepnya 

benar dan 

sesuai dengan 

yang ada pada 

buku pelajaran  

Jika konsepnya 

benar tetapi 

kurang dari 

buku pelajaran 

Jika konsepnya 

kurang benar 

Jika konsepnya 

tidak benar 

Keberania

n  

Jika tanpa 

ditunjuk sudah 

Jika ditunjuk 

baru berani 

Jika dipaksa 

baru berani 

Jika tidak 

berani tampil 



berani tampil tampil tampil 

Bahasa  Jika bahasanya 

komunikatif, 

mudah 

dipahami serta 

santun 

peyampaiannya 

Jika bahasanya 

komunikatif, 

mudah 

dipahami tapi 

kurang santun 

Jika bahasanya 

kurang 

komunikatif, 

sulit mudah 

dipahami dan 

kurang santun 

Jika bahasanya 

tidak 

komunikatif, 

sulit dipahami, 

dan tidak santun 

Kelancara

n  

Jika 

penyampaianny

a sangat lancar 

Jika 

penyampaianny

a  lancar 

Jika 

penyampaianny

a kurang  lancar 

Jika 

penyampaianny

a tidak lancar 

 

Penskoran: 

1. Skor 4 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran SANGAT 

BAIK 

2. Skor 3 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran BAIK 

3. Skor 2 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran CUKUP 

BAIK 

4. Skor 1 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran KURANG 

BAIK  

   Skor perolehan 

Nilai = --------------------- x 4 

  Skor maksimal 

 

 

Mengetahui 

Kepala MA Smip 1946 

Banjarmasin,      Juli 2018 

 

Guru Mapel 

 

 

 

     Karlianor Arief,S.Ag.,M.Pd.I                       Hj. Uswatun Hasanah, S.Ag 

     NIP.  19780914 2005011004  

                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Identitas Sekolah   : MA. SMIP 1946 Banjarmasin 

Mata Pelajaran   : FIQIH 

Materi pokok/Tema dan Subtema : Perekonomian dalam Islam 

Kelas/ Semester   : X (Sepuluh)/Genap 

Alokasi Waktu   : 2 x 45 menit 

G. KOMPETENSI INTI 

5. Kompetensi Inti (KI 1): 

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

6. Kompetensi Inti (KI 2): 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong,kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia 

7. Kompetensi Inti (KI 3): 

Memahami, menerapkan,menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual,prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan,tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan,kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah  

8. Kompetensi Inti (KI 4): 

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

H. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN  

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1 Menghayati bahwa manusia sebagai 

makhluk sosial saling membutuhkan 

satu sama lain apalagi dalam kegiatan 

ekonomi 

1 Menunjukkan rasa percaya dan keimanan 

yang kuat bahwa manusia sebagai 

makhluk sosial saling membutuhkan satu 

sama lain apa lagi dalam kegiatan ekonomi 



2.1 Membiasakan bekerja sama dalam 

perokonomian Islam 

2..1.1 Membangun  sikap peduli, jujur dan 

kerjasama dalam kegiatan 

perekonomian Islam 

2.1.2  Bekerjasama dalam melakukan 

diskusi untuk menalar dan 

menganalisis dasar-dasar 

perekonomian dalam Islam 

2.1.3  Proaktif dalam kegiatan diskusi 

untuk mengidentifikasi macam-

macam aturan tentang perekonomian 

Islam 

3.1 Menelaah aturan tentang 

perokonomian Islam 

 

3.2.1 Menganalisis dasar-dasar 

perokonomian dalam Islam 

3.2.2 Mengidentifikasi  prinsip-prinsip 

ekonomi dalam islam 

3.2.3 Merumuskan pengertian jual beli 

dan khiyar 

3.2.4 Merumuskan pengertian musaqah 

3.2.5 Merumuskan pengertian 

Muzaraah 

3.2.6 Merumuskan pengertian 

Mukhabarah 

3.2.7 Merumuskan pengertian syirkah 

3.2.8 Merumuskankan pengertian 

Murabahah 

3.2.9 Merumuskan  pengertian 

Mudharabah 

3.2.10 Mengidentifikasikan pengertian 

Salam 

4.2 Mempraktekkan cara jual beli, 

khiyar, musaqah,muzara’ah, 

mukhabarah, syirkah, 

murabahah,mudhrabah, dan salam 

4.2.1 Membuat laporan tentang analisis 

perekonomian dalam Islam 

 

4.2.2menyajikan praktek  jual beli 

secara Islam 

4.2.3 Menyajikan praktek khiyar 

4.2.4 Menyajikan praktek musaqah 

4.2.5 Menyajikan praktek mukhabarah 

4.2.6 Menyajikan praktek mudharabah 

4.2.7 Menyajikan praktek syirkah 

4.2.8 Menyajikan praktek murabahah 

4.2.9 Menyajikan praktek salam 

  

 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN   

Setelah mengikuti serangkaian pembelajaran  dan  melalui pendekatan saintifik yang 

menuntut peserta didik untuk mengamati  Video, powerpoint,  (membaca) 

permasalahan, menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya di depan 



kelas,  peserta didik dapat meyakini syariat islam bahwa manusia sebagai makhluk 

sosial saling membutuhkan satu sama lain apa lagi dalam kegiatan ekonomi   

Menunjukkan sikap kerjasama, dan tolong-menolong, peserta didik dapat 

membiasakan  bekerja sama dalam perokonomian Islam,  mampu menganalisis 

dasar-dasar perokonomian dalam Islam dengan baik dan benar , dapat 

mengidentifikasi prinsip perekonomian dalam Islam dengan benar mampu 

merumuskan pengertian jual beli, khiyar,  musaqah,  Muzaraah , Mukhabarah, 

Syirkah, Murabahah, Mudharabah, salam serta melalui simulasi  peserta didik  

mampu mempraktekkan kegiatan ekonomi tersebut dengan baik dan benar 

dengan  rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, 

bersikap jujur, santun, percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap 

responsif (berpikir kritis) dan pro-aktif (kreatif).TUJUAN  

 

J. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Dasar-dasar jual beli,khiyar, musaqah, muzaraah,muhabarah, syirkah, 

murabahah, mudharabah, salam 

2. Prinsip-prinsip  jual beli, khiyar, musaqah, muzaraah,muhabarah, syirkah, 

murabahah, mudharabah, salam 

3. Rukun dan syarat jual beli,  khiyar, musaqah, muzaraah,muhabarah, 

syirkah, murabahah, mudharabah, salam 

4. Pengertian jual beli,khiyar, musaqah, muzaraah,muhabarah, syirkah, 

murabahah, mudharabah, salam 

5. Rukun dan syarat jual beli,khiyar, musaqah, muzaraah,muhabarah, 

syirkah, murabahah, mudharabah, salam 

K. Model Pembelajaran 

1. Pendekatan    : Scientific 

   2. Metode           : Refleksi, tanya jawab, diskusi, ceramah, simulasi. 

3.  Strategi             : Inkuiri 

L. Alat dan Media Pembelajaran 

1. White board dan spidol 

2. LCD Proyektor 

3. LapTop, ICT (Power point) 

4. Uang 

5. , Benda-benda yang dapat di perjual belikan, 

M. Sumber Belajar 

1. Buku Paket  Fiqih  untuk Guru Kurikulum 2013 Kelas X 

2. Al Qur’an dan terjemah. 



3. Buku LKS. 

4. Buku lain yang relevan 

N. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 PERTEMUAN PERTAMA 

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (10 menit) 

 Guru mengucapkan salam dan meminta salah satu peserta didik 

memimpin doa 

 Guru memeriksa kehadiran , kerapian berpakaian ,dan posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

 Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran 

yang cocok diantaranya  model diskusi dan Role Playing yaitu 

bermain peran  untuk memperagakan transaksi jual beli ,khiyar 

dan kerjasama-kerjasama dalam ekonomi Islam 

b. Kegiatan Inti 

 Mengamati 

 Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang pengertian jual 

jual beli,khiyar, musaqah, muzaraah,muhabarah, syirkah, 

murabahah, mudharabah, salam 

 Peserta didik mengamati tayang slide tentang prinsip aqad jual 

beli,khiyar, musaqah, muzaraah,muhabarah, syirkah, 

murabahah, mudharabah, salam  

 Peserta didik membaca materi tentang jual beli,khiyar, musaqah, 

muzaraah,muhabarah, syirkah, murabahah, mudharabah, salam  

 Menanya  

 Peserta didik memberikan tanggapan terhadap guru tentang 

pengertian jual beli,khiyar, musaqah, muzaraah,muhabarah, 

syirkah, murabahah, mudharabah, salam  

 Peserta didik bertanya jawab tentang slide yang belum dipahami 

terkait prinsip-prinsip jual beli,khiyar, musaqah, 

muzaraah,muhabarah, syirkah, murabahah, mudharabah, salam 

 Eksplorasi/eksperimen 

 Masing-masing kelompok berdiskusi tentang prinsip jual 

beli,khiyar, musaqah, muzaraah,muhabarah, syirkah, 

murabahah, mudharabah, salam 



 Masing-masing kelompok menggali pengertian jual beli,khiyar, 

musaqah, muzaraah,muhabarah, syirkah, murabahah, 

mudharabah, salam 

 Mengasosiasi 

 Peserta didik melalui kelompoknya merumuskan prinsip jual 

beli,khiyar, musaqah, muzaraah,muhabarah, syirkah, 

murabahah, mudharabah, salam 

 Peserta didik melalui kelompoknya membuat peta konsep tentang 

jual beli,khiyar, musaqah, muzaraah,muhabarah, syirkah, 

murabahah, mudharabah, salam 

 Mengkomunikasikan  

 Masing-masing kelompok secara bergantian memaparkan mind 

mapping di depan kelas 

 Secara bergantian, masing-masing kelompok 

mempresentasikan/menyajikan hasil diskusinya tentang jual 

beli,khiyar, musaqah, muzaraah,muhabarah, syirkah, 

murabahah, mudharabah, salam dalam Islam 

c. Penutup: 

 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran 

 Guru mengajak peserta didik menyimpulkan bersama materi 

pembelajaran 

 Guru mengadakan tes baik tulis maupun lisan 

 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan sikap 

keimanan dan sosial 

 Guru memberikan tugas mandiri secara individu 

 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 

 Guru mengajak berdoa akhir majlis dilanjutkan dengan salam dan 

berjabat tangan 

PERTEMUAN KEDUA 

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (.......menit) 

 Guru mengucapkan salam dan meminta salah satu peserta didik 

memimpin doa 

 Guru memeriksa kehadiran , kerapian berpakaian ,dan posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dinlaksanakan 



 Siswa diarahkan untuk berpasang-pasangan dalam satu bangku 

untuk bermain peran memperagakan  transaksi jual beli , khiyar 

dan transaksi kerjasama. 

 

b. Kegiatan Inti: 

 Mengamati 

 Siswa mengamati kelompok lain yang bermain peran 

memperagakan transaksi jualbeli, khiyar  dan transaksi kerjasama 

secara bergiliran 

 Menanya  

 Siswa dipersilahkan untuk mengomentari atau menanyakan hal-

hal  yang belum dimengerti 

 Eksplorasi/eksperimen 

 Siswa  memperdalam materi tentang tatacara jual beli, khiyar dan 

kerjasama dan perekonomian dalam islam 

 Mengasosiasi 

 Siswa mendiskusikan hasil pengamatan peragaan kelompok lain 

 Mengkomuni kasikan  

 Masing –masing kelompok maju ke depan kelas untuk 

membacakan hasil diskusinya 

c. Penutup: 

 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran 

 Guru mengajak peserta didik menyimpulkan bersama materi 

pembelajaran 

 Guru mengadakan tes baik tulis maupun lisan 

 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan sikap 

keimanan dan sosial 

 Guru memberikan tugas mandiri secara individu 

 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 

 Guru mengajak berdoa akhir majlis dilanjutkan dengan salam dan 

berjabat tangan 

 

O. PENILAIAN 

1. Jenis/teknik penilaian  

2. Bentuk instrumen dan instrumen  

3. Pedoman penskoran  

a. Tes Tulis bentuk uraian 

    1. jelaskan pengertian jual beli! 

    2. jelaskan pengertian khiyar! 



    3. sebutkan prinsip-prinsip jual beli! 

    4. Jelaskan dasar-dasar jual beli  dalam Islam! 

    Kunci jawaban: 

6. .................. 

7. .................. 

8. .................... 

9. .................... 

Penskoran: 

Skor 5 jika jawaban benar 

Skor 3 jika jawaban kurang benar 

Skor 1 jika jawaban tidak benar/tidak menjawab 

 

    Skor perolehan 

Nilai = ------------------- x 4 

   Skor maksimal 

 

b. Instrumen unjuk kerja menyajikan materi versi ke-1: 

No 
Nama 

Peserta didik 

Aspek yang dinilai Skor 

Kebenaran 

konsep 
Keberanian Bahasa Kelancaran  

       

       

       

       

  

Penskoran: 

Skor 4 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran SANGAT BAIK 

Skor 3 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran BAIK 

Skor 2 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran CUKUP BAIK 

Skor 1 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran KURANG 

BAIK 

           Skor perolehan 

Nilai = ------------------- x 4 

                       Skor maksimal 

Instrumen performance menyajikan konsep versi ke 2: 

Nama peserta didik: 

Aspek 

yang 

dinilai 

Skor 

4 3 2 1 

Kebenara

n konsep 

Jika 

konsepnya 

benar dan 

sesuai dengan 

yang ada pada 

Jika 

konsepnya 

benar tetapi 

kurang dari 

buku pelajaran 

Jika 

konsepnya 

kurang benar 

Jika 

konsepnya 

tidak benar 



buku pelajaran  

Keberania

n  

Jika tanpa 

ditunjuk sudah 

berani tampil 

Jika ditunjuk 

baru berani 

tampil 

Jika dipaksa 

baru berani 

tampil 

Jika tidak 

berani tampil 

Bahasa  Jika bahasanya 

komunikatif, 

mudah 

dipahami serta 

santun 

peyampaianny

a 

Jika bahasanya 

komunikatif, 

mudah 

dipahami tapi 

kurang santun 

Jika bahasanya 

kurang 

komunikatif, 

sulit mudah 

dipahami dan 

kurang santun 

Jika bahasanya 

tidak 

komunikatif, 

sulit dipahami, 

dan tidak 

santun 

Kelancara

n  

Jika 

penyampaiann

ya sangat 

lancar 

Jika 

penyampaiann

ya  lancar 

Jika 

penyampaiann

ya kurang  

lancar 

Jika 

penyampaiann

ya tidak lancar 

 

   Skor perolehan 

Nilai = --------------------- x 4 

  Skor maksimal 

Observasi  

 Mengamati pelaksanaan diskusi dengan menggunakan lembar observasi 

terkait dengan tugas kelompok  

- sikap yang ditunjukkan siswa terkait dengan tanggung jawabnya 

terhadap pelaksanaan jalannya diskusi dan kerja kelompok 

No Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Keterangan 
1 2 3 4 5 

        

        

 

Aspek yang dinilai 

1. Keaktifan 

2. Kerjasama 

3. Aktifitas berpendapat 

4. Keberanian berpendapat 

5. Kemampuan berbahasa 

Skor penilaian : 

Skor perolehan  

Nilai   =  x  100 

Skor Maksimal    

Kriteria Nilai: 

A= 80 – 100 : Baik Sekali  

B= 70 – 79 : Baik 

C= 60 – 69 : Cukup 

D=    ‹60             :   Kurang 



 

P. Pengayaan  

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan  

berupa materi  Perekonomian dalam Islam  yang  telah disiapkan oleh 

guru.(Guru  mencatat dan memberikan  tambahan nilai bagi peserta didk 

yang berhasil dalam  pengayaan). 

Q. Remedial  

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan  kembali oleh 

guru materi tentang  Perekonomian dalam Islam. Guru akan melakukan  

penilaian kembali dengan soal yang sejenis atau memberikan tugas 

individu membuat makalah kerjasama dalam bidang pertanian. Remedial 

dilaksanakan  pada waktu  yang telah ditentukan, boleh pada saat 

pembelajaran  apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 

menit setelah pulang jam pelajaran selesai. 

R. Interaksi Guru dengan Orang Tua 

Guru meminta peserta didik membuat  makalah  tentang  hukum jual beli 

on line  dengan ditandai paraf orang tua. Cara lainnya dapat juga dengan 

menggunakan  buku penghubung kepada orang tua  yang berisi tentang  

perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau 

berkomunikasi langsung, maupun melalui telepon, tentang perkembangan  

perilaku anaknya. 

 

 

Mengetahui 

Kepala MA Smip 1946 

Banjarmasin,      Juli 2018 
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A. Bertemu dan Wawancara dengan Kepala Sekolah MA SMIP 1946 

Banjarmasin 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Wawancara dengan Guru Fiqih MA SMIP 1946 Banjarmasin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Observasi di Kelas X-MIA MA SMIP 1946 Banjarmasin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. Observasi di Kelas XII-MIA MA SMIP 1946 Banjarmasin. 

 

 

 

 

 



E. Observasi di Kelas XI-MIA MA SMIP 1946 Banjarmasin. 

 

 

 

 

 



F. Wawancara dengan Siswa-siswi 

 

 

 

 

 

 

 



G. Ruangan Perpustakaan MA SMIP 1946 Banjarmasin 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR TERJEMAH 

 

NO BAB HLM TERJEMAH 

1 1 1 Dari Annas bin Malik r.a berkata: Rasulullah saw telah 
berkata: “Menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap 
muslim”. (H.R Ibnu Majjah) 

2 1 2 Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan 
kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka 
lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 
untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, 
maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-
orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIWAYAT HIDUP 

1. Nama Lengkap  : Herliana  

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Karang Intan, 17 Mei 1996 

3. Agama    : Islam 

4. Kebangsaan   : Indonesia 

5. Status Perkawinan  : Belum Menikah 

6. Alamat    : Ds. Karang Intan, RT.01 / RW.01, 

Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah 

Bumbu 

7. Pendidikan    :  

a.          : SDN 1 Karang Intan 

b.      : SMPN 2 Kuranji 

c.      : SMAN 1 Sungai Loban 

d.     : Universitas Islam Negeri Antasari 

Banjarmasin 

8. Pengalaman Organisasi : - 

9. Orang Tua   : 

Ayah     :  

Nama    : Amud  

Pekerjaan   : Petani 

Alamat    : Ds. Karang Intan, RT.01 / RW.01, 

Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah 

Bumbu 

Ibu    : 

Nama    : Suparmi 

Pekerjaan   : Petani 

Alamat    : Ds. Karang Intan, RT.01 / RW.01, 

Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu 

10. Saudara (jumlah saudara) : 2 (dua)  

11. Suami/Isteri   : - 

Nama    : - 

Pekerjaan   : - 

Alamat    : - 

12. Anak    : - 

Banjarmasin, 27 Mei 2019 

 

Herliana  


