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Lampiran 1 

 
Sekolah               :  SMA Negeri 2 Ladongi 

Mata Pelajaran                  :  Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester                  :  X/2 

Kompetensi Inti 
 

(K1) : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

 
SILABUS

(K2) : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-    aktif) dan 

menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan  alam serta dalam menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

(K3) : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

(K4) : 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. 
 

 
Kompetensi Dasar 

 
 

Materi Pokok 

 
 

Kegiatan Pembelajaran 

 
 

Penilaian 

 

Alokasi 

Waktu 

 
 

Sumber Belajar 

3.9. Memahami pengelolaan 

haji 

4.7.1. Menyajikan dalil 

tentang ketentuan haji 

4.7.2. Menyajikan syarat dan 

rukun haji 

4.7.3. Menyajikan 

pengelolaan haji 

1.    Hikmah Haji, 

Zakat dan 
Wakaf 

Mengamati: 
-  Mencermati bacaan teks 

tentang pengertian, 
ketentuan dan hal-hal 
yang berkaitan dengan 
Ibadah haji 

-  Meyimak penjelasan 
materi di atas melalui 
tayangan video/gambar 
atau media lainnya. 

Menanya: 
-  Mengapa haji harus 

dikelola ? 
-  Bagaimana cara 

mengelola haji? 

Mengumpulkan 

data/eksplorasi: 

-   Mendiskusikan dan 
mengumpulkan data 
dari berbagai sumber 

tentang tata cara ibadah 

Haji 

-   Membuat kesimpulan 
hasil diskusi tentang 
tata cara ibadah Haji 

Mengkomunikasikan: 

 

   Tugas 
-    Mengumpulkan data 

(gambar, berita, artikel 

tentang pengelolaan Haji, 

Zakat dan Wakaf). 

   Observasi 
-    Mengamati pelaksanaan 

diskusi dengan 
menggunakan lembar 
observasi yang memuat isi 
diskusi dan sikap saat 
diskusi. 

-    Mengamati pengelolaan 
Haji, Zakat dan wakaf. 

   Portofolio 

   Membuat paparan dan 
menganalisis tentang 
pengelolaan Haji, Zakat 
dan wakaf. 

   Tes tulis 
-    Tes kemampuan kognitif 

dengan menjawab soal-soal 

pilihan ganda dan uraian 

tentang ketentuan dan 
Haji, Zakat dan wakaf 

  

 Buku PAI Kls X 
Kemdikbud 

 Buku lain yang 
menunjang 

 Multimedia interaktif 
dan Internet 
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  - Masing-masing 

kelompok 
mempresentasikan 
hasil diskusinya secara 

bergantian di depan 

kelas dan kemudian 

kelompok lain 

menanggapi 

   Tes lisan 
-    Memaparkan hasil 

pengamatan tentang 

pengelolaan Haji, Zakat 

dan wakaf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 

  - - 3x3 
JP 

 Buku PAI Kls X 
Kemdikbud 

 Buku lain yang 
menunjang 

 Multimedia interaktif 
dan Internet 

 

3-9 Memahami 

substansi dan strategi 

dakwah Rasullullah 

SAW di Madinah. 

4-5 Mendeskripsikan 

substansi dan strategi 

dakwah Rasullullah SAW 

di Madinah. 

2. Meneladani 

Perjuangan 

Rasulullah SAW 

di Madinah 

   Mengamati 
-    Mencermati bacaan teks 

tentang substansi dan 
strategi dakwah Rasullullah 
SAW di Madinah 

- Meyimak penjelasan materi 
tersebut di atas melalui 
tayangan vidio atau media 
lainnya. 

   Menanya (memberi 

stimulus agar peserta didik 

bertanya) 

-    Apa substansi dakwah 
Rasulullah di Madinah? 

-    Apa strategi dakwah 

Rasulullah di Madinah? 

   Mengumpulkan 
data/eksplorasi 

-    Peserta didik 
mendiskusikan substansi 
dan strategi 
dakwah Rasullullah SAW 
di Madinah. 

- Guru mengamati perilaku 

semangat ukhuwah sebagai 

implementasi dari 

pemahaman strategi 

   Tugas 
-    Mengumpulkan data 

(gambar, berita, artikel 
tentang substansi dan 
strategi dakwah Rasullullah 
SAW di Madinah ). 

   Observasi 
-    Mengamati pelaksanaan 

diskusi dengan 
menggunakan lembar 
observasi yang memuat isi 
diskusi dan sikap saat 
diskusi. 

-    Mengamati perilaku orang- 
orang yang memiliki 

semangat ukhuwah sebagai 

implementasi dari 

pemahaman strategi 

dakwah Rasulullah SAW 
di Madinah. 

   Portofolio 
-    Membuat paparan tentang 

substansi dan strategi 

dakwah Rasullullah SAW 

di Madinah; 
- Membuat paparan tentang 

perilaku orang-orang yang 
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  dakwah Rasulullah SAW di 

Madinah. 

- Guru berkolaborasi dengan 

orang tua untuk mengamati 

perilaku semangat ukhuwah 

sebagai implementasi dari 

pemahaman strategi 

dakwah Rasulullah SAW di 

Madinah. 

   Mengasosiasi 
-    Membuat kesimpulan 

materi substansi dan 

strategi dakwah Rasullullah 

SAW di Madinah. 

   Mengkomunikasikan 
-    Mempresentasikan 

/menyampaikan hasil 

diskusi tentang materi 

substansi dan strategi 

dakwah Rasullullah SAW 

di Madinah. 

memiliki sikap semangat 
ukhuwah sebagai 

implementasi dari 

pemahaman strategi 

dakwah Rasulullah SAW 

di Madinah. 

   Tes tulis 
-    Tes kemampuan kognitif 

dengan menjawab soal-soal 

pilihan ganda dan uraian 

tentang substansi dan 

strategi dakwah Rasullullah 

SAW di Madinah. 

   Tes lisan 
-    Memaparkan hasil 

pengamatan tentang 

perilaku orang-orang yang 

memiliki sikap semangat 

ukhuwah sebagai 

implementasi dari 

pemahaman strategi 

dakwah Rasulullah SAW 

di Madinah. 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah  :SMA Negeri 2 Ladongi  

Kelas/Semester : X IPS/2 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 

Materi Pokok  : Hikmah Haji, Zakat dan Wakaf  

Sub Materi   : Haji 

Pertemuan ke-  : 1 (Satu) 

Alokasi Waktu : 3 x 45 Menit  

A. Kompetensi Inti : 
       1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

       2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung-jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjuk kan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

perma salahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

       3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedu ral berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, 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. 

       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. 

B. Kompetensi Dasar : 
3.9.     Memahami pengelolaan Haji  

4.7.1.  Menyajikan dalil tentang ketentuan Haji  

4.7.2.  Menyajikan syarat dan rukun Haji 

4.7.3.  Menyajikan pengelolaan Haji  

C. Indikator Pencapaian Kompetensi : 
3.9.1. Menjelaskan makna haji. 

4.7.1.1. Menjelaskan ketentuan dan dalil tentang Haji. 

3.9.3.  Menyebutkan syarat dan rukun Haji. 

4.7.2.1. Menjelaskan jenis dan keutaman Haji  

D.Tujuan Pembelajaran :  
Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu : 

1. Menjelaskan makna Haji. 

2. Menjelaskan ketentuan dan dalil tentang Haji. 

3. Menyebutkan syarat dan rukun Haji  

4. Menjelaskan jenis dan keutaman Haji 
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E. Materi Pembelajaran : 

 HAJI  

F.   Metode dan Model Pembelajaran : 

a. Strategi : everyone is a teacher here 

b. Media   : Gambar materi haji 

G.  Sumber Belajar 

1. Buku PAI Kls X Kemdikbud 

2. Literatur yang memuat tentang pengelolaan haji  

3. Al-Qur‟an dan Terjemahannya 

H.  KegiatanPembelajaran : 

No Kegiatan  Waktu 

 

1 

Pendahuluan : 

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan Doa 

dipimpin oleh ketua kelas. 

2. Guru mengecek  kerapian pakaian, dan kebersihan 

kelas dan melakukan absensi 

3. Guru mengajak siswa untuk membaca Al-Qur‟an 

4. Guru memotivasi siswa untuk lebik aktif dan semangat 

belajar dan tidak membuat keributan 

5. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif 

berkaitan dengan materi sebelumnya 

6. Guru menyampaikan Tujuan Pembelajaran  

 

15 Menit 

2 Kegiatan Inti : 

a. Mengamati 

1) Guru menjelaskan materi Haji dengan 

mengunakan media gambar sesuai dengar 

indikator pembelajaran. 

b. Menanya 

1) Guru mengajukan tanya jawab mengenai materi 

haji 

c. Mengumpulkan data / eksplorasi 

Guru melaksanakan Strategi pembelajaran everyone is 

a teacher here yang sesuai dengan langkah- langkah 

seperti : 

1) Guru membagikartu index kepada setiap peserta 

didik 

2)  Guru meminta peserta didik untuk menulis sebuah 

pertanyaan tentang materi Haji yang sedang 

dipelajari di kelas 

d. Mengasosiasi 

1) Guru mengumpulkan kartu, kemudian dikocok dan 

dibagikan satu kartu pada setiap siswa, akan tetapi 

siswa tidak diperkenangan menerima soal yang 

ditulis sendiri.  

2) Guru meminta siswa untuk membaca diam-diam 

 

105 

Menit 
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No Kegiatan  Waktu 

kartu yang mereka dapat pikirkan satu jawaban.  

e. Mengkomunikasikan 

1) Guru memanggil siswa yang akan membaca 

dengan keras kartu yang mereka dapat dan 

memberi respons (didepan kelas) 

2) Siswa yang lain di dalam kelas untuk 

menambahkan apa yang telah disumbang 

sukarelawan 

3) Guru memberikan penguatan jawaban tentang 

materi yang telah dijawab olah siswa 

3 Penutup : 

1. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan 

materi Haji  

2. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar 

rajin-rajin belajar dirumah 

3. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya 

4. Guru mengakhiri pembelajaran dengan ucapan 

hamdalah secara bersama-sama. 

 

15 Menit 

I. Penilaian Hasil belajar 

Penilaian dilakukan menggunakan penilaian otentik yang meliputi penilaian 

sikap, pengetahuan dan keterampilan. Format penilaian sebagaiberikut: 

a. ProsedurdanPedomanPenilaian 

1. ProsedurPenilaian 

  

No Aspek yang Di nilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 

1 Pengetahuan Pengamatan Saat presentase 

2 Sikap 

 Observasi 

Pengamatan Selama 

pembelajaran 

3 Keterampilan Pengamatan  
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2. Pedomanpenilaian 

Format Penilaian Pengamatan ( Observasi)  

Mata  Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / Semester  :  X IPS/Genap 

MateriPokok  : Haji 

Hari/tanggal  : 28 Januari 2019 

N

O 

Nama Siswa L/P Aspek yang diamati 

Keaktifan Kerjasama Disiplin 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1               
2

3 

              

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria: 

4  = Selalu, apabilaselalumelakukansesuaipernyataan 

3 = Sering, apa bila sering melakukan dan kadang-kadang tidak melakukan sesuai 

pernyataan 

2 = Kadang, apabila sering tidak melakukan dan kadang melakukan sesuai 

pernyataan 

1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan sesuai pernyataan 

Petunjukpemberianskor: Pemberiannilaiakhirmenggunakanskala 1-4 

   ∑ Skor perolehan 

Nilai =   X  4 

Skor Maksimal 

Apabilanilai yang diperoleh : 

 3,66 – 4,00 = Sangat baik 

 2,66 – 3,65 = Baik 

 1,33 – 2,65 = Cukup 

 ≤     – 1,32 = Kurang 

 

a. Aspek Pengetahuan (KI. 3) 
1. Tuliskan pengertian haji secara bahasa dan istilah? 

2. Tuliskan hukum haji? 

3. Tulis dan jelaskan syarat dan rukun haji? 

4. Tuliskan dan jelaskan jenis-jenis haji? 

5. Jelaskan keutaman haji? 

 Rubrik Penilaian Esay 

No. Soal Skor 

1 10 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 
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Skormaksimal = 10 x 10 = 100 

Nilai :JumlahSkor yang diperoleh (uraian) x 100 

JumlahSkorMaksimal 
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MATERI HAJI 

A. Haji 

1. Pengertian Haji 

Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. 

Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah (Ka‟bah) di Mekah untuk melakukan 

ibadah kepada Allah Swt. pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. 

Adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari 

bulan Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Zulhijah. Puncak pelaksanaan ibadah 

haji pada tanggal 9 Zulhijah yaitu saat dilangsungkannya ibadah wukuf di padangn 

Arafah. Adapun amal ibadah tertentu ialah thawaf, sa‟i, wukuf, mabit di Muzdalifah, 

melontar jumrah, mabit di Mina, dan lain-lain. Menurut istilah, haji adalah sengaja 

mengunjungi Ka‟bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan 

dengan cara-cara tertentu pula. Haji juga diartikan menyengaja ke Mekah untuk 

menunaikan ibadah thawaf, sa‟i, wukuf di Arafah dan menunaikan rangkaian manasik 

dalam rangka memenuhi perintah Allah Swt. dan mencari ridha-Nya. 

2. Hukum Haji 

Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan ibadah haji 

adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya, sebagaimana dijelaskan dalam al-

Qur‟an surat Ali Imran ayat 97. Allah Swt. berfirman: 

َلِِلِه عالاى النهاِس ِحجُّ اْلب اْيِت ماِن اْستاطااعا ِإلاْيِه ساِبيال واماْن كافارا  ٌت بايِّنااٌت ماقااُم ِإبْ رااِهيما واماْن داخالاُه كاانا آِمًنا وا ِفيِه آَيا
 فاِ نه اَلِلها  اِ   عاِن اْل االاِ  ا 

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; 

Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah 

kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan 

perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya 

Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (Q.S. Ali Imran/3:97) 

Kewajiban haji adalah sekali dalam seumur hidup. Apabila ada yang 

melaksanakan haji lebih dari sekali, hukumnya sunah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi 

Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra.sebagai berikut. 

“Rasulullah saw. berkhutbah kepada kami, beliau berkata,„Wahai sekalian manusia, 

telah diwajibkan haji atas kamu sekalian.‟Lalu al-Aqra bin Jabis berdiri kemudian 

berkata, „Apakah kewajiban haji setiap tahun ya Rasulullah?‟ Nabi menjawab, 

„Sekiranya kukatakan ya, tentulah menjadi wajib, dan sekiranya diwajibkan, engkau 

sekalian tidak akan mampu. Ibadah haji itu sekali saja. Siapa yang menambahi itu 

berarti perbuatan sukarela saja.” 

1. Syarat dan Rukun Haji 

Syarat haji terbagi ke dalam dua bagian, yaitu syarat wajib haji dan syarat sah 

haji. Syarat haji ialah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji 

dilaksanakan. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, gugurlah kewajiban haji 

seseorang. Para ulama ahli fikih sepakat bahwa syarat wajib haji adalah sebagai berikut. 

1) Islam 

2) Berakal (tidak gila) 

3) Baligh 

4) Ada muhrimnya 

5) Mampu dalam segala hal (misalnya dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, dan 

nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan) 

Sedangkan Syarat sah haji adalah sebagai berikut. 

a. Islam 

b. Baligh 
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c. Berakal, dan 

d. Merdeka. 

e. Adapun rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan atau 

dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Maka apabila ditinggalkan,ibadah 

hajinya tidak sah.  

Adapun rukun haji adalah sebagai berikut: 

1) Ihram 

Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umrah yang ditandai 

dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafadz, 

“Labbaika Allahumma hajjan.” (bagi yang akan melaksanakan ibadah haji), dan 

membaca lafadz, “Labbaika Allahumma umratan.” (bagi yang berniat umrah). 

Ibadah haji dan umrah harus diawali dengan ihram. Apabila dengan sengaja 

jamaah miqat tanpa ihram, maka dia harus kembali ke salah satu miqat untuk 

berihram. Apabila jamaah telah berihram, maka sejak itu berlaku semua larangan 

ihram sampai tahallul. 

2) Wukuf 

Wukuf, yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Djulhijjah dari 

tergelincirnya matahari hingga terbenam. Wukuf adalah bentuk pengasingan diri 

yang merupakan gambaran bagaimana kelak manusia dikumpulkan di padang 

Mahsyar. Wukuf di Arafah merupakan saat yang tepat untuk mawas diri, 

merenungi atas apa yang pernah dilakukan, menyesali dan bertaubat atas segala 

dosa yang dikerjakan, serta memikirkan apa yang akan dilakukan untuk menjadi 

muslim yang taat kepada Allah Swt. Selama wukuf perbanyaklah berzikir, 

tahmid, tasbih, tahlil, dan istighfar. Berdoalah sebanyak mungkin, karena doa 

yang kita panjatkan dengan ikhlas dan khusyu‟ akan dikabulkan oleh Allah Swt. 

Wukuf yang dicontohkan Rasulullah saw. diawali dengan shalat berjama‟ah 

dzuhur dan ashar dengan jama‟ takdim qashar. Setelah itu, dilanjutkan dengan 

khutbah guna memberikan bimbingan wukuf, seruan-seruan ibadah, dan 

memanjatkan doa kepada Allah Swt. Pelaksanaan wukuf di Arafah hanya terjadi 

sekali dalam setahun, yaitu setelah matahari tergelincir (melewati pukul 12 siang) 

pada tanggal 9 Dzulhijjah bila pada waktu tersebut jamaah tidak wukuf, maka 

hajinya tidak sah. Pakaian ketika jamah haji atau umrah ihram Para jama‟ah haji 

sedang wukuf di Arafah  

3) Thawaf 

Thawaf adalah berputar mengelilingi Ka‟bah dan dilakukan secara 

berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka‟bah di sebelah kiri badan. 

Thawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula, dilakukan 

sebanyak tujuh kali putaran. Para ulama sepakat bahwa thawaf. Ada tiga macam, 

yaitu: 

a) Thawaf Qudum, yaitu thawaf yang dilakukan ketika jamaah haji baru tiba di 

Mekah. 

b) Thawaf Ifadhah, yaitu thawaf yang dilakukan pada hari qurban setelah 

melontar jumrah aqabah. Inilah thawaf yang wajib dilakukan pada waktu 

haji. Apabila ditinggalkan, maka hajinya batal. 

c) Thawaf Wada‟, yaitu thawaf perpisahan bagi jamaah yang akan 

meninggalkan Mekah. 

Adapun Thawaf Sunnah adalah thawaf yang dilakukan kapan saja sesuai 

dengan kemampuan jamaah. 

Syarat sah Thawaf 

Syarat sah thawaf adalah sebagai berikut. 
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(1) Niat 

(2) Menutup aurat 

(3) Suci dari hadas 

(4) Dilakukan sebanyak tujuh kali putaran 

(5) Dimulai dan diakhiri di hajar aswad 

(6) Posisi Ka‟bah di sebelah kiri orang yang berthawaf 

(7) Dilaksanakan di dalam Masjidil Haram 

4) Sa‟i 

Sa‟i adalah berlari-lari kecil antara bukit Shofa dan bukit Marwah 

sebanyak tujuh kali yang dimulai dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwah. 

Sa‟i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah thawaf. 

Syarat sah sa’i 

Syarat sah sa‟i adalah sebagai berikut.  Thawaf berjalan mengelilingi 

Ka‟bah sambil berdo‟a kepada Allah Swt. 

a)  Dilakukan sebanyak tujuh kali putaran (berawal di bukit Shofa dan berakhir 

di bukit Marwah) 

b)  Dilakukan setelah thawaf ifadhah atau setelah thawaf qudum. 

c) Menjalani secara jarak Shofa-Marwah dan Marwah-Shofa. 

d)  Dilakukan di tempat sa‟i. 

5) Tahallul 

Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau 

seluruhnya minimal tiga helai rambut. Tahallul dilakukan setelah melontar 

jumrah aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah, yang disebut dengan tahallul awwal. 

Setelah jamaah melakukan tahallul awal ini larangan-larangan haji kembali 

dibolehkan kecuali berhubungan suami isteri. Tahallul tsani dilakukan setelah 

thawaf ifadhah dan sa‟i. 

6) Tertib 

Tertib yaitu berurutan dalam pelaksanaan mulai ihram hingga tahallul. 

2. Jenis Haji 

Dari segi pelaksanaannya, ibadah haji terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu: 

1) Haji Tamattu‟ 

Haji tamattu‟ yaitu melaksanakan umrah terlebih dahulu kemudian 

mengnakan pakian ihram lagi untuk melaksanakan manasik haji. Jenis haji inilah 

yang mudah dan paling banyak dilaksanakan jama‟ah haji Indonesia. Namun 

demikian, pelaksanaan haji jenis ini diwajibkan membayar dam atau berpuasa 

sepuluh hari, yaitu tiga hari pada waktu di tanah suci dan tujuh hari setelah 

kembali ke tanah air. 

2) Haji Ifrad 

Haji ifrad adalah berihram dan berniat dari miqat hanya untuk haji. 

Dengan kata lain, mengerjakan haji terlebih dahulu kemudian mengerjakan 

umrah. Jenis haji ini cukup sulit dilaksanakan bagi jamaah haji Indonesia, 

tertutama yang tidak terbiasa mengenakan kain ihram. Sebab, semenjak jama‟ah 

tiba di Mekkah, mereka tidak boleh melepas kain ihram hingga tiba hari raya Idul 

Adha atau setelah pelontaran jumrah Tahallul yaitu mencukur rambut setelah 

selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji atau umrah. Sa‟i berjalan antara 

Shafa dan Marwa sebanyak tujuh kali. aqabah. Jemaah yang melaksanakan 

ibadah haji ifrad tidak diwajibkan membayar dam. 

3) Haji Qiran 

Haji qiran adalah melaksanakan haji dan umrah dengan satu kali ihram.Artinya, 

apabila seorang jamaah haji memilih jenis haji ini maka jamaah tersebut berihram 
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dari miqat untuk haji dan umrah secara bersamaan. Jamaah yang melakukan jenis 

haji ini diwajibkan memotong hewan qurban 
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Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah  :SMA Negeri 2 Ladongi  

Kelas/Semester : X IPS/2 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 

Materi Pokok  : Hikmah haji, Zakat dan Wakaf 

Sub Materi  : Zakat dan Wakaf 

Pertemuaan ke-         : 2 (Dua) 

Alokasi Waktu : 3x 45 Menit (1 kali pertemuan) 

D. Kompetensi Inti : 
       1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

       2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung-jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjuk kan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

perma salahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

       3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedu ral berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, 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. 

       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. 

E. Kompetensi Dasar : 
3.9.     Memahami pengelolaan  Zakat dan Wakaf. 

4.7.1.  Menyajikan dalil tentang ketentuan Zakat dan Wakaf. 

4.7.2.  Menyajikan pengelolaan Zakat dan Wakaf. 

F. Indikator Pencapaian Kompetensi : 
3.9.2. Menjelaskan zakat dan hukumnya Zakat 

3.9.3. Menyebutkan syarat dan rukun Zakat dan Wakaf. 

4.7.2.1. Menjelaskan hikmah pengelolaan Zakat dan Wakaf  

D.Tujuan Pembelajaran :  

Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu : 

1. Menjelaskan zakat dan hukumnya Zakat 

2. Menyebutkan syarat dan rukun Zakat dan Wakaf. 

3. Menjelaskan hikmah pengelolaan Zakat  dan Wakaf  

E. Materi Pembelajaran : 

 ZAKAT 

 WAKAF 
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F.   Metode dan Model Pembelajaran : 

c. Strategi : everyone is a teacher here 

d. Media   : Gambar materi zakat dan wakaf 

G.  Sumber Belajar 

4. Buku PAI Kls X Kemdikbud 

5. Literatur yang memuat tentang pengelolaan zakat, haji dan wakaf 

6. Al-Qur‟an dan Terjemahannya 

H.  KegiatanPembelajaran : 

No Kegiatan  Waktu 

 

1 

Pendahuluan : 

7. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan Doa 

dipimpin oleh ketua kelas. 

8. Guru mengecek  kerapian pakean, dan kebersihan kelas dan 

melakukan absensi 

9. Guru mengajak siswa untuk membaca Al-Qur‟an 

10. Guru memotivasi siswa untuk lebik aktif dan semangat 

belajar dan tidak membuat keributan 

11. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif 

berkaitan dengan materi sebelumnya 

12. Guru menyampaikan Tujuan Pembelajaran  

 

15 

Menit 

2 Kegiatan Inti : 

f. Mengamati 

2) Guru menjelaskan materi Zakat dan Wakaf dengan 

mengunakan media gambar sesuai dengar materi 

pembelajaran. 

g. Menanya 

2) Guru mengajukan tanya jawab mengenai materi Zakat 

dan Wakaf 

h. Mengumpulkan data / eksplorasi 

Guru melaksanakan skenario strategi pembelajaran 

everyone is a teacher here yang sesuai dengan langkah- 

langkah seperti : 

3) Guru membagikartu index kepada setiap peserta didik 

4)  Guru meminta peserta didik untuk menulis sebuah 

pertanyaan tentang materi Zakat dan Wakaf yang sedang 

dipelajari di kelas 

i. Mengasosiasi 

3) Guru mengumpulkan kartu, kemudian dikocok dan 

dibagikan satu kartu pada setiap siswa, akan tetapi siswa 

tidak diperkenangan menerima soal yang ditulis sendiri.  

4) Guru meminta siswa untuk membaca diam-diam kartu 

yang mereka dapat pikirkan satu jawaban.  

j. Mengkomunikasikan 

4) Guru memanggil siswa yang akan membaca dengan 

keras kartu yang mereka dapat dan memberi respons 

 

105 

Menit 
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No Kegiatan  Waktu 

(didepan kelas) 

5) Siswa yang lain di dalam kelas untuk menambahkan apa 

yang telah disumbang sukarelawan 

6) Guru memberikan penguatan jawaban tentang materi 

yang telah dijawab olah siswa 

3 Penutup : 

5. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi 

Zakat dan Wakaf 

6. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar rajin-

rajin belajar dirumah 

7. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 

8. Guru mengakhiri pembelajaran dengan ucapan 

hamdalah secara bersama-sama. 

 

15 

Menit 

II. Penilaian Hasil belajar 

Penilaian dilakukan menggunakan penilaian otentik yang meliputi penilaian 

sikap, pengetahuan dan keterampilan. Format penilaian sebagaiberikut: 

b. ProsedurdanPedomanPenilaian 

1. ProsedurPenilaian 

  

No Aspek yang Di nilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 

1 Pengetahuan Pengamatan Saat presentase 

2 Sikap 

 Observasi 

Pengamatan Selama 

pembelajaran 

3 Keterampilan Pengamatan  

 

3. Pedomanpenilaian 

Format Penilaian Pengamatan ( Observasi)  

Mata  Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / Semester  :  X IPS/Genap 

MateriPokok  : Zakat dan Wakaf 

Hari/tanggal  : 4 Febuari 2019 

N

O 

Nama Siswa L

/

P 

Aspek yang diamati 

Keaktifan Kerjasama Disiplin 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1               
23               
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Masing-masing kolom diisi dengan kriteria: 

4  = Selalu, apabilaselalumelakukansesuaipernyataan 

3 = Sering, apa bila sering melakukan dan kadang-kadang tidak melakukan sesuai 

pernyataan 

2 = Kadang, apabila sering tidak melakukan dan kadang melakukan sesuai 

pernyataan 

1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan sesuai pernyataan 

Petunjukpemberianskor: Pemberiannilaiakhirmenggunakanskala 1-4 

   ∑ Skor perolehan 

Nilai =   X  4 

Skor Maksimal 

Apabilanilai yang diperoleh : 

 3,66 – 4,00 = Sangat baik 

 2,66 – 3,65 = Baik 

 1,33 – 2,65 = Cukup 

 ≤     – 1,32 = Kurang 

 

a. Aspek Pengetahuan (KI. 3) 
1. Tuliskan pengertian Zakat dan Wakaf secara bahasa dan istilah ? 

2. Tuliskan hukum Zakat dan Wakaf? 

3. Tuliskan dan Jelaskan syarat dan rukun Zakat dan Wakaf? 

 

 Rubrik Penilaian Esay 

No. Soal Skor 

1 30 

2 40 

3 20 

Skormaksimal = 10 x 10 = 100 

Nilai :JumlahSkor yang diperoleh (uraian) x 100 

JumlahSkorMaksimal 
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MATERI ZAKAT DAN WAKAF 

B.  ZAKAT 

1. Pengertian Zakat 

Zakat menurut bahasa (lughat) artinya tumbuh, suci, dan berkah. Menurut 

istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu, menurut 

sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Zakat merupakan salah satu dari 

lima rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata salat pada 82 ayat 

di dalam al-Qur‟an. Allah Swt. telah menetapkan hukum wajib atas zakat 

sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur‟an, Sunnah Rasul, dan Ijma ulama. 

2. Hukum Zakat 

Allah Swt. telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagai salah satu 

dari lima rukun Islam yang disebutkan di dalam al-Qur‟ān. Hal tersebut 

sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur‟ān., Sunnah Rasul-Nya, dan ijma‟ para 

ulama. Di dalam al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 43 Allah Swt. berfirman:  

 وا اِ يُ  ا اللهالالا واآآُ ا اللهكااالا واااْكاُ  ا ما ا الرهاِكِ  ا 
Artinya, “dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku‟lah beserta 

orang-orang yang ruku”. Dalam Kitab Al-Ausath dan Ash-Shagir, Imam 

Thabrani meriwayatkan dari Ali r.a bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: 

Artinya, “Allah Swt. mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum 

muslimin sejumlah yang dapat memberikan jaminan kepada orangorang miskin di 

kalangan mereka. Fakir miskin tidak akan menderita kelaparan dan kesulitan 

sandang pangan melainkan disebabkan perbuatan golongan orang kaya. Ingatlah 

bahwa Allah Swt. akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka 

dengan azab yang pedih akibat perbuatannya itu.” (HR. Thabrani) 

3. Syarat dan Rukun Zakat 

Syarat dalam ibadah zakat, yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek 

zakat/muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dan objek zakat (harta yang 

dizakati). 

a. Syarat zakat yang berhubungan dengan subjek atau pelaku (muzakkī : 

orang yang terkena wajib zakat) adalah: 

1) Islam, 

2) Merdeka, 

3) Baligh dan 

4) Berakal. 

b. Syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta (sebagai objek 

zakat) adalah sebagai berikut. 

1) Milik penuh Artinya penuhnya pemilikan, maksudnya bahwa 

kekayaan itu harus berada dalam kontrol dan dalam kekuasaan 

yang memiliki, (tidak bersangkut di dalamnya hak orang lain), baik 

kekuasaan pendapatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. 

2) Berkembang Artinya harta itu berkembang, baik secara alami 

berdasarkan sunatullāh maupun bertambah karena ikhtiar manusia. 

Makna berkembang di sini mengandung maksud bahwa sifat 

kekayaan itu dapat mendatangkan income, keuntungan atau 

pendapatan. 
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3) Mencapai Nisab Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib 

dikeluarkan zakatnya. Contohnya nisab ternak unta adalah lima 

ekor dengan kadar zakat seekor kambing. Dengan demikian, 

apabila jumlah unta kurang darilima ekor maka belum wajib 

dikeluarkan zakatnya. 

4) Lebih dari kebutuhan pokok Artinya harta yang dimiliki oleh 

seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri 

dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia. 

5) Bebas dari Hutang Artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu 

bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah Swt. (nażar atau 

wasiat) maupun hutang  kepada sesama manusia. 

6) Berlaku Setahun/Haul Suatu milik dikatakan genap setahun 

menurut al-Jazaili dalam kitabnya Tanyinda al-Haqā‟iq syarh 

Kanzu Daqā‟iq, yakni genap satu tahun dimiliki. 

Adapun yang termasuk rukun zakat adalah sebagai berikut. 

1) Pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang 

dikenakan wajib zakat. 

2) Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai 

harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi zakat 

(amil zakat). 

3) Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai 

milik 

4. Hikmah dan Keutamaan Ibadah Zakat 
Banyak sekali hikmah dan keutamaan ibadah zakat yang Allah Swt. 

perintahkan kepada hamba-Nya dan kaum muslimin. Di dalam al-Qur‟an Surat 

At-Taubah/9:103 Allah Swt. berfirman, Ambillah (sebagian) dari harta mereka 

menjadi sedekah (zakat), dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan 

mereka ….” (Q.S. At-Taubah/9:103) Dari penjelasan ayat di atas, bahwa tujuan 

zakat adalah untuk membersihkan mereka (pemilik harta) dari penyakit kikir dan 

serakah, sifat-sifat tercela serta kejam terhadap fakir miskin, orang-orang yang 

tidak memiliki harta, dan sifat-sifat hina lainnya. Di sisi lain, zakat juga untuk 

menyucikan jiwa orang-orang berharta, menumbuhkan dan mengangkat 

derajatnya dengan berkah dan kebajikan, baik dari segi moral maupun amal. 

Hingga dengan demikian, orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan, baik di 

dunia maupun di akhirat. 

 

C. Wakaf 

1. Pengertian Wakaf 

Secara bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan (al- 

habs) dan mencegah (al-man‟u). Artinya menahan untuk dijual, dihadiahkan, atau 

diwariskan. Berdasarkan istilah syar‟i wakaf adalah ungkapan yang diartikan 

penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan 

cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk diambil 

manfaatnya. Misalnya, seseorang mewakafkan tanah miliknya yang dijadikan 

tempat pemakaman umum (TPU). Oleh karena itu, tanah yang dimaksud tidak 

boleh diambil, diwariskan, atau dihadiahkan lagi kepada orang lain. 
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2. Hukum Wakaf 

Wakaf hukumnya sunnah. namun, bagi pemberi wakaf (wakif) merupakan 

amaliah sunnah yang sangat besar manfaatnya. Mengapa dikatakan amaliah 

sunnah yang sangat besar? Karena bagi wakif merupakan śadaq jariyah. Wakaf 

adalah perbuatan terpuji dan sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan 

dalil-dalil wakaf untuk keperluan umat. Beberapa dalil tentang ibadah wakaf di 

antaranya adalah: 

a. Q.S. Āli „Imrān/3:92 

اْد َو اِب  َو ااِب  ُكَخَّت  اَخَّتَو ْد ُكُك  اْد اِب ْد َو  اِب ْد  َبَو ْد اِب اِب  َو َو َبْد ُك ْد  َو ااِب ُك وَو  َو  اَو َو ْد  َو اَو ُك ْد  ُك وَو   اِب  

Artnya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu 

menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu 

infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Swt. Maha Mengetahui”. 

(QS.Āli„Imrān/3:92 ) 

b. Hadis Rasulullah saw. riwayat oleh Bukhari dan Muslim 

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda, Apabila 

seseorang meninggal, maka amalannya terputus kecuali tiga perkara 

sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang 

mendoakannya.”. (H.R. Bukhari dan Muslim). 

Mengenai śadaqah jariyah pada hadis di atas, ulama telah sepakat bahwa 

yang dimaksud dengan śadaqah jariyah dalam hadis tersebut adalah wakaf. 

 

3. Rukun dan Syarat Wakaf 

Rukun wakaf ada empat, yaitu orang yang berwakaf, benda yang 

diwakafkan, orang yang menerima wakaf, dan ikrar. 

a. Orang yang berwakaf (al-wakif), dengan syarat-syarat sebagai berikut. 

1) Memiliki penuh harta itu, dia merdeka untuk mewakafkan harta itu 

kepada siapa yang ia kehendaki, 

2) Berakal, maksudnya tidak sah wakaf dari orang bodoh, orang gila, 

atau orang yang sedang mabuk, 

3) Baligh, 

4) Bertindak secara hukum (rasyid). Orang bodoh, orang yang sedang 

bangkrut (muflis), dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan 

hartanya. 

b. Benda yang diwakafkan (al-mauquf), syarat-syaratnya. 

1) Barang yang diwakafkan itu harus barang yang berharga. 

2) Harta yang diwakafkan harus diketahui kadarnya, apabila harta itu 

tidak diketahui jumlahnya (majhul), pengalihan milik ketika itu tidak 

sah. 

3) Harta yang diwakafkan harus miliki oleh orang yang berwakaf (wakif). 

4) Harta harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain 

(mufarrazan) atau disebut dengan istilah gairaśai‟. 

c. Orang yang menerima manfaat wakaf (almauquf‟alaihi) atau sekelompok 

orang/badan hukum diberi tugas mengurus dan menerima barang wakaf 

(nair) tersebut. Orang yang menerima wakaf diklasifikasikan menjadi dua, 

yaitu sebagai berikut. 
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1) Tertentu (mu‟ayyan), artinya orang yang menerima wakaf jelas 

jumlahnya. Apakah seorang, dua orang, atau sekumpulan orang 

semuanya mempunyai kriteria tertentu dan tidak boleh diubah. 

Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tersebut 

(almawqufmu‟ayyan) adalah orang yang boleh memiliki harta 

(ahlanlialtamlik). Dengan demikian, orang muslim, merdeka, dan 

kafirimni (nonmuslim yang bersahabat) yang memenuhi syarat tersebut, 

boleh memiliki harta wakaf. Orang bodoh, hamba sahaya, dan orang 

gila tidak sah untuk menerima wakaf. 

2) Tidak tertentu (gairamu‟ayyan), artinya berwakaf itu tidak ditentukan 

kriterianya secara rinci. Seperti untuk orang fakir, orang miskin, tempat 

ibadah, makam, dan lain-lain. Syarat-syarat yang berkaitan dengan 

gairamu‟ayyan, yaitu yang menerima wakaf hendaklah dapat 

menjadikan wakaf tersebut untuk kebaikan, dan dengan wakaf dapat 

mendekatkan diri kepada Allah Swt. hal ini ditujukan hanya untuk 

kepentingan islam saja. 

4. Lafaz atau ikrar wakaf (sighat), syarat-syaratnya adalah. 

a. Mucapan ikrar wakaf harus mengandung kata-kata yang menunjukkan 

kekalnya (ta‟bid), tidak sah wakaf jika ucapannya dengan batas waktu 

tertentu. 

b. Ucapan ikrar wakaf dapat direalisasikan segera (tanjiz), tanpa 

disangkutkan, atau digantungkan kepada syarat tertentu. 

c. Ucapan ikarar wakaf bersifat pasti. 

d. Ucapan ikarar wakaf tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. 

Apabila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi, maka penguasaan atas 

tanah wakaf bagi penerima wakaf sah. Pewakaf (wakif) tidak dapat lagi menarik 

kembali kepemilikan harta tersebut karena telah berpindah kepada Allah Swt. dan 

penguasaan harta tersebut berpindah kepada orang yang menerima wakaf (náir). 

Secara umum, penerima wakaf (náir) dianggap pemiliknya, tetapi bersifat tidak 

penuh (gaira tammah). 

5. Hikmah dan keutamaan wakaf 

Ibadah wakaf memiliki keutamaan yang banyak sekali. Namun demikian, 

wakaf merupakan amal ibadah yang belum banyak dilakukan oleh kaum 

muslimin. Hal ini disebabkan wakaf tersebut berupa harta benda yang dicintai. 

Seperti tanah, bangunan, atau benda lainnya. Jika seorang muslim mengetahui 

betapa besar pahala yang akan diraihnya dengan berwakaf, maka boleh jadi kaum 

muslimin akan berbondong-bondong melakukan wakaf meskipun hanya sekedar 

satu meter tanah. Salah satu keutamaan wakaf bahwa ia akan dicatat dan dihitung 

sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang 

mewakafkannya meninggal dunia. Artinya, pemberi wakaf akan tetap menerima 

pahala selama wakafnya dimanfaatkan oleh orang lain. 

6. Harta Wakaf dan Pemanfaatan wakaf 

Berdasarkan hadis Rasulullah saw. dan amal para sahabat, harta wakaf 

berupa benda yang tidak habis dipakai dan tidak rusak jika dimanfaatkan,baik 

benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Sebagai contoh Umar bin Khattab 

ra. Mewakafkan sebidang tanah di Khaibar. Khalid bin Walid ra. mewakafkan 
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pakaian perang dan kudanya. Harta benda wakaf adalah harta benda yang 

memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang, selain itu, harta wakaf 

mempunyai nilai ekonomi menurut syari‟ah. Harta benda wakaf terdiri atas dua 

macam, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. 

a. Wakaf benda tidak bergerak 

Wakaf benda tidak bergerak mencakup hal-hal berikut. 

1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan 

yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belumterdaftar. 

2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. 

3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. 

4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan 

5) Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Wakaf benda bergerak 

Wakaf benda bergerak mencakup hal-hal berikut. 

1) Wakaf uang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari‟ah yang 

ditunjuk oleh Menteri Agama. Dana wakaf berupa uang dapat 

diinvestasikan pada aset-aset financial dan pada asset riil. 

2) Logam mulia, yaitu logam dan batu mulia yang memiliki manfaat 

3) Surat berharga. 

4) Kendaraan. 

5) Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). HAKI mencakup hak cipta, 

hak paten, merek, dan desain produk industri. 

6) Hak sewa seperti wakaf bangunan dalam bentuk rumah. 
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Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah  :SMA Negeri 2 Ladongi  

Kelas/Semester : X IPS/2 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 

Materi Pokok  : Meneladani Perjuangan Rasulullah SAW di  Madinah 

Alokasi Waktu : 3 x 45 Menit (1 kali pertemuan) 

Pertemuaan ke- : 1 (Pertama) 

G. Kompetensi Inti : 
       1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

       2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung-jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjuk kan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

perma salahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

       3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedu ral berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, 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. 

       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 : 
3-9  Memahami substansi dan strategi dakwah Rasullullah  SAW  di 

Madinah. 

4-5  Mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasullullah  SAW di 

Madinah. 

I. Indikator Pencapaian Kompetensi : 
3.9.1. Memahami makna perjuangan dakwah di madinah 

3.9.2. Meneladani Perjuangan dakwah rasulullah saw. di madinah 

3.9.3. Menganalisis faktor-faktor keberhasilan dakwah di madinah 

4.7.2.1. Menunjukkan sikap ukhuwwah atau persaudaraan dalamkehidupan 

D.T ujuan Pembelajaran :  
Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu : 

1. Menjelaskan perjuangan dakwah di madinah 

2. Menjelaskan Perjuangan dakwah rasulullah saw. di madinah 

E. Materi Pembelajaran : 

Meneladani Perjuangan Rasulullah SAW di  Madinah 
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F.   Metode dan Model Pembelajaran : 

e. Strategi : everyone is a teacher here,  

f. Media   : Gambar 

G.  Sumber Belajar 

7. Buku PAI Kls X Kemdikbud 

8. Literatur yang memuat tentang Meneladani Perjuangan Rasulullah SAW di  

Madinah 

9. Al-Qur‟an dan Terjemahannya 

H.  KegiatanPembelajaran : 

No Kegiatan  Waktu 

 

1 

Pendahuluan : 

13. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

Doa dipimpin oleh ketua kelas. 

14. Guru mengecek  kerapian pakaian, dan kebersihan 

kelas dan melakukan absensi 

15. Guru mengajak siswa untuk membaca Al-Qur‟an 

16. Guru memotivasi siswa untuk lebik aktif dan 

semangat belajar dan tidak membuat keributan 

17. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif 

berkaitan dengan materi sebelumnya 

18. Guru menyampaikan Tujuan Pembelajaran  

 

15 Menit 

2 Kegiatan Inti : 

k. Mengamati 

Guru menjelaskan materi Meneladani Perjuangan 

Rasulullah Saw di  Madinah dengan mengunakan media 

gambar  

l. Menanya 

3) Guru mengajukan tanya jawab mengenai materi 

Meneladani Perjuangan Rasulullah Saw di  

Madinah 

m. Mengumpulkan data / eksplorasi 

Guru melaksanakan skenario Strategi pembelajaran 

everyone is a teacher here yang sesuai dengan langkah- 

langkah seperti : 

5) Guru membagi kartu index kepada setiap peserta didik 

6)  Guru meminta peserta didik untuk menulis sebuah 

pertanyaan tentang materi Meneladani Perjuangan 

Rasulullah Saw di  Madinah yang sedang dipelajari di 

kelas 

n. Mengasosiasi 

5) Guru mengumpulkan kartu, kemudian dikocok dan 

dibagikan satu kartu pada setiap siswa, akan tetapi 

siswa tidak diperkenangan menerima soal yang ditulis 

sendiri.  

 

105 

Menit 
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No Kegiatan  Waktu 

 

6) Guru meminta siswa untuk membaca diam-diam kartu 

yang mereka dapat pikirkan satu jawaban.  

o. Mengkomunikasikan 

7) Guru memanggil siswa yang akan membaca dengan 

keras kartu yang mereka dapat dan memberi respons 

(didepan kelas) 

8) Siswa yang lain di dalam kelas untuk menambahkan 

apa yang telah disumbang sukarelawan 

9) Guru memberikan penguatan jawaban tentang materi 

yang telah dijawab olah siswa 

3 Penutup : 

9. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan 

materi Meneladani Perjuangan Rasulullah Saw di  

Madinah  

10. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar rajin-

rajin belajar dirumah 

11. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya 

12. Guru mengakhiri pembelajaran dengan ucapan 

hamdalah secara bersama-sama. 

 

15 Menit 

III. Penilaian Hasil belajar 

Penilaian dilakukan menggunakan penilaian otentik yang meliputi penilaian 

sikap, pengetahuan dan keterampilan. Format penilaian sebagaiberikut: 

c. ProsedurdanPedomanPenilaian 

1. ProsedurPenilaian 

  

No Aspek yang Di nilai Teknik Penilaian Waktu 

Penilaian 

1 Pengetahuan Pengamatan Saat presentase 

2 Sikap 

 Observasi 

Pengamatan Selama 

pembelajaran 

3 Keterampilan Pengamatan  

 

4. Pedomanpenilaian 

Format Penilaian Pengamatan ( Observasi)  

Mata  Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / Semester  :  X IPS/Genap 

MateriPokok :Meneladani Perjuangan Rasulullah SAW di  

Madinah 
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Hari/tanggal  : 18 Febuari 2019 

N

O 

Nama Siswa L/

P 

Aspek yang diamati 

Keaktifan Kerjasama Disiplin 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1               

23               

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria: 

4  = Selalu, apabilaselalumelakukansesuaipernyataan 

3 = Sering, apa bila sering melakukan dan kadang-kadang tidak melakukan sesuai 

pernyataan 

2 = Kadang, apabila sering tidak melakukan dan kadang melakukan sesuai 

pernyataan 

1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan sesuai pernyataan 

Petunjukpemberianskor: Pemberiannilaiakhirmenggunakanskala 1-4 

   ∑ Skor perolehan 

Nilai =   X  4 

Skor Maksimal 

Apabilanilai yang diperoleh : 

 3,66 – 4,00 = Sangat baik 

 2,66 – 3,65 = Baik 

 1,33 – 2,65 = Cukup 

 ≤     – 1,32 = Kurang 

 

a. Aspek Pengetahuan (KI. 3) 
1. Sebutkan isi Perjanjian Hudaibiyah. 

2. Tuliskan lafaẓ aẓan. 

3. Jelaskan isi khutbah wada‟. 

4. Jelaskan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yang dibangun Nabi 

Muhammad saw. di Madinah. 

5. Jelaskan latar belakang terjadinya Perang Tabuk. 

 Rubrik Penilaian Esay 

No. Soal Skor 

1 10 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

Skormaksimal = 10 x 10 = 100 

 

 

 



141 

 

Nilai :JumlahSkor yang diperoleh (uraian) x 100 

JumlahSkorMaksimal 
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Materi Meneladani Perjuangan Rasulullah SAW Di  Madinah 

A. Memahami Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad saw. 

1. Hijrah, Titik Awal Dakwah Rasulullah saw. di Madinah 

Wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan Pamannya Abu °alib, yang selalu 

menjadi pembela utama dari ancaman para kafir Quraisy, beban Rasulullah saw. 

dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam makin berat. Di sisi lain, kesediaan 

penduduk Madinah (Ya¡rib) memikul tanggung jawab bagi keselamatan 

Rasulullah saw. merupakan tanda yang jelas bagi kelanjutan dakwah Rasulullah 

saw. Beberapa faktor yang mendorong Rasulullah saw. hijrah ke Madinah antara 

lain sebagai berikut. 

a. Pada tahun 621 M, telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui 

Rasulullah saw. di Bukit Aqaba. Mereka berikrar memeluk agama 

Islam. 

b. Pada tahun berikutnya, 622 M datang lagi sebanyak 73 orang dari 

Madinah ke Mekah yang terdiri atas suku Aus dan Khazraj yang pada 

awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, tetapi kemudian 

menjumpai Rasulullah saw. dan mengajak beliau agar hijrah ke 

Madinah. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan 

Rasulullah saw. dan pengikutnya serta melindungi keluarganya seperti 

mereka melindungi anak dan istri mereka. 

Faktor lain yang mendorong Rasulullah saw. untuk hijrah dari Kota 

Mekah adalah pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah 

saw. dan para pengikutnya (Bani Hasyim dan Bani Mu¯allib). Pemboikotan yang 

dilakukan oleh para kafir Quraisy mencakup hal-hal berikut. 

a. Melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi 

Muhammad saw. 

b. Tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan 

orang muslim. 

c. Melarang keras bergaul dengan kaum muslim. 

d. Musuh Nabi Muhammad saw. harus didukung dalam keadaan 

bagaimana pun. 

Pemboikotan tersebut tertulis di atas kertas śahifah atau plakat yang 

digantungkan di dinding Ka‟bah dan tidak akan dicabut sebelum Nabi 

Muhammad saw. menghentikan dakwahnya. Teks perjanjian tersebut disahkan 

oleh semua pemuka Quraisy dan diberlakukan dengan sangat ketat. Blokade 

tersebut berlangsung selama tiga tahun dan sangat dirasakan dampaknya oleh 

kaum Muslimin. Kaum Muslimin merasakan derita dan kepedihan atas blokade 

ekonomi tersebut. Namun, semua itu tidak menyurutkan kaum muslimin untuk 

tetap bertahan dan membela Rasulullah saw. 

Setelah melalui pemikiran yang mendalam disertai perintah langsung dari 

Allah Swt. untuk berhijrah ke Madinah, disusunlah rencana Rasulullah saw. dan 

seluruh kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah Rasulullah saw. 

dari Mekah ke Madinah dilakukan dengan perencanaan yang sangat matang. 

Kaum muslimin diperintahkan terlebih dahulu untuk menuju Madinah tanpa 

membawa harta benda yang selama ini menjadi milik mereka. Sementara 

Rasulullah saw. dan beberapa sahabat merupakan orang terakhir yang hijrah ke 
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Madinah. Hal itu dilakukan mengingat begitu sulitnya beliau keluar dari pantauan 

kaum kafir Quraisy. 

B. Substansi Dakwah Nabi di Madinah 

1. Membina Persaudaraan antara Kaum Anśar dan Kaum Muhajirin 

Kehadiran Rasulullah saw. dan Kaum Muhajirin (sebutan bagi pengikut 

Rasulullah saw. yang hijrah dari Mekah ke Madinah) mendapat sambutan hangat 

dari penduduk Madinah (Kaum Anśar). Mereka memperlakukan Nabi Muhammad 

saw. dan para Muhajirin seperti saudara mereka sendiri. Mereka menyambut 

Rasulullah saw. dengan kaum Muhajirin dengan penuh rasa hormat selayaknya 

seorang tuan rumah menyambut tamunya. Bahkan, mereka mengumandangkan 

sya‟ir yang begitu menyentuh qalbu. Bunyi sya‟ir yang mereka kumandangkan 

adalah seperti berikut. 

“Telah muncul bulan purnama dari ¢aniyatil Wadai‟, kami wajib 

bersyukur selama ada yang menyeru kepada Tuhan, Wahai yang diutus kepada 

kami. Engkau telah membawa sesuatu yang harus kami taati.”  

Sejak itulah, Kota Ya¡rib diganti namanya oleh Rasulullah saw. dengan 

sebutan “Madinatul Munawwarah”. 

Strategi Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Anśar untuk mengikat 

setiap pengikut Islam yang terdiri atas berbagai macam suku dan kabilah ke dalam 

suatu ikatan masyarakat yang kuat, senasib, seperjuangan dengan semangat 

persaudaraan Islam. Rasulullah saw. mempersaudarakan Abu Bakar dengan 

Kharijah Ibnu Zuhair Ja‟far, Abi Ṭalib dengan Mu‟az bin Jabal, Umar bin Khaṭṭab 

dengan Ibnu bin Malik dan Ali bin Abi Ṭalib dipilih untuk menjadi saudara beliau 

sendiri. Selanjutnya, setiap kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan kaum Anśar 

dan persaudaraan itu dianggap seperti saudara kandung sendiri. Kaum Muhajirin 

dalam penghidupan ada yang mencari nafkah dengan berdagang dan ada pula 

yang bertani mengerjakan lahan milik kaum Anśar. 

Setelah kaum Muhajirin menetap di Madinah, Nabi Muhammad saw. 

mulai mengatur strategi untuk membentuk masyarakat Islam yang terbebas dari 

ancaman dan tekanan (intimidasi). Pertalian hubungan kekeluargaan antara 

penduduk Madinah (kaum Anśar) dan kaum Muhajirin dipererat dengan 

mengadakan perjanjian untuk saling membantu antara kaum muslimin dan 

nonmuslim. Nabi Muhammad saw. juga mulai menyusun strategi ekonomi, sosial, 

serta dasar-dasar pemerintahan Islam. Kaum Muhajirin adalah kaum yang sabar. 

Meskipun banyak rintangan dan hambatan dalam kehidupan yang menyebabkan 

kesulitan ekonomi, namun mereka selalu sabar dan tabah dalam menghadapinya 

dan tidak berputus asa.  

Nabi Muhammad saw. dalam menciptakan suasana agar nyaman dan 

tenteram di Kota Madinah, dibuatlah perjanjian dengan kaum Yahudi. Dalam 

perjanjiannya ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk 

memeluk dan menjalankan agamanya. Isi perjanjian yang dibuat Nabi Muhammad 

saw. dengan kaum Yahudi sebagai berikut. 

a. Kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum Muslimin. 

b. Kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya 

masingmasing. 
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c. Kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong-menolong dalam 

melawan siapa saja yang memerangi mereka. 

d. Orang-orang Yahudi memikul tanggung jawab belanja mereka sendiri 

dan sebaliknya kaum muslimin juga memikul belanja mereka sendiri. 

e. Kaum Yahudi dan kaum muslimin wajib saling menasihati dan 

tolongmenolong dalam mengerjakan kebajikan dan keutamaan. 

f. Kota Madinah adalah kota suci yang wajib dijaga dan dihormati oleh 

mereka yang terikat dengan perjanjian itu. 

g. Kalau terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan kaum muslimin 

yang dikhawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, 

urusan itu hendaklah diserahkan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. 

h. Siapa saja yang tinggal di dalam ataupun di luar Kota Madinah wajib 

dilindungi keamanan dirinya kecuali orang zalim dan bersalah sebab 

Allah Swt. menjadi pelindung bagi orang-orang yang baik dan berbakti. 

2. Membentuk Masyarakat yang Berlandaskan Ajaran Islam 

a. Kebebasan Beragama 

Tujuan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad saw adalah memberikan 

ketenangan kepada penganutnya dan memberikan jaminan kebebasan kepada 

kaum Muslimin, Yahudi, dan Nasrani dalam menganut kepercayaan agama 

masing-masing. Dengan demikian, Nabi Muhammad saw memberikan jaminan 

kebebasan beragama kepada Yahudi dan Nasrani yang meliputi kebebasan 

berpendapat, kebebasan beribadah sesuai dengan agamanya, dan kebebasan 

mendakwahkan agamanya. Hanya kebebasan yang memberikan jaminan dalam 

mencapai kebenaran dan kemajuan menuju kesatuan yang integral dan terhormat. 

Menentang kebebasan berarti memperkuat kebatilan dan menyebarkan 

kegelapan yang pada akhirnya akan mengikis habis cahaya kebenaran yang ada 

dalam hati nurani manusia. Cahaya kebenaran yang menghubungkan manusia 

dengan alam semesta (sampai akhir zaman), yaitu hubungan rasa kasih sayang dan 

persatuan, bukan rasa kebencian dan kehancuran. 

b. Azan, Śalat, Zakat, dan Puasa 

Ketika Nabi Muhammad saw. tiba di Madinah, bila waktu śalat tiba, 

orang-orang berkumpul bersama tanpa dipanggil. Lalu terpikir untuk 

menggunakan terompet, seperti Yahudi, tetapi Nabi tidak menyukainya; lalu ada 

yang mengusulkan menabuh genta, seperti Nasrani. Menurut satu sumber atas 

usul Umar bin Khaṭṭab dan kaum muslimin serta menurut sumber lain 

berdasarkan perintah Allah Swt. melalui wahyu, panggilan śalat dilakukan dengan 

aẓan. Selanjutnya Nabi Muhammad saw. memerintahkan kepada Abdullah bin 

Zaid bin Sa‟labah untuk membacakan lapaẓ aẓan kepada Bilal dan 

menyerukannya manakala waktu śalat tiba karena Bilal memiliki suara yang 

merdu. 

Bila waktu śalat tiba, Bilal naik ke atas rumah seorang perempuan Bani 

Najjar yang berada di dekat masjid dan lebih tinggi daripada masjid untuk 

menyerukan a§an dengan lafal: 

Kewajiban śalat yang diterima pada saat mi‟raj, menjelang berakhirnya 

periode Mekah terus dimantapkan kepada para pengikut Nabi Muhammad saw. 

Sementara itu, puasa yang telah dilakukan berdasarkan syariat sebelumnya, kini 
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telah pula diwajibkan setiap bulan Rama«an. Demikian pula halnya dengan zakat. 

Bahkan, setelah kekuasaan Islam berkembang ke seluruh jazirah Arab, Nabi 

Muhammad saw. mengutus pasukannya ke negeri di luar Madinah untuk 

memungut zakat. 

c. Prinsip-prinsip Kemanusiaan 

Pada tahun ke-10 H (631 M) Nabi Muhammad saw. melaksanakan haji 

wada‟ (haji terakhir). Dalam kesempatan ini, Nabi Muhammad saw. 

menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah. Ketika matahari telah tergelincir, 

dengan menunggang untanya yang bernama al-Qaswa‟, Nabi Muhammad saw. 

berangkat dan tiba di lembah yang berada di Uranah. Di tempat ini, dari atas 

untanya Nabi Muhammad saw. memanggil orang-orang dan diulang-ulang 

panggilan itu oleh Rabi‟ah bin Umayyah bin Khalaf.  

Setelah berucap syukur dan puji kepada Allah Swt., Nabi Muhammad saw. 

menyampaikan pidatonya. Khutbah Nabi saw. itu antara lain berisi larangan 

menumpahkan darah kecuali dengan haq dan larangan mengambil harta orang lain 

dengan baṭil karena nyawa dan harta benda adalah suci; larangan riba dan 

larangan menganiaya; perintah untuk memperlakukan para istri dengan baik dan 

lemah lembut dan perintah menjauhi dosa; semua pertengkaran antara mereka di 

zaman jahiliyah harus saling dimaafkan; balas dendam dengan tebusan darah 

sebagaimana berlaku dalam zaman jahiliyah tidak lagi dibenarkan; persaudaraan 

dan persamaan di antara manusia harus ditegakkan; hamba sahaya harus 

diperlakukan dengan baik, mereka makan seperti apa yang dimakan tuannya dan 

berpakaian seperti apa yang dipakai tuannya; dan yang terpenting adalah umat 

Islam harus selalu berpegang kepada al-Qurān dan sunnah. 

Badri Yatim, dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam, Dirasah 

Islamiyah II, menyimpulkan isi khutbah Nabi tersebut dengan menyatakan bahwa 

khutbah Nabi Muhammad saw. berisi prinsip-prinsip kemanusiaan, persamaan, 

keadilan sosial, keadilan ekonomi, kebajikan, dan solidaritas. 

3. Mengajarkan Pendidikan Politik, Ekonomi dan Sosial 

Dalam bukunya 100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia Sepanjang 

Sejarah, Michael H. Hart yang menempatkan Rasulullah saw. Nabi Muhammad 

saw pada urutan pertama menyatakan bahwa beliau adalah satu-satunya orang 

dalam sejarah yang sangat berhasil, baik dalam hal keagamaan maupun 

keduniaan. Dalam urusan politik Rasulullah saw. Menjadi pemimpin politik yang 

amat efektif. Hingga saat ini, empat belas abad pasca wafatnya, pengaruhnya 

sangat kuat dan merasuk. 
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Lampiran 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah  :SMA Negeri 2 Ladongi  

Kelas/Semester : X IPS/2 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 

Materi Pokok  : Meneladani Perjuangan Rasulullah SAW di  Madinah 

Alokasi Waktu : 3 x 45 Menit (1 kali pertemuan) 

Pertemuaan ke- : 1 (Pertama) 

J. Kompetensi Inti : 
       1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

       2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung-jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjuk kan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

perma salahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

       3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedu ral berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, 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. 

       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. 

K. Kompetensi Dasar : 
3-9  Memahami substansi dan Strategi Dakwah Rasullullah  SAW  di 

Madinah. 

4-5  Mendeskripsikan substansi dan Strategi Dakwah Rasullullah  SAW di 

Madinah. 

L. Indikator Pencapaian Kompetensi : 
3.9.1. Memahami makna Perjuangan Dakwah Di Madinah 

3.9.2. Meneladani Perjuangan Dakwah Rasulullah Saw. Di Madinah 

3.9.3. Menganalisis faktor-faktor keberhasilan Rasulullah Saw Dakwah di 

Madinah 

4.7.2.1. Menunjukkan sikap ukhuwwah atau persaudaraan dalamkehidupan 

D.T ujuan Pembelajaran :  
Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu : 

3. Menjelaskan faktor-faktor strategi keberhasilan Dakwah Rasulullah Saw di 

Madinah 

4. Menjelaskan sikap ukhuwwah atau persaudaraan dalamkehidupan 

E. Materi Pembelajaran : 

Meneladani Perjuangan Rasulullah SAW di  Madinah 
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F.   Metode dan Model Pembelajaran : 

g. Strategi : everyone is a teacher here  

h. Media   : Gambar 

G.  Sumber Belajar 

10. Buku PAI Kls X Kemdikbud 

11. Literatur yang memuat tentang Meneladani Perjuangan Rasulullah SAW 

di  Madinah 

12. Al-Qur‟an dan Terjemahannya 

H.  KegiatanPembelajaran : 

No Kegiatan  Waktu 

 

1 

Pendahuluan : 

19. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

Doa dipimpin oleh ketua kelas. 

20. Guru mengecek  kerapian pakaian, dan kebersihan 

kelas dan melakukan absensi 

21. Guru mengajak siswa untuk membaca Al-Qur‟an 

22. Guru memotivasi siswa untuk lebik aktif dan 

semangat belajar dan tidak membuat keributan 

23. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif 

berkaitan dengan materi sebelumnya 

24. Guru menyampaikan Tujuan Pembelajaran  

 

15 Menit 

2 Kegiatan Inti : 

p. Mengamati 

3) Guru menjelaskan materi Meneladani Perjuangan 

Rasulullah Saw di  Madinah dengan mengunakan 

media gambar  

q. Menanya 

4) Guru mengajukan tanya jawab mengenai materi 

Meneladani Perjuangan Rasulullah Saw di  

Madinah 

r. Mengumpulkan data / eksplorasi 

Guru melaksanakan skenario Strategi pembelajaran 

everyone is a teacher here yang sesuai dengan langkah- 

langkah seperti : 

7) Guru membagi kartu index kepada setiap peserta didik 

8)  Guru meminta peserta didik untuk menulis sebuah 

pertanyaan tentang materi Meneladani Perjuangan 

Rasulullah Saw di  Madinah yang sedang dipelajari di 

kelas 

s. Mengasosiasi 

7) Guru mengumpulkan kartu, kemudian dikocok dan 

dibagikan satu kartu pada setiap siswa, akan tetapi 

siswa tidak diperkenangan menerima soal yang ditulis 

sendiri.  

8) Guru meminta siswa untuk membaca diam-diam kartu 

 

105 

Menit 
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No Kegiatan  Waktu 

yang mereka dapat pikirkan satu jawaban.  

t. Mengkomunikasikan 

10) Guru memanggil siswa yang akan membaca dengan 

keras kartu yang mereka dapat dan memberi respons 

(didepan kelas) 

11) Siswa yang lain di dalam kelas untuk menambahkan 

apa yang telah disumbang sukarelawan 

12) Guru memberikan penguatan jawaban tentang 

materi yang telah dijawab olah siswa 

3 Penutup : 

13. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan 

materi Meneladani Perjuangan Rasulullah Saw di  

Madinah  

14. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar rajin-

rajin belajar dirumah 

15. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya 

16. Guru mengakhiri pembelajaran dengan ucapan 

hamdalah secara bersama-sama. 

 

15 Menit 

IV. Penilaian Hasil belajar 

Penilaian dilakukan menggunakan penilaian otentik yang meliputi penilaian 

sikap, pengetahuan dan keterampilan. Format penilaian sebagaiberikut: 

d. ProsedurdanPedomanPenilaian 

6. ProsedurPenilaian 

  

No Aspek yang Di nilai Teknik Penilaian Waktu 

Penilaian 

1 Pengetahuan Pengamatan Saat presentase 

2 Sikap 

 Observasi 

Pengamatan Selama 

pembelajaran 

3 Keterampilan Pengamatan  
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5. Pedomanpenilaian 

Format Penilaian Pengamatan ( Observasi)  

Mata  Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / Semester  : X IPS/Genap 

MateriPokok :Meneladani Perjuangan Rasulullah SAW di   

Madinah 

Hari/tanggal  : 25 Febuari 2019 

N

O 

Nama Siswa L/

P 

Aspek yang diamati 

Keaktifan Kerjasama Disiplin 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1               

23               

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria: 

4  = Selalu, apabilaselalumelakukansesuaipernyataan 

3 = Sering, apa bila sering melakukan dan kadang-kadang tidak melakukan sesuai 

pernyataan 

2 = Kadang, apabila sering tidak melakukan dan kadang melakukan sesuai 

pernyataan 

1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan sesuai pernyataan 

Petunjukpemberianskor: Pemberiannilaiakhirmenggunakanskala 1-4 

   ∑ Skor perolehan 

Nilai =   X  4 

Skor Maksimal 

Apabilanilai yang diperoleh : 

 3,66 – 4,00 = Sangat baik 

 2,66 – 3,65 = Baik 

 1,33 – 2,65 = Cukup 

 ≤     – 1,32 = Kurang 

 

a. Aspek Pengetahuan (KI. 3) 
1. Sebutkan isi Perjanjian Hudaibiyah. 

2. Tuliskan lafaẓ aẓan. 

3. Jelaskan isi khutbah wada‟. 

4. Jelaskan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yang dibangun Nabi 

Muhammad saw. di Madinah. 

5. Jelaskan latar belakang terjadinya Perang Tabuk. 

 Rubrik Penilaian Esay 

  

No. Soal Skor 

1 10 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 
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Skormaksimal = 10 x 10 = 100 

Nilai :JumlahSkor yang diperoleh (uraian) x 100 

JumlahSkorMaksimal 
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Materi Meneladani Perjuangan Rasulullah SAW Di  Madinah 

C. Strategi Dakwah Nabi saw. di Madinah 

1. Meletakkan Dasar-Dasar Kehidupan Bermasyarakat 

Sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad saw. segera meletakkan dasar-

dasar kehidupan bermasyarakat. Dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yang 

dibangun Nabi adalah seperti berikut. 

a. Membangun masjid. Masjid yang dibangun Nabi Muhammad saw. tidak 

saja dijadikan sebagai pusat kehidupan beragama (beribadah), tetapi 

sebagai tempat bermusyawarah, tempat mempersatukan kaum muslimin 

agar memiliki jiwa yang kuat, dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan. 

b. Membangun ukhuwah Islamiyah. Dalam hal ini, Nabi Muhammad saw. 

saw. mempersaudarakan Kaum Anśar (Muslim Madinah) dengan Kaum 

Muhajirin (Muslim Mekah). Beliau mempertemukan dan mengikat Kaum 

Anśar dan Muhajirin dalam satu hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. 

Dengan demikian, Nabi Muhammad saw. telah membangun sebuah ikatan 

persaudaraan tidak saja semata-mata dikarenakan hubungan darah, tetapi 

oleh ikatan agama (ideologi). 

c. Menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang nonmuslim. Untuk 

menjaga stabilitas di Madinah, Nabi Muhammad saw. menjalin 

persahabatan dengan orang-orang Yahudi dan Arab yang masih menganut 

agama nenek moyangnya. Sebuah piagam pun dibuat yang kemudian 

dikenal dengan Piagam Madinah. Dalam piagam itu ditegaskan persamaan 

hak dan menjamin kebebasan beragama bagi orang-orang Yahudi. Setiap 

orang dijamin keamanannya dan diberikan kebebasan dalam hak-hak 

politik dan keagamaan. Setiap orang wajib menjaga keamanan Madinah 

dari serangan luar. Dalam piagam itu dicantumkan pula bahwa Nabi 

Muhammad saw. menjadi kepala pemerintahan dan karena itu otoritas 

mutlak diserahkan kepada beliau. 

Terbentuknya negara Madinah membuat Islam makin kuat. Pada sisi lain, 

timbul kekhawatiran dan kecemasan yang amat tinggi di kalangan Quraisy dan 

musuh-musuh Islam lainnya. Kenyataan ini mendorong orang Quraisy dan yang 

lainnya melakukan berbagai macam bentuk ancaman dan gangguan. Untuk itu, 

Nabi Muhammad saw. mengatur siasat dan 

membentuk pasukan perang serta mengadakan perjanjian dengan berbagai kabilah 

yang ada di sekitar Madinah. Upaya kaum muslimin mempertahankan Madinah 

melahirkan banyak peperangan. Berikut diuraikan beberapa peperangan yang 

terjadi antara kaum muslimin dengan musuh-musuh mereka. 

a. Perang Badar 

Perang Badar merupakan peperangan yang pertama kali terjadi dalam 

sejarah Islam. Perang ini berlangsung antara kaum muslimin melawan musyrikin 

Quraisy. Peperangan ini terjadi pada tanggal 8 Ramaḍan tahun ke-2 Hijrah. 

Dengan perlengkapan yang sederhana, 

Nabi Muhammad saw. dengan 305 orang pasukannya berangkat ke luar Madinah. 

Kira-kira 120 km dari Madinah, tepatnya di Badar, pasukan Nabi bertemu dengan 

pasukan Quraisy berjumlah antara 900- 1.000 orang. Dalam peperangan ini, Nabi 

Muhammad saw. dan kaum 
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muslimin berhasil memperoleh kemenangan.  

Setelah kemenangan ini, salah satu suku Badui yang kuat tertarik untuk 

mengikat perjanjian damai dengan Nabi Muhammad saw. Tak lama kemudian, 

Nabi menyerang suku Yahudi Madinah dan Qainuqa‟ yang turut berkomplot 

dengan orang Quraisy Mekah. Orang-orang Yahudi ini akhirnya meninggalkan 

Madinah dan menetap di A«ri‟at, perbatasan Syria. 

b. Perang Uhud 

Kekalahan dalam Perang Badar makin menimbulkan kebencian Quraisy 

kepada kaum muslimin. Karena itu, mereka bersumpah akan menuntut balas 

kekalahan tersebut. Pada tahun ke-3 Hijrah, mereka berangkat ke Madinah 

dengan membawa 3000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang di 

antara mereka memakai baju besi. Pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. 

Kedatangan pasukan Quraisy ini disambut Nabi Muhammad saw. dengan sekitar 

1.000 pasukan.  

Ketika pasukan Nabi Muhammad saw. melewati batas kota, Abdullah bin 

Ubay menarik 300 pasukan yang terdiri atas orang Yahudi dan kembali ke 

Madinah. Dengan pasukan yang masih tersisa 700 orang, Nabi Muhammad saw. 

melanjutkan perjalanan. Pasukan Nabi Muhammad saw. dan pasukan Quraisy 

bertemu di Bukit Uhud. Perang besar pun berkobar. Mula-mula pasukan berkuda 

Khalid bin Walid gagal menembus dan menaklukkan pasukan pemanah Nabi. 

Pasukan Quraisy kocar-kacir. Namun, kemenangan yang sudah di ambang pintu 

gagal diraih karena pasukan Nabi Muhammad saw., termasuk pasukan pemanah, 

tergoda oleh harta peninggalan musuh. 

Pasukan Khalid bin Walid berbalik menyerang; pasukan pemanah dapat 

dilumpuhkan dan satu per satu pasukan Nabi berguguran di medan pertempuran. 

Dalam pertempuran ini, sekitar 70 orang pasukan Nabi gugur sebagai syuhada‟. 

Setelah peperangan ini, Nabi Muhammad saw. menindak tegas Abdullah bin 

Ubay dan pasukannya. Bani Nadir, satu dari dua suku Yahudi Madinah yang 

berkomplot dengan Abdullah bin Ubay, diusir dari Madinah. Kebanyakan mereka 

pergi dan menetap di Khaibar. 

c. Perang Ahzab/Khandaq 

Bani Nadir yang menetap di Khaibar berkomplot dengan musyrikin 

Quraisy untuk menyerang Madinah. Pasukan gabungan mereka berkekuatan 

24.000 pasukan. Pasukan ini berangkat ke Madinah pada tahun ke-5 Hijrah. Atas 

usul Salman al-Farisi, umat Islam menggali Parit untuk pertahanan. Oleh karena 

itu, perang ini disebut dengan Perang Khandaq (Parit). Selain itu, peperangan ini 

disebut dengan Perang Ahzab (sekutu beberapa suku) karena Bani Nadir (orang 

Yahudi yang terusir dari Madinah), musyrikin Quraisy, dan beberapa suku Arab 

yang masih musyrik berkomplot melawan pasukan Islam. 

Pasukan musuh yang hendak masuk ke Madinah tertahan oleh parit. 

Karena itu, mereka mengepung Madinah dengan membangun kemah-kemah di 

luar parit. Pengepungan ini berlangsung selama satu bulan dan berakhir setelah 

badai kencang menerpa dan memporakporandakan kemah-kemah mereka. 

Kenyataan ini memaksa pasukan Ahzab menghentikan pengepungan dan kembali 

ke negeri masingmasing tanpa mendapat hasil apa pun.  
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Dalam suasana kritis, orang-orang Yahudi dan Bani Quraizah di bawah 

pimpinan Ka‟ab bin Asad melakukan pengkhiatan. Setelah musuh menghentikan 

pengepungan dan meninggalkan Madinah, para pengkhianat itu dihukum mati. 

d. Perang Hunain 

Meskipun Mekah telah ditaklukkan, tidak semua suku Arab bersedia 

tunduk kepada Nabi Muhammad saw. Ada dua suku yang masih melakukan 

perlawanan terhadap Nabi Muhammad saw., yaitu Bani Ṣaqif di Ṭaif dan Bani 

Hawazin di antara Mekah dan Ṭaif. Kedua suku ini berkomplot melawan Nabi 

Muhammad saw. dengan alasan menuntut balas atas berhala-berhala mereka 

(yang ada di Ka‟bah) yang dihancurkan oleh tentara Islam ketika penaklukan 

Mekah.  

Dengan kekuatan 12.000 pasukan di bawah pimpinan Nabi Muhammad 

saw., tentara Islam berangkat menuju Hunain. Dalam waktu singkat Nabi 

Muhammad saw. dan pasukannya dapat menumpas pasukan musuh. Dengan 

takluknya Bani Ṣaqif dan Bani Hawazin, seluruh jazirah Arab di bawah kekuasaan 

Nabi Muhammad saw. 

e. Perang Tabuk 

Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti oleh Nabi 

Muhammad saw.. Perang ini terjadi karena kecemburuan dan kekhawatiran 

Heraklius atas keberhasilan Nabi Muhammad saw. menguasai seluruh jazirah 

Arab. Untuk itu, Heraklius menyusun 

kekuatan yang sangat besar di utara Jazirah Arab dan Syria yang merupakan 

daerah taklukan Romawi. Dalam pasukan besar ini bergabung Bani Gassan dan 

Bani Lachmides. 

Menghadapi peperangan ini, banyak sekali kaum muslimin yang 

“mendaftar” untuk turut berperang. Olah karena itu, terhimpun pasukan yang 

sangat besar. Melihat besarnya jumlah tentara Islam, pasukan Romawi menjadi 

ciut nyalinya dan kemudian menarik diri, kembali ke negerinya. Nabi Muhammad 

saw. tidak melakukan pengejaran, tetapi berkemah di Tabuk. Dalam kesempatan 

ini, Nabi membuat perjanjian dengan penduduk setempat. Dengan demikian, 

wilayah perbatasan itu dapat dikuasai dan dirangkul masuk dalam barisan Islam. 

2. Surat Nabi Muhammad saw. kepada Para Raja 

Genjatan senjata antara Nabi Muhammad saw. dengan musyrikin Quraisy 

telah memberi kesempatan kepada Nabi Muhammad saw. untuk melirik negeri-

negeri lain sambil memikirkan cara berdakwah ke sana. Salah satu cara yang 

ditempuh Nabi Muhammad saw. adalah dengan berkirim surat kepada raja-raja, 

para penguasa negeri-negeri tersebut. Di antara raja-raja yang dikirimi surat oleh 

Nabi Muhammad saw. adalah raja Gassan, Mesir, Abisinia, Persia, dan Romawi. 

Tidak satu pun dari rajaraja tersebut menyambut dan menerima ajakan Nabi 

Muhammad saw. Semuanya menolak dengan cara yang beragam. Ada yang 

menolak dengan baik dan simpati dan ada pula yang menolak dengan kasar seperti 

yang 

dilakukan oleh Raja Gassan. Ia tidak sekadar menolak, bahkan utusan Nabi 

Muhammad saw. ia bunuh dengan kejam. 

Untuk membalas perlakuan Raja Gassan, Nabi Muhammad saw. 

menyiapkan 3.000 orang pasukan. Peperangan terjadi di Mu‟tah, sebelah utara 
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Jazirah Arab. Pasukan Islam kesulitan menghadapi tentara Raja Gassan yang 

dibantu oleh Romawi. Beberapa orang pasukan muslim gugur sebagai syuhada‟ 

dalam pertempuran itu. Melihat kenyatan ini, komandan pasukan, Khalid bin 

Walid menarik pasukannya dan kembali ke Madinah. 

3. Penaklukan Mekah 

Pada tahun ke-6 Hijrah, ketika haji telah disyariatkan, Nabi Muhammad 

saw. dengan 1.000 orang kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk 

melaksanakan ibadah haji. Karena itu, Nabi Muhammad saw. beserta kaum 

muslimin berangkat dengan pakaian iḥram dan tanpa senjata. Sebelumsampai di 

Mekah, tepatnya di Hudaibiyah, Nabi Muhammad saw. dan kaum 

Keislaman penduduk Mekah memberikan pengaruh yang sangat besar kepada 

suku-suku di berbagai pelosok Arab. Oleh karena itu, pada tahun ke-9 dan 10 

Hijrah (630 – 631 M) Nabi Muhammad saw. menerima muslimin tertahan dan 

tidak boleh masuk ke Mekah. Sambil menunggu izin untuk masuk ke Mekah, 

Nabi saw. dan kaum muslimin berkemah di sana. 

Nabi Muhammad saw. dan kaum muslimin tidak mendapat izin memasuki Mekah 

dan akhirnya dibuatlah Perjanjian Hudaibiyah. 

Perjanjian Hudaibiyah berisi lima kesepakatan, yaitu (1) kaum muslimin 

tidak boleh mengunjungi Ka‟bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun 

depan, (2) lama kunjungan dibatasi sampai tiga hari saja, (3) kaum muslimin 

wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. 

Sebaliknya, pihak Quraisy menolak untuk mengembalikan orang-orang Madinah 

yang kembali ke Mekah, (4) selama sepuluh tahun dilakukan genjatan senjata 

antara masyarakat Madinah dan Mekah, dan (5) tiap kabilah yang ingin masuk ke 

dalam persekutuan kuam Quraisy atau kaum muslimin, bebas melakukannya 

tanpa mendapat rintangan. 

Dengan adanya perjanjian ini, harapan untuk mengambil alih Ka‟bah dan 

menguasai Mekah kembali terbuka. Ada dua faktor yang mendorong Nabi 

Muhammad saw. untuk menguasai Mekah. Pertama, Mekah adalah pusat 

keagamaan bangsa Arab. Apabila Mekah dapat dikuasai, penyebaran Islam ke 

seluruh Jazirah Arab akan dapat dilakukan. Kedua, orang-orang Quraisy adalah 

orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar. Dengan 

dikuasainya Mekah, kemungkinan besar orangorang Quraisy, yang merupakan 

suku Nabi Muhammad saw. sendiri, akan memeluk Islam. Dengan Islamnya 

orang-orang Quraisy, Islam akan mendapat dukungan yang besar. Setahun 

kemudian, Nabi Muhammad saw. bersama kaum muslimin melaksanakan ibadah 

haji sesuai dengan perjanjian. Dalam kesempatan ini banyak penduduk Mekah 

yang masuk Islam karena melihat kemajuan yang diperoleh oleh penduduk 

Madinah. 

Dua tahun Perjanjian Hudaibiyah berlangsung, dakwah Islam telah 

menjangkau seluruh Jazirah Arab dan mendapat tanggapan positif. Prestasi ini, 

menurut orang Quraisy, dikarenakan adanya Perjanjian Hudaibiyah. Oleh karena 

itu, secara sepihak mereka membatalkan perjanjian tersebut. Nabi Muhammad 

saw. segera berangkat ke Mekah dengan 10.000 orang tentara. Tanpa kesulitan, 

Nabi Muhammad saw. dan pasukannya memasuki Mekah dan berhala-berhala di 

semua sudut negeri dihancurkan. Setelah itu, Nabi Muhammad saw. berkhutbah 
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memberikan pengampunan bagi orang-orang Quraisy. Dalam khutbah itu Nabi 

Muhammad saw. menyatakan “siapa yang menyarungkan pedangnya ia akan 

aman, siapa yang masuk ke Masjidil Haram ia akan aman, dan siapa yang masuk 

ke rumah Abu Sufyan ia juga akan aman.” Setelah khutbah itu, penduduk Mekah 

datang berbondong-bondong dan menyatakan diri sebagai muslim. Sejak 

peristiwa itu, Mekah berada di bawah kekuasaan Nabi Muhammad saw. 

Keislaman penduduk Mekah memberikan pengaruh yang sangat besar 

kepada suku-suku di berbagai pelosok Arab. Oleh karena itu, pada tahun ke-9 dan 

10 Hijrah (630 – 631 M) Nabi Muhammad saw. menerima berbagai delegasi 

suku-suku Arab sehingga tahun itu disebut dengan tahun perutusan. Sejak itu, 

peperangan antarsuku telah berubah menjadi saudara seagama dan persatuan Arab 

pun terwujud. Nabi Muhammad saw. kembali ke Madinah. Ia mengatur organisasi 

masyarakat Arab yang telah memeluk Islam. Petugas keamanan dan para da‟i 

dikirim ke daerahdaerah untuk mengajarkan Islam, mengatur peradilan, dan 

memungut zakat. Dua bulan kemudian, Nabi Muhammad saw. jatuh sakit, dan 

pada 12 Rabi‟ul Awwal 11 H bertepatan dengan 8 Juni 632 M ia wafat di rumah 

istrinya, Aisyah. 
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Lampiran 6 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN  

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS I MELALUI  

STRATEGI EVERYONE IS A TEACHER HERE DENGAN 

MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR 

 

Pertemuan Pertama 

Nama Sekolah      : SMA Negeri 2 Ladongi 

Mata Pelajaran    : Pendidikan agama islam 

Materi  : Hikmah Haji, Zakat dan Wakaf 

Sub Materi  : Haji 

Kelas  : X IPS 

Siklus ke  : I (satu) 

Pertemuaan ke-     : 1 

Kompetensi Dasar : 

3.9.     Memahami Pengelolaan Haji  

4.7.1.  Menyajikan Dalil Tentang Ketentuan Haji 

4.7.3.  Menyajikan pengelolaan Haji 

No Aspek Yang Diamati Terlaksana 

 PENDAHULUAAN  YA TDK Skor 

1 Guru membuka pembelajaran dengan 

salam dan Doa dipimpin oleh ketua kelas 
√   

2 Guru mengecek  kerapian pakaian, dan 

kebersihan kelas 
 √      

3 Guru melakukan Absensi √     

4 Guru mengajak siswa untuk membaca 

Al-Qur‟an 

    

5 Guru memotivasi siswa untuk lebik aktif 

dan semangat belajar dan tidak membuat 

keributan 

   √  

6 Guru mengajukan pertanyaan secara 

komunikatif berkaitan dengan materi 

sebelumnya 

  √  

7       Guru menyampaikan Tujuan 

Pembelajaran 

   √  

KEGIATAN INTI 

8 Guru menjelaskan materi Haji dengan 

menggunakan media gambar  
√   

9 Guru mempersilahkan peserta didik untuk 

menanyakan hal-hal yang tidak 

dimengerti 

√   

10 Guru membagikan kartu index kepada 

peserta didik 
√   
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11 Guru meminta peserta didik untuk 

menulis sebuah pertanyaan tentang 

materi Haji yang sedang dipelajari 

√   

12 Guru mengumpulkan kartu index yang 

sudah ditulis oleh peserta didik 
√   

13 Guru mengocok kartu yang berisi sebuah 

pertanyaan dan dibagikan lagi kepada 

peserta didik akan tetapi siswa tidak 

diperkenangan menerima soal yang 

ditulis sendiri.   

  √   

14 Guru meminta siswa untuk membaca 

diam-diam kartu yang mereka dapat 

pikirkan satu jawaban. 

 √  

15 Guru memanggil siswa yang akan 

membaca dengan keras kartu yang 

mereka dapat dan memberi respons 

(didepan kelas) 

√   

16 Guru meminta yang lain di dalam kelas 

untuk menambahkan apa yang telah 

dijawab oleh siswa 

 √  

17 Guru memberikan penguatan mengenai 

jawaban siswa yang telah dipaparkan 

 √  

PENUTUP 

18 Guru menyimpulkan materi pelajaran √   

19 Guru memberikan motivasi kepada siswa 

agar rajin-rajin belajar dirumah 

 √  

20 Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya 
√   

21 Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

ucapan hamdalah secara bersama-sama. 
√   

Terlaksana 14  66,66% 

Tidak Terlaksana  7 33,33% 

Rumus: Presentai nilai rata-rata: 

    𝑁𝑅 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100% 

keterangan: 

YA = Sangat baik    Skor : 1 

TDK = Baik     Skor : 0 

Ladongi, 28 Januari 2019 

Pengamat 

            

 

 
Sri Wahyuningsih, S.Pd. 

Nip: 198102112010012018 
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Lampiran 7 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN  

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS I MELALUI  

STRATEGI EVERYONE IS A TEACHER HERE DENGAN 

MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR 

 

Pertemuan Kedua 

Nama Sekolah    : SMA Negeri 2 Ladongi 

Mata Pelajaran    : Pendidikan agama islam 

Materi       : Hikmah Haji, Zakat Dan Wakaf 

Sub Materi          : Zakat dan Waqaf 

Kelas       : X IPS 

Siklus ke      : I (satu) 

Pertemuaan ke-   : II 

Kompetensi Dasar: 

3.9.     Memahami Pengelolaan Zakat dan Wakaf  

4.7.1.  Menyajikan Dalil Tentang Ketentuan Zakat dan Wakaf 

4.7.2.  Menyajikan Pengelolaan Zakat dan Wakaf 

 

No Aspek yang diamati Terlaksana 

PENDAHULUAAN  YA TDK Skor 

1 Guru membuka pembelajaran dengan salam 

dan Doa dipimpin oleh ketua kelas. 
√   

2 Guru mengecek  kerapian pakaian, dan 

kebersihan kelas 
√      

3 Guru melakukan Absensi   √     

4 Guru mengajak siswa untuk membaca Al-

Qur‟an 
√   

5 Guru memotivasi siswa untuk lebik aktif dan 

semangat belajar dan tidak membuat 

keributan 

   √  

6 Guru mengajukan pertanyaan secara 

komunikatif berkaitan dengan materi 

sebelumnya 

√   

7 Guru menyampaikan Tujuan Pembelajaran   √  

KEGIATAN INTI 

8 Guru menjelaskan materi Zakat dan Wakaf 

dengan menggunakan media gambar  
  √   

9 Guru mempersilahkan peserta didik untuk 

menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti 
√   

10 Guru membagikan kartu index kepada √   
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peserta didik 

11 Guru meminta peserta didik untuk menulis 

sebuah pertanyaan tentang materi Zakat dan 

Wakaf yang sedang dipelajari 

√   

12 Guru mengumpulkan kartu index yang sudah 

ditulis oleh peserta didik 
√   

13 Guru mengocok kartu yang berisi sebuah 

pertanyaan dan dibagikan lagi kepada 

peserta didik akan tetapi siswa tidak 

diperkenangan menerima soal yang ditulis 

sendiri.   

  √   

14 Guru meminta siswa untuk membaca diam-

diam kartu yang mereka dapat pikirkan satu 

jawaban. 

√   

15 Guru memanggil siswa yang akan membaca 

dengan keras kartu yang mereka dapat dan 

memberi respons (didepan kelas) 

√   

16 Guru meminta yang lain di dalam kelas 

untuk menambahkan apa yang telah dijawab 

oleh siswa 

√   

17 Guru memberikan penguatan jawaban  

materi yang telah dijawab olah siswa 
√   

PENUTUP 

18 Guru menyimpulkan materi pelajaran √   

19 Guru memberikan motivasi kepada siswa 

agar rajin-rajin belajar dirumah 
√   

20 Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya 

 √  

21 Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

ucapan hamdalah secara bersama-sama. 
√   

Terlaksana 18  85,71 

Tidak Terlaksana  3 14,28 

Rumus: Presentai nilai rata-rata: 𝑁𝑅 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100%   

  

Keterangan: 

YA = 1    

TDK = 0    

Ladongi, 4 Februari  2019 

Pengamat 

 

    

 
Sri Wahyuningsih, S.Pd. 

Nip: 198102112010012018 
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Lampiran 8 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN  

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS II MELALUI  

STRATEGI EVERYONE IS A TEACHER HERE DENGAN 

MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR 

Pertemuan Pertama: 

Nama Sekolah      : SMA Negeri 2 Ladongi 

Mata Pelajaran      : Pendidikan Agama Islam 

Materi Pelajaranl  : Meneladani Perjuangan Rasulullah SAW di  Madinah 

Kelas        : X IPS 

Siklus ke       : II (Dua) 

Pertemuaan Ke-    : 1 (Pertama) 

Kompetensi Dasar : 

3-9  Memahami substansi dan Strategi Dakwah Rasullullah SAW. di Madinah. 

4-5 Mendeskripsikan substansi dan Strategi Dakwah Rasullullah  SAW. di 

Madinah. 

No Aspek yang diamati Terlaksana 

PENDAHULUAAN  YA TDK Skor 

1 Guru membuka pembelajaran dengan salam 

dan Doa dipimpin oleh ketua kelas. 
√   

2 Guru mengecek  kerapian pakaian, dan 

kebersihan kelas 
√      

3 Guru melakukan Absensi   √     

4 Guru mengajak siswa untuk membaca Al-

Qur‟an 

   

5 Guru memotivasi siswa untuk lebik aktif dan 

semangat belajar dan tidak membuat keributan 
√     

6 Guru mengajukan pertanyaan secara 

komunikatif berkaitan dengan materi 

sebelumnya 

√   

7 Guru menyampaikan Tujuan Pembelajaran   √  

KEGIATAN INTI 

8 Guru menjelaskan materi Meneladani 

Perjuangan Rasulullah Saw. di  Madinah 

dengan menggunakan media gambar  

   √   

9 Guru mempersilahkan peserta didik untuk 

menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti 
√   

10 Guru membagikan kartu index kepada 

peserta didik 
√   
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11 Guru meminta peserta didik untuk menulis 

sebuah pertanyaan tentang materi Meneladani 

Perjuangan Rasulullah Saw. di  Madinah yang 

sedang dipelajari 

√   

12 Guru mengumpulkan kartu index yang sudah 

ditulis oleh peserta didik 

     

√ 

  

13 Guru mengocok kartu yang berisi sebuah 

pertanyaan dan dibagikan lagi kepada peserta 

didik akan tetapi siswa tidak diperkenangan 

menerima soal yang ditulis sendiri.   

  √   

14 Guru meminta siswa untuk membaca diam-

diam kartu yang mereka dapat pikirkan satu 

jawaban. 

√   

15 Guru memanggil siswa yang akan membaca 

dengan keras kartu yang mereka dapat dan 

memberi respons (didepan kelas) 

√   

16 Guru meminta yang lain di dalam kelas untuk 

menambahkan apa yang telah dijawab oleh 

siswa 

√   

17 Guru memberikan penguatan jawaban tentang 

materi yang telah dijawab olah siswa 
√   

PENUTUP 

18 Guru menyimpulkan materi pelajaran √   

19 Guru memberikan motivasi kepada siswa agar 

rajin-rajin belajar dirumah 

 √  

20 Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya 
√   

21 Guru mengakhiri pembelajaran dengan ucapan 

hamdalah secara bersama-sama. 
√   

Terlaksana 19  90,45 

Tidak Terlaksana  2 9,52 

Rumus: Presentai nilai rata-rata: 𝑁𝑅 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100% 

Keterangan: 

YA = Sangat baik    Skor : 1 

TDK = Baik     Skor : 0 

     Ladongi, 18 Februari 2019 

  Pengamat 

 

 

Sri Wahyuningsih, S.Pd. 

Nip: 198102112010012018 
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Lampiran 9 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN  

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS II MELALUI  

STRATEGI EVERYONE IS A TEACHER HERE DENGAN 

MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR 

 

Pertemuan kedua: 

Nama Sekolah     : SMA Negeri 2 Ladongi 

Mata Pelajaran     : Pendidikan Agama Islam 

Materi Pelajaranl : Meneladani Perjuangan Rasulullah SAW di  Madinah 

Kelas       : X IPS 

Siklus ke      : II (Dua) 

Pertemuaan ke-    : 2 (Dua) 

Kompetensi Dasar : 

3-9  Memahami substansi dan Strategi Dakwah Rasullullah  SAW  di Madinah. 

4-5 Mendeskripsikan substansi dan Strategi Dakwah Rasullullah  SAW. di 

Madinah. 

No Aspek yang diamati Terlaksana 

PENDAHULUAAN  YA TDK Skor 

1 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

Doa dipimpin oleh ketua kelas. 
√   

2 Guru mengecek  kerapian pakaian, dan 

kebersihan kelas 
√      

3 Guru melakukan Absensi    √     

4 Guru mengajak siswa untuk membaca Al-

Qur‟an 
√   

5 Guru memotivasi siswa untuk lebik aktif dan 

semangat belajar dan tidak membuat keributan 
√     

6 Guru mengajukan pertanyaan secara 

komunikatif berkaitan dengan materi 

sebelumnya 

√   

7 Guru menyampaikan Tujuan Pembelajaran √   

KEGIATAN INTI 

8 Guru menjelaskan materi Meneladani 

Perjuangan Rasulullah Saw. di  Madinah dengan 

menggunakan media gambar  

    √   

9 Guru mempersilahkan peserta didik untuk 

menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti 
√   
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10 Guru membagikan kartu index kepada peserta 

didik 
√   

11 Guru meminta peserta didik untuk menulis 

sebuah pertanyaan tentang materi Meneladani 

Perjuangan Rasulullah Saw. di  Madinah yang 

sedang dipelajari 

√   

 

12 Guru mengumpulkan kartu index yang sudah 

ditulis oleh peserta didik 
√   

13 Guru mengocok kartu yang berisi sebuah 

pertanyaan dan dibagikan lagi kepada peserta 

didik akan tetapi siswa tidak diperkenangan 

menerima soal yang ditulis sendiri.   

   √   

14 Guru meminta siswa untuk membaca diam-diam 

kartu yang mereka dapat pikirkan satu jawaban. 
√      

15 Guru memanggil siswa yang akan membaca 

dengan keras kartu yang mereka dapat dan 

memberi respons (didepan kelas) 

√   

16 Guru meminta yang lain di dalam kelas untuk 

menambahkan apa yang telah dijawab oleh siswa 
√   

17 Guru memberikan penguatan jawaban tentang 

materi yang telah dijawab olah siswa 
√   

PENUTUP 

18 Guru menyimpulkan materi pelajaran √   

19 Guru memberikan motivasi kepada siswa agar 

rajin-rajin belajar dirumah 
   √    

20 Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya 
  √     

21 Guru mengakhiri pembelajaran dengan ucapan 

hamdalah secara bersama-sama. 
√   

Terlaksana 21  100 

Tidak Terlaksana  0 0 

Rumus: Presentai nilai rata-rata: 𝑁𝑅 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100%  

Keterangan: 

YA = Sangat baik    Skor : 1  

TDK = Baik     Skor : 0 

Ladongi, 25 Februari 2018 

       Pengamat 

 

 

Sri Wahyuningsih, S.Pd. 

Nip: 198102112010012018 
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Lampiran 10 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA KEGIATAN  

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS I MELALUI  

STRATEGI EVERYONE IS A TEACHER HERE DENGAN 

MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR 

 

Pertemuan Pertama 

Nama Sekolah     : SMA Negeri 2 Ladongi 

Mata Pelajaran    : Pendidikan Agama Islam 

Materi Pelajaran  : Hikmah Haji, Zakat dan Wakaf 

Sub Materi     : Haji 

Kelas : X.IPS 

Siklus ke : I (satu) 

Pertemuaan ke-    : 1 

3.9.     Memahami Pengelolaan Haji  

4.7.1.  Menyajikan Dalil Tentang Ketentuan Haji 

4.7.2.  Menyajikan Pengelolaan Haji 

No Aspek yang diamati Terlaksana 

PENDAHULUAAN YA TDK Skor 

1 Siswa menjawab salam dari guru, dan ketua 

kelas memimpin doa 
 √   

2 Siswa  menyiapkan diri untuk belajar. √   

3 Siswa mendengarkan guru melakukan 

Absensi 
√   

4 Siswa membaca Al-Qur‟an sebelum 

memulai pelajaran 
√   

5 Siswa mendengarkan guru memberikan 

memotivasi siswa untuk lebik aktif dan 

semangat belajar  

 √  

6 Siswa menjawab pertanyaan dari guru 

mengenani materi sebelumnya 

 √  

7 Siswa mendengarkan guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

 √  

KEGIATAN INTI 

8 Siswa mendengarkan guru menjelaskan 

materi Haji dengan menggunakan media 

gambar  

√   

9 Siswa menanyakan hal-hal yang tidak 

dimengerti mengenai materi Haji 
√   

10 Antusias siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran  

 √  

11 Siswa aktif menerima kartu index yang 

diberikan oleh guru 
√   
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Rumus: Presentai nilai rata-rata:𝑁𝑅 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100%  

Keterangan: 

YA    Skor : 1 

TDK    Skor : 0 

Ladongi, 28 Januari 2019 

Pengamat  

 

 

 

 
Sri Wahyuningsih, S.Pd. 

Nip: 198102112010012018 

 

 

 

 

 

12 Siswa menulis sebuah pertanyaan mengenai 

materi Haji yang sedang dipelajari 
  √    

13 Siswa mengumpulkan kartu index yang 

ditulis (pertanyaan) 
√   

14 Siswa membaca diam-diam pertanyaan atau 

topik pada kartu dan pikirkan satu jawaban 
√    

15 Siswa  membaca dengan keras kartu yang 

mereka dapat dan memberi respons (didepan 

kelas) 

 √  

16 Siswa yang lain di dalam kelas untuk 

menambahkan apa yang telah disumbang 

sukarelawan 

 √  

17 Siswa mendengarkan guru memberikan 

penguatan jawaban tentang materi yang 

telah dijawab 

 √  

PENUTUP    

18 Siswa mendengarkan guru menyimpulkan 

materi pelajaran 
√   

19 Siswa mendengarkan guru memberikan 

motivasi  

 √  

20 Siswa mendengarkan guru menyampaikan 

materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya 

√   

21 Siswa mengakhiri pembelajaran dengan 

ucapan hamdalah secara bersama-sama. 
√   

Terlaksana  13  61,90 

Tidak Terlaksana  8 38,09 
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Lampiran 11 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA KEGIATAN  

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS I MELALUI  

STRATEGI EVERYONE IS A TEACHER HERE DENGAN 

MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR 

 

Pertemuan Pertama 

Nama Sekolah     : SMA Negeri 2 Ladongi 

Mata Pelajaran     : Pendidikan Agama Islam 

materi Pelajaran   : Hikmah Haji, Zakat dan WaKaf 

Sub Materi      : Zakat dan WaKaf 

Kelas       : X.IPS 

Siklus ke      : I (satu) 

Pertemuan ke-       : II 

Kompetensi Dasar : 

3.9.     Memahami Pengelolaan Zakat dan WaKaf  

4.7.1.  Menyajikan Dalil Tentang Ketentuan Zakat dan WaKaf 

4.7.2.  Menyajikan Pengelolaan Zakat dan Waqaf  

No Aspek yang diamati Terlaksana 

PENDAHULUAAN YA TDK Skor 

1 Siswa menjawab salam dari guru, dan ketua 

kelas memimpin doa 
√   

2 Siswa  menyiapkan diri untuk belajar.  √   

3 Siswa mendengarkan guru melakukan 

Absensi 
   √    

4 Siswa membaca Al-Qur‟an sebelum 

memulai pelajaran 
√    

5 Siswa mendengarkan guru memberikan 

memotivasi guru untuk lebik aktif dan 

semangat belajar  

    √  

6 Siswa menjawab pertanyaan dari guru 

mengenani materi sebelumnya 

 √  

7 Siswa mendengarkan guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

 √  

  KEGIATAN INTI 

8 Siswa mendengarkan guru menjelaskan 

materi  Zakat dan Wakaf dengan 

menggunakan media gambar  

√   

9 Siswa menanyakan hal-hal yang tidak 

dimengerti mengenai materi  Zakat dan 

Wakaf 

 √  

10 Antusias siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

 √  

11 Siswa aktif menerima kartu index yang √   
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Presentai nilai rata-rata: 𝑁𝑅 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100% 

keterangan: 

YA = 1    

TDK = 0 

Ladongi,  04 Februari  2019 

Pengamat 

 

 

 
Sri Wahyuningsih, S.Pd. 

Nip: 198102112010012018 

 

 

 

diberikan oleh guru 

12 Siswa menulis sebuah pertanyaan tentang 

materi  Zakat dan Wakaf yang sedang 

dipelajari 

√   

13 Siswa mengumpulkan kartu index yang sudah 

ditulis (pertanyaa) 
√   

14 Siswa membaca diam-diam pertanyaanatau 

topik pada kartu dan pikirkan satu jawaban 
√   

15 Siswa  membaca dengan keras kartu yang 

mereka dapat dan memberi respons (didepan 

kelas) 

√   

16 Siswa yang lain di dalam kelas untuk 

menambahkan apa yang telah disumbang 

sukarelawan 

√   

17 Siswa mendengarkan guru memberikan 

penguatan jawaban tentang materi yang telah 

dijawab 

√   

PENUTUP 

18 Siswa mendengarkan guru menyimpulkan 

materi pelajaran 
√   

19 Siswa mendengarkan guru memberikan 

motivasi  
√   

20 Siswa mendengarkan guru menyampaikan 

materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya 

 √  

21 Siswa mengakhiri pembelajaran dengan 

ucapan hamdalah secara bersama-sama. 
√   

Terlaksana 15  71,42 

Tidak Terlaksana  6 28,57 
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Lampiran 12 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA KEGIATAN  

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS II MELALUI  

STRATEGI EVERYONE IS A TEACHER HERE DENGAN 

MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR 

Pertemuan Pertama 

Nama Sekolah    : SMA Negeri 2 Ladongi 

Mata Pelajaran    : Pendidikan Agama Islam 

Materi Pelajaran  : Meneladani Perjuangan Rasulullah SAW di  Madinah 

Kelas       : X.IPS 

Siklus ke      : II (Dua) 

Kompetensi Dasar: 

3-9  Memahami substansi dan Strategi Dakwah Rasullullah SAW di Madinah. 

4-5 Mendeskripsikan substansi dan Strategi Dakwah Rasullullah  SAW. di 

Madinah. 

No Aspek yang diamati Terlaksana 

PENDAHULUAAN YA TDK Skor 

1 Siswa menjawab salam dari guru, dan ketua 

kelas memimpin doa 
√   

2 Siswa  menyiapkan diri untuk belajar. √   

3 Siswa mendengarkan guru melakukan 

Absensi 
 √   

4 Siswa membaca Al-Qur‟an sebelum 

memulai pelajaran 
√   

5 Siswa mendengarkan guru memberikan 

memotivasi guru untuk lebik aktif dan 

semangat belajar  

√   

6 Siswa menjawab pertanyaan dari guru 

mengenani materi sebelumnya 
√   

7 Siswa mendengarkan guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

 √  

KEGIATAN INTI 

8 Siswa mendengarkan guru menjelaskan 

materi  Meneladani Perjuangan Rasulullah 

Saw. di  Madinah dengan menggunakan 

media gambar   

√   

9 Siswa menanyakan hal-hal yang tidak 

dimengerti mengenai materi   Meneladani 

Perjuangan Rasulullah Saw. di  Madinah 

√   
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Presentai nilai rata-rata: 𝑁𝑅 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100% 

Keterangan: YA=Skor : 1    TDK=Skor : 0 

Ladongi, 18 Februari 2019 

 Pengamat 

 

 

   Sri Wahyuningsih, S.Pd. 

   Nip: 198102112010012018 

10 Antusias siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran 
√   

11 Siswa aktif menerima kartu index yang 

diberikan  
√   

12 Siswa menulis sebuah pertanyaan tentang 

materi   Meneladani Perjuangan Rasulullah 

Saw. di  Madinah yang sedang dipelajari 

   √    

13 Siswa mengumpulkan kartu index yang 

sudah ditulis (pertanyaan) 
√   

14 Siswa membaca diam-diam pertanyaanatau 

topik pada kartu dan pikirkan satu jawaban 
√   

15 Siswa  membaca dengan keras kartu yang 

mereka dapat dan memberi respons (didepan 

kelas) 

√   

16 Siswa yang lain di dalam kelas untuk 

menambahkan apa yang telah disumbang 

sukarelawan 

√   

17 Siswa mendengarkan guru memberikan 

penguatan jawaban tentang materi yang telah 

dijawab 

√   

PENUTUP 

18 Siswa mendengarkan guru menyimpulkan 

materi pelajaran 
√   

19 Siswa mendengarkan guru memberikan 

motivasi  

 √ 

 

 

20 Siswa mendengarkan guru menyampaikan 

materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya 

 

√ 

  

21 Siswa mengakhiri pembelajaran dengan 

ucapan hamdalah secara bersama-sama. 
√   

 Terlaksana 18  85,71 

 Tidak Terlaksana  3      

14,28 
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Lampiran 13 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA KEGIATAN  

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS II MELALUI  

STRATEGI EVERYONE IS A TEACHER HERE DENGAN 

MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR 

 

Pertemuan Kedua 

Nama Sekolah    : SMA Negeri 2 Ladongi 

Mata Pelajaran    : Pendidikan Agama Islam 

Materi Pelajaran : Meneladani Perjuangan Rasulullah SAW di  Madinah 

Kelas      : X.IPS 

Siklus ke     : II (Dua) 

Kompetensi Dasar: 

3-9  Memahami substansi dan Strategi Dakwah Rasullullah  SAW  di Madinah. 

4-5 Mendeskripsikan substansi dan Strategi Dakwah Rasullullah  SAW di 

Madinah.  

No Aspek yang diamati Terlaksana 

PENDAHULUAAN  YA TDK Skor 

1 Siswa menjawab salam dari guru, dan ketua kelas 

memimpin doa 
√   

2 Siswa  menyiapkan diri untuk belajar. √   

3 Siswa mendengarkan guru melakukan Absensi  √   

4 Siswa membaca Al-Qur‟an sebelum memulai 

pelajaran 
√   

5 Siswa mendengarkan guru memberikan memotivasi 

guru untuk lebik aktif dan semangat belajar  
√   

6 Siswa menjawab pertanyaan dari guru mengenani 

materi sebelumnya 
√   

7 Siswa mendengarkan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
 √   

KEGIATAN INTI 

8 Siswa mendengarkan guru menjelaskan materi  

Meneladani Perjuangan Rasulullah Saw. di  

Madinah dengan menggunakan media gambar  

   √   

9 Siswa menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti 

mengenai materi   Meneladani Perjuangan 

Rasulullah Saw. di  Madinah 

 

√ 
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Presentai nilai rata-rata: 

   𝑁𝑅 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100% 

keterangan: 

YA =    Skor : 4 

TDK =    Skor : 3 

Ladongi, 25 Febuari 2019 

 Pengamat 

 

     
Sri Wahyuningsih, S.Pd. 

   Nip: 198102112010012018 

 

 

 

10 Antusias siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran 
√   

11 Siswa aktif menerima kartu index yang diberikan 

oleh guru 
√   

12 Siswa menulis sebuah pertanyaan tentang materi   

Meneladani Perjuangan Rasulullah Saw. di  

Madinah yang sedang dipelajari 

√   

 

13 Siswa mengumpulkan kartu index yang sudah 

ditulis (pertanyaan) 
√   

14 Siswa membaca diam-diam pertanyaanatau topik 

pada kartu dan pikirkan satu jawaban 
  √   

15 Siswa  membaca dengan keras kartu yang mereka 

dapat dan memberi respons (didepan kelas) 
√   

16 Siswa yang lain di dalam kelas untuk menambahkan 

apa yang telah disumbang sukarelawan 
√   

17 Siswa mendengarkan guru memberikan penguatan 

jawaban tentang materi yang telah dijawab 
√   

PENUTUP 

18 Siswa mendengarkan guru menyimpulkan materi 

pelajaran 
√   

19 Siswa mendengarkan guru memberikan motivasi  √   

20 Siswa mendengarkan guru menyampaikan materi 

yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 
√   

21 Siswa mengakhiri pembelajaran dengan ucapan 

hamdalah secara bersama-sama. 
√   

Tirlaksana 21  100 

Tidak Terlaksana  0 0 
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Lampiran 14 

 

Tes Siklus I: 

No Soal Skor 

1 Jelaskan yang dimaksud haji, zakat dan wakaf secara bahasa dan 

istilah? 

25 

2 Tuliskan hukum-hukum yang membahas haji, zakat dan wakaf? 25 

3 Tuliskan syarat-syarat haji, zakat dan wakaf? 20 

4 Tuliskan rukun haji, zakat dan wakaf? 20 

5  Wakaf termasuk ibadah apa? 10 

Jawaban: 

1. Haji, Zakat dan WaKaf? 

a. Haji 

Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. 

Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah (Ka‟bah) di Mekah untuk 

melakukan ibadah kepada Allah Swt. Menurut istilah, haji adalah sengaja 

mengunjungi Ka‟bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-

syarat dan dengan cara-cara tertentu pula 

b. Zakat 

Zakat menurut bahasa (lughat) artinya tumbuh, suci, dan berkah. Menurut istilah, 

zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu, menurut sifat-

sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. 

c. Wakaf 

Secara bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan (al- habs) 

dan mencegah (al-man‟u). Artinya menahan untuk dijual, dihadiahkan, atau 

diwariskan. Berdasarkan istilah syar‟i wakaf adalah ungkapan yang diartikan 

penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan 

cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk diambil 

manfaatnya. 

2. Hukum Yang Membahas Tentang Haji, Zakat Dan Wakaf? 

a. Haji terdapat dalam al-Qur‟an surat Ali Imran ayat 97. dan hadis Nabi 

Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas 

b. Zakat terdapat dalam al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 43  dan Kitab Al-

Ausath dan Ash-Shagir, Imam Thabrani meriwayatkan darinAli r.a bahwa 

Nabi Muhammad saw. 

c. Waqaf terdapat dalam Q.S. Āli „Imrān/3:92 dan Hadis Rasulullah saw. 

riwayat oleh Bukhari dan Muslim 

3. Syarat-Syarat Haji, Zakat dan Wakaf? 

a. Haji yaitu Islam, Berakal (tidak gila), Baligh, Ada muhrimnya dan Mampu 

dalam segala hal (misalnya dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, dan 

nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan) 
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b. Zakat 

1) Syarat zakat yang berhubungan dengan subjek atau pelaku (muzakkī : 

orang yang terkena wajib zakat) adalah: 

a) Islam, 

b) merdeka, 

c) baligh dan 

d) berakal. 

2) Syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta (sebagai objek 

zakat) adalah sebagai berikut: 

a) Milik penuh Artinya penuhnya pemilikan, maksudnya bahwa 

kekayaan itu harus berada dalam kontrol dan dalam kekuasaan yang 

memiliki, (tidak bersangkut di dalamnya hak orang lain), baik 

kekuasaan pendapatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. 

b) Berkembang Artinya harta itu berkembang, baik secara alami 

berdasarkan sunatullāh maupun bertambah karena ikhtiar manusia. 

Makna berkembang di sini mengandung maksud bahwa sifat kekayaan 

itu dapat mendatangkan income, keuntungan atau pendapatan. 

c) Mencapai Nisab Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib 

dikeluarkan zakatnya. Contohnya nisab ternak unta adalah lima ekor 

dengan kadar zakat seekor kambing. Dengan demikian, apabila jumlah 

unta kurang dari lima ekor maka belum wajib dikeluarkan zakatnya. 

d) Lebih dari kebutuhan pokok Artinya harta yang dimiliki oleh 

seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan 

keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia. 

e) Bebas dari Hutang Artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu 

bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah Swt. (nażar atau wasiat) 

maupun hutang kepada sesama manusia. 

f) Berlaku Setahun/Haul Suatu milik dikatakan genap setahun menurut 

al-Jazaili dalam kitabnya Tanyinda al-Haqā‟iq syarh Kanzu Daqā‟iq, 

yakni genap satu tahun dimiliki. 

c. Wakaf 

a) Barang yang diwakafkan itu harus barang yang berharga. 

b) Harta yang diwakafkan harus diketahui kadarnya, apabila harta itu tidak 

diketahui jumlahnya (majhul), pengalihan milik ketika itu tidak sah. 

c) Harta yang diwakafkan harus miliki oleh orang yang berwakaf (wakif). 

d) Harta harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (mufarrazan) 

atau disebut dengan istilah gairaśai‟. 

4. Rukun haji, zakat dan wakaf 

a. Rukun haji yaitu ihram, wukuf, thawaf, sa‟ii, thalul dan tertip. 

b. Rukun zakat yaitu Pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian 

harta yang dikenakan wajib zakat, Penyerahan sebagian harta tersebut dari 

orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang 

mengurusi zakat (amil zakat) dan Penyerahan amil kepada orang yang 

berhak menerima zakat sebagai pemilik 
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c. Rukun wakaf ada empat, yaitu orang yang berwakaf, benda yang 

diwakafkan, orang yang menerima wakaf, dan ikrar. 

5. Wakaf termask ibadah maaliyah yang jika pengelola dan pengurusnya 

amanah, maka akan membuahkan hasil yang baik bagi kepentingan umum/ 

agama. 
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Lampiran 15 

Tes Siklus II: 

No Soal Skor 

1 Sebutkan faktor  pendorong rasulullah SAW hijrah ke 

madinah? 

15 

2 Tuliskan lafaz azan ? 25 

3 Jelaskan isi khutbah wada‟? 20 

4 Jelaskan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yang 

dibanggun nabi Muhamad SAW.di madinah? 

25 

5  Tuliskan latar belakang terjadinya perang tabuk? 15 

 Jawaban 

1. Faktor-faktor pendorong rasulullah SAW hijrah ke Madinah 

a) Pada tahun 621 M, telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui 

Rasulullah saw. di Bukit Aqaba. Mereka berikrar memeluk agama Islam. 

b) Pada tahun berikutnya, 622 M datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah 

ke Mekah yang terdiri atas suku Aus dan Khazraj yang pada awalnya 

mereka datang untuk melakukan ibadah haji, tetapi kemudian menjumpai 

Rasulullah saw. dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Mereka 

berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah saw. dan 

pengikutnya serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak 

dan istri mereka. 

2. Lazas Azan 

 
3. Isi Khutbah Nabi saw. itu antara lain berisi larangan menumpahkan 

darah kecuali dengan haq dan larangan mengambil harta orang lain dengan baṭil 

karena nyawa dan harta benda adalah suci; larangan riba dan larangan 

menganiaya; perintah untuk memperlakukan para istri dengan baik dan lemah 

lembut dan perintah menjauhi dosa; semua pertengkaran antara mereka di zaman 

jahiliyah harus saling dimaafkan; balas dendam dengan tebusan 

darahnsebagaimana berlaku dalam zaman jahiliyah tidak lagi dibenarkan; 

persaudaraan dan persamaan di antara manusia harus ditegakkan; hamba sahaya 

harus diperlakukan dengan baik, mereka makan seperti apa yang dimakan tuannya 

dan berpakaian seperti apa yang dipakai tuannya; dan yang terpenting adalah umat 

Islam harus selalu berpegang kepada al-Qurān dan sunnah. 
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4. Kehidupan masyarat yang dibanggung nabi muhamad saw yaitu  

a) Membangun masjid. Masjid yang dibangun Nabi Muhammad saw. 

tidak saja dijadikan sebagai pusat kehidupan beragama (beribadah), 

tetapi sebagai tempat bermusyawarah, tempat mempersatukan kaum 

muslimin agar memiliki jiwa yang kuat, dan berfungsi sebagai pusat 

pemerintahan. 

b) Membangun ukhuwah Islamiyah. Dalam hal ini, Nabi Muhammad saw. 

mempersaudarakan Kaum Anśar (Muslim Madinah) dengan Kaum 

Muhajirin (Muslim Mekah). Beliau mempertemukan dan mengikat 

Kaum Anśar dan Muhajirin dalam satu hubungan kekeluargaan dan 

kekerabatan. Dengan demikian, Nabi Muhammad saw. telah 

membangun sebuah ikatan persaudaraan tidak saja semata-mata 

dikarenakan hubungan darah, tetapi oleh ikatan agama (ideologi). 

c)  Menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang nonmuslim. 

Untuk menjaga stabilitas di Madinah, Nabi Muhammad saw. menjalin 

persahabatan dengan orang-orang Yahudi dan Arab yang masih 

menganut agama nenek moyangnya. Sebuah piagam pun dibuat yang 

kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Dalam piagam itu 

ditegaskan persamaan hak dan menjamin kebebasan beragama bagi 

orang-orang Yahudi. Setiap orang dijamin keamanannya dan diberikan 

kebebasan dalam hak-hak politik dan keagamaan. Setiap orang wajib 

menjaga keamanan Madinah dari serangan luar. Dalam piagam itu 

dicantumkan pula bahwa Nabi Muhammad saw. menjadi kepala 

pemerintahan dan karena itu otoritas mutlak diserahkan kepada beliau. 

5. Latar belakang terjadinya perang tabuk merupakan perang terakhir 

yang diikuti oleh Nabi Muhammad saw.. Perang ini terjadi karena kecemburuan 

dan kekhawatiran Heraklius atas keberhasilan Nabi Muhammad saw. menguasai 

seluruh jazirah Arab. Untuk itu, Heraklius menyusun kekuatan yang sangat besar 

di utara Jazirah Arab dan Syria yang merupakan daerah taklukan Romawi. Dalam 

pasukan besar ini bergabung Bani Gassan dan Bani Lachmides. Menghadapi 

peperangan ini, banyak sekali kaum muslimin yang “mendaftar” untuk turut 

berperang. Olah karena itu, terhimpun pasukan yang sangat besar. Melihat 

besarnya jumlah tentara Islam, pasukan Romawi menjadi ciut nyalinya dan 

kemudian menarik diri, kembali ke negerinya. Nabi Muhammad saw. tidak 

melakukan pengejaran, tetapi berkemah di Tabuk. Dalam kesempatan ini, Nabi 

membuat perjanjian dengan penduduk setempat. Dengan demikian, wilayah 

perbatasan itu dapat dikuasai dan dirangkul masuk dalam barisan Islam. 
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Lampiran 16 

Data Perbandingan hasil ulangan hariaan siswa SMA Negeri 2 

Ladongi nilai pra siklus siklus I dan siklus II 
No. Nama Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1. Agus Sunjoyo 60 65 70 

2. A. Muh. firdaus 61 65 75 

3. Areza Ilahi Robbi 80 90 98 

4. Arni 85 90 95 

5. Baharuddin 60 65 72 

6. Cici Nurliana 75 85 90 

7. Dedi Prasetya 63 75 80 

8. Eka Yuliandari 62 65 71 

9. Handri Amelia 75 80 87 

10. Hasmayanti 63 85 95 

11. Irma 60 65 80 

12. Irwansyah 75 80 96 

13. Isal Murdiansyah 78 80 85 

14. Muhamad Alif 85 90 98 

15. Muchsin Maulana 75 80 85 

16. Muhamad Gibran 75 75 85 

17. Mega Febriani 65 95 97 

18. Nurul Natasya 80 85 90 

19. Rindi Gayanti 60 65 90 

20. Sinde Yoga Pengesil 80 80 95 

21. Yuliana Putri 85 75 85 

22. Mumamad Iksan 65 70 75 

23. Arsita Dela Ananta 65 80 90 

Jumlah 1632 1785 1984  

Rata-Rata 70,95 77,60 86,26 

Ketuntasan Klasikal 52,17 69,43 86,95 
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MEDIA GAMBAR 

1. Hikmah Haji, Zakat dan Wakaf 

a. Haji 
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b. Zakat dan Wakaf 
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2. Meneladani Perjuangan Rasulullah SAW. di Madinah 

a. Titik Awal Dakwah Rasulullah SAW. di Madinah 

 



181 
 

b. Strategi Dakwah Nabi Muhamad SAW. di Madinah 
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KARTU INDEX 
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Pertanyaan-Pertanyaan Yang ditulis dikartu Index 
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Lampiran 18 

Dokumentasi Dalam Proses Pembelajaran Degan Menggunakan Strategi Everyone Is A 

Teacher Here Dengan Menggunakan Media Gambar 

1. Guru Menjelaskan Materi Mengunakan Media Gambar 

 

2. Guru membagi kartu index kepada peserta didik 

 
3. Siswa menulis pertanyaan tentang materi yang sudah diajarkan 
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4. Guru Mengumpulkan Kartu Index  

 

5. Guru Mengocok Kartu Index 

 
 

6. Guru Memanggil Sukarelawan Secara Acak 
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7. Siswa Yang Lain Menambahkan Apa Yang Telah Disumbang Sukarelawan 
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Lampiran 21 
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1. Nama : Novi Anisa 

2. TTL : Lamoare, 26 November1995 

3. Jenis Kelamin : Perempuan 
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