
Lampiran 1

HASIL OBSERVASI PENELITIAN AWAL

1. Waktu dan Tempat Observasi

Observasi ini dilakukan di Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin Kota

Kendari. Adapun waktu observasi dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober

2018 mulai pukul 08.25 – 10.30 p.m atau 2 jam pelajaran.

2. Siswa dan Guru yang Diobservasi

Adapun siswa yang diobservasi adalah siswa-siswi kelas X Putri IPA 2

Semester Ganjil 2018/2019 yang berjumlah 19 siswa. Sedangkan guru yang

diobservasi adalah Wahida, S.Pd.I selaku guru yang mengajar mata pelajaran

Fiqih pada kelas tersebut.

3. Hasil Observasi

Adapun hasil observasi yaitu sewaktu peneliti mengamati guru mata

pelajaran Fiqih dalam membawakan sebuah materi hanya menggunakan metode

klasikal atau konvesional seperti metode ceramah, diskusi dan pemberian tugas

untuk mengerjakan soal-soal latihan, kelihatannya para siswa menerimanya tanpa

ekspresi yang menunjukan ketertarikan untuk mempelajarinya, akan tetapi mereka

mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas sekedar untuk menjalankan perintah

guru dan memperoleh nilai. Kondisi ini menyebabkan kurangnya motivasi para

siswa dalam mempelajari mata pelajaran Fiqih dan menimbulkan hasil belajar

para siswa tersebut tidak memuaskan.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan pada hari Kamis

tanggal 4 Oktober  2018 diketahui bahwa hasil belajar siswa kelas X Putri IPA 2



Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin tergolong rendah dengan melihat hasil belajar

siswa yang hanya mencapai rata-rata 48,89 dengan kata lain berada dibawah

ketuntasan minimal 70. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan guru terhadap

model-model dan strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada

siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, sehingga perlunya

meningkatkan hasil belajar siswa melalui strategi Make a Match.



Lampiran 2

HASIL WAWANCARA PENELITIAN AWAL

Wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Kamis tanggal 4 Oktober

2018 dengan Wahida selaku guru Fiqih kelas X Putri IPA 2 Madrasah Aliyah

Darul Mukhlisin Kota Kendari

Peneliti : Assalamu’alaykum Wr. Wb.

Ibu : Wa’alaikumsalam Wr. Wb.

Peneliti : apakah ibu guru Fiqh kelas X Putri IPA 2?

Ibu : iya, saya guru Fiqih kelas X Putri IPA 2

Peneliti : boleh kah saya meminta waktu ibu untuk sedikit bertanya mengenai

proses pembelajaran Fiqih di kelas X Putri IPA 2 ?

Ibu : Iya, boleh

Peneliti : berapa orang jumlah siswa kelas X Putri IPA 2?

Ibu : 19 orang

Peneliti : Apakah nilai siswa sudah mencapai KKM semuanya ?

Ibu : tidak semua, hanya beberapa siswa saja, dari jumlah 19 siswa hanya

4 orang yang mencapai KKM, dan 15 siswanya belum mencapai

KKM.

Peneliti :Apakah dalam proses pembelajaran siswa selalu aktif dan

memperhatikan penjelasan dari ibu?

Ibu :Hanya sebagian siswa, karena sebagian asik cerita bersama teman-

teman.

Peneliti :Apakah ibu sudah menerapkan strategi Make a match dalam proses

pembelajaran Fiqih ?

Ibu : Belum, pernah.

Peneliti : Terimah kasih banyak waktu dan informasinya ibu assalamualaikum

Wr. Wb.

Ibu :Iya, sama-sama nak walaikumusalam wr. wb

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

sebagian besar siswa kurang tertarik dengan mata pelajaran Fiqih karena pada



saat guru menjelaskan materi hanya sebagian siswa yang memperhatikan

pelajaran dan strategi Make a Match ini belum pernah diterapkan di mata

pelajaran tersebut. Kondisi ini menyebabkan kurangnya motivasi para siswa

dalam mempelajari mata pelajaran Fiqih dan menimbulkan hasil belajar para

siswa tersebut tidak memuaskan.

Oleh karena itu, melihat kondisi demikian perlunya penelitian di sekolah

Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin dengan meningkatkan hasil belajar siswa

melalui strategi Make a Match. Strategi Make a Match ialah suatu strategi yang

membangkitkan semangat siswa dengan memcocokan/ memasangkan kartu index

yang terdiri dari pertanyaan dan jawaban. Diharapkan melalui strategi Make a

Match hasil belajar siswa meningkat.



Lampiran 3
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN

PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama

Nama Sekolah : Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin

Mata Pelajaran : Fiqih

Materi : jual beli

Kelas : X Putri IPA 2

Waktu : (2 x 45)

Siklus/Pertemuan : 1 / I

No Aspek yang diamati Terlaksana Catatan

1 A. Pendahuluan Ya Tidak

1. Guru mengawali
pembelajaran dengan ucapan
salam dan doa

2. Guru mengabsensi siswa
3. Guru mengkondisikan kelas
4. Guru menanyakan kesiapan

siswa dalam mengikuti
pembelajaran

5. Guru menjelaskan manfaat
belajar

6. Guru memberikan motivasi
kepada siswa

7. Guru menyampaikan topik
materi dan tujuan
pembelajaran.

8. Guru melaksanakan proses
pembelajaran

2 B. Kegiatan Inti
1. Guru menjelaskan materi

pelajaran
2. Guru melakukan tanya

jawab kepada siswa
3. Guru memberi komentar

atas pertanyaan atau
jawaban siswa

4. Guru mengumpulkan
materi pelajaran dari
berbagai sumber

5. Guru menghubungkan
materi yang diajarkan
dengan kehidupan sehari-



hari
6. Guru menganalisis hasil

materi pembelajaran
7. Guru menerapkan strategi

make a Match
8. Guru menyiapkan

potongan kertas sebanyak
jumlah siswa

9. Guru meminta siswa untuk
mengambil potongan kertas
yang telah disediakan oleh
guru ( 1 potong kertas 1
siswa)

10. Guru menjelaskan kepada
siswa bahwa setiap siswa
harus mencari pasangannya
berdasarkan jawaban atau
soal yang diperoleh dari
potongan kertas yang
diperoleh

11. Setelah siswa memperoleh
pasangannya guru meminta
siswa untuk duduk
berdekatan dengan
pasangannya

12. Guru meminta siswa untuk
membacakan soal dan
jawaban yang diperolah
didepan kelas

13. Setelah itu, guru meminta
siswa untuk menempel
kartu index di papan tulis

14. Guru menguasai kelas

C. Penutup
3 1. Guru memberikan penguatan kepada siswa terhadap materi yang diajarkan

2. Guru memberikan
klasifikasi dan kesimpulan
pada materi yang telah
diajarkan dengan singkat

3. Guru membagikan soal
sebagai evaluasi materi yang
diajarkan

4. Guru memberikan arahan
dan menyampaikan materi
yang akan dipelajari pada
pertemuan berikutnya

5. Guru memberi motivasi
belajar dan pesan-pesan
moral kepada siswa

6. Guru menutup pelajaran
dengan membaca hamdalah
dan memberi salam.



Keterangan :

0 = tidak terlaksana (tidak), apabila guru tidak melaksanakan indikator yang diamati.

1 = terlaksana (ya), apabila guru melaksanakan indikator yang diamati.

Pengamat

Wahida S.Ag

Kendari,  Desember 2018
Peneliti

Wa rita
Nim. 15010101004



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN
PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama

Nama Sekolah : Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin

Mata Pelajaran : Fiqih

Materi : Khiyar (memilih yang terbaik)

Kelas : X Putri IPA 2

Waktu : (2 x 45)

Siklus/Pertemuan : I / 2

No Aspek yang diamati Terlaksana Catatan

1 A. Pendahuluan Ya Tidak

1. Guru mengawali
pembelajaran dengan ucapan
salam dan doa

2. Guru mengabsensi siswa
3. Guru mengkondisikan kelas
4. Guru menanyakan kesiapan

siswa dalam mengikuti
pembelajaran

5. Guru menjelaskan manfaat
belajar

6. Guru memberikan motivasi
kepada siswa

7. Guru menyampaikan topik
materi dan tujuan
pembelajaran.

8. Guru melaksanakan proses
pembelajaran

2 B. Kegiatan Inti
1. Guru menjelaskan materi

pelajaran
2. Guru melakukan tanya

jawab kepada siswa
3. Guru memberi komentar

atas pertanyaan atau
jawaban siswa

4. Guru mengumpulkan
materi pelajaran dari
berbagai sumber

5. Guru menghubungkan
materi yang diajarkan
dengan kehidupan sehari-



hari
6. Guru menganalisis hasil

materi pembelajaran
7. Guru menerapkan strategi

make a Match
8. Guru menyiapkan

potongan kertas sebanyak
jumlah siswa

9. Guru meminta siswa untuk
mengambil potongan kertas
yang telah disediakan oleh
guru ( 1 potong kertas 1
siswa)

10. Guru menjelaskan kepada
siswa bahwa setiap siswa
harus mencari pasangannya
berdasarkan jawaban atau
soal yang diperoleh dari
potongan kertas yang
diperoleh

11. Setelah siswa memperoleh
pasangannya guru meminta
siswa untuk duduk
berdekatan dengan
pasangannya

12. Guru meminta siswa untuk
membacakan soal dan
jawaban yang diperolah
didepan kelas

13. Setelah itu, guru meminta
siswa untuk menempel
kartu index di papan tulis

14. Guru menguasai kelas

C. Penutup
3 1. Guru memberikan penguatan kepada siswa terhadap materi yang diajarkan

2. Guru memberikan
klasifikasi dan kesimpulan
pada materi yang telah
diajarkan dengan singkat

3. Guru membagikan soal
sebagai evaluasi materi yang
diajarkan

4. Guru memberikan arahan
dan menyampaikan materi
yang akan dipelajari pada
pertemuan berikutnya

5. Guru memberi motivasi
belajar dan pesan-pesan
moral kepada siswa

6. Guru menutup pelajaran
dengan membaca hamdalah
dan memberi salam.



Keterangan :

0 = tidak terlaksana (tidak), apabila guru tidak melaksanakan indikator yang diamati.

1 = terlaksana (ya), apabila guru melaksanakan indikator yang diamati.

Pengamat

Wahida S.Ag

Kendari,  Desember 2018
Peneliti

Wa rita
Nim. 15010101004



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN
PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama

Nama Sekolah : Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin

Mata Pelajaran : Fiqih

Materi : syirkah (kerja sama)

Kelas : X Putri IPA 2

Waktu : (2 x 45)

Siklus/Pertemuan : 2 / 1

No Aspek yang diamati Terlaksana Catatan

1 A. Pendahuluan Ya Tidak

1. Guru mengawali
pembelajaran dengan ucapan
salam dan doa

2. Guru mengabsensi siswa
3. Guru mengkondisikan kelas
4. Guru menanyakan kesiapan

siswa dalam mengikuti
pembelajaran

5. Guru menjelaskan manfaat
belajar

6. Guru memberikan motivasi
kepada siswa

7. Guru menyampaikan topik
materi dan tujuan
pembelajaran.

8. Guru melaksanakan proses
pembelajaran

2 B. Kegiatan Inti
1. Guru menjelaskan materi

pelajaran
2. Guru melakukan tanya

jawab kepada siswa
3. Guru memberi komentar

atas pertanyaan atau
jawaban siswa

4. Guru mengumpulkan
materi pelajaran dari
berbagai sumber

5. Guru menghubungkan
materi yang diajarkan
dengan kehidupan sehari-



hari
6. Guru menganalisis hasil

materi pembelajaran
7. Guru menerapkan strategi

make a Match
8. Guru menyiapkan

potongan kertas sebanyak
jumlah siswa

9. Guru meminta siswa untuk
mengambil potongan kertas
yang telah disediakan oleh
guru ( 1 potong kertas 1
siswa)

10. Guru menjelaskan kepada
siswa bahwa setiap siswa
harus mencari pasangannya
berdasarkan jawaban atau
soal yang diperoleh dari
potongan kertas yang
diperoleh

11. Setelah siswa memperoleh
pasangannya guru meminta
siswa untuk duduk
berdekatan dengan
pasangannya

12. Guru meminta siswa untuk
membacakan soal dan
jawaban yang diperolah
didepan kelas

13. Setelah itu, guru meminta
siswa untuk menempel
kartu index di papan tulis

14. Guru menguasai kelas

C. Penutup
3 1. Guru memberikan penguatan kepada siswa terhadap materi yang diajarkan

2. Guru memberikan
klasifikasi dan kesimpulan
pada materi yang telah
diajarkan dengan singkat

3. Guru membagikan soal
sebagai evaluasi materi yang
diajarkan

4. Guru memberikan arahan
dan menyampaikan materi
yang akan dipelajari pada
pertemuan berikutnya

5. Guru memberi motivasi
belajar dan pesan-pesan
moral kepada siswa

6. Guru menutup pelajaran
dengan membaca hamdalah
dan memberi salam.



Keterangan :

0 = tidak terlaksana (tidak), apabila guru tidak melaksanakan indikator yang diamati.

1 = terlaksana (ya), apabila guru melaksanakan indikator yang diamati.

Pengamat

Wahida S.Ag

Kendari,  Desember 2018
Peneliti

Wa rita
Nim. 15010101004



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN
PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama

Nama Sekolah : Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin

Mata Pelajaran : Fiqih

Materi : salam (jual beli sistem inden atau pesan)

Kelas : X Putri IPA 2

Waktu : (2 x 45)

Siklus/Pertemuan : 2 / 2

No Aspek yang diamati Terlaksana Catatan

1 A. Pendahuluan Ya Tidak

1. Guru mengawali
pembelajaran dengan ucapan
salam dan doa

2. Guru mengabsensi siswa
3. Guru mengkondisikan kelas
4. Guru menanyakan kesiapan

siswa dalam mengikuti
pembelajaran

5. Guru menjelaskan manfaat
belajar

6. Guru memberikan motivasi
kepada siswa

7. Guru menyampaikan topik
materi dan tujuan
pembelajaran.

8. Guru melaksanakan proses
pembelajaran

2 B. Kegiatan Inti
1. Guru menjelaskan materi

pelajaran
2. Guru melakukan tanya

jawab kepada siswa
3. Guru memberi komentar

atas pertanyaan atau
jawaban siswa

4. Guru mengumpulkan
materi pelajaran dari
berbagai sumber

5. Guru menghubungkan
materi yang diajarkan
dengan kehidupan sehari-



hari
6. Guru menganalisis hasil

materi pembelajaran
7. Guru menerapkan strategi

make a Match
8. Guru menyiapkan

potongan kertas sebanyak
jumlah siswa

9. Guru meminta siswa untuk
mengambil potongan kertas
yang telah disediakan oleh
guru ( 1 potong kertas 1
siswa)

10. Guru menjelaskan kepada
siswa bahwa setiap siswa
harus mencari pasangannya
berdasarkan jawaban atau
soal yang diperoleh dari
potongan kertas yang
diperoleh

11. Setelah siswa memperoleh
pasangannya guru meminta
siswa untuk duduk
berdekatan dengan
pasangannya

12. Guru meminta siswa untuk
membacakan soal dan
jawaban yang diperolah
didepan kelas

13. Setelah itu, guru meminta
siswa untuk menempel
kartu index di papan tulis

14. Guru menguasai kelas

C. Penutup
3 1. Guru memberikan penguatan kepada siswa terhadap materi yang diajarkan

2. Guru memberikan
klasifikasi dan kesimpulan
pada materi yang telah
diajarkan dengan singkat

3. Guru membagikan soal
sebagai evaluasi materi yang
diajarkan

4. Guru memberikan arahan
dan menyampaikan materi
yang akan dipelajari pada
pertemuan berikutnya

5. Guru memberi motivasi
belajar dan pesan-pesan
moral kepada siswa

6. Guru menutup pelajaran
dengan membaca hamdalah
dan memberi salam.



Keterangan :

0 = tidak terlaksana (tidak), apabila guru tidak melaksanakan indikator yang diamati.

1 = terlaksana (ya), apabila guru melaksanakan indikator yang diamati.

Pengamat

Wahida S.Ag

Kendari,  Desember 2018
Peneliti

Wa rita
Nim. 15010101004



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA KEGIATAN
PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama

Nama Sekolah : Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin

Mata Pelajaran : Fiqih

Materi : jual beli

Kelas : X Putri IPA 2

Waktu : (2 x 40)

Siklus/Pertemuan : 1 / I

No Aspek yang diamati Terlaksana Catatan

1 A. Pendahuluan Ya Tidak

1. Siswa menjawab salam
dari guru dan membaca
doa sebelum belajar

2. Siswa mendengarkan
namanya

3. Siswa siap dalam
mengikuti pelajaran

4. Siswa mampu menjawab
pertanyaan apresiasi dari
guru

5. Siswa mendengarkan
motivasi dari guru

6. Siswa mendengarkan
materi yang akan dipelajari

7. Siswa mendengarkan/
memperhatikan penjelasan
kompetensi dan tujuan
pembelajaran yang akan
dicapai

8. Siswa melaksanakan
proses pembelajaran

2 B. Kegiatan Inti
1. Siswa memperhatikan

penjelasan guru dengan
serius

2. Siswa menjawab
pertanyaan dari guru

3. Siswa bertanya kepada
guru

4. Antusias siswa dalam
mengikuti kegiatan



pembelajaran
5. Siswa aktif mengikuti

ajakan serta arahan dari
guru

6. Siswa aktif bekerjasama
dengan teman

7. Siswa bertanya apabila
menemui kesulitan dalam
memahami pelajaran

8. Siswa melaksanakan
arahan guru tentang
strategi make a Match

9. Siswa aktif dalam
mengambil potongan
kertas yang telah
disediakan oleh guru

10. Siswa aktif mencari
pasangan masing-masing

11. Siswa saling berinteraksi
positif dengan dengan
pasangannya. Ada
interaksi posistif antara
guru dan siswa dalam
pembelajaran

12. Siswa membacakan kartu
pada masing- masing
pasangan

13. Siswa semangat
menempel kartu di papn
tulis

14. Siswa termotivasi dalam
mengikuti proses
pembelajaran

3 C. Penutup
1. Siswa mendengarkan

penguatan tentang materi
yang diajarkan guru

2. Siswa menyimpulkan
materi yang diajarkan oleh
guru

3. Siswa mengambil soal
sebagai evaluasi materi
yang diajarkan guru

4. Siswa menjawab lembar
soal yang diberikan guru

5. Siswa menyetor lembar
jawaban kepada guru

6. Siswa mendengarkan
materi yang akan dipelajari
selanjutnya

7. Siswa dan guru sama-sama
menutup pelajaran dengan



membaca hamdalah dan
menjawab salam guru



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA KEGIATAN
PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama

Nama Sekolah : Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin

Mata Pelajaran : Fiqih

Materi : Khiyar (memilih yang terbaik)

Kelas : X Putri IPA 2

Waktu : (2 x 40)

Siklus/Pertemuan : I / 2

No Aspek yang diamati Terlaksana Catatan

1 A. Pendahuluan Ya Tidak

1. Siswa menjawab salam
dari guru dan membaca
doa sebelum belajar

2. Siswa mendengarkan
namanya

3. Siswa siap dalam
mengikuti pelajaran

4. Siswa mampu menjawab
pertanyaan apresiasi dari
guru

5. Siswa mendengarkan
motivasi dari guru

6. Siswa mendengarkan
materi yang akan dipelajari

7. Siswa mendengarkan/
memperhatikan penjelasan
kompetensi dan tujuan
pembelajaran yang akan
dicapai

8. Siswa melaksanakan
proses pembelajaran

2 B. Kegiatan Inti
1. Siswa memperhatikan

penjelasan guru dengan
serius

2. Siswa menjawab
pertanyaan dari guru

3. Siswa bertanya kepada
guru

4. Antusias siswa dalam
mengikuti kegiatan



pembelajaran
5. Siswa aktif mengikuti

ajakan serta arahan dari
guru

6. Siswa aktif bekerjasama
dengan teman

7. Siswa bertanya apabila
menemui kesulitan dalam
memahami pelajaran

8. Siswa melaksanakan
arahan guru tentang
strategi make a Match

9. Siswa aktif dalam
mengambil potongan
kertas yang telah
disediakan oleh guru

10. Siswa aktif mencari
pasangan masing-masing

11. Siswa saling berinteraksi
positif dengan dengan
pasangannya. Ada
interaksi posistif antara
guru dan siswa dalam
pembelajaran

12. Siswa membacakan kartu
pada masing- masing
pasangan

13. Siswa semangat
menempel kartu di papn
tulis

14. Siswa termotivasi dalam
mengikuti proses
pembelajaran

3 C. Penutup
1. Siswa mendengarkan

penguatan tentang materi
yang diajarkan guru

2. Siswa menyimpulkan
materi yang diajarkan oleh
guru

3. Siswa mengambil soal
sebagai evaluasi materi
yang diajarkan guru

4. Siswa menjawab lembar
soal yang diberikan guru

5. Siswa menyetor lembar
jawaban kepada guru

6. Siswa mendengarkan
materi yang akan dipelajari
selanjutnya

7. Siswa dan guru sama-sama
menutup pelajaran dengan



membaca hamdalah dan
menjawab salam guru

Keterangan :

0 = tidak terlaksana (tidak), Apabila siswa tidak melaksanakan indikator yang diamati.

1 = terlaksana (ya), apabila siswa melaksanakan indikator yang diamati.

Pengamat

Wahida S.Ag

Kendari,  Desember 2018
Peneliti

Wa rita
Nim. 15010101004



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA KEGIATAN
PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama

Nama Sekolah : Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin

Mata Pelajaran : Fiqih

Materi : syirkah (kerja sama)

Kelas : X Putri IPA 2

Waktu : (2 x 40)

Siklus/Pertemuan : 2 / 1

No Aspek yang diamati Terlaksana Catatan

1 A. Pendahuluan Ya Tidak

1. Siswa menjawab salam
dari guru dan membaca
doa sebelum belajar

2. Siswa mendengarkan
namanya

3. Siswa siap dalam
mengikuti pelajaran

4. Siswa mampu menjawab
pertanyaan apresiasi dari
guru

5. Siswa mendengarkan
motivasi dari guru

6. Siswa mendengarkan
materi yang akan dipelajari

7. Siswa mendengarkan/
memperhatikan penjelasan
kompetensi dan tujuan
pembelajaran yang akan
dicapai

8. Siswa melaksanakan
proses pembelajaran

2 B. Kegiatan Inti
1. Siswa memperhatikan

penjelasan guru dengan
serius

2. Siswa menjawab
pertanyaan dari guru

3. Siswa bertanya kepada
guru

4. Antusias siswa dalam
mengikuti kegiatan



pembelajaran
5. Siswa aktif mengikuti

ajakan serta arahan dari
guru

6. Siswa aktif bekerjasama
dengan teman

7. Siswa bertanya apabila
menemui kesulitan dalam
memahami pelajaran

8. Siswa melaksanakan
arahan guru tentang
strategi make a Match

9. Siswa aktif dalam
mengambil potongan
kertas yang telah
disediakan oleh guru

10. Siswa aktif mencari
pasangan masing-masing

11. Siswa saling berinteraksi
positif dengan dengan
pasangannya. Ada
interaksi posistif antara
guru dan siswa dalam
pembelajaran

12. Siswa membacakan kartu
pada masing- masing
pasangan

13. Siswa semangat
menempel kartu di papn
tulis

14. Siswa termotivasi dalam
mengikuti proses
pembelajaran

3 C. Penutup
1. Siswa mendengarkan

penguatan tentang materi
yang diajarkan guru

2. Siswa menyimpulkan
materi yang diajarkan oleh
guru

3. Siswa mengambil soal
sebagai evaluasi materi
yang diajarkan guru

4. Siswa menjawab lembar
soal yang diberikan guru

5. Siswa menyetor lembar
jawaban kepada guru

6. Siswa mendengarkan
materi yang akan dipelajari
selanjutnya

7. Siswa dan guru sama-sama
menutup pelajaran dengan



membaca hamdalah dan
menjawab salam guru

Keterangan :

0 = tidak terlaksana (tidak), Apabila siswa tidak melaksanakan indikator yang diamati.

1 = terlaksana (ya), apabila siswa melaksanakan indikator yang diamati.

Pengamat

Wahida S.Ag

Kendari, Desember 2018
Peneliti

Wa rita
Nim. 15010101004



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA KEGIATAN
PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama

Nama Sekolah : Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin

Mata Pelajaran : Fiqih

Materi : salam (jual beli sistem inden atau pesan)

Kelas : X Putri IPA 2

Waktu : (2 x 40)

Siklus/Pertemuan : 2 / 2

No Aspek yang diamati Terlaksana Catatan

1 A. Pendahuluan Ya Tidak

1. Siswa menjawab salam
dari guru dan membaca
doa sebelum belajar

2. Siswa mendengarkan
namanya

3. Siswa siap dalam
mengikuti pelajaran

4. Siswa mampu menjawab
pertanyaan apresiasi dari
guru

5. Siswa mendengarkan
motivasi dari guru

6. Siswa mendengarkan
materi yang akan dipelajari

7. Siswa mendengarkan/
memperhatikan penjelasan
kompetensi dan tujuan
pembelajaran yang akan
dicapai

8. Siswa melaksanakan
proses pembelajaran

2 B. Kegiatan Inti
1. Siswa memperhatikan

penjelasan guru dengan
serius

2. Siswa menjawab
pertanyaan dari guru

3. Siswa bertanya kepada
guru

4. Antusias siswa dalam
mengikuti kegiatan



pembelajaran
5. Siswa aktif mengikuti

ajakan serta arahan dari
guru

6. Siswa aktif bekerjasama
dengan teman

7. Siswa bertanya apabila
menemui kesulitan dalam
memahami pelajaran

8. Siswa melaksanakan
arahan guru tentang
strategi make a Match

9. Siswa aktif dalam
mengambil potongan
kertas yang telah
disediakan oleh guru

10. Siswa aktif mencari
pasangan masing-masing

11. Siswa saling berinteraksi
positif dengan dengan
pasangannya. Ada
interaksi posistif antara
guru dan siswa dalam
pembelajaran

12. Siswa membacakan kartu
pada masing- masing
pasangan

13. Siswa semangat
menempel kartu di papn
tulis

14. Siswa termotivasi dalam
mengikuti proses
pembelajaran

3 C. Penutup
1. Siswa mendengarkan

penguatan tentang materi
yang diajarkan guru

2. Siswa menyimpulkan
materi yang diajarkan oleh
guru

3. Siswa mengambil soal
sebagai evaluasi materi
yang diajarkan guru

4. Siswa menjawab lembar
soal yang diberikan guru

5. Siswa menyetor lembar
jawaban kepada guru

6. Siswa mendengarkan
materi yang akan dipelajari
selanjutnya

7. Siswa dan guru sama-sama
menutup pelajaran dengan



membaca hamdalah dan
menjawab salam guru

Keterangan :

0 = tidak terlaksana (tidak), Apabila siswa tidak melaksanakan indikator yang diamati.

1 = terlaksana (ya), apabila siswa melaksanakan indikator yang diamati.

Pengamat

Wahida S.Ag

Kendari, Desember 2018
Peneliti

Wa rita
Nim. 15010101004



85

LAMPIRAN 11

SILABUSPEMBELAJARAN
Mata pelajaran : Fiqih
Satuan pendidikan : Madrasah Aliyah
Kelas : X (sepuluh)
Semester : Ganjil
Tahun pelajaran : 2017/2018

Kompetensi Inti :
KI-1 : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya
KI-2 : Menunjukkanperilakujujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, danpercayadiridalamberinteraksidengankeluarga, teman,

guru, dantetangganyasertacintatanah air.
KI-3 : Memahamipengetahuanfaktualdankonseptualdengancaramengamatidanmencobaberdasarkan rasa ingintahutentangdirinya,

makhlukciptaanTuhandankegiatannya, danbenda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolahdantempatbermain.
KI-4 : Menyajikanpengetahuanfaktualdankonseptualdalambahasa yang jelas, sistematis, logisdankritisdalamkarya yang estetis,

dalamgerakan yang mencerminkananaksehat, dandalamtindakan yang mencerminkanperilakuanakberimandanberakhlakmulia.

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar

1.1 Menerima Q.S.
al-
‘Alaq(96)sebag
aifirman Allah
SWT.

Menanamkan
sikapmenerima Q.S. al-
‘Alaq (96) sebagai
firman Allah SWT.

- Penilaian Diri
- Penilaian Teman

Sebaya
- Observasi
- Jurnal/Catatan

- -

2.1 Terbiasaberperi
lakupositifsesu
aidengan Q.S.
al-‘Alaq(96)

Membimbing
pembiasaan berperilaku
positif sesuai dengan
Q.S. al-‘Alaq (96)

- Penilaian Diri
- Penilaian Teman

Sebaya
- Observasi
- Jurnal/Catatan

- -

3.1 Mengenal Q.S.
al-‘Alaq(96)

Surah al-
‘Alaq

Mengamati
- Mencermati lafal

Surah al-‘Alaq

- Tes Tertulis
- Tes Lisan
- Penugasan

4 TM
(8 x 35)

 Al-Qur’an dan
Terjemahnya

 Buku Pedoman Guru
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4.1 Menghafal Q.S.
al-‘Alaq(96)
secarabenardan
fasih

- Menyimak
bacaandanmencermati
hukumtajwid yang
terdapatdalam surah
al-‘Alaq

- Membaca Surah al-
‘Alaq dengan
memperhatikan
makhraj danhukum
tajwidnya

Menanya
- Tanya jawab tentang

Surah al-‘Alaq
- Mengajukan

pertanyaan
tentangcaramembaca
dan hukum tajwid
yang terdapat pada
Surah al-‘Alaq

Mengekplorasi
- Mencari informasi

tentang identitas
Surah al-‘Alaq
(nama, arti,
golongan, dan urutan
surat)

- Mengidentifikasihuk
um tajwid yang
terdapatpadaSurah
al-‘Alaq

- Menghafalkan Surah
al-‘Alaq

Mengasosiasi
- Menyimpulkanidentit

asdariSurah al-‘Alaq
- Membuat

kesimpulan

- Unjuk Kerja
- Projek
- Produk
- Portofolio

Mapel al-Qur’an Hadis
MI, Kelas 5, Kemenag
RI, 2014

 Buku Pegangan Siswa
Mapel al-Qur’an Hadis
MI, Kelas 5, Kemenag
RI, 2014

 Buku Penunjang
lainnya  yang sesuai

 Media cetak dan
elektronik yang sesuai
materi

 Lingkungan sekitar
yang mendukung
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caramembacadanhuk
um tajwid yang
terdapatdalamSurah
al-‘Alaq

Mengkomunikasikan
- Mendemonstrasikan

bacaandanhafalanSur
ah al-‘Alaq

- Menyampaikanhasil
resume
tentanghukum tajwid
yang
terdapatdalamSurah
al-‘Alaq

1.4
Menyadaribahw
asikapmunafikad
alahperbuatan
yang dibenci
Allah danRasul-
Nya

Mengembangkan
kesadaran bahwa sikap
munafik adalah
perbuatan yang dibenci
Allah dan Rasul-Nya

- Penilaian Diri
- Penilaian Teman

Sebaya
- Observasi
- Jurnal/Catatan

- -

2.4
Menjauhisifatmu
nafiksebagaiimp
lementasidaripe
mahamanhadiste
ntangciri-ciri
orang munafik

Membiasakan sikap
menjauhi sifat munafik
sebagai implementasi
dari pemahaman hadis
tentang ciri-ciri orang
munafik

- Penilaian Diri
- Penilaian Teman

Sebaya
- Observasi
- Jurnal/Catatan

- -

3.4
Memahamiartida
nisikandunganha
distentangciri-
ciriorang
munafikriwayat

Hadis tentang
ciri-ciri orang
munafik

Mengamati
- Mengamatigambaryan

g relevan dengan
hadis tentang ciri-ciri
orang munafik

- Menyimak

- Tes Tertulis
- Tes Lisan
- Penugasan

4 TM
(8 x 35)

- Al-Qur’an dan
Terjemahnya

- Buku Pedoman Guru
Mapel al-Qur’an Hadis
MI, Kelas 5, Kemenag
RI, 2014
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al-Bukhari
Muslim dari
Abu Hurairah

.…)آیةالمنافقثالث(

pelafalanhadis tentang
ciri-ciri orang
munafik

- Mencermati lafal,
artimufradatdanterje
mah hadis tentang
ciri-ciri orang
munafik

- Meyimak penjelasan
terkaitisi
kandunganhadis
tentang ciri-ciri
orang munafik

Menanya
- Menanyakan

isigambar terkait
hadis tentang ciri-ciri
orang munafik

- Tanya jawab hadis
tentang ciri-ciri orang
munafik

- Mengajukanpertanyaa
nterkaitdenganartimuf
radatdanterjemah
hadis tentang ciri-ciri
orang munafik

- Mengajukan
pertanyaan terkaitisi
kandunganhadis
tentang ciri-ciri orang
munafik

Mengeksplorasi
- Mengidentifikasiartim

ufradathadistentangcir
i-ciri orang munafik

- Menerjemahkanhadis

- Buku Pegangan Siswa
Mapel al-Qur’an Hadis
MI, Kelas 5, Kemenag
RI, 2014

- Buku Penunjang
lainnya  yang sesuai

- Media cetak dan
elektronik yang sesuai
materi

- Lingkungan sekitar
yang mendukung
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4.4
Menghafalhadist
entangciri-ciri
orang
munafikriwayat
al-Bukhari
Muslim dari
Abu Hurairah

.…)آیةالمنافقثالث(

tentang ciri-ciri orang
munafik

- Membacasecaraberul
ang-
ulanghinggahafallafa
ldanterjemah hadis
tentang ciri-ciri
orang munafik

- Mengumpulkan
informasi dari
berbagai sumber
tentang isi
kandungan hadis
tentang ciri-ciri
orang munafik

- Mendiskusikan
tentang isi
kandunganhadis
tentang ciri-ciri
orang munafik

Mengasosiasi
- Menulis hadis tentang

ciri-ciri orang
munafik

- Mengidentifikasiartid
anisi kandungan hadis
tentang ciri-ciri orang
munafik

- Membuat kesimpulan
isikandunganhadis
tentang ciri-ciri orang
munafik

Mengkomunikasikan
- Mendemonstrasikan

bacaan,
hafalandanterjemahh

- Unjuk Kerja
- Projek
- Produk
- Portofolio
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adis tentang ciri-ciri
orang munafik

- Mempresentasikanha
sildiskusitentangisik
andungan hadis
tentang ciri-ciri
orang munafik

- Menanggapi hasil
presentasi
(melengkapi,
mengkonfirmasi, dan
menyanggah).

- Membuat  resume
pembelajaran di
bawah bimbingan
guru.

Kendari,  Januari 2019

Guru Mata Pelajaran

Wahida S.Ag

Peneliti

Wa rita
NIM. 15010101004

Mengetahui,
Kepala Sekolah MA

Darul Mukhlisin

Wa haya S.Sos.I



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : Madrasah Aliyah Darul Mukhlisisn Kota Kendari

Kelas / Semester : X Putri IPA 2 / Genap

Mata Pelajaran : Fiqih

Materi pokok : Jual Beli

Waktu : 2 X 45 menit

Siklus/Pertemuan : I / I

A. KOMPETENSI INTI

KI. 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI. 2      :  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli

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

dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam

pergaulan dunia.

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

prosedural 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 baksat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI. 4     :    Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.



B. KOMPENTENSI DASAR C. INDIKATOR

3.1.Memahami Ayat-ayat Al-Qur’an dan

hadis tentang jual beli sebagaimana yang

terdapat pada Surah (QS. Al Baqarah : 275),

dan hadis riwayat (HR. Thabrani) dan (HR.

Muslim).

4.1.Mendemonstrasikan hafalan dan arti per

kata ayat Al-Qur'an dan hadis tentang jual

beli sebagaimana yang terdapat pada Surah

(QS. Al Baqarah : 275), dan hadis riwayat

(HR. Thabrani) dan (HR. Muslim).

3.1.1 Me m b a c a (QS. Al Baqarah : 275),
dan hadis riwayat (HR. Thabrani)
dan (HR. Muslim) tentang jual beli.

4.1.1.Menunjukan perilaku jual beli

sebagaimana yang terdapat pada

Surah (QS. Al Baqarah : 275), dan

hadis riwayat (HR. Thabrani) dan

(HR. Muslim).

3.1.2.Menyebutkan makna mufradat (QS. Al
Baqarah : 275), tentang jual beli.

4.1.2Mendeskripsikan makna mufradat (QS.

Al Baqarah : 275), tentang jual beli.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah melakukan pengamatan, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan

mengkomunikasikan diharapkan peserta didik dapat :

1. Membaca, Menyebutkan makna mufradat, dan Menjelaskan kandungan (QS. Al

Baqarah : 275), dan hadis riwayat (HR. Thabrani) dan (HR. Muslim) tentang jual beli.

2. Menunjukan perilaku jual beli yang baik dan benar.

E. MATERI POKOK

Jual beli

1. Pengertian dan Dasar hukum Jual Beli

Menurut bahasa jual beli berasal dari kata ( َبَاع – یَبِیِعُ  – artinya tukar menukar sesuatu (بَْیًعا

dengan sesuatu, menurut istilah jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau

harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan Syarat dan Rukun tertentu.

Dasar hukum jual beli bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits :

Firman Allah SWT :



Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al

Baqarah : 275).

2. Syarat dan Rukun Jual Beli

a. Syarat Barang yang Diperjual Belikan

1). Barang itu suci, artinya bukan barang najis.

2). Barang itu bermanfaat.

3).Barang itu milik sendiri atau milik orang lain yang telah mewakilkan untuk

menjualnya.

4). Barang itu dapat diserah terimakan kepemilikannya.

5). Barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat dan kadarnya.

b. Syarat Penjual dan Pembeli

1). Berakal sehat, orang yang tidak sehat pikirannya atau idiot (bodoh), maka akad

jual belinya tidak sah.

2). Atas kemauan sendiri, artinya jual beli yang tidak ada unsur paksaan.

3). Sudah dewasa (Baligh), artinya akad jual beli yang dilakukan oleh anak-anak

jual belinya tidak sah, kecuali pada hal-hal yang sifatnya sederhana atau sudah

menjadi adat kebiasaan. Seperti jual beli es, permen dan lain-lain.

4). Keadaan penjual dan pembeli itu bukan orang pemboros terhadap harta, karena

keadaan

mereka yang demikian itu hartanya pada dasarnya berada pada tanggung jawab

walinya.

F. Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran) :

1. Diskusi  : Membagi siswa     dalam beberapa kelompok, menunjuk salah

satu siswa untuk menjadi moderator, seorang menjadi notulis dan seorang

menjadi juru bicara, setelah diskusi masing-masing kelompok mempersetansekan

kesimpulan di depan kelas.

2. Tanya jawab  : guru membagikan beberapa pertanyaan    terkait dengan

materi ajar, setiap bangku diberikan tiga pertanyaaan untuk dijawab bersama teman

sebangku, bagi  mereka yang sudah  selesai  diberikan kesempatan  untuk

menyampaikan  jawabanya didepan kelas.



3. Resitasi  : guru memberikan tugas mandiri kepada seluruh siswa untuk

mengakses internet dirumah, mencari bahan bacaan.

G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran :

1.   Alat / Bahan  :
 kartu berupa soal/jawaban yang berkaitan dengan materi
 alat dan bahan media visual sesuai dengan materi

2. Sumber Belajar
 Buku Ajar siswa Fiqih X Madrasah Aliyah
 Buku Ajar Guru  Fiqih X Madrasah Aliyah

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN

KEGIATAN DISKRIPSI
ALOKASI

WAKTU

Pendahuluan  Memberikan salam.

 Menanyakan kepada siswa kesiapan dan

kenyamanan untuk belajar.

 Menanyakan kehadiran siswa.

 Mempersilakan salah satu siswa memimpin doa

 Apersepsi/Tanya jawab materi tentang (QS. Al

Baqarah : 275), dan hadis riwayat (HR. Thabrani)

dan (HR. Muslim) tentang jual beli.

10 Menit

Inti Mengamati

 Membaca (QS. Al Baqarah : 275), dan hadis riwayat

(HR. Thabrani) dan (HR. Muslim) tentang jual beli.

 Mengamati gambar yang terkait dengan salah satu jual

beli.

 Mendengar, uraian guru tentang jual beli.

Menanya

 Menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan jual

beli.

 Memberi tanggapan atas pertanyaan yang diajukan guru

atau teman sejawat

 mengungkapkan pendapat atau komentar atas penjelasan

guru tentang jual beli.

Mengeksplorasi

 Menentukan sumber informasi berkaitan dengan jual

beli.

 Mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk

media cetak dan elektronik tentang juali beli.

65 menit



Mengasosiasikan

 Mencari hubungan antara jual beli dalam kehidupan

masyarakat.

 Menganalisis hasil temuannya berkaitan dengan jual

beli.

 Menggunakan media visual dalam proses

pembelajaran

 Mengevaluasi dengan menerapkan strategi make a matc

dengan menggunakan media visual (kartu).

 Guru menyiapkan potongan kertas sebanyak jumlah

siswa

 Guru meminta siswa untuk mengambil potongan kertas

yang telah disediakan oleh guru ( 1 potong kertas 1

siswa)

 Guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap siswa

harus mencari pasangannya berdasarkan jawaban atau

soal yang diperoleh dari potongan kertas yang diperoleh

 Setelah siswa memperoleh pasangannya guru meminta

siswa untuk duduk berdekatan dengan pasangannya

 Guru meminta siswa untuk membacakan soal dan

jawaban yang diperolah didepan kelas

 Setelah itu, guru meminta  siswa untuk menempel kartu

index di papan tulis

 Guru menguasai kelas

Mengkomunikasikan

 Mempresentasikan kesimpulan berdasarkan hasil temuan

atau wawancara di lapangan

 Menyampaikan hasil belajar atau hasil temuan tentang

jual beli.

Penutup  Klarifikasi/kesimpulan siswa dibantu oleh guru

menyimpulkan materi.

 Evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan

pembelajaran.

 Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan

pembelajaran.

 Ditutup dengan mengucapkan salam

15 Menit



I. Penilaian Hasil Belajar
Penilaian dilakukan menggunakan penilaian otentik yang meliputi penilaian sikap,

pengetahuan dan keterampilan. Format penilaian sebagaiberikut:

a) Prosedur dan Pedoman Penilaian
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

2. Pedoman penilaian
Format Penilaian Pengamatan ( Observasi)

Mata  Pelajaran : Fiqih
Kelas / Semester :  X Putri IPA 2/Genap
MateriPokok : Jual Beli
Hari/tanggal :
NO Nama Siswa P Aspek yang diamati

Keaktifan Kerjasama Disiplin

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



Masing-masing kolom di isi dengan kriteria:

4  =Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
3 = Sering, apa bila sering melakukan dan kadang-kadang tidak melakukan sesuai pernyataan
2 = Kadang, apa bila sering tidak melakukan dan kadang melakukan sesuai pernyataan
1 = Tidakpernah, apa bila tidak pernah melakukan sesuai pernyataan

Petunjuk pemberian skor: Pemberian nilai akhir menggunakan skala 1-4

∑ Skor perolehan
Nilai = X  4
Skor Maksimal

Apa bila nilai yang diperoleh :

 3,66 – 4,00 = Sangat baik
 2,66 – 3,65 = Baik
 1,33 – 2,65 = Cukup
 ≤ – 1,32 = Kurang

b) Aspek Pengetahuan (KI. 3)

No SOAL KUNCI JAWABAN

1 Tuliskan dan jelaskan
pengertian jual beli secara
bahasa dan secara istilah?

Pengertian jual beli :

a. Menurut bahasa jual beli berasal dari kata بَاعَ ) –

یَبِیِعُ  – (بَْیًعا artinya tukar menukar sesuatu dengan

sesuatu.

b. Secara istilah jual beli adalah suatu transaksi tukar
menukar barang atau harta yang mengakibatkan
pemindahan hak milik sesuai dengan Syarat dan
Rukun tertentu.

2. Tuliskan Dasar hukum jual
beli bersumber dari Al-
Qur’an dan Al-Hadits?

a. (QS. Al Baqarah : 275).

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba”

b. (HR. Thabrani)

“Pendapatan yang paling utama dari seorang

adalah hasil usaha sendiri dan hasil jual beli yang

mabrur”.

3 Tuliskan Rukun Jual Beli

?

Rukun Jual Beli :

1). Ada penjual.



2). Ada pembeli.

3). Ada barang atau harta yang diperjual belikan.

4). Ada uang atau alat bayar yang digunakan sebagai
penukar barang.

5). Ada lafadz ijab qabul, yaitu sebagai bukti akan
adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

4 Tuliskan 2 contoh jual beli
yang Terlarang ?

2 contoh jual beli  yang Terlarang:
1. Jual beli yang harganya diatas/dibawah harga pasar

dengan cara menghadang penjual sebelum tiba
dipasar.

2.Membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses
tawaran orang lain.



Lampiran 13

Petunjuk:

1. LKS ini membantu anda untuk memahami materi hadis ditinjau dari segi

kuantitasnya. Jadi, kerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh sesuai petunjuk.

2. Tunjukkan kemampuan anda sebaik mungkin karena hasil jawaban anda akan diberi

nilai.

3. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

Soal

1. Tuliskan pengertian jual beli secara bahasa dan secara istilah?

2. Tuliskan Dasar hukum jual beli bersumber dari (QS. Al Baqarah : 275) dan Al-

Hadits?

3. Tuliskan Rukun Jual Beli ?

4. Tuliskan khiyar menurut bahasa dan istilah?

5. Tuliskan jenis-jenis khiyar?

َخيـْرُُكْم َمْن تـََعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ 
(orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar dan mengajarkannya
kepada orang lain) (HR. Al-Bukhari).

SELAMAT BEKERJA

Ll LEMBAR KERJA SISWA

Sekolah : Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin
Mata Pelajaran     : Fiqih
Kelas/ semester    : X Putri IPA 2/ genap
Waktu :
Nama Siswa :
Materi pokok : Jual Beli
Siklus/Pertemuan : 1/2



Lampiran 14

Petunjuk:

1. LKS ini membantu anda untuk memahami materi hadis ditinjau dari segi

kuantitasnya. Jadi, kerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh sesuai petunjuk.

2. Tunjukkan kemampuan anda sebaik mungkin karena hasil jawaban anda akan diberi

nilai.

3. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

Soal

1. Yang dimaksud dengan arti jual beli secara bahasa adalah ?

a. Mengambil barang orang lain

b. Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu

c. Ingin memiliki suatu barang

d. Barang orang lain

2. Dasar hukum jual beli bersumber dari (QS. Al Baqarah : 275) ?

a. بَا َم الرِّ ُ اْلبَْیَع َوَحرَّ َوأََحلَّ هللاَّ

b.           
c.           
d.        

Ll LEMBAR KERJA SISWA

Sekolah : Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin
Mata Pelajaran     : Fiqih
Kelas/ semester    : X Putri IPA 2/ genap
Waktu :
Nama Siswa :
Materi pokok : syirkah (kerja sama)
Siklus/Pertemuan : 2/2



3. Suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan

hak milik sesuai dengan Syarat dan Rukun tertentu di sebut?

a. Syirkah amlaq

b. Syirkah uqud

c. Jual beli

d. Khiyar

4. Apa pengertian syirkah ?

a. Suatu akad dalam bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bidang

modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan.

b. Transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan

keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

c. Memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar

pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli.

d. Memilih melangsungkan akad jual beli atau mengurungkanya bila mana

terdapat bukti cacat pada barang.

5. Sebutkan maca-macam syirkah?

a. Syirkah amlak dan uqud

b. Majlis dan syarat

c. Aibi dan uqud

d. Musaqah dan muzaraah.

6. Tuliskan pengertian musaqoh?

a) kerja sama antara pemilik kebun dan pengelola untuk kebun dengan

perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.

b) memilih melangsungkan akad jual beli atau mengurungkanya bila mana

terdapat bukti cacat pada barang.



c) memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli sebelum

keduanya berpisah dari tempat akad.

d) memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar

pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli.

7. Tuliskan apa yang dimaksud dengan mukhabarah?

a) kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangka benihnya dari yang

punya tanah.

b) kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari

penggarap.

c) memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar

pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli.

d) memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli sebelum

keduanya berpisah dari tempat akad.

10. Tuliskan pengertian muzarah ?

a) kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari

penggarap.

b) ijab kabul baik berbentuk perkataan maupun tulisan.

c) kerja sama antara pemilik kebun dan pengelola untuk kebun dengan perjanjian

bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.

d) memilih melangsungkan akad jual beli atau mengurungkanya bila mana terdapat

bukti cacat pada barang.



1. Tuliskan khiyar menurut bahasa?

2. Tuliskan khiyar menurut istilah?

3. Tuliskan jenis-jenis khiyar?

4. Tuliskan apa yang dimaksu dengan khiyar majlis?

5. Tuliskan apa yang dimaksud dengan khiyar syarat?

َخيـْرُُكْم َمْن تـََعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ 
(orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar dan mengajarkannya
kepada orang lain) (HR. Al-Bukhari).

SELAMAT BEKERJA



Lampiran 15

Gambar dan kartu indeks siklus 1



Gambar dan kartu indeks siklus 2
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LAMPIRAN 16

Proses Pembelajaran Siklus I dan Siklus II dengan Penerapan Strategi make a Match

Siswa mengucapkan salam dan berdoa sebelum belajar Guru membuka pelajaran dan melakukan apersepasi

Siswa menjawab pertanyaan apersepsi dari guru

Guru menjelaskan materi pelajaran

Guru menuliskan pokok materi di papan tulis
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Guru menjelaskan langkah-langkah strategi Make a Match

Siswa mengambil potongan kartu yang telah disediakan oleh guru satu persatu
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Siswa mencari pasangannya masin

g-masing

Siswa membacakan soal dan jawaban

yang telah diperolehnya di depan kelas

Siswa menempel potongan kertas yang telah dibacanya di papan tulis
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Siswa menjawab LKS dan soal evaluasi  yang diberikan oleh guru

Guru membagikan LKS kepada siswa Guru menjelaskan LKS yang telah diberikan
kepada siswa

Observer sedang menceklist lembar observasi guru dan siswa
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Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi pelajaran
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