
73         



74   RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I   Sekolah : MI NEGERI 1 KENDARI Mata Pelajaran :  FIQIH Kelas/Semester :  V/I Alokasi Waktu :  2 x 120 (2 X Pertemuan)  A. Kompetensi Inti (KI) KI-1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang di anutnya KI-2 Menunjukan perilaku jujur, disiplin, taggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dan berinteraksi dengan keluarga, teman guru dan tetangganya serta cinta tanah air KI-3 Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan  beda-beda dijumpainya, dirumah, disekolah dan tempat bermain. KI-4 Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia.  B. Kompetensi Dasar dan Indikator 1.2 Menerima ketentuan khitan 2.2 Menjalankan ketentuan khitan 3.2 Memahami ketentuan khitan 3.2.1. Menjelaskan pengertian hitan  3.2.2. Menejelaskan sejarah diperintahkannya khitan 3.2.3. Menjelaskan dasar hukum khitan 3.2.4. Waktu pelaksaan khitan 3.2.5. Menjelaskan hikmah khitan  C.  Tujuan Pembelajaran 1. Peserta didik  dapat menyakini khitan sebagai syariat ajaran Islam dengan baik dan benar. 2. Peserta didik bisa menjelaskan pengertian khitan. 



75   3. Peserta didik dapat menjelaskan sejarah diperintahkannya khitan.  4. Peserta didik dapat menyebutkan dasar hukum khitan 5. Peserta didik dapat menjelaskan waktu pelaksaan khitan 6. Peserta didik dapat menyimpulkan hikmah khitan   D.   Materi Pokok Khitan menurut bahasa memotong, menurut istilah khitan memotong quluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Sejarah khitan berpangkal dari millah (ajaran agama) Nabi Ibrahim AS, Khitan dilakukan Nabi Ibrahim saat berumur 80 tahun dengan menggunakan kapak. Hukum khitan dalam Islam bagi laki-laki adalah wajib dan bagi perempuan merupakan sunnah karena suatu kemuliaan. Waktu wajib khitan adalah saat sudah masuk akil baliq sedangkan waktu sunah khitan adalah sebelum balig. Selain itu, dikenal pula waktu ikhtiar (pilihan yang baik untuk dilaksanakan) adalah hari ketujuh setelah lahir, atau 40 hari setelah kelahiran, atau juga dianjurkan pada umur 7 tahun.  E.  Metode Pembelajaran 1. Index Card Match 2. Ceramah 3. Tanya Jawab  F. Langkah-Langkah Pembelajaran  KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI WAKTU        Kegiatan Awal  Dalam kegiatan awal Guru : - Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama - Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran  - Guru menyampaikan tujuan pembelajaran - Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang materi yang        10 Menit  



76     akan disampaikan sebagai pre-test           Kegiatan Inti - Siswa mendengarkan dan menyimak uraian guru - Mengenalkan siswa dengan metode 
Index Card Match - Guru membagikan kartu kepada siswa satu persatu, setiap siswa mendapatkan satu kartu - Tahap menemukan pasangan dengan cara setiap siswa memikirkan jawaban dari soal yang diperolehnya atau sebaliknya, lalu mencari pasangannya berdasarkan jawaban dari kartu yang dipegangnya. - Bila siswa menemukan pasangannya, maka mereka diminta duduk berdekatan - Pada tahap pembahasan, secara bergantian setiap pasangan diminta membacakan soal dan jawaban dari soal tersebut berdasarkan kartu yang dipegangnya. - Setelah tahap pembahasan selesai, guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran dan memberikan klarifikasi bila ada hal-hal yang belum jelas.          55 Menit   Kegiatan Penutup   Dalam Kegiatan Penutup : - Guru melakukan evaluasi untuk mengukur tingkat penguasaan siswa pada materi pelajaran - Menutup pembelajaran     5 Menit  G.  Alat / Sumber Belajar 1. Buku pengantar FIQIH MI Kelas V Tertiban PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo 



77   2. Buku-buku lain yang relevan 3. Al-Qur’an dan terjemahan 4. Kartu Index Card Match  H. Penilaian Tes Lisan Siswa diminta menjelaskan tentang seputar materi Khitan Tes Tulisan Guru memberikan beberapa soal tertulis sesuai dengan standar kompetensi yang ingin dicapai, soal berupa essay atau pilihan ganda.   Wali Kelas V      Peneliti    Hamida. S. Pd      Zalvian NIP.196401012003122002    NIM.14010104019  Mengetahui Kepala Sekolah                 Sitti Juhasni. S. Ag NIP.19691192003122003     



78   RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II  Sekolah : MI NEGERI 1 KENDARI Mata Pelajaran :  FIQIH Kelas/Semester :  V/I Alokasi Waktu :  2 x 120 (2 X Pertemuan)  A. Kompetensi Inti (KI) KI-1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya KI-2 Menunjukan perilaku jujur, disiplin, taggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dan berinteraksi dengan keluarga, teman guru dan tetangganya serta cinta tanah air KI-3 Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan  beda-beda dijumpainya, dirumah, disekolah dan tempat bermain. KI-4 Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia.  B. Kompetensi Dasar dan Indikator 1.1 Menghayati hikmah ketentuan kurban 2.1 2.2 Menunjukan sikap rela menerima ketentuan kurban  Memiliki sikap empati dan simpati kepada kaum dhuafa sebagai implementasi makna ibadah kurban 3.1      Memahami ketentuan kurban  3.1.1  Menjelaskan pengertian kurban. 3.1.2  Menjelaskan  hukum melaksanakan kurban.  3.1.3  Melafalkan  ayat Al Qur’an tentang perintah kurban.  3.1.4   Menterjemahkan ayat Al Qur’an tentang  perintah kurban.  3.1.5   Melafalkan hadits Rasulullah tentang kurban. 3.1.6   Menterjemahkan hadits Rasulullah tentang kurban. C.  Tujuan Pembelajaran Setelah selesai kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasi peserta didik mampu : 1. Menjelaskan pengertian kurban  dengan benar. 2. Menjelaskan  hukum melaksanakan kurban dengan benar 3. Melafalkan  ayat Al Qur’an tentang perintah kurban dengan baik dan benar  



79   4. Menterjemahkan  ayat Al Qur’an tentang perintah kurban dengan baik dan benar 5. Melafalkan hadits tentang  kurban dengan baik dan benar 6. Menterjemahkan hadits tentang kurban dengan baik dan benar  D. Materi Pokok Secara bahasa kurban berasal dari Bahasa Arab Qoroba yang artinya “dekat”. Sedangkan secara istilah agama kurban adalah beribadah kepada Allah SWT dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji dan hari-hari Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Melaksanakan kurban hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan dan mendekati wajib bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  a) Islam b) Baligh dan Berakal  c) Merdeka (Bukan Hamba Sahaya) d) Mampu untuk Berkurban Dalil yang menunjukkan perintah untuk melaksanakan kurban antara lain adalah sebagai berikut: Allah SWT berfirman:  ٰنَك اْلَكْوثـََر (  ِإنا  Artinya:”Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang )٣) ِإنا ٰشِنَئَك ُهَوْاالَ بـْتَـَر(٢) َفَصل ِلَربَك َو ْحنََر (١َأْعطَيـْ
banyak. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan 
berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu 
adalah (dialah) yang terputus. “ (QS. Al-Kausar).  Juga diterangkan dalam Al-Quran surat An-nahl ayat 123:  ََة ِإبـْرَاِهيَم َحِنيًفا َوَماَكانِبْع ِملَنآ إِلَْيَك َأِن ات  Artinya:  Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad):"Ikutilah agama  ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ  ُمث َأْوَحيـْ

Ibrahim seorang yang hanif". dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang 
mempersekutukan Rabb (An-Nahl: 153).   



80   E. Metode Pembelajaran 4. Index Card Match 5. Ceramah 6. Tanya Jawab  F. Langkah-Langkah Pembelajaran  KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI WAKTU    Kegiatan Awal   Dalam kegiatan awal Guru :  - Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama - Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran  - Guru menyampaikan tujuan pembelajaran - Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang materi yang akan disampaikan sebagai pre-test         10 Menit           Kegiatan Inti - Siswa mendengarkan dan menyimak uraian guru - Mengenalkan siswa dengan metode Index Card Match - Guru membagikan kartu kepada siswa satu persatu, setiap siswa mendapatkan satu kartu - Tahap menemukan pasangan dengan cara setiap siswa memikirkan jawaban dari soal yang diperolehnya atau sebaliknya, lalu mencari pasangannya berdasarkan jawaban dari kartu yang dipegangnya. - Bila siswa menemukan pasangannya, maka mereka diminta duduk berdekatan - Pada tahap pembahasan, secara bergantian setiap pasangan diminta membacakan soal dan jawaban dari soal tersebut berdasarkan kartu yang dipegangnya. - Setelah tahap pembahasan selesai, guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran dan memberikan klarifikasi bila ada hal-hal yang belum jelas.           55 Menit 



81     Kegiatan Penutup   Dalam Kegiatan Penutup : - Guru melakukan evaluasi untuk mengukur tingkat penguasaan siswa pada materi pelajaran - Menutup pembelajaran     5 Menit  G.  Alat / Sumber Belajar 1. Buku pengantar FIQIH MI Kelas V Tertiban PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo 2. Buku-buku lain yang relevan 3. Al-Qur’an dan terjemahan 4. Kartu Index Card Match  H. Penilaian Tes Lisan Siswa diminta menjelaskan tentang seputar materi tentang kurban Tes Tulisan Guru memberikan beberapa soal tertulis sesuai dengan standar kompetensi yang ingin dicapai, soal berupa essay atau pilihan ganda.   Wali Kelas V      Peneliti    Hamida. S. Pd      Zalvian NIP.196401012003122002    NIM.14010104019  Mengetahui Kepala Sekolah                



82   SILABUS PEMBELAJARAN  Satuan Pendidikan  : MI Negeri 1 Kendari Mata Pelajaran  : Fiqhi Kelas    : V (Lima) Semester/Materi  : Ganjil/Khitan Kompetensi Inti KI-1  : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya KI-2 : Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi  dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air. KI-3 : Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang diriny, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda dijumpainya dirumah, disekolah, dan tempat bermain. KI-4 : Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian  Alokasi Waktu Sumber Belajar 1.2  Menerima ketentuan khitan   Menanamkan nilai-nilai dari ajaran perintah dan ketentuan khitan dalam kehidupan sehari-hari • Tes tulis • Tes tulisan • Penguasaan • penilaian diri    2x120 Menit • Buku pengantar fiqhi MI kelas V tertiban PT Tiga Serngkai Pustaka 



83   Mandiri, Solo • Buku-buku lain yang relevan •Al-Qur’an dan terjemahan • Kartu Index 
card match   2.2 Membiasakan perilaku tanggung jawab dan percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman terhadap ketentuan khitan  Khitan  Membimbing kepemilikan sikap tanggung jawab percaya diri sebagai implementasi perintah dan ketentuan khitan    3.2 Memahami ketentuan khitan  Mengamati  • mendengarkan uraian guru tentang pengertian, sejarah khitan, hukum khitan, waktu khitan,hikmah khitan. Menanya  • menanyakan pengertian, sejarah, hukum, waktu,    



84   hikmah khitan Mengeksplorasi  • menentukan sumber informasi berkaitan dengan pengertian, hukum,waktu dan hikmah khitan. Mengasosiasikan  • menganalisis hasil temuan yang berkaitan dengan pengertian, hukum, waktu, hikmah khitan. Mengkomunikasiakan • mempersentasekan kesimpulan hasil materi           Kepala MIN 1 Kendari         Guru Mata Pelajaran            Sitti Juhasni. S. Ag          Hamida, S. Pd      NIP.19691192003122002         NIP.196401012003122002          



85   SILABUS PEMBELAJARAN Satuan Pendidikan   : MI Negeri 1 Kendari Mata Pelajaran   : Fiqhi Kelas      : V (Lima) Semester/Materi   : Ganjil/Kurban Kompetensi Inti KI-1  : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya KI-2  : Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi  dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air. KI-3  : Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang diriny, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda dijumpainya dirumah, disekolah, dan tempat bermain. KI-4  : Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis             dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian  Alokasi Waktu Sumber Belajar 1.1 Menghayati hikmah ketentuan  kurban   Penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam perintah kurban • Tes lisan • tes tulisan • penguasaan • penilaian diri   2x120 menit   2.1 Menunjukan sikap  Penanaman perilaku ikhlas sebagai   • Buku pengantar Fiqhi MI 



86   rela menerima ketentuan kurban implementasi dari perintah kurban Kelas V Tertiban PT Tiga Serangkai Pustaka  Mandiri, Solo • Buku-buku lain yang relevan • Al-Qur’an dan terjemahan  • Kartu Index Card Match 2.2 Memiliki sikap empati dan simpati kepada kaum dhuafa sebagai implementasi makna ibadah kurban Kurban  Penanaman perilaku peduli sebagai implementasi dari perintah kurban     3.1 Memahami ketentuan kurban  Mengamati • mengamati ilustrasi gambar yang terkait dengan ketentuan kurban • mendengarkan uraian guru tentang pengertian, hukum pelaksanaan kurban • melafalkan dan menterjemahkan ayat Al-Qur’an tentang perintah kurban • melafalkan dan menterjemahkan hadits Rasulullah tentang kurban. Menanya  • menanyakan tentang pengertian, dalil, hukum, waktu, syarat kurban Mengeksplorasi  • menentukan sumber informasi yang berkaitan dengan pengertian, dalil, hukum, waktu, syarat kurban    



87   • mengumpulkan informasi dari berbagai sumber termaksud buku penunjang dan lingkungan sekitar tentang pengertian, dalil, hukum, waktu, dan syarat kurban Mengasosiasikan • menganalisis hasil temuan berkaitan dengan pengertian dalil, hukum, waktu, syarat kurban Mengkomunikasikan • mempersentasikan kesimpulan berdasarkan hasil temuan  • menyampaikan hasil belajar atau hasil temuan tentang pengertian, dalil, hukum, waktu, syarat kurban • menceritakan kembali kisah tentang perintah berkurban kepada Nabi Ibrahim AS.       Kepala MIN 1 Kendari         Guru Mata Pelajaran           Sitti Juhasni. S. Ag          Hamida, S. Pd NIP.19691192003122002    



88       LEMBAR OBSERVASI GURU DI KELAS  Satuan Pendidikan  : MIN 1 Kendari Mata Pelajaran : Fiqhi Materi Pokok :   ........................................  Siklus Pembelajaran:   ........................................   Petunjuk Pengisian: Isilah setiap aspek pengamatan di bawah ini dengan memberikan tanda ceklist (√) pada salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai dengan hasil pengamatan anda selama peneliti menyelenggarakan pembelajaran.  No. Aspek yang diamati Penilaian Sangat baik Baik Cukup Kurang Pendahuluan 1 Memulai pembelajaran     2 Mengkondisikan siswa agar siap belajar     3 Melakukan appersepsi dan memotivasi siswa     4 Menjelaskan tujuan pembelajaran     5 Menjelaskan tahapan-tahapan pembelajaran     Kegiatan Inti 6 Memberikan pengantar materi pelajaran     7 Menjelaskan materi pelajaran secara detail dan sistematis     8 Menstimulasi siswa untuk terlibat secara interaktif dalam tanyajawab di kelas     



89   9 Mengkondisikan siswa untuk bermain kartu dengan metode index card match 
    10 Membagikan kartu index card match pada siswa     11 Membimbing dan mengarahkan siswa dalam permainan index card match 
    12 Mendorong siswa untuk berdiskusi bersama pasangan     13 Melakukan pembahasan dan memberikan klarifikasi seputar materi     Penutup 14 Melakukan pengembangan materi pelajaran     15 Menyimpulkan materi pelajaran      16 Melakukan evaluasi     17 Kegiatan penutup                 



90   LEMBARAN OBSERVASI SISWA  Nama Sekolah : MIN 1 Kendari  Mata Pelajaran :  Fiqhi Siklus  :  ................................  No. Indikator yang diamati Kriteria Penilaian   Keterangan Ya  Tidak 1 Hadir di kelas sebelum pembelajaran dimulai    2 Siap untuk mengikuti pembelajaran    3 Menyimak penjelasan guru dengan seksama    4 Tertib mengikuti tahapan-tahapan pembelajaran    5 Antusias dalam mengikuti permainan index 
card match    6 Tanggap mengikuti instruksi guru    7 Berani mengemukakan pendapat bila diminta  oleh guru    8 Aktif bertanya jika ada bagian materi pelajaran yang belum dimengerti    9 Ada kerjasama diantara siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru    10 Kemampuan mempersentasekan hasil kerja   .                 



91   HASIL OBSERVASI GURU DI KELAS  Satuan Pendidikan  : MIN 1 Kendari Mata Pelajaran : Fiqhi Materi Pokok : Ketentuan Khitan  Siklus Pembelajaran : I  Petunjuk Pengisian: Isilah setiap aspek pengamatan di bawah ini dengan memberikan tanda ceklist (√) pada salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai dengan hasil pengamatan anda selama peneliti menyelenggarakan pembelajaran.  No. Aspek yang diamati Penilaian Sangat baik Baik Cukup Kurang Pendahuluan 1 Memulai pembelajaran √    2 Mengkondisikan siswa agar siap belajar √    3 Melakukan appersepsi dan memotivasi siswa  √   4 Menjelaskan tujuan pembelajaran  √   5 Menjelaskan tahapan-tahapan pembelajaran  √   Kegiatan Inti 6 Memberikan pengantar materi pelajaran   √  7 Menjelaskan materi pelajaran secara detail dan sistematis  √   8 Menstimulasi siswa untuk terlibat secara interaktif dalam tanyajawab di kelas  √   9 Mengkondisikan siswa untuk bermain kartu dengan metode 
index card match 

 √   10 Membagikan kartu index card match pada siswa  √   11 Membimbing dan mengarahkan siswa dalam permainan 
index card match 

  √  12 Mendorong siswa untuk berdiskusi bersama pasangan   √  13 Melakukan pembahasan dan memberikan klarifikasi seputar materi  √   Penutup 14 Melakukan pengembangan materi pelajaran   √  15 Menyimpulkan materi pelajaran   √   16 Melakukan evaluasi √    17 Kegiatan penutup √           Guru Mata Pelajaran        Peneliti     Hamida, S. Pd        Zalvian NIP.196401012003122002          



92   HASIL OBSERVASI GURU DI KELAS  Satuan Pendidikan  : MIN 1 Kendari Mata Pelajaran : Fiqhi Materi Pokok : Ketentuan Kurban Siklus Pembelajaran : II  Petunjuk Pengisian: Isilah setiap aspek pengamatan di bawah ini dengan memberikan tanda ceklist (√) pada salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai dengan hasil pengamatan anda selama peneliti menyelenggarakan pembelajaran. No. Aspek yang diamati Penilaian Sangat baik Baik Cukup Kurang Pendahuluan 1 Memulai pembelajaran √    2 Mengkondisikan siswa agar siap belajar √    3 Melakukan appersepsi dan memotivasi siswa √    4 Menjelaskan tujuan pembelajaran √    5 Menjelaskan tahapan-tahapan pembelajaran √    Kegiatan Inti 6 Memberikan pengantar materi pelajaran  √   7 Menjelaskan materi pelajaran secara detail dan sistematis √    8 Menstimulasi siswa untuk terlibat secara interaktif dalam tanyajawab di kelas √    9 Mengkondisikan siswa untuk bermain kartu dengan metode index card match 
√    10 Membagikan kartu index card match pada siswa √    11 Membimbing dan mengarahkan siswa dalam permainan index card match 
√    12 Mendorong siswa untuk berdiskusi bersama pasangan √    13 Melakukan pembahasan dan memberikan klarifikasi seputar materi √    Penutup 14 Melakukan pengembangan materi pelajaran  √   15 Menyimpulkan materi pelajaran  √    16 Melakukan evaluasi √    17 Kegiatan penutup √           Guru Mata Pelajaran       Peneliti   Hamida. S. Pd        Zalvian NIP.196401012003122002          NIM.14010104019 



93    HASIL OBSERVASI SISWA  Nama Sekolah : MIN 1 Kendari Mata Pelajaran :  Fiqhi Siklus  : I No. Indikator yang diamati Kriteria Penilaian   Keterangan Ya  Tidak 1 Hadir di kelas sebelum pembelajaran dimulai √  Siswa hadir dalam kegiatan pembelajaran (24 orang) 2 Siap untuk mengikuti pembelajaran √  Semua Siswa siap mengikuti pembelajaran 3 Menyimak penjelasan guru dengan seksama √  Siswa menyimak dengan begitu baik penjelasan dari guru 4 Tertib mengikuti tahapan-tahapan pembelajaran √  Semua siswa tertib dalam mengikuti pembelajaran dengan suasana belajar yang berbeda 5 Antusias dalam mengikuti permainan index 
card match √  Siswa begitu antusias dengan metode index card match karena didalamnya mereka bisa bermain sekaligus belajar. 6 Tanggap mengikuti instruksi guru  √ Siswa belum terlalu tanggap dalam mengikuti arahan dari guru disebabkan belum terbiasa dengan metode yang diterapkan sehingga guru/peneliti harus menjelaskannya secara berulang-ulang. 7 Berani mengemukakan pendapat bila diminta  oleh guru  √ Hanya ada beberapa siswa yang berani mengungkapkan pendapatnya sementara yang lain hanya berani berbicara jika ditunjuk langsung oleh guru. 8 Aktif bertanya jika ada bagian materi pelajaran yang belum dimengerti  √ Siswa masih pasif dalam menanyakan materi yang belum dipahami sehingga 



94   mengharuskan guru menunjuk satu-persatu untuk memperolah pertanyaan yang belum dipahami. 9 Ada kerjasama diantara siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru  √ Siswa masih tampak mengalami kendala dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru sehingga mengharuskan guru untuk membimbing siswa bersangkutan 10 Kemampuan mempersentasekan hasil kerja √  Siswa begitu baik dalam mempresentasekan hasil kerja yang mereka buat meskipun masih ada beberapa anggota kelompok yang masih tampak malu-malu.                  Peneliti         Zalvian            



95   HASIL OBSERVASI SISWA  Nama Sekolah : MIN 1 Kendari Mata Pelajaran :  Fiqhi Siklus  : II No. Indikator yang diamati Kriteria Penilaian   Keterangan Ya  Tidak 1 Hadir di kelas sebelum pembelajaran dimulai √  Semua siswa hadir dalam kegiatan pembelajaran (24 orang) 2 Siap untuk mengikuti pembelajaran √  Semua Siswa siap mengikuti pembelajaran 3 Menyimak penjelasan guru dengan seksama √  Siswa menyimak dengan begitu baik penjelasan dari guru 4 Tertib mengikuti tahapan-tahapan pembelajaran √  Semua siswa tertib dalam mengikuti pembelajaran dengan suasana belajar yang berbeda 5 Antusias dalam mengikuti permainan index 
card match √  Siswa begitu antusias dengan metode index card match karena didalamnya mereka bisa bermain sekaligus belajar. 6 Tanggap mengikuti instruksi guru √  Siswa sudah cukup tanggap dalam mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru karena siswa sudah mampu  beradaptasi dengan metode yang digunakan. 7 Berani mengemukakan pendapat bila diminta  oleh guru √  Siswa memiliki keberanian dalam mengungkapkan pendapat ketika diminta oleh guru 8 Aktif bertanya jika ada bagian materi pelajaran yang belum dimengerti √  Siswa sudah secara aktif bertanya jika ada materi yang tidak mampu mereka pahami  9 Ada kerjasama diantara siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru √  Semua siswa sudah mampu bekerjasama dengan baik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru 10 Kemampuan mempersentasekan hasil kerja √  Semua siswa begitu baik dalam mempresentasekan hasil kerja yang mereka buat.    Peneliti                       Zalvian  



96   LAMPIRAN VI.  DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN  PADA PERMAINAN ICM  DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN INDEX CARD MATCH SIKLUS I (PERTEMUAN I) No. Pertanyaan Jawaban  1 Apa yang dimaksud dengan quluf? Kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki 2 Pengertian khitan menurut istilah adalah…. Membuka atau memotong kulit (quluf) yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis 3 Ditinjau dari sisi kebersihan, apa akibatnya jika seseorang tidak berkhitan? Seseorang yang tidak berkhitan ketika buang air kecil maka kotoran air seni itu akan berkumpul di quluf (ujung kulit kemaluan laki-laki) 4 Siapakah Nabi yang mula-mula diperintahkan untuk berkhitan? Nabi Ibrahim as. 5 Salah satu tujuan berkhitan adalah…. Untuk menjaga kebersihan badan dari kotoran dan agar suci dari najis 6 Nabi yang telah dikhitan sejak pertama kali diciptakan adalah……. Nabi Adam as. 7 Apa arti dari “khitan” menurut Bahasa? Memotong  8 Pada surah dan ayat berapakah terdapat perintah untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim as.  Surah An-Nisa ayat 125 9 Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berkhitan pada umur…….. 80 Tahun 10 Kemukakan arti dari hadits berikut…. Kebersihan itu sebagian daripada iman 11 Kemukakan arti dari hadits berikut…. Diantara kemuliaan yang diberikan Allah kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan karena itu tidak ada orang yang melihat auratku.  12 Dari sisi ibadah, shalat orang yang tidak bekhitan menjadi tidak sah atau tidak sempurna karena….. Orang yang tidak berkhitan ketika buang air kecil maka sisa air seni akan berkumpul di quluf sedangkan air seni itu najis dan membatalkan wudhu. Sedangkan wudhu merupakan syarat sahnya shalat.  



97   DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN INDEX CARD MATCH SIKLUS I (PERTEMUAN II) No. Pertanyaan Jawaban  1 Hukum berkhitan bagi laki-laki adalah…. Wajib  2 Hukum khitan bagi perempuan adalah ….. Sunnah  3 Berkhitan termasuk sunnah rasul yang berpangkal pada…. Ajaran (millah) Nabi Ibrahim as. 4 Waktu berkhitan yang wajib bagi laki-laki adalah….. Ketika mencapai usia baligh 5 Berkhitan sebelum mencapai usia dewasa hukumnya….. Sunnah  6 Menjadikan kemaluan lebih bersih dan mudah membersihkannya adalah termasuk dalam…. Hikmah khitan 7 Islam sangat menganjurkan untuk menjaga kebersihan dan kesucian badan karena….. Kebersihan itu termasuk bagian dari iman 8 Diantara hikmah berkhitan adalah menjadi ciri…….. Pengikut Nabi Muhammad saw. dan pelestari ajaran Nabi Ibrahim as. 9 Dari sisi kesehatan, salah satu hikmah berkhitan adalah…… Mencegah timbulnya berbagai macam penyakit 10 Dalam sebuah hadits, dikatakan tidak termasuk umat Rasul saw. apabila….. Membenci sunnah rasulullah saw. 11 Berkhitan pada hari ketujuh setelah lahir atau 40 hari setelah kelahiran termasuk…. Waktu ikhtiar (waktu pilihan yang baik jika dilaksanakan) untuk berkhitan 12 Kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki disebut…. Quluf           



98   DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN INDEX CARD MATCH SIKLUS II (PERTEMUAN I) No. Pertanyaan Jawaban  1 Qurban secara bahasa bermakna Dekat 2 Hukum melaksanakan ibadah kurban adalah….. Sunnah muakkad 3 Ibadah kurban disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad saw. untuk melestarikan…… Syariat Nabi Ibrahim as. 4 Mula-mula ibadah kurban diperintahkan kepada Nabi Ibrahim as. agar menyembelih anaknya yang bernama….. Ismail as. 5 Putra Nabi Ibrahim as. dari istrinya Sarah bernama….. Ishaq as. 6 “Ismail” adalah nama yang diberikan oleh Nabi Ibrahim as. kepada putranya sebagai ungkapan kegembiraan karena telah memiliki anak. Arti dari nama “Ismail” adalah…. Allah telah mendengar  7 Ibadah kurban adalah syariat yang diterima oleh Nabi Ibrahim as. melalui….. Mimpi yang terjadi 3 malam berturut-turut 8 Tanggal 8 dzulhijjah disebut sebagai…. Hari tarwiyah 9 Tanggal 9 dzulhijjah Ibrahim mengetahui dengan yakin bahwa mimpi yang datang kepadanya berasal dari Allah Swt. Itu sebabnya hari tersebut dikenal sebagai… Yaumul Arafah 10 Islam, baligh, merdeka, dan mampu untuk berkurban termasuk dalam… Syarat berkhurban 11 Q.S. Al-Kautsar ayat 1-3 memuat perintah untuk… Berkurban 12 Q.S. An-Nahl ayat 123 memuat perintah untuk… Mengikuti ajaran Nabi Ibrahim as.    



99   DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN INDEX CARD MATCH SIKLUS II (PERTEMUAN II) No. Pertanyaan Jawaban  1 Batasan waktu dimulainya penyembelihan hewan kurban adalah……… Setelah shalat idul adha 2 Batasan waktu berakhirnya penyembelihan hewan kurban adalah……… Sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah 3 Tempat yang diutamakan untuk penyembelihan hewan kurban adalah……….. Di dekat tempat shalat idul adha 4 Menyembelih hewan kurban di tempat/rumah pemotongan hewan hukumnya…… Mubah 5 Hukum menyembelih hewan kurban pada malam hari adalah…. Makruh 6 Menyembelih hewan kurban sebelum shalat idul adha dihukumi…. Tidak sah 7 Berikut ini adalah contoh-contoh hewan yang boleh dikurbankan, yaitu….. Kambing, Sapi, dan Unta 8 Contoh hewan yang tidak boleh dijadikan hewan kurban adalah….. Ayam, itik, dan ikan  9 Seekor sapi dapat menjadi hewan kurban untuk berapa orang? 7 orang 10 Seekor kambing dapat menjadi hewan kurban untuk berapa orang? 1 orang  11 Hewan yang boleh dijadikan kurban harus memenuhi kondisi berikut, antara lain……….. Hewan yang sehat, tidak sakit, tidak cacat seperti buta, pincang, dan harus gemuk 12 Tidak dibenarkan berkurban dengan hewan yang kondisinya sebagai berikut:….. Hewan yang buta sebelah, pincang jalannya, kurus, tidak ada sebagian tanduknya, tidak ada salah satu kupingnya.     



100   LAMPIRAN IX. DOKUMENTASI PENELITIAN DOKUMENTASI PENELITIAN  Peneliti Bersama Guru Mitra (Wali Kelas V)  Suasana kelas saat peneliti melakukan tanya jawab dengan siswa 



101               Peneliti Sedang Membagikan Kartu ICM  Tampak Siswa Sedang Mencari Kartu Pasangannya  



102   Tampak Salah Seorang Siswa Sedang Mencocokkan Kartu ICM              Salah Seorang Siswa Sedang Membacakan Kartu Pasangannya di Depan Kelas 



103    Kartu ICM (Siklus I Pertemuan I)    



104   Kartu ICM (Siklus I Pertemuan II)       



105   Kartu ICM (Siklus II Pertemuan I)      



106   Kartu ICM (Siklus II Pertemuan II )       
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