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SILABUS
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas
Kompetensi Inti

: Sekolah Menengah Atas (SMA NEGERI 1 KENDARI)
: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
: X (sepuluh)
:

(K1) : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
(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, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
(K4) :Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

3.3 Menganalisis Q.S. AlIsra‟ (17) : 32, dan Q.S. AnNur (24) : 2, serta hadits
tentang larangan pergaulan
bebas dan perbuatan zina.
3.4 Memahami manfaat dan
hikmah larangan pergaulan
bebas dan perbuatan zina.
4.2.1 Membaca Q.S. AlIsra‟ (17) : 32, dan Q.S. AnNur (24) : 2 sesuai dengan
kaidah tajwid dan makhrajul
huruf.
4.2.2 Mendemonstrasikan
hafalan Q.S. Al-Isra‟ (17) :
32, dan Q.S. An-Nur (24) :
2 dengan lancar.

1. Perilaku
menghindarka
n diri dari
pergaulan
bebas dan
perbuatan zina.

 Mengamati
- Menyimak bacaan,
mengidentifikasi
hukum bacaan (tajwid),
dan mencermati
kandungan Q.S. AlIsra‟ (17): 32, dan Q.S.
An-Nur (24): 2, serta
hadits terkait.
- Mencermati manfaat
dan hikmah larangan
pergaulan bebas dan
perbuatan zina melalui
tayangan video atau
media lainnya.
 Menanya
 Menanyakan cara
membaca hukum
tajwid, asbabun nuzul,
dan isi kandungan Q.S.
Al-Isra‟ (17): 32, dan
Q.S. An-Nur (24): 2,
serta hadits terkait
 Mengumpulkan
data/eksplorasi
Mendiskusikan cara
membaca sesuai dengan
tajwid, menganalisis
asbabun nuzul/wurud
dan kandungan Q.S. AlIsra‟ (17): 32, dan Q.S.
An-Nur (24): 2, serta
hadits terkait
 Mengasosiasi
Membuat kesimpulan
dari kandungan Q.S.
Al-Isra‟ (17): 32, dan
Q.S. An-Nur (24): 2,
serta hadits terkait
 Mengkomunikasikan:
Mendemonstrasikan
bacaan (hafalan),
menyampaikan hasil
diskusi tentang Q.S.

 Tugas
- Menghafal Q.S. AlIsra‟ (17): 32, dan
Q.S. An-Nur (24):
2, serta hadits
terkait dengan cara
mengisi lis (lembar
tugas hafalan).
 Observasi
- Mengamati
pelaksanaan diskusi
dengan
menggunakan
lembar observasi
yang memuat:
 isi diskusi
(kandungan ayat
dan hukum
bacaan)
 sikap yang
ditunjukkan
peserta didik
terkait dengan
perilaku
menghindarkan
diri dari pergaulan
bebas dan
perbuatan zina.
 Portofolio
- Melaporkan hasil
obervasi berupa
paparan tentang
kandungan Q.S.
Al-Isra‟ (17): 32,
dan Q.S. An-Nur
(24): 2, serta hadits
terkait;
- Membuat paparan
analisis dan
identifikasi hukum
bacaan yang ada
pada Q.S. Al-Isra‟
(17): 32, dan Q.S.

3.6 Memahami makna
beriman kepada malaikatmalaikat Allah SWT.
4.4 Berperilaku yang
mencerminkan kesadaran
beriman kepada Malaikatmalaikat Allah SWT

2. Iman kepada
Malaikat

Al-Isra‟ (17): 32, dan
Q.S. An-Nur (24): 2,
serta hadits terkait
secara individu maupun
kelompok

An-Nur (24): 2;
- Membuat laporan
perkembangan
hafalan Q.S. AlIsra‟ (17): 32, dan
Q.S. An-Nur (24):
2, serta hadits
terkait.
 Tes tulis
- Menyalin Q.S. AlIsra‟ (17): 32, dan
Q.S. An-Nur (24):
2, serta
mengidentifikasi
hukum bacaan
tajwidnya;
- Menjawab soal-soal
tentang isi
kandungan Q.S. AlIsra‟ (17): 32, dan
Q.S. An-Nur (24):
2, serta hadits
terkait.
 Tes lisan
Membaca dan
menghafal Q.S. AlIsra‟ (17): 32, dan
Q.S. An-Nur (24):
2, serta hadits
terkait serta hadits
terkait

 Mengamati
- Mencermati bacaan
teks tentang makna dan
contoh perilaku
beriman kepada
malaikat-malaikat Allah
SWT
- Meyimak penjelasan
materi di atas melalui
tayangan vidio atau
media lainnya.
 Menanya (memberi

 Tugas
Mengumpulkan
data (gambar,
berita, artikel
tentang perilaku
yang mencerminkan
kesadaran beriman
kepada Malaikatmalaikat Allah
SWT)
 Observasi
- Peserta didik

-

-


-

-

-





3.9 Memahami pengelolaan
wakaf.

3. Pengelolaan
wakaf

stimulus agar peserta
didik bertanya)
Mengapa kita harus
beriman kepada
malaikat?
Apa yang harus
dilakukan oleh orang
yang beriman kepada
malaikat?
Mengumpulkan
data/eksplorasi
Peserta didik
mendiskusikan makna
dan contoh perilaku
beriman kepada
Malaikat.
Guru mengamati
perilaku beriman
kepada Malaikat
melalui lembar
pengamatan di sekolah.
Guru berkolaborasi
dengan orang tua untuk
mengamati perilaku
beriman kepada
Malaikat di rumah.
Mengasosiasi
Membuat kesimpulan
tentang makna beriman
kepada malaikatmalaikat Allah SWT.
Mengkomunikasikan
Mempresentasikan
/menyampaikan hasil
diskusi tentang
beriman kepada
malaikat-malaikat Allah
SWT.

 Mengamati
- Mencermati bacaan


-

-


-


-

melakukan
pengamatan
terhadap perilaku
menghayati nilainilai keimanan
kepada Malaikatmalaikat Allah
SWT melalui
lembar pengamatan
di lingkungan
sekolah, rumah
maupun
masyarakat.
Portofolio
Melaporkan hasil
obervasi berupa
paparan tentang
makna beriman
kepada malaikat;
Membuat paparan
analisis tentang
perilaku orangorang yang beriman
kepada malaikat.
Tes tulis
Tes kemampuan
kognitif dengan
menjawab soal-soal
pilihan ganda dan
uraian tentang iman
kepada malaikat.
Tes lisan
Memaparkan hasil
pengamatan tentang
perilaku orangorang yang beriman
kepada malaikat.

 Tugas
- Mengumpulkan

4.7.1 Menyajikan dalil
tentang ketentuan waqaf.
4.7.2 Menyajikan
pengelolaan wakaf.
-




-



-

3-9 Memahami substansi
dan strategi dakwah
Rasullullah SAW di
Madinah.
4-5 Mendeskripsikan
substansi dan strategi
dakwah Rasullullah SAW
di Madinah.

4. Meneladani
Perjuangan
Rasulullah
SAW di
Madinah

teks tentang pengertian,
ketentuan dan hal-hal
yang berkaitan dengan
pengelolaan wakaf.
Meyimak penjelasan
materi di atas melalui
tayangan vidio atau
media lainnya.
Menanya (memberi
stimulus agar peserta
didik bertanya)
Mengapa waqaf haarus
dikelola?
Bagaimana cara
mengelola wakaf?
Mengumpulkan
data/eksplorasi
Peserta didik
mendiskusikan makna
dan ketentuan wakaf
serta pengeloalaannya.
Mengasosiasi
Membuat kesimpulan
materi pengelolaan
wakaf.
Mengkomunikasikan
Mempresentasikan
/menyampaikan hasil
diskusi tentang materi
pengelolaan wakaf.

 Mengamati
- Mencermati bacaan
teks tentang substansi
dan strategi dakwah
Rasullullah SAW di
Madinah
- Meyimak penjelasan
materi tersebut di atas
melalui tayangan vidio


-


-


-


-

data (gambar,
berita, artikel
tentang pengelolaan
wakaf).
Observasi
Mengamati
pelaksanaan diskusi
dengan
menggunakan
lembar observasi
yang memuat isi
diskusi dan sikap
saat diskusi.
Mengamati
pengelolaan wakaf.
Portofolio
Membuat paparan
dan menganalisis
tentang pengelolaan
wakaf.
Tes tulis
Tes kemampuan
kognitif dengan
menjawab soal-soal
pilihan ganda dan
uraian tentang
ketentuan dan
pengelolaan wakaf.
Tes lisan
Memaparkan hasil
pengamatan tentang
pengelolaan wakaf.

 Tugas
- Mengumpulkan
data (gambar,
berita, artikel
tentang substansi
dan strategi dakwah
Rasullullah SAW
di Madinah ).
 Observasi

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
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.

- 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
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 orangorang yang
memiliki sikap
semangat ukhuwah
sebagai
implementasi dari
pemahaman strategi
dakwah Rasulullah
SAW di Madinah.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS I
Pertemuan Pertama

Sekolah

: SMA N I Kendari

Kelas/Semester

: X/II

Program

: MIPA-2

Mata Pelajaran

: Pendidikan Agama Islam dan Budi
Pekerti

Materi Pokok

: Meneladani Perjuangan Rasulullah Saw di
Madinah

Alokasi Waktu

: 3 x 45 menit Jam Pelajaran

A. Kompetensi Inti:
(KI-1) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya;
(KI-2) Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun,
ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan
proaktif) 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;
(KI-3) Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 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. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian:
2.8 Menunjukkan sikap semangat ukhuwah sebagai implementasi dari pemahaman
strategi dakwah nabi di Madinah
3.9 Memahami substansi dan strategi dakwah Rasullullah SAW di Madinah.
Indikator:
-

Menjelaskan latar belakang hijrah Rasulullah saw ke Madinah

-

Menjelaskan sejarah dakwah Rasulullah pada periode Madinah

-

Menjelaskan isi pemboikotan yang dilakukan kaum Quraisy

-

Menjelaskan substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah

-

Menjelaskan isi perjanjian yang di buat Nabi Muhammad dengan kaum yahudi

-

Menjelaskan hubungan antara Muhajirin dan Ansor.

-

Menjelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah

-

Menuliskan hikmah mempelajari sejarah dakwah Nabi Muhammad saw
periode Madinah.

-

Menjelaskan perang yang terjadi selama dakwah di Madinah.

4.5 Mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasullullah SAW di Madinah.
Indikator :
-

Mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah saw di Madinah
dalam bentuk drama singkat

C. Tujuan Pembelajaran
1. Menjelaskan latar belakang hijrah Rasulullah saw ke Madinah
2. Menjelaskan sejarah dakwah Rasulullah pada periode Madinah
3. Menjelaskan isi pemboikotan yang dilakukan kaum Quraisy

D. Materi Pembelajaran
1. Fakta
-

Fil sejarah perjuangan Rasulullah periode Madinah

2. Konsep
-

Dakwah

-

Madinah

-

Dakwah Rasulullah di Madinah

3. Prinsip
-

Substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah

-

Strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran

-

Pendekatan

: Saintific

-

Model Pembelajaran : Discovery Learning, Everyone is a teacher here dan ice
breaking

F. Media, Alat dan Sumber Belajar
1. Papan tulis
2. Spidol
3. LCD proyektor
4. Al-Qur‟an dan terjemahan
5. Buku PAI dan budi pekerti pegangan siswa SMA kelas X
6. Buku PAI dan budi pekerti pegangan guru SMA kelas X
7. Buku lain yang memadai
G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Pendahuluan (15 menit)
1. Memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah dan
kemudian berdoa bersama. Memeriksa kerapian dan kebersihan ruang kelas
2. Peserta didik menyiapkan kitab suci al-Qur‟an
3. Secara bersama bertadarus al-Qur‟an (selama 10 menit)
4. Menyampaikan tujuan dan kompetensi yang harus dicapai
5. Menanyakan materi yang pernah diajarkan sebelumnya yang terkait dengan
materi ajar hari ini (Appersepsi).

6. Pembagian kelompok dan menjelaskan kepada siswa tentang langkah-langkah
dari model pembelajaran yang akan digunakan
b. Kegiatan Inti (105 menit)
1. Mengamati
-

Guru menjelaskan materi pelajaran tentang sejarah dakwah Rasulullah pada
periode Madinah melalui power point

-

Guru memberikan tugas kepada siswa untuk memperhatikannya

-

Guru memerintahkan siswa untuk menyimak tayangan video tentang sejarah
dakwah Rasulullah periode Madinah

-

Siswa memberikan tanggapan tentang video sejarah dakwah Rasulullah di
Madinah

2. Menanya (memberi stimulus agar peserta didik bertanya)
-

Guru memberikan penegasan mengenai poin-poin penting yang terdapat
dalam tayangan video yang telah disaksikan

-

Kemudian, untuk memudahkan siswa dalam membuat pertanyaan guru
mengarahkan kepada siswa, bahwa pertanyaan bisa dibuat sesuai dengan
pengamatan mereka mengenai tayangan video dan materi yang telah
dijelaskan maupun mengenai hal-hal yang belum dipahami terkait materi
pembelajaran

-

Selanjutnya, guru membagikan kertas/ kartu kepada siswa

-

Guru memerintahkan siswa untuk menulis pertanyaan terkait materi yang
sedang dipelajari

-

Setelah siswa selesai menuliskan pertanyaan, guru mengumpulkan kertas/
kartu tersebut

-

Guru mengocok kertas/ kartu yang berisi pertanyaan, dan

-

Guru membagikan kembali kertas/ kartu secara acak kepada setiap siswa

3. Menalar
-

Guru memberikan contoh di kehidupan nyata tentang perilaku orang-orang
yang memiliki sikap semangat ukhuwah sebagai implementasi dari
pemahaman strategi dakwah Rasulullah Saw di Madinah.

-

Kemudian, perintahkan siswa untuk membaca dalam hati pertanyaan atau
topik pada kartu yang mereka terima

-

Perintahkan siswa untuk memikirkan jawabanya

-

Siswa mencari informasi yang berkaitan tentang:



Hijrah Rasulullah saw ke Madinah



Isi pemboikotan yang dilakukan oleh kaum Quraisy

4. Mengasosiasi
-

Sebelum siswa diperintahkan untuk menganalisis tentang materi yang tengah
dipelajari, maka terlebih dahulu guru memberikan contoh kepada siswa untuk
dapat menganalisis suatu topik pembelajaran dengan baik dan benar.

-

Setelah mengumpulkan informasi yang diperoleh, siswa selanjutnya
menganalisis sejarah dakwah Rasulullah pada periode Madinah

-

Setiap kelompok menyimpulkan sejarah dakwah Rasulullah pada periode
Madinah

5. Mengkomunikasikan
-

Guru melakukan konfirmasi atas pertanyaan, pernyataan dan jawaban yang
telah diberikan oleh siswa agar materi pembelajaran bisa lebih dipahami

-

Guru menunjuk siswa yang akan membacakan pertanyaan tersebut dan
menjawabnya

-

Setelah memberikan jawaban, perintahkan siswa lain untuk memberikan
tambahan atas apa yang telah dikemukakan oleh siswa yang membacakan
kartunya

-

Kemudian, guru meminta masing-masing kelompok mempresentasikan
/menyampaikan hasil diskusi tentang materi yang telah dipelajari.

-

Guru memberikan apresiasi dan respon positif terhadap setiap pendapat siswa

c. Kegiatan Penutup (15 menit)
1. Guru bersama peserta didik baik secara individu maupun kelompok
menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut.

2. Guru memberikan penguatan terhadap materi yang didiskusikan (kegiatan
konfirmasi).
3. Guru melakukan refleksi untuk mengevaluasi semua rangkaian aktivitas
pembelajaran.
4. Menyiapkan materi untuk pertemuan selanjutnya serta pemberian tugas.

H. Penilaian Hasil Pembelajaran
A. Tes Tulis
No
1

Soal

Kunci Jawaban

Jelaskan 3 latar a. Ada tanda-tanda baik pada perkembangan Islam di
belakang

hijrah Yatsrib, pada tahun 621 M, telah datang 13 orang

Rasulullah saw ke penduduk Madinah menemui Rasulullah saw. di Bukit
Madinah!

Aqabah. Mereka berikrar memeluk agama Islam.

b. Pada tahun berikutnya yakni 622 M datang lagi
sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri
dari suku Aus dan Khazraj yang pada awalnya mereka
dating 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.

c. 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).

Skor
10

2

Jelaskan sejarah

Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad saw.

dakwah

di Madinah adalah mempersatukan suku Aus dan

Rasulullah pada

Khazraj serta mempersaudarakan orang Anśar(Madinah)

periode Madinah!

dan Muhajirin(Mekah). Setelah itu, Nabi Muhammad

25

saw. pun membuat perjanjian damai dengan orangorang Yahudi dan suku-suku yang berada di sekitar
Madinah. Berkembangnya dakwah Nabi Muhammad
saw. di Madinah menimbulkan kekhawatiran orangorang Quraisy. Karena itu, terjadilah PerangBadar.
Peperangan ini terjadi pada 8 Ramadhan tahun ke-2
Hijrah. Dengan perlengkapan yang sederhana, Nabi
dengan 305 orang pasukannya

berangkat keluar

Madinah. Kira-kira 120 km dari Madinah, tepatnya di
Badar,, pasukan Nabi bertemu dengan pasukan Quraisy
yang berjumlah antara 900 – 1.000 orang. Dalam
peperangan ini, Nabi dan kaum muslimin berhasil
memperoleh

kemenangan. Kekalahan

dalamperang

Badar semakin menimbulkan kebencian Quraisy kepada
kaumMuslimin. Karena itu, mereka bersumpah akan
menuntut balas kekalahan tersebut. Maka, pada tahun
ke-3 Hijrah mereka berangkat ke Madinah dengan
membawa 3.000 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.
3

Jelaskan

4

pemboikotan
yang

isi a.Melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan
pendukung Muhammad saw.

dilakukan b.Tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan

15

kaum Qurasy !

perkawinan dengan orang muslim.
c. Melarang keras bergaul dengan kaum muslim.
d. Musuh Muhammad saw. harus didukung dalam
keadaan bagaimana pun
50

Jumlah
Bobot Soal
Nomor Soal
1
2
3
Total Skor

Skor
10
25
15
50

∑ Skor perolehan
Nilai

50

=

X 100 =
Skor Maksimal (50)

X 100 = 100
50

B. Evaluasi Psikomotor
1. Kelompok:
Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas!
Rubrik Penilaian Presentasi
Aspek Penilaian
N
o

Nama Siswa

Kom
uni
kasi

Sistema
tika
penyam
Paian

Wa

Keb

wa

era

San

nian

Gestur
Antu

e dan

sias

penam
pilan

Jml
Skor

Nilai

Ket.

Keterangan Skor :
Masing-masing kolom diisi dengan kriteria
4= Baik Sekali
3= Baik
2= Cukup
1= Kurang
Petunjuk Penskoran
Jawaban baik sekali diberi skor 4, baik diberi skor 3, cukup dberi skor 2 dan
kurang diberi skor 1.Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:
∑ Skor perolehan
Nilai =

X 100
Skor Maksimal (20)

Contoh:
Jawaban baik sebanyak 3, cukup sebanyak 2 dan kurang sebanyak 1, maka
diperoleh skor 9+4+1= 15 dan skor maksimal 20, maka skor akhir yang diperoleh
peserta didik adalah:
15 x 100 = 75
20

Kriteria Nilai
A=80 – 100

: Baik Sekali

B=70 – 79

: Baik

C=60 – 69

: Cukup

D=‹ 60

: Kurang

C. Evaluasi Afektif
1. Observasi (mengamati perilaku semangat ukhuwah sebagai implementasi
dari pemahaman strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah terhadap
teman sejawat atau orang lain)

Lembar Pengamatan

Rubrik kegiatan Diskusi (Penilaian Sikap Selama Diskusi):
Aspek Pengamatan

N
o

Meng

MengNama Siswa

Kerja

komunika

Tole

Keakt

sama

sikan pen-

ransi

ifan

dapat

hargai

Jml

penda

Skor

Nilai

Ket.

pat
teman

Keterangan Skor :
Masing-masing kolom diisi dengan kriteria
4= Baik Sekali
3= Baik
2= Cukup
1= Kurang
Petunjuk Penskoran
Jawaban baik sekali diberi skor 4, baik diberi skor 3, cukup dberi skor 2 dan
kurang diberi skor 1 . perhitungan skor akhir menggunakan rumus:
∑ Skor perolehan
Nilai =

X 100
Skor Maksimal (20)

Contoh:
Jawaban baik sebanyak 3, cukup sebanyak 2, maka diperoleh skor 9+4= 13
dan skor maksimal 20, maka skor akhir yang diperoleh peserta didik adalah:
13 x 100 = 65
20
Kriteria Nilai
A

=80 – 100

: Baik Sekali

B

=70 – 79

: Baik

C

=60 – 69

: Cukup

D

=60

: Kurang

a) Sikap Spiritual
Bentuk : Non tes
Tehnik : Pengamatan (observation)
Instrumen : Rubrik Penilaian Sikap Spiritual
Rubrik Penilaian Sikap Spiritual
Skor

No

Kriteria

4

3

2

1

(selalu)

(sering)

(Kadang-

(hampir

kadang)

tidak
terlihat)

Memberi salam ketika
masuk/keluar kelas atau saat
bertemu dan pamit pada guru/teman
Berdoa dengan khusyuk/
2
bersungguh-sungguh sebelum dan
sesudah belajar
Mengucapkan rasa syukur setiap
3
kali mendapatkan keberahsilan atau
setelah mengerjakan sesuatu
Skor perolehan
Skor Maksimal: 12
Nilai = ---------------------------- X 4
Skor maksimal
Petunjuk Penskoran
1

Jawaban selalu diberi skor 4, sering diberi skor 3 dan seterusnya . perhitungan
skor akhir menggunakan rumus:
∑ Skor perolehan
Nilai =

X 4
Skor Maksimal (12)

Contoh:
Jawaban selalu sebanyak 2, sering sebanyak 1, maka diperoleh skor 8+3= 11
dan skor maksimal 12, maka skor akhir yang diperoleh peserta didik adalah:
11 x 4 = 3,65
12

b) Sikap Tanggungjawab
Bentuk : Non tes
Tehnik : Penilaian antar teman (peer assessment)
Instrumen : Rubrik Penilaian Sikap Tanggungjawab
Rubrik Penilaian Antar Teman Sikap Tanggungjawab
Skor

No

Kriteria

4

3

2

1

(selalu)

(sering)

(Kadang-

(hampir

kadang)

tidak
terlihat)

Menyelesaikan tugas individu
dengan baik
Melaksanakan tugas dalam
2
kelompoknya dengan baik
Berani mengakui dan meminta
3
maaf jika kesalahan yang
merugikan orang lain
Tidak menuduh orang lain tanpa
4
bukti
Skor perolehan
Skor Maksimal: 16
Nilai = ---------------------------- X 4
Skor maksimal
Petunjuk Penskoran
1

Jawaban selalu diberi skor 4, sering diberi skor 3, kadang-kadang diberi skor 2
dan hampir tidak terlihat diberi skor 1. perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

∑ Skor perolehan
Nilai =

X 4

Skor Maksimal (16)
Contoh:
Jawaban selalu sebanyak 1, sering sebanyak 2, kadang-kadang sebanyak 1,
maka diperoleh skor 4+6+2= 12 dan skor maksimal 16, maka skor akhir yang
diperoleh peserta didik adalah:

12 x 4 = 3
16
a) Sikap Percaya Diri
Bentuk : Non tes
Tehnik : Penilaian Diri (Self Assessment)
Instrumen : Rubrik Penilaian Sikap Percaya Diri
Rubrik Penilaian Diri Sikap Percaya Diri
Skor
4
No

Aspek Pengamatan

3

2

1

(selalu) (sering) (Kadang-

(Hampi

kadang)

r tidak
terlihat
)

Saya tidak ingin membuat onar di
sekolah dan di masyarakat.
Saya ingin memaafkan teman yang
2
menyakiti hati saya.
Bila melihat orang yang
3
membutuhkan pertolongan, saya
berkeinginan untuk memberikan
pertolongan.
Saya berkeinginan untuk
4
memberi nasihat, mengajak, dan
mempelopori teman-teman untuk
beribadah dan berbuat kebajikan.
Saya berusaha tidak mengeluh saat
5
mendapat musibah/cobaan.
Skor perolehan
Skor Maksimal: 20
Nilai = ---------------------------- X 4
Skor maksimal
Petunjuk Penskoran
1

Jawaban selalu diberi skor 4, sering diberi skor 3, kadang-kadang diberi skor 2
dan hampir tidak terlihat diberi skor 1. perhitungan skor akhir menggunakan rumus:
∑ Skor perolehan
Nilai =

X 4

Skor Maksimal (20)
Contoh:
Jawaban selalu sebanyak 2, sering sebanyak 3, maka diperoleh skor 8+9= 17
dan skor maksimal 20, maka skor akhir yang diperoleh peserta didik adalah:
17 x 4 = 3,4
20
Format Penilaian Makalah
Struktur Makalah

Indikator

Pendahuluan

Menunjukkan dengan tepat isi :
 Latar belakang
 Rumusan masalah
 Tujuan penulisan.

Isi










Penutup

Ketepatan pemilihan gambar
Orisinalitas makalah
Mendeskripsikan isi materi
Struktur/logika penulisan disusun dengan jelas sesuai
metode yang dipakai
Bahasa yang digunakan sesuai EYD dan komunikatif
Daftar pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan
(Ilmiah)
Kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah
Saran relevan dengan kajian

Jumlah

Kriteria Penilaian untuk masing-masing indikator:
Sangat sesuai

4

Sesuai

3

Cukup

2

Kurang

1

Petunjuk Penskoran

Nilai

Jawaban sangat sesuai diberi skor 4,sesuai diberi skor 3, cukup diberi skor 2
dan kurang diberi skor 1. perhitungan skor akhir menggunakan rumus:
∑ Skor perolehan
Nilai =

X 100
Skor Maksimal (48)

Contoh:
Jawaban sangat sesuai sebanyak 1, sesuai sebanyak 2 , maka diperoleh skor
4+6= 10 dan skor maksimal 48, maka skor akhir yang diperoleh peserta didik
adalah:

= 20,83

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS I
Pertemuan Kedua

Sekolah

: SMA N 1 Kendari

Kelas/Semester

: X/II

Program

: MIPA-2

Mata Pelajaran

: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Materi Pokok

: Meneladani Perjuangan Rasulullah Saw di
Madinah

Alokasi Waktu

: 3 x 45 menit Jam Pelajaran

A. Kompetensi Inti:

(KI-1) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya;
(KI-2) Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun,
ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan
proaktif) 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;
(KI-3) Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 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. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian:

2.8 Menunjukkan sikap semangat ukhuwah sebagai implementasi dari pemahaman
strategi dakwah nabi di Madinah
3.9 Memahami substansi dan strategi dakwah Rasullullah SAW di Madinah.
Indikator:
-

Menjelaskan latar belakang hijrah Rasulullah saw ke Madinah

-

Menjelaskan sejarah dakwah Rasulullah pada periode Madinah

-

Menjelaskan isi pemboikotan yang dilakukan kaum Qurasy

-

Menjelaskan substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah

-

Menjelaskan isi perjanjian yang di buat Nabi Muhammad dengan kaum yahudi

-

Menjelaskan hubungan antara Muhajirin dan Ansor.

-

Menjelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah

-

Menuliskan hikmah mempelajari sejarah dakwah Nabi Muhammad saw
periode Madinah.

-

Menjelaskan perang yang terjadi selama dakwah di Madinah.

4.5 Mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasullullah SAW di Madinah.
Indikator :
-

Mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah saw di Madinah
dalam bentuk drama singkat

C. Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah
2. Menjelaskan isi perjanjian yang di buat Nabi Muhammad dengan kaum
yahudi
3. Menjelaskan hubungan antara kaum Muhajirin dan Anshor
4. Menjelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah
D. Materi Pembelajaran
1. Fakta

-

Fil sejarah perjuangan Rasulullah periode Madinah

2. Konsep

-

Dakwah

-

Madinah

-

Dakwah Rasulullah di Madinah
3. Prinsip

-

Substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah

-

Strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran

-

Pendekatan

: Saintific

-

Model Pembelajaran : Discovery Learning, Ice Breaking dan Everyone is a
teacher here

F. Media, Alat dan Sumber Belajar

1. Papan tulis
2. Spidol
3. LCD Proyektor
4. Al-Qur‟an dan Terjemahan
5. Buku PAI dan budi pekerti pegangan siswa SMA kelas X
6. Buku PAI dan budi pekerti pegangan guru SMA kelas X
7. Buku lain yang memadai
G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Pendahuluan (15 menit)
1. Memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah dan
kemudian berdoa bersama. Memeriksa kerapian dan kebersihan ruang kelas
2. Peserta didik menyiapkan kitab suci al-Qur‟an
3. Secara bersama bertadarus al-Qur‟an (selama 5 menit)
4. Menyampaikan tujuan dan kompetensi yang harus dicapai
5. Menanyakan materi yang pernah diajarkan sebelumnya yang terkait dengan
materi ajar hari ini (Appersepsi).
6. Pembagian kelompok

b. Kegiatan Inti (105 menit)
1. Mengamati
-

Guru menjelaskan materi pembelajaran melalui power point

-

Guru memberikan tugas kepada siswa untuk memperhatikannya

-

Guru memerintahkan siswa untuk memperhatikan gambar tentang strategi
dakwah Rasulullah periode Madinah

-

Siswa memberikan tanggapan mengenai gambar tentang strategi dakwah
Rasulullah di Madinah

2. Menanya (memberi stimulus agar peserta didik bertanya)
-

Guru memberikan penegasan mengenai poin-poin penting yang terdapat
dalam gambar tentang strategi dakwah Rasulullah saw di Madinah yang telah
diamati bersama

-

Kemudian, untuk memudahkan siswa dalam membuat pertanyaan guru
mengarahkan kepada siswa, bahwa pertanyaan bisa dibuat sesuai dengan
pengamatan mereka mengenai gambar tentang strategi dakwah Rasulullah
saw di Madinah dan materi yang telah dijelaskan maupun mengenai hal-hal
yang belum dipahami terkait materi pembelajaran

-

Selanjutnya, guru membagikan kertas/ kartu kepada siswa

-

Guru memerintahkan siswa untuk menulis pertanyaan terkait materi yang
sedang dipelajari

-

Setelah siswa selesai menuliskan pertanyaan, guru mengumpulkan kertas/
kartu tersebut

-

Guru mengocok kertas/ kartu yang berisi pertanyaan, dan

-

Guru membagikan kembali kertas/ kartu secara acak kepada setiap siswa

3. Menalar
-

Guru memberikan contoh di kehidupan nyata tentang perilaku orang-orang
yang memiliki sikap semangat ukhuwah sebagai implementasi dari
pemahaman strategi dakwah Rasulullah Saw di Madinah.

-

Kemudian, perintahkan siswa untuk membaca dalam hati pertanyaan atau
topik pada kartu yang mereka terima

-

Perintahkan siswa untuk memikirkan jawabanya

4. Mengasosiasi
-

Sebelum siswa diperintahkan untuk menganalisis tentang materi yang tengah
dipelajari, maka terlebih dahulu guru memberikan contoh kepada siswa untuk
dapat menganalisis suatu topik pembelajaran dengan baik dan benar.

-

Setelah mengumpulkan informasi yang diperoleh, siswa selanjutnya
menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah pada periode Madinah

-

Setiap kelompok menyimpulkan substansi dan strategi dakwah Rasulullah
pada periode Madinah

5. Mengkomunikasikan
-

Guru melakukan konfirmasi atas pertanyaan, pernyataan dan jawaban yang
telah diberikan oleh siswa agar materi pembelajaran bisa lebih dipahami

-

Guru menunjuk siswa yang akan membacakan pertanyaan tersebut dan
menjawabnya

-

Setelah memberikan jawaban, perintahkan siswa lain untuk memberikan
tambahan atas apa yang telah dikemukakan oleh siswa yang membacakan
kartunya

-

Kemudian, guru meminta masing-masing kelompok mempresentasikan
/menyampaikan hasil diskusi tentang materi yang telah dipelajari.

-

Guru memberikan apresiasi dan respon positif terhadap setiap pendapat siswa

c. Kegiatan Penutup (15 menit)
1. Guru bersama peserta didik baik secara individu maupun kelompok
menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut
2. Guru memberikan penguatan terhadap materi yang didiskusikan (kegiatan
konfirmasi).
3. Guru melakukan

refleksi untuk mengevaluasi semua rangkaian aktivitas

pembelajaran
4. Menyiapkan materi untuk pertemuan selanjutnya serta pemberian tugas.

H. Penilaian Hasil Pembelajaran
A. Tes Tulis

No
1

Soal

Kunci Jawaban

Skor

Jelaskan 3

Ada beberapa substansi Nabi Muhammad SAW di

10

substansi dakwah

Madinah, yaitu :

Nabi Muhammad

1.Membina persaudaraan antara Kaum Anśar dan

SAW di Madinah !

Kaum Muhajirin
2.Membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran
Islam, yaitu:
a. Kebebasan beragama
b. Adzan, Śalat, Zakat danPuasa
c. Prinsip-prinsip kemanusiaan
3.Mengajarkan pendidikan politik, ekonomi dan sosial

2

Jelaskan 5 isi

Secara

rinci

isi

perjanjian

yang

dibuat

Nabi

perjanjian yang di

Muhammad saw. dengan kaum Yahudi sebagai

buat Nabi

berikut.

Muhammad

a. Kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan

dengan kaum

kaum Muslimin.

yahudi !

b.Kedua belah pihak bebas memelukdan menjalankan
agamanya masing-masing.
c. Kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib tolongmenolong dalam melawan siapa saja yang memerangi
mereka.
d.

Orang-orang Yahudi memikul tanggungjawab

belanja mereka sendiri dan sebaliknya kaum muslimin
juga memikul belanja mereka sendiri.
e. Kaum Yahudi dan kaum muslimin wajib saling
menasihati dan tolong-menolong dalam mengerjakan
kebajikan dan keutamaan.

10

3

Jelaskan hubungan

Ketika Rasulullah saw dan kaum muhajirin yang

15

antara kaum

hijrah ke Madinah, mendapat sambutan hangat dari

Muhajirin dan

penduduk Madinah (kaum anshor). Mereka

Anshor!

memperlakukan Nabi saw dan pengikutnya seperti
saudara mereka sendiri. Bahkan mereka
mengumandangkan syair yang begitu menyentuh
qalbu.

Jelaskan 3 strategi

4

dakwah Nabi
Muhammad SAW
di Madinah !

Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah
ialah sebagai berikut :
1. Meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat.
a. Membangun masjid.
b. Membangun ukhuwah Islamiyah.
c. Menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain
yang non muslim
2. Surat Nabi saw. kepada para Raja
3.Penaklukan Mekah

15

50

Jumlah
Bobot Soal
Nomor Soal
1
2
3
4
Total Skor
∑ Skor perolehan
Nilai

=

Skor
10
10
15
15
50
50
X 100 =

Skor Maksimal (50)

X 100 = 100
50

B. Evaluasi Psikomotor

1. Kelompok:
Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas!
Rubrik Penilaian Presentasi
No

Nama

Aspek Penilaian

Jml

Nilai

Ket.

Siswa

Kom
uni
kasi

Sistema
tika
penyam
Paian

Wa

Keb

wa

era

San

nian

Gestur
Antu

e dan

sias

penam

Skor

pilan

Keterangan Skor :
Masing-masing kolom diisi dengan kriteria
4= Baik Sekali
3= Baik
2= Cukup
1= Kurang
Petunjuk Penskoran
Jawaban baik sekali diberi skor 4, baik diberi skor 3, cukup dberi skor 2 dan
kurang diberi skor 1.Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:
∑ Skor perolehan
Nilai =

X 100
Skor Maksimal (20)

Contoh:
Jawaban baik sebanyak 3, cukup sebanyak 2 dan kurang sebanyak 1, maka
diperoleh skor 9+4+1= 15 dan skor maksimal 20, maka skor akhir yang
diperoleh peserta didik adalah:

15 x 100 = 75
20
Kriteria Nilai
A=80 – 100

: Baik Sekali

B=70 – 79

: Baik

C=60 – 69

: Cukup

D=‹ 60

: Kurang

I. Evaluasi Afektif
1. Observasi (mengamati perilaku semangat ukhuwah sebagai implementasi dari
pemahaman strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah terhadap teman
sejawat atau orang lain)
Lembar Pengamatan
Rubrik kegiatan Diskusi (Penilaian Sikap Selama Diskusi):
Aspek Pengamatan

N
o

Meng

MengNama Siswa

Kerja

komunika

Tole

Keakt

sama

sikan pen-

ransi

ifan

dapat

hargai

Jml

penda

Skor

Nilai

Ket.

pat
teman

Keterangan Skor :
Masing-masing kolom diisi dengan kriteria
4= Baik Sekali
3= Baik
2= Cukup
1= Kurang
Petunjuk Penskoran
Jawaban baik sekali diberi skor 4, baik diberi skor 3, cukup dberi skor 2 dan
kurang diberi skor 1 . perhitungan skor akhir menggunakan rumus:
∑ Skor perolehan
Nilai =

X 100

Skor Maksimal (20)
Contoh:
Jawaban baik sebanyak 3, cukup sebanyak 2, maka diperoleh skor 9+4= 13 dan
skor maksimal 20, maka skor akhir yang diperoleh peserta didik adalah:
13 x 100 = 65
20
Kriteria Nilai
A

=80 – 100

: Baik Sekali

B

=70 – 79

: Baik

C

=60 – 69

: Cukup

D

=‹60

: Kurang

c) Sikap Spiritual
Bentuk : Non tes
Tehnik : Pengamatan (observation)
Instrumen : Rubrik Penilaian Sikap Spiritual
Rubrik Penilaian Sikap Spiritual
Skor

No

Kriteria

4

3

2

1

(selalu)

(sering)

(Kadang-

(hampir

kadang)

tidak
terlihat)

Memberi salam ketika
masuk/keluar kelas atau saat
bertemu dan pamit pada guru/teman
Berdoa dengan khusyuk/
2
bersungguh-sungguh sebelum dan
sesudah belajar
Mengucapkan rasa syukur setiap
3
kali mendapatkan keberahsilan atau
setelah mengerjakan sesuatu
Skor perolehan
Skor Maksimal: 12
Nilai = ---------------------------- X 4
Skor maksimal
Petunjuk Penskoran
1

Jawaban selalu diberi skor 4, sering diberi skor 3 dan seterusnya . perhitungan
skor akhir menggunakan rumus:
∑ Skor perolehan
Nilai =

X 4
Skor Maksimal (12)

Contoh:
Jawaban selalu sebanyak 2, sering sebanyak 1, maka diperoleh skor 8+3= 11 dan
skor maksimal 12, maka skor akhir yang diperoleh peserta didik adalah:
11 x 4 = 3,65
12
d) Sikap Tanggungjawab
Bentuk : Non tes
Tehnik : Penilaian antar teman (peer assessment)
Instrumen : Rubrik Penilaian Sikap Tanggungjawab
Rubrik Penilaian Antar Teman Sikap Tanggungjawab
Skor

No

Kriteria

4

3

2

1

(selalu)

(sering)

(Kadang-

(hampir

kadang)

tidak
terlihat)

Menyelesaikan tugas individu
dengan baik
Melaksanakan tugas dalam
2
kelompoknya dengan baik
Berani mengakui dan meminta
3
maaf jika kesalahan yang
merugikan orang lain
Tidak menuduh orang lain tanpa
4
bukti
Skor perolehan
Skor Maksimal: 16
Nilai = ---------------------------- X 4
Skor maksimal
1

Petunjuk Penskoran

Jawaban selalu diberi skor 4, sering diberi skor 3, kadang-kadang diberi skor 2
dan hampir tidak terlihat diberi skor 1. perhitungan skor akhir menggunakan rumus:
∑ Skor perolehan
Nilai =

X 4
Skor Maksimal (16)

Contoh:
Jawaban selalu sebanyak 1, sering sebanyak 2, kadang-kadang sebanyak 1, maka
diperoleh skor 4+6+2= 12 dan skor maksimal 16, maka skor akhir yang
diperoleh peserta didik adalah:

12 x 4 = 3
16
b) Sikap Percaya Diri
Bentuk : Non tes
Tehnik : Penilaian Diri (Self Assessment)
Instrumen : Rubrik Penilaian Sikap Percaya Diri
Rubrik Penilaian Diri Sikap Percaya Diri
Skor
4
No

Aspek Pengamatan

3

2

1

(selalu) (sering) (Kadang-

(Hampi

kadang)

r tidak
terlihat
)

1
2
3

4

Saya tidak ingin membuat onar di
sekolah dan di masyarakat.
Saya ingin memaafkan teman yang
menyakiti hati saya.
Bila melihat orang yang
membutuhkan pertolongan, saya
berkeinginan untuk memberikan
pertolongan.
Saya berkeinginan untuk
memberi nasihat, mengajak, dan

5

mempelopori teman-teman untuk
beribadah dan berbuat kebajikan.
Saya berusaha tidak mengeluh saat
mendapat musibah/cobaan.

Skor Maksimal: 20

Nilai =

Petunjuk Penskoran
Jawaban selalu diberi skor 4, sering diberi skor 3, kadang-kadang diberi skor 2
dan hampir tidak terlihat diberi skor 1. perhitungan skor akhir menggunakan rumus:
∑ Skor perolehan
Nilai =

X 4
Skor Maksimal (20)

Contoh:
Jawaban selalu sebanyak 2, sering sebanyak 3, maka diperoleh skor 8+9= 17 dan
skor maksimal 20, maka skor akhir yang diperoleh peserta didik adalah:
17 x 4 = 3,4
20
Format Penilaian Makalah
Struktur Makalah

Indikator

Pendahuluan

Menunjukkan dengan tepat isi :
 Latar belakang
 Rumusan masalah
 Tujuan penulisan.

Isi






Ketepatan pemilihan gambar
Orisinalitas makalah
Mendeskripsikan isi materi
Struktur/logika penulisan disusun dengan jelas sesuai
metode yang dipakai
 Bahasa yang digunakan sesuai EYD dan komunikatif
 Daftar pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan
(Ilmiah)

Nilai

Struktur Makalah

Indikator

Nilai

 Kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah
 Saran relevan dengan kajian

Penutup
Jumlah

Kriteria Penilaian untuk masing-masing indikator:
Sangat sesuai

4

Sesuai

3

Cukup

2

Kurang

1

Petunjuk Penskoran
Jawaban sangat sesuai diberi skor 4,sesuai diberi skor 3, cukup diberi skor 2
dan kurang diberi skor 1. perhitungan skor akhir menggunakan rumus:
∑ Skor perolehan
Nilai =

X 100
Skor Maksimal (48)

Contoh:
Jawaban sangat sesuai sebanyak 1, sesuai sebanyak 2 , maka diperoleh skor
4+6= 10 dan skor maksimal 48, maka skor akhir yang diperoleh peserta didik
adalah:

10 x 100= 20,83

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS II
Pertemuan Ketiga

Sekolah

: SMA N 1 Kendari

Kelas/Semester

: X/II

Program

: MIPA-2

Mata Pelajaran

: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Materi Pokok

: Meneladani Perjuangan Rasulullah Saw di
Madinah

Alokasi Waktu

: 3 x 45 menit Jam Pelajaran

A. Kompetensi Inti:
(KI-1) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya;
(KI-2) Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun,
ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan
proaktif) 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;
(KI-3) Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 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. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian:
2.8 Menunjukkan sikap semangat ukhuwah sebagai implementasi dari pemahaman
strategi dakwah nabi di Madinah
3.9 Memahami substansi dan strategi dakwah Rasullullah SAW di Madinah.
Indikator:
-

Menjelaskan latar belakang hijrah Rasulullah saw ke Madinah

-

Menjelaskan sejarah dakwah Rasulullah pada periode Madinah

-

Menjelaskan isi pemboikotan yang dilakukan kaum Qurasy

-

Menjelaskan substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah

-

Menjelaskan isi perjanjian yang di buat Nabi Muhammad dengan kaum yahudi

-

Menjelaskan hubungan antara Muhajirin dan Ansor.

-

Menjelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah

-

Menuliskan hikmah mempelajari sejarah dakwah Nabi Muhammad saw
periode Madinah.

-

Menjelaskan perang yang terjadi selama dakwah di Madinah.

4.5 Mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasullullah SAW di Madinah.
Indikator :
-

Mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah saw di Madinah
dalam bentuk drama singkat

C. Tujuan Pembelajaran
-

Menuliskan hikmah mempelajari sejarah dakwah Nabi Muhammad saw periode
Madinah.

D. Materi Pembelajaran
1. Fakta

-

Fil sejarah perjuangan Rasulullah periode Madinah

2. Konsep

-

Dakwah

-

Madinah

-

Dakwah Rasulullah di Madinah

3. Prinsip

-

Substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah

-

Strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
-

Pendekatan

: Saintific

-

Model Pembelajaran : Discovery Learning, Ice Breaking dan Everyone is a
teacher here

F. Media, Alat dan Sumber Belajar
1. Papan tulis
2. Spidol
3. LCD Proyektor
4. Al-Qur‟an dan Terjemahan
5. Buku PAI dan budi pekerti pegangan siswa SMA kelas X
6. Buku PAI dan budi pekerti pegangan guru SMA kelas X
7. Buku lain yang memadai
G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Pendahuluan (15 menit)
7. Memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah dan
kemudian berdoa bersama. Memeriksa kerapian dan kebersihan ruang kelas
8. Peserta didik menyiapkan kitab suci al-Qur‟an
9. Secara bersama bertadarus al-Qur‟an (selama 5 menit)
10. Menyampaikan tujuan dan kompetensi yang harus dicapai
11. Menanyakan materi yang pernah diajarkan sebelumnya yang terkait dengan
materi ajar hari ini (Appersepsi).
12. Pembagian kelompok

b. Kegiatan Inti (105 menit)
1. Mengamati
-

Guru menjelaskan materi pembelajaran melalui power point

-

Guru memberikan tugas kepada siswa untuk memperhatikannya

-

Guru memerintahkan siswa untuk memperhatikan gambar tentang hikmah
mempelajari sejarah dakwah Rasul di Madinah

-

Siswa memberikan tanggapan mengenai gambar tentang hikmah mempelajari
sejarah dakwah Rasul di Madinah

2. Menanya (memberi stimulus agar peserta didik bertanya)
-

Guru memberikan penegasan mengenai poin-poin penting yang terdapat
dalam gambar tentang hikmah mempelajari sejarah dakwah Rasul di Madinah
yang telah diamati bersama

-

Kemudian, untuk memudahkan siswa dalam membuat pertanyaan guru
mengarahkan kepada siswa, bahwa pertanyaan bisa dibuat sesuai dengan
pengamatan mereka mengenai gambar tentang hikmah mempelajari dakwah
Rasulullah saw di Madinah dan materi yang telah dijelaskan maupun
mengenai hal-hal yang belum dipahami terkait materi pembelajaran

-

Selanjutnya, guru membagikan kertas/ kartu kepada siswa

-

Guru memerintahkan siswa untuk menulis pertanyaan terkait materi yang
sedang dipelajari

-

Setelah siswa selesai menuliskan pertanyaan, guru mengumpulkan kertas/
kartu tersebut

-

Guru mengocok kertas/ kartu yang berisi pertanyaan, dan

-

Guru membagikan kembali kertas/ kartu secara acak kepada setiap siswa

3. Menalar
-

Guru memberikan contoh di kehidupan nyata tentang perilaku orang-orang
yang memiliki sikap semangat ukhuwah sebagai implementasi dari
pemahaman strategi dakwah Rasulullah Saw di Madinah.

-

Kemudian, perintahkan siswa untuk membaca dalam hati pertanyaan atau
topik pada kartu yang mereka terima

-

Perintahkan siswa untuk memikirkan jawabanya

4. Mengasosiasi

-

Sebelum siswa diperintahkan untuk menganalisis tentang materi yang tengah
dipelajari, maka terlebih dahulu guru memberikan contoh kepada siswa untuk
dapat menganalisis suatu topik pembelajaran dengan baik dan benar.

-

Setelah mengumpulkan informasi yang diperoleh, siswa selanjutnya
menganalisis hikmah mempelajari sejarah dakwah Rasul di Madinah

-

Setiap kelompok menyimpulkan hikmah mempelajari sejarah dakwah Rasul
di Madinah

5. Mengkomunikasikan
-

Guru melakukan konfirmasi atas pertanyaan, pernyataan dan jawaban yang
telah diberikan oleh siswa agar materi pembelajaran bisa lebih dipahami

-

Guru menunjuk siswa yang akan membacakan pertanyaan tersebut dan
menjawabnya

-

Setelah memberikan jawaban, perintahkan siswa lain untuk memberikan
tambahan atas apa yang telah dikemukakan oleh siswa yang membacakan
kartunya

-

Kemudian, guru meminta masing-masing kelompok mempresentasikan
/menyampaikan hasil diskusi tentang materi yang telah dipelajari.

-

Guru memberikan apresiasi dan respon positif terhadap setiap pendapat siswa

c. Kegiatan Penutup (15 menit)
5. Guru bersama peserta didik baik secara individu maupun kelompok
menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut
6. Guru memberikan penguatan terhadap materi yang didiskusikan (kegiatan
konfirmasi).
7. Guru melakukan

refleksi untuk mengevaluasi semua rangkaian aktivitas

pembelajaran
8. Menyiapkan materi untuk pertemuan selanjutnya serta pemberian tugas.

H. Penilaian Hasil Pembelajaran
A. Tes Tulis

No
1

Soal

Kunci Jawaban

Skor
50

Muhammad saw

1. Persaudaraan akan memberi rasa aman dan tentram
sebagaimana yang telah dilakukan kaum muhajirin
dan ansor.
2.Adanya kesadaran akan pentingnya menumbuh
kembangkan tolong-menolong antara yang kuat dan
yang lemah serta yang kaya dan miskin.
3.Tumbuhnya pemahaman dan kesadaran bahwa kaum

periodeMadinah !

muslimin wajib menjalin hubungan dengan Allah swt

Tuliskan3 hikmah
mempelajari
sejarah
dakwahNabi

dan sesama manusia.
50

Jumlah
Bobot Soal
Nomor Soal
1
Total Skor

Nilai=

Skor
50
50

∑

B. Evaluasi Psikomotor
1. Kelompok:
Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas!
Rubrik Penilaian Presentasi
Aspek Penilaian

No

Nama

Kom

Siswa

uni
kasi

Sistema
tika
penyam
Paian

Wa

Keb

wa

era

San

nian

Gestur
Antu

e dan

sias

penam
pilan

Jml
Skor

Nilai

Ket.

Aspek Penilaian

No

Nama

Kom

Siswa

uni
kasi

Sistema
tika
penyam
Paian

Wa

Keb

wa

era

San

nian

Gestur
Antu

e dan

sias

penam

Jml
Skor

Nilai

pilan

Keterangan Skor :
Masing-masing kolom diisi dengan kriteria
4= Baik Sekali
3= Baik
2= Cukup
1= Kurang
Petunjuk Penskoran
Jawaban baik sekali diberi skor 4, baik diberi skor 3, cukup dberi skor 2 dan
kurang diberi skor 1.Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:
∑ Skor perolehan
Nilai =

X 100
Skor Maksimal (20)

Contoh:
Jawaban baik sebanyak 3, cukup sebanyak 2 dan kurang sebanyak 1, maka
diperoleh skor 9+4+1= 15 dan skor maksimal 20, maka skor akhir yang
diperoleh peserta didik adalah:
15 x 100 = 75
20
Kriteria Nilai
A=80 – 100

: Baik Sekali

B=70 – 79

: Baik

C=60 – 69

: Cukup

D=‹ 60

: Kurang

Ket.

C. Evaluasi Afektif
2. Observasi (mengamati perilaku semangat ukhuwah sebagai implementasi dari
pemahaman strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah terhadap teman
sejawat atau orang lain)
Lembar Pengamatan
Rubrik kegiatan Diskusi (Penilaian Sikap Selama Diskusi):
Aspek Pengamatan

N
o

Meng

MengNama Siswa

Kerja

komunika

Tole

Keakt

sama

sikan pen-

ransi

ifan

dapat

hargai

Jml

penda

Skor

Nilai

Ket.

pat
teman

Keterangan Skor :
Masing-masing kolom diisi dengan kriteria
4= Baik Sekali
3= Baik
2= Cukup
1= Kurang
Petunjuk Penskoran
Jawaban baik sekali diberi skor 4, baik diberi skor 3, cukup dberi skor 2 dan
kurang diberi skor 1 . perhitungan skor akhir menggunakan rumus:
∑ Skor perolehan
Nilai =

X 100
Skor Maksimal (20)

Contoh:

Jawaban baik sebanyak 3, cukup sebanyak 2, maka diperoleh skor 9+4= 13 dan
skor maksimal 20, maka skor akhir yang diperoleh peserta didik adalah:

13 x 100 = 65
20
Kriteria Nilai
A

=80 – 100

: Baik Sekali

B

=70 – 79

: Baik

C

=60 – 69

: Cukup

D

=‹60

: Kurang

e) Sikap Spiritual
Bentuk : Non tes
Tehnik : Pengamatan (observation)
Instrumen : Rubrik Penilaian Sikap Spiritual
Rubrik Penilaian Sikap Spiritual
Skor

No

Kriteria

4

3

2

1

(selalu)

(sering)

(Kadang-

(hampir

kadang)

tidak
terlihat)

1

2

3

Memberi salam ketika
masuk/keluar kelas atau saat
bertemu dan pamit pada guru/teman
Berdoa dengan khusyuk/
bersungguh-sungguh sebelum dan
sesudah belajar
Mengucapkan rasa syukur setiap
kali mendapatkan keberahsilan atau
setelah mengerjakan sesuatu

Skor Maksimal: 12

Skor perolehan
Nilai = ---------------------------- X 4
Skor maksimal

Petunjuk Penskoran
Jawaban selalu diberi skor 4, sering diberi skor 3 dan seterusnya . perhitungan
skor akhir menggunakan rumus:
∑ Skor perolehan
Nilai =

X 4
Skor Maksimal (12)

Contoh:
Jawaban selalu sebanyak 2, sering sebanyak 1, maka diperoleh skor 8+3= 11 dan
skor maksimal 12, maka skor akhir yang diperoleh peserta didik adalah:
11 x 4 = 3,65
12
f) Sikap Tanggungjawab
Bentuk : Non tes
Tehnik : Penilaian antar teman (peer assessment)
Instrumen : Rubrik Penilaian Sikap Tanggungjawab
Rubrik Penilaian Antar Teman Sikap Tanggungjawab
Skor

No

Kriteria

4

3

2

1

(selalu)

(sering)

(Kadang-

(hampir

kadang)

tidak
terlihat)

Menyelesaikan tugas individu
dengan baik
Melaksanakan tugas dalam
2
kelompoknya dengan baik
Berani mengakui dan meminta
3
maaf jika kesalahan yang
merugikan orang lain
Tidak menuduh orang lain tanpa
4
bukti
Skor perolehan
Skor Maksimal: 16
Nilai = ---------------------------- X 4
Skor maksimal
Petunjuk Penskoran
1

Jawaban selalu diberi skor 4, sering diberi skor 3, kadang-kadang diberi skor 2
dan hampir tidak terlihat diberi skor 1. perhitungan skor akhir menggunakan rumus:
∑ Skor perolehan
Nilai =

X 4
Skor Maksimal (16)

Contoh:
Jawaban selalu sebanyak 1, sering sebanyak 2, kadang-kadang sebanyak 1, maka
diperoleh skor 4+6+2= 12 dan skor maksimal 16, maka skor akhir yang
diperoleh peserta didik adalah:
12 x 4 = 3
16
c) Sikap Percaya Diri
Bentuk : Non tes
Tehnik : Penilaian Diri (Self Assessment)
Instrumen : Rubrik Penilaian Sikap Percaya Diri
Rubrik Penilaian Diri Sikap Percaya Diri
Skor
4
No

Aspek Pengamatan

3

2

1

(selalu) (sering) (Kadang-

(Hampi

kadang)

r tidak
terlihat
)

1
2
3

4

5

Saya tidak ingin membuat onar di
sekolah dan di masyarakat.
Saya ingin memaafkan teman yang
menyakiti hati saya.
Bila melihat orang yang
membutuhkan pertolongan, saya
berkeinginan untuk memberikan
pertolongan.
Saya berkeinginan untuk
memberi nasihat, mengajak, dan
mempelopori teman-teman untuk
beribadah dan berbuat kebajikan.
Saya berusaha tidak mengeluh saat

mendapat musibah/cobaan.
Skor Maksimal: 20

Nilai =

Petunjuk Penskoran
Jawaban selalu diberi skor 4, sering diberi skor 3, kadang-kadang diberi skor 2
dan hampir tidak terlihat diberi skor 1. perhitungan skor akhir menggunakan rumus:
∑ Skor perolehan
Nilai =

X 4
Skor Maksimal (20)

Contoh:
Jawaban selalu sebanyak 2, sering sebanyak 3, maka diperoleh skor 8+9= 17 dan
skor maksimal 20, maka skor akhir yang diperoleh peserta didik adalah:
17 x 4 = 3,4
20
Format Penilaian Makalah
Struktur Makalah

Indikator

Pendahuluan

Menunjukkan dengan tepat isi :
 Latar belakang
 Rumusan masalah
 Tujuan penulisan.

Isi








Penutup
Jumlah




Ketepatan pemilihan gambar
Orisinalitas makalah
Mendeskripsikan isi materi
Struktur/logika penulisan disusun dengan jelas sesuai
metode yang dipakai
Bahasa yang digunakan sesuai EYD dan komunikatif
Daftar pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan
(Ilmiah)
Kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah
Saran relevan dengan kajian

Nilai

Kriteria Penilaian untuk masing-masing indikator:
Sangat sesuai

4

Sesuai

3

Cukup

2

Kurang

1

Petunjuk Penskoran
Jawaban sangat sesuai diberi skor 4,sesuai diberi skor 3, cukup diberi skor 2
dan kurang diberi skor 1. perhitungan skor akhir menggunakan rumus:
∑ Skor perolehan
Nilai =

X 100
Skor Maksimal (48)

Contoh:
Jawaban sangat sesuai sebanyak 1, sesuai sebanyak 2 , maka diperoleh skor
4+6= 10 dan skor maksimal 48, maka skor akhir yang diperoleh peserta didik
adalah:

10 x 100= 20,83
4

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS II
Pertemuan Keempat

Sekolah

: SMA N 1 Kendari

Kelas/Semester

: X/II

Program

: MIPA-2

Mata Pelajaran

: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Materi Pokok

: Meneladani Perjuangan Rasulullah Saw di
Madinah

Alokasi Waktu

: 3 x 45 menit Jam Pelajaran

A. Kompetensi Inti:
(KI-1) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya;
(KI-2) Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun,
ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan
proaktif) 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;
(KI-3) Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 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. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian:
2.8 Menunjukkan sikap semangat ukhuwah sebagai implementasi dari pemahaman
strategi dakwah nabi di Madinah
3.9 Memahami substansi dan strategi dakwah Rasullullah SAW di Madinah.
Indikator:
-

Menjelaskan latar belakang hijrah Rasulullah saw keMadinah

-

Menjelaskan sejarah dakwah Rasulullah pada periode Madinah

-

Menjelaskan isi pemboikotan yang dilakukan kaum Qurasy

-

Menjelaskan substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah

-

Menjelaskan isi perjanjian yang di buat Nabi Muhammad dengan kaum yahudi

-

Menjelaskan hubungan antara Muhajirin dan Ansor.

-

Menjelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah

-

Menuliskan hikmah mempelajari sejarah dakwah Nabi Muhammad saw
periode Madinah.

-

Menjelaskan perang yang terjadi selama dakwah di Madinah.

4.5 Mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasullullah SAW di Madinah.
Indikator :
-

Mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah saw di Madinah
dalam bentuk drama singkat

C. Tujuan Pembelajaran
1. Menjelaskan perang yang terjadi selama dakwah di Madinah.
D. Materi Pembelajaran
1. Fakta

-

Fil sejarah perjuangan Rasulullah periode Madinah

2. Konsep

-

Dakwah

-

Madinah

-

Dakwah Rasulullah di Madinah

3. Prinsip

-

Substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah

-

Strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
-

Pendekatan

: Saintific

-

Model Pembelajaran : Discovery Learning, Ice Breaking dan everyone is a
teacher here

F. Media, Alat dan Sumber Belajar
1. Papan tulis
2. Spidol
3. LCD Proyektor
4. Al-Qur‟an dan Terjemahan
5. Buku PAI dan budi pekerti pegangan siswa SMA kelas X
6. Buku PAI dan budi pekerti pegangan guru SMA kelas X
7. Buku lain yang memadai
G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Pendahuluan (15 menit)
1. Memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah dan
kemudian berdoa bersama. Memeriksa kerapian dan kebersihan ruang kelas
2. Peserta didik menyiapkan kitab suci al-Qur‟an
3. Secara bersama bertadarus al-Qur‟an (selama 10 menit)
4. Menyampaikan tujuan dan kompetensi yang harus dicapai
5. Menanyakan materi yang pernah diajarkan sebelumnya yang terkait dengan
materi ajar hari ini (Appersepsi).
6. Pembagian kelompok Pembagian kelompok dan menjelaskan kepada siswa
tentang langkah-langkah dari model pembelajaran yang akan digunakan

b. Kegiatan Inti (105 menit)
1. Mengamati

-

Guru menjelaskan materi pelajaran tentang perang yang terjadi pada periode
Madinah melalui power point

-

Guru memberikan tugas kepada siswa untuk memperhatikannya

-

Guru memerintahkan siswa untuk menyimak tayangan video tentang perang
yang terjadi selama dakwah periode Madinah

-

Siswa memberikan tanggapan tentang video perang yang terjadi selama
dakwah periode Madinah

2. Menanya (memberi stimulus agar siswa bertanya)

-

Guru memberikan penegasan mengenai poin-poin penting yang terdapat
dalam tayangan video yang telah disaksikan

-

Kemudian, untuk memudahkan siswa dalam membuat pertanyaan guru
mengarahkan kepada siswa, bahwa pertanyaan bisa dibuat sesuai dengan
pengamatan mereka mengenai tayangan video dan materi yang telah
dijelaskan maupun mengenai hal-hal yang belum dipahami terkait materi
pembelajaran

-

Selanjutnya, guru membagikan kertas/ kartu kepada siswa

-

Guru memerintahkan siswa untuk menulis pertanyaan terkait materi yang
sedang dipelajari

-

Setelah siswa selesai menuliskan pertanyaan, guru mengumpulkan kertas/
kartu tersebut

-

Guru mengocok kertas/ kartu yang berisi pertanyaan, dan

-

Guru membagikan kembali kertas/ kartu secara acak kepada setiap siswa

3. Menalar

-

Guru memberikan contoh di kehidupan nyata tentang perilaku orang-orang
yang memiliki sikap semangat ukhuwah sebagai implementasi dari
pemahaman strategi dakwah Rasulullah Saw di Madinah.

-

Kemudian, perintahkan siswa untuk membaca dalam hati pertanyaan atau
topik pada kartu yang mereka terima

-

Perintahkan siswa untuk memikirkan jawabanya

-

Siswa mencari informasi yang berkaitan tentang:



Perang yang terjadi selama dakwah Rasulullah di Madinah

4. Mengasosiasi

-

Sebelum siswa diperintahkan untuk menganalisis tentang materi yang tengah
dipelajari, maka terlebih dahulu guru memberikan contoh kepada siswa untuk
dapat menganalisis suatu topik pembelajaran dengan baik dan benar.

-

Setelah mengumpulkan informasi yang diperoleh, siswa selanjutnya
menganalisis perang yang terjadi selama dakwah periode Madinah

-

Setiap kelompok menyimpulkan perang yang terjadi selama dakwah periode
Madinah

5. Mengkomunikasikan

-

Guru melakukan konfirmasi atas pertanyaan, pernyataan dan jawaban yang
telah diberikan oleh siswa agar materi pembelajaran bisa lebih dipahami

-

Guru menunjuk siswa yang akan membacakan pertanyaan tersebut dan
menjawabnya

-

Setelah memberikan jawaban, perintahkan siswa lain untuk memberikan
tambahan atas apa yang telah dikemukakan oleh siswa yang membacakan
kartunya

-

Kemudian, guru meminta masing-masing kelompok mempresentasikan
/menyampaikan hasil diskusi tentang materi yang telah dipelajari.

-

Guru memberikan apresiasi dan respon positif terhadap setiap pendapat siswa

H. Kegiatan Penutup (15 menit)

9. Guru bersama peserta didik baik secara individu maupun kelompok
menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut
10. Guru memberikan penguatan terhadap materi yang didiskusikan (kegiatan
konfirmasi).
11. Guru melakukan

refleksi untuk mengevaluasi semua rangkaian aktivitas

pembelajaran
12. Menyiapkan materi untuk pertemuan selanjutnya serta pemberian tugas.

I. Penilaian Hasil Pembelajaran

a. Tes Tulis

No
1

Soal

Kunci Jawaban

Skor

Jelaskan perang

Ada beberapa peperangan yang terjadi antara kaum

50

apa saja yang

muslimin dengan musyrikin qurasy, yaitu sebagai

terjadi selama

berikut :

Rasulullah dakwah

a. PerangBadar

di Madinah!

Perang Badar merupakan peperangan yang pertama
kali terjadidalam sejarah Islam. Perang ini berlangsung
antara kaum muslimin melawan
musyrikin Quraisy. Peperangan ini terjadi pada tanggal
8 Ramadhan tahun ke-2 Hijrah.
b. PerangUhud
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.
c.Khandaq
Perang ini terjadi di 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).
d. Perang Hunain
Ada dua suku yang masih melakukan perlawanan
terhadap Nabi Muhammad saw., yaitu Bani Tsaqif di
Thaif dan Bani Hawazin di antara Mekah dan Thaif.
Kedua suku ini berkomplot melawan Nabi Muhammad
saw. dengan alasan menuntut balas atasberhala-berhala
mereka (yang ada di Ka‟bah) yang dihancurkan oleh

tentara Islam ketika penaklukan Mekah
e. PerangTabuk
PerangTabuk 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.
50

Jumlah
Bobot Soal
Nomor Soal
1
Total Skor

Skor
30
50

∑ Skor perolehan
Nilai

50

=

X 100 =
Skor Maksimal (50)

X 100 = 100
50

b. Evaluasi Psikomotor
1. Kelompok:

Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas!
Rubrik Penilaian Presentasi
Aspek Penilaian
N
o

Nama Siswa

Kom
uni
kasi

Sistema
tika
penyam
Paian

Wa

Keb

wa

era

San

nian

Gestur
Antu

e dan

sias

penam
pilan

Jml
Skor

Nilai

Ket.

Aspek Penilaian
N
o

Kom

Nama Siswa

uni
kasi

Sistema
tika
penyam
Paian

Wa

Keb

wa

era

San

nian

Gestur
Antu

e dan

sias

penam

Jml
Skor

Nilai

pilan

Keterangan Skor :
Masing-masing kolom diisi dengan kriteria
4= Baik Sekali
3= Baik
2= Cukup
1= Kurang
Petunjuk Penskoran
Jawaban baik sekali diberi skor 4, baik diberi skor 3, cukup dberi skor 2 dan
kurang diberi skor 1.Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:
∑ Skor perolehan
Nilai =

X 100
Skor Maksimal (20)

Contoh:
Jawaban baik sebanyak 3, cukup sebanyak 2 dan kurang sebanyak 1, maka
diperoleh skor 9+4+1= 15 dan skor maksimal 20, maka skor akhir yang
diperoleh peserta didik adalah:
15 x 100 = 75
20
Kriteria Nilai
A=80 – 100

: Baik Sekali

B=70 – 79

: Baik

C=60 – 69

: Cukup

D=‹ 60

: Kurang

c. Evaluasi Afektif

Ket.

2. Observasi (mengamati perilaku semangat ukhuwah sebagai implementasi
dari pemahaman strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah terhadap
teman sejawat atau orang lain)
Lembar Pengamatan
Rubrik kegiatan Diskusi (Penilaian Sikap Selama Diskusi):
Aspek Pengamatan

N
o

Meng

MengNama Siswa

Kerja

komunika

Tole

Keakt

sama

sikan pen-

ransi

ifan

dapat

hargai

Jml

penda

Skor

Nilai

Ket.

pat
teman

Keterangan Skor :
Masing-masing kolom diisi dengan kriteria
4= Baik Sekali
3= Baik
2= Cukup
1= Kurang
Petunjuk Penskoran
Jawaban baik sekali diberi skor 4, baik diberi skor 3, cukup dberi skor 2 dan
kurang diberi skor 1 . perhitungan skor akhir menggunakan rumus:
∑ Skor perolehan
Nilai =

X 100
Skor Maksimal (20)

Contoh:
Jawaban baik sebanyak 3, cukup sebanyak 2, maka diperoleh skor 9+4= 13 dan
skor maksimal 20, maka skor akhir yang diperoleh peserta didik adalah:
13 x 100 = 65

20
Kriteria Nilai
A

=80 – 100

: Baik Sekali

B

=70 – 79

: Baik

C

=60 – 69

: Cukup

D

=‹60

: Kurang

g) Sikap Spiritual
Bentuk : Non tes
Tehnik : Pengamatan (observation)
Instrumen : Rubrik Penilaian Sikap Spiritual
Rubrik Penilaian Sikap Spiritual
Skor

No

Kriteria

4

3

2

1

(selalu)

(sering)

(Kadang-

(hampir

kadang)

tidak
terlihat)

1

2

3

Memberi salam ketika
masuk/keluar kelas atau saat
bertemu dan pamit pada guru/teman
Berdoa dengan khusyuk/
bersungguh-sungguh sebelum dan
sesudah belajar
Mengucapkan rasa syukur setiap
kali mendapatkan keberahsilan atau
setelah mengerjakan sesuatu

Skor Maksimal: 12

Skor perolehan
Nilai = ---------------------------- X 4
Skor maksimal

Petunjuk Penskoran
Jawaban selalu diberi skor 4, sering diberi skor 3 dan seterusnya . perhitungan
skor akhir menggunakan rumus:
∑ Skor perolehan
Nilai =

X 4
Skor Maksimal (12)

Contoh:
Jawaban selalu sebanyak 2, sering sebanyak 1, maka diperoleh skor 8+3= 11 dan
skor maksimal 12, maka skor akhir yang diperoleh peserta didik adalah:
11 x 4 = 3,65
12
h) Sikap Tanggungjawab
Bentuk : Non tes
Tehnik : Penilaian antar teman (peer assessment)
Instrumen : Rubrik Penilaian Sikap Tanggungjawab
Rubrik Penilaian Antar Teman Sikap Tanggungjawab
Skor

No

Kriteria

4

3

2

1

(selalu)

(sering)

(Kadang-

(hampir

kadang)

tidak
terlihat)

Menyelesaikan tugas individu
dengan baik
Melaksanakan tugas dalam
2
kelompoknya dengan baik
Berani mengakui dan meminta
3
maaf jika kesalahan yang
merugikan orang lain
Tidak menuduh orang lain tanpa
4
bukti
Skor perolehan
Skor Maksimal: 16
Nilai = ---------------------------- X 4
Skor maksimal
Petunjuk Penskoran
1

Jawaban selalu diberi skor 4, sering diberi skor 3, kadang-kadang diberi skor 2
dan hampir tidak terlihat diberi skor 1. perhitungan skor akhir menggunakan rumus:
∑ Skor perolehan
Nilai =

X 4
Skor Maksimal (16)

Contoh:
Jawaban selalu sebanyak 1, sering sebanyak 2, kadang-kadang sebanyak 1, maka
diperoleh skor 4+6+2= 12 dan skor maksimal 16, maka skor akhir yang
diperoleh peserta didik adalah:
12 x 4 = 3
16
d) Sikap Percaya Diri
Bentuk : Non tes
Tehnik : Penilaian Diri (Self Assessment)
Instrumen : Rubrik Penilaian Sikap Percaya Diri
Rubrik Penilaian Diri Sikap Percaya Diri
Skor
4
No

Aspek Pengamatan

3

2

1

(selalu) (sering) (Kadang-

(Hampi

kadang)

r tidak
terlihat
)

Saya tidak ingin membuat onar di
sekolah dan di masyarakat.
Saya ingin memaafkan teman yang
2
menyakiti hati saya.
Bila melihat orang yang
3
membutuhkan pertolongan, saya
berkeinginan untuk memberikan
pertolongan.
Saya berkeinginan untuk
4
memberi nasihat, mengajak, dan
mempelopori teman-teman untuk
beribadah dan berbuat kebajikan.
Saya berusaha tidak mengeluh saat
5
mendapat musibah/cobaan.
Skor perolehan
Skor Maksimal: 20
Nilai = ---------------------------- X 4
Skor maksimal
Petunjuk Penskoran
1

Jawaban selalu diberi skor 4, sering diberi skor 3, kadang-kadang diberi skor 2
dan hampir tidak terlihat diberi skor 1. perhitungan skor akhir menggunakan rumus:
∑ Skor perolehan
Nilai =

X 4
Skor Maksimal (20)

Contoh:
Jawaban selalu sebanyak 2, sering sebanyak 3, maka diperoleh skor 8+9= 17 dan
skor maksimal 20, maka skor akhir yang diperoleh peserta didik adalah:
17 x 4 = 3,4
20
Format Penilaian Makalah
Struktur Makalah

Indikator

Pendahuluan

Menunjukkan dengan tepat isi :
 Latar belakang
 Rumusan masalah
 Tujuan penulisan.

Isi










Penutup

Ketepatan pemilihan gambar
Orisinalitas makalah
Mendeskripsikan isi materi
Struktur/logika penulisan disusun dengan jelas sesuai
metode yang dipakai
Bahasa yang digunakan sesuai EYD dan komunikatif
Daftar pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan
(Ilmiah)
Kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah
Saran relevan dengan kajian

Jumlah

Kriteria Penilaian untuk masing-masing indikator:
Sangat sesuai

4

Sesuai

3

Cukup

2

Nilai

Kurang

1

Petunjuk Penskoran
Jawaban sangat sesuai diberi skor 4,sesuai diberi skor 3, cukup diberi skor 2
dan kurang diberi skor 1. perhitungan skor akhir menggunakan rumus:
∑ Skor perolehan
Nilai =

X 100
Skor Maksimal (48)

Contoh:
Jawaban sangat sesuai sebanyak 1, sesuai sebanyak 2 , maka diperoleh skor
4+6= 10 dan skor maksimal 48, maka skor akhir yang diperoleh peserta didik
adalah:
10 x 100= 20,83
4
Data Hasil Observasi Aktivitas Mengajar Guru Siklus I
(Pertemuan Pertama)
Aspek yang Diamati
4
3
2
A. Pendahuluan
a. Guru
mempersiapkan
RPP
dengan seksama
b. Guru
mengucapkan
salam
sebelum mengawali pembelajaran
c. Guru mengarahkan siswa untuk
berdoa dan dipimpin oleh ketua
kelas
d. Guru mengarahkan siswa untuk
bertadarus Al-Qur‟an sebelum
pembelajaran dimulai
e. Guru melakukan absensi
f. Guru memotivasi siswa, menarik
perhatian agar mengikuti proses
pembelajaran dengan baik
g. Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran

1

h. Guru melakukan refleksi tentang
materi yang pernah diajarkan
sebelumnya dan yang akan
dipelajari
i. Guru membagi siswa menjadi
beberapa kelompok
j. Guru menjelaskan kepada siswa
tentang

langkah-langkah

dari

model pembelajaran yang akan
digunakan
B. Kegiatan Inti
1. Mengamati
a. Guru menjelaskan materi
pelajaran tentang sejarah
dakwah Rasulullah pada periode
Madinah melalui power point
b. Guru
menyampaikan
materi
pelajaran dengan jelas dan mudah
dipahami
c. Guru memerintahkan siswa
untuk menyimak video tentang
sejarah
dakwah
Rasulullah
periode Madinah
2. Menanya
a. Guru memberikan penegasan
mengenai poin-poin penting
yang terdapat dalam video
tentang
sejarah
dakwah
Rasulullah periode Madinah
b. Guru membagikan kertas/ kartu
kepada siswa
c. Guru memerintahkan siswa untuk

d.
e.
f.
3.

menulis pertanyaan terkait materi
yang sedang dipelajari
Guru mengumpulkan kertas/ kartu
yang berisi pertanyaan
Guru mengocok kertas/ kartu
tersebut
Guru
membagikan
kembali
kertas/kartu secara acak
Menalar

a. Guru memberikan contoh di
kehidupan nyata tentang perilaku
orang-orang yang memiliki sikap
semangat
ukhuwah
sebagai
implementasi dari pemahaman
strategi dakwah Rasulullah Saw
di Madinah
b. Guru memerintahkan siswa
untuk membaca dalam hati
pertanyaan atau topik pada kartu
yang mereka terima
c. Guru memerintahkan siswa
untuk memikirkan jawabannya
4. Mengasosiasi
a. Guru
memberikan
contoh
kepada siswa untuk dapat
menganalisis
suatu
topik
pembelajaran dengan baik dan
benar.
b. Guru memerintahkan siswa
untuk menganalisis sejarah
dakwah Rasulullah pada periode
Madinah
c. Guru mengarahkan agar setiap
kelompok
menyimpulkan

sejarah dakwah Rasulullah pada
periode Madinah
5. Mengkomunikasikan
a. Guru menunjuk siswa untuk
membacakan pertanyaan dan
memberikan jawabannya
b. Guru meminta siswa yang lain
untuk memberikan tanggapannya
c. Guru melakukan konfirmasi atas
pertanyaan, pernyataan dan
jawaban yang telah diberikan
oleh
siswa
agar
materi
pembelajaran
bisa
lebih
dipahami
d. Guru meminta masing-masing
kelompok
mempresentasikan
/menyampaikan hasil diskusi
tentang materi yang telah
dipelajari.
e. Guru memberikan apresiasi dan
respon positif terhadap setiap
pendapat siswa

a.

b.
c.

d.

C. Penutup
Guru selalu mengajak siswa
untuk
menyimpulkan
pembelajaran pada akhir kegiatan
atau sesi tertentu
Guru memberikan penguatan
terhadap materi yang didiskusikan
Guru melakukan refleksi untuk
mengevaluasi semua rangkaian
aktivitas pembelajaran
Guru menyampaikan materi yang
akan dipelajari untuk pertemuan
selanjutnya serta pemberian tugas
16
Jumlah

12

28

12

Perolehan skor
Skor maksimum

32
136
41,17%

Presentase
Keterangan:
SB : Sangat Baik
B : Baik
C : Cukup
K : Kurang

:skornya 4
:skornya 3
:skornya 2
:skornya1

Data Hasil Observasi Aktivitas Mengajar Guru Siklus I
(Pertemuan Kedua)
Aspek yang Diamati
4
3
2
1
A. Pendahuluan
a. Guru
mempersiapkan
RPP
dengan seksama
b. Guru
mengucapkan
salam
sebelum mengawali pembelajaran
c. Guru mengarahkan siswa untuk
berdoa dan dipimpin oleh ketua
kelas
d. Guru mengarahkan siswa untuk
bertadarus Al-Qur‟an sebelum
pembelajaran dimulai
e. Guru melakukan absensi
f. Guru memotivasi siswa, menarik
perhatian agar mengikuti proses
pembelajaran dengan baik
g. Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran
h. Guru melakukan refleksi tentang
materi yang pernah diajarkan
sebelumnya dan yang akan
dipelajari
i. Guru membagi siswa menjadi
beberapa kelompok
j. Guru menjelaskan kepada siswa
tentang

langkah-langkah

dari

model pembelajaran yang akan
digunakan
B. Kegiatan Inti
1. Mengamati
a. Guru menjelaskan materi
pelajaran tentang strategi

dakwah Rasulullah pada periode
Madinah melalui power point
b. Guru
menyampaikan
materi
pelajaran dengan jelas dan mudah
dipahami
c. Guru memerintahkan siswa
untuk menyimak gambar tentang
strategi dakwah Rasulullah
periode Madinah
2. Menanya
a. Guru memberikan penegasan
mengenai poin-poin penting
yang terdapat dalam gambar
tentang
strategi
dakwah
Rasulullah periode Madinah
b. Guru membagikan kertas/ kartu
kepada siswa
c. Guru memerintahkan siswa untuk
menulis pertanyaan terkait materi
yang sedang dipelajari
d. Guru mengumpulkan kertas/ kartu
yang berisi pertanyaan
e. Guru mengocok kertas/ kartu
tersebut
f. Guru
membagikan
kembali
kertas/kartu secara acak
3. Menalar
a. Guru memberikan contoh di
kehidupan nyata tentang perilaku
orang-orang yang memiliki sikap
semangat
ukhuwah
sebagai
implementasi dari pemahaman
strategi dakwah Rasulullah Saw
di Madinah

b. Guru memerintahkan siswa
untuk membaca dalam hati
pertanyaan atau topik pada kartu
yang mereka terima
c. Guru memerintahkan siswa
untuk memikirkan jawabannya
4. Mengasosiasi
a. Guru
memberikan
contoh
kepada siswa untuk dapat
menganalisis
suatu
topik
pembelajaran dengan baik dan
benar.
b. Guru memerintahkan siswa
untuk menganalisis strategi
dakwah Rasulullah pada periode
Madinah
c. Guru mengarahkan agar setiap
kelompok
menyimpulkan
strategi
dakwah Rasulullah
pada periode Madinah
5. Mengkomunikasikan
a. Guru menunjuk siswa untuk
membacakan pertanyaan dan
memberikan jawabannya
b. Guru meminta siswa yang lain
untuk memberikan tanggapannya
c. Guru melakukan konfirmasi atas
pertanyaan, pernyataan dan
jawaban yang telah diberikan
oleh
siswa
agar
materi
pembelajaran
bisa
lebih
dipahami
d. Guru meminta masing-masing
kelompok
mempresentasikan

/menyampaikan hasil diskusi
tentang materi yang telah
dipelajari.
e. Guru memberikan apresiasi dan
respon positif terhadap setiap
pendapat siswa

a.

b.
c.

d.

C. Penutup
Guru selalu mengajak siswa
untuk
menyimpulkan
pembelajaran pada akhir kegiatan
atau sesi tertentu
Guru memberikan penguatan
terhadap materi yang didiskusikan
Guru melakukan refleksi untuk
mengevaluasi semua rangkaian
aktivitas pembelajaran
Guru menyampaikan materi yang
akan dipelajari untuk pertemuan
selanjutnya serta pemberian tugas
16
Jumlah
Perolehan skor
Skor maksimum

28

26
70
136
51,47%

Persentase
Keterangan:
SB : Sangat Baik
B : Baik
C : Cukup
K : Kurang

:skornya 4
:skornya 3
:skornya 2
:skornya1

3

Data Hasil Observasi Aktivitas Mengajar Guru Siklus II
(Pertemuan Ketiga)
Aspek yang Diamati
4
3
2
1
A. Pendahuluan
a. Guru
mempersiapkan
RPP
dengan seksama
b. Guru
mengucapkan
salam
sebelum mengawali pembelajaran
c. Guru mengarahkan siswa untuk
berdoa dan dipimpin oleh ketua
kelas
d. Guru mengarahkan siswa untuk
bertadarus Al-Qur‟an sebelum
pembelajaran dimulai
e. Guru melakukan absensi
f. Guru memotivasi siswa, menarik
perhatian agar mengikuti proses
pembelajaran dengan baik
g. Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran
h. Guru melakukan refleksi tentang
materi yang pernah diajarkan
sebelumnya dan yang akan
dipelajari
i. Guru membagi siswa menjadi
beberapa kelompok
j. Guru menjelaskan kepada siswa
tentang langkah-langkah dari
model pembelajaran yang akan
digunakan
B. Kegiatan Inti
1. Mengamati

a. Guru menjelaskan materi
hikmah dakwah Rasulullah pada
periode Madinah melalui power
point
b. Guru
menyampaikan
materi
pelajaran dengan jelas dan mudah
dipahami
c. Guru memerintahkan siswa
untuk menyimak gambar tentang
hikmah dakwah Rasulullah pada
periode Madinah

d. Guru memerintahkan siswa
untuk memberikan tanggapan
tentang gambar hikmah dakwah
Rasulullah
pada
periode
Madinah
2. Menanya
a. Guru memberikan penegasan
mengenai poin-poin penting
yang terdapat dalam gambar
yang telah disaksikan
b. Guru membagikan kertas/ kartu
kepada siswa
c. Guru memerintahkan siswa untuk
menulis pertanyaan terkait materi
yang sedang dipelajari
d. Guru mengumpulkan kertas/ kartu
yang berisi pertanyaan
e. Guru mengocok kertas/ kartu
tersebut
f. Guru
membagikan
kembali
kertas/kartu secara acak
3. Menalar

a. Guru memberikan contoh di
kehidupan nyata tentang perilaku
orang-orang yang memiliki sikap
semangat
ukhuwah
sebagai
implementasi dari pemahaman
strategi dakwah Rasulullah Saw
di Madinah
b. Guru memerintahkan siswa
untuk membaca dalam hati
pertanyaan atau topik pada kartu
yang mereka terima
c. Guru memerintahkan siswa
untuk memikirkan jawabannya
4. Mengasosiasi
a. Guru
memberikan
contoh
kepada siswa untuk dapat
menganalisis
suatu
topik
pembelajaran dengan baik dan
benar.
b. Guru memerintahkan siswa
untuk menganalisis hikmah
dakwah Rasulullah pada periode
Madinah
5. Mengkomunikasikan
a. Guru menunjuk siswa untuk
membacakan pertanyaan dan
memberikan jawabannya
b. Guru meminta siswa yang lain
untuk memberikan tanggapannya
c. Guru melakukan konfirmasi atas
pertanyaan, pernyataan dan
jawaban yang telah diberikan
oleh
siswa
agar
materi
pembelajaran
bisa
lebih

dipahami
d. Guru memberikan apresiasi dan
respon positif terhadap setiap
pendapat siswa
C. Penutup
a. Guru selalu mengajak siswa
untuk
menyimpulkan
pembelajaran pada akhir kegiatan
atau sesi tertentu
b. Guru memberikan penguatan
terhadap materi yang didiskusikan
c. Guru melakukan refleksi untuk
mengevaluasi semua rangkaian
aktivitas pembelajaran
d. Guru menyampaikan materi yang
akan dipelajari untuk pertemuan
selanjutnya serta pemberian tugas
28
Jumlah
Perolehan skor
Skor maksimum

50
78
136
57,35%

Persentase
Keterangan:
SB : Sangat Baik
B : Baik
C : Cukup
K : Kurang

:skornya 4
:skornya 3
:skornya 2
:skornya1

Data Hasil Observasi Aktivitas Mengajar Guru Pada Siklus II
(Pertemuan Ke Empat)
Aspek yang Diamati
4
3
2
1
A. Pendahuluan
a. Guru
mempersiapkan
RPP
dengan seksama
b. Guru
mengucapkan
salam
sebelum mengawali pembelajaran
c. Guru mengarahkan siswa untuk
berdoa dan dipimpin oleh ketua
kelas
d. Guru mengarahkan siswa untuk
bertadarus Al-Qur‟an sebelum
pembelajaran dimulai
e. Guru melakukan absensi
f. Guru memotivasi siswa, menarik
perhatian agar mengikuti proses
pembelajaran dengan baik
g. Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran
h. Guru melakukan refleksi tentang
materi yang pernah diajarkan
sebelumnya dan yang akan
dipelajari
i. Guru membagi siswa menjadi
beberapa kelompok
j. Guru menjelaskan kepada siswa
tentang

langkah-langkah

dari

model pembelajaran yang akan
digunakan
B. Kegiatan Inti
1. Mengamati
a. Guru menjelaskan materi
pelajaran tentang perang yang
terjadi selama dakwah

Rasulullah pada periode
Madinah melalui power point
b. Guru
menyampaikan
materi
pelajaran dengan jelas dan mudah
dipahami
c. Guru memerintahkan siswa
untuk menyimak video tentang
perang yang terjadi selama
dakwah Rasulullah periode
Madinah
2. Menanya
a. Guru memberikan penegasan
mengenai poin-poin penting
yang terdapat dalam gambar
yang telah disaksikan
b. Guru membagikan kertas/ kartu
kepada siswa
c. Guru memerintahkan siswa untuk
menulis pertanyaan terkait materi
yang sedang dipelajari
d. Guru mengumpulkan kertas/ kartu
yang berisi pertanyaan
e. Guru mengocok kertas/ kartu
tersebut
f. Guru
membagikan
kembali
kertas/kartu secara acak
3. Menalar
a. Guru memberikan contoh di
kehidupan nyata tentang perilaku
orang-orang yang memiliki sikap
semangat
ukhuwah
sebagai
implementasi dari pemahaman
strategi dakwah Rasulullah Saw
di Madinah

b. Guru
untuk

memerintahkan
membaca

siswa

dalam

hati

pertanyaan atau topik pada kartu
yang mereka terima
c. Guru

memerintahkan

siswa

untuk memikirkan jawabannya
4. Mengasosiasi
a. Guru

memberikan

kepada

siswa

menganalisis

untuk
suatu

contoh
dapat
topik

pembelajaran dengan baik dan
benar.
b. Guru

memerintahkan

siswa

untuk menganalisis perang yang
terjadi
Rasulullah

selama
pada

dakwah
periode

Madinah
c. Guru mengarahkan agar setiap
kelompok menyimpulkan perang
yang terjadi selama dakwah
Rasulullah

pada

periode

Madinah
5. Mengkomunikasikan
a. Guru menunjuk siswa untuk
membacakan pertanyaan dan
memberikan jawabannya
b. Guru meminta siswa yang lain
untuk memberikan tanggapannya
c. Guru melakukan konfirmasi atas

pertanyaan, pernyataan dan
jawaban yang telah diberikan
oleh
siswa
agar
materi
pembelajaran
bisa
lebih
dipahami
d. Guru meminta masing-masing
kelompok
mempresentasikan
/menyampaikan hasil diskusi
tentang materi yang telah
dipelajari.
e. Guru memberikan apresiasi dan
respon positif terhadap setiap
pendapat siswa
a.

b.
c.

d.

C. Penutup
Guru selalu mengajak siswa
untuk
menyimpulkan
pembelajaran pada akhir kegiatan
atau sesi tertentu
Guru memberikan penguatan
terhadap materi yang didiskusikan
Guru melakukan refleksi untuk
mengevaluasi semua rangkaian
aktivitas pembelajaran
Guru menyampaikan materi yang
akan dipelajari untuk pertemuan
selanjutnya serta pemberian tugas
40
Jumlah
Perolehan skor
Skor maksimum

48
88
136
64,70%

Persentase
Keterangan:
SB : Sangat Baik
B : Baik
C : Cukup
K : Kurang

:skornya 4
:skornya 3
:skornya 2
:skornya1

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I (Pertemuan Pertama)
Aspek yang Diamati
4
3
2
1
1. Siswa menerima materi pelajaran dengan
jelas dan mudah dipahami
2. Siswa menyimak tayangan video mengenai
sejarah dakwah Rasul periode Madinah
3. Siswa memberikan tanggapan tentang
tayangan video mengenai sejarah dakwah
Rasul periode Madinah
4. Siswa menerima kertas/ kartu dengan
senang
5. Siswa menulis pertanyaan terkait materi
yang sedang dipelajari dengan penuh
konsentrasi
6. Siswa mengumpulkan kertas/ kartu yang
berisi pertanyaan
7. Siswa menerima kembali kertas/kartu
secara acak
8. Siswa membacakan pertanyaan
9. Siswa memberikan jawabannya
10. Siswa memberikan tanggapannya dengan
penuh antusias
11. Setiap kelompok mempresentasikan
/menyampaikan hasil diskusi tentang
materi yang telah dipelajari
Jumlah
Perolehan skor
Skor maksimal
Persentase
Keterangan:
SB : Sangat Baik
B : Baik
C : Cukup
K : Kurang

:skornya 4
:skornya 3
:skornya 2
:skornya1

9

6
20
44
45,45%

5

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I (Pertemuan Kedua)
Aspek yang Diamati
SB
B
C
K
1. Siswa menerima materi pelajaran dengan
jelas dan mudah dipahami
2. Siswa mengamati gambar mengenai
strategi dakwah Rasul periode Madinah
3. Siswa memberikan tanggapan tentang
gambar mengenai strategi dakwah Rasul
periode Madinah
4. Siswa menerima kertas/ kartu dengan
senang
5. Siswa menulis pertanyaan terkait materi
yang sedang dipelajari dengan penuh
konsentrasi
6. Siswa mengumpulkan kertas/ kartu yang
berisi pertanyaan
7. Siswa menerima kembali kertas/kartu
secara acak
8. Siswa membacakan pertanyaan
9. Siswa memberikan jawabannya
10. Siswa memberikan tanggapannya dengan
penuh antusias
11. Setiap kelompok mempresentasikan
/menyampaikan hasil diskusi tentang
materi yang telah dipelajari
Jumlah
Perolehan skor
Skor makimal
Persentase
Keterangan:
SB : Sangat Baik
B : Baik
C : Cukup
K : Kurang

:skornya 4
:skornya 3
:skornya 2
:skornya1

12

8

23
44
52,27%

3

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II (Pertemuan Ketiga)
Aspek yang Diamati
4
3
2
1
1. Siswa menerima materi pelajaran dengan
jelas dan mudah dipahami
2. Siswa mengamati gambar tentang hikmah
dakwah Rasul periode di Madinah
3. Siswa memberikan tanggapan tentang
gambar hikmah dakwah Rasul periode
di Madinah
4. Siswa menerima kertas/ kartu dengan
senang
5. Siswa menulis pertanyaan terkait materi
yang sedang dipelajari dengan penuh
konsentrasi
6. Siswa mengumpulkan kertas/ kartu yang
berisi pertanyaan
7. Siswa menerima kembali kertas/kartu
secara acak
8. Siswa membacakan pertanyaan
9. Siswa memberikan jawabannya
10. Siswa memberikan tanggapannya dengan
penuh antusias
11. Setiap kelompok mempresentasikan
/menyampaikan hasil diskusi tentang
materi yang telah dipelajari
Jumlah
Perolehan skor
Skor maksimal
Persentase
Keterangan:
SB : Sangat Baik
B : Baik
C : Cukup
K : Kurang

:skornya 4
:skornya 3
:skornya 2
:skornya1

21

4

25
44
56,81%

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II
(Pertemuan Keempat)
Aspek yang Diamati
4
1. Siswa menerima materi pelajaran dengan
jelas dan mudah dipahami
2. Siswa menyimak video tetang perang yang
terjadi selama
dakwah Rasulullah di
Madinah

3

3. Siswa memberikan tanggapan tentang
video perang yang terjadi selama dakwah
Rasulullah di Madinah
4. Siswa menerima kertas/ kartu dengan
senang
5. Siswa menulis pertanyaan terkait materi
yang sedang dipelajari dengan penuh
konsentrasi
6. Siswa mengumpulkan kertas/ kartu yang
berisi pertanyaan
7. Siswa menerima kembali kertas/kartu
secara acak
8. Siswa membacakan pertanyaan
9. Siswa memberikan jawabannya
10. Siswa memberikan tanggapannya dengan
penuh antusias
11. Setiap kelompok mempresentasikan
/menyampaikan hasil diskusi tentang
materi yang telah dipelajari
16
Jumlah
Perolehan skor
Skor maksimal
Persentase
Keterangan:
SB : Sangat Baik
B : Baik
C : Cukup
K : Kurang

:skornya 4
:skornya 3
:skornya 2
:skornya

21
37
44
84,09%

2

1

PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS PENDIDIKAN
NASIONAL
SMA NEGERI 1 KENDARI
Jln. Mayjen Soetoyo No. 102 Tlp.
3121814 Kendari

Soal Ulangan
Siklus I
1. Jelaskan apa yang melatarbelakangi Rasulullah bersama kaum Muslim hijrah
ke Madinah?
2. Siapakah yang dimaksud dengan kaum Anshor dan Muhajirin? serta jelaskan
bagaimana hubungan antara keduanya!
3. Apa saja yang menjadi substansi dakwah Rasulullah saw di Madinah, Jelaskan!
4. Mengapa kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan kepada kaum Muslim?
Dan sebutkan isi dari pemboikotan tersebut!
5. Tuliskan sejarah dakwah Rasulullah pada periode Madinah, sesuai dengan
yang kamu ketahui
Jawaban:
1. Karena masyarakat kota Mekah sudah tidak mendukung lagi dengan ajaran
yang dibawa Nabi Muhammad Saw. 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 Muthalib). Wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu
Thalib yang selalu menjadi pembela utama dari ancaman para kafir Quraisy,

beban Rasululllah Saw dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam makin
berat. Beberapa faktor yang mendorong Rasulullah Saw hijrah ke Madinah
antara lain:
a. Pada tahun 621 M telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui
Rasulullah Saw di bukit Aqabah. Mereka berikrar memeluk agama
Islam.
b. Pada tahun berikutnya 622 M datang lagi sebanyak 73 orang dari
Madinah ke Mekkah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj yang pada
walnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, tetapi kemudian
menjumpai Rasulullah Saw dan mengajak beliau agar hijrah ke
Madinah. Mereka berjanji akan membela dan akan mempertahankan
Rasulullah Saw dan pengikutnya serta melindungi keluarganya seperti
mereka anak dan istri mereka.

2. Kaum Muhajirin adalah sebutan bagi pengikut Rasulullah yang hijrah dari
Mekah ke Madinah, sedangkan kaum anshar adalah penduduk asli Madinah
yang memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin. Hubungan antara
kaum anshar dan muhajirin terjalin dengan baik. Contohnya saja, sebagaimana
diketahui saat kaum Muhajirin berhijran ke Madinah tidak membawa seluruh
harta karena sebagian besar harta kekayaan mereka ditinggal di Mekah padahal
mereka akan menetap di Madinah dan ini menjadi problem besar bagi kaum
anshar di tempat yang baru. Melihat kondidi kaum Muhajirin dengan landasan
kekuatan persaudaraan, maka kaum Anshar tak membiarkan saudaranya dalam
kesusahan. Kaum Anshar dengan pengorbanannya secara total dan sepenuh
hati membantu mengentaskan kesusahan yang sedang dihadapi.

3. Ada beberapa substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah yaitu :
a. Membina persaudaraan antara Kaum Anśar dan Kaum Muhajirin
b. Membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam, yaitu:
-

Kebebasan beragama

-

Adzan, Śalat, Zakat danPuasa

-

Prinsip-prinsip kemanusiaan

c. Mengajarkan pendidikan politik, ekonomi dan sosial

4. Karena kegagalan kaum kafir Quraisy dalam membujuk Nabi untuk
meninggalkan dakwahnya, hal ini menyebabkan memperkuat kedudukan Islam
di kota Mekah. Kemudian mereka menempuh cara baru untuk melumpuhkan
kekuatan Islam yanitu dengan cara memboikot dan memutuskan segala bentuk
hubungan

dengan

Bani

Hasyim

dan

Bani

Muthalib.

Adapun

isi

pemboikotannya adalah sebagai berikut:
a. Melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Muhammad saw.
b. Tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang
muslim.
c. Melarang keras bergaul dengan kaum muslim.
d. Musuh Muhammad saw. harus didukung dalam keadaan bagaimana pun

5. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad saw. di Madinah adalah
mempersatukan suku Aus dan Khazraj serta mempersaudarakan orang
Anśar(Madinah) dan Muhajirin(Mekah). Setelah itu, Nabi Muhammad saw.
pun membuat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi dan suku-suku
yang berada di sekitar Madinah. Berkembangnya dakwah Nabi Muhammad
saw. di Madinah menimbulkan kekhawatiran orang-orang Quraisy. Karena itu,
terjadilah PerangBadar. Peperangan ini terjadi pada 8 Ramadhan tahun ke-2
Hijrah. Dengan perlengkapan yang sederhana, Nabi dengan 305 orang
pasukannya berangkat keluar Madinah. Kira-kira 120 km dari Madinah,
tepatnya di Badar,, pasukan Nabi bertemu dengan pasukan Quraisy yang
berjumlah antara 900 – 1.000 orang. Dalam peperangan ini, Nabi dan kaum
muslimin berhasil memperoleh kemenangan. Kekalahan dalamperang Badar
semakin menimbulkan kebencian Quraisy kepada kaumMuslimin. Karena itu,

mereka bersumpah akan menuntut balas kekalahan tersebut. Maka, pada tahun
ke-3 Hijrah mereka berangkat ke Madinah dengan membawa 3.000 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.

PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS PENDIDIKAN
NASIONAL
SMA NEGERI 1 KENDARI
Jln. Mayjen Soetoyo No. 102 Tlp.
3121814 Kendari

Soal Ulangan
Siklus II
1. Tuliskan3 hikmah mempelajari sejarah dakwah Nabi Muhammad saw periode
Madinah!
2. Tuliskan 5 isi perjanjian Nabi Muhammad saw dengan kaum yahudi di
Madinah!
3. Tuliskan dan jelaskan perang apa saja yang terjadi selama Rasulullah dakwah
di Madinah!
4. Hal apa saja yang dapat diteladani dari terjadinya perang selama dakwah
Rasulullah saw di Madinah? Jelaskan menurut pendapat mu!
5. Sebutkan isi dari perjanjian Hudaibiyah!
Jawaban :
1. Hikmahnya yaitu:
a. Persaudaraan akan memberi rasa aman dan tentram sebagaimana yang telah
dilakukan kaum muhajirin dan ansor.
b. Adanya kesadaran akan pentingnya menumbuh kembangkan tolong-menolong
antara yang kuat dan yang lemah serta yang kaya dan miskin.
c. Tumbuhnya pemahaman dan kesadaran bahwa kaum muslimin wajib menjalin
hubungan dengan Allah swt dan sesama manusia

2. Secara rinci 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 memelukdan menjalankan agamanya masing-masing.
c. Kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong-menolong dalam melawan
siapa saja yang memerangi mereka.
d. Orang-orang Yahudi memikul tanggungjawab 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.

3. Ada beberapa peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan
musyrikin qurasy, yaitu sebagai berikut :
a. PerangBadar
Perang Badar merupakan peperangan yang pertama kali terjadidalam sejarah Islam.
Perang ini berlangsung antara kaum muslimin melawan
musyrikin Quraisy. Peperangan ini terjadi pada tanggal 8 Ramadhan tahun ke-2
Hijrah.
b. PerangUhud
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.
c. Khandaq
Perang ini terjadi di 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).

d. Perang Hunain
Ada dua suku yang masih melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad saw.,
yaitu Bani Tsaqif di Thaif dan Bani Hawazin di antara Mekah dan Thaif. Kedua suku
ini berkomplot melawan Nabi Muhammad saw. dengan alasan menuntut balas
atasberhala-berhala mereka (yang ada di Ka‟bah) yang dihancurkan oleh tentara Islam
ketika penaklukan Mekah
e. Perang Tabuk
PerangTabuk 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.

4. Hal yang dapat diteladani, diantaranya:
a. Kerja keras, cerdas dan sungguh-sungguh dalam berusaha
Dalam perjuangan dakwahnya Rasulullah dan para sahabat senantiasa bekerja keras
dan bersungguh-sungguh. Namun kecerdasan pun diperlukan, karena apabila kita
bekerja tanpa menggunakan kecerdasan maka akan sia-sialah seluruh perjuangan.
b. Selalu percaya akan hadirnya pertolongan Allah SWT
Orang yang memiliki keyakinan teguh akan hadirnya pertolongan Allah swt kepada
siapapun yang dikehendaki-Nya tidak akan pernah putus asa dalam menegakkan
agama Allah.
c. Rela berkorban
Demi menegakkan agama Allah para sahabat rela mengorbankan nyawanya, misalnya
saja dalam perang yang dihadapi kaum Muslim pada saat dakwah Rasul di Madinah
banyak sekali sahabat yang meninggal akibat peperangan.
5. Isi dari perjanjian Hudaibiyah:
a. Kaum Muslimin tidak boleh mengunjungi Ka‟bah pada tahun ini dan
ditangguhkan sampai tahun depan

b. Lama kunjungan dibatasi sampai tiga hari saja
c. 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
d. Selama 10 tahun tidak dilakukan genjatan senjata antara masyarakat Mekah
dan Madinah
e. Tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan Quraisy atau kaum
Muslim bebas melakukannya tanpa mendapat rintangan
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Erlina, S.Pd
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Gambar 1. Guru memberikan materi pelajaran

Gambar 2. Siswa menuliskan pertanyaan pada kertas yang telah dibagikan

Gambar 3. Siswa memberikan pendapat terkait materi yang tengah dipelajari

Gambar 4. Siswa memberikan pendapat terkait materi pembelajaran

Gambar 5. Guru melakukan ice breaking bersama siswa

Gambar 6. Siswa membacakan pertanyaan

