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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

1. Bagaimana tanggapan Anda tentang motivasi belajar siswa di SMK Negeri 3 

Kendari? 

a. Mas Intan, Guru PAI SMK Negeri 3 Kendari 

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 

siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah 

laku. pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsure yang 

mendukung. Hal itu mempunyai peranan besar dalam keberhasilan 

seseorang dalam belajar. Indikator motivasi belajar dapat adalah adanya 

hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam 

belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan dan adanya lingkungan 

belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seorang siswa dapat 

belajar dengan baik. 

b. Sitti Syahlal, Guru PAI SMK Negeri 3 Kendari 

Motivasi memiliki peran sebagai pendorong usaha siswa dalam mencapai 

prestasi di SMK Negeri 3 Kendari, seseorang melakukan usaha karena 

adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan 

menunjukkan hasil yang baik pula, dengan kata lain adanya usaha yang 

didasari motivasi akan melahirkan prestasi yang baik 

c. Hj Enteng, Guru PAI SMK Negeri 3 Kendari 

Motivasi belajar pendidikan agama Islam adalah dorongan internal dan 

eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan tingkah laku, 



pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur-unsur yang 

mendukung. Indikator-indikator tersebut, antara lain: adanya hasrat dan 

keinginan berhasil, dorongan dan kebutuhan dalam belajar, harapan dan 

cita-cita masa depan, penghargaan dalam belajar, dan lingkungan belajar 

yang kondusif. 

d. Mulya Wulandari, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Kami merasa lebih termotivasi dengan metode pembelajaran baru (inside 

outside circle) yang diterapkan oleh guru. Kami merasa metode 

pembelajaran baru lebih menyenangkan dan lebih menarik untuk 

dilaksanakan. 

e. Selvia Valentine, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Motivasi menjadi penggerak untuk belajar, jika motivasi yang dimiliki 

tinggi maka kan tinggi pula keinginan untuk belajar. Sebaliknya jika 

motivasi rendah, maka akan malas pula untuk belajar. 

f. Ainun Wardani, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Sebelum pelaksanaan metode pembelajaran inside outside circle motivasi 

siswa dapat dikatakan rendah, sebab siswa terliaht kurang aktif dan kurang 

antusias dalam pembelajaran. Setelah penerapan metode pembelajaran 

inside outside circle siswa terlihat lebih aktif dan antusias. 

g. Wa Ode Nur Cahaya, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Motivasi belajar siswa SMK negeri 3 Kendari beranekaragam, ada yang 

tinggi dan ada pula yang rendah. Tetapi siswa lebih termotivasi jika ada 

metode atau media pembelajaran baru yang digunakan oleh guru. 



h. Annisa Yulianti, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Motivasibelajar siswa SMK Negeri 3 Kendari menurut saya dipengaruhi 

oleh banyak faktor, seperti suasana perasaan siswa serta cara mengajar 

guru. Jika guru mengajar dengan santai dan menyenangkan siswa akan 

lebih termotivasi dalam belajar. 

i. Hasni, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Motivasi belajar siswa selalu berubah-ubah tergantung pada kondisi siswa 

serta lingkungan sekolah yang terdiri atas guru, teman-teman, dan kondisi 

ruangan. Jika semuanya baik maka siswa akan termotivasi untuk belajar. 

2. Bagaimana motivasi siswa terhadap pembelajaran inside outside circle di 

SMK Negeri 3 Kendari? 

a. Nitra Hadam, Guru PAI SMK Negeri 3 Kendari 

Dalam upaya meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam 

siswa terhadap pembelajaran di SMK Negeri 3 Kendari kami telah 

menerapakan pembejaran inside outside circle. Harapanya dengan 

penerapan metode baru dapat menciptakan pembalajaran yang variatif, 

sehingga meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam siswa. 

Dengan keunggulan tersebut diharapkan dengan menerapkan metode 

pembelajaran inside outside circle dapat menciptakan pembelajaran yang 

efektif untuk dapat meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama 

Islam siswa. 

 

 



b. Mas Intan, Guru PAI SMK Negeri 3 Kendari 

Motivasi adalah kecenderungan subyek yang mantab untuk merasa tertarik 

pada studi atau pokok bahasan tertentu dan merasa senang mempelajari 

materi pendidikan agama Islam. Proses belajar akan berjalan dengan lancar 

bila disertai minat karena minat merupakan alat motivasi utama yang dapat 

membangkitkan semangat belajar pendidikan agama Islam siswa dalam 

rentang waktu tertentu. Pembelajaran inside outside circle sebagai metode 

yang jarang digunakan di SMK Negeri 3 Kendari menjadi salah satu 

pemicu munculnya motivasi siswa dalam pembelajaran. 

c. Mulya Wulandari, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Kami merasa lebih termotivasi dengan metode pembelajaran baru (inside 

outside circle) yang diterapkan oleh guru. Kami merasa metode 

pembelajaran baru lebih menyenangkan dan lebih menarik untuk 

dilaksanakan. 

d. Ainun Wardani, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Pembelajaran dengan metode pembelajaran inside outside circle lebih 

menarik dan lebih membuat kami termotivasi dalam belajar, sebab metode 

ini berbeda dari metode yang biasa digunakan oleh guru 

e. Nining Karlina, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Metode pembelajaran inside outside circle adalah metode yang relatif baru 

di SMK negeri 3 Kendari, sehingga siswa terliaht termotivasi mengikuti  

pembelajaran. 

 



f. Selvia Valentine, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Penerapan pembelajaran inside outside circle menjadi daya tarik tersendiri, 

sebab selama ini siswa belajar dengan metode ceramah yang berpusat pada 

guru, sehingga ketika diterapkan pembelajaran inside outside circle siswa 

terlihat sangat termotivasi. 

g. Wa Ode Nur Cahaya, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Siswa sangat senang dengan pembelajaran ini, sebab siswa dapat 

mengemukakan pendapatnya di hadapan teman-teamanya. Penerapan 

pembelajaran inside outside circle membantu meningkatkan motivasi 

siswa. 

h. Annisa Yulianti, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Motivasi siswa meningkat dengan pembelajaran inside outside circle, hal 

ini terlihat dari antusiasme siswa yang tinggi dalam mengikuti 

pembelajaran. 

i. Hasni, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Karena metode seperti ini sangat jarang diterapkan, maka ketika 

diterpakan di kelas menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi siswa, 

sehingga siswa sangat termotivasi mengikuti pembelajaran. 

3. Bagaimana motivasi siswa terhadap penggunaan media poster comment di 

SMK Negeri 3 Kendari? 

a. Hj Enteng, Guru PAI SMK Negeri 3 Kendari 

Solusi dalam proses pembelajaran melalui penerapan metode dan media 

pembelajaran yang dapat digunakan pendidik sebagai alat bantu dalam 



menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan efesien, serta 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Penggabungan metode dan 

media pembelajaran ini diharapkan dapat menunjang proses pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Salah satu metode 

pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik 

adalah metode poster comment dengan menggunakan media kartu 

bergambar.  

b. Sitti Syahlal, Guru PAI SMK Negeri 3 Kendari 

Pemanfaatan media pembelajaran poster comment sangat membantu guru 

dalam menjelaskan materi yang yang sifatnya membutuhkan alat peraga. 

Selain itu penggunaan poster comment juga membantu mengarhkan 

konsentrasi siswa pada satu fokus, sehingga tertuju pada satu hal. 

c. Annisa Yulianti, Siswa SMK Negeri 3 Kendari  

Dalam metode pembelajaran poster comment kami lebih aktif untuk 

memberikan komentar terhadap gambar atau poster yang disediakan oleh 

guru. Kami tertarik untuk memunculkan ide yang ada dalam pikiran 

masing-masing. 

d. Hasni, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Dalam metode pembelajaran poster comment kami lebih aktif untuk 

memberikan komentar terhadap gambar atau poster yang disediakan oleh 

guru. Kami tertarik untuk memunculkan ide yang ada dalam pikiran 

masing-masing. 

 



e. Mulya Wulandari, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Poster comment membantu siswa dalam memahami hal yang sulit 

dijelaskan dengan kata-kata. Hal ini menyebabkan siswa lebih termotivasi, 

sebab dapat memahami pembelajaran dengan bantuan gambar. 

f. Ainun Wardani, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Penggunaan media pembelajaran membantu meningkatkan motivasi 

belajar siswa, sebab siswa lebih fokus memperhatikan pembelajaran 

dengan bantuan media gambar. 

g. Wa Ode Nur Cahaya, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Siswa sangat tertari dengan media pembelajaran poster comment, sebab 

selama ini siswa lebih banyak mendengarkan penjelasan dari guru, 

sehingga ketika ada bantuan media siswa sangat termotivasi mengikuti 

pembelajaran. 

h. Nining Karlina, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Media pembelajaran poster comment menjadi semcam alat bantu untuk 

menjelaskan materi, sehingga jika selama ini siswa kurang tertarik maka 

sekarang siswa sangat antusias dalam mengikuti pembelajran berkat 

bantuan media. 

i. Intan Yulianti, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Siswa lebih termotivasi belajar dengan bantuan media pembelajaran poster 

comment, selain itu siswa juga lebih fokus perhatinya pada pembelajaran 

dibanding hal-hal lain. 



4. Apa manfaat yang diperoleh dari penerapan pembelajaran inside outside 

circle di SMK Negeri 3 Kendari? 

a. Sitti Syahlal, Guru PAI SMK Negeri 3 Kendari 

Model pembelajaran inside outside circle merupakan salah satu tipe dari 

cooperative learning yang bertujuan untuk melatih peserta didik belajar 

mandiri dan belajar berbicara, menyampaikan informasi kepada orang lain. 

Selain itu juga melatih kedisiplinan dan ketertiban peserta didik, serta 

menumbuhkan kemampuan berfikir mandiri pada mata pelajaran 

pendidikan agama Islam. 

b. Hj Enteng, Guru PAI SMK Negeri 3 Kendari 

Keunggulan model pembelajaran kooperatif tipe inside outside circle di 

SMK Negeri 3 Kendari adalah pembelajaran ini menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan serta dapat mengembangkan sikap ilmiah 

siswa yaitu melatih siswa untuk bekerja sama dalam mendapatkan 

informasi yang berbeda pada saat yang bersamaan, dengan cara ini setiap 

siswa dapat memperoleh informasi sehingga bisa memecahkan suatu 

masalah, membantu siswa untuk membangun sendiri pengetahuannya yang 

pada akhirnya dapat lebih meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Mulya Wulandari, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Kami merasa lebih termotivasi dengan metode pembelajaran baru (inside 

outside circle) yang diterapkan oleh guru. Kami merasa metode 

pembelajaran baru lebih menyenangkan dan lebih menarik untuk 

dilaksanakan. 



d. Intan Yulianti, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Pembelajaran inside outside circle membuat kami lebih berpikir keras dan 

termotivasi untuk menggali ide-ide yang ada dalam pikiran kami untuk 

memahami materi yang ditampilkan oleh guru. 

e. Ainun Wardani, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Siswa lebih percaya diri untuk berbicara di depan kelas maupun di 

hadapan teman-temanya. 

f. Wa Ode Nur Cahaya, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Pembelajaran inside outside circle melatih siswa untuk berbicara di depan 

kelas dan memberikan penjelasan pada teman-teman terkait materi. Hal ini 

membantu meningkatkan kepercayaan diri siswa. 

g. Nining Karlina, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Ini menjadi kesempatan dan latihan bagi siswa untuk terbiasa berbicara 

dan menjelaskan materi di hadapat teman-teman siswa yang lain. Ini bagus 

untuk melatih keberanian berbicara di depan publik. 

h. Annisa Yulianti, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Pembelajaran inside outside circle membantu mengembangkan daya pikir 

siswa untuk memahami dan menjelaskan materi pembelajran yang telah 

dipelajari sebelumnya. 

i. Hasni, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Metode pembelajaran inside outside circle mampu menarik perhatian 

siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, hal ini disebabkan 

pembelajran ini menuntut siswa untuk aktif selama pembelajaran di kelas. 



5. Apa kendala yang dihdapi dalam penerapan pembelajaran inside outside 

circle di SMK Negeri 3 Kendari? 

a. Sitti Syahlal, Guru PAI SMK Negeri 3 Kendari 

Pembelajaran inside outside circle di SMK Negeri 3 Kendari 

membutuhkan waktu yang lebih lama, sebab pembelajaran tidak hanya 

berpusat pada guru tetapi juga berpusat pada siswa sehingga guru tidak 

dapat selalu mengontrol penggunaan waktu. 

b. Nitra Hadam, Guru PAI SMK Negeri 3 Kendari 

Model pembelajaran inside outside circle memungkinkan peserta didik 

untuk saling berbagi informasi pada waktu bersamaan dapat diterapkan 

untuk beberapa mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pemberian 

kesempatan pada siswa membuat waktu pembelajaran jadi lebih lama, 

sebab memberikan kesempatan pada siswa untuk saling bertukar gagasan. 

c. Selvia Valentine, Siswa SMK Negeri 3 Kendari  

Pembelajaran inside outside circle dan poster comment yang digunakan 

oleh guru membutuhkan waktu yang lama, sebab banyak memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berpikir dan mengemukakan gagasan 

terkait gambar. 

d. Hasni, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Dalam pembelajaran menggunakan metode inside outside circle tidak 

terasa waktu berlalu begitu cepat. Hal ini disebabkan siswa aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar, sehingga kadang-kadang waktu yang tersedia 



dirasa masih belum cukup untuk menyelesaikan pembahasan pada materi 

tertentu. 

e. Intan Yulianti, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Bagi siswa yang tidak siap akan menjadi masalah, sebab tidak akan 

mampu untuk tampil menjelaskan materi di hadapan teman-temanya. 

f. Ainun Wardani, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Metode pembelajaran inside outside circle dalam pelaksanaanya sangat 

lama, sebab ada beberapa siswa yang tidak mengikuti arahan yang 

diberikan oleh guru. 

g. Wa Ode Nur Cahaya, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Harus membutuhkan mental yang kuat dan persiapan yang matang, serta 

harus kuat mentalnya ketika berbicara di hadapan teman-temanya. Siswa 

tidak boleh malu-malu. 

h. Nining Karlina, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Pembelajaran ini membuat suasana menjadi lebih ribut, sebab banyak 

siswa yang juga berbicara dengan temanya di saat guru menjelaskan materi 

pembelajaran. 

i. Annisa Yulianti, Siswa SMK Negeri 3 Kendari 

Siswa yang memiliki mental yang lemah serta tidak belajar tidak akan bis 

menyesuaikan diri dengan teman-temanya yang lain. Pembelajaran ini 

membutuhkan latihan dan persiapan belajar sebelumnya. 



Lembar Observasi Pembelajaran Listening Team 

 

No Pernyataan 
Penilaian 

Komentar 
Ya Tdk 

1 Guru menyampaikan inti materi dan 
kompetensi yang ingin dicapai 

√ 
 Guru menyampaikan 

materi di awal 
2 Peserta didik diminta untuk berfikir 

tentang materi/ permasalahan yang 
disampaikan guru 

√ 
 Guru meminta pendapat 

dari siswa terkait materi 
yang dipelajari 

3 Guru membagi peserta didik menjadi 
empat kelompok, masing-masing 
kelompok mendapat salah satu dari 
tugas-tugas 

√ 

 Pembagian kelompok 
berdasarkan keragaman 
siswa mencakup jenis 
kelamin dan intelegensi 

4 Kelompok pertama mendapat tugas 
membuat pertanyaan minimal dua yang 
berkaitan dengan materi yang 
disampaikan 

√ 

 Tugas memberikan tugas 
pada siswa kelompok 
pertama 

5 Kelompok kedua bertugas menjawab 
pertanyaan berdasarkan poin-poin yang 
disepakati (membantu dan 
menjelaskannya, mengapa demikian) 

√ 

 Guru meminta siswa 
pada kelompok kedua 
menjawab pertanyaan 

6 Kelompok ketiga mengutarakan poin- 
poin yang tidak disetujui atau tidak 
bermanfaat dan menjelaskan mengapa 
demikian 

√ 

 Guru meminta kelompok 
ketiga menjadi penengah 
yang memberikan 
pendapat 

7 Kelompok keempat menyimpulkan 
hasil √ 

 Guru meminta siswa 
pada kelompok keempat 
untuk menyimpulkan 

8 Guru memimpin pleno diskusi, setiap 
kelompok mengemukakan hasil 
diskusinya 

√ 
 Guru meminta 

kesimpulan daritiap 
kelompok 

9 Guru memberikan kesimpulan 
√ 

 Kesimpulan diberika pda 
akhir pembelajaran 

10 Guru menutup pembelajaran 
√ 

 Guru menutup 
pembelajaran pada akhir 
waktu 

 

 

 



Lembar Observasi Pembelajaran Poster Comment 

 

No Pernyataan 
Penilaian 

Komentar 
Ya Tdk 

1 
Guru memilih sebuah gambar atau 
poster yang ada kaitannya dengan topik 
bahasan yang akan dibahas 

√ 
 Poster yang disediakan 

berbeda tiap pertemuan 
sesuai dengan materi 

2 

Guru meminta siswa untuk mengamati 
terlebih dahulu gambar atau poster 
tersebut 

√ 

 Guru memberikan 
kesempatan pada siswa 
mengamati sebelum 
memberi pendapat 

3 

Guru meminta siswa mereka untuk 
berdiskusi secara berkelompok tentang 
gambar 

√ 

 Guru memberikan 
kesempatan berdiskusi 
seteleh siswa mengamati 
gambar 

4 
Guru meminta siswa memberikan 
komentar atau pendapat tentang gambar 
atau poster tersebut 

√ 
 Guru meminta siswa 

memberikan tanggapan 

5 
Guru meminta siswa untuk memberikan 
solusi atau rekomendasi berkaitan 
dengan gambar atau poster tersebut 

√ 
 Rekomendasi dari siswa 

diminta oleh guru pada 
akhir pembelajaran 

 

 



Nomor 01 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Sekolah  : SMK NEGERI 3 KENDARI 

Kelas/Semester : X/II 

Program  : Kecantikan 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Materi Pokok  : Pengelolaan Wakaf 

Alokasi Waktu : 3 x 45 menitPelajaran (PertemuanKe-Sepuluh) 

 

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: 

1.3 Meyakini kebenaran hukum Islam 

2.4 Menunjukkan sikap gemar berwakaf 

3.9 Memahami Pengelolaan Wakaf 

Indikator: 

3.9.1 Menjelaskan pengertian wakaf   

3.9.2 Menjelaskan hukum wakaf  

3.9.3 Menjelaskan harta wakaf 

3.9.4 Menjelaskan perundang-undangan tentang pengelolaan wakaf 

3.9.5 Menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf 

3.9.6 Tuliskan contoh pengelolaan wakaf 

4.7.1 Menyajikan dalil naqli tentang ketentuan wakaf 

Indikator: 

4.7.1Menulis dan membaca Q.S Ali-Imran/3:92 

4.7.2 Menyajikan pengelolaan wakaf 

Indikator: 

4.7.2 Menjelaskan tata cara perwakafan tanah milik 
 

C. Tujuan Pembelajaran: 
Melalui kegiatan mengamati, menanya, mendiskusikan, menyimpulkan dan mengomunikasikan, 

peserta didik diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan pengertian wakaf   

2. Menjelaskan hukum wakaf  

3. Menuliskan salah satu surah yang menjelaskan tentang wakaf 

4. Menuliskan syarat-syarat bagi orang yang berwakaf dan barang yang diwakafkan 

5. Menuliskan syarat-syarat lafaz atau ikrar wakaf 

 



 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Fakta: 
- Banyaknya mesjid yang dibangun di atas tanah wakaf 

- Tanah wakaf yang digunakan untuk tempat pemakaman 

- Maraknya lembaga dan perorangan yang mewakafkan hartanya  

- Kegiatan aksi wakaf al-Qur’an  

- Q.S Ali-Imran / 3:92 
 

2. Konsep: 
- Pengertian wakaf 

- Dalil tentang wakaf 
 

3. Prinsip: 

- Pengelolaan wakaf 
 

4. Prosedur : 

- Tatacara Pengelolaan wakaf 

 

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan pembelajaran: Scientific  

2. Model Pembelajaran  : Kooperatif Learning tipe inside outside circle 

3. MetodePembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi. 

 

F. Media, Alat, dan Sumber Belajar 

- Media dan alat 
1. Papan Tulis 

2. Spidol 

3. Laptop 

- Sumber Belajar 
1. Al-Qur’an dan terjemahan 

2. Buku PAI dan Budi pekerti pegangan siswa SMA kelas X 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 
1) Kegiatan Awal 

a. Salam 

b. Mengajak semua siswa berdo’a. 

c. Memeriksa kesiapan siswa. 

d. Mengabsen siswa. 

e. Membaca surah an-nas’r. 

f. Apersepsi. 

g. Menjelaskan tujuan pembelajaran. 

h. Memberikan motivasi. 

i. Menjelaskan strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan dan prosedurnya. 

j. Membagi siswa menjadi 2 kelompok besar; masing-masing kelompok besar memiliki 2 lingkaran yang 

terdiri atas lingkaran dalam dan lingkaran luar yang jumlah anggotanya sama banyak. 

 

 

 

2) Kegiatan Inti 

a. Observasi 
- Siswa mencermati bacaan teks tentang pengertian, hukum, rukun dan syarat wakaf. 

- Siswa mengamati lingkungan sekitar serta berbagi pengalaman terkait materi pembelajaran. 

- Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

b. Menanya (memberi stimulus agar peserta didik bertanya)  



 

 

- Apakah yang dimaksud dengan wakaf? 

- Mengapa wakaf harus dikelola?  

- Siswa mengajukan pertanyaan tentang permasalahan-permasalahan sekitar terkait materi wakaf. 

- Guru bertanya pada siswa terkait tujuan pembelajaran. 

c. Eksplorasi 
- Siswa mendiskusikan pengertian, hukum, rukun dan syarat wakaf. 

- Siswa mencari informasi yang berkaitan tentang pengertian, hukum, rukun dan syarat wakaf. 

- Setiap kelompok mencatat informasi yang mereka dapatkan dari hasil diskusi. 

d. Mengasosiasi 
- Setelah mengumpulkan informasi yang didapat, siswa selanjutnya menganalisis pengertian, hukum, 

rukun dan syarat wakaf. 

- Setiap kelompok besar membuat kesimpulan dari materi. 

- Kelompok kecil/asal membuat kesimpulan dari hasil diskusi berpasangan. 

e. Mengomunikasikan: 
- Setelah kelompok diskusi telah terbentuk, dimana terdiri dari 2 kelompok besar. Dan di dalam 

kelompok besar terdiri dari kelompok luar dan kelompok dalam. Setelah itu, anggota masing-masing 

kelompok dalam dan luar saling berhadapan, sehingga mereka saling berpasangan. Pasangan inilah 

yang dinamakan dengan kelompok asal/ kecil yang akan saling berdiskusi. 

- Siswa memberikan informasi hasil diskusi kepada siswa lain sistem inside outside circle(kelompok 

dalam berputar melawan arah kelompok luar). 

- Setelah pasangan asal bertemu kembali, masing-masing kelompok besar saling berdiskusi. 

- Masing-masing kelompok besar mengutarakan hasil diskusinya. 

- Masing-masing kelompok besar mengajukan pertanyaan. 

- Siswa memaparkan pendapat dari pertanyaan kelompok lain. 

- Siswa menjawab pertanyaan guru. 

 

3) Kegiatan Penutup 

a. Guru membuat kesimpulan tentang materi ajar. 

b. Guru mengadakan evaluasi. 

c. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

d. Guru memberikan nasehat/motivasi. 

e. Bersama-sama menutup pembelajaran dengan do’a dan salam. 

 

H. Penilaian hasil Pembelajaran 

A. Tes Tulis (Evaluasi Kognitif)  

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas! 

No. Soal Kunci jawaban 
Bobot 

nilai 

1. Jelaskan pengertian wakaf! Secara bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab yang 

artinya menahan (al-habs) dan mencegah (al-man’u). 

Secara istilah adalah suatu ungkapan yang mengandung 

penahanan harta miliknya kepada orang lain atau 

lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang 

kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk 

masyarakat. 

11 

2. Jelaskan hukum wakaf! Hukum wakaf adalah sunnah. Wakaf sebagai amaliyah 

sunnah yang sangat besar manfaatnya bagi wakif, yaitu 

sebagai sedekah jariah.Wakaf merupakan perbuatan 

yang sangat terpuji dan sangat dianjurkan oleh Islam. 

8 

3. Qur’an surah apakah dan 

ayat berapakah yang 

menjelaskan tentang 

Q.S Ali Imran : 92 6 



 

 

wakaf? 

4. Tuliskan syarat-syarat bagi 

orang yang berwakaf dan 

benda yang diwakafkan! 

• Bagi orang yang berwakaf, syaratnya adalah: 

1. Memiliki secara penuh harta itu. 

2. Berakal 

3. Balig 

4. Mampu bertindak secara hokum 

• Bagi benda yang diwakafkan, syaratnya adalah: 

1. Harus barang yang berharga 

2. Harus diketahui kadarnya 

3. Pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf 

4. Harta itu harus berdiri sendiri 

15 

5. Tuliskan syarat-syarat 

lafaz atau ikrar wakaf! 

1. Ucapan itu harus mengandung kata-kata yang 

menunjukkan kekalnya 

2. Ucapan itu harus direalisasikan segera 

3. Ucapan itu bersifat pasti 

4. Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang 

membatalkan 

10 

 

Kriteriapembobotansoal : 

No Soal Bobot 

1 Pertama 11 

2 Ke-dua 8 

3 Ke-tiga 6 

4 Ke-empat 15 

5 Ke-lima 10 

 Jumlah 50 

 

Pedoman Penilaian 

  ∑ Skor perolehan  

Nilai =                                              X  100 

 Skor Maksimal (50) 

Kriteria Nilai  

A  =  91 – 100 : Baik Sekali  

B  =  81 – 90 : Baik 

C  =  71 – 80 : Cukup 

D  =  ‹61- 70 : Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Kendari,   Juni  2018 

 

           Guru Mata Pelajaran 

 

Sitti Syahlal 

NIM.13010101080 
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