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SILABUS 
 

Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 2 KENDARI 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
Kelas   : X (Sepuluh) 
Semester  : 2/Genap 
Kompetensi Inti  : 

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

 KI-2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-
aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, 
negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

 KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

 KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 

KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK KEGIATAN PEMBELAJARAN 
1.1  Terbiasa membaca al-Qur’an dengan meyakini bahwa 

kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik 
(husnuzzan), dan persaudaraan (ukhuwah) adalah 
perintah agama.  

Meniti Hidup dengan 
Kemuliaan 

 

 Menyajikan model-model jenis cara membaca indah Q.S. 
al-Hujurāt/49:12 dan Q.S. al-Hujurāt /49:10 tentang kontrol 
diri (mujāhadah an-nafs), prasangka baik (husnużżhan), 
dan persaudaraan (ukhuwwah). 

 Menjelaskan makna isi Q.S. al-Hujurāt/49:12 dan Q.S. al-
Hujurāt /49:10 tentang kontrol diri (mujāhadah an-nafs), 
prasangka baik (husnużżhan), dan persaudaraan 
(ukhuwwah) dengan menggunakan IT. 

 Mendemonstrasikan hafalan Q.S. al-Hujurāt/49:12 dan 
Q.S. al-Hujurāt /49:10 tentang kontrol diri (mujāhadah an-
nafs), prasangka baik (husnużżhan), dan persaudaraan 
(ukhuwwah)dengan menerapkan berbagai jenis nada 

2.1  Menunjukkan perilaku kontrol diri (mujahadah an-nafs), 
prasangka baik (husnuzzan), dan persaudaraan 
(ukhuwah) sebagai implementasi perintah Q.S. al- 
Hujurat/49: 10 dan 12 serta Hadis terkait.  

 

3.1  Menganalisis Q.S. al-Hujurat/49: 10 dan 12 serta Hadis 
tentang kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik 
(husnuzzan), dan persaudaraan (ukhuwah).  
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bacaan secara baik dan lancar. 

 Memberikan tambahan bacaan ayat al-Qur’ān dan hadis-
hadis yang mendukung lainnya, tentang kontrol diri 
(mujāhadah an-nafs), prasangka baik (husnużżhan), dan 
persaudaraan (ukhuwwah). 

 Meneliti secara lebih mendalam pemahaman dan 
pembentukan perilaku berdasarkan Q.S. al-Hujurāt/49:12 
dan Q.S. al-Hujurāt /49:10 tentang kontrol diri (mujāhadah 
an-nafs), prasangka baik (husnużżhan), dan persaudaraan 
(ukhuwwah) dengan menggunakan IT yang dapat 
dilakukan peserta didik dengan tidak terikat oleh waktu 
tatap muka di dalam kelas, seperti: di perpustakaan, di luar 
kelas, di rumah, dll. 
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4.1.1 Membaca Q.S. al-Hujurat/49: 10 dan 12, sesuai dengan 
kaidah tajwid dan makharijul huruf  

  

4.1.3 Menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan 
kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik 
(husnuzzan), dan persaudaraan (ukhuwah) sesuai 
dengan pesan Q.S. al-Hujurat/49: 10 dan 12, serta Hadis 
terkait.  

 

1.4  Meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Swt.  Malaikat Selalu Bersamaku  Meneliti secara lebih mendalam pemahaman Q.S. Al-
Baqārah/2:285 dan Q.S. an-Nisā’/4:136 tentang beriman 
kepada malaikat-malaikat Allah Swt., dengan 
menggunakan IT. 

 Menyajikan model-model jenis cara membaca indah Q.S. 
Al-Baqārah/2:285 dan Q.S. an-Nisā’/4:136 tentang beriman 
kepada malaikat-malaikat Allah Swt. 

 Membacakan sari tilawah Q.S. Al-Baqārah/2:285 dan Q.S. 
an-Nisā’/4:136 tentang iman kepada malaikat-malaikat 
 Allah Swt. dengan nada yang khidmad, menarik, dan 
indah. 

 Menjelaskan makna isi Q.S. Al-Baqārah/2:285 dan Q.S. 
an-Nisā’/4:136 tentang beriman kepada malaikat-malaikat 

2.4  Menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung 
jawab, sebagai implementasi beriman kepada malaikat-
malaikat Allah Swt.  

3.4  Menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat 
Allah Swt.  
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4.4  Menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-
malaikat Allah Swt. dengan perilaku teliti, disiplin, dan 
waspada.  

Allah Swt. dengan menggunakan IT. 

 Mendemonstrasikan hafalan Q.S. Al-Baqārah/2:285 dan 
Q.S. an-Nisā’/4:136 tentang beriman kepada malaikat-
malaikat Allah Swt. dengan menerapkan berbagai jenis 
nada bacaan secara lancar. 

 Memberikan tambahan bacaan ayat Al-Qur’ān dan Hadis-
hadis yang mendukung lainnya, tentang beriman kepada 
malaikat-malaikat Allah Swt. 

 Menjelaskan makna isi Q.S. Al-Baqārah/2:285 dan Q.S. 
an-Nisā’/4:136 perilaku beriman kepada malaikatdengan 
menggunakan IT. 

 Mendemonstrasikan hafalan Q.S. Al-Baqārah/2:285 dan 
Q.S. an-Nisā’/4:136 tentang beriman kepada malaikat 
dengan menerapkan berbagai jenis nada bacaan 
(nagham) secara baik dan lancar. 

 Meneliti secara lebih mendalam isi Q.S. Al-Baqārah/2:285 
dan Q.S. an- Nisā’/4:136 sebagai dasar dalam 
menerapkan beriman kepada malaikat, dengan 
menggunakan IT. 

 Menampilkan contoh perilaku berdasarkan Q.S. Al-
Baqārah/2:285 dan Q.S. an- Nisā’/4:136 sebagai dasar 
dalam menerapkan beriman kepada malaikatmelalui 
presentasi, demonstrasi dan bersimulasi. 

1.9 Meyakini bahwa haji, zakat dan wakaf adalah perintah 
Allah dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan 
masyarakat. 

Hikmah Ibadah Haji, Zakat 
dan Wakaf dalam 

Kehidupan 

 Menjelaskan pengertian ibadah haji, zakat, dan wakaf 

 Mengidentifikasi ketentuanyang berkaitan  dengan   
ibadah  haji, zakat, dan  wakaf  bagi kehidupan individu 
dan masyarakat. 

 Mengidentifikasi dalil terkait tentang ibadah  haji, zakat, 
dan wakaf dalam kehidupan. 

2.9 Menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari 
perintah haji, zakat, dan wakaf.  

3.9 Menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi 
individu dan masyarakat. 
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4.9 Menyimulasikan ibadah haji, zakat, dan wakaf  Menjelaskan hikmah serta manfaat dari perbuatan ibadah 
Haji, zakat dan Wakaf yang di implementasikan dalam 
kehidupan masyarakat. 

 Menelaah contoh perbuatan yang mencerminkan hikmah 
ibadah Haji, zakat dan wakaf yang dapat  di refleksiakan 
dalam kehidupan individu dan masyarakat. 

1.11  Meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad saw di 
Madinah. 

Meneladani Perjuangan 
Dakwah Rasululah SAW. di 

Madinah 

 Menjelaskan awal  perjalanan Dakwah Nabi Muhammad 
SAW di Madinah. 

 Mengidentifikasi  substansi, dakwah Nabi Muhammad saw 
di Madinah. 

 Menganalisisstrategikeberhasilandakwah Nabi 
Muhammad saw di Madinah. 

 Mengidentifikasi  faktor-faktor keberhasilan dakwah Nabi 
Muhammad SAW di Madinah. 

 Menelaah contoh  sikap dan perbuatan yang 
mencerminkan semangat perjuangan dakwah Nabi 
Muhammad SAW, untuk di refleksikan pada peristiwa saat 
ini. 

2.11  Menunjukkan sikap semangat ukhuwah dan kerukunan 
sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi di 
Madinah. 

3.11  Menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan 
dakwah Nabi Muhammad saw di Madinah. 

4.11  Menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi 
dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad saw di 
Madinah 

1.7 Meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan 
Rasul-Nya. 

Nikmatnya Mencari Ilmu 
dan Indahnya Berbagi 

Pengetahuan 

 Menjelaskan makna isi Q.S. at-Taubah/9:122 tentang 
nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi 
pengetahuan dengan menggunakan ICT. 

 Memberikan tambahan bacaan ayat al-Qur’ān dan hadis-
hadis yang mendukung lainnya, tentang gemar menuntut 
ilmu. 

 Mendemonstrasikan hafalan Q.S. at-Taubah/9:122 tentang 
nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi 
pengetahuan dengan menerapkan berbagai jenis nada 
bacaan secara baik dan lancar. 

 Meneliti secara lebih mendalam bentuk perilaku tentang 
Q.S. at-Taubah/9:122 sebagai dasar dalam menerapkan 

2.7 Memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi 
pemahaman Q.S. at-Taubah/9: 122 dan Hadis terkait. 

3.7 Menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan, dan 
menyampaikannya kepada sesama. 

4.7 Menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu, 
dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Q.S. 
at-Taubah/9: 122 Adan Hadis terkait. 
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nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi 
pengetahuan, dengan menggunakan IT (powerpoint, video, 
CD). 

 Memberikan contoh-contoh perilaku, berdasarkan 
tambahan bacaan ayat al-Qur’ān dan hadis-hadis yang 
mendukung lainnya, Q.S. at-Taubah/9:122, Q.S. al-
Mujadilah/ 58: 11 dan Q.S. al-Baqarah/ 2: 31-32 sebagai 
dasar dalam menerapkan nikmatnya mencari ilmu dan 
indahnya berbagi pengetahuan. 

1.2  Meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah 
dilarang agama. 

Menjaga Martabat Manusia 
dengan Menjauhi Pergaulan 
Bebas dan Perbuatan Zina 

 
 

 
 
 
 

 Meneliti secara lebih mendalam pemahaman Q.S. al-
Isrā’/17:32 dan Q.S. an- Nµr/24:2, tentang larangan 
pergaulan bebas dan perbuatan zina. 

 Menyajikan model-model jenis cara membaca indah 
tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, 
Q.S. al-Isrā’/17:32 dan Q.S. an-Nµr/24:2. 

 Membacakan sari tilawah tentang larangan pergaulan 
bebas dan perbuatan zinadengan nada yang khidmad, 
menarik dan indah, Q.S. al-Isrā’/17:32 dan Q.S. an-
Nµr/24:2. 

 Meneliti makna larangan pergaulan bebas dan perbuatan 
zinadengan menggunakan IT, Q.S. al-Isrā’/17:32 dan Q.S. 
an-Nµr/24:2. 

 Memberikan tambahan bacaan ayat Al-Qur’ān dan Hadis-
hadis yang mendukung lainnya, tentang memelihara diri 
dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. 

 

2.2  Menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan 
zina sebagai pengamalan Q.S. al-Isra’/17: 32, dan Q.S. 
an-Nur /24: 2, serta Hadis terkait. 

3.2  Menganalisis Q.S. al-Isra’/17: 32, dan Q.S. an-Nur/24 : 
2, serta Hadis tentang larangan pergaulan bebas dan 
perbuatan zina. 

4.2.1  Membaca Q.S. al-Isra’/17: 32, dan Q.S. an-Nur/24:2 
sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf.  

4.2.2  Mendemonstrasikan hafalan Q.S. al-Isra’/17: 32, dan 
Q.S. an-Nur/24:2 dengan fasihdan lancar.  

4.2.3  Menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan 
berbagai kekejian (fahisyah) yang ditimbulkannya dan 
perangai yang buruk (saa-a sabila) sesuai pesan Q.S. al-
Isra’/17: 32 dan Q.S. an-Nur/24:2. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Nama Sekolah    : SMKN 2 KENDARI 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester  : X/Genap (II) 

Materi        : Hikmah Ibadah Haji, Zakat Dan Wakaf dalam Kehidupan 

AlokasiWaktu    : 3 X 45 menit 

Pertemuan      : I 

 

A. KompetensiInti (KI) 

 

KI-1: Sikap Spiritual 

           Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI-2:Sikap Sosial 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

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

pro-aktif dan   menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lengkungan sosial 

dan alam serta dalam menenpatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

KI-3:   Pengetahuan  

Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta mengharapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

KI-4:  Keterampilan  

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan. 
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.9 Meyakini bahwa haji, zakat dan 

wakaf adalah perintah Allah dapat 

memberi kemaslahatan bagi 

individu dan masyarakat. 

1.9.1 Mengimani bahwa haji, zakat 

dan wakaf adalah perintah Allah 

dapat memberi kemaslahatan 

bagi individu dan masyarakat. 

 

2.9 Menunjukkan kepedulian sosial 

sebagai hikmah dari perintah haji, 

zakat, dan wakaf 

2.9.1 Menunjukkan kepedulian sosial 

sebagai hikmah dari perintah 

haji, zakat, dan wakaf. 

  

3.9 Menganalisis hikmah ibadah haji, 

zakat, dan wakaf bagi individu 

dan masyarakat. 

3.9.1 Menjelaskan pengertian ibadah 

haji, zakat dan wakaf 

3.9.2 Mengidentifikasi makna dan 

ketentuan  yang  berkaitan 

dengan    ibadah   haji,  zakat, 

dan wakaf bagi kehidupan.. 

3.9.3 Menjelaskan makna isi 

kandungan Q.S. al-Imran/3: 92 

dan Q.S.al-Maidah/5: 8 tentang 

hikmah ibadah haji, zakat, dan 

wakaf 

3.9.4 Menjelaskan makna hikmah 

ibadah haji, zakat, dan 

wakafdalam membentuk 

kepedulian sosial, baik dan 

benar. 

4.9 Menyimulasikan ibadah haji, zakat 

dan wakaf. 

 

 

4.9.1 Mampu menunjukkan sikap 

gemar  berhaji, berzakat dan 

berwakaf. 

4.9.2 Mendemontrasikan bacaan 

hadis-hadis yang terkait dan 

mendukung lainnya,tentang 

hikmah ibadah haji, zakat, dan 

wakaf dalam kehidupan 
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C. Tujuan Pembelajaran  

Melalui metode Mind Mapping peserta diharapkan dapat: 

1. Meyakini bahwa haji, zakat dan wakaf adalah perintah Allah dapat 

memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat  

2. Menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah haji, 

zakat dan wakaf. 

3. Menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi individu dan 

masyarakat 

4.  Menyimulasikan ibadah haji, zakat dan wakaf; menyakini; dan  

D. Materi Pembelajaran   

1. Pengertian ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan 

2. Makna dan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan haji, zakat 

dan wakaf 

E. Metode Pembelajaran 

1. Model   : Discoveri learning 

2. Metode Pembelajaran : Diskusi,Ceramah, Tanya Jawab, Mind Mapping 

F. Media Pembelajaran dan bahan sumber belajar 

1. Alat/Bahan 

 Spidol berwarna, kertas  

 Laptop  

2. Bahan/Sumber Belajar 

 Al-Qur’an dan terjemahan 

 Buku teks siswa  PAI  dan  Budi  Pekerti  SMA  Kelas  X 

 Buku lain yang relevan 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

 Pertemuan Pertama 

KEGIATAN DESKRIPSI 
ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan 

         Guru mengucapkan salam serta berdo’a bersama. 
(Pembinaan Karakter)

 

 

 

 

± 15 menit  

         Guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 

sikap disiplin

         Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan 

pelajaran sebelumnya
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         Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

(Literasi)

         Guru memperkenalkan serta menjelaskan langkah-

langkah membuat Mind Mapping

Kegiatan Inti 

 1.     Memberi Stimulus 

± 25 menit 

 

 

 

± 10 menit 
 

 

 
 
 
  

       Peserta didik mengamati penjelasan awal guru 

tentang  materi yang berkaitan dengan ibadah haji, 

zakat dan wakaf. (Literasi)

2.     Mengidentifikasi Masalah 

       Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan 

muncul dari penjelasan yang telah disampaikan. Pada 

kegiatan ini akan muncul pertanyaan-pertanyaan,

        Peserta didik menanyakan hal-hal yang terkait 

dengan materi ibadah Haji, zakat, dan  Wakaf  dalam 

kehidupan

  

 3.     Mengumpulkan Data  ± 70 menit 
 -        Peserta didik aktif mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan metode mind mapping dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

       Guru membagi siswa menjadi 2-4 kelompok 

       Setiap kelompok diberi tugas untuk membuat mind 

map tentang materi  ibadah haji, zakat dan wakaf , 

kemudian  tiap-tiap kelompok  bertanggung  jawab  

untuk 

bekerjasama  dengan  kelompoknya. 

       Selanjutnya mengumpulkan berbagai literatur yang  

relevan  terkait tentang  dalil, hikmah dan manfaat  

serta contoh sikap perbuatan yang mencerminkan  

hikmah  ibadah  Haji,  zakat  dan wakaf .

       Materi tersebut dibuat dalam bentuk catatan Mind 

Mapping.(Berfikir Kritis dan Kolaborasi)

-         Guru memperhatikan kinerja masing-masing 

kelompok serta memotivasi siswa agar terlibat aktif 

dalam kelompoknya. 

 4.     Mengolah Data  

-         Menyelesaikan permasalahan dengan melalui 

diskusi kelompok. (mempersentasikan di depan  kelas) 

bertanya dan saling memberi jawaban. 

 5.     Menverifikasi 

-        Siswa memverikasi hasil pengamatannya dengan 

data-data atau teori pada sumber yang relevan. 

 6.     Menarik Kesimpulan  

-         Peserta didik menyimpulkan kembali materi yang 

telah ia terima atau ketahui secara bersam-sama. 
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Kegiatan 

Penutup 
 Guru menyimpulkan materi pembelajaran 

 Guru memberikan evaluasi 

 Menjelaskan kegiatan pembelajaran 

pertemuan selanjutnya dan Guru menutup  

pembelajaran  dengan  membaca  hamdalah  

dan  do’a   

 Mengucapkan salam (Pembinaan Karakter) 

± 15 menit 

     
H. Penilaian  

1. Teknik Penilaian berbasis kelas tentang materi yang mencakup RPP ini 

dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut: 

 KD pada KI 1 menggunakan observasi  

 KD pada KI 2 menggunakan observasi 

 KD pada KI 3 menggunakan tes tulis  

 KD pada KI 4 menggunakan unjuk kerja 
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2. Tes 

NO IndikatorPencapaianKompetensiDasar Soal 

1. Tuliskan dan Jelaskan pengertian haji, zakat 

dan wakaf ? 

Butir soal nomor 1 

2. Tuliskan dan jelaskan ketentuan yang 

terkait Haji, zakat dan wakaf 

Butir soal nomor 2 

3. Tuliskan mengapa umat islam mengerjakan 

ibadah Haji, Zakat danWakaf? 

Butir soal nomor 3 

 

Kendari 6 Februari 2020 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Nama Sekolah     : SMKN 2 KENDARI 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester  : X/Genap (II) 

Materi        : Hikmah Ibadah Haji, Zakat, dan Wakaf dalam Kehidupan 

Alokasi Waktu    : 3 X 45 menit 

Pertemuan       : II 

 

A. KompetensiInti (KI) 

 

KI-1: Sikap Spiritual 

           Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI-2:Sikap Sosial 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

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

pro-aktif dan   menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lengkungan sosial 

dan alam serta dalam menenpatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

KI-3:   Pengetahuan  

Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta mengharapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

KI-4:  Keterampilan  

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan. 



 
 

101 
 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.9 Meyakini bahwa haji, zakat dan 

wakaf adalah perintah Allah dapat 

memberi kemaslahatan bagi 

individu dan masyarakat. 

1.9.1 Mengimani bahwa haji, zakat 

dan wakaf adalah perintah Allah 

dapat memberi kemaslahatan 

bagi individu dan masyarakat. 

 

2.9 Menunjukkan kepedulian sosial 

sebagai hikmah dari perintah haji, 

zakat, dan wakaf 

2.9.1 Menunjukkan kepedulian sosial 

sebagai hikmah dari perintah 

haji, zakat, dan wakaf. 

 

3.9 Menganalisis hikmah ibadah haji, 

zakat, dan wakaf bagi individu 

dan masyarakat. 

3.9.1 Menjelaskan pengertian ibadah 

haji, zakat dan wakaf 

3.9.2 Mengidentifikasi makna dan 

ketentuan  yang  berkaitan 

dengan    ibadah   haji,  zakat, 

dan wakaf bagi kehidupan.. 

3.9.3 Menjelaskan makna isi 

kandungan Q.S. al-Imran/3: 92 

dan Q.S.al-Maidah/5: 8 tentang 

hikmah ibadah haji, zakat, dan 

wakaf 

3.9.4 Menjelaskan makna hikmah 

ibadah haji, zakat, dan 

wakafdalam membentuk 

kepedulian sosial, baik dan 

benar. 

4.9 Menyimulasikan ibadah haji, zakat 

dan wakaf. 

 

 

4.9.1 Mampu menunjukkan sikap 

gemar  berhaji, berzakat dan 

berwakaf. 

4.9.2 Mendemontrasikan bacaan 

hadis-hadis yang terkait dan 

mendukung lainnya,tentang 

hikmah ibadah haji, zakat, dan 

wakafdalam kehidupan 
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C. Tujuan Pembelajaran  

Melalui metode Mind Mapping peserta diharapkan dapat:  

1. Menyakini bahwa haji , zakat dan wakaf adalah perintah Allah dapat 

memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat 

2. Menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah haji, 

zakat dan wakaf. 

3. Menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi individu dan 

masyarakat 

4. Menyimulasikan ibadah haji, zakat dan wakaf  

D. Materi Pembelajaran   

1. Menjelaskan isi kandungan Q.S. al-Imran/ 3: 92 dan Q.S.al-Maidah/ 5: 8 

tentang hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf  

2. Menjelaskan Hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam membentuk 

kepedulian sosial, baik dan benar. 

3. Menelaah contoh sikap dan perbuatan yang mencerminkan hikmah ibadah  

Haji,  zakat  dan  wakaf  Wakaf  yang  dapat  di  reflaksikan  dalam 

kehidupan individu dan masyarakat. 

E. Metode Pembelajaran 

1. Model   : Discoveri learning 

2. Metode Pembelajaran : Diskusi,Ceramah, Tanya Jawab, Mind Mapping 

 

F. Media Pembelajaran dan bahan sumber belajar 

1. Alat/Bahan 

 Spidol berwarna, kertas  

 Laptop  

2. Bahan/Sumber Belajar 

 Al-Qur’an dan terjemahan 

 Bukutekssiswa  PAIdanBudipekertiSMAKelas  X 

 Buku lain yang relevan 

 

 

 



 
 

103 
 

G. Langkah-langkah Pembelajaran  

 Pertemuan Kedua 

KEGIATAN DESKRIPSI ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan  Guru mengucapkansalam serta berdo’a 

bersama. (Pembinaan Karakter) 

 Guru memeriksa kehadiran peserta didik 

sebagai sikap disiplin 

 Guru melakukan apersepsi dengan 

menanyakan pelajaran sebelumnya 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Guru memperkenalkan serta menjelaskan 

langkah-langkah membuat Mind Mapping 

 

 

 

 

± 15 menit  

Kegiatan Inti 1. Memberi Stimulus 

 Peserta didik mengamati penjelasan awal guru 

tentang  materi yang berkaitan dengan ibadah 
haji, zakat dan wakaf. (Literasi) 

2. Mengidentifikasi Masalah 

 Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan 

muncul dari penjelasan yang telah 

disampaikan. Pada kegiatan ini akan muncul 

pertanyaan-pertanyaan, 
 Peserta didik menanya hal-hal yang terkait 

dengan materi ibadah Haji, zakat, dan  Wakaf  

dalam kehidupan 

 

± 25 menit 

 

 

 

± 10 menit 
 

 

 

 

 

 

± 70 menit 
 

3. Mengumpulkan Data 

- Peserta didik aktif mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan metode mind 

mappingdengan langkah-langkah sebagai 
berikut:  

 Guru membagi siswa menjadi 2-4 kelompok  

 Setiap kelompok diberi tugas untuk membuat 

mind map tentang materi  ibadah haji, zakat 

dan wakaf , kemudian  tiap-tiap kelompok  

bertanggung  jawab  untuk  

bekerjasama  dengan  kelompoknya. 

 Selanjutnya mengumpulkan berbagai literatur 

yang  relevan  terkait tentang  dalil, hikmah 

dan manfaat  serta contoh sikap perbuatan 

yang mencerminkan  hikmah  ibadah  Haji,  
zakat  dan wakaf . 

 Materi tersebut dibuat dalam bentuk 

catatanMind Mapping.(Berfikir Kritis dan 

Kolaborasi) 

- Guru memperhatikan kinerja masing-masing 

kelompok serta memotivasi siswa agar terlibat 

aktif dalam kelompoknya. 

4. Mengolah Data  

Menyelesaikan permasalahan dengan melalui 
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diskusi kelompok. (mempersentasikan di 

depan  kelas) bertanya dan saling memberi 

jawaban. 

5. Menverifikasi 

Siswa memverikasi hasil pengamatannya 

dengan data-data atau teori pada sumber yang 

relevan. 

6. Menarik Kesimpulan  

Peserta didik menyimpulkan kembali materi 

yang telah ia terima atau ketahui secara 
bersam-sama.(Komunikatif) 

 

Kegiatan 

Penutup 

 

 Guru menyimpulkan materi 

pembelajaran  

 Guru memberikan evaluasi  

 Menjelaskan kegiatan pembelajaran 

pertemuan selanjutnya dan Guru  

menutup  pembelajaran  dengan  

membaca  hamdalah  dan  do’a  serta  

 Mengucapkan salam (Pembinaan 

Karakter) 

±15 menit  

H. Penilaian            

1. Teknik Penilaian Penilaian berbasis kelas tentang materi yang mencakup 

RPP ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut: 

 KD pada KI 1 menggunakan observasi  

 KD pada KI 2 menggunakan observasi 

 KD pada KI 3 menggunakan tes tulis  

 KD pada KI 4 menggunakan unjuk kerja  
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2. Tes 

NO IndikatorPencapaianKompetensiDasar Soal 

1. Jelaskan isi kandungan dalil tentang hukum melaksanakan Ibadah 

Haji, Zakat danWakaf yang anda ketahui? 

Butir soal 

nomor 4 

2. Jelaskan hikmah dilakukannya ibadah Haji, Zakat danWakaf, serta 

berikan contoh sikap baik anda yang mencerminkan dari 

implementasi ibadah tersebut yang dapat direfleksikan diperistiwa 

sekarang dalam kehidupan individu dan masyarakat? 

Butir soal 

nomor 5 

         

Kendari 6 Februari 2020 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SAAT KEGIATAN  

BELAJAR MENGAJAR PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

Nama Sekolah  : SMK Negeri 2 Kendari 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester : X Tehnik Pengelasan/II (Genap) 

Materi Pelajaran :Hikmah Ibadah Haji, Zakat. Dan Wakaf dalam Kehidupan 

Siklus/pertemuan : I/pertama 

Petunjuk Pengisian : 

Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan 

memberi tanda (√) pada kolom yang disediakan. 

No Aktivitas Siswa Kriteria Penilaian 

 Aspek Yang Dinilai YA TDK 

1 2 3 4 

I Pendahuluan  

1 Siswa menjawab salam serta berdo’a bersama       

2 Siswa mendengarkan guru saat sedang mengabsen        

3 Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan guru       

4 Siswa menanggapi apersepsi       

5 Siswa mendengarkan dan memperhatikan guru saat 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

      

6 Siswa mendengarkan langkah-langkah dan sistematika 

proses pembelajaran dengan metode mad mapping 

      

II Kegiatan Inti 
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7 Siswa memperhatikan saat guru menjelaskan materi 

pelajaran  

      

8 Siswa mencatat penjelasan materi pelajaran       

9 Siswa menanyakan hal yang belum dimengerti       

10 Siswa membentuk kelompok dan setiap kelompok 

terdiri dari 2-4 siswa serta membagi tugas masing-

masing kelompok agar membuat mind mapping dan 

mencari data dari sub pokok materi yang telah 

diberikan oleh guru 

      

11 Siswa terlibat aktif dalam kelompoknya       

12 Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru saat 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas 

kelompoknya 

      

13 Siswa aktif mempersentasikan hasil diskusi 

kelompoknya 

      

14 Siswa memberi kesempatan kepada tiap kelompok 

untuk mengajukan pertanyaan 

      

15 Siswa memberikan penjelasan untuk menjawab 

pertanyaan dari kelompok lain 

      

16 Siswa  memberi  kesempatan  kepada  teman 

sekelompoknya untuk memberikan jawaban, 

tanggapan dari kelompok lain.  Serta bersama-

sama menyimpulkan hasil diskusi. 

      

III Kegiatan Akhir 

17 Siswa menanyakan kembali hal-hal yang belum  

dipahami tentang materi pelajaran 

      

18 Siswa  menyimpulkan  materi  pelajaran  dengan  

bimbingan guru 

      

19 Siswa semangat mengikuti pembelajaran hingga selesai       
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20 Siswa menutup pembelajaran dengan salam  

dan doa 

      

 

Presentase Nilai Rata-rata 

Jumlah Skor Perolehan x 100% 

Skor Maksimal(80) 

 

Keterangan: 

1 = Kurang Baik    3 = Baik 

2 = Cukup Baik    4 = Sangat Baik 

 

Kendari, 6 Februari 2020 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SAAT KEGIATAN  

BELAJAR MENGAJAR PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

Nama Sekolah  : SMK Negeri 2 Kendari 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester : X Tehnik Pengelasan/II (Genap) 

Materi Pelajaran :Hikmah Ibadah Haji, Zakat. Dan Wakaf dalam Kehidupan 

Siklus/pertemuan : I/pertama 

Petunjuk Pengisian : 

Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan 

memberi tanda (√) pada kolom yang disediakan. 

No Aktivitas Guru Penilaian 

 Aspek Yang Dinilai YA TDK 

1 2 3 4 

I Pendahuluan  

1 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan do’a       

2 Guru mengecek kehadiran, kerapian pakaian, dan 

kebersihan kelas 

      

3 Guru  memotivasi siswa sesuai tujuan pembelajaran.       

4 Guru melakukan apersepsi       

5 Guru menyampaikan tujuan Pembelajaran       

6 Guru  menjelaskan  sistematika  proses pembelajaran 

dengan Mind Mapping 

      

II Kegiatan Inti 
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7 Guru menjelaskan materi pembelajaran       

8 Guru mempersilahkan siswa untuk menanyakan hal-

hal yang tidak dimengerti 

      

9 Guru membagi kelompok,  setiap kelompok terdiri dari 

2-4 siswa 

      

10 Guru  memberikan  sub  pokok  materi  pembahasan 

kepada setiap kelompok  dan  membuatnya dengan 

metode Mind Mapping 

      

11 Guru  memantau  serta  membimbing siswa untuk 

aktif terlibat dalam diskusi 

      

12 Guru  memberikan  kesempatan  kepada  tiap-tiap 

kelompok  untuk  menampilkan  hasil  diskusi  

yang telah  dibuat  dalam  bentuk  Mind  Mapping,  

secara bergiliran 

      

13 Guru memberi kesempatan kepada tiap kelompok  

agar memberi masukan atau pertanyaan pada 

kelompok tersebut 

      

14 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk  

menjawab pertanyaan tersebut 

      

15 Guru memberi penguatan terhadap jawaban siswa         

III Kegiatan Akhir 

16 Sebelum mengakhiri pelajaran guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya, terkait 

materi yang  masih kurang dipahami 

      

17 Guru memberikan evaluasi        

18 Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran       

19 Guru menunjukkan sikap terbuka, sabar dan 

bersemangat 

      

20 Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan  

hamdala,  berdoa  bersama, dan mengucapkan salam 
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Presentase Nilai Rata-rata 

Jumlah Skor Perolehan x 100% 

Skor Maksimal(80) 

 

Keterangan: 

1 = Kurang Baik    3 = Baik 

2 = Cukup Baik    4 = Sangat Baik 

 

Kendari, 6 Februari 2020 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SAAT KEGIATAN  

BELAJAR MENGAJAR PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

Nama Sekolah  : SMK Negeri 2 Kendari 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester : X Tehnik Pengelasan/II (Genap) 

Materi Pelajaran :Hikmah Ibadah Haji, Zakat. Dan Wakaf dalam Kehidupan 

Siklus/pertemuan : I/kedua 

Petunjuk Pengisian : 

Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan 

memberi tanda (√) pada kolom yang disediakan. 

No Aktivitas Siswa Kriteria Penilaian 

 Aspek Yang Dinilai YA TDK 

1 2 3 4 

I Pendahuluan  

1 Siswa menjawab salam serta berdo’a bersama       

2 Siswa mendengarkan guru saat sedang mengabsen        

3 Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan guru       

4 Siswa menanggapi apersepsi       

5 Siswa mendengarkan dan memperhatikan guru saat 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

      

6 Siswa mendengarkan langkah-langkah dan sistematika 

proses pembelajaran dengan metode mad mapping 

      

II Kegiatan Inti 
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7 Siswa memperhatikan saat guru menjelaskan materi 

pelajaran  

      

8 Siswa mencatat penjelasan materi pelajaran       

9 Siswa menanyakan hal yang belum dimengerti       

10 Siswa membentuk kelompok dan setiap kelompok terdiri 

dari 2-4 siswa serta membagi tugas masing-masing 

kelompok agar membuat mind mapping dan mencari 

data dari sub pokok materi yang telah diberikan oleh 

guru 

      

11 Siswa terlibat aktif dalam kelompoknya       

12 Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru saat 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas 

kelompoknya 

      

13 Siswa aktif mempersentasikan hasil diskusi 

kelompoknya 

      

14 Siswa memberi kesempatan kepada tiap kelompok 

untuk mengajukan pertanyaan 

      

15 Siswa memberikan penjelasan untuk menjawab 

pertanyaan dari kelompok lain 

      

16 Siswa  memberi  kesempatan  kepada  teman 

sekelompoknya untuk memberikan jawaban, 

tanggapan dari kelompok lain.  Serta bersama-sama 

menyimpulkan hasil diskusi. 

      

III Kegiatan Akhir 

17 Siswa menanyakan kembali hal-hal yang belum  

dipahami tentang materi pelajaran 

      

18 Siswa  menyimpulkan  materi  pelajaran  dengan  

bimbingan guru 

      

19 Siswa semangat mengikuti pembelajaran hingga selesai       
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20 Siswa menutup pembelajaran dengan salam  

dan doa 

      

 

Presentase Nilai Rata-rata 

Jumlah Skor Perolehan x 100% 

Skor Maksimal(80) 

 

Keterangan: 

1 = Kurang Baik    3 = Baik 

2 = Cukup Baik    4 = Sangat Baik 

 

Kendari, 6 Februari 2020 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SAAT KEGIATAN  

BELAJAR MENGAJAR PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

Nama Sekolah  : SMK Negeri 2 Kendari 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester : X Tehnik Pengelasan/II (Genap) 

Materi Pelajaran :Hikmah Ibadah Haji, Zakat. Dan Wakaf dalam Kehidupan 

Siklus/pertemuan : I/kedua 

Petunjuk Pengisian : 

Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan 

memberi tanda (√) pada kolom yang disediakan. 

No Aktivitas Guru Penilaian 

 Aspek Yang Dinilai YA TDK 

1 2 3 4 

I Pendahuluan  

1 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan do’a       

2 Guru mengecek kehadiran, kerapian pakaian, dan 

kebersihan kelas 

      

3 Guru  memotivasi siswa sesuai tujuan pembelajaran       

4 Guru melakukan apersepsi       

5 Guru menyampaikan tujuan Pembelajaran       

6 Guru  menjelaskan  sistematika  proses pembelajaran 

dengan Mind Mapping 

      

II Kegiatan Inti 
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7 Guru menjelaskan materi pembelajaran       

8 Guru mempersilahkan siswa untuk menanyakan hal-

hal yang tidak dimengerti 

      

9 Guru membagi kelompok,  setiap kelompok terdiri dari 

2-4 siswa 

      

10 Guru  memberikan  sub  pokok  materi  pembahasan 

kepada setiap kelompok  dan  membuatnya dengan 

metode Mind Mapping 

      

11 Guru  memantau  serta  membimbing siswa untuk 

aktif terlibat dalam diskusi 

      

12 Guru  memberikan  kesempatan  kepada  tiap-tiap 

kelompok  untuk  menampilkan  hasil  diskusi  

yang telah  dibuat  dalam  bentuk  Mind  Mapping,  

secara bergiliran 

      

13 Guru memberi kesempatan kepada tiap kelompok  

agar memberi masukan atau pertanyaan pada 

kelompok tersebut 

      

14 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk  

menjawab pertanyaan tersebut 

      

15 Guru memberi penguatan terhadap jawaban siswa         

III Kegiatan Akhir 

16 Sebelum mengakhiri pelajaran guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya, terkait 

materi yang  masih kurang dipahami 

      

17 Guru memberikan evaluasi        

18 Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran       

19 Guru menunjukkan sikap terbuka, sabar dan 

bersemangat 

      

20 Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan  

hamdala,  berdoa  bersama, dan mengucapkan salam 
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Presentase Nilai Rata-rata 

Jumlah Skor Perolehan x 100% 

Skor Maksimal(80) 

 

Keterangan: 

1 = Kurang Baik    3 = Baik 

2 = Cukup Baik    4 = Sangat Baik 

 

Kendari, 6 Februari 2020 
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SOAL EVALUASI SIKLUS I 

1. Jelaskan pengertian ibadah Haji, Zakat dan Wakaf ! (20 poin) 

2. Jelaskan isi kandungan dari Q.S Ali-Imran/ 3:97, Q.s Al-Baqarah/1:43, dan 

Q.S Ali-Imran/3:92 ! (20 Poin) 

3. Sebutkan dan Jelaskan syarat dan rukun melaksanakan Ibadah Haji, Zakat dan 

Wakaf ! (20) 

4. Sebutkan dan Jelaskan hikmah dan keutamaan dan keutamaan Ibadah Haji, 

Zakat dan Wakaf ! (20 poin) 

5. Jelaskan hikmah dilakukannya Ibadah haji, zakat dan wakaf, serta  berikan 

contoh  sikap  baik  anda  dari  pelaksanaan  ibadah  tersebut,  yang  dapat 

direfleksikan dalam kehidupan? (20 poin) 

 

KUNCI JAWABAN 

 

1. Pengertian ibadah haji, zakat dan wakaf 

a. Secara bahasa haji artinya menyegaja. Sedangkan menurut syara’ haji 

adalah sengaja mengunjungi Ka’bah, untuk melaksanakan beberapa amal 

ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.  

b. Secara bahasa zakat artinya tumbuh, suci, dan berkah. Menurut istilah zakat 

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

sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. 

c. Menurut bahasa wakaf artinya menahan, secara istilah menahan harta milik 

pribadi yang diserahkan kepada pihak lain untuk kepentingan umum dengan 

tujuan mendapatkan ridho Allah SWT. 

2. Haji: QS. Al-Imran ayat 97: dalam ayat ini Allah SWT mewajibkan kepada 

manusia untuk mengunjungi baitullah manakala mereka memiliki kemudahan 

untuk menunaikannya. Tetapi jika mereka tidak mau, maka itu adalah sikap 

kufur. Ayat ini menyatakan kewajiban haji secara umum  kepada semua umat 

muslim. 

Zakat: QS. Al-Baqarah ayat 43: dalam ayat ini pembayaran zakat merupakan 

kewajiban, yang amal ibadah tidak akan bermanfaat kecuali menunaikannya 

dan dengan mengerjakan sholat. Dalam ayat ini sholat merupakan hak Allah 

sekaligus bentuk ibadah kepadanya, sedangkan zakat merupakan merupakan 

salah satu perbuatan baik kepada sesama manusia dengan memberi manfaat 

kepadanya. 

Wakaf: QS Al-Imran ayat 92: ayat ini menjelaskan tentang anjuran untuk 

menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala danm kebaikan, 

menjelaskan  bahwa  seseorang  tidak  akan  mencapai  tingkat  

Kebaikan disisi Alah, sebelum ia dengan ikhlas menafkahkan dijalan Allah 

harta yang dicintainya. 

3. Kententuan tentang Ibadah Haji, zakat dan wakaf. 
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Syarat Haji: Islam, Baligh, Berakal sehat, Merdeka, Mampu adanya 

kesanggupan baik fisik, materi, 

Rukun haji: 

a. Ihram : Berniat mengerjakan ibadah haji. 

b. Wukuf : Hadir di padang Arafah tanggal 9 zulhijjah sampai terbit fajar 

tanggal 10 zulhijjah. 

c. Tawaf :Tawaf adalah mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali  

d. Sa'i: adalah berlari-larian kecil dari bukit safa ke bukit Marwah 

e. Tahalul: Tahalul adalah mencukur sekurang-kurangnya tiga helai rambut. 

f. Tertib: Tertib yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu. 

Syarat dan Rukun Zakat fitrah 

 Syarat: muslim, masih mempunyai 

simpanan makanan, orang yang yang masih hidup sampai waktu 

terbenamnya matahari di akhir ramadhan. 

 Rukun zakat: Niat, Orang yang 

mengeluarkan zakat, orang yang berhak menerima zakat,sesuatu  yang 

dizakati. 

 Syarat dan Rukun Wakaf 

Syarat: Barang atau kekayaan harus dapat diambil manfaatnya, harta  milik 

sendiri. Diwakafkan dengan tujuan yang baik. 

 Rukun wakaf : Orang yang 

mewakafkan, Harta yang diwakafkan, benda yang diam/tidak bergerak, 

seperti tanah, Benda/barang yang bisa dipindah/bergerak,seperti mobil, 

hewan, dan Wakaf berupa uang, Pihak yang menerima wakaf, Ikhrar serah 

terima wakaf. 

4. Umat Islam melaksanakan Ibadah haji,Zakat dan Wakaf karena:Ibadah 

merupakan kewajiban manusia yang paling pokok. 

 Ibadah Haji dilakukan karena hal tersebut merupkan  salah  satu  bagian 

Rukun Islam setelah syahadat, shalat,zakat dan puasa,yang harus ditepati 

bagi setiap muslim yang mampu. 

 Ibadah Zakat dilakukan karena bagian dari rukun Islam,dan menjadi salah 

satu unsur fungsi sosial dengan  membagikan  sebagian  hartanya,  oleh 

sebab itu hukumnya wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi 

syaratsyarat tertentu. 

 Wakaf dilakukan karena salah satu ibadah amaliah sunnah  yang  sangat 

besar manfaatnya. 

5. Hikmah dilakukannya Ibadah haji, zakat dan wakaf, serta contoh  sikap  baik 

dari pelaksanaan ibadah tersebut: 

 Hikmah ibadah haji: Ibadah haji mengahpas dosa-dosa, Semangat  

berkorban, Mengenal tempat-tempat bersejarah. Contoh sikap baik dari 

hikmah melaksanakan ibadah haji: Senantiasa bersyukur kepada Allah, 
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memberikan kesadaran tentang persamaan derajat, senantiasa menghormati 

dan menghargai orang lain. 

 Hikmah ibadah zakat: Membersihkan jiwa dari penyakit hati, sombong, 

kikir dan serakah, mendekatkan diri kepada Allah, menyuburkan harta,  

mempererat persaudraan satu sama lain. Contoh sikap baik dari hikmah 

melaksanakan iibadah zakat: Memelihara kerukunan hidup dengan  

menciptakan solidaritas sosial melalui zakat, menjauhkan diri dari  sikap  

kikir,  sombong,  dan  senantiasa membayar zakat. 

 Hikmah ibadah wakaf: Mendapatkan pahala dari benda yang diwakafkan, 

membersihkan  hati  dari  segala  penyakit  hati,  mendapat  kebahagiaan  

karena harta yang dimilikinta bermanfaat bagi orang lain, banyak anggota 

masyarakat yang terbantu.Contoh sikap baik dari hikmah melaksanakan 

ibadah wakaf membantu  dengan  apa  yang  kita  miliki kepada orang-orang 

yang membutuhkan bantuan, menjaga  amanat orang lain, saling tolong 

menolong dalam kehidupan serta saling menyayangi sesama manusa. 
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ANALISIS HASIL NILAI  SISWA SIKLUS 1 

No  NIS NamaSiswa 
Penilaian   Deskripsi 

PH1 PH2 PTS PAS TT T 

1 201909030 Andika Hasriandi 76            

2 201909031 Andri 79            

3 201909032 Asman Saputra 83            

4 201909033 Budio Santoso 73             

5 201909036 Erfan 69             

6 201909037 Fadel 77            

7 201909038 Frendi 79            

8 201909039 M. Bojes 70             

9 201909040 M. Fahmi Putra 69             

10 201909041 M. Febriansyah 78            

11 201909042 M. Haris Yusuf 83            

12 201909043 M. Syahrir 68             

13 201909044 M. Ramadhan 76            

14 201909045 M. Rendi 81            

15 201909048 RiciAsis Ode 75            

16 201909049 Riko 83            

17 201909050 Saiful 76            

18 201909052 Suhardin 86            

19 201909053 Syahril Saputra 77            

20 201909054 Toni Ardiansyah 65               

21 201909055 Yudda Putra 66             

22 201809033 Agus 79            

23 201809038 AndiLutfi 82            

24   Putra Sawal R 80            

Jumlah 1.830 7 17 

         Rata-Rata 76,25 

Ketuntasan Klasikal 70,83% 

Ketidaktuntasan Klasikal 29,16% 

Sumber: Hasil Belajar Siklus I 

Ket: 

PH1 :Penilaian harian 1       PTS:Penilaian tengah semester      TT :Tidak tuntas 

PH2 :Penilaian harian 2     PAS:Penilaian akhir semester        T  :Tuntas 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Nama Sekolah   : SMKN 2 KENDARI 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester  : X/Genap (II) 

Materi          : Meneladani Perjuangan Dakwah Rasulullah SAW di Madinah 

AlokasiWaktu    : 3 x 45 menit 

Pertemuan     : 1 

 

A. KompetensiInti (KI) 

 

KI-1: Sikap Spiritual 

           Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI-2:Sikap Sosial 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

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

responsif dan pro-aktif dan   menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 

atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lengkungan sosial dan alam serta dalam menenpatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3:   Pengetahuan  

Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta mengharapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

KI-4:  Keterampilan  

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan. 
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.11 Meyakini kebenaran dakwah  

Nabi Muhammad saw di 

Madinah. 

1.11.1 Mengimani kebenaran dakwah 

Nabi  Muhammad  saw  

diMadinah. 

1.11.2 Menyakini bahwa perjuangan 

dakwah Rasullulah  SAW  di 

madinah adalah  perintah  Allah 

SWT. 

 

2.12 Menunjukkan sikap semangat 

ukhuwah dan kerukunan sebagai 

ibrah dari sejarah strategi dakwah 

Nabi di Madinah 

2.11.1 Menunjukkan sikap semangat 

ukhuwah atau persaudaraan 

dalam kehidupan sebagai ibrah 

dari sejarah strategi dakwah 

Nabi di Madinah. 

2.11.2 Berperilaku tolong-menolong, 

disiplin,  jujur  dalam  segala  

urusan  sebagai implementasi 

dakwah Rasulullah SAW. 

3.13 Menganalisis substansi, strategi,  

dan keberhasilan dakwah Nabi  

Muhammad saw di Madinah 

3.11.1 Menjelaskan secara singkat awal 

perjalanan Dakwah Nabi 

Muhammad SAW di Madinah. 

3.11.2  Mengidentifikasi  substansi, 

dakwah  Nabi  Muhammad  saw 

di Madinah. 

3.11.3  Menganalisis  strategi  dakwah 

Nabi  Muhammad  saw 

diMadinah. 

3.11.4 Mengidentifikasi faktor-faktor 

keberhasilan dakwah Nabi 

Muhammad SAW di Madinah. 

3.11.5  Menelaah contoh sikap dan 

perbuatan yang mencerminkan 

semangat perjuangan dakwah 

Nabi  Muhammad SAW, untuk 

di  refleksikan  pada  peristiwa 

saat ini. 
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4. 14 Menyajikan  keterkaitan  antara  

substansi  dan  strategi  dengan  

keberhasilan  dakwah  Nabi  

Muhammad saw di Madinah 

 

4.11.1    Menyesuaikan  hubungan  

antara substansi dan strategi 

dengan keberhasilan dakwah 

Nabi Muhammad saw di 

Madinah  

4.11.2    Mampu  membiasakan diri 

untuk  memiliki sikap ukhuwah 

atau persaudaraan dalam 

bertauhid, toleransi,  ketaatan,  

dan kecintaan  sebagai 

implementasi dakwah 

Rasullulah SAW. 

C. Tujuan Pembelajaran  

Peserta didik dapat menunjukkan sikap pengakuan, dan mengamalkan 

perilaku yang  sesuai  dengan  ajaran  islam  dalam  kehidupannya,  sebagai 

implementasi  dari  sikap  menladani perjuangan Dakwah Rasullulah SAW di 

Madinah, Melalui kegiatan Identifikasi,  Menjelaskan, Menelaah, 

Menganalisis, yang mengarah pada pembiasaan  dirinya dalam kehidupan 

disekolah maupun kehidupan dalam masyarakat. Dengan  menggunakan 

metode Mind Mapping, diskusi, dan  ceramah. 

D. Materi Pembelajaran   

1. Menjelaskan awal perjalanan Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah 

2. Mengidentifikasi substansi, dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. 

E. Metode Pembelajaran 

1. Model   : Discoveri learning 

2. Metode Pembelajaran : Diskusi,Ceramah, Tanya Jawab, Mind Mapping 

 

F. Media Pembelajaran dan bahan sumber belajar 

1. Alat/Bahan 

 Spidol berwarna, kertas  

 Laptop  

2. Bahan/Sumber Belajar 

 Al-Qur’an dan terjemahan 

 Bukutekssiswa  PAI  dan  Budi  pekerti  SMA  Kelas  X 

 Buku lain yang relevan 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran  

 Pertemuan Pertama 

KEGIATAN DESKRIPSI ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan  Guru mengucapkansalam serta berdo’a 

bersama(Pembinaan Karakter) 

 Guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap 

disiplin 

 Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan pelajaran 

sebelumnya 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Guru memperkenalkan serta menjelaskan langkah-langkah 

membuat Mind Mapping 

 

 

 

 

±15 menit 

Kegiatan Inti 1. Memberi Stimulus 

- Peserta didik mengamati penjelasan guru tentang materi  

yang  berkaitan  dengan perjuangan  Dakwah  Rasullulah  

SAW  di Madinah.(Literasi) 

2. Mengidentifikasi Masalah 
- Mengidentifikasi masalah-masalah yang  akan muncul dari 

penjelasan yang diceritakan. Pada kegiatan ini akan muncul 

pertanyaan-pertanyaan, 

- Peserta didik menanya hal-hal yang terkait dengan materi 

perjuangan Dakwah Rasullulah SAW di Madinah. 

± 25 menit 

 

 

 

± 10 menit 

 3. Mengumpulkan Data 

- Peserta didik aktif mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan metode mind mappingdengan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

 Guru membagi siswa menjadi 2-4 kelompok  

 Setiap kelompok diberi tugas untuk membuat mind map 

tentang materi  perjuangan Dakwah Rasullulah SAW di 

Madinah, kemudian  tiap-tiap kelompok  bertanggung  

jawab  untuk bekerjasama  dengan  kelompoknya. 

 Selanjutnya mengumpulkan berbagai literatur yang  
relevan terkait tentang awal perjalanan Rasullulah  SAW 

serta substansi dakwah Nabi di Madinah. .(Berfikir Kritis 

dan Kolaborasi) 

- Guru memperhatikan kinerja masing-masing kelompok 

serta memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam 

kelompoknya. 

4. Mengolah Data  

- Menyelesaikan permasalahan dengan melalui diskusi 

kelompok. (mempersentasikan di depan  kelas) bertanya 

dan saling memberi jawaban. 

5. Menverifikasi 
- Siswa memverikasi hasil pengamatannya dengan data-data 

atau teori pada sumber yang relevan. 

6. Menarik Kesimpulan  

- Peserta didik menyimpulkan kembali materi yang telah ia 

terima atau ketahui secara bersam-sama.(Komunikatif) 

 

± 70 menit 
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Kegiatan 

Penutup 

 

 

 

 Guru menyimpulkan materi pelajaran 

 Guru memberikan evaluasi 

 Menjelaskan kegiatan pembelajaran pertemuan 

selanjutnya  

 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan 

salam(Pembinaan Karakter) 

± 15 menit 

    

H. Penilaian  

1. Teknik Penilaian Penilaian berbasis kelas tentang materi yang mencakup 

RPP ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut: 

 KD pada KI 1 menggunakan observasi  

 KD pada KI 2 menggunakan observasi 

 KD pada KI 3 menggunakan tes tulis  

 KD pada KI 4 menggunakan unjuk kerja 
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2. Tes 

NO IndikatorPencapaianKompetensiDasar Soal 

1. Jelaskan secara singkat awal perjalanan 

dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah? 

Butir soal nomor 1 

2. Tuliskan dan jelaskan substansi dakwah 

Rasulullah SAW di Madinah? 

Butir soal nomor 2 

3. Tuliskan dan Jelaskan strategi dakwah Nabi 

Muhammad SAW di Madinah? 

Butir soal nomor 3 

          

       Kendari 6 Februari 2020 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Nama Sekolah   : SMKN 2 KENDARI 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester : X/Genap (II) 

Materi    : Meneladani Perjuangan Dakwah Rasulullah SAW di Madinah 

Alokasi Waktu : 3 X 45 menit 

Pertemuan   : II 

 

A. KompetensiInti (KI) 

 

KI-1: Sikap Spiritual 

           Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI-2:Sikap Sosial 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

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

pro-aktif dan   menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lengkungan sosial 

dan alam serta dalam menenpatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

KI-3:   Pengetahuan  

Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta mengharapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

KI-4:  Keterampilan  

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan. 
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.11 Meyakini kebenaran dakwah  

Nabi Muhammad saw di 

Madinah. 

1.11.1 Mengimani kebenaran dakwah 

Nabi  Muhammad  saw  

diMadinah. 

1.11.2 Menyakini bahwa perjuangan 

dakwah Rasullulah  SAW  di 

madinah adalah  perintah  Allah 

SWT. 

 

2.12 Menunjukkan sikap semangat 

ukhuwah dan kerukunan sebagai 

ibrah dari sejarah strategi dakwah 

Nabi di Madinah 

2.11.1 Menunjukkan sikap semangat 

ukhuwah atau persaudaraan 

dalam kehidupan sebagai ibrah 

dari sejarah strategi dakwah 

Nabi di Madinah. 

2.11.2 Berperilaku tolong-menolong, 

disiplin,  jujur  dalam  segala  

urusan  sebagai implementasi 

dakwah Rasulullah SAW. 

3.13 Menganalisis substansi, strategi,  

dan keberhasilan dakwah Nabi  

Muhammad saw di Madinah 

3.11.1 Menjelaskan secara singkat awal 

perjalanan Dakwah Nabi 

Muhammad SAW di Madinah. 

3.11.2  Mengidentifikasi  substansi, 

dakwah  Nabi  Muhammad  saw 

di Madinah. 

3.11.3  Menganalisis  strategi  dakwah 

Nabi  Muhammad  saw 

diMadinah. 

3.11.4    Mengidentifikasi faktor-faktor 

keberhasilan dakwah Nabi 

Muhammad SAW di Madinah. 

3.11.5  Menelaah contoh sikap dan 

perbuatan yang mencerminkan 

semangat perjuangan dakwah 

Nabi  Muhammad SAW, untuk 

di  refleksikan  pada  peristiwa 

saat ini. 
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4. 14 Menyajikan  keterkaitan  antara  

substansi  dan  strategi  dengan  

keberhasilan  dakwah  Nabi  

Muhammad saw di Madinah 

 

4.11.1    Menyesuaikan  hubungan  

antara substansi dan strategi 

dengan keberhasilan dakwah 

Nabi Muhammad saw di 

Madinah  

4.11.2    Mampu  membiasakan diri 

untuk  memiliki sikap ukhuwah 

atau persaudaraan dalam 

bertauhid, toleransi,  ketaatan,  

dan kecintaan  sebagai 

implementasi dakwah 

Rasullulah SAW. 

C. Tujuan Pembelajaran  

Peserta didik dapat menunjukkan sikap pengakuan, dan mengamalkan 

perilaku yang  sesuai  dengan  ajaran  islam  dalam  kehidupannya,  sebagai 

implementasi  dari  sikap  menladani perjuangan Dakwah Rasullulah SAWdi 

Madinah, Melalui kegiatan Identifikasi,  Menjelaskan, Menelaah, 

Menganalisis, yang mengarah pada pembiasaan  dirinya dalam kehidupan 

disekolah maupun kehidupan dalam masyarakat. Dengan  menggunakan 

metode Mind Mapping, diskusi, dan  ceramah. 

D. Materi Pembelajaran   

1. Strategi Dakwah Nabi Muhammad saw di Madinah. 

2. Faktor-faktor keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. 

3. Contoh sikap dan perbuatan  yang mencerminkan semangat perjuangan 

dakwah Nabi Muhammad SAW untuk di refleksikan pada peristiwa saat 

ini. 

E. Metode Pembelajaran 

1. Model   : Discoveri learning 

2. Metode Pembelajaran : Diskusi,Ceramah, Tanya Jawab, Mind Mapping 

 

F. Media Pembelajaran dan bahan sumber belajar 

3. Alat/Bahan 

 Spidol berwarna, kertas  

 Laptop  

4. Bahan/Sumber Belajar 

 Al-Qur’an dan terjemahan 
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 Bukutekssiswa  PAI  dan  Budi  pekerti  SMA  Kelas  X 

 Buku lain yang relevan 

G. Langkah-langkah Pembelajaran  

 Pertemuan Kedua 

KEGIATAN DESKRIPSI ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan  Guru mengucapkansalam serta berdo’a 

bersama (Pembinaan Karakter) 

 Guru memeriksa kehadiran peserta didik 

sebagai sikap disiplin 

 Guru melakukan apersepsi dengan 

menanyakan pelajaran sebelumnya 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Guru memperkenalkan serta menjelaskan 

langkah-langkah membuat Mind Mapping 

 

 

± 15 menit 

Kegiatan Inti 1. Memberi Stimulus 

- Peserta didik mengamati penjelasan guru 

tentang materi  yang  berkaitan  dengan 

perjuangan  Dakwah  Rasullulah  SAW  di 

Madinah.(Literasi) 

2.  Mengidentifikasi Masalah 
- Mengidentifikasi masalah-masalah yang  akan 

muncul dari penjelasan yang diceritakan. Pada 

kegiatan ini akan muncul pertanyaan-

pertanyaan, 

- Peserta didik menanyakan hal-hal yang terkait 

dengan materi perjuangan Dakwah Rasullulah 

SAW di Madinah. 

 

 

± 25 menit 

 

 

± 10 menit 

 

 

 

 

± 70 menit 

 3. Mengumpulkan Data 
- Peserta didik aktif mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan metode mind 

mappingdengan langkah-langkah sebagai 

berikut:  

 Guru membagi siswa menjadi 2-4 kelompok  

 Setiap kelompok diberi tugas untuk membuat 

mind map tentang  materi  perjuangan 

Dakwah Rasullulah SAW di Madinah, 

kemudian  tiap-tiap kelompok  bertanggung  

jawab  untuk bekerjasama  dengan  

kelompoknya. 

 Selanjutnya mengumpulkan berbagai literatur 

yang  relevan terkait tentang awal perjalanan 

Rasullulah  SAW serta substansi dakwah Nabi 

di Madinah. . (Berfikir Kritis dan Kolaborasi) 

- Guru memperhatikan kinerja masing-masing 

kelompok serta memotivasi siswa agar terlibat 

aktif dalam kelompoknya. 

4. Mengolah Data  
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- Menyelesaikan permasalahan dengan melalui 

diskusi kelompok. (mempersentasikan di 

depan  kelas) bertanya dan saling memberi 

jawaban. 

5. Menverifikasi 

- Siswa memverikasi hasil pengamatannya 

dengan data-data atau teori pada sumber yang 

relevan. 

6. Menarik Kesimpulan  

- Peserta didik menyimpulkan kembali materi 
yang telah ia terima atau ketahui secara 

bersam-sama. (Komunikatif) 

 

Kegiatan 

Penutup 
 Guru menyimpulkan materi 

pembelajaran  

 Guru memberikan evaluasi  

 Menjelaskan kegiatan pembelajaran 

pertemuan selanjutnya dan Guru  

menutup  pembelajaran  dengan  

membaca  hamdalah  dan  do’a  serta 

  Mengucapkan salam (Pembinaan 

Karakter) 

± 15 menit  

   

 

H. Penilaian  

1. Teknik Penilaian Penilaian berbasis kelas tentang materi yang mencakup 

RPP ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut: 

 KD pada KI 1 menggunakan observasi  

 KD pada KI 2 menggunakan observasi 

 KD pada KI 3 menggunakan tes tulis  

 KD pada KI 4 menggunakan unjuk kerja 
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2. Tes 

NO IndikatorPencapaianKompetensiDasar Soal 

1. Tuliskan dan Jelaskan faktor-faktor 

keberhasilan dakwah Rasulullah SAW di 

Madinah? 

Butir soal nomor 4 

2. Tuliskan contoh sikap dan perbuatan baik 

anda yang meneladani semangat perjuangan 

dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah 

untuk direfleksikan pada peristiwa saat ini? 

Butir soal nomor 5 

 

Kendari 6 Februari 2020 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SAAT KEGIATAN  

BELAJAR MENGAJAR PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

Nama Sekolah  : SMK Negeri 2 Kendari 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester : X Tehnik Pengelasan/II (Genap) 

Materi Pelajaran :Meneladani Perjuangan Dakwah Rasulullah SAW di 

Madinah 

Siklus/pertemuan  : II/pertama 

Petunjuk Pengisian : 

Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan 

memberi tanda (√) pada kolom yang disediakan. 

No Aktivitas Siswa Kriteria Penilaian 

 Aspek Yang Dinilai YA TDK 

1 2 3 4 

I Pendahuluan  

1 Siswa menjawab salam serta berdo’a bersama       

2 Siswa mendengarkan guru saat sedang mengabsen        

3 Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan guru       

4 Siswa menanggapi apersepsi       

5 Siswa mendengarkan dan memperhatikan guru saat 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

      

6 Siswa mendengarkan langkah-langkah dan sistematika 

proses pembelajaran dengan metode mad mapping 

      

II Kegiatan Inti 
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7 Siswa memperhatikan saat guru menjelaskan materi 

pelajaran  

      

8 Siswa mencatat penjelasan materi pelajaran       

9 Siswa menanyakan hal yang belum dimengerti       

10 Siswa membentuk kelompok dan setiap kelompok terdiri 

dari 2-4 siswa serta membagi tugas masing-masing 

kelompok agar membuat mind mapping dan mencari 

data dari sub pokok materi yang telah diberikan oleh 

guru 

      

11 Siswa terlibat aktif dalam kelompoknya       

12 Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru saat 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas 

kelompoknya 

      

13 Siswa aktif mempersentasikan hasil diskusi 

kelompoknya 

      

14 Siswa memberi kesempatan kepada tiap kelompok 

untuk mengajukan pertanyaan 

      

15 Siswa memberikan penjelasan untuk menjawab 

pertanyaan dari kelompok lain 

      

16 Siswa  memberi  kesempatan  kepada  teman 

sekelompoknya untuk memberikan jawaban, 

tanggapan dari kelompok lain.  Serta bersama-sama 

menyimpulkan hasil diskusi. 

      

III Kegiatan Akhir 

17 Siswa menanyakan kembali hal-hal yang belum  

dipahami tentang materi pelajaran 

      

18 Siswa  menyimpulkan  materi  pelajaran  dengan  

bimbingan guru 

      

19 Siswa semangat mengikuti pembelajaran hingga selesai       
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20 Siswa menutup pembelajaran dengan salam  

dan doa 

      

 

Presentase Nilai Rata-rata 

Jumlah Skor Perolehan x 100% 

Skor Maksimal(80) 

 

Keterangan: 

1 = Kurang Baik    3 = Baik 

2 = Cukup Baik    4 = Sangat Baik 

 

Kendari, 6 Februari 2020 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SAAT KEGIATAN  

BELAJAR MENGAJAR PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

Nama Sekolah    : SMK Negeri 2 Kendari 

Mata Pelajaran   : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester   : X Tehnik Pengelasan/II (Genap) 

Materi Pelajaran  :Meneladani Perjuangan Dakwah Rasulullah SAW di Madinah 

Siklus/pertemuan: II/pertama 

Petunjuk Pengisian 

Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan 

memberi tanda (√) pada kolom yang disediakan. 

No Aktivitas Guru Penilaian 

 Aspek Yang Dinilai YA TDK 

1 2 3 4 

I Pendahuluan  

1 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan do’a       

2 Guru mengecek kehadiran, kerapian pakaian, dan 

kebersihan kelas 

      

3 Guru  memotivasi siswa sesuai tujuan pembelajaran       

4 Guru melakukan apersepsi       

5 Guru menyampaikan tujuan Pembelajaran       

6 Guru  menjelaskan  sistematika  proses pembelajaran 

dengan Mind Mapping 

      

II Kegiatan Inti 
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7 Guru menjelaskan materi pembelajaran       

8 Guru mempersilahkan siswa untuk menanyakan hal-

hal yang tidak dimengerti 

      

9 Guru membagi kelompok,  setiap kelompok terdiri dari 

2-4 siswa 

      

10 Guru  memberikan  sub  pokok  materi  pembahasan 

kepada setiap kelompok  dan  membuatnya dengan 

metode Mind Mapping 

      

11 Guru  memantau  serta  membimbing siswa untuk 

aktif terlibat dalam diskusi 

      

12 Guru  memberikan  kesempatan  kepada  tiap-tiap 

kelompok  untuk  menampilkan  hasil  diskusi  

yang telah  dibuat  dalam  bentuk  Mind  Mapping,  

secara bergiliran 

      

13 Guru memberi kesempatan kepada tiap kelompok  

agar memberi masukan atau pertanyaan pada 

kelompok tersebut 

      

14 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk  

menjawab pertanyaan tersebut 

      

15 Guru memberi penguatan terhadap jawaban siswa         

III Kegiatan Akhir 

16 Sebelum mengakhiri pelajaran guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya, terkait 

materi yang  masih kurang dipahami 

      

17 Guru memberikan evaluasi        

18 Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran       

19 Guru menunjukkan sikap terbuka, sabar dan 

bersemangat 

      

20 Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan  

hamdala,  berdoa  bersama, dan mengucapkan salam 
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Presentase Nilai Rata-rata 

Jumlah Skor Perolehan x 100% 

Skor Maksimal(80) 

 

Keterangan: 

1 = Kurang Baik    3 = Baik 

2 = Cukup Baik    4 = Sangat Baik 

 

Kendari, 6 Februari 2020 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SAAT KEGIATAN  

BELAJAR MENGAJAR PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

Nama Sekolah    : SMK Negeri 2 Kendari 

Mata Pelajaran   : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester   : X Tehnik Pengelasan/II (Genap) 

Materi Pelajaran  :Meneladani Perjuangan Dakwah Rasulullah SAW di Madinah 

Siklus/pertemuan: II/kedua 

Petunjuk Pengisian 

Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan 

memberi tanda (√) pada kolom yang disediakan. 

No Aktivitas Siswa Kriteria Penilaian 

 Aspek Yang Dinilai YA TDK 

1 2 3 4 

I Pendahuluan  

1 Siswa menjawab salam serta berdo’a bersama       

2 Siswa mendengarkan guru saat sedang mengabsen        

3 Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan guru       

4 Siswa menanggapi apersepsi       

5 Siswa mendengarkan dan memperhatikan guru saat 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

      

6 Siswa mendengarkan langkah-langkah dan sistematika 

proses pembelajaran dengan metode mad mapping 

      

II Kegiatan Inti 

7 Siswa memperhatikan saat guru menjelaskan materi       
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pelajaran  

8 Siswa mencatat penjelasan materi pelajaran       

9 Siswa menanyakan hal yang belum dimengerti       

10 Siswa membentuk kelompok dan setiap kelompok terdiri 

dari 2-4 siswa serta membagi tugas masing-masing 

kelompok agar membuat mind mapping dan mencari 

data dari sub pokok materi yang telah diberikan oleh 

guru 

      

11 Siswa terlibat aktif dalam kelompoknya       

12 Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru saat 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas 

kelompoknya 

      

13 Siswa aktif mempersentasikan hasil diskusi 

kelompoknya 

      

14 Siswa memberi kesempatan kepada tiap kelompok 

untuk mengajukan pertanyaan 

      

15 Siswa memberikan penjelasan untuk menjawab 

pertanyaan dari kelompok lain 

      

16 Siswa  memberi  kesempatan  kepada  teman 

sekelompoknya untuk memberikan jawaban, 

tanggapan dari kelompok lain.  Serta bersama-sama 

menyimpulkan hasil diskusi. 

      

III Kegiatan Akhir 

17 Siswa menanyakan kembali hal-hal yang belum  

dipahami tentang materi pelajaran 

      

18 Siswa  menyimpulkan  materi  pelajaran  dengan  

bimbingan guru 

      

19 Siswa semangat mengikuti pembelajaran hingga selesai       

20 Siswa menutup pembelajaran dengan salam  

dan doa 
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Presentase Nilai Rata-rata 

Jumlah Skor Perolehan x 100% 

Skor Maksimal(80) 

 

Keterangan: 

1 = Kurang Baik    3 = Baik 

2 = Cukup Baik    4 = Sangat Baik 

 

Kendari, 6 Februari 2020 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SAAT KEGIATAN  

BELAJAR MENGAJAR PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

Nama Sekolah   : SMK Negeri 2 Kendari 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester  : X Tehnik Pengelasan/II (Genap) 

Materi Pelajaran :Meneladani Perjuangan Dakwah Rasulullah SAW di Madinah 

Siklus/pertemuan: II/kedua 

Petunjuk Pengisian 

Isilah lembar observasi berikut sesuai hasil pengamatan Anda dengan 

memberi tanda (√) pada kolom yang disediakan. 

No Aktivitas Guru Penilaian 

 Aspek Yang Dinilai YA TDK 

1 2 3 4 

I Pendahuluan  

1 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan do’a       

2 Guru mengecek kehadiran, kerapian pakaian, dan 

kebersihan kelas 

      

3 Guru  memotivasi siswa sesuai tujuan pembelajaran       

4 Guru melakukan apersepsi       

5 Guru menyampaikan tujuan Pembelajaran       

6 Guru  menjelaskan  sistematika  proses pembelajaran 

dengan Mind Mapping 

      

II Kegiatan Inti 
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7 Guru menjelaskan materi pembelajaran       

8 Guru mempersilahkan siswa untuk menanyakan hal-

hal yang tidak dimengerti 

      

9 Guru membagi kelompok,  setiap kelompok terdiri dari 

2-4 siswa 

      

10 Guru  memberikan  sub  pokok  materi  pembahasan 

kepada setiap kelompok  dan  membuatnya dengan 

metode Mind Mapping 

      

11 Guru  memantau  serta  membimbing siswa untuk 

aktif terlibat dalam diskusi 

      

12 Guru  memberikan  kesempatan  kepada  tiap-tiap 

kelompok  untuk  menampilkan  hasil  diskusi  

yang telah  dibuat  dalam  bentuk  Mind  Mapping,  

secara bergiliran 

      

13 Guru memberi kesempatan kepada tiap kelompok  

agar memberi masukan atau pertanyaan pada 

kelompok tersebut 

      

14 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk  

menjawab pertanyaan tersebut 

      

15 Guru memberi penguatan terhadap jawaban siswa         

III Kegiatan Akhir 

16 Sebelum mengakhiri pelajaran guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya, terkait 

materi yang  masih kurang dipahami 

      

17 Guru memberikan evaluasi        

18 Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran       

19 Guru menunjukkan sikap terbuka, sabar dan 

bersemangat 

      

20 Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan  

hamdala,  berdoa  bersama, dan mengucapkan salam 

      

 



 
 

145 
 

 

Presentase Nilai Rata-rata 

Jumlah Skor Perolehan x 100% 

Skor Maksimal(80) 

 

Keterangan: 

1 = Kurang Baik    3 = Baik 

2 = Cukup Baik    4 = Sangat Baik 

 

Kendari, 6 Februari 2020 
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SOAL EVALUASI SIKLUS II 

 

1. Jelaskan faktor-faktor yang melatar belakangi hijrah Rasulullah SAW ke 

madinah  serta jelaskan secara singkat awal perjalanan dakwah Rasulullah di 

Madinah ! (20 Poin) 

2. Jelaskan substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah ! (20 Poin) 

3. Jelaskan strategi dakwah Rasulullah SAW di madinah ! (20 poin) 

4. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor keberhasilan dakwah Rasulullah SAW di 

madinah ! (20 Poin) 

5. Sebutkan contoh sikap baik anda dalam meneladani semangat dakwah 

Rasulullah di madinah ! (20 Poin 

KUNCI JAWABAN 

 

1. Beberapa faktor yang mendorong SWA dalam hujrah kemadinah antara lain 

seperti: 

 Karena penyiksaan dan penindasan kaum  kafir Quraisy atas 

kaummuslimin,begitu beliau berdakwah secara terang-terangan. 

 Adanya  kekuatan  yang  akan  membantu  dan  melindungi  dakwah 

sehingga dapat berdakwah lebih leluasa. 

 Menyebarluaskan islam. 

Awal perjalanan Rasullulah Hijrah ke madinah yaitu: 

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

Rasulullah saw. di Bukit Aqaba. Mereka berikrar memeluk agama 

Islam. 

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

Madinah  ke  Mekah  yang  terdiri  dari  suku  Aus  dan  Khazraj  yang  

pada awalnya  mereka  datang  untuk  melakukan  ibadah  haji,  tetapi  

kemudian menjumpai Rasulullah saw. dan mengajak beliau agar hijrah 

ke Madinah. 

2. Substansi Dakwah Rasulullah SAW di Madinah 

 Mendirikan pemerintahan dan masyarakat islam 

 Menyebarluaskan islam ke seluruh penjuru dunia 

 Menerapkan hukum-hukum islam secara kaffah 

 Pengembangan daulah Islam 

 Mengajarkan Pendidikan Politik, Ekonomi dan Sosial 

3. Strategi Dakwah Rasulullah SAW di Madinah 
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 Berdakwah dimulai dari diri sendiri. 

 Dakwah dengan membangun masjid, membangun ukhuwah Islamiyah,  

 Perjanjian antar kaum anshar dan kaum muhajirin 

 Dakwah dengan membangun pola persudaraan. 

 Dakwah dengan mengajarkan serta penerapan hukum islam dari segi politik, 

ekonomi, sosial kemasyarakatan 

4. Faktor-faktor keberhasilan dakwah Rasulullah SAW di Madinah 

 Nabi SAW mampu  mengadakan perjanjian saling membantu antara kaum 

muslimin dan non-muslim. 

 Rasulllah berusaha keras menyatu padukan umat untuk mewujudkan 

masyarakat Islam di Madinah yang adil dan makmur 

 Rasullulah  berdakwah  dengan  sikap  dan  perilaku  lemah  lembut,  tidak  

memaksa,  mengedepankan  perdamaian,  selalu  bermusyawarah  dalam 

segala urusan. 

 Mengajarkan Pendidikan Politik, Ekonomi dan Sosial. 

5. Contoh sikap baik dalam  meneladani  semangat perjuangan dakwah Nabi 

Muhammmad SAW  

 Mengikuti  sikap  rasullulah  dalam  Berdakwah  seperti  rendah  hati,lemah  

lembut tidak kasar 

 Saling menghargai satu sama lain 

 Rajin beribadah, Tidak putus asa dalam berdakwah (butuh kegigihan 

dankesabaran), mengingat besarnya hambatan dan tantangan yang dilalui. 

 Pembinaan  dan  perlindungan  masyarakat  amat  dibutuhkan  dalam  upaya  

membangun masyarakat madani. 
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ANALISIS HasilNILAI SISWA SIKLUS II 

Tabel 4.8 Hasilbelajarsiswasiklus II 

          No NIS NamaSiswa Penilaian   Deskripsi 

 PH1 PH2 PTS PAS TT T 

 1 201909030 Andika Hasriandi 83            
 2 201909031 Andri 85            

 3 201909032 Asman Saputra 87            

 4 201909033 Budio Santoso 74             
 5 201909036 Erfan 80            

 6 201909037 Fadel 82            

 7 201909038 Frendi 85            
 8 201909039 M. Bojes 74             

 9 201909040 M. Fahmi Putra 79            

 10 201909041 M. Febriansyah 80            
 11 201909042 M. Haris Yusuf 89            

 12 201909043 M. Syahrir 76            

 13 201909044 M. Ramadhan 77            
 14 201909045 M. Rendi 85            

 15 201909048 RiciAsis Ode 82            
 16 201909049 Riko 86            
 17 201909050 Saiful 80            

 18 201909052 Suhardin 90            
 19 201909053 Syahril Saputra 78            
 20 201909054 Toni Ardiansyah 74               

 21 201909055 Yudda Putra 79            
 22 201809033 Agus 82            
 23 201809038 Andi Lutfi 83            

 24   Putra Sawal R 88            
 Jumlah 1.958 3 21 
          Rata-Rata 81,58% 

 Ketuntasan Klasikal 87,5% 
 Ketidaktuntasan Klasikal 12,5% 
 

          Sumber: Hasil Belajar Siklus II 

Ket: 

PH1 :Penilaian harian 1       PTS: Penilaian tengah semester      TT:Tidak tuntas 

PH2 :Penilaian harian 2       PAS: Penilaian akhir semester       T :Tuntas 
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Rekapitulasi Nilai Hasil Belajar Siswa 

Mata Pelajaran   : Pendidikan Agama Islam  

Kelas            : X Tehnik Pengelasan B 

Kriteria Ketuntasan Minimal   : 75 

No  Nis Nama Siswa Hasil Belajar Persiklus  Kriteria Ketuntasan 

L/P Pra 

Siklus 
Siklus I Siklus II TT T 

1. 201909030 Andika Hasriandi L 67 76 83    

2. 201909031 Andri  L 80 79 85    

3. 201909032 Asman Saputra L 81 83 87    

4. 201909033 Budio Santoso L 75 73 74    

5. 201909036 Erfan L 65 69 80    

6. 201909037 Fadel L 80 77 82    

7. 201909038 Frendi  L 75 79 85    

8. 201909039 M. Bojes L 65 70 74    

9. 201909040 M. Fahmi Putra L 60 69 79    

10. 201909041 M. Febriansyah L 75 78 80    

11. 201909042 M. Haris Yusuf L 82 83 89    

12. 201909043 M. Syahrir L 60 68 76    

13. 201909044 M. Ramadhan L 75 76 77    

14. 201909045 M. Rendi L 80 81 85    

15. 201909048 Rici Asis Ode L 60 75 82    

16. 201909049 Riko  L 82 83 86    

17. 201909050 Saiful  L 75 76 80    

18. 201909052 Suhardin  L 60 86 90    
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19. 201909053 Syahril Saputra L 75 77 78    

20. 201909054 Toni Ardiansyah  L 60 65 74    

21. 201909055 Yudda Putra L 65 66 79    

22. 201809033 Agus   L 78 79 82    

23. 201809038 Andi Lutfi L 85 82 83    

24.  Hendro sudarsono L 73 80 88    

 Jumlah   1.733 1.830 1.958   

 Rata-Rata  72,20 76,25 81,58%   

Jumlah siswa yang tuntas  14 17 21 3 21 

 Ketuntasan Klasikal  58,33

% 

70,83% 87,5%   

 Persentase peningkatan  5,60%        

6,99% 

  12,99%. 
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DOKUMENTASI 

 

Memantau kinerja peserta didik 

 

Membuka proses pembelajaran   menjelaskan materi pembelajaran 

 

Menjelaskan sistematika metode  mind mapping 
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Membuat catatan mind mapping 

 

Catatan mind mapping siswa 

 

Perwakilan kelompok mempersentasekan hasil catatan mind mapping (proses 

diskusi). 
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Hasil kinerja mind mapping siswa pada siklus I pertemuan pertama 

  

Hasil kinerja mind mapping siswa pada siklus I pertemuan kedua 

 

 

Hasil kinerja mind mapping siswa pada siklus II 
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Proses ulangan harian 

 

Berfoto bersama kelas X Tehnik Pengelasan B 
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