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PEDOMAN OBSERVASI 

Tujuan:  :  

Subjek  : Guru mata pelajaran PAI dan BP 

Nama guru :  

Hari, Tanggal :  

Tempat :  

 

Tabel 1.1 Pendekatan Saintifik untuk Aspek Mengamati (Observing) 

No Aktivitas Guru Ya Tidak Catatan 

1 
Guru membimbing siswa untuk 

mengamati suatu objek 

   

2 

Guru mengawasi siswa dalam 

mengamati objek yang sedang 

diamati 

   

3 
Guru meminta siswa mengamati 

lingkungan sekitar   
   

4 

Guru menjelaskan materi 

berkaitan dengan objek yang 

diamati 

   

 

Tabel 1.2 Pendekatan Saintifik untuk Aspek Menanya (Questioning) 

No Aktivitas Guru Ya Tidak Catatan 

1 

Guru meminta siswa untuk 

mengajukan pertanyaan terkait 

materi pelajaran 

   

2 

Guru melakukan umpan balik 

dengan memberikan 

pertanyaan sebagai refleksi  

   

3 
Guru membimbing siswa agar 

antusias dalam bertanya 
   

4 
Guru menjawab pertanyaan 

siswa 
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Tabel 1.3 Pendekatan Saintifik untuk Aspek Menalar/Mengumpulkan 

informasi (Associating) 

 

No Aktivitas Guru Ya Tidak Catatan 

1 

Guru membimbing siswa untuk 

mencari informasi dari buku 

teks  

   

2 

Guru membimbing siswa untuk 

mencari informasi dari sumber 

lain selain buku teks 

   

3 
Guru membimbing siswa agar 

aktif dalam mencari jawaban 
   

4 Guru mengawasi kerja siswa    

 

Tabel 1.4 Pendekatan Saintifik untuk Aspek Mencoba/Mengolah informasi 

(Experimenting) 

 

No Aktivitas Guru Ya Tidak Catatan 

1 
Guru meminta siswa untuk 

bekerja sama dalam kelompok  
   

2 

Guru meminta siswa untuk 

menemukan pemecahan 

masalah 

   

3 
Guru membimbing siswa untuk 

memecahkan masalah  
   

4 

Guru meminta siswa untuk 

bertanggung jawab atas 

kelompoknya 

   

 

Tabel 1.5 Pendekatan Saintifik untuk Aspek Membuat 

jejaring/Mengkomunikasikan (Networking) 

 

No Aktivitas Guru Ya Tidak Catatan 

1 

Guru meminta siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya 

   

2 

Guru meminta siswa yang tidak 

maju untuk memperhatikan 
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3 

Guru membimbing siswa agar 

berani dalam mengemukakan 

pendapat atau pertanyaan 

   

4 

Guru meminta siswa membuat 

laporan hasil diskusi dengan 

lisan, tulisan ataupun dengan 

media lainnya 

   

 



PEDOMAN OBSERVASI 

Tujuan:  :  

Subjek  : Siswa SMA Negeri 4 Kendari 

Nama guru :  

Hari, Tanggal :  

Tempat :  

 

Tabel 1.6 Pendekatan Saintifik untuk Aspek Mengamati (Observing) 

No Aktivitas Siswa Ya Tidak Catatan 

1 

Siswa mengamati objek 

berkaitan dengan materi 

pelajaran 

   

2 Siswa membaca buku teks    

3 
Siswa mengamati lingkungan 

sekitar   
   

4 
Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 
   

 

Tabel 1.7 Pendekatan Saintifik untuk Aspek Menanya (Questioning) 

No Aktivitas Siswa Ya Tidak Catatan 

1 
Siswa mengajukan pertanyaan 

terkait materi pelajaran 

   

2 
Siswa menjawab pertanyaan 

siswa lainnya  
   

3 Siswa antusias dalam bertanya    

4 
Siswa menjawab pertanyaan 

dari guru 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1.8 Pendekatan Saintifik untuk Aspek Menalar/Mengumpulkan 

informasi (Associating) 

 

No Aktivitas Siswa Ya Tidak Catatan 

1 
Siswa mencari informasi dari 

buku teks 
   

2 
Siswa mencari informasi dari 

sumber lain selain buku teks 
   

3 
Siswa aktif dalam mencari 

jawaban 
   

4 
Siswa saling bertukar pikiran 

dengan teman kelompoknya 
   

 

Tabel 1.9 Pendekatan Saintifik untuk Aspek Mencoba/Mengolah informasi 

(Experimenting) 

 

No Aktivitas Siswa Ya Tidak Catatan 

1 

Siswa bekerja sama dalam 

kelompok untuk memecahkan 

masalah 

   

2 

Siswa berfikir kritis (mampu 

menemukan solusi dari 

permasalahan) 

   

3 

Siswa menemukan sendiri 

solusi dari masalah yang 

diberikan 

   

4 
Siswa bertanggung jawab atas 

kelompoknya 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1.10 Pendekatan Saintifik untuk Aspek Membuat 

jejaring/Mengkomunikasikan (Networking) 

 

No Aktivitas Siswa Ya Tidak Catatan 

1 
Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya  
   

2 

Siswa berani dan aktif dalam 

mengemukakan pendapat atau 

pertanyaan  

   

3 
Siswa menghargai pendapat 

siswa yang lain 
   

4 

Siswa membuat laporan hasil 

diskusi dengan lisan, tulisan 

ataupun dengan media lainnya 

   

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

Subjek  : Guru mata pelajaran PAI 

Nama guru : ........................................ 

Hari, Tanggal : ........................................ 

Tempat : ........................................ 

Pertanyaan: 

1. Dalam pembelajaran apakah Bapak memberikan kesempatan bagi 

peserta didik untuk mengamati seperti membaca, melihat, menyimak 

dan mendengar? 

2. Setelah peserta didik melakukan pengamatan, apakah bapak 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya? Apakah 

bapak membimbing mereka dalam mengajukan pertanyaan hasil 

pengamatan mereka? 

3. Apakah bapak meminta peserta didik untuk 

mengasosiasi/mengumpulkan informasi dari hasil pengamatan 

mereka? 

4. Apakah bapak meminta peserta didik untuk menalar/mengolah 

informasi yang mereka temukan?  

5. Apakah bapak meminta peserta didik untuk mengkomunikasikan 

hasil belajarnya didepan kelas?  



6. Kendala Apa saja yang bapak alami dalam persiapan ataupun 

pelaksanaan pembelajaran PAI dan BP dengan menggunakan 

pendekatan saintifik? 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

Subjek  : Siswa SMA Negeri 4 Kendari 

Nama siswa : ........................................ 

Hari, Tanggal : ........................................ 

Tempat : ........................................ 

Pertanyaan: 

1. Apakah dalam pembelajaran guru sering memutar video/memperlihatkan 

gambar/bercerita yang berkaitan dengan materi untuk mengamati?  

2. Apakah kamu sering bertanya mengenai materi pelajaran yang telah 

disampaikan oleh guru? 

3. Apakah kamu sering menjawab pertanyaan yang diajukan guru? 

4. Apakah setiap pertemuan selalu dibuat kelompok diskusi? 

5. Apakah guru sering meminta kamu untuk mempresentasikan hasil diskusi 

mengenai materi pelajaran? 

6. Bagaimana tanggapan kamu terhadap metode pembelajaran yang digunakan 

oleh guru didalam kelas? Apa alasannya? 

7. Apakah kamu merasa lebih mudah untuk memahami pelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran seperti itu? 

8. Kesulitan apa saja yang kamu alami dalam pembelajaran PAI? 

 



HASIL OBSERVASI IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK 

PADA PEMBELAJARAN PAI DI SMA NEGERI 4 KENDARI 

 

Nama guru : Suryanagara 

Observasi ke- : 1 

Tema : Ekonomi Islam 

 

Tabel 1.1 

Format Pengamatan Aspek Mengamati 

 

No Aktivitas Guru Ya Tidak Catatan 

1 

Guru membimbing siswa untuk 

mengamati suatu objek 
√  

Guru mengarahkan siswa 

untuk menyimak bacaan Q.S 

At Taubah 106 dan Hadits 

Rasulullah beserta arti dan 

Tajwidnya  

2 

Guru mengawasi siswa dalam 

mengamati objek yang sedang 

diamati 
√  

Guru menyuruh siswa untuk 

diam dan memperhatikan 

penjelasan 

3 

Guru meminta siswa mengamati 

lingkungan sekitar   
√  

Guru memberikan arahan 

untuk mencari fenomena yang 

berkaitan dengan prinsip dan 

praktik ekonomi Islam 

4 

Guru menjelaskan materi 

berkaitan dengan objek yang 

diamati 
√  

Guru menjelaskan materi 

yang berkaitan dengan 

ekonomi Islam secara garis 

besar 

 
 

No Aktivitas Siswa Ya Tidak Catatan 

1 

Siswa mengamati objek 

berkaitan dengan materi 

pelajaran 
√  

Siswa menyimak bacaan Q.S 

At Taubah 106 dan Hadits 

Rasulullah beserta arti dan 

Tajwidnya yang dibacakan 

oleh beberapa siswa secara 

bergantian  

2 
Siswa membaca buku teks 

√  
Siswa membaca materi 

tentang ekonomi Islam 

3 

Siswa mengamati lingkungan 

sekitar   √  
Beberapa siswa menyebutkan 

contoh tentang praktik 

ekonomi 

4 
Siswa memperhatikan 

penjelasan guru √  
Masih ada siswa yang kurang 

memperhatikan  

 



Tabel 1.2 

Format Pengamatan Saintifik Aspek Menanya  

No Aktivitas Guru Ya Tidak Catatan 

1 

Guru meminta siswa untuk 

mengajukan pertanyaan terkait 

materi pelajaran 
√  - 

2 

Guru melakukan umpan balik 

dengan memberikan pertanyaan 

sebagai refleksi  
√  - 

3 
Guru membimbing siswa agar 

antusias dalam bertanya 
 √ - 

4 
Guru menjawab pertanyaan 

siswa 
 √ - 

 

No Aktivitas Siswa Ya Tidak Catatan 

1 
Siswa mengajukan pertanyaan 

terkait materi pelajaran 
√  - 

2 
Siswa menjawab pertanyaan 

siswa lainnya   √ - 

3 
Siswa antusias dalam bertanya 

 √ 
Hanya beberapa saja yang 

bertanya kepada guru 

4 
Siswa menjawab pertanyaan 

dari guru 
 √ - 

 

 

Tabel 1.3 

Format Pengamatan Saintifik Aspek Menalar  

 

No Aktivitas Guru Ya Tidak Catatan 

1 

Guru membimbing siswa untuk 

mencari informasi dari buku 

teks  
√  - 

2 

Guru membimbing siswa untuk 

mencari informasi dari sumber 

lain selain buku teks 
√  - 

3 
Guru membimbing siswa agar 

aktif dalam mencari jawaban 
√  - 

4 
Guru mengawasi kerja siswa 

√  
Guru berkeliling dalam kelas 

melihat setiap kelompok 

 

No Aktivitas Siswa Ya Tidak Catatan 

1 
Siswa mencari informasi dari 

buku teks 
√  - 



2 
Siswa mencari informasi dari 

sumber lain selain buku teks √  
Siswa mencari informasi dari 

internet 

3 

Siswa aktif dalam mencari 

jawaban √  
Hanya beberapa orang saja 

dalam kelompok yang aktif 

dalm mencari informasi 

4 
Siswa saling bertukar pikiran 

dengan teman kelompoknya 
√  

Siswa saling diskusi dengan 

teman kelompoknya 

 

 

Tabel 1.4 

Format Pengamatan Saintifik Aspek Menalar  

 

No Aktivitas Guru Ya Tidak Catatan 

1 
Guru meminta siswa untuk 

bekerja sama dalam kelompok  √  - 

2 

Guru meminta siswa untuk 

menemukan pemecahan 

masalah 
 √ - 

3 
Guru membimbing siswa untuk 

memecahkan masalah  
 √ - 

4 

Guru meminta siswa untuk 

bertanggung jawab atas 

kelompoknya 
√  

Guru meminta setiap ketua 

kelompok untuk mencatat 

anggotanya yang tidak aktif 

dalam diskusi 

 

No Aktivitas Siswa Ya Tidak Catatan 

1 

Siswa bekerja sama dalam 

kelompok untuk memecahkan 

masalah 
√  

Hanya sebagian siswa saja 

2 

Siswa berfikir kritis (mampu 

menemukan solusi dari 

permasalahan) 
√  

Siswa mencari informasi dari 

berbagai sumber 

3 

Siswa menemukan sendiri solusi 

dari masalah yang diberikan 

√  

Siswa menemukan jawaban 

dari pertanyaan yang 

diberikan dan sesekali 

bertanya kepada guru untuk 

mengkonfirmasi informasi 

yang didapatkan 

4 

Siswa bertanggung jawab atas 

kelompoknya 
 √ 

Ketua kelompok kurang bisa 

mengarahkan semua anggota 

kelompoknya agar aktif 

dalam diskusi 

 

 



Tabel 1.5 

Format Pengamatan Saintifik Aspek Mengkomunikasikan 

 

No Aktivitas Guru Ya Tidak Catatan 

1 

Guru meminta siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya 
√  

Guru menunjuk 1 per 1 

kelompok untuk maju 

didepan dikelas 

2 

Guru meminta siswa yang tidak 

maju untuk memperhatikan  √ - 

3 

Guru membimbing siswa agar 

berani dalam mengemukakan 

pendapat atau pertanyaan 
 √ - 

4 

Guru meminta siswa membuat 

laporan hasil diskusi dengan 

lisan, tulisan ataupun dengan 

media lainnya 

√  - 

 

No Aktivitas Siswa Ya Tidak Catatan 

1 

Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya  
√  

Siswa presentasi bergantian 

tapi saat presentasi 

berlangsung, beberapa siswa 

lain tidak memperhatikan 

2 

Siswa berani dan aktif dalam 

mengemukakan pendapat atau 

pertanyaan  
√  

Kelompok lain bertanya 

kepada kelompok yang 

presentasi 

3 
Siswa menghargai pendapat 

siswa yang lain 
√  - 

4 

Siswa membuat laporan hasil 

diskusi dengan lisan, tulisan 

ataupun dengan media lainnya 
√  

Laporan dibuat dengan 

tulisan tangan lalu 

dikumpulkan setelah diskusi 

berakhir 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL PENGAMATAN IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK 

PADA PEMBELAJARAN PAI DI SMA NEGERI 4 KENDARI 

 

Nama guru : Suryanagara 

Observasi ke- : 2 

Tema : Ekonomi Islam 

 

Tabel 2.1 

Format Pengamatan Saintifik Aspek Mengamati 

  

No Aktivitas Guru Ya Tidak Catatan 

1 

Guru membimbing siswa untuk 

mengamati suatu objek √  - 

2 

Guru mengawasi siswa dalam 

mengamati objek yang sedang 

diamati 
√  - 

3 
Guru meminta siswa mengamati 

lingkungan sekitar    √ - 

4 

Guru menjelaskan materi 

berkaitan dengan objek yang 

diamati 
√  

Guru menjelaskan materi 

yang berkaitan dengan tema 

ekonomi Islam 

 

No Aktivitas Siswa Ya Tidak Catatan 

1 

Siswa mengamati objek 

berkaitan dengan materi 

pelajaran 
√  - 

2 
Siswa membaca buku teks 

√  
Siswa membaca materi 

tentang ekonomi Islam 

3 
Siswa mengamati lingkungan 

sekitar    √ - 

4 
Siswa memperhatikan 

penjelasan guru √  
Sebagian besar siswa 

memperhatikan  

 
Tabel 2.2 

Format Pengamatan Saintifik Aspek Menanya 

 

No Aktivitas Guru Ya Tidak Catatan 

1 

Guru meminta siswa untuk 

mengajukan pertanyaan terkait 

materi pelajaran 
√  - 



2 

Guru melakukan umpan balik 

dengan memberikan 

pertanyaan sebagai refleksi  
√  - 

3 
Guru membimbing siswa agar 

antusias dalam bertanya 
√  

Guru membuka kesempatan 

untuk bertanya kepada siswa 

4 
Guru menjawab pertanyaan 

siswa 
√  - 

 

No Aktivitas Siswa Ya Tidak Catatan 

1 
Siswa mengajukan pertanyaan 

terkait materi pelajaran 
√  

Beberapa siswa mengajukan 

pertanyaan kepada guru 

2 
Siswa menjawab pertanyaan 

siswa lainnya   √ - 

3 Siswa antusias dalam bertanya  √ Siswa kurang antusias 

4 
Siswa menjawab pertanyaan 

dari guru 
 √ - 

 

Tabel 2.3 

Format Pengamatan Saintifik Aspek Menalar   

 

No Aktivitas Guru Ya Tidak Catatan 

1 

Guru membimbing siswa 

untuk mencari informasi dari 

buku teks  
√  - 

2 

Guru membimbing siswa 

untuk mencari informasi dari 

sumber lain selain buku teks 
√  - 

3 
Guru membimbing siswa agar 

aktif dalam mencari jawaban 
√  - 

4 

Guru mengawasi kerja siswa 

√  
Guru berkeliling kelas untuk 

mengawasi siswa dalam 

diskusi 

 

No Aktivitas Siswa Ya Tidak Catatan 

1 
Siswa mencari informasi dari 

buku teks 
√  - 

2 
Siswa mencari informasi dari 

sumber lain selain buku teks √  
Siswa mencari informasi dari 

internet 

3 
Siswa aktif dalam mencari 

jawaban 
√  - 

4 

Siswa saling bertukar pikiran 

dengan teman kelompoknya √  
Siswa saling diskusi dengan 

teman kelompoknya dan 

sesekali bertanya kepada guru 

 



Tabel 2.4 

Format Pengamatan Saintifik Aspek Mengolah informasi  

 

No Aktivitas Guru Ya Tidak Catatan 

1 
Guru meminta siswa untuk 

bekerja sama dalam kelompok  √  - 

2 

Guru meminta siswa untuk 

menemukan pemecahan 

masalah 
 √ - 

3 

Guru membimbing siswa 

untuk memecahkan masalah  √  
Guru menjawab pertanyaan 

siswa saat sedang 

berlangsung diskusi 

4 

Guru meminta siswa untuk 

bertanggung jawab atas 

kelompoknya 
 √ - 

 

No Aktivitas Siswa Ya Tidak Catatan 

1 

Siswa bekerja sama dalam 

kelompok untuk memecahkan 

masalah 
√  - 

2 

Siswa berfikir kritis (mampu 

menemukan solusi dari 

permasalahan) 
√  

Siswa mencari informasi 

dari berbagai sumber 

3 

Siswa menemukan sendiri 

solusi dari masalah yang 

diberikan √  

Siswa menemukan jawaban 

dari pertanyaan yang 

diberikan, namun tetap 

meminta konfirmasi dari 

guru 

4 
Siswa bertanggung jawab atas 

kelompoknya 
√  - 

 

Tabel 2.5 

Format Pengamatan Saintifik Aspek Mengkomunikasikan 

 

No Aktivitas Guru Ya Tidak Catatan 

1 

Guru meminta siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya 
√  

Guru menunjuk setiap 

kelompok untuk maju 

didepan dikelas 

2 

Guru meminta siswa yang 

tidak maju untuk 

memperhatikan 
 √ - 

3 

Guru membimbing siswa agar 

berani dalam mengemukakan 

pendapat atau pertanyaan 
 √ - 



4 

Guru meminta siswa membuat 

laporan hasil diskusi dengan 

lisan, tulisan ataupun dengan 

media lainnya 

√  - 

 

No Aktivitas Siswa Ya Tidak Catatan 

1 

Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya  
√  

Siswa presentasi bergantian 

tapi saat presentasi 

berlangsung, beberapa siswa 

lain tidak memperhatikan 

2 

Siswa berani dan aktif dalam 

mengemukakan pendapat atau 

pertanyaan  
√  

Kelompok lain bertanya 

kepada kelompok yang 

presentasi 

3 
Siswa menghargai pendapat 

siswa yang lain 
√  - 

4 

Siswa membuat laporan hasil 

diskusi dengan lisan, tulisan 

ataupun dengan media lainnya 
√  

Laporan dibuat dengan 

tulisan tangan lalu 

dikumpulkan setelah diskusi 

berakhir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL PENGAMATAN IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK 

PADA PEMBELAJARAN PAI DI SMA NEGERI 4 KENDARI 

 

Nama guru : Suryanagara 

Observasi ke- : 3 

Tema : Perkembangan Dan Peradaban Islam Pada Masa Kejayaan 

 

Tabel 3.1 

Format Pengamatan Saintifik Aspek Mengamati 

 

No Aktivitas Guru Ya Tidak Catatan 

1 

Guru membimbing siswa untuk 

mengamati suatu objek 
√  

Membimbing siswa untuk 

membuka buku hal. 60 

tentang tema masa kejayaan 

Islam yang dinantikan 

kembali 

2 

Guru mengawasi siswa dalam 

mengamati objek yang sedang 

diamati 
√  - 

3 
Guru meminta siswa mengamati 

lingkungan sekitar    √ - 

4 

Guru menjelaskan materi 

berkaitan dengan objek yang 

diamati 
√  

Guru menjelaskan materi 

tentang masa kejayaan Islam 

 

No Aktivitas Siswa Ya Tidak Catatan 

1 

Siswa mengamati objek 

berkaitan dengan materi 

pelajaran 
√  

Siswa memperhatikan video 

dan gambar tokoh berkaitan 

masa kejayaan Islam 

2 Siswa membaca buku teks √  Siswa membaca buku teks 

3 
Siswa mengamati lingkungan 

sekitar    √ - 

4 
Siswa memperhatikan 

penjelasan guru √  
Sebagian besar siswa 

memperhatikan guru 

 

Tabel 3.2 

Format Pengamatan Saintifik Aspek Menanya  

 

No Aktivitas Guru Ya Tidak Catatan 



1 

Guru meminta siswa untuk 

mengajukan pertanyaan terkait 

materi pelajaran 
 √ - 

2 

Guru melakukan umpan balik 

dengan memberikan 

pertanyaan sebagai refleksi  
√  

Guru bertanya tentang 

seberapa jauh pengetahuan 

siswa tentang masa kejayaan 

Islam 

3 
Guru membimbing siswa agar 

antusias dalam bertanya 
√  - 

4 
Guru menjawab pertanyaan 

siswa 
 √ - 

 

No Aktivitas Siswa Ya Tidak Catatan 

1 
Siswa mengajukan pertanyaan 

terkait materi pelajaran 
 √ 

Siswa bertanya tentang kata 

yang belum mereka pahami  

2 
Siswa menjawab pertanyaan 

siswa lainnya   √ - 

3 Siswa antusias dalam bertanya √  Siswa kurang antusias 

4 
Siswa menjawab pertanyaan 

dari guru 
√  

Hanya 2 orang siswa yang 

menanggapi pertanyaan guru 

 

Tabel 3.3  

Format Pengamatan Saintifik Aspek Menalar  

  

No Aktivitas Guru Ya Tidak Catatan 

1 

Guru membimbing siswa untuk 

mencari informasi dari buku 

teks  
 √ - 

2 

Guru membimbing siswa untuk 

mencari informasi dari sumber 

lain selain buku teks 
 √ - 

3 
Guru membimbing siswa agar 

aktif dalam mencari jawaban 
 √ - 

4 Guru mengawasi kerja siswa √  
Guru berkeliling kelas 

mengawasi siswa dalam 

berdiskusi 

 

No Aktivitas Siswa Ya Tidak Catatan 

1 
Siswa mencari informasi dari 

buku teks 
√  - 

2 

Siswa mencari informasi dari 

sumber lain selain buku teks √  
Siswa mencari informasi dari 

internet dan bertanya kepada 

temannya 



3 
Siswa aktif dalam mencari 

jawaban 
√  - 

4 
Siswa saling bertukar pikiran 

dengan teman kelompoknya 
√  

Siswa saling diskusi dengan 

teman kelompoknya  

 

 

 

 

 

Tabel 3.4 

Format Pengamatan Saintifik Aspek Mengolah informasi 

  

No Aktivitas Guru Ya Tidak Catatan 

1 
Guru meminta siswa untuk 

bekerja sama dalam kelompok  √  - 

2 

Guru meminta siswa untuk 

menemukan pemecahan 

masalah 
 √ - 

3 
Guru membimbing siswa untuk 

memecahkan masalah  
 √ - 

4 

Guru meminta siswa untuk 

bertanggung jawab atas 

kelompoknya 
 √ - 

 

No Aktivitas Siswa Ya Tidak Catatan 

1 

Siswa bekerja sama dalam 

kelompok untuk memecahkan 

masalah √  

Siswa membagi pertanyaan 

kepada anggota kelompok 

yang lain untuk mencari 

informasi mengenai 

pertanyaan tersebut 

2 

Siswa berfikir kritis (mampu 

menemukan solusi dari 

permasalahan) 
√  

Siswa mencari informasi 

dari berbagai sumber 

3 

Siswa menemukan sendiri 

solusi dari masalah yang 

diberikan 
√  

Siswa menemukan jawaban 

dari pertanyaan yang 

diberikan. 

4 
Siswa bertanggung jawab atas 

kelompoknya 
√  

Setiap anggota kelompok 

aktif 

 

 

 

 

 



Tabel 3.5  

Format Pengamatan Saintifik Aspek Mengkomunikasikan 

  

No Aktivitas Guru Ya Tidak Catatan 

1 

Guru meminta siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya √  

Guru menunjuk setiap 

kelompok untuk maju 

didepan dikelas secara 

bergantian 

2 

Guru meminta siswa yang 

tidak maju untuk 

memperhatikan 
 √ - 

3 

Guru membimbing siswa agar 

berani dalam mengemukakan 

pendapat atau pertanyaan 
 √ - 

4 

Guru meminta siswa membuat 

laporan hasil diskusi dengan 

lisan, tulisan ataupun dengan 

media lainnya 

√  

Setiap kelompok 

mengumpulkan laporan 

tertulis 

 

No Aktivitas Siswa Ya Tidak Catatan 

1 

Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya  
√  

Siswa presentasi bergantian 

tapi saat presentasi 

berlangsung, beberapa siswa 

lain tidak memperhatikan 

2 

Siswa berani dan aktif dalam 

mengemukakan pendapat atau 

pertanyaan  
√  

Kelompok lain bertanya 

kepada kelompok yang 

presentasi 

3 
Siswa menghargai pendapat 

siswa yang lain 
√  - 

4 

Siswa membuat laporan hasil 

diskusi dengan lisan, tulisan 

ataupun dengan media lainnya 
√  

Laporan dibuat dengan 

tulisan tangan lalu 

dikumpulkan setelah diskusi 

berakhir 

 



DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN GURU 

Tujuan:  : Memperoleh informasi tentang implementasi pendekatan saintifik 

dalam proses pembelajaran dikelas 

Subjek  : Guru mata pelajaran PAI dan BP 

Nama guru : Suryanagara, S.ag. M.pd.I 

Hari, Tanggal : 23 November 2016 

Tempat : Ruang kelas XI Olimpiade 

 

Pertanyaan: 

1. Dalam pembelajaran apakah Bapak memberikan kesempatan bagi peserta 

didik untuk mengamati seperti membaca, melihat, menyimak dan mendengar? 

Jawaban:  

Iya tentu, Untuk kegiatan mengamati, biasanya mengamati gambar yang ada 

di buku, membaca teks bacaan, mengamati media yang  diguanakan misalnya 

tampilan video yang berkaitan dengan materi pelajaran. Dengan tahapan 

mengamati ini diharapkan mampu melatih konsentrasi dan fokus siswa dalam 

proses pembelajaran. dalam proses mengamati ini juga guru diharapkan 

mampu mengembangkan media pembelajaran lebih kreatif lagi sehingga 

siswa menjadi tertarik untuk belajar 

 



2. Setelah peserta didik melakukan pengamatan, apakah bapak memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya? Apakah bapak membimbing 

mereka dalam mengajukan pertanyaan hasil pengamatan mereka? 

Jawaban: 

Iya, tentu. Setelah melakukan pengamatan, kita mengharapkan siswa bertanya 

mengenai materi yang telah disampaikan oleh guru baik melalui pengamatan 

dengan gambar, video atau menyimak penjelasan guru. Siswa harus terus 

ditumbuhkan rasa keingintahuannya. Untuk menanyanya itu kadang siswa 

dibimbing melakukan tanya jawab. siswa diminta membuat pertanyaan 

berdasarkan gambar,video atau teks bacaan. siswa juga sering mengingatkan 

agar selalu menggunakan kata tanya saat mereka membuat pertanyaan. 

  

3. Apakah bapak meminta peserta didik untuk mengasosiasi/mengumpulkan 

informasi dari hasil pengamatan mereka? 

Jawaban: 

Tentu, jadi apa yang kita harapkan memang peserta didik sesuai dengan 

tuntutan kurikulum 2013 ini adalah mereka ini  menjadi seorang  ilmuwan-

ilmuwan kecil sehingga mereka akan mencari dan akan menemukan sendiri 

dari masalah yang diungkapkan di kelompok tadi, sehingga mereka akan 

menemukan jawaban dan lalu mereka akan mengekspresikan atau mereka bisa 

mempresentasikan dikelas. ini akan lebih berkesan bagi peserta didik 

ketimbang guru hanya mengajar dengan ceramah atau secara monoton. 



 

4. Apakah bapak meminta peserta didik untuk menalar/mengolah informasi yang 

mereka temukan?  

Jawaban: 

Iya, tentu. Dalam tahapan ini, siswa mengolah informasi yang mereka 

temukan, informasi itu bisa bersumber dari buku pelajaran, internet ataupun 

sumber lain yang masih berkaitan dengan materi pembelajaran. Kadang siswa 

dibimbing saat berdiskusi untuk menyimpulkan hasil diskusi. Karena jika 

tidak dibimbing, siswa kadang masih kesulitan menemukan jawaban yang 

tepat jika menemukan sumber yang memiliki pendapat yang berbeda. 

 

5. Apakah bapak meminta peserta didik untuk mengkomunikasikan hasil 

belajarnya didepan kelas?  

Jawaban: 

Iya, Tugas akhir siswa mengkomunikasikan hasil yang diperoleh dari hasil 

diskusi atau belajar kemudian maju untuk mempresentasikan didepan kelas. 

Kemudian ada dari teman-teman menanggapi atau bertanya, jadi peserta didik 

sangat dimungkinkan berdiskusi diantara kelompok yang tampil.sebagai 

presentase dari hasil diskusi kelompok. Sehingga ini dapat menjadi 

pencerahan bagi teman-teman yang lain dari pertanyaan maupun masalah 

yang berkembang dalam diskusi sehingga ini sangat memberikan dampak 

positif anak-anak untuk mereka bisa mengemukakan sesuatu  apalagi terkait 



dengan materinya dalam bentuk diskusi. Harapan kami sebagai pendidik 

Peserta didik mampu mengkomunikasikannya didepan kelas. Sehingga 

mereka saling berdiskusi. Nanti pada akhirnya tentu guru mangambil benang 

merah untuk menarik sebuah kesimpulan dan sama-sama menyimpulkan 

bersama peserta didik.sehingga pelajaran PAI akan menyenangkan bagi 

peserta didik ketika materi ini benar-benar dikuasai oleh guru sehingga 

kesannya siswa menjadi termotivasi menjadi senang, ketimbang kita 

menggunakan metode ceramah, bercerita sehingga harapan dari pendekatan 

saintifik mereka menjadi ilmuwan-ilmuwan kecil. 

 



DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN GURU 

Tujuan:  : Memperoleh informasi tentang kendala yang dihadapi dalam 

implementasi pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran 

dikelas 

Subjek  : Guru mata pelajaran PAI dan BP 

Nama guru : Suryanagara, S.ag. M.pd.I 

Hari, Tanggal : 23 November 2016 

Tempat : Ruang kelas XI Olimpiade 

Pertanyaan: 

1. Kendala Apa saja yang bapak alami dalam persiapan ataupun pelaksanaan 

pembelajaran PAI dan BP dengan menggunakan pendekatan saintifik ? 

Jawaban :  

Secara internal tentu ini adalah kesiapan bapak dan ibu guru mata pelajaran 

PAI itu sendiri, ketika bapak dan ibu guru itu  tidak siap dengan pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran PAI maka itu menjadi masalah. Kesiapan yang 

dimaksud adalah penguasaan pendekatan saintifik itu sendiri. Kalau secara 

eksternal tentu adalah perangkat-perangkat pembelajaran seperti Silabus dan 

RPP. Iya, kendalanya juga di waktu biasanya, dengan adanya tahapan 

mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan ini yang 

membutuhkan waktu yang cukup panjang juga, sehingga kendala yang 

dialami ya masalah waktu juga yang terlalu singkat.  



Sementara dalam proses implementasi 5M itu sendiri, misalnya dalam 

mengamati yaitu jika mengamati dengan menggunakan Lcd proyektor tidak 

jarang ada siswa yang tidak memperhatikan video tersebut nanti setelah 

penayangan video siswa tersebut kemudian bertanya kepada teman 

sebangkunya yang dapat mengganggu proses pembelajaran.  

Kalau dalam kegiatan menanya adalah  masih ditemukan siswa yang 

menggunakan bahasa tidak baku dalam hal ini bahasa sehari-hari.  

Selanjutnya mengasosiasi atau mengumpulkan informasi yaitu masih 

terbatasnya informasi yang didapat dari buku sumber yang dapat 

menimbulkan kendala besar dalam proses pembelajaran, selain itu jika 

mencari informasi melalui internet, masih ditemukan informasi-informasi 

berupa opini yang bukan merupakan fakta karena mengingat ciri khas dari 

pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang berbasis fakta.  

Sedangkan dalam kegaiatan  menalar atau mengolah informasi kendala 

yang muncul biasanya para siswa belum bisa mengolah informasi yang 

dikumpulkan menjadi suatu solusi untuk memecahkan masalah dari berbagai 

sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai yang bertentangan dan 

masih sulit untuk menemukan pola keterkaitan dari informasi tersebut. 

Kemudian aktifitas menalar siswa yang juga masih rendah dikarenakan siswa 

belum bisa membedakan antara opini dan fakta empiris yang dapat 

diobservasi menjadi sebuah jawaban dalam memperoleh kesimpulan.  



Sedangkan kendala dalam kegiatan mengkomunikasikan adalah sering 

ditemukan siswa yang terbawa emosi karena terlalu semangat sehingga 

bahasa yang dikeluarkan tidak baku dan terkesan monoton yang tidak bisa 

diterima oleh kelompok lain yang sedang mendengarnya kemudian masih 

ditemukan siswa yang tidak menghargai pendapat teman pada saat 

mengemukakan jawaban.  

 



DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN SISWA 

Subjek  : Siswa SMA Negeri 4 Kendari 

Nama Siswa : Dimas Widyatmoko 

Hari, Tanggal : Rabu, 23 November 2016 

Tempat : Ruang Kelas XI MIA Olimpiade 

Pertanyaan: 

1. Apakah dalam pembelajaran guru sering memutar video/memperlihatkan 

gambar/bercerita yang berkaitan dengan materi untuk mengamati?  

Jawaban: 

Sering 

2. Apakah kamu sering bertanya mengenai materi pelajaran yang telah 

disampaikan oleh guru? 

Jawaban: 

Kadang-kadang 

3. Apakah kamu sering menjawab pertanyaan yang diajukan guru? 

Jawaban: 

Kadang-kadang 

4. Apakah setiap pertemuan selalu dibuat kelompok diskusi? 

Jawaban: 

Kadang-kadang 

 



5. Apakah guru sering meminta kamu untuk mempresentasikan hasil diskusi 

mengenai materi pelajaran?  

Jawaban: 

Kadang-kadang 

6. Bagaimana tanggapan kamu terhadap metode pembelajaran yang digunakan 

oleh guru didalam kelas? Apa alasannya? 

Jawaban: 

Sudah bagus, karena gurunya kalau mengajar sering bercanda 

7. Apakah kamu merasa lebih mudah untuk memahami pelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran seperti itu?  

Jawaban: 

Iya lebih mudah diingat karena kita mencari sendiri jawabannya 

8. Kesulitan apa saja yang kamu alami dalam pembelajaran PAI?  

Jawaban: 

menghafal ayat alqur’an dan hadis yang panjang. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN SISWA 

Subjek  : Siswa SMA Negeri 4 Kendari 

Nama Siswa : Hanifah Nailati 

Hari, Tanggal : Rabu, 23 November 2016 

Tempat : Depan Ruang Kelas XI MIA Olimpiade 

Pertanyaan: 

1. Apakah dalam pembelajaran guru sering memutar video/memperlihatkan 

gambar/bercerita yang berkaitan dengan materi untuk mengamati?  

Jawaban: 

Sering 

2. Apakah kamu sering bertanya mengenai materi pelajaran yang telah 

disampaikan oleh guru? 

Jawaban: 

Kadang-kadang 

3. Apakah kamu sering menjawab pertanyaan yang diajukan guru? 

Jawaban: 

Kadang-kadang 

4. Apakah setiap pertemuan selalu dibuat kelompok diskusi? 

Jawaban: 

Kadang-kadang 



5. Apakah guru sering meminta kamu untuk mempresentasikan hasil diskusi 

mengenai materi pelajaran?  

Jawaban: 

Sering  

6. Bagaimana tanggapan kamu terhadap metode pembelajaran yang digunakan 

oleh guru didalam kelas? Apa alasannya? 

Jawaban: 

Sangat menyenangkan, selain dia menjelaskan apa yang ada di materi pak 

guru juga ada humor yang diberikan. 

7. Apakah kamu merasa lebih mudah untuk memahami pelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran seperti itu?  

Jawaban: 

Iya, karena materinya kita cari sendiri, nanti kalau ada yang kurang jelas baru 

ditanyakan sama guru. 

8. Kesulitan apa saja yang kamu alami dalam pembelajaran PAI?  

Jawaban: 

Seperti menghafal hadis-hadis dan hadisnya itu cukup panjang. 

 



DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN SISWA 

Subjek  : Siswa SMA Negeri 4 Kendari 

Nama Siswa : Nadia Nur Afifa 

Hari, Tanggal : : Rabu, 23 November 2016 

Tempat : Depan Ruang Kelas XI MIA Olimpiade 

Pertanyaan: 

1. Apakah dalam pembelajaran guru sering memutar video/memperlihatkan 

gambar/bercerita yang berkaitan dengan materi untuk mengamati?  

Jawaban: 

Sering 

2. Apakah kamu sering bertanya mengenai materi pelajaran yang telah 

disampaikan oleh guru? 

Jawaban: 

Sering 

3. Apakah kamu sering menjawab pertanyaan yang diajukan guru? 

Jawaban: 

Kadang-kadang 

4. Apakah setiap pertemuan selalu dibuat kelompok diskusi? 

Jawaban: 

Kadang-kadang 

 



5. Apakah guru sering meminta kamu untuk mempresentasikan hasil diskusi 

mengenai materi pelajaran?  

Jawaban: 

Kadang-kadang 

6. Bagaimana tanggapan kamu terhadap metode pembelajaran yang digunakan 

oleh guru didalam kelas? Apa alasannya? 

Jawaban: 

Bagus, gampang dimengerti. Karena kan biasa sebelum belajar kita dikasih 

lihat video jadi sudah ada gambaran tentang yang mau dipelajari. Gurunya 

juga tidak membosankan, karena sering bercanda kalau mengajar. 

7. Apakah kamu merasa lebih mudah untuk memahami pelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran seperti itu?  

Jawaban: 

Menurutku iya, lebih gampang apalagi kalau gurunya menyenangkan jadi 

tidak susah dimengerti penjelasannya  

8. Kesulitan apa saja yang kamu alami dalam pembelajaran PAI?  

Jawaban: 

Tidak ada kesulitan  

 



DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN SISWA 

Subjek  : Siswa SMA Negeri 4 Kendari 

Nama Siswa : Nadaa Qur’atul’ain 

Hari, Tanggal : Rabu, 23 November 2016 

Tempat : Ruang Kelas XI MIA Olimpiade 

Pertanyaan: 

1. Apakah dalam pembelajaran guru sering memutar video/memperlihatkan 

gambar/bercerita yang berkaitan dengan materi untuk mengamati?  

Jawaban: 

Sering 

2. Apakah kamu sering bertanya mengenai materi pelajaran yang telah 

disampaikan oleh guru? 

Jawaban: 

Kadang-kadang 

3. Apakah kamu sering menjawab pertanyaan yang diajukan guru? 

Jawaban: 

Kadang-kadang 

4. Apakah setiap pertemuan selalu dibuat kelompok diskusi? 

Jawaban: 

Kadang-kadang 



5. Apakah guru sering meminta kamu untuk mempresentasikan hasil diskusi 

mengenai materi pelajaran?  

Jawaban: 

Kadang-kadang 

6. Bagaimana tanggapan kamu terhadap metode pembelajaran yang digunakan 

oleh guru didalam kelas? Apa alasannya? 

Jawaban: 

Menurut saya bagus dan tidak membosankan, karena gurunya lucu. Sering 

bercanda kalau mengajar jadi kita juga tidak bosan. 

7. Apakah kamu merasa lebih mudah untuk memahami pelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran seperti itu?  

Jawaban: 

Iya, kan kalau dikelas siswa yang lebih aktif seperti mencari jawaban sendiri 

baru diskusi sendiri jadi pelajarannya lebih gampang diingat. 

8. Kesulitan apa saja yang kamu alami dalam pembelajaran PAI?  

Jawaban: 

Kesulitannya dalam menghafal ayat sama hadits, kan biasanya setiap bab ada 

ayat atau haditsnya. Kita selalu disuruh hafalkan baru disetor hafalannya kalau 

tidak disetor hafalannya, nilai kita dikurangi. 

 

 



DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN SISWA 

Subjek  : Siswa SMA Negeri 4 Kendari 

Nama Siswa : Nirwana Safitri Faras 

Hari, Tanggal : Rabu, 23 November 2016 

Tempat : Depan Kelas XI MIA Olimpiade 

Pertanyaan: 

1. Apakah dalam pembelajaran guru sering memutar video/memperlihatkan 

gambar/bercerita yang berkaitan dengan materi untuk mengamati?  

Jawaban: 

Sering 

2. Apakah kamu sering bertanya mengenai materi pelajaran yang telah 

disampaikan oleh guru? 

Jawaban: 

Sering  

3. Apakah kamu sering menjawab pertanyaan yang diajukan guru? 

Jawaban: 

Sering  

4. Apakah setiap pertemuan selalu dibuat kelompok diskusi? 

Jawaban: 

Kadang-kadang 



5. Apakah guru sering meminta kamu untuk mempresentasikan hasil diskusi 

mengenai materi pelajaran?  

Jawaban: 

Kadang-kadang 

6. Bagaimana tanggapan kamu terhadap metode pembelajaran yang digunakan 

oleh guru didalam kelas? Apa alasannya? 

Jawaban: 

Menurut saya sih sudah bagus. Penjelasannya juga mudah diterima, tapi 

tergantung siswanya juga bagaimana, kalau siswanya fokus yah gampang 

dimengerti kalau tidak yah susah dimengerti. 

7. Apakah kamu merasa lebih mudah untuk memahami pelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran seperti itu?  

Jawaban: 

Iya, saya lebih suka pendekatan saintifik karena siswa yang lebih aktif, kalau 

guru yang menjelaskan berarti guru yang aktif , belum tentu siswa menguasai 

apa yang guru jelaskan tapi kalau kita sendiri yang cari baru diskusikan, itu 

akan lebih masuk di otak. 

8. Kesulitan apa saja yang kamu alami dalam pembelajaran PAI?  

Jawaban: 

Tidak ada kesulitan 

 



DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN SISWA 

Subjek  : Siswa SMA Negeri 4 Kendari 

Nama Siswa : Muh. Fajrian Iskandar 

Hari, Tanggal : Rabu, 23 November 2016 

Tempat : Ruang Kelas XI MIA Olimpiade 

Pertanyaan: 

1. Apakah dalam pembelajaran guru sering memutar video/memperlihatkan 

gambar/bercerita yang berkaitan dengan materi untuk mengamati?  

Jawaban: 

Sering 

2. Apakah kamu sering bertanya mengenai materi pelajaran yang telah 

disampaikan oleh guru? 

Jawaban: 

Kadang-kadang  

3. Apakah kamu sering menjawab pertanyaan yang diajukan guru? 

Jawaban: 

Kadang-kadang  

4. Apakah setiap pertemuan selalu dibuat kelompok diskusi? 

Jawaban: 

Kadang-kadang 

 

 



5. Apakah guru sering meminta kamu untuk mempresentasikan hasil diskusi 

mengenai materi pelajaran?  

Jawaban: 

Kadang-kadang 

6. Bagaimana tanggapan kamu terhadap metode pembelajaran yang digunakan 

oleh guru didalam kelas? Apa alasannya? 

Jawaban: 

Sudah bagus, gurunya mengajar tidak menegangkan 

7. Apakah kamu merasa lebih mudah untuk memahami pelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran seperti itu?  

Jawaban: 

Iya, lebih mudah memahami pelajaran karena materinya kita cari sendiri lebih 

gampang masuk, dibandingkan dengan guru menjelaskan kadang kita cepat 

bosan dan mengantuk. 

8. Kesulitan apa saja yang kamu alami dalam pembelajaran PAI?  

Jawaban: 

Tidak ada kesulitan 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 4 Kendari 

Kelas/Semester  : XI/1 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 

Tema  : Ekonomi Islam 

Sub Tema               :  

Pertemuan Ke  : 6-7 ( enam-tujuh ) 

Alokasi Waktu  : 3 x 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI)  

(K1) :  Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 

(K2) : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, 

santun, ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, 

responsif dan pro- aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan  alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

(K3) : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

(K4) : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan 

 

B.  Kompetensi Dasar 

3.8 Menelaah  prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. 

 

4.10 Mempresentasikan praktik-praktik ekonomi Islam 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi   

1. Menjelaskan prinsip dan praktik ekonomi dalam islam 



2. Menginventaisir praktik ekonomi dalam kehidupan sehari hari 

3. Membandingkan praktik ekonomi dalam islam dan non islam 

4.Memaparkan berbagai contoh praktek ekonomi dalam islam 

 

D.  Materi Ajar 

Ekonomi dalam islam 

Pengertian, Tujuan dan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 

Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur 

seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian 

manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip-prinsip illahiyah. Harta yang 

ada pada kita, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya anugerah 

dari Allah swt agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat 

manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah swt untuk 

dipertanggungjawabkan. 

 

Pengertian Ekonomi Islam 

 

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi 

manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari 

dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. 

Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah swt 

memerintahkannya, sebagaimana firman-Nya dalam QS. At Taubah: 105, "Dan 

katakanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang 

yang beriman akan melihat pekerjaan itu". Kerja membawa pada kemampuan, 

sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW: "Barang siapa diwaktu 

harinya keletihan karena bekerja, maka di waktu itu ia mendapat ampunan". 

(HR. Thabrani dan Baihaqi). 

 



Tujuan Ekonomi Islam 

 

Segala aturan yang diturunkan Allah swt dalam sistem Islam mengarah 

pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan 

kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian p[ada seluruh ciptaan-Nya. Demikian 

pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai 

ketenangan di dunia dan di akhirat. 

Seorang fuqaha asal Mesir bernama Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan 

ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukan bahwa Islam diturunkan 

sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu: 

 

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim boleh menjadi sumber kebaikan bagi 

masyarakat dan lingkungannya. 

2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakupi 

aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah. 

3. Tercapainya maslahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati 

bahwa maslahah yang menjadi puncak sasaran di atas mencakupi lima 

jaminan dasar yaitu: 

a. Kamaslahatan keyakinan agama (al din) 

b. Kamaslahatan jiwa (al nafs) 

c. Kamaslahatan akal (al aql) 

d. Kamaslahatan keluarga dan keturunan (al nasl) 

e. Kamaslahatan harta benda (al mal) 

 

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 

 

Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar: 

1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau anugerah dari 

Allah swt kepada manusia. 

2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. 

3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. 

4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh 

segelintir orang saja. 

5. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya 

direncanakan untuk kepentingan banyak orang. 

6. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat 

nanti. 



7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab). 

8. Islam menolak riba dalam bentuk apapun. 

 

OPINI : Riba Bank 

 

Islam adalah agama sempurna dan penyempurna agama-agama tauhid 

sebelumnya. "Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan 

telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi 

agama bagimu." (QS Al Maidah: 3).  

Kesempurnaan (ke-kaffah-an) dan universalitas Islam tersebut dapat 

dilihat dari ajarannya yang berisi tentang semua aspek kehidupan manusia. 

Ajaran tentang pergaulan dan hubungan sesama manusia dalam rangka 

memenuhi kebutuhannya yang terbatas dan keinginannya yang tidak terbatas 

dinamakan muamalah maddiyah atau iqtishad, atau ekonomi. Dengan demikian 

ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang menjadika ajaran (syari'ah) 

Islam sebagai landasan dan sumber dari segala sumber nilai yang dipraktekkan 

dalam berekonomi. 

Islam mengajarkan mana yang boleh dilakukan (halal) dan mana yang 

tidak boleh dilakukan (haram) dan melarang mencampur adukkan antara 

keduanya dalam setiap perbuatan manusia termasuk berekonomi. "Dan 

janganlah kamu mencampur adukkan yang hak (halal) dengan yang bathil 

(haram) dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu 

mengetahui" (QS. Al Baqarah: 42). Islam melarang umatnya mengamalkan 

Islam secara parsial melainkan menyuruh untuk mengamalkan Islam secara 

keseluruhan (kaffah). Oleh karena setiap membahas permasalahan ekonomi 

Islam pasti membahas hukum-hukum Islam khususnya mana yang halal dan 

mana yang haram dalam aktivitas ekonomi. 

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga ekonomi dalam 

ekonomi Islam. Dengan demikian apabila membahas bank syariah (bank 

Islam) maka tidak mungkin apabila tidak membahas dan mengedepankan 

hukum halal dan haram. Karena substansi utama dari pengembangan bank 

syariah adalah dalam rangka menghilangkan praktek perbankan yang dilarang 

oleh Islam diganti dengan sistem yang halal. Misalnya sistem bunga, karena 

bunga merupakan salah satu praktek riba dan hukumnya riba adalah haram, 

oleh karena itu sistem bunga diganti dengan sistem bagi hasil. 

Sebenarnya tidak usah takut dan tabu membahas halal dan haramnya 

bunga dalam bank syariah. Tetapi pembahasannya jangan berhenti pada halal 



haramnya bunga, melainkan juga harus membahas pula bagaimana semua 

pihak saling bahu membahu membangun danmengembangkan perbankan 

syariah yang kaffah dapat tercapai tanpa mendegradasi keimanan atau 

meninggalkan prinsi-prinsip syariah Islam. 

Kelompok yang berpendapat jangan mengedepankan halal dan 

haramnya bunga (riba) dalammendakwahkan (mempromosikan) bank syariah 

tersebut mungkin lupa, mungkintidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu apa 

esensi dari pengembangan bank syariah. Idealnya jangan sampai terjadi mereka 

itu hanya tahu manfaat ekonomi dan menikmati berkah dari bank syariah, 

tetapi tidak memahami substansi dari bank syariah itu sendiri. Kemungkinan 

mereka itu takut dan berasumsi bahwa apabila mengedepankan halal haramnya 

riba akan menghambat bank syariah dan dianggap sebagai bang yang eksklusif.  

Padahal bank syariah itu memang merupakan sistem perbankan yang 

eksklusif. 

Eksklusifitasnya dapat dilihat dari sistemnya yang bersusaha menjalankan 

syari'ah Islam dangan kaffah dalam setiap aktivitasnya. Tetapi bukan berarti 

bank syariah hanya untuk umat Islam saja melainkan non muslim pun boleh 

memanfaatkannya. Inilah esensi dari rahmatan lil alamin-nya Islam dalam hal 

ini bank syariah. 

Inilah esensi bank syariah yaitu untuk mendapatkan falah 

(kesejahteraan lahir batin bagi semuanya baik generasi sekarang maupun akan 

mendatang di dunia akhirat). Memang strategi ini dalam jangka pendek akan 

berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan bank syariah akan lambat, 

tetapi dalam jangka panjang akan tumbuh dan berkembang serta terakselerasi 

dengan cepat secara alamiah. 

Berdasarkan uraian di atas kiranya patut direnungkan, pertama; Sebagai 

seorang muslim seharusnya tidak malu, tidak tabu dan tidak percaya diri 

apabila membahas dan mengamalkan Islam secara kaffah dan seharusnya 

malu, tidak percaya diri dan tabu apabila tidak mengamalkan ajaran Islam 

secara kaffah (menyeluruh) dalam kehidupan sehari-hari. Kedua; Sangat tidak 

mungkin apabila berbicara bank syariah tidak membicarakan hukum Islam 

tentang halal haram, termasuk hukum halal haramnya bunga bank. Ketiga; 

Dalam mewujudkan Islam sebagairahmatan lil alamin tidak dengan cara 

mendangkalkan dan mengkompromikan nilai-nilai Islam dengan nilai lain 

karena Islam mengajarkan dalam surat Al Kafirun ayat 6: "Untukmulah 

agamamu dan untukkulah agamaku".  

 



Hukum Makan Riba 

 

Dikatakan Muhammad ibn Ash-Shobbah dan Zuhairun ibn Harb dan 

Utsman ibn Abi Syaibah mereka berkata diceritakan Husyaim dikabarkan Abu 

Zubair dari Jabir RA beliau berkata: Rasulullah SAW mengutuk makan riba, 

wakilnya dan penulisnya, serta dua orang saksinya dan beliau mengatakan 

mereka itu sama-sama dikutuk. Diriwayatkan oleh Muslim. 

 

Pengertian Ekonomi Menurut Islam 

Ekonomi adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha 

yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia. Dalam 

pengertian masa kini, ekonomi ialah satu pengkajian berkenaan dengan 

kelakuan manusia dalam menggunakan sumber-sumber untuk memenuhi 

keperluan mereka. 

Dalam pengertian Islam pula, ekonomi ialah satu sains sosial yang 

mengkaji masalah-masalah ekonomi manusia yang didasarkan kepada asas-

asas dan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah sebahagian daripada asas 

kepada masyarakat dan negara Islam. Kedua-duanya tidak boleh dipisahkan 

dan pada kedua-dua asas inilah terhubung jalin sistem sosial Islam. 

Asas-asas Sistem Ekonomi Islam 

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 

kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang berbuat kerusakan. (Al-Qasas: 77) 

Daripada ayat di atas terdapat beberapa asas ekenomi Islam, di antaranya: 

1. Allah Pemilik Segala Sesuatu 

Allah memberikan kekayaan kepada manusia dan Dia adalah pemilik sebenar 

segala sesuatu. 



Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, 

semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah. (Taha: 6) 

 

2. Kekayaan di Dunia adalah untuk Mencari Kehidupan Akhirat 

Manusia mestilah menggunakan kekayaan yang diperolehinya di 

dunia untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan sejahtera di Akhirat 

kelak. 

“Ahli peniaga yang jujur lagi amanah adalah bersama-sama para 

nabi, para siddiqin dan para syuhada’.” (Bukhari) 

3. Bahagian di Dunia Tidak Boleh Diabaikan dalam Mendapatkan Akhirat 

Manusia tidak boleh mengabaikan bahagiannya di dunia ini. Manusia 

hendaklah bekerja sekuat-kuatnya untuk mendapatkan kebaikan di dunia 

dengan cara yang paling adil dan dibenarkan oleh undang-undang. 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa 

yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu 

melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa 

yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang 

kamu beriman kepada-Nya. (Al-Maidah:87-88) 

4. Tetap Berlaku Adil kepada Sesama Manusia 

Manusia mestilah berlaku baik terhadap sesama manusia. Hendaklah 

mereka melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan membantu 

orang-orang yang berada dalam kesusahan dan kesempitan. 

Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, 

demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam 

perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan 

Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung. (Ar-Rum:38) 

5. Tidak Boleh Melakukan Sebarang Kerosakan 



Manusia mesti mengelakkan dirinya daripadamelakukan pebuatan-

perbutan dosa yang termasuk dalamnya kegiatan-kegiatan mencari hasil 

kekayaan yang tidak adil, membazirkan sumber-sumber dan hasil-hasil 

kekayaan serta melakukan penipuan dalam perniagaan. 

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang 

lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 

sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 

dosa, padahal kamu mengetahui. (Al-Baqarah: 188) 

Prinsip-prinsip utama ekonomi Islam 

1. Hak milik peribadi 

Islam memperakui pemilikan hak perseorangan dan menempatkan 

hak ini di tempat yang paling sesuai dengan manusia. Malah Islam 

menetapkan bahawa hata dan mi;ik peribadi adalah antara lima perkara 

daruri yang wajib dilindungi syariat. Fitrah ini berdasarkan kepada firman 

Allah: 

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-

apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak 

dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah 

ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat 

kembali yang baik (surga). (Ali imran: 14) 

Perakuan Islam terhadap hakmilik peribadi tidaklah bererti ia 

membiarkan manusia bebas tanpa sebarabg ikatan dan peraturan. Syariat 

Islam menetapkan peraturan-peraturan yang kukuh dan berkesan untuk 

meletakkan perakuan hak milik peribadi di atas jalan yang sentiasa seiring 

dengan fitrah manusia yang baik dan bukan pula mengikut hawa nafsu 

yang buruk. 

2. Kebebasan mencari sumber pendapatan 

Islam memberikan kepada setiap orang hak kebebasan dalam 

menetukan corak kehidupannya dan memilih kerja-kerja yang diminatinya 

asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. kepelbagaian dalam 



memilih pekerjaan dan sumber pendapatan masing-masing akan 

mewujudkan kepelbagaian dalam hasil negara dan keperluan masyarakat. 

Kebebasan mencari sumber pendapatan dalam Islam adalah 

berdasarkan kepada firman Allah: 

Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung. (Al-Jumuah: 10) 

3. Keadilan sosial 

Kegiatan ekonomi adalah sebahagian daripada ruang lingkup Islam 

yang syumul. Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan, oleh itu salah 

satu asas utama sistem ekonomi Islam juga untuk menegakkan keadilan. 

Keadilan sosial yang hendak ditegakkan oleh sistem Islam bersih daripada 

sebarang slogan yang kosong dan bebas daripada kekeliruan. Ini kerana 

keadalan dalam Islam mempunyai asasnya yang tersendiri, iaitu di atas 

dasar taqwa dan makruf. 

4. Hak pewarisan 

Di antara prinsip yang ditetapkan oleh Islam dalam memperolehi 

hak-milik ialah melalui hak pewarisan. Setiap orang yang memiliki harta 

berhajat untuk menjamin hidup ahli keluarganya dan berusaha agar harta 

yang ada padanya tidak habis. Maka kerana itulah hak pewarisan ini adalah 

prinsip yang tinggi nilainya dalam sistem ekonomi. Dalam Islam, hak 

pewarisan adalah salah satu alat yang utama bagi mencapai keadilan sosial 

dalam masyarakat. Di atas dasar inilah undang-undang pewarisan Islam 

menjadi suatu undang-undang yang unik dan tidak terdapat dalam sistem-

sistem lain. 

Ciri-ciri utama sistem ekonomi Islam 

1. Sistem ekonomi Islam adalah sebahagian daripada sistem Islam yang 

Syumul 

Salah satu ciri yang menonjol dalam sisttem ekonomi Islam ialah 

kegiatan ekonomi mempunyai hubungan yang rapat dengan sistem Islam 

yang syumul sama ada dari segi aqidah mahupun syariatnya. Sistem 



ekonomi Islam tidak boleh dipisahkan daripada dasar-dasar aqidah dan 

nilai-nilai syariat Islam. di segi aqidah, sistem ekonomi Islam dilandaskan 

kepada hakikat bahawa Allah adalah Pencipta dan Pemilik alam semesta 

seperti firman Allah: 

Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan 

untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan 

menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara 

manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu 

pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi 

penerangan. (Luqman: 20) 

Sementara di segi syariat pula ia menghubungkan sudut-sudut 

muamalah sesama manusia. 

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, 

Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-

orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di 

antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul 

kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka 

tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat 

keras hukuman-Nya. (Al-Hasyr: 7) 

2. Mewujudkan keseimbangan di antara kepentingan individu dengan 

kepentingan masyarakat 

Dalam sistem ekonomi Islam kepentingan individu dan kepentingan 

masyarakat adalah sehaluan dan selari, bukannya bertentangan di antara 

satu sama lain sebagaimana yang dirumuskan oleh sistem-sistem lain. 

Untuk mewujudkan keseimbangan ini, sistem ekonomi Islam memberi 

kebebasan bagi anggota masyarakat untuk terlibat dengan berbagai-bagai 

jenis kegiatan ekonomi yang halal di samping menyelaraskan beberapa 

bidang kegiatan tersebut menerusi kuasa undang-undang dan pemerintahan. 

Tujuan Ekonomi Islam 

1. Menunaikan sebahagian daripada tuntutan ibadah 



Mengambil kira asas-asas dan ruang lingkup ciri-cirinya, nyatalah 

tujuan ekonomi Islam adalah bersifat ibadah dan melaksanakannya bererti 

melaksanakan sebahagian daripada tuntutan ibadah yang menyeluruh. 

Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: 

“Sesungguhnya kamu tidak keluarkan satu nakah pun yang kamu caridi 

jalan Allah melainkan kamu diberi pahala kerananya, sekalipun nafkah 

yang kamu berikan untuk isterimu.” (Bukhari, Muslim) 

Roh disebalik semua kegiatan ekonomi Islam ialah taawun atau 

kerjasama. Oleh itu sesiapa yang membantu saurara-saudaranya dan 

masyarakatnya semata-mata untuk mendapatkan keredhaan Allah, maka itu 

merupakan satu ibadah. 

2. Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat 

Kegiatan ekonomi yang  berteraskan kepada kesaksamaan serta 

menghapuskan penindasan dan penipuan adalah satu sistem yang benar-

benar dapat menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. 

Di atas dasar inilah Islam membenarkan jual beli dan mengharamkan riba 

dan segala jenis penipuan. 

Sistem ekonomi yang berteraskan kepada kerjasama dan 

kesaksamaan akan mewujudkan rasa kasih sayang, sifat tanggungjawab dan 

tolong-menolong di antara satu sama lain. Kesan daripadanya bukan sahaja 

individu-individu dapat menanurkan pembangunan dirinya, malah negara-

negara dapat bantu-membantu dalam memenuhi kemaslahatan seluruh 

umat manusia. 

3. Menghapuskan kemiskinan dan mewujudkan keadaan guna tenaga penuh 

serta kadar perkembangan ekonomi yang optimum 

Dalam pengertian ekonomi sebagai satu amanah Allah ke atas kaum 

muslimin, maka di antara tujuan ekonomi dalam Islam ialah untuk 

menghapuskan ataupun mengatasi masalah kemiskinan, mewujudkan 

peluang pekerjaan dan mengekalkan kadar pertumbuhan yang optimum dan 

susuai menurut perkembangan kebendaan dan kerohaniaan masyarakat. 

4. Mewujudkan kestabilan barangan sejajar dengan nilai matawang 



Sistem ekonomi mewujudkan kestabilan pasaran melalui sikap 

setiap anggota masyarakat yang tidak mementingkan diri sendiri serta 

sentiasa bersedia membantu dan berkorban demi kepentingan anggota 

masyarakat yang lain. Harga sesuatu barangan di pasaran meningkat atau 

dinaikkan kerana kekurangan sumber bahan ataupun kerana bertambah 

permintaan biarlah dengan sebab yang betul dan di atas dasar yang makruf 

dan munasabah dan bukan unyuk mengongkong atau menyempitkan 

kehidupan masyarakat. 

Pelaksanaan sstem ekonomi Idlam yang merupakan kesatuan 

terhadap asas-asas sosio-ekonomi dan politik ini bertujuan mengimbangkan 

nilai matawang dengan pulangan barangan dan perkhidmatan yang 

diperolehi oleh setiap anggota masyarakat; malah di antara negara-negara 

di dunia. 

5. Mengekalkan keamanan dan kepatuhan terhadap undang-undang 

Rasa tidak puas hati manusia dalam sesebuah masyarakat lantaran 

pengagihan ekonomi yang tidak seimbang dan aktiviti-aktiviti yang 

diarahkan hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, akan 

membawa pelbagai gejala yang bahaya kepada manusia. 

Asas-asas ekonomi Islam bersandarkan kepada tuntutan tuntutan 

iman dan akhlak serta sedikit kuatkuasa undang-undang. Namun dalam 

pengertian sistem akhlak Islam yang sebenar, tuntutan-tuntutan akhlak ini 

tidak dapat dilaksanakan secara teguh tanpa bernaung di bawah satu sistem 

yang mempunyai kewibawaan untuk menegakkan undang-undang. Dengan 

kesyumulan sistem-sistem Islam inilah, tujuan ekonomi dalam 

mewujudkan kepatuhan orang ramai terhadap undang-undang serta 

mengekalkan keamanan tercapai. 

6. Mewujudkan keharmonian hubungan antarabangsa dan memasikan 

kekuatan pertahanan negara 

Menurut Islam, keharmonian hubungan antarabangsa wujud di atas 

dasar kerjasama sosial dan ekonomi, bukan di atas penindasanterhadap 

keduanya sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Sebab itulah Islam juga 

tidak menganggap bahawa pertahanan negara hanya bergantung kepada 

semangat keimanan atau bilangan tenaga tentera yang ramai tetapi 



kekuatan pertahanan juga bergantung kepada kekuatan ekonomi, sama ada 

dari sudut produktiviti yang tinggi ataupun pandangan musuh yang sentiasa 

gerun terhadap negara Islam sendiri. 

Atas dasar ini Allah memerintahkan kaum muslimin agar bersip 

sedia dengan apa sahaja kekuatan yang dapat menimbulkan rasa takut 

musuh teradap mereka. 

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu 

sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang 

dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan 

orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah 

mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya 

akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya 

(dirugikan). (Al-Anfal:60) 

F.  Model/pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan Saintifik 

 Metode : Tanya jawab, diskusi dan ceramah 

G. Alat / Media/ Sumber Belajar 

1.  LCD 

2. Bahan tayang 

3. Al Qur’an dan terjemahan 

4. Lembar penilaian   

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi Alokasi 

waktu 

Pendahuluan • Memberikan salam  

10 menit 



• Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan 

untuk belajar 

• Menanyakan kehadiran siswa 

• Mempersilakan salah satu siswa memimpin doa 

• Tanya jawab materi sebelumnya  

• Menyampaikan tujuan pembelajaran melalui power point. 

Inti • Mengamati  

- Menyimak bacaan al-Qur’an yang terkait dengan 

pelaksanaan praktik ekonomi dalam Islam di masyarakat 

dalam Islam secara individu maupun kelompok. 

- Mencermati ketentuan  dan tata cara pelaksanaan praktik 

ekonomi dalam Islam  di masyarakat 

• Menanya 

- Mengajukan pertanyaan tentang ketentuan  dan tata cara 

praktik ekonomi dalam Islam  di masyarakat 

• Eksperimen/Eksplor 

- Diskusi tentang ketentuan  dan tata cara pelaksanaan 

Praktik ekonomi dalam Islam  di masyarakat 

- Diskusi mengenai hikmah pelaksanaan Praktik ekonomi 

dalam Islam di masyarakat 

• Assosiasi 

- Menyimpulkan ketentuan  dan tata cara pelaksanaan 

Praktik ekonomi dalam Islam  di masyarakat 

- Menyimpulkan hikmah ketentuan  dan tata cara praktik 

ekonomi dalam Islam  di masyarakat 

• Komunikasi  

- Menyajikan/melaporkan hasil diskusi tentang ketentuan 

ketentuan  dan tata cara praktik ekonomi dalam Islam  di 

masyarak 

- Menanggapi hasil presentasi (melengkapi, 

mengkonformasi, dan menyanggah). 

- Membuat resume pembelajaran di bawah bimbingan guru. 

- Berlatih menerapkan ketentuan  dan tata cara praktik 

ekonomi dalam Islam  di masyarakat  

• Refleksi 

- Menampilkan kemampuan menerapkan ketentuan  dan 

tata cara praktik ekonomi dalam Islam  di masyarakat  

 

70 menit 



- Menunjukkan sikap menghargai dan menghormati  dan 

jujur serta terbuka sebagai hasil refleksi pelaksanaan 

praktik ekonomi dalam Islam  

Penutup • Klarifikasi/kesimpulan siswa dibantu oleh guru 

menyimpulkan materi  

• Evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan 

pembelajaran 

• Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan 

pembelajaran 

• Mengucapkan salam 

 

10 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Penilaian 

II. Penilaian Sikap 

N

o  

Nama  Observasi 

Spiritual Jujur Disiplin Gotong 

Royong 

A B C Ʃ A B C Ʃ A B C Ʃ A B C Ʃ 

1 Andi 3 3 2 2,66 4 4 3 3,66 4 4 4 4,00 3 4 3 3,33 

2 Anita  



3  

 

4 

 

Indikator Spiritual 

A. Berdo’a sebelum dan sesudah  belajar 

B. Mengucapkan salam sebelum dan sesudah menyampaikan presentase 

C. Mengucapkan rasa syukur atas karunia Allah 

Indikator Jujur 

A. Tidak nyontek dalam  mengerjakan tugas 

B. Mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu apa adanya 

C. Melaporkan data atau informasi apa adanya 

Indikator Disiplin 

A. Masuk kelas tepat waktu 

B. Mengumpulkan tugas tepat waktu 

C. Memakai seragam sesuai tata tertib sekolah 

Indikator Gotong Royong 

A. Aktif dalam kerja kelompok 

B. Rela berkorban untuk orang lain 

C. Suka menolong teman atau orang lain 

Rubrik Indikator 

4 =  selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 



3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang 

tidak melakukan 

2 =  kadang-kadang, apabila melakukan dan sering tidak melakukan 

1 =  tidak pernah, apabila tidak pernah  melakukan 

Petunjuk Penskoran 

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 

Perhitungan skor akhir  menggunakan rumus : 

Skor diperoleh   

 Skor maksimal 

Jika perolehan nilai : 

3,33  ≤  4,00 =  Sangat Baik  =  SB 

2,33  ≤  3,33 =  Baik   =  B 

1,33  ≤  2,33 =  Cukup   =  C 

  0     ≤  1,33 =  Kurang    =  K 

 

Penilaian Pengetahuan 

Rubrik Penilaian bentuk Uraian 

X  4  =  Skor Akhir 



Soal  Kunci  Jawaban Bobot  Skor 

1. Bagaimana sikap kamu 

terhadap jual beli 

online?  

 

 

 

 

2. Mengapa jual beli 

online menjadi 

marak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jual beli online menunjukkan gairah 

perekonomian saat ini. Dahulu untuk 

melakukan transaksi dalam jual beli terbatas 

pada ruang dan waktu. Saat ini dengan 

adanya teknologi memungkinkan seseorang 

melakukan transaksi jual beli menggunakan 

online.  

Karena kebutuhan dan ketergantungan 

manusia terhadap teknologi tak dapat di 

elakkan lagi. Jual beli online merupakan suatu 

gejala baru di dunia karena transaksi terjadi di 

dunia maya. Gejala ini disebut juga dengan 3S 

“sudden shift, speed dan surprise. 

Sudden shift=tiba-tiba berpindah, artinya 

transaksi jual beli tidak lagi hanya terjadi di 

pasar atau di toko yang dibatasi oleh ruang 

dan waktu. 

Semua transaksi bisa di lakukan secara 

mobile atau dilakukan dimana saja. 

Speed berarti kecepatan dan surprise berarti 

kejutan . artinya semua terjadi dengan sangat 

cepat dan membuat keterkejutan bagi 

penggunanya. 

25 
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Skor Total  50 

 

Perhitungan skor akhir  menggunakan rumus : 



Skor yang diperoleh peserta didik  

 Skor Total  (50)  

Penilaian Penugasan 

No  Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh Instrumen 

1.  Prinsip transaksi ekonomi 

dalam islam 

 

Penugasan  Pekerjaan 

Rumah 

Buatlah dokumentasi 

terkait proses jual beli 

yang terjadi di pasar 

tradisional 

Bandingkan transaksi 

ekonomi yang terjadi di 

pasar ritail saat ini 

 

 

     Kendari,    Juli  2016 

Mengetahui 

Kepala Sekolah      Guru PAI dan BP 

   

Dr. Tenggarudin, M.Pd    Suryanagara, S.Ag, 

M.Pd.I.  

NIP. 196212311987031249    NIP. 19730407200501 

1 008 

 

X  100  =  Skor Akhir 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 4 Kendari 

Kelas/Semester : XI/1 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Tema : Perkembangan dan peradaban Islam pada masa kejayaan 

Sub Tema             :  

Pertemuan Ke- : 11-12 (sebelas-duabelas ) 

Alokasi Waktu : 3 x 45 menit 

 

 

A. Kompetensi Inti (KI)  

(K1) :  Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 

(K2) : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, 

santun, ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, 

responsif dan pro- aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan  alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

(K3) : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

(K4) : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan 

 

B.  Kompetensi Dasar 

3.11 Menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. 

4.13 Mendiskripsikanperkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan 

C.  Indikator Pencapaian Kompetensi   

1. Menginventarisir perkembangan  Islam pada masa kejayaan 



2. Mengelompokkan perkembangan Islam pada masa kejayaan 

D.  Materi Ajar 

Sejarah islam masa kejayaan 

Simaklah pernyataan-pernyatan dari beberapa tokoh dunia tentang agama 

Islam berikut ini. 

 

 

 

 

 

1. Selama 500 tahun Islam menguasai dunia dengan kekuatan, ilmu 

pengetahuan, dan peradabannya yang tinggi (Jacques C. Reister).  

2. Cukup beralasan jika kita menyatakan bahwa peradaban Eropa tidak 

dibangun dari proses regenerasi mereka sendiri. Tanpa dukungan 

peradaban Islam yang menjadi ‘dinamo’-nya, Barat bukanlah apa-apa 

(Montgomery Watt).  

3. Peradaban berhutang besar pada Islam (Barack Obama).  

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa siapa pun tak akan bisa 

mengelak untuk mengakui keagungan dan kemajuan peradaban Islam pada 

masa lalu dan sumbangsihnya bagi dunia, termasuk dunia Barat, yang 

denyutnya masih terasa hingga hari ini. Meski banyak ditutup-tutupi, 

pengaruh peradaban Islam terhadap kemajuan Barat saat ini masih terasa 

nyata. Kejayaan Islam pada masa lalu tidak dapat dipungkiri oleh siapapun. 

Lalu, di manakah kejayaan Islam itu saat ini? Islam masa lalu yang 

gemilang, yang telah banyak mempengaruhi peradaban umat manusia di dunia 

ini. Hal tersebut memang merupakan sebuah realitas sejarah. Dengan 

“mengenang” kembali masa-masa kejayaan Islam dulu, diharapkan umat 

Islam secara sadar dan jujur akan mampu melihat kembali kebesaran 

peradaban Islam masa lalu sekaligus berusaha untuk mengembalikan potensi 

agar hadir pada masa kini dan masa yang akan datang untuk yang kedua 

kalinya. 

 

Karena itu, selain meretrospeksi keagungan peradaban Islam masa 

lalu, diharapkan ada upaya dari umat Islam untuk memproyeksi sekaligus 

merekonstruksi kembali masa depan perabadan Islam di tengah-tengah 

hegemoni perabadan Barat sekuler saat ini. Peradaban sekuler sekarang ini 

sesungguhnya mulai tampak kerapuhannya dan makin kelihatan tanda-tanda 

kemundurannya.   



Waktu terus bergerak maju dan tidak pernah mundur. Begitu juga 

peristiwa sejarah. Kita sebagai manusia yang diberi akal, pastinya harus 

mengingat, apa yang terjadi pada masa lalu dan bagaimana kejadiannya. Akal 

bisa memprediksi kejadian yang akan datang dengan belajar dari masa lalu.   

1. Runtuhnya peradaban pada masa kejayaan Islam pada masa lalu 

dikarenakan mulai pudarnya ketaatan pemeluknya kepada Sang Khalik, 

saling dengki, dan serakah. Umat Islam tidak memiliki semangat untuk 

maju. Ketaatannya kepada Allah Swt. dicampuradukkan dengan khurrafat 

dan tahayyul. Semangat untuk mengikut (taqlid) tidak lagi dibarengi 

dengan kekritisan dalam semua hal. Inilah awal penyebab kemunduran 

Islam dan mulai sirnanya kejayaan Islam. Andaikan penyebab ini sekarang 

bisa diperbaiki, niscaya Islam akan mengulang masa kejayaan yang pernah 

diraih masa lalu.  

2. Modernisasi yang telah mengglobal ditandai dengan pesatnya 

perkembangan alat-alat telekomunikasi dan informasi. Modernisasi 

membuat jarak tidak lagi menjadi hambatan. Secara sadar berdampak pada 

dua hal, di satu sisi kecanggihan alat telekomunikasi dan informasi 

mempermudah aktivitas manusia, tetapi di sisi lain juga mempermudah 

manusia untuk melakukan tindak kejahatan. Hal ini sebenarnya menuntut 

adanya bangunan moral yang kokoh.  

3. Perpustakaan sekolah sebagai jantung peradaban tidak lagi banyak 

dikunjungi karena terlena dengan mainan baru berupa alat komunikasi, 

seperti handphone. Bukankah di masa kejayaan Islam telah terbukti bahwa 

saat itu umat Islam sangat kuat dengan keingintahuan akan ilmu 

pengetahuan yang diwujudkan dengan transliterasi buku-buku 

berkualitas. Bukankah masa kejayaan Islam ditandai dengan dijadikannya 

buku-buku berkualias sebagai rujukan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang terus berkembang? 

Bangkitlah generasi muda Islam, singsingkan lengan baju, gapailah 

kembali kejayaan Islam sebagaimana Islam pernah mengukir sejarah 

peradaban dunia ini dimasa keyaaan Islam pada masa lalu! Semoga! 

Banyak sekali tokoh Islam yang memiliki keahlian dalam berbagai 

bidang ilmu di sepanjang sejarah. Pada artikel ini akan dijelaskan sebagian 

biografi beberapa tokoh secara singkat. 

Selanjutnya, tokoh-tokoh yang tidak dijelaskan biografinya, bisa 

dicari melalui buku-buku, artikel-artikel, majalah dan sumber-sumber lain 

yang membahasnya. Berikut ini tokoh-tokoh muslim yang telah 



menyumbangkan karyanya untuk kejayaan umat Islam pada khususnya 

dan peradaban umat manusia pada umumnya. 

 

1. Ibnu Rusyd (520‒595H)  

Ibnu Rusyd merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam. 

Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, lahir di 

Cordova (Spanyol) pada tahun 520 H. dan wafat di Marakesy (Maroko) 

pada tahun 595 H. Beliau menguasai ilmu fiqh, ilmu kalam, sastra Arab, 

matematika, kedokteran, fisika astronomi, dan filsafat. Karya-karya beliau 

antara lain: Kitab Bidayat Al- Mujtahid (kitab ini membahas tentang fiqh), 

Kuliyat Fi At-Tib (buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi 

para mahasiswa kedokteran di Eropa), Fasl al-Magal fi Ma Bain Al-

Hikmat wa Asy-Syariat. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa antara filsafat dan 

agama Islam tidak bertentangan, bahkan Islam menganjurkan para 

penduduknya untuk mempelajari ilmu Filsafat. 

 

2. Al-Ghazali (450‒505 H) 
Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh besar pada masa kejayaan 

Islam. Nama lengkapnya Abu Hamid al-Ghazali, lahir di Desa Gazalah, 

dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 H dan wafat  di Tus juga pada tahun 

505 H. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud (hidup 

sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi). Al-Ghazali belajar di 

Madrasah Imam AI-Juwaeni. Setelah beliau menderita sakit, beliau ber-

khalwat (mengasingkan diri dari masyarakat ramai dengan niat beribadah 

mendekatkan diri kepada Allah Swt.) dan kemudian menjalani kehidupan 

tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Jerusalem, Mekah, Madinah, dan 

Tus. Adapun jasa- jasa beliau terhadap umat Islam antara lain sebagai 

berikut. 

1. Memimpin Madrasah Nizamiyah di Bagdad dan sekaligus sebagai 

guru besarnya. 

2. Mendirikan madrasah untuk para calon ahli fiqh di Tus. 

3. Menulis berbagai macam buku yang mencapai 288 buah buku, 

mengenai tasawwuf, teologi, filsafat, logika, dan fiqh. 

Di antara bukunya yang terkenal, yaitu Ihya 'Ulum ad-Din, buku 

ini membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan 

tasawwuf berdasarkan al- Qur'an dan hadis. Dalam bidang filsafat, beliau 

menulis Tahafut al-Falasifah (tidak konsistennya para filsuf). Al-Ghazali 

merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam sehingga 

mendapat gelar Hujjatul Islam (bukti kebenaran Islam).  

 



3. AI-Kindi (805‒873 M)  
Al-Kindi merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam. 

Nama lengkapnya Yakub bin Ishak AI-Kindi yang lahir di Kufah pada 

tahun 805 M dan wafat di Bagdad pada tahun 873 M. AI-Kindi termasuk 

cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karya Al-Kindi di bidang-

bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, politik, ilmu jiwa, musik, 

dan matematika. Beliau berpendapat, bahwa filsafat tidak bertentangan 

dengan agama karena keduanya sama-sama membicarakan tentang 

kebenaran. Al-Kindi juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. 

Ia disebut Failasuf al-Arab (filosof orang Arab). 

 

4. AI-Farabi (872‒950 M)  
Al-Farabi merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam. 

Nama lengkapnya Abu Nashr Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlag AI-

Farabi, beliau lahir di Farabi Transoxania pada tahun 872 M dan wafat di 

Damsyik pada tahun 950 M. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni 

berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain: logika, musik, kemiliteran, 

metafisika, teologi, ilmu alam, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya 

yang terkenal berjudul Ar- Royu Ahlul al-Madinah wa aI-Fadilah 

(pemikiran tentang penduduk negara utama 

5. Ibnu Sina (980‒1037 M)  

Ibnu Sina merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam. 

Nama lengkapnya Abu Ali AI-Husein Ibnu Abdullah Ibnu Sina, lahir di 

Desa Afsyana di dekat Bukhara, beliau wafat dan dimakamkan di 

Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, fisika, geometri, logika, ilmu 

hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 

tahun, Ibnu Sina telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran 

Samani, Nuh bin Mansyur. Beliau menulis lebih dari dua ratus buku dan di 

antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun Fi At-Tibb, yang berisi 

ensiklopedi tentang ilmu kedokteran dan Al-Syifa, ensiklopedi tentang 

filsafat dan ilmu pengetahuan. 

Tokoh-tokoh di atas hanya sebagian kecil dari tokoh-tokoh Muslim 

yang hasil pemikiran maupun karya-karyanya telah ikut mengubah 

perjalanan sejarah dunia. Kita tidak hanya harus bangga kepada mereka, 

tapi harus berusaha keras agar dapat mengikuti jejak mereka 

E.  Model/pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan Saintifik 



Metode : Tanya jawab, diskusi dan ceramah 

F. Alat / Media/ Sumber Belajar 

a.  LCD 

b. Bahan tayang 

c. Al Qur’an dan terjemahan 

d. Lembar penilaian   

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi Alokasi waktu 

Pendahuluan • Memberikan salam 

• Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan 

untuk belajar 

• Menanyakan kehadiran siswa 

• Mempersilakan salah satu siswa memimpin doa 

• Tanya jawab materi sebelumnya  

• Menyampaikan tujuan pembelajaran melalui power 

point. 

 

10 menit 

Inti • Mengamati 

- Mengamati tayangan video tentang perkembangan 

masa kejayaan Islam 

- Membaca artikel tentang perkembangan dan kemajuan 

Islam  pada masa kejayaan Islam  

• Menanya 

- Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan 

perkembangan dan kemajuan Islam  pada masa 

kejayaan Islam   seperti faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi kemajuan  peradaban Islam ? 

• Eksperimen/Eksplor 

- Diskusi tentang perkembangan peradaban Islam pada 

masa kejayaan Islam 

 

70 menit 



- Menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan 

peradaban pada masa kejayaan Islam  

- Menelaah hikmah kejayaan islam  yang dapat dijadikan 

contoh untuk keberhasilan dan kemajuan islam 

sekarang ini  

• Assosiasi 

- Menyimpulkan perkembangan peradaban Islam pada 

masa kejayaan Islam  

- Menyimpulkan faktor-faktor yang memepengaruhi 

kemajuan peradaban Islam  pada masa kejayaan Islam 

- Menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemajuan peradaban Islam yang dapat dijadikan contoh 

untuk keberhasilan dan kemajuan islam sekarang ini  

• Komunikasi 

- Menyajikan/melaporkan hasil diskusi tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam 

pada masa kejayaan Islam 

- Menanggapi hasil presentasi (melengkapi, 

mengkonformasi, dan menyanggah). 

- Membuat resume pembelajaran di bawah bimbingan 

guru. 

• Refleksi 

- Menampilkan sikap semangat menumbuh- kembangkan 

ilmu pengetahuan dan kerja keras  sebagai refleksi dari 

pemahaman kemajuan  peradaban Islam pada masa 

kejayaan Islam 

Penutup • Klarifikasi/kesimpulan siswa dibantu oleh guru 

menyimpulkan materi  

• Evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan 

pembelajaran 

• Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan 

pembelajaran 

• Mengucapkan salam 

 

 

 

 



H. Penilaian 

Penilaian Sikap 

No  Nama  Observasi 

Spiritual Jujur Disiplin Gotong Royong 

A B C Ʃ A B C Ʃ A B C Ʃ A B C Ʃ 

1 Andi 3 3 2 2,66 4 4 3 3,66 4 4 4 4,00 3 4 3 3,33 

2 Anita  

3  

4  

 

Indikator Spiritual 

A. Berdo’a sebelum dan sesudah  belajar 

A. Mengucapkan salam sebelum dan sesudah menyampaikan presentase 

B. Mengucapkan rasa syukur atas karunia Allah 

Indikator Jujur 

A. Tidak nyontek dalam  mengerjakan tugas 

B. Mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu apa adanya 

C. Melaporkan data atau informasi apa adanya 

Indikator Disiplin 

A. Masuk kelas tepat waktu 

B. Mengumpulkan tugas tepat waktu 

C. Memakai seragam sesuai tata tertib sekolah 



Indikator Gotong Royong 

A. Aktif dalam kerja kelompok 

B. Rela berkorban untuk orang lain 

C. Suka menolong teman atau orang lain 

Rubrik Indikator 

4 =  selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang 

tidak melakukan 

2 =  kadang-kadang, apabila melakukan dan sering tidak melakukan 

1 =  tidak pernah, apabila tidak pernah  melakukan 

Petunjuk Penskoran 

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 

Perhitungan skor akhir  menggunakan rumus : 

Skor diperoleh   

 Skor maksimal 

Jika perolehan nilai : 

3,33  ≤  4,00 =  Sangat Baik  =  SB 

2,33  ≤  3,33 =  Baik   =  B 

X  4  =  Skor Akhir 



1,33  ≤  2,33 =  Cukup   =  C 

  0     ≤  1,33 =  Kurang    =  K 

 

Penilaian Pengetahuan 

Rubrik Penilaian bentuk Uraian 

Soal  Kunci  Jawaban Bobot  Skor 



Mengapa banyak kaum 

muslim yang tidak 

mengetahui penemu 

penemu muslim? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karena banyaknya propaganda dalam 

pemberitaan atau tidak berimbangnya berita 

terkait sejarah . 

Semua pemberitaan atau informasi tentang 

kejayaan islam di masa lalu seolah-olah ingin 

di samarkan bahkan banyak yang tidak di 

publikasi. Akibatnya banyak akum muslim 

yang tidak mengetahui akan peran penemu 

islsm dalam kehidupan saat ini 

Terlebih lagi banyak kaum muslim yang 

kehilanngan panutan atau idola, karena mereka 

hanya mengira bahwa era teknologi yang saat 

ini mereka banggakan merupakan sumbangsi 

dari tokoh-tokoh dunia yang notabennya 

beragama non muslim. Mereka tidak 

mengetahui bahwa islam dan penemuan di 

masa kejayaan ikut memberikan andil dalam 

percepatan dan perubahan dalam teknologi saat 

ini. 

25 

 

 

 

 

 

25 

Skor Total  25 

 

Perhitungan skor akhir  menggunakan rumus : 

Skor yang diperoleh peserta didik  

 Skor Total  (25) 

X  100  =  Skor Akhir 



Penilaian Penugasan 

No  Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik Penilaian Bentuk 

Instrumen 

Contoh Instrumen 

1.  Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

kejayaan peradaban 

islam 

Penugasan  Pekerjaan 

Rumah 

1. Inventarisir karya 

dan penemu muslim 

di masa kejayaan 

2. Temukan faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

kejayaan islam di 

masa tersebut 

      

     Kendari,     Juli  2016 

Mengetahui 

Kepala Sekolah      Guru PAI dan BP 

   

Dr. Tenggarudin, M.Pd    Suryanagara, S.Ag, 

M.Pd.I.  

NIP. 19621231 198703 1 249    NIP. 

19730407200501 1 008 
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