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Lampiran 1
Daftar Nilai Siswa Kelas VB MIN 2 Konawe Selatan Sebelum

Tindakan (Pra Siklus)

NO Nama Jenis
Kelamin

Nilai KET

1 HC L 0 T.T (Tidak Hadir)
2 SD P 80 T
3 DRM P 70 T
4 AW P 50 T.T

5 FFY P 80 T
6 P L 0 T.T
7 MR P 90 T

8 AAS L 60 T.T
9 LF P 50 T.T

10 WP P 50 T.T
11 AS L 50 T.T

12 FH L 80 T

13 CH P 70 T
14 RA L 40 T.T

15 RA P 100 T
16 ARP L 50 T.T

17 FP L 0 T.T

18 TH L 50 T.T
Jumlah 1.020

Nilai Rata-rata 56,67

Ketuntasan Klasikal 38,89%
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Lampiran 2
SILABUS PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : MIN 2 Konawe Selatan
Mata Pelajaran : Fiqih
Kelas/Semester : VB/2
Standar Kompetensi : 1. Mengenal tata cara ibadah hají

Kompetens
i Dasar

Materi
Pokok

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator Penilaian Alokas
i

waktu

Sumber Belajar

Teknik Bentuk
Instrumen

Contoh Instrumen

1.1. Me
yakini haji
merupakan
perintah
Allah SWT

Pengertian,
hukum, dan
syarat Haji
(pertemuan

1)

 Membaca artikel /
bacaan tentang
haji

 Mencari
pengertian haji

 Mendengarkan
penjelasan guru
tentang waktu
pelaksanaan haji

 Memperhatikan
uraian guru
tentang syarat haji

 Menjelaskan
pengertian haji

 Menyebutkan
hukum haji

 Menyebutkan
waktu
pelaksanaan
haji

 Menyebutkan
syarat haji

Tertulis Soal Pilihan
Ganda

Soal
Menjodohka

n

1. Haji menurut bahasa
adalah....
a. menuju tempat yang

diagungkan
b. sengaja mengunjungi

sesuatu
c. ziarah ke makam Rasul
d.melaksanakan perintah

Allah
Jawaban: A

2 x 35
Menit

- Al-Qur’an
- Buku Pedoman Guru

Mapel Fikih MI, Kelas
V, Kemenag RI, 2014

Rukun,
wajib dan

amalan haji
(pertemuan

2)

 Memperhatikan
uraian guru
tentang wajib haji

 Menyimak
penjelasan guru
tentang rukun haji

 Menyimak
penjelasan guru
tentang sunnah
haji

 Menjelaskan
pengertian
rukun haji

 Menyebutkan
rukun haji

 Menjelaskan
pengertian
wajib haji

 Menyebutkan
wajib haji

 Menyebutkan
sunnah haji

Tertulis Soal Pilihan
Ganda

1. Salah satu rukun haji
adalah....
a. wukuf
b. tahallul
c. mabit
d. baligh

Jawaban A

2 x 35
menit

- Buku Pedoman Guru
Mapel Fikih MI, Kelas
V, Kemenag RI, 2014

Amalan  Menyimak  Menjelaskan Tertulis Soal 1. Wukuf secara bahasa 2 x 35 Buku Pedoman Guru
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dalam haji
(sai’,

wukuf,
mabit di

Muzdalifah
dan Mina

(pertemuan
3)

penjelasan guru
tentang amalan-
amalan dalam haji

amalan dalam
haji

menjodohka
n

bermakna...
Jawaban : berdiam

menit Mapel Fikih MI, Kelas V,
Kemenag RI, 2014

Larangan
dalam haji

dan
pembayan

denda
(pertemuan

4)

 Menyimak
penjelasan guru
tentang larangan
dalam haji

 Menyimak
penjelasan guru
tentang
pembayaran
denda dalam haji

 Menyebutkan
larangan dalam
haji

 Menyebutkan
pembayaran
denda dalam
haji

Tertulis Soal Pilihan
Ganda

1. Larangan selama berhaji
bagi perempuan adalah....
a. memakai pakaian yang

berjahit
b. tidak memakai sarung

tangan
c. memakai sepatu yang

menutupi mata kaki
d. memakai penutup muka
Jawaban: D

2 x 35
menit

Buku Pedoman Guru
Mapel Fikih MI, Kelas V,
Kemenag RI, 2014

Kendari, 11 Februari 2017
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025
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dalam haji
(sai’,

wukuf,
mabit di

Muzdalifah
dan Mina

(pertemuan
3)

penjelasan guru
tentang amalan-
amalan dalam haji

amalan dalam
haji

menjodohka
n

bermakna...
Jawaban : berdiam

menit Mapel Fikih MI, Kelas V,
Kemenag RI, 2014

Larangan
dalam haji

dan
pembayan

denda
(pertemuan

4)

 Menyimak
penjelasan guru
tentang larangan
dalam haji

 Menyimak
penjelasan guru
tentang
pembayaran
denda dalam haji

 Menyebutkan
larangan dalam
haji

 Menyebutkan
pembayaran
denda dalam
haji

Tertulis Soal Pilihan
Ganda

1. Larangan selama berhaji
bagi perempuan adalah....
a. memakai pakaian yang

berjahit
b. tidak memakai sarung

tangan
c. memakai sepatu yang

menutupi mata kaki
d. memakai penutup muka
Jawaban: D

2 x 35
menit

Buku Pedoman Guru
Mapel Fikih MI, Kelas V,
Kemenag RI, 2014

Kendari, 11 Februari 2017
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025
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dalam haji
(sai’,

wukuf,
mabit di

Muzdalifah
dan Mina

(pertemuan
3)

penjelasan guru
tentang amalan-
amalan dalam haji

amalan dalam
haji

menjodohka
n

bermakna...
Jawaban : berdiam

menit Mapel Fikih MI, Kelas V,
Kemenag RI, 2014

Larangan
dalam haji

dan
pembayan

denda
(pertemuan

4)

 Menyimak
penjelasan guru
tentang larangan
dalam haji

 Menyimak
penjelasan guru
tentang
pembayaran
denda dalam haji

 Menyebutkan
larangan dalam
haji

 Menyebutkan
pembayaran
denda dalam
haji

Tertulis Soal Pilihan
Ganda

1. Larangan selama berhaji
bagi perempuan adalah....
a. memakai pakaian yang

berjahit
b. tidak memakai sarung

tangan
c. memakai sepatu yang

menutupi mata kaki
d. memakai penutup muka
Jawaban: D

2 x 35
menit

Buku Pedoman Guru
Mapel Fikih MI, Kelas V,
Kemenag RI, 2014

Kendari, 11 Februari 2017
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025
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Lampiran 3
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)
SIKLUS I PERTEMUAN I

Identitas sekolah:  MIN 2 Konawe Selatan
Mata pelajaran :  FIQIH
Kelas/semester :  VB/2
Pertemuan ke- :  1
Materi pokok : HAJI
Alokasi waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan)
A. Standar Kompetensi

1. Mengenal tata cara ibadah hají
B. Kompetensi Dasar

1.1 Menjelaskan tata cara haji
C. Indikator Pembelajaran

1. Mengetahui arti haji baik secara bahasa maupun istilah
2. Mengetahui hukum pelaksanaan haji
3. Mengetahui syarat wajib haji

D. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat mengetahui arti haji baik secara bahasa maupun istilah
2. Siswa dapat mengetahui hukum pelaksanaan haji
3. Siswa dapat mengetahui syarat wajib haji

E. Materi Pembelajaran
Haji

F. Metode dan Model Pembelajaran
Metode: ceramah, tanya jawab, penugasan
Model  : make a match

G. Media, Alat Pembelajaran dan Sumber Belajar
1. Media dan alat

 Gambar, kartu-kartu, spidol, papan tulis, penghapus
2. Sumber Belajar

 Buku Fiqih kelas 5 MI
H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan awal: (10 Menit)
 Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan menyapa peserta didik
 Guru mengajak peserta didik berdo’a bersama
 Guru memeriksa kehadiran siswa
 Guru mengkondisikan kelas disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik
 Guru melakukan apersepsi dengan bertanya tentang materi sebelumnya yang ada kaitannya dengan materi

yang akan diajarkan, contohnya sebutkan rukun islam.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai
 Guru menjelaskan dan memberikan arahan tentang model yang akan digunakan dalam pembelajaran yaitu

model make a match
Kegiatan Inti (50 Menit)
 Mengamati

- Peserta didik membaca pengertian, hukum dan syarat haji
- Peserta didik menyimak penjelasan guru
- Guru memberikan contoh membaca dalil Al-qur’an tentang perintah haji dan hukum haji

 Menanya
- Peserta didik menanya hal-hal yang terkait dengan materi yang disampaikan guru mengenai pengertian,

hukum dan syarat haji.
 Mengeksplorasi

- Peserta didik mencari/menemukan pengertian  haji, hukum dan syarat haji
- Peserta didik aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model make a match dengan langkah-langkah

sebagai berikut:
 Guru menyiapkan satu set kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang berkaitan dengan materi haji.
 Guru mengelompokkan kelas menjadi dua kelompok yaitu kelompok A dan kelompok B
 Guru membagikan masing-masing sebuah kartu untuk satu orang siswa. Kartu pertanyaan untuk

kelompok A dan kartu jawaban untuk kelompok B
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 Siswa mengamati kartu yang diberikan oleh guru
 Guru menginstruksikan agar siswa yang memegang kartu pertanyaan atau jawaban mencari

pasangannya dalam waktu yang telah ditentukan (maksimal 2 menit)
 Siswa mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh guru
 Guru membimbing siswa dalam kegiatan tersebut
 Siswa yang mendapatkan pasangannya sebelum waktu habis, harus melapor kepada guru dan berdiri

sesuai dengan pasangannya
 Siswa mempresentasikan kartu yang diperolehnya di depan teman-teman atau pasangan yang lain

secara bergantian
 Siswa lain memperhatikan jawaban pasangan yang sedang presentasi apakah sudah benar atau belum
 Guru memberikan poin kepada setiap pasangan pada lembar penghitungan skor (siswa yang

mendapatkan pasangannya dalam waktu 1 menit diberi poin 3, yang menemukan pasangannya dalam
waktu 2 menit mendapat poin 2, yang melebihi waktu diberi poin 1 dan yang tidak menemukan
pasangannya tidak mendapatkan poin).

 Mengkomunikasikan
- Peserta didik membacakan kembali dalil Al-qur’an tentang perintah haji dan hukum haji
- Peserta didik menyimpulkan kembali materi yang telah ia terima/ketahui secara bersama-sama.

Penutup (10 Menit)
 Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan materi yang baru saja diterimanya
 Guru memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran
 Guru memberitahukan materi untuk pertemuan selanjutnya agar dipelajari di rumah
 Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam

I. Penilaian
Teknik Penilaian : Tes Tertulis
Bentuk Penilaian : pilihan ganda

Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar Soal
1. Mengetahui arti haji baik secara bahasa maupun istilah Butir soal nomor 1, 2 dan 3
2. Mengetahui hukum haji dan hukumnya Butir soal nomor 4, 6 dan 8
3. Mengetahui syarat wajib haji Butir soal nomor 5, 7, 9 dan 10

(soal dan kunci jawaban terlampir)

Kendari, 11 Februari 2017
Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025
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 Siswa mengamati kartu yang diberikan oleh guru
 Guru menginstruksikan agar siswa yang memegang kartu pertanyaan atau jawaban mencari

pasangannya dalam waktu yang telah ditentukan (maksimal 2 menit)
 Siswa mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh guru
 Guru membimbing siswa dalam kegiatan tersebut
 Siswa yang mendapatkan pasangannya sebelum waktu habis, harus melapor kepada guru dan berdiri

sesuai dengan pasangannya
 Siswa mempresentasikan kartu yang diperolehnya di depan teman-teman atau pasangan yang lain

secara bergantian
 Siswa lain memperhatikan jawaban pasangan yang sedang presentasi apakah sudah benar atau belum
 Guru memberikan poin kepada setiap pasangan pada lembar penghitungan skor (siswa yang

mendapatkan pasangannya dalam waktu 1 menit diberi poin 3, yang menemukan pasangannya dalam
waktu 2 menit mendapat poin 2, yang melebihi waktu diberi poin 1 dan yang tidak menemukan
pasangannya tidak mendapatkan poin).

 Mengkomunikasikan
- Peserta didik membacakan kembali dalil Al-qur’an tentang perintah haji dan hukum haji
- Peserta didik menyimpulkan kembali materi yang telah ia terima/ketahui secara bersama-sama.

Penutup (10 Menit)
 Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan materi yang baru saja diterimanya
 Guru memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran
 Guru memberitahukan materi untuk pertemuan selanjutnya agar dipelajari di rumah
 Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam

I. Penilaian
Teknik Penilaian : Tes Tertulis
Bentuk Penilaian : pilihan ganda

Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar Soal
1. Mengetahui arti haji baik secara bahasa maupun istilah Butir soal nomor 1, 2 dan 3
2. Mengetahui hukum haji dan hukumnya Butir soal nomor 4, 6 dan 8
3. Mengetahui syarat wajib haji Butir soal nomor 5, 7, 9 dan 10

(soal dan kunci jawaban terlampir)

Kendari, 11 Februari 2017
Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025
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 Siswa mengamati kartu yang diberikan oleh guru
 Guru menginstruksikan agar siswa yang memegang kartu pertanyaan atau jawaban mencari

pasangannya dalam waktu yang telah ditentukan (maksimal 2 menit)
 Siswa mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh guru
 Guru membimbing siswa dalam kegiatan tersebut
 Siswa yang mendapatkan pasangannya sebelum waktu habis, harus melapor kepada guru dan berdiri

sesuai dengan pasangannya
 Siswa mempresentasikan kartu yang diperolehnya di depan teman-teman atau pasangan yang lain

secara bergantian
 Siswa lain memperhatikan jawaban pasangan yang sedang presentasi apakah sudah benar atau belum
 Guru memberikan poin kepada setiap pasangan pada lembar penghitungan skor (siswa yang

mendapatkan pasangannya dalam waktu 1 menit diberi poin 3, yang menemukan pasangannya dalam
waktu 2 menit mendapat poin 2, yang melebihi waktu diberi poin 1 dan yang tidak menemukan
pasangannya tidak mendapatkan poin).

 Mengkomunikasikan
- Peserta didik membacakan kembali dalil Al-qur’an tentang perintah haji dan hukum haji
- Peserta didik menyimpulkan kembali materi yang telah ia terima/ketahui secara bersama-sama.

Penutup (10 Menit)
 Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan materi yang baru saja diterimanya
 Guru memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran
 Guru memberitahukan materi untuk pertemuan selanjutnya agar dipelajari di rumah
 Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam

I. Penilaian
Teknik Penilaian : Tes Tertulis
Bentuk Penilaian : pilihan ganda

Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar Soal
1. Mengetahui arti haji baik secara bahasa maupun istilah Butir soal nomor 1, 2 dan 3
2. Mengetahui hukum haji dan hukumnya Butir soal nomor 4, 6 dan 8
3. Mengetahui syarat wajib haji Butir soal nomor 5, 7, 9 dan 10

(soal dan kunci jawaban terlampir)

Kendari, 11 Februari 2017
Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025
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Lampiran 4
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)
SIKLUS I PERTEMUAN II

Identitas sekolah:  MIN 2 Konawe Selatan
Mata pelajaran :  FIQIH
Kelas/semester :  V/2
Pertemuan ke- :  2
Materi pokok : HAJI
Alokasi waktu : 2 x 35 menit (1 x Pertemuan)
A. Standar Kompetensi

1. Mengenal tata cara ibadah hají
B. Kompetensi Dasar

1.1 Menjelaskan tata cara haji
C. Indikator Pembelajaran

4.  Mengetahui rukun haji
5.  Mengetahui wajib haji
6.  Mengetahui sunnah haji

D. Tujuan Pembelajaran
4.1 Siswa dapat mengetahui rukun haji
5.1 Siswa dapat mengetahui wajib haji
6.1 Siswa dapat mengetahui sunnah haji

E. Materi Pembelajaran
Haji

F. Metode dan Model Pembelajaran
Metode: ceramah, tanya jawab, penugasan
Model  : make a match

G. Media, Alat Pembelajaran dan Sumber Belajar
3. Media dan alat

 Kartu-kartu, spidol, papan tulis
4. Sumber Belajar

 Buku Fiqih kelas 5 MI

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Pendahuluan (7 Menit)
 Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan menyapa peserta didik
 Guru mengajak peserta didik berdo’a bersama
 Guru memeriksa kehadiran
 Guru mengkondisikan kelas disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta

didik
 Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan materi pada pertemuan sebelumnya
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai
 Guru menjelaskan dan memberikan arahan tentang model yang akan digunakan dalam pembelajaran yaitu

model make a match
2. Kegiatan Inti (53 Menit)

 Mengamati
- Peserta didik membaca rukun,wajib dan sunnah haji, serta perbedaan rukun dan wajib haji
- Peserta didik menyimak penjelasan guru

 Menanya
- Peserta didik menanya hal-hal yang terkait dengan materi yang disampaikan guru mengenai rukun,

wajib dan sunnah haji, serta perbedaan rukun dan wajib haji
 Mengeksplorasi

- Peserta didik mencari/menemukan rukun, wajib dan sunnah haji, serta perbedaan rukun dan wajib
haji

- Peserta didik aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model make a match dengan langkah-
langkah sebagai berikut:
 Guru menyiapkan satu set kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang berkaitan dengan materi

haji pokok bahasan rukun dan wajib haji serta perbedaannya.
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 Guru mengelompokkan kelas menjadi dua kelompok yaitu kelompok A dan kelompok B
 Guru membagikan masing-masing sebuah kartu untuk satu orang siswa. Kartu pertanyaan untuk

kelompok A dan kartu jawaban untuk kelompok B
 Siswa mengamati kartu yang diberikan oleh guru
 Guru menginstruksikan agar siswa yang memegang kartu pertanyaan atau jawaban mencari

pasangannya dalam waktu yang telah ditentukan (maksimal 2 menit)
 Siswa mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh guru
 Guru membimbing siswa dalam kegiatan tersebut
 Siswa yang mendapatkan pasangannya sebelum waktu habis, harus melapor kepada guru dan

berdiri sesuai dengan pasangannya
 Siswa mempresentasikan kartu yang diperolehnya di depan teman-teman atau pasangan yang

lain secara bergantian
 Siswa lain memperhatikan jawaban pasangan yang sedang presentasi apakan sudah benar atau

belum
 Guru memberikan poin kepada setiap pasangan pada lembar penghitungan skor (siswa yang

mendapatkan pasangannya dalam waktu 1 menit diberi poin 3, yang menemukan pasangannya
dalam waktu 2 menit mendapat poin 2, yang melebihi waktu diberi poin 1 dan yang tidak
menemukan pasangannya tidak mendapatkan poin).

 Guru menghitung skor tiap siswa kemudian memberikan penghargaan kepada siswa yang
berhasil memperoleh skor tertinggi

 Guru memberikan tes tertulis kepada siswa
 Mengkomunikasikan

- Peserta didik menyimpulkan kembali materi yang telah ia terima/ketahui secara bersama-sama.
3. Penutup (10 Menit)
 Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan materi yang baru saja diterimanya
 Guru memberitahukan materi untuk pertemuan selanjutnya agar dipelajari di rumah
 Guru memotivasi siswa untuk belajar lebih giat dan mendapat skor tinggi
 Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam

I. Penilaian
Teknik Penilaian : Tes Tertulis
Bentuk Penilaian : Pilihan ganda

Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar Soal
4. Mengetahui rukun haji Butir soal nomor 11, 12, 13, 14, 15

5. Mengetahui wajib haji Butir soal nomor 16, 17, 18, 20
6. Mengetahui sunnah haji Butir soal nomor 19

Kendari, 18 Februari 2017
Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025
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 Guru mengelompokkan kelas menjadi dua kelompok yaitu kelompok A dan kelompok B
 Guru membagikan masing-masing sebuah kartu untuk satu orang siswa. Kartu pertanyaan untuk

kelompok A dan kartu jawaban untuk kelompok B
 Siswa mengamati kartu yang diberikan oleh guru
 Guru menginstruksikan agar siswa yang memegang kartu pertanyaan atau jawaban mencari

pasangannya dalam waktu yang telah ditentukan (maksimal 2 menit)
 Siswa mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh guru
 Guru membimbing siswa dalam kegiatan tersebut
 Siswa yang mendapatkan pasangannya sebelum waktu habis, harus melapor kepada guru dan

berdiri sesuai dengan pasangannya
 Siswa mempresentasikan kartu yang diperolehnya di depan teman-teman atau pasangan yang

lain secara bergantian
 Siswa lain memperhatikan jawaban pasangan yang sedang presentasi apakan sudah benar atau

belum
 Guru memberikan poin kepada setiap pasangan pada lembar penghitungan skor (siswa yang

mendapatkan pasangannya dalam waktu 1 menit diberi poin 3, yang menemukan pasangannya
dalam waktu 2 menit mendapat poin 2, yang melebihi waktu diberi poin 1 dan yang tidak
menemukan pasangannya tidak mendapatkan poin).

 Guru menghitung skor tiap siswa kemudian memberikan penghargaan kepada siswa yang
berhasil memperoleh skor tertinggi

 Guru memberikan tes tertulis kepada siswa
 Mengkomunikasikan

- Peserta didik menyimpulkan kembali materi yang telah ia terima/ketahui secara bersama-sama.
3. Penutup (10 Menit)
 Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan materi yang baru saja diterimanya
 Guru memberitahukan materi untuk pertemuan selanjutnya agar dipelajari di rumah
 Guru memotivasi siswa untuk belajar lebih giat dan mendapat skor tinggi
 Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam

I. Penilaian
Teknik Penilaian : Tes Tertulis
Bentuk Penilaian : Pilihan ganda

Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar Soal
4. Mengetahui rukun haji Butir soal nomor 11, 12, 13, 14, 15

5. Mengetahui wajib haji Butir soal nomor 16, 17, 18, 20
6. Mengetahui sunnah haji Butir soal nomor 19

Kendari, 18 Februari 2017
Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025
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 Guru mengelompokkan kelas menjadi dua kelompok yaitu kelompok A dan kelompok B
 Guru membagikan masing-masing sebuah kartu untuk satu orang siswa. Kartu pertanyaan untuk

kelompok A dan kartu jawaban untuk kelompok B
 Siswa mengamati kartu yang diberikan oleh guru
 Guru menginstruksikan agar siswa yang memegang kartu pertanyaan atau jawaban mencari

pasangannya dalam waktu yang telah ditentukan (maksimal 2 menit)
 Siswa mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh guru
 Guru membimbing siswa dalam kegiatan tersebut
 Siswa yang mendapatkan pasangannya sebelum waktu habis, harus melapor kepada guru dan

berdiri sesuai dengan pasangannya
 Siswa mempresentasikan kartu yang diperolehnya di depan teman-teman atau pasangan yang

lain secara bergantian
 Siswa lain memperhatikan jawaban pasangan yang sedang presentasi apakan sudah benar atau

belum
 Guru memberikan poin kepada setiap pasangan pada lembar penghitungan skor (siswa yang

mendapatkan pasangannya dalam waktu 1 menit diberi poin 3, yang menemukan pasangannya
dalam waktu 2 menit mendapat poin 2, yang melebihi waktu diberi poin 1 dan yang tidak
menemukan pasangannya tidak mendapatkan poin).

 Guru menghitung skor tiap siswa kemudian memberikan penghargaan kepada siswa yang
berhasil memperoleh skor tertinggi

 Guru memberikan tes tertulis kepada siswa
 Mengkomunikasikan

- Peserta didik menyimpulkan kembali materi yang telah ia terima/ketahui secara bersama-sama.
3. Penutup (10 Menit)
 Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan materi yang baru saja diterimanya
 Guru memberitahukan materi untuk pertemuan selanjutnya agar dipelajari di rumah
 Guru memotivasi siswa untuk belajar lebih giat dan mendapat skor tinggi
 Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam

I. Penilaian
Teknik Penilaian : Tes Tertulis
Bentuk Penilaian : Pilihan ganda

Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar Soal
4. Mengetahui rukun haji Butir soal nomor 11, 12, 13, 14, 15

5. Mengetahui wajib haji Butir soal nomor 16, 17, 18, 20
6. Mengetahui sunnah haji Butir soal nomor 19

Kendari, 18 Februari 2017
Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025
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Lampiran 5
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)
SIKLUS II PERTEMUAN I

Identitas sekolah:  MIN 2 Konawe Selatan
Mata pelajaran :  FIQIH
Kelas/semester :  V/2
Pertemuan ke- :  3
Materi pokok : HAJI
Alokasi waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan)
A. Standar Kompetensi

1. Mengenal tata cara ibadah hají
B. Kompetensi Dasar

1.1 Menjelaskan tata cara haji
C. Indikator Pembelajaran

Mengetahui amalan dalam berhaji (sai’, wukuf di Arafah, Mabit di Muzdalifah dan di Mina)
D. Tujuan Pembelajaran

Siswa dapat mengetahui amalan dalam berhaji (sai’, wukuf di Arafah, Mabit di Muzdalifah dan di Mina)
E. Materi Pembelajaran

Haji
F. Metode dan Model Pembelajaran

Metode: ceramah, tanya jawab, penugasan
Model  : make a match

G. Media, Alat Pembelajaran dan Sumber Belajar
5. Media dan alat

 Kartu-kartu, spidol, papan tulis
6. Sumber Belajar

 Buku Fiqih kelas 5 MI
H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

4. Pendahuluan
 Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan menyapa peserta didik
 Guru mengajak peserta didik berdo’a bersama
 Guru memeriksa kehadiran siswa
 Guru mengkondisikan kelas disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta

didik
 Guru melakukan apersepsi dengan bertanya materi yang telah lalu
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai
 Guru menjelaskan dan memberikan arahan tentang model yang akan digunakan dalam pembelajaran yaitu

model make a match
 Untuk menarik perhatian siswa maka peneliti sebagai guru menunjukkan media pembelajaran yaitu kartu

soal dan jawaban yang mempunyai bentuk yang berbeda dan lebih menarik dibanding media yang lalu
5. Kegiatan Inti

 Mengamati
- Peserta didik membaca amalan dalam berhaji
- Peserta didik menyimak penjelasan guru

 Menanya
- Peserta didik menanya hal-hal yang terkait dengan materi yang disampaikan guru mengenai amalan

dalam berhaji
 Mengeksplorasi

- Peserta didik mencari/menemukan amalan dalam berhaji
- Peserta didik aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model make a match dengan langkah-

langkah sebagai berikut:
 Guru menyiapkan satu set kartu pertanyaan dan kartu jawaban serta kartu penilaian yang

berkaitan dengan materi haji.
 Guru mengelompokkan kelas menjadi tiga kelompok yaitu kelompok A, kelompok B dan

kelompok C
 Guru membagikan masing-masing sebuah kartu untuk satu orang siswa. Kartu pertanyaan untuk

kelompok A dan kartu jawaban untuk kelompok B dan kartu penilaian untuk kelompok C
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 Siswa mengamati kartu yang diberikan oleh guru pada posisi yang telah ditentukan
 Guru menginstruksikan agar siswa yang memegang kartu pertanyaan atau jawaban mencari

pasangannya dalam waktu yang telah ditentukan (maksimal 2 menit)
 Siswa mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh guru
 Guru membimbing siswa dalam kegiatan tersebut
 Siswa yang mendapatkan pasangannya sebelum waktu habis, harus melapor kepada guru dan

berdiri sesuai dengan pasangannya
 Siswa mempresentasikan kartu yang diperolehnya di depan teman-teman yang memegang kartu

penilaian dan pasangan yang lain secara bergantian
 Siswa lain yang memegang kartu penilaian dan pasangan yang lain memperhatikan jawaban

pasangan yang sedang presentasi apakah sudah benar atau belum, apabila benar maka kelompok
C menunjukkan kartu berbentuk wajah senyum dan jika salah maka kelompok C
menunjukkan bentuk wajah sedih yang terdapat pada kartunya masing-masing

 Guru memberikan poin kepada setiap pasangan pada lembar penghitungan skor (siswa yang
mendapatkan pasangannya dalam waktu 1 menit diberi poin 3, yang menemukan pasangannya
dalam waktu 2 menit mendapat poin 2, yang melebihi waktu diberi poin 1 dan yang tidak
menemukan pasangannya tidak mendapatkan poin).

 Mengulang kembali penerapan model pembelajaran make a match tetapi dengan berganti posisi
(kelompok C di bagi menjadi 2 kelompok yaitu A dan B, sedangkan kelompok A dan B menjadi
kelompok C)

 Mengkomunikasikan
- Peserta didik menyimpulkan kembali materi yang telah ia terima/ketahui secara bersama-sama.

6. Penutup
 Guru memberikan pengutan materi yang baru saja diterimanya dan memotivasi siswa untuk lebih giat

dalam belajar
 Guru memberitahukan materi untuk pertemuan selanjutnya agar dipelajari di rumah
 Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam

I. Penilaian
Teknik Penilaian : Tes Tertulis
Bentuk Penilaian : Menjodohkan
No Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar Soal

7. Mengetahui amalan dalam haji Butir soal nomor 11, 12, 13, 14, 15

Kendari, 4 Maret 2017

Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025
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 Siswa mengamati kartu yang diberikan oleh guru pada posisi yang telah ditentukan
 Guru menginstruksikan agar siswa yang memegang kartu pertanyaan atau jawaban mencari

pasangannya dalam waktu yang telah ditentukan (maksimal 2 menit)
 Siswa mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh guru
 Guru membimbing siswa dalam kegiatan tersebut
 Siswa yang mendapatkan pasangannya sebelum waktu habis, harus melapor kepada guru dan

berdiri sesuai dengan pasangannya
 Siswa mempresentasikan kartu yang diperolehnya di depan teman-teman yang memegang kartu

penilaian dan pasangan yang lain secara bergantian
 Siswa lain yang memegang kartu penilaian dan pasangan yang lain memperhatikan jawaban

pasangan yang sedang presentasi apakah sudah benar atau belum, apabila benar maka kelompok
C menunjukkan kartu berbentuk wajah senyum dan jika salah maka kelompok C
menunjukkan bentuk wajah sedih yang terdapat pada kartunya masing-masing

 Guru memberikan poin kepada setiap pasangan pada lembar penghitungan skor (siswa yang
mendapatkan pasangannya dalam waktu 1 menit diberi poin 3, yang menemukan pasangannya
dalam waktu 2 menit mendapat poin 2, yang melebihi waktu diberi poin 1 dan yang tidak
menemukan pasangannya tidak mendapatkan poin).

 Mengulang kembali penerapan model pembelajaran make a match tetapi dengan berganti posisi
(kelompok C di bagi menjadi 2 kelompok yaitu A dan B, sedangkan kelompok A dan B menjadi
kelompok C)

 Mengkomunikasikan
- Peserta didik menyimpulkan kembali materi yang telah ia terima/ketahui secara bersama-sama.

6. Penutup
 Guru memberikan pengutan materi yang baru saja diterimanya dan memotivasi siswa untuk lebih giat

dalam belajar
 Guru memberitahukan materi untuk pertemuan selanjutnya agar dipelajari di rumah
 Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam

I. Penilaian
Teknik Penilaian : Tes Tertulis
Bentuk Penilaian : Menjodohkan
No Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar Soal

7. Mengetahui amalan dalam haji Butir soal nomor 11, 12, 13, 14, 15

Kendari, 4 Maret 2017

Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025
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 Siswa mengamati kartu yang diberikan oleh guru pada posisi yang telah ditentukan
 Guru menginstruksikan agar siswa yang memegang kartu pertanyaan atau jawaban mencari

pasangannya dalam waktu yang telah ditentukan (maksimal 2 menit)
 Siswa mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh guru
 Guru membimbing siswa dalam kegiatan tersebut
 Siswa yang mendapatkan pasangannya sebelum waktu habis, harus melapor kepada guru dan

berdiri sesuai dengan pasangannya
 Siswa mempresentasikan kartu yang diperolehnya di depan teman-teman yang memegang kartu

penilaian dan pasangan yang lain secara bergantian
 Siswa lain yang memegang kartu penilaian dan pasangan yang lain memperhatikan jawaban

pasangan yang sedang presentasi apakah sudah benar atau belum, apabila benar maka kelompok
C menunjukkan kartu berbentuk wajah senyum dan jika salah maka kelompok C
menunjukkan bentuk wajah sedih yang terdapat pada kartunya masing-masing

 Guru memberikan poin kepada setiap pasangan pada lembar penghitungan skor (siswa yang
mendapatkan pasangannya dalam waktu 1 menit diberi poin 3, yang menemukan pasangannya
dalam waktu 2 menit mendapat poin 2, yang melebihi waktu diberi poin 1 dan yang tidak
menemukan pasangannya tidak mendapatkan poin).

 Mengulang kembali penerapan model pembelajaran make a match tetapi dengan berganti posisi
(kelompok C di bagi menjadi 2 kelompok yaitu A dan B, sedangkan kelompok A dan B menjadi
kelompok C)

 Mengkomunikasikan
- Peserta didik menyimpulkan kembali materi yang telah ia terima/ketahui secara bersama-sama.

6. Penutup
 Guru memberikan pengutan materi yang baru saja diterimanya dan memotivasi siswa untuk lebih giat

dalam belajar
 Guru memberitahukan materi untuk pertemuan selanjutnya agar dipelajari di rumah
 Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam

I. Penilaian
Teknik Penilaian : Tes Tertulis
Bentuk Penilaian : Menjodohkan
No Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar Soal

7. Mengetahui amalan dalam haji Butir soal nomor 11, 12, 13, 14, 15

Kendari, 4 Maret 2017

Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025
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Lampiran 6
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)
SIKLUS II PERTEMUAN II

Identitas sekolah:  MIN 2 Konawe Selatan
Mata pelajaran :  FIQIH
Kelas/semester :  V/2
Pertemuan ke- :  4
Materi pokok : HAJI
Alokasi waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan)
A. Standar Kompetensi

1. Mengenal tata cara ibadah hají
B. Kompetensi Dasar

1.1 Menjelaskan tata cara ibadah haji
C. Indikator Pembelajaran

1. Mengetahui larangan selama berhaji
2. Mengetahui pembayaran dam dalam haji

D. Tujuan Pembelajaran
1.1 Siswa dapat mengetahui larangan selama berhaji
2.1 Siswa dapat mengetahui pembayaran dam dalam haji

E. Materi Pembelajaran
Haji

F. Metode dan Model Pembelajaran
Metode: Ceramah, tanya jawab, penugasan
Model  : Make a match

G. Media, Alat Pembelajaran dan Sumber Belajar
7. Media dan alat

 Gambar, kartu-kartu, spidol, papan tulis
8. Sumber Belajar

 Buku Fiqih kelas 5 MI

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
7. Pendahuluan (7 Menit)

 Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan menyapa peserta didik
 Guru mengajak peserta didik berdo’a bersama
 Guru memeriksa kehadiran
 Guru mengkondisikan kelas disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta

didik
 Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan materi pada pertemuan sebelumnya
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai
 Guru menjelaskan dan memberikan arahan tentang model yang akan digunakan dalam pembelajaran

yaitu model make a match
 Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok

8. Kegiatan Inti (53 Menit)
 Mengamati

- Peserta didik memperhatikan gambar yang diberikan oleh guru
- Peserta didik membaca larangan dan pembayaran denda dalam berhaji
- Peserta didik menyimak penjelasan guru terkait larangan dan pembayaran denda dalam berhaji

 Menanya
- Peserta didik menanya hal-hal yang terkait dengan materi yang disampaikan guru mengenai larangan

dan pembayaran denda dalam berhaji
 Mengeksplorasi

- Peserta didik mencari/menemukan larangan dan pembayaran denda dalam berhaji
- Peserta didik aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dalam kelompok untuk berdiskusi dan

bekerjasama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dalam kelompok:
o Guru membagikan beberapa gambar yang berkaitan dengan materi
o Guru menjelaskan materi sambil menyuruh siswa untuk memperhatikan gambar yang telah

diberikan sebelumnya serta diselingi dengan tanya jawab
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o Guru memberikan kesempatan kepada siswa mendiskusikan materi yang baru saja dipelajari
bersama teman kelompoknya karena nanti diadakan kompetisi untuk membuat rangkuman secara
kelompok

o Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum jelas
atau belum mereka pahami

o Guru membagikan papan rangkuman kepada tiap kelompok dan menjelaskan cara kerjanya
o Setelah siswa paham, guru menginstruksikan tiap-tiap kelompok mengerjakan rangkuman

tersebut
o Guru membimbing siswa dalam kegiatan kelompok
o Setelah selesai, 2 orang siswa mewakili temannya untuk mempresentasikan hasil kerja

kelompoknya dan mengoreksinya secara bersama-sama
- Peserta didik aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model make a match dengan langkah-

langkah sebagai berikut:
o Guru menyiapkan satu set kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang berkaitan dengan materi haji

serta kartu penilaian.
o Guru mengelompokkan kelas menjadi tiga kelompok yaitu kelompok A, B dan C
o Guru membagikan masing-masing sebuah kartu untuk satu orang siswa. Kartu pertanyaan untuk

kelompok A dan kartu jawaban untuk kelompok B dan kartu penilaian untuk kelompok C
o Siswa mengamati kartu yang diberikan oleh guru pada posisi yang telah ditentukan
o Guru menginstruksikan agar siswa yang memegang kartu pertanyaan atau jawaban mencari

pasangannya dalam waktu yang telah ditentukan (maksimal 2 menit)
o Siswa mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh guru
o Guru membimbing siswa dalam kegiatan tersebut
o Siswa yang mendapatkan pasangannya sebelum waktu habis, harus melapor kepada guru dan

berdiri sesuai dengan pasangannya
o Siswa mempresentasikan kartu yang diperolehnya di depan teman-teman yang memegang kartu

penilaian dan pasangan yang lain secara bergantian
o Siswa lain yang memegang kartu penilaian dan pasangan yang lain memperhatikan jawaban

pasangan yang sedang presentasi apakah sudah benar atau belum, apabila benar maka kelompok
C menunjukkan kartu berbentuk wajah senyum        dan jika salah maka kelompok C
menunjukkan bentuk wajah sedih        yang terdapat pada kartunya masing-masing

o Guru memberikan poin kepada setiap pasangan pada lembar penghitungan skor (siswa yang
mendapatkan pasangannya dalam waktu 1 menit diberi poin 3, yang menemukan pasangannya
dalam waktu 2 menit mendapat poin 2, yang melebihi waktu diberi poin 1 dan yang tidak
menemukan pasangannya tidak mendapatkan poin).

o Mengulang kembali penerapan model pembelajaran make a match tetapi dengan berganti posisi
(kelompok C di bagi menjadi 2 kelompok yaitu A dan B, sedangkan kelompok A dan B menjadi
kelompok C)

o Guru memberikan tes evaluasi kepada siswa
 Guru memberikan hadiah kepada siswa yang memperoleh skor tertinggi sebagai bentuk

penghargaan.
 Mengkomunikasikan

- Siswa berdiskusi dalam kelompok
- Peserta didik menyimpulkan kembali materi yang telah ia terima/ketahui secara bersama-sama.

3.   Penutup (10 Menit)
 Guru memberikan penguatan materi kepada siswa
 Guru memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran
 Guru memberikan hadiah kepada siswa yang memperoleh skor tertinggi sebagai bentuk penghargaan
 Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan membaca hamdalah dan mengakhiri pertemuan dengan

ucapan salam

I. Penilaian
Teknik Penilaian : Tes Tertulis
Bentuk Penilaian : Pilihan ganda dan menjodohkan

No Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar Soal
8. Mengetahui larangan selama  berhaji Butir soal nomor 1, 2, 3
9. Mengetahui pembayaran denda (dam) dalam berhaji Butir soal nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (soal dan

kunci jawaban terlampir)
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Kendari, 11 Maret 2017
Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025
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Kendari, 11 Maret 2017
Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025
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Kendari, 11 Maret 2017
Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025
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Lampiran 7

KISI-KISI INSTRUMEN/TES HASIL BELAJAR (SIKLUS I & SIKLUS II)

Standar Kompetensi : 1. Mengenal tata cara ibadah hají
Kompetensi Dasar Siklus 1 : 1. Menjelaskan tata cara ibadah haji
Kompetensi Dasar Siklus 1I : 1. Menjelaskan tata cara ibadah haji

NO Siklus I Indikator / Tujuan
Pembelajaran

Instrumen
Soal

Soal Evaluasi Skor
B S

1 Pertemuan
I

4. Mengetahui arti
haji baik secara
bahasa maupun
istilah

5. Mengetahui hukum
pelaksanaan haji

6. Mengetahui syarat
wajib haji

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10

2. Haji menurut bahasa adalah....
a. menuju tempat yang diagungkan c. sengaja mengunjungi sesuatu
b. ziarah ke makam Rasul d. melaksanakan perintah Allah

Jawaban : A
3. Perintah berhaji terdapat pada surah....

a. Al- Baqarah c.   Al-Imran
b. An-Nisa d. Al-Maidah
Jawaban : C

4. Ayat di bawah menerangkan tentang....

            
a. kewajiban haji c.   sunnah puasa
b. kewajiban puasa d.   perintah puasa
Jawaban : A

5. Seorang muslim yang cukup syarat dan telah mampu untuk menunaikan haji maka hukumnya....
menunaikan haji.
a. sunnah c.   makruh
b. haram d. wajib
Jawaban : D

6. Tahun dimulainya kewajiban haji adalah sejak tahun ke-...
a. 7 Hijriah c.  9 Hijriah
b. 8 Hijriah d.  10 Hijriah
Jawaban : B

7. Hukum asal ibadah haji adalah...
a. wajib c.  makruh
b. sunnah d.  haram
Jawaban : A

8. Syarat wajib haji bagi umat Islam ada...

1 0
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a. empat c.  enam
b. lima d. tujuh
Jawaban : B

9. Kewajiban melaksanakan haji bagi umat Islam sebanyak...
a. 2 kali c.   4 kali
b. 3 kali d.   1 kali
Jawaban : D

10. Anak kecil yang belum baligh yang ikut melaksanakan haji maka hukumnya...
a. wajib c.   makruh
b. sunnah d.   haram
Jawaban : B

11. Istitha’ah artinya...
a. berani c.   takut
b. mampu d.   lemah
Jawaban : B

Pertemuan
II

7. Mengetahui rukun
haji

8. Mengetahui wajib
haji

9. Mengetahui sunnah
haji

11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19,
20

12. Salah satu rukun haji adalah....
e. wukuf c. tahallul
f. mabit d.  baligh
Jawaban : A

13. Thawaf yang termasuk rukun haji adalah....
a. wada’ c.   qudum
b. ifadah d.   sunnah
Jawaban : B

14. Sa’i artinya berlari-lari kecil dari bukit .... ke bukit ....
a. Shafa ke bukit Jabal Nur c. Shafa ke bukit Marwah
b. Marwah ke bukit Jabal Tursina d. Multazam ke bukit Marwah
Jawaban : C

15. Sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, bila tertinggal tidak sah hajinya dan tidak
dapat diganti dengan denda disebut....
a. rukun haji c. wajib haji
b. sunnah haji d. syarat haji
Jawaban : A

16. Tawaf yang dilakukan sewaktu akan meninggalkan kota Mekkah disebut....
a. wada’ c.  ifadah
b. qudum d.  sunnah
Jawaban : A

17. Denda dalam  istilah haji disebut....
a. hadiah c. dam
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b. bunga d. bercukur
Jawaban : C

18. Semua pekerjaan yang diperintahkan Allah tetapi tidak bersifat jazim (tegas), diberi pahala bagi
orang yang mengerjakan serta tidak disiksa bagi orang yang meninggalkan disebut....
a. wajib c. mubah
b. sunnah d. haram
Jawaban : B

19. Sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji,bila tertinggal dapat diganti dengan denda dan
hajinya sah, disebut....
a. rukun haji c. wajib haji
b. sunnah haji d. syarat haji
Jawaban : C

20. Salah satu sunnah haji adalah....
a. memotong kuku c. memakai baju putih tidak berjahit
b. mencukur rambut d. mandi ketika hendak ihram
Jawaban : D

21. Salah satu wajib haji yaitu mabit (bermalam) di Mina selama dua/tiga malam pada hari tasyrik.
Hari tasyrik jatuh pada ....
a. 6, 7, dan 8 Dzulhijjah c. 9, 10 dan 11 Dzulhijjah
b. 7, 8, dan 9 Dzulhijjah d. 11, 12, dan 13 Dzulhijjah
Jawaban : D

2 Siklus II
Pertemuan

I
Mengetahui amalan
dalam berhaji (sai’,
wukuf di Arafah,
Mabit di Muzdalifah
dan di Mina)

11, 12, 13,
14, 15

11. Wukuf secara bahasa bermakna...
Jawaban : berdiam

12. Lari kecil dari bukit Shafa ke bukit
Marwah sebanyak 7 kali disebut...
Jawaban : sai’

13. Memperbanyak bacaan talbiyah, takbir,
dzikir, tahlil dan tahmid selama berhaji
adalah...
Jawaban : sunnah haji

14. Melempar batu atau kerikil dalam ibadah
haji disebut...
Jawaban : melempar jumrah

15. Bermalam di Mina dilakukan pada
tanggal...
Jawaban : 11, 12, 13 Dzulhijjah

sunnah haji

11,12,13 Dzulhijjah

sai’
tahallul
berdiam
melempar jumrah

2 0
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Pertemuan
II

1. Mengetahui
larangan selama
berhaji

2. Mengetahui
pembayaran dam
dalam haji

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10

1. Salah satu  larangan selama berhaji bagi laki-laki adalah....
a. memakai pakaian yang tidak berjahit c. tidak memakai penutup kepala
b. memakai sepatu yang tidak menutupi mata kaki d.   menjadi wali nikah
Jawaban : D

2. Larangan selama berhaji bagi perempuan adalah....
a.memakai pakaian yang berjahit c.   tidak memakai sarung tangan
b.memakai sepatu yg menutupi mata kaki d.   memakai penutup muka
Jawaban : D

3. Salah satu larangan selama berhaji baik bagi laki-laki ataupun perempuan adalah....
a. tidak memakai wangi-wangian
b. mencaci, bertengkar atau mengucap kata kotor
c. tidak mencukur rambut atau bulu badan lain
d. tidak memotong kuku
Jawaban : B

4. Orang yang diwajibkan membayar dam selama ibadah haji atau umrah adalah orang yang....
a. melanggar larangan c.   bersedekah
b. melakukan perintah d.   sakit

Jawaban : A
5. Pembayaran dam disebabkan melanggar larangan ihram adalah....

a. menyembelih seekor domba di tanah suci Mekkah
b. menyembelih seekor sapi di tanah suci Mekkah
c. menyembelih seekor kambing di tanah suci Mekkah
d. menyembelih seekor unta di tanah suci Mekkah
Jawaban : D

6. a) Bercukur d) Memakai wangi-wangian
b) Memotong kuku e) Memakai minyak rambut
c) Memakai pakaian berjahit bagi pria
Jika tidak mampu untuk menyembelih seekor kambing sebagai dam karena melakukan salah satu
larangan di atas, maka dam dapat diganti dengan ....
a. berpuasa selama 3 hari
b. berpuasa selama 4 hari
c. berpuasa selama 5 hari
d. berpuasa selama 6 hari
Jawaban : A

7.Dam karena membunuh binatang buruan yang halal dimakan ketika berada di tanah suci
hukumnya...
a. sunnah c. wajib
b. haram d. mubah
Jawaban : B

1 0
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8. Binatang yang dibolehkan untuk dibunuh ketika berada di tanah suci adalah....
a. sapi c.  unta
b. domba d.  kalajengking

Jawaban : D
9. a) Hadir di padang Arafah d) Mabit di Mina dan Muzdalifah

b) Mengerjakan haji secara tamattu’ atau qiran ) Melontar jumrah
c) Ihram dari miqatnya f) Thawaf wada’
Dam karena tidak mengerjakan salah satu amalan di atas adalah....
a. menyembelih seekor kambing dan diberikan kepada fakir miskin
b. menyembelih seekor unta dan diberikan kepada fakir miskin
c. menyembelih seekor lembu dan diberikan kepada fakir miskin
d. menyembelih seekor sapi dan diberikan kepada fakir miskin
Jawaban : B

10. Seseorang yang membunuh hewan di tanah suci berupa unta diwajibkan untuk membayar dam
berupa....
a. menyembelih binatang unta c. menyembelih binatang kambing
b. menyembelih binatang sapi d. menyembelih binatang domba
Jawaban : A



110

Lampiran 8

KRITERIA PEMBERIAN POIN PADA PERMAINAN KARTU

NO Skor Siswa Poin

1 Jika siswa mendapat pasangan kartunya dalam waktu kurang dari  1 menit mendapat

poin

3

2 Jika siswa mendapat pasangan kartunya dalam waktu 1 menit mendapat poin 2

3 Jika siswa mendapat pasangan kartunya dalam waktu 2 menit mendapat poin 1

4 Jika siswa tidak menemukan pasangan mendapat poin 0
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Lampiran 9

MATERI FIQIH KELAS VB SIKLUS I

HAJI

A. Arti, Hukum dan Syarat Haji
1. Arti Haji

Secara bahasa haji berarti pergi menuju tempat yang diagungkan. Sedangkan secara istilah haji berarti
sengaja mengunjungi Ka’bah di kota Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji dengan syarat tertentu.

Kewajiban melaksanakan ibadah haji terdapat dalam surat Ali Imran ayat 97:
ِمْنيَ َولِّلِه َعَلى النَِّاس ِحجُّ اْلَبـَْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبْيًال َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ اهللاَ َغِينٌّ َعِن اْلَعالَ 

Artinya: “Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke
Baitullah yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.
Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha kaya
(tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam (Q.S Ali Imran: 97).

Haji wajib dikerjakan dengan segera bagi muslim yang cukup syarat dan mampu untuk menunaikan
ibadah haji tetapi tidak melakukannya maka ia berdosa  sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

ُلْوا ِاَىل اجلِّْ َفِانَّ َاحَ  )َرَواُه َاْمحَدُ (َدُكْم َال يَْدرِي َمايـَْعِرُض َلُه َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اهللاُ َعْنُه َقاَل النَِّيبُ َصلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم تـََعجَّ
Artinya: Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda: hendaknya kamu bersegera mengerjakan haji,

sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari (mengetahui) sesuatu halangan yang
akan merintanginya” (HR. Ahmad).

Adapun dimulainya kewajiban haji ada yang menyatakan sejak tahun ke-9 Hijriyah ada juga yang
menyatakan sejak tahun ke-6 Hijriyah. Kewajiban melaksanakan haji adalah satu kali seumur hidup bagi orang
Islam yang mampu, bagi anak kecil yang belum baligh yang ikut melaksanakan ibadah haji maka ibadah haji
mereka sah, tetapi amalnya dalam mengerjakan haji menjadi amalan sunnah. Bila ia telah dewasa dan mampu, ia
diwajibkan untuk mengulang kembali ibadah haji.

2. Hukum Melaksanakan Ibadah haji
Hukum asal ibadah Haji adalah wajib namun dalam keadaan tertentu dapat berubah menjadi sunnah,

makruh bahkan haram. Dalam kaidah Fiqih ditegaskan bahwa hukum berlaku sesuai dengan illat-nya
(alasannya). “Al-hukmu yadhurru ma’aillatihi” (hukum berlaku sesuai alasannya)

a. Wajib untuk pertama kali dan telah mampu untuk menjalankannya. Demikian pula bila bernazar
(berjanji) untuk haji maka wajib dilaksanakan.

b. Sunnah, apabila dapat mengerjakan ibadah haji untuk kedua kali dan seterusnya.
c. Makruh, apabila sudah pernah dilaksanakan sementara masyarakat disekelilingnya masih hidup

serba kekurangan dan butuh bantuan untuk keberlangsungan hidup.
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d. Haram, jika pergi haji dengan maksud membuat kerusakan dan keonaran di tanah suci Mekkah.

3. Syarat Wajib Haji
Ibadah haji  wajib bagi Muslim setelah  memenuhi  lima syarat sebagai berikut:
a. Islam, haji tidak wajib bagi orang selain Muslim.
b. Akil, tidak wajib bagi orang gila .
c. Baligh (dewasa), tidak wajib bagi anak-anak.
d. Merdeka, bukan budak atau hamba sahaya.
e. Istita’ah (mampu), orang yang belum atau tidak mampu tidak diwajibkan menunaikan ibadah haji.

Pengertian Istita’ah (mampu) adalah:
a. Mampu dari sisi jasmani dan rohani.
b. Mempunyai bekal yang cukup untuk pulang pergi ke Mekkah dan keluarga yang ditinggalkan.
c. Ada kendaraan, baik milik sendiri atau menyewa.
d. Aman dalam perjalanan, jika terjadi perang atau hal-hal yang membahayakan jiwa maka tidak

wajib haji.
e. Bagi perempuan harus bersama muhrimnya atau bersama perempuan lain yang dipercayainya.

B. Rukun Haji, Wajib haji, Sunnah haji, Amalan Haji, Larangan Selama Haji dan Pembayaran Dam
(denda)
1. Rukun haji

Rukun haji ada enam, yaitu:
a. Ihram, Pernyataan mulai mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram

disertai niat haji atau umroh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
َاْاَالْعَمُل بِالنـَِّياِت  )َرَواُه َاْمحَدُ (ِامنَّ

Artinya: “Sesungguhnya sah tidaknya amal ibadah seseorang sangat bergantung pada niat.” (HR.
Bukhari).

b. Wukuf
Hadir dan berdiam diri di padang Arafah, waktunya mulai dari tergelincir matahari (zuhur)
tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah (bulan haji). Orang yang sedang
mengerjakan haji wajib berada di padang Arafah pada waktu tersebut.

c. Tawaf
Berkeliling Ka’bah sebanyak 7 kali. Tawaf rukun ini dinamakan tawaf Ifadah.

d. Sa’i
Berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah sebanyak tujuh kali.

e. Tahallul (Bercukur) atau menggunting rambut sedikitnya tiga helai.
f. Mengurutkan rukun dalam arti antara rukun yang satu dengan yang lainnya mesti dikerjakan secara

berurutan.
2. Wajib Haji

Wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun
haji, jika salah satu wajib haji ini ditinggalkan maka hajinya tetap sah namun harus membayar dam (denda).
Berikut wajib haji:

a. Ihram dari miqat  (dari batas-batas tempat dan waktu tertentu).
b. Mabit (bermalam) di Muzdalifah, waktunya setelah tengah malam pada tanggal 10 Dzulhijjah.
c. Melontar Jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan melontar tiga Jumroh (Ula, Wusta dan

Aqabah) pada hari Tasyrik (Tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah).
d. Mabit (bermalam) di Mina selama dua  atau tiga malam pada hari Tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12

dan 13 Dzulhijjah.
e. Tawaf wada’ (tawaf perpisahan) sewaktu akan meninggalkan kota Mekkah.
f. Menjauhkan diri dari yang diharamkan atau dilarang kerana ihram.

3. Sunnah haji
Sunnah menurut Imam Syafi’i adalah semua pekerjaan yang diperintahkan Allah tetapi tidak bersifat

jazim (tegas), diberi pahala bagi orang yang melaksanakannya serta tidak disiksa orang yang meninggalkannya.
Sunnah, Mandhub, Mustahab dan Tatawu’ adalah kata-kata sinonim (sama) yang memiliki satu arti.  Diantara
sunnah haji, yaitu:

a. Mandi ketika hendak ihram
b. Membaca Talbiyah
c. Tawaf Qudum untuk yang berhaji ifrad atau qiran
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4. Perbedaan Rukun dan Wajib Haji
Perkataan rukun dan wajib haji biasanya berarti sama namun di dalam ibadah haji mengandung arti

yang berbeda sebagai berikut:
a. Rukun haji yaitu sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, bila tertinggal tidak sah hajinya

dan tidak dapat diganti dengan dam (denda)
b. Wajib haji, yaitu sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, namun bila tertinggal dapat

diganti dengan dam (denda) dan hajinya menjadi sah.
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Lampiran 10
Lembar Soal Permainan Kartu Siklus I

Pertemuan I
Soal Jawaban

Wajib

Menuju tempat yang
diagungkan

8 Hijriyah

Al-Imran ayat 97

Mampu

Sunnah

Hukum melaksanakan haji bagi orang muslim
yang telah cukup syarat dan mampu

menunaikannya...

Haji menurut bahasa...

Tahun dimulainya kewajiban haji...

Perintah haji terdapat pada surah...

Istitha’ah...

Hukum anak kecil yang belum baligh yang ikut
melaksanakan haji...

Hukum asal ibadah haji ...
Wajib

1 kali

Lima

Kewajiban melaksanakan haji bagi umat Islam
sebanyak...

Jumlah syarat wajib haji bagi umat Islam...
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Lampiran 11
Lembar Soal Permainan Kartu Siklus I

Pertemuan II
Soal Jawaban

Rukun ibadah haji... Wukuf

Safa ke Marwah

Tawaf Ifadah

Sai’ artinya berlari-lari kecil dari bukit... ke
bukit ...

Tawaf yang termasuk rukun haji...

Sesuatu yang dikerjakan dalam ibadah haji,
bila ditinggalkan tidak sah hajinya dan tidak
dapat diganti dengan denda...
...

Rukun haji

Tawaf yang dilakukan saat akan
meninggalkan Mekkah adalah...

Wada’

Denda dalam istilah haji disebut...

Dam

Sunnah

Wajib haji

Semua yang diperintahkan Allah tetapi tidak
bersifat jazim (tegas), diberi pahala bagi yang
mengerjakan serta tidak berdosa bagi yang
tidak mengerjakan disebut......

Sesuatu yang dikerjakan dalam ibadah haji,
bila ditinggalkan sah hajinya dan dapat diganti
dengan denda disebut..
...

Hari tasyrik jatuh pada tanggal... 11, 12, dan 13
Dzulhijjah
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Lampiran 12

TABEL PEMBERIAN POIN PADA PERMAINAN KARTU KELAS VB
MIN 2 KONAWE SELATAN SIKLUS I

Tanggal/Bulan/Tahun : 11 dan 18 Februari 2017
No. Nama Pertemuan 1 Pertemuan 2 Jumlah

poin
Ket

3 2 1 0 3 2 1 0

1 HC √ √ 3
2 SD √ 2 Tidak hadir pertemuan 2

3 DSM √ √ 4

4 AW √ √ 4
5 FFY. √ √ 6

6 P √ √ 2
7 MR √ √ 6
8 AAS √ √ 3

9 LF √ √ 2
10 WP √ √ 4
11 AS √ √ 5

12 FH √ √ 5
13 CF √ √ 6
14 RA √ √ 3

15 RAP. √ √ 3
16 ARP √ √ 3

17 FP √ √ 3
18 TH √ √ 4

Kendari, 18 Februari 2017
Mahasiswa Peneliti

AFIFAH
NIM.13010104025
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Lampiran 13
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH

MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH

SIKLUS I PERTEMUAN I

Nama Sekolah : MIN 2 Konawe Selatan
Nama Pengamat : Matasim, S.Pd.I
Mata Pelajaran : Fiqih
Guru Model : Afifah
Kelas /Semester : V/II
Materi Pokok : Haji (Pengertian, hukum, dan syarat wajib haji)
Petunjuk pengisian :
1. Amati kegiatan siswa dalam proses pembelajaran
2. Isi lembar obsever sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor

yang sesuai.
Keterangan Skor:
Skor 1  = Ya (Jika setengah dari jumlah siswa melakukan)
Skor 0  = Tidak (Jika tidak cukup setengah dari jumlah siswa melakukan)

No Kegiatan
Terlaksana

SkorYa Tidak
1 Kegiatan Pendahuluan

a. Menjawab salam dan sapaan √ 5

b. Berdoa bersama √
c. Mendengarkan absensi yang dilakukan guru √
d. Mempersiapkan diri untuk mengikuti

pembelajaran dan mengatur posisi duduk
√

e. Merespon apersepsi yang dilakukan guru √
f. Menyimak tujuan pembelajaran yang

disampaikan
√

g. Menyimak arahan tentang model yang akan
digunakan yaitu model pembelajaran make a
match

√
2. Kegiatan Inti

a. Mendengarkan penjelasan guru tentang materi
yang berada pada halaman 69-72 dan
mengamati gambar yang telah diberikan terkait
dengan materi yang diajarkan dengan diselingi
pertanyaan-pertanyaan mengenai gambar
tersebut

√ 10

b. Mendengarkan contoh bacaan al-qur’an tentang
bacaan kewajiban melaksanakan ibadah haji
QS. Al-Imran ayat 97

√
c. Membacakan kembali QS. Al-Imran ayat 97 √
d. Bertanya kepada guru mengenai materi yang

belum jelas atau belum mereka pahami
√

e. Memperhatikan guru √
f. Terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok

A dan kelompok B
√

g. Siswa menerima masing-masing sebuah kartu
untuk satu orang siswa. Kartu pertanyaan untuk
kelompok A dan kartu jawaban untuk
kelompok B

√
h. Siswa mengikuti instruksi guru yaitu siswa √
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yang memegang kartu pertanyaan atau jawaban
mencari pasangannya dalam waktu yang telah
ditentukan (maksimal 2 menit)

i. Siswa menerima bimbingan dari guru dalam
kegiatan tersebut

√
j. Siswa yang mendapatkan pasangannya sebelum

waktu habis, melapor kepada guru dan berdiri
sesuai dengan pasangannya

√
k. Siswa mempresentasikan kartu yang

diperolehnya di depan teman-teman atau
pasangan yang lain secara bergantian

√
l. Siswa lain memperhatikan jawaban pasangan

yang sedang presentasi apakah sudah benar atau
belum

√
m. Siswa memperoleh poin pada lembar

penghitungan skor (siswa yang mendapatkan
pasangannya dalam waktu 1 menit diberi poin
3, yang menemukan pasangannya dalam waktu
2 menit mendapat poin 2, yang melebihi waktu
diberi poin 1 dan yang tidak menemukan
pasangannya tidak mendapatkan poin).

√

3. Kegiatan Penutup
a. Siswa menyimpulkan materi yang baru saja

diterimanya
√ 2

b. Mendengarkan motivasi yang diberikan oleh
guru agar lebih giat dalam belajar

√
c. Siswa mendengarkan penyampaian guru

tentang materi selanjutnya agar dipelajari di
rumah

√
d. Berdoa dan menjawab salam √

Jumlah Skor 17

Kendari, 11 Februari 2017
Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

24

= 17 x 1 00%
24

=     70,83%
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a. Siswa menyimpulkan materi yang baru saja

diterimanya
√ 2

b. Mendengarkan motivasi yang diberikan oleh
guru agar lebih giat dalam belajar

√
c. Siswa mendengarkan penyampaian guru

tentang materi selanjutnya agar dipelajari di
rumah

√
d. Berdoa dan menjawab salam √

Jumlah Skor 17

Kendari, 11 Februari 2017
Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

24

= 17 x 1 00%
24

=     70,83%
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yang memegang kartu pertanyaan atau jawaban
mencari pasangannya dalam waktu yang telah
ditentukan (maksimal 2 menit)

i. Siswa menerima bimbingan dari guru dalam
kegiatan tersebut

√
j. Siswa yang mendapatkan pasangannya sebelum

waktu habis, melapor kepada guru dan berdiri
sesuai dengan pasangannya

√
k. Siswa mempresentasikan kartu yang

diperolehnya di depan teman-teman atau
pasangan yang lain secara bergantian

√
l. Siswa lain memperhatikan jawaban pasangan

yang sedang presentasi apakah sudah benar atau
belum

√
m. Siswa memperoleh poin pada lembar

penghitungan skor (siswa yang mendapatkan
pasangannya dalam waktu 1 menit diberi poin
3, yang menemukan pasangannya dalam waktu
2 menit mendapat poin 2, yang melebihi waktu
diberi poin 1 dan yang tidak menemukan
pasangannya tidak mendapatkan poin).

√

3. Kegiatan Penutup
a. Siswa menyimpulkan materi yang baru saja

diterimanya
√ 2

b. Mendengarkan motivasi yang diberikan oleh
guru agar lebih giat dalam belajar

√
c. Siswa mendengarkan penyampaian guru

tentang materi selanjutnya agar dipelajari di
rumah

√
d. Berdoa dan menjawab salam √

Jumlah Skor 17

Kendari, 11 Februari 2017
Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

24

= 17 x 1 00%
24

=     70,83%
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Lampiran 14
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU PADA MATA PELAJARAN FIQIH
MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH

SIKLUS I PERTEMUAN I

Nama Sekolah : MIN 2 Konawe Selatan
Nama Pengamat : Matasim, S.Pd.I
Mata Pelajaran : Fiqih
Guru Model : Afifah
Kelas /Semester : V/II
Materi Pokok : Haji (Pengertian, hukum, dan syarat wajib haji)
Petunjuk pengisian :
3. Amati kegiatan guru model dalam proses pembelajaran
4. Isi lembar obsever sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor

yang sesuai.
Keterangan Skor:
Skor 1 = Ya Skor 0 = Tidak

No Rincian Kegiatan Terlaksana
SkorYa Tidak

1.

Kegiatan Pendahuluan
a. Mengucapkan salam dan menyapa siswa √ 5

b. Berdoa bersama √
c. Memeriksa kehadiran siswa √
d. Guru mengkondisikan kelas disesuaikan dengan kegiatan

pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik
√

e. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya tentang materi
sebelumnya yang ada kaitannya dengan materi yang akan
diajarkan, contohnya sebutkan rukun islam.

√
f. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai √
g. Menjelaskan dan memberikan arahan tentang model yang akan

digunakan yaitu model pembelajaran make a match
√

2. Kegiatan Inti
n. Guru menjelaskan materi yang berada pada halaman 69-72 dan

menunjukkan gambar yang telah diberikan terkait dengan materi
yang diajarkan dengan diselingi pertanyaan-pertanyaan mengenai
gambar tersebut

√ 11

o. Guru memberikan contoh bacaan al-qur’an tentang bacaan
kewajiban melaksanakan ibadah haji QS. Al-Imran ayat 97

√
p. Guru menyuruh siswa untuk membacakan kembali QS. Al-Imran

ayat 97
√

q. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya
kepada guru mengenai materi yang belum jelas atau belum
mereka pahami

√
r. Guru menyiapkan satu set kartu pertanyaan dan kartu jawaban

yang berkaitan dengan materi haji.
√

s. Guru mengelompokkan kelas menjadi dua kelompok yaitu
kelompok A dan kelompok B

√
t. Guru membagikan masing-masing sebuah kartu untuk satu orang

siswa. Kartu pertanyaan untuk kelompok A dan kartu jawaban
untuk kelompok B

√
u. Guru menginstruksikan agar siswa yang memegang kartu

pertanyaan atau jawaban mencari pasangannya dalam waktu yang
telah ditentukan (maksimal 2 menit)

√
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v. Guru membimbing siswa dalam kegiatan tersebut √
w. Guru memberitahukan bahwa siswa yang mendapatkan

pasangannya sebelum waktu habis, harus melapor kepada guru
dan berdiri sesuai dengan pasangannya

√
x. Guru membimbing siswa mempresentasikan kartu yang

diperolehnya di depan teman-teman atau pasangan yang lain
secara bergantian

√
y. Guru menginstruksikan kepada siswa lain memperhatikan

jawaban pasangan yang sedang presentasi apakah sudah benar
atau belum

√
z. Guru memberikan poin kepada setiap pasangan pada lembar

penghitungan skor (siswa yang mendapatkan pasangannya dalam
waktu 1 menit diberi poin 3, yang menemukan pasangannya
dalam waktu 2 menit mendapat poin 2, yang melebihi waktu
diberi poin 1 dan yang tidak menemukan pasangannya tidak
mendapatkan poin).

√
3. Kegiatan Penutup

e. Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan materi yang baru saja
diterimanya

√ 3

f. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat dalam
belajar

√
g. Guru memberitahukan materi untuk pertemuan selanjutnya agar

dipelajari di rumah
√

h. Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam √
Jumlah Skor 19

Kendari, 11 Februari 2017
Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025

Presentase Nilai Rata-rata NR :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

Skor Maksimal

= 19 x 1 00%
24

=     79,17%
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v. Guru membimbing siswa dalam kegiatan tersebut √
w. Guru memberitahukan bahwa siswa yang mendapatkan

pasangannya sebelum waktu habis, harus melapor kepada guru
dan berdiri sesuai dengan pasangannya

√
x. Guru membimbing siswa mempresentasikan kartu yang

diperolehnya di depan teman-teman atau pasangan yang lain
secara bergantian

√
y. Guru menginstruksikan kepada siswa lain memperhatikan

jawaban pasangan yang sedang presentasi apakah sudah benar
atau belum

√
z. Guru memberikan poin kepada setiap pasangan pada lembar

penghitungan skor (siswa yang mendapatkan pasangannya dalam
waktu 1 menit diberi poin 3, yang menemukan pasangannya
dalam waktu 2 menit mendapat poin 2, yang melebihi waktu
diberi poin 1 dan yang tidak menemukan pasangannya tidak
mendapatkan poin).

√
3. Kegiatan Penutup

e. Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan materi yang baru saja
diterimanya

√ 3

f. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat dalam
belajar

√
g. Guru memberitahukan materi untuk pertemuan selanjutnya agar

dipelajari di rumah
√

h. Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam √
Jumlah Skor 19

Kendari, 11 Februari 2017
Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025

Presentase Nilai Rata-rata NR :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

Skor Maksimal

= 19 x 1 00%
24

=     79,17%
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v. Guru membimbing siswa dalam kegiatan tersebut √
w. Guru memberitahukan bahwa siswa yang mendapatkan

pasangannya sebelum waktu habis, harus melapor kepada guru
dan berdiri sesuai dengan pasangannya

√
x. Guru membimbing siswa mempresentasikan kartu yang

diperolehnya di depan teman-teman atau pasangan yang lain
secara bergantian

√
y. Guru menginstruksikan kepada siswa lain memperhatikan

jawaban pasangan yang sedang presentasi apakah sudah benar
atau belum

√
z. Guru memberikan poin kepada setiap pasangan pada lembar

penghitungan skor (siswa yang mendapatkan pasangannya dalam
waktu 1 menit diberi poin 3, yang menemukan pasangannya
dalam waktu 2 menit mendapat poin 2, yang melebihi waktu
diberi poin 1 dan yang tidak menemukan pasangannya tidak
mendapatkan poin).

√
3. Kegiatan Penutup

e. Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan materi yang baru saja
diterimanya

√ 3

f. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat dalam
belajar

√
g. Guru memberitahukan materi untuk pertemuan selanjutnya agar

dipelajari di rumah
√

h. Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam √
Jumlah Skor 19

Kendari, 11 Februari 2017
Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025

Presentase Nilai Rata-rata NR :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

Skor Maksimal

= 19 x 1 00%
24

=     79,17%
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Lampiran 15

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH
MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH

SIKLUS I PERTEMUAN II

Nama Sekolah : MIN 2 Konawe Selatan
Nama Pengamat : Matasim, S.Pd.I
Mata Pelajaran : Fiqih
Guru Model : Afifah
Kelas /Semester : V/II
Materi Pokok : Haji (Pengertian, hukum, dan syarat wajib haji)
Petunjuk pengisian :
5. Amati kegiatan siswa dalam proses pembelajaran
6. Isi lembar obsever sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor

yang sesuai.
Keterangan Skor:
Skor 1  = Ya (Jika setengah dari jumlah siswa melakukan)
Skor 0  = Tidak (Jika tidak cukup setengah dari jumlah siswa melakukan)

No Kegiatan
Terlaksana

SkorYa Tidak
1 Kegiatan Pendahuluan

h. Menjawab salam dan sapaan √ 5

i. Berdoa bersama √
j. Mendengarkan absensi yang dilakukan guru √
k. Mempersiapkan diri untuk mengikuti

pembelajaran dan mengatur posisi duduk
√

l. Merespon apersepsi yang dilakukan guru √
m. Menyimak tujuan pembelajaran yang

disampaikan
√

n. Menyimak arahan tentang model yang akan
digunakan yaitu model pembelajaran make a
match

√
2. Kegiatan Inti

a. Mendengarkan penjelasan guru tentang materi
yang berada pada halaman 73-75 dan diselingi
pertanyaan-pertanyaan mengenai gambar
tersebut

√ 11

b. Bertanya mengenai materi yang belum jelas
atau belum mereka pahami

√
c. Memperhatikan guru menyiapkan satu set kartu

pertanyaan dan kartu jawaban yang berkaitan
dengan materi haji pokok bahasan rukun dan
wajib haji serta perbedaannya.

√
d. Siswa terbagi menjadi dua kelompok yaitu

kelompok A dan kelompok B
√

e. Menerima masing-masing sebuah kartu untuk
satu orang siswa. Kartu pertanyaan untuk
kelompok A dan kartu jawaban untuk
kelompok B

√
f. Mendengarkan instruksi guru agar siswa yang

memegang kartu pertanyaan atau jawaban
mencari pasangannya dalam waktu yang telah
ditentukan (maksimal 2 menit)

√
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g. Memperhatikan bimbingan guru dalam kegiatan
tersebut

√
h. Memperhatikan instruksi guru agar siswa yang

mendapatkan pasangannya sebelum waktu
habis, harus melapor kepada guru dan berdiri
sesuai dengan pasangannya

√
i. Memperhatikan instruksi guru agar siswa

mempresentasikan kartu yang diperolehnya di
depan teman-teman atau pasangan yang lain
secara bergantian

√
j. Memperhatikan  instruksi guru agar siswa lain

memperhatikan jawaban pasangan yang sedang
presentasi apakah sudah benar atau belum

√
k. Menerima poin pada lembar penghitungan skor

(siswa yang mendapatkan pasangannya dalam
waktu 1 menit diberi poin 3, yang menemukan
pasangannya dalam waktu 2 menit mendapat
poin 2, yang melebihi waktu diberi poin 1 dan
yang tidak menemukan pasangannya tidak
mendapatkan poin).

√

l. Siswa yang  berhasil memperoleh skor tertinggi
menerima penghargaan

√
m. Guru memberikan tes soal/evaluasi kepada

siswa
√

3. Kegiatan Penutup
i. Siswa menyimpulkan materi yang baru saja

diterimanya
√ 2

j. Mendengarkan motivasi yang diberikan oleh
guru agar lebih giat dalam belajar

√
k. Siswa mendengarkan penyampaian guru

tentang materi selanjutnya agar dipelajari di
rumah

√
l. Berdoa dan menjawab salam √

Jumlah Skor 18

(

Kendari, 18 Februari 2017
Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

24

= 18 x 1 00%
24

=     75%
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g. Memperhatikan bimbingan guru dalam kegiatan
tersebut

√
h. Memperhatikan instruksi guru agar siswa yang

mendapatkan pasangannya sebelum waktu
habis, harus melapor kepada guru dan berdiri
sesuai dengan pasangannya

√
i. Memperhatikan instruksi guru agar siswa

mempresentasikan kartu yang diperolehnya di
depan teman-teman atau pasangan yang lain
secara bergantian

√
j. Memperhatikan  instruksi guru agar siswa lain

memperhatikan jawaban pasangan yang sedang
presentasi apakah sudah benar atau belum

√
k. Menerima poin pada lembar penghitungan skor

(siswa yang mendapatkan pasangannya dalam
waktu 1 menit diberi poin 3, yang menemukan
pasangannya dalam waktu 2 menit mendapat
poin 2, yang melebihi waktu diberi poin 1 dan
yang tidak menemukan pasangannya tidak
mendapatkan poin).

√

l. Siswa yang  berhasil memperoleh skor tertinggi
menerima penghargaan

√
m. Guru memberikan tes soal/evaluasi kepada

siswa
√

3. Kegiatan Penutup
i. Siswa menyimpulkan materi yang baru saja

diterimanya
√ 2

j. Mendengarkan motivasi yang diberikan oleh
guru agar lebih giat dalam belajar

√
k. Siswa mendengarkan penyampaian guru

tentang materi selanjutnya agar dipelajari di
rumah

√
l. Berdoa dan menjawab salam √

Jumlah Skor 18

(

Kendari, 18 Februari 2017
Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

24

= 18 x 1 00%
24

=     75%

122

g. Memperhatikan bimbingan guru dalam kegiatan
tersebut

√
h. Memperhatikan instruksi guru agar siswa yang

mendapatkan pasangannya sebelum waktu
habis, harus melapor kepada guru dan berdiri
sesuai dengan pasangannya

√
i. Memperhatikan instruksi guru agar siswa

mempresentasikan kartu yang diperolehnya di
depan teman-teman atau pasangan yang lain
secara bergantian

√
j. Memperhatikan  instruksi guru agar siswa lain

memperhatikan jawaban pasangan yang sedang
presentasi apakah sudah benar atau belum

√
k. Menerima poin pada lembar penghitungan skor

(siswa yang mendapatkan pasangannya dalam
waktu 1 menit diberi poin 3, yang menemukan
pasangannya dalam waktu 2 menit mendapat
poin 2, yang melebihi waktu diberi poin 1 dan
yang tidak menemukan pasangannya tidak
mendapatkan poin).

√

l. Siswa yang  berhasil memperoleh skor tertinggi
menerima penghargaan

√
m. Guru memberikan tes soal/evaluasi kepada

siswa
√

3. Kegiatan Penutup
i. Siswa menyimpulkan materi yang baru saja

diterimanya
√ 2

j. Mendengarkan motivasi yang diberikan oleh
guru agar lebih giat dalam belajar

√
k. Siswa mendengarkan penyampaian guru

tentang materi selanjutnya agar dipelajari di
rumah

√
l. Berdoa dan menjawab salam √

Jumlah Skor 18

(

Kendari, 18 Februari 2017
Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

24

= 18 x 1 00%
24

=     75%
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Lampiran 16

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU PADA MATA PELAJARAN FIQIH
MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH

SIKLUS 1 PERTEMUAN II
Nama Sekolah : MIN 2 Konawe Selatan
Nama Pengamat : Matasim, S.Pd.I
Mata Pelajaran : Fiqih
Guru Model : Afifah
Kelas /Semester : V/II
Materi Pokok : Haji (Rukun,wajib, dan sunnah haji)
Petunjuk pengisian :
7. Amati kegiatan guru model dalam proses pembelajaran
8. Isi lembar obsever sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor

yang sesuai.
Keterangan Skor:
Skor 1 = Ya Skor 0 = Tidak

No Rincian Kegiatan Terlaksana
SkorYa Tidak

1. Kegiatan Pendahuluan
h. Mengucapkan salam dan menyapa siswa √ 5
i. Berdoa bersama √
j. Memeriksa kehadiran siswa √
k. Guru mengkondisikan kelas disesuaikan dengan kegiatan

pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik
√

l. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya tentang materi
sebelumnya yang ada kaitannya dengan materi yang akan
diajarkan

√
m. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai √
n. Menjelaskan dan memberikan arahan tentang model yang

akan digunakan yaitu model pembelajaran make a match
√

2. Kegiatan Inti
a. Guru menjelaskan materi yang berada pada halaman 73-75 √ 12
b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya

mengenai materi yang belum jelas atau belum mereka
pahami

√
c. Guru menyiapkan satu set kartu pertanyaan dan kartu

jawaban yang berkaitan dengan materi haji pokok bahasan
rukun dan wajib haji serta perbedaannya.

√
d. Guru mengelompokkan kelas menjadi dua kelompok yaitu

kelompok A dan kelompok B
√

e. Guru membagikan masing-masing sebuah kartu untuk satu
orang siswa. Kartu pertanyaan untuk kelompok A dan kartu
jawaban untuk kelompok B

√
f. Guru menginstruksikan agar siswa yang memegang kartu

pertanyaan atau jawaban mencari pasangannya dalam waktu
yang telah ditentukan (maksimal 2 menit)

√
g. Guru membimbing siswa dalam kegiatan tersebut √
h. Guru menginstruksikan agar siswa yang mendapatkan

pasangannya sebelum waktu habis, harus melapor kepada
guru dan berdiri sesuai dengan pasangannya

√
i. Guru menginstruksikan agar siswa mempresentasikan kartu

yang diperolehnya di depan teman-teman atau pasangan
√
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yang lain secara bergantian
j. Guru menginstruksikan agar siswa lain memperhatikan

jawaban pasangan yang sedang presentasi apakah sudah
benar atau belum

√
k. Guru memberikan poin kepada setiap pasangan pada lembar

penghitungan skor (siswa yang mendapatkan pasangannya
dalam waktu 1 menit diberi poin 3, yang menemukan
pasangannya dalam waktu 2 menit mendapat poin 2, yang
melebihi waktu diberi poin 1 dan yang tidak menemukan
pasangannya tidak mendapatkan poin).

√
l. Guru menghitung skor tiap siswa kemudian memberikan

penghargaan kepada siswa yang berhasil memperoleh skor
tertinggi

√
m. Guru memberikan tes soal/evaluasi kepada siswa √

3. Kegiatan Penutup
m. Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan materi yang

baru saja diterimanya
√ 2

n. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat
dalam belajar

√
o. Guru memberitahukan materi untuk pertemuan selanjutnya

agar dipelajari di rumah
√

p. Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan
salam

√
Jumlah Skor 19

Kendari, 18 Februari 2017
Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

24

= 19 x 1 00%
24

=     79,17%
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yang lain secara bergantian
j. Guru menginstruksikan agar siswa lain memperhatikan

jawaban pasangan yang sedang presentasi apakah sudah
benar atau belum

√
k. Guru memberikan poin kepada setiap pasangan pada lembar

penghitungan skor (siswa yang mendapatkan pasangannya
dalam waktu 1 menit diberi poin 3, yang menemukan
pasangannya dalam waktu 2 menit mendapat poin 2, yang
melebihi waktu diberi poin 1 dan yang tidak menemukan
pasangannya tidak mendapatkan poin).

√
l. Guru menghitung skor tiap siswa kemudian memberikan

penghargaan kepada siswa yang berhasil memperoleh skor
tertinggi

√
m. Guru memberikan tes soal/evaluasi kepada siswa √

3. Kegiatan Penutup
m. Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan materi yang

baru saja diterimanya
√ 2

n. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat
dalam belajar

√
o. Guru memberitahukan materi untuk pertemuan selanjutnya

agar dipelajari di rumah
√

p. Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan
salam

√
Jumlah Skor 19

Kendari, 18 Februari 2017
Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

24

= 19 x 1 00%
24

=     79,17%
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yang lain secara bergantian
j. Guru menginstruksikan agar siswa lain memperhatikan

jawaban pasangan yang sedang presentasi apakah sudah
benar atau belum

√
k. Guru memberikan poin kepada setiap pasangan pada lembar

penghitungan skor (siswa yang mendapatkan pasangannya
dalam waktu 1 menit diberi poin 3, yang menemukan
pasangannya dalam waktu 2 menit mendapat poin 2, yang
melebihi waktu diberi poin 1 dan yang tidak menemukan
pasangannya tidak mendapatkan poin).

√
l. Guru menghitung skor tiap siswa kemudian memberikan

penghargaan kepada siswa yang berhasil memperoleh skor
tertinggi

√
m. Guru memberikan tes soal/evaluasi kepada siswa √

3. Kegiatan Penutup
m. Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan materi yang

baru saja diterimanya
√ 2

n. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat
dalam belajar

√
o. Guru memberitahukan materi untuk pertemuan selanjutnya

agar dipelajari di rumah
√

p. Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan
salam

√
Jumlah Skor 19

Kendari, 18 Februari 2017
Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

24

= 19 x 1 00%
24

=     79,17%
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Lampiran 17
Lembar Soal Evaluasi Siklus I

Nama :
Kelas :

22. Haji menurut bahasa adalah....
c. menuju tempat yang diagungkan c.   sengaja mengunjungi sesuatu
d. ziarah ke makam Rasul d.   melaksanakan perintah Allah

23. Perintah berhaji terdapat pada surah....
c. Al- Baqarah c.   Al-Imran
d. An-Nisa d. Al-Maidah

24. Ayat di bawah menerangkan tentang....

            
c. kewajiban haji c.   sunnah puasa
d. kewajiban puasa d.   perintah puasa

25. Seorang muslim yang cukup syarat dan telah mampu untuk menunaikan haji maka hukumnya....
menunaikan haji.
c. sunnah c.   makruh
d. haram d.   wajib

26. Tahun dimulainya kewajiban haji adalah sejak tahun ke-...
c. 7 Hijriyah c.  9 Hijriyah
d. 8 Hijriyah d.  10 Hijriyah

27. Hukum asal ibadah haji adalah
c. wajib c.  makruh
d. sunnah d.  harm

28. Syarat wajib haji bagi umat Islam ada
c. empat c.  enam
d. lima d. tujuh

29. Kewajiban melaksanakan haji bagi umat Islam sebanyak...
c. 2 kali c.   4 kali
d. 3 kali d.   1 kali

30. Anak kecil yang belum baligh yang ikut melaksanakan haji maka hukumnya...
c. wajib c.   makruh
d. sunnah d.   haram

31. Istitha’ah artinya...
c. berani c.   takut
d. mampu d.   lemah

32. Salah satu rukun haji adalah....
g. wukuf c. tahallul
h. mabit d.  baligh

33. Thawaf yang termasuk rukun haji adalah....
c. Wada’ c.   Qudum
d. Ifadah d.   Sunnah

34. Sa’i artinya berlari-lari kecil dari bukit .... ke bukit ....
c. Shafa ke bukit Jabal Nur c. Shafa ke bukit Marwah
d. Marwah ke bukit Jabal Tursina d. Multazam ke bukit Marwah

35. Sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, bila tertinggal tidak sah hajinya dan tidak dapat diganti
dengan denda disebut....
c. rukun haji c. wajib haji
d. sunnah haji d. syarat haji

36. Tawaf yang dilakukan sewaktu akan meninggalkan kota Mekkah disebut....
c. Wada’ c.  Ifadah
d. Qudum d.  Sunnah

37. Denda dalam  istilah haji disebut....
c. hadiah c. dam
d. bunga d. bercukur

38. Semua pekerjaan yang diperintahkan Allah tetapi tidak bersifat Jazim (tegas), diberi pahala bagi orang
yang mengerjakan serta tidak disiksa bagi orang yang meninggalkan disebut....
c. wajib c. mubah
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d. sunnah d. haram
39. Sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, bila tertinggal dapat diganti dengan denda dan hajinya

sah, disebut....
c. rukun haji c. wajib haji
d. sunnah haji d. syarat haji

40. Salah satu sunnah haji adalah....
c. memotong kuku c. memakai baju putih tidak berjahit
d. mencukur rambut d. mandi ketika hendak ihram

41. Salah satu wajib haji yaitu mabit (bermalam) di Mina selama dua/tiga malam pada hari tasyrik. Hari
tasyrik jatuh pada ....
c. 6, 7, dan 8 Dzulhijjah c. 9, 10 dan 11 Dzulhijjah
d. 7, 8, dan 9 Dzulhijjah d. 11, 12, dan 13 Dzulhijjah

Kunci Jawaban:
1. a. menuju tempat yang diagungkan
2. c. Al-Imran
3. a. kewajiban puasa
4. d. wajib
5. c. 9 Hijriah
6. a. wajib
7. b. lima
8. d. satu kali
9. b. sunnah

10. b. Mampu

11. a. wukuf
12. b. Ifadah
13. c. Shafa ke bukit Marwah
14. a. rukun haji
15. a. Wada’
16. c. dam
17. b.sunnah
18. c. wajib
19. d. mandi ketika hendak  Ihram
20. d. 11, 12, dan 13 Dzulhijjah
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Lampiran 18

MATERI FIQIH KELAS VB SIKLUS II

HAJI
1. Sa’i

Sa’i diartikan sebagai lari kecil dari bukit Shafa ke bukit Marwah sebanyak tujuh kali. Sa’i dilaksanakan
setelah shalat sunnah dua rakaat sesudah tawaf, Sedangkan syarat sa’i adalah:

a) Dikerjakan setelah tawaf qudum (rukun)
b) Mulai dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwah
c) Dikerjakan sebanyak tujuh kali
d) Dilakukan di mas’a (tempat sa’i)
Cara mengerjakan sa’i dengan urutan sebagai berikut:
 Niat sa’i haji atau umroh
 Dari bukit Shafa menghadap Ka’bah dan membaca takbir tiga kali sambil membaca doa

Allahu Akbar …..
ِاالَّاهللاُ َوْحَدُه َالَشرِْيَك َلُه َصَدَق َوْعَدُه َو َنَصَر َعْبَدُه َواََعزَُّجْنَدُه َوَهَزَم اَِلَه َاالَّاهللاُ َوْحَدُه َالَشرِْيَك َلُه َلُه اْلُمْلُك َوَلُه ا حلَْْمُد َو ُهَو َعَلي ُكلِّ َشْيٍء َقِديـٌْر، َال اَِلهَ اهللاُ اَْكبَـُر،اهللاُ اَْكبَـُر،اهللاُ اَْكبَـُر،َال 

ْاَالْحَزاَب َوْحَدهُ 
Artinya: “Allah mahabesar, Allah maha besar, Allah Mahabesar, Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang

Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Kepunyaan Allah segala kekuasaan dan pujian. Dan
Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak
ada sekutu bagi-Nya. Dia telah menyempurnakan janji-Nya, dia telah menolong hamba-Nya.
Telah memuliakan tentara-Nya dan Dia telah menghancurkan golongan musuh dengan
sendiri-Nya”.

 Mulai melangkah dari Shafa menuju Marwah sambil terus membaca do’a.
 Berjalan atau berlari-lari kecil dari Shafa ke Marwah dihitung satu kali, dari Marwah ke Shafa dihitung

satu kali pula. Bagi pria disunnahkan berlari-lari kecil diantara dua pilar hijau dan bagi perempuan
tidak disunnahkan untuk berlari kecil.

 Setelah dikerjakan tujuh kali di Marwah, maka diteruskan dengan tahallul. Tahallul adalah
menggunting rambut paling sedikit tiga  helai rambut.

2. Wukuf di Arafah
Wukuf secara bahasa berarti berhenti sedangkan secara istilah berarti berhenti dengan niat ibadah sambil

berzikir kepada Allah mulai tergelincirnya matahari (dzuhur) tanggal 9 Dzulhijjah sampai waktu fajar
(menjelang subuh) tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun tata cara wukuf di Arafah sebagai berikut:

a) Tanggal 8 Dzulhijjah setelah sholat zuhur atau ashar seluruh jama’ah haji bersiap-siap menuju padang
Arafah. Menjelang waktu maghrib, jamaah haji sampai dan menginap di Arafah menunggu waktu
wukuf.

b) Pada saat wukuf, hendaknya sholat zuhur dan ashar di jamak qasar (digabung dan disingkat) dan
sebaiknya dikerjakan secara berjama’ah.

c) Selesai sholat, sebaiknya memperbanyak ibadah lain dan memperbanyak membaca istighfar, Al-qur’an,
zikir, tahlil, tasbih, tahmid dan do’a.

d) Setelah matahari terbenam (selesai wukuf) jama’ah haji menuju Muzdalifah untuk bermalam disana.

3. Bermalam di Muzdalifah
Mabit (bermalam) di Muzdalifah termasuk wajib haji, meskipun hanya  sebentar yakni setelah lewat

tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah (malam Idul Adha). Kegiatan lain selain mabit juga mencari kerikil
sebanyak 49 atau 79 butir. Batu tersebut akan di Mina untuk melontar jumrah. Selama dalam perjalanan ke
Muzdalifah disunnahkan memperbanyak membaca talbiah, takbir, zikir, tahlil dan tahmid.

4. Bermalam di Mina
Tanggal 10 Dzulhijjah jama’ah haji sampai di Mina lalu wajib melontar jumrah aqobah kemudian jama’ah

haji bermalam di Mina pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzukhijjah. Selama di Mina jamaah haji diwajibkan melontar
tiga jumrah untuk tiap-tiap harinya. Dimulai dari Jumrah Ula, Wustha, dan diakhiri dengan Jumrah Aqobah.

Jamaah haji yang tidak dapat melontar sehari bisa menggantinya dihari lain dengan catatan masih dalam
masa melontar (tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah) dan bagi yang berhalangan melontar hendaknya mencari
wakilnya. Bermalam di Mina dibagi menjadi dua, pertama jamaah haji yang boleh bermalam 2 malam saja di



128

Mina yaitu pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah. Hal ini disebut nafar awal. Kedua, jamaah haji yang boleh
bermalam 3 malam yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Hal ini disebut nafar tsani. Berikut ini peraturan
melontar jumrah:

 Alat melontar harus batu kerikil, selain batu tidak sah
 Tujuh batu dilontarkan satu persatu
 Melontar dengan tertib, dimulai dari jumrah pertama, kedua dan ketiga (ula, wushta dan aqobah)
Cara melontar jumrah adalah sebagai berikut:
 Melontar jumrah dimulai dari jumrah ula, wustho dan Jumrah aqobah
 Melontar dengan tangan kanan dan tangan diangkat hingga ketiaknya kelihatan
 Batu dipegang dengan telunjuk dan ibu jari
 Setiap melontar, batu-batu kerikil harus mengenai jumrah (tempat yang dilempar)
 Setiap melontar jumrah disertai membaca do’a

“ Bismillahi Allahu Akbar”
Selesai melontar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah, para jama’ah boleh menyembelih hewan
kurban bagi yang ingin berkurban atau membayar Dam (denda) bagi yang mempunyai kewajiban
membayarnya.

b. Larangan Selama berhaji
1) Bagi laki-laki dilarang:

a) Memakai pakaian yang dijahit
b) Memakai sepatu yang menutupi mata kaki atau memakai kaos  kaki
c) Menutup kepala
d) Menjadi wali nikah

2) Larangan bagi perempuan:
a) Memakai tutup muka
b) Memakai sarung tangan

3) Larangan bagi laki-laki dan perempuan
a) Memakai wangi-wangian
b) Mencukur atau memotong rambut dan bulu badan lain dan memotong kuku
c) Berburu dan membunuh binatang yang halal dagingnya
d) Memotong atau mencabut pohon-pohon yang tumbuh di tanah haram
e) Menikah dan bercumbu rayu
f) Bersetubuh dan bercumbu rayu
g) Mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor

c. Pembayaran Dam (Denda)
Dam dalam haji disebabkan karena melanggar, dam bisa juga disebut fidyah yang artinya tebusan dan

kafarah artinya penghapusan atau hadyu yang artinya pemberian. Orang yang melanggar larangan dalam ibadah
haji atau umroh wajib membayar dam sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. dam dilihat dari sebabnya
dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Dam sebab melanggar larangan ihram.
2) Dam sebab meninggalkan melaksanakan salah satu dari rukun dan wajib haji.
Untuk lebih jelasnya perhatikan uraian berikut ini:
1) Dam sebab melanggar larangan Ihram

Bersetubuh sebelum tahallul pertama, haji dan umrahnya batal dan harus diulang pada kesempatan
yang lain dan membayar dam (denda) berupa:
 Menyembelih seekor unta di tanah suci Makkah
 Kalau tidak ada unta, maka seekor lembu ditanah suci Mekkah
 Kalau tidak ada lembu, diganti dengan menyembelih 7 ekor kambing
 Kalau tidak ada kambing diganti dengan uang seharga seekor unta dan dibelikan makanan.

Makanan itu disedekahkan kepada fakir miskin di tanah haram
 Kalau tidak dapat makanan hendaklah puasa. Tiap-tiap seperempat gantang dari harga unta ia

harus puasa satu hari dan tempatnya boleh dimana saja.
2) Dam karena melakukan salah satu larangan berikut:

 Bercukur rambut
 Memotong kuku
 Memakai pakaian berjahit
 Memakai wangi-wangian
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 Memakai minyak rambut
 Bersetubuh setelah tahallul pertama

Dendanya berupa :
 Menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban
 Kalau tidak ada, diganti dengan berpuasa tiga hari
 Kalau tidak mampu berpuasa diganti dengan bersedekah makanan tiga gantang (9,3 liter)

kepada enam orang fakir miskin.
3) Dam karena membunuh binatang buruan di tanah suci kecuali ular, kalajengking, tikus dan lain-

lain yang membahayakan. Adapun dendanya sebagai berikut:
 Menyembelih binatang serupa dengan yang dibunuh
 Kalau tidak mampu bersedekah dengan yang dibunuh
 Kalau tidak mampu juga, diganti dengan berpuasa seharga binatang yang dibunuh
 Kalau tidak mampu juga, diganti dengan berpuasa seharga binatang yang dibunuh. Tiap-tiap

seperempat gantang harus berpuasa satu hari.
4) Sebab meninggalkan salah satu rukun dan wajib haji

a) Dam karena tidak mengerjakan salah satu dari amalan di bawah ini:
 Tidak hadir di padang Arafah
 Mengerjakan haji secara tamattu’ atau qiran
 Tidak ihram dari miqotnya
 Tidak bermalam di Muzdalifah dan Mina
 Tidak melontar jumrah
 Tidak melakukan Tawaf wada’
Dam atau dendanya sebagai berikut:
 Menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban dan diberikan kepada fakir miskin
 Kalau tidak dapat, boleh menggantinya dengan berpuasa selama 10 hari, tiga hari dikerjakan

pada waktu haji dan tujuh hari lagi dikerjakan setelah kembali ke tanah air
b) Dam (denda) kepada orang yang terhalang dijalan dan tidak dapat meneruskan haji dan umrah

sedang dia sudah berihram adalah menyembelih seekor kambing di tempat terhalang kemudian
bercukur rambut dengan niat tahallul.



130

Lampiran 19
Lembar Soal Permainan Kartu Siklus II

Pertemuan 1 dan 2
Soal Jawaban

Wada’

Larangan selama berhaji bagi laki-laki...

...

Menjadi wali nikah

Memakai penutup muka

Orang yang diwajibkan membayar dam
selama ibadah haji atau umrah ...

Larangan selama berhaji bagi perempuan ...

...

Muka dan Telapak
tanganPakaian ihram bagi perempuan adalah

menutup seluruh tubuhnya kecuali...dan...

Dam karena membunuh binatang buruan
yang halal dimakan ketika berada di tanah

suci hukumnya...
Haram

Melanggar larangan

Binatang yang dibolehkan untuk dibunuh
ketika berada di tanah suci...

Kalajengking

Sunnah Haji

Sai’

Memperbanyak bacaan talbiyah, takbir,
dzikir selama berhaji...

Lari kecil dari bukit Shafa ke bukit Marwah
...

Bermalam di Mina dilakukan pada
tanggal...

11, 12, dan 13
Dzulhijjah

Melempar batu atau kerikil selama
ibadah haji...

Melempar Jumrah
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Mencaci, bertengkar
atau mengucap kata-

kata kotor

Salah satu larangan selama berhaji baik
bagi laki-laki ataupun perempuan ...

Seseorang yang membunuh hewan di tanah
suci berupa unta diwajibkan untuk
membayar dam berupa..

Unta

Pembayaran dam disebabkan melanggar
larangan ihram...

Wukuf secara bahasa... Berdiam

Menyembelih seekor
unta
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Lampiran 20

TABEL PEMBERIAN POIN PADA PERMAINAN KARTU KELAS VB
MIN 2 KONAWE SELATAN SIKLUS II

Tanggal/Bulan/Tahun : 4 dan 11 Maret 2017
No. Nama Pertemuan 1 Pertemuan 2 Jumlah

poin
Ket

3 2 1 0 3 2 1 0

1 Heri Cahyadi √ √ 3
2 Serli Dwiyanti √ 2 Tidak hadir

pertemuan 2
3 Dhea Risma M. √ √ 5
4 Ais Widianti √ √ 4

5 Fana Fadelia Y. √ √ 5
6 Priyatin √ √ 4

7 Mila Rahmawati √ √ 6
8 Arya Adi Saputra √ √ 3
9 Lulu Fausiah √ √ 2

10 Winda Puspitasari √ √ 4
11 Agil saputra √ √ 5
12 Fahrid. H. √ √ 3

13 Chacha Fitriyantika √ √ 6
14 Radit Aftizal √ √ 5
15 Rizky Amalia P. √ √ 3

16 Aditya Rizky. P. √ √ 6
17 Fahril Pranata √ √ 3

18 Triyoso Hartadi √ √ 4

Kendari, 11 Maret  2016
Mahasiswa Peneliti

AFIFAH
NIM.13010104025
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Lampiran 21
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH

MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH

SIKLUS 2 PERTEMUAN I

Nama Sekolah : MIN 2 Konawe Selatan
Nama Pengamat : Matasim, S.Pd.I
Mata Pelajaran : Fiqih
Guru Model : Afifah
Kelas /Semester : V/II
Materi Pokok : Haji (amalan dalam berhaji (sai’, wukuf di Arafah, Mabit di

Muzdalifah dan di Mina))
Petunjuk pengisian :
9. Amati kegiatan siswa dalam proses pembelajaran
10. Isi lembar obsever sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor

yang sesuai.
Keterangan Skor:
Skor 1  = Ya (Jika setengah dari jumlah siswa melakukan)
Skor 0  = Tidak (Jika tidak cukup setengah dari jumlah siswa melakukan)

No Kegiatan
Terlaksana

SkorYa Tidak
1 Kegiatan Pendahuluan

o. Menjawab salam dan sapaan √ 8
p. Berdoa bersama √
q. Mendengarkan absensi yang dilakukan guru √
r. Mempersiapkan diri untuk mengikuti

pembelajaran dan mengatur posisi duduk
√

s. Merespon apersepsi yang dilakukan guru √
t. Menyimak tujuan pembelajaran yang

disampaikan
√

u. Menyimak arahan tentang model yang akan
digunakan yaitu model pembelajaran make a
match

√
v. Siswa memperhatikan media pembelajaran

yang telah disediakan oleh guru
√

2. Kegiatan Inti
a. Memperhatikan penjelasan materi haji dengan

pokok bahasan amalan-amalan dalam ibadah
haji dengan diselingi pertanyaan-pertanyaan

√ 10

b. Siswa bertanya kepada guru mengenai materi
yang belum jelas atau belum mereka pahami

√
c. siswa memperhatikan guru √
d. Siswa terbagi menjadi tiga kelompok yaitu

kelompok A, kelompok B dan kelompok C
√

e. Siswa menerima masing-masing sebuah kartu
untuk satu orang siswa. Kartu pertanyaan untuk
kelompok A dan kartu jawaban untuk
kelompok B dan kartu penilaian untuk
kelompok C

√
f. Siswa mengerjakan instruksi guru agar siswa

yang memegang kartu pertanyaan atau jawaban
mencari pasangannya dalam waktu yang telah
ditentukan (maksimal 2 menit)

√
g. Siswa memperhatikan bimbingan guru dalam

kegiatan tersebut
√
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h. Siswa mengerjakan instruksi guru agar siswa
yang mendapatkan pasangannya sebelum waktu
habis, harus melapor kepada guru dan berdiri
sesuai dengan pasangannya

√
i. Siswa mengerjakan instruksi guru agar siswa

mempresentasikan kartu yang diperolehnya di
depan teman-teman yang memegang kartu
penilaian dan pasangan yang lain secara
bergantian

√
j. Siswa mengerjakan instruksi guru agar siswa

lain yang memegang kartu penilaian dan
pasangan yang lain memperhatikan jawaban
pasangan yang sedang presentasi apakah sudah
benar atau belum, apabila benar maka
kelompok C menunjukkan kartu berbentuk
wajah senyum dan jika salah maka
kelompok C menunjukkan bentuk wajah sedih
yang terdapat pada kartunya masing-masing

√

k. Siswa memperoleh poin pada lembar
penghitungan skor (siswa yang mendapatkan
pasangannya dalam waktu 1 menit diberi poin
3, yang menemukan pasangannya dalam waktu
2 menit mendapat poin 2, yang melebihi waktu
diberi poin 1 dan yang tidak menemukan
pasangannya tidak mendapatkan poin).

√

l. Mengulang kembali penerapan model
pembelajaran make a match tetapi dengan
berganti posisi (kelompok C di bagi menjadi 2
kelompok yaitu A dan B, sedangkan kelompok
A dan B menjadi kelompok C) (jika masih ada
waktu)

√
3 Kegiatan Penutup

4q. Siswa menyimpulkan materi yang baru saja
diterimanya

√
r. Mendengarkan motivasi yang diberikan oleh

guru agar lebih giat dalam belajar
√

s. Siswa mendengarkan penyampaian guru
tentang materi selanjutnya agar dipelajari di
rumah

√
t. Berdoa dan menjawab salam √

Jumlah Skor 22

K
endari, 04 Maret 2017

Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

Jumlah Skor Maksimal

= 22 x 1 00%
24

=    91,67%
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h. Siswa mengerjakan instruksi guru agar siswa
yang mendapatkan pasangannya sebelum waktu
habis, harus melapor kepada guru dan berdiri
sesuai dengan pasangannya

√
i. Siswa mengerjakan instruksi guru agar siswa

mempresentasikan kartu yang diperolehnya di
depan teman-teman yang memegang kartu
penilaian dan pasangan yang lain secara
bergantian

√
j. Siswa mengerjakan instruksi guru agar siswa

lain yang memegang kartu penilaian dan
pasangan yang lain memperhatikan jawaban
pasangan yang sedang presentasi apakah sudah
benar atau belum, apabila benar maka
kelompok C menunjukkan kartu berbentuk
wajah senyum dan jika salah maka
kelompok C menunjukkan bentuk wajah sedih
yang terdapat pada kartunya masing-masing

√

k. Siswa memperoleh poin pada lembar
penghitungan skor (siswa yang mendapatkan
pasangannya dalam waktu 1 menit diberi poin
3, yang menemukan pasangannya dalam waktu
2 menit mendapat poin 2, yang melebihi waktu
diberi poin 1 dan yang tidak menemukan
pasangannya tidak mendapatkan poin).

√

l. Mengulang kembali penerapan model
pembelajaran make a match tetapi dengan
berganti posisi (kelompok C di bagi menjadi 2
kelompok yaitu A dan B, sedangkan kelompok
A dan B menjadi kelompok C) (jika masih ada
waktu)

√
3 Kegiatan Penutup

4q. Siswa menyimpulkan materi yang baru saja
diterimanya

√
r. Mendengarkan motivasi yang diberikan oleh

guru agar lebih giat dalam belajar
√

s. Siswa mendengarkan penyampaian guru
tentang materi selanjutnya agar dipelajari di
rumah

√
t. Berdoa dan menjawab salam √

Jumlah Skor 22

K
endari, 04 Maret 2017

Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

Jumlah Skor Maksimal

= 22 x 1 00%
24

=    91,67%
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h. Siswa mengerjakan instruksi guru agar siswa
yang mendapatkan pasangannya sebelum waktu
habis, harus melapor kepada guru dan berdiri
sesuai dengan pasangannya

√
i. Siswa mengerjakan instruksi guru agar siswa

mempresentasikan kartu yang diperolehnya di
depan teman-teman yang memegang kartu
penilaian dan pasangan yang lain secara
bergantian

√
j. Siswa mengerjakan instruksi guru agar siswa

lain yang memegang kartu penilaian dan
pasangan yang lain memperhatikan jawaban
pasangan yang sedang presentasi apakah sudah
benar atau belum, apabila benar maka
kelompok C menunjukkan kartu berbentuk
wajah senyum dan jika salah maka
kelompok C menunjukkan bentuk wajah sedih
yang terdapat pada kartunya masing-masing

√

k. Siswa memperoleh poin pada lembar
penghitungan skor (siswa yang mendapatkan
pasangannya dalam waktu 1 menit diberi poin
3, yang menemukan pasangannya dalam waktu
2 menit mendapat poin 2, yang melebihi waktu
diberi poin 1 dan yang tidak menemukan
pasangannya tidak mendapatkan poin).

√

l. Mengulang kembali penerapan model
pembelajaran make a match tetapi dengan
berganti posisi (kelompok C di bagi menjadi 2
kelompok yaitu A dan B, sedangkan kelompok
A dan B menjadi kelompok C) (jika masih ada
waktu)

√
3 Kegiatan Penutup

4q. Siswa menyimpulkan materi yang baru saja
diterimanya

√
r. Mendengarkan motivasi yang diberikan oleh

guru agar lebih giat dalam belajar
√

s. Siswa mendengarkan penyampaian guru
tentang materi selanjutnya agar dipelajari di
rumah

√
t. Berdoa dan menjawab salam √

Jumlah Skor 22

K
endari, 04 Maret 2017

Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

Jumlah Skor Maksimal

= 22 x 1 00%
24

=    91,67%
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Lampiran 22
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU PADA MATA PELAJARAN FIQIH
MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH

SIKLUS 2 PERTEMUAN I
Nama Sekolah : MIN 2 Konawe Selatan
Nama Pengamat : Matasim, S.Pd.I
Mata Pelajaran : Fiqih
Guru Model : Afifah
Kelas /Semester : V/II
Materi Pokok : Haji (amalan dalam berhaji (sai’, wukuf di Arafah, Mabit di

Muzdalifah dan di Mina))
Petunjuk pengisian :
11. Amati kegiatan guru model dalam proses pembelajaran
12. Isi lembar obsever sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor

yang sesuai.
Keterangan Skor:
Skor 1 = Ya Skor 0 = Tidak

No Rincian Kegiatan Terlaksana
SkorYa Tidak

1. Kegiatan Pendahuluan
o. Mengucapkan salam dan menyapa siswa √ 8
p. Berdoa bersama √
q. Memeriksa kehadiran siswa √
r. Guru mengkondisikan kelas disesuaikan dengan kegiatan

pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik
√

s. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya tentang materi
sebelumnya yang ada kaitannya dengan materi yang akan
diajarkan

√
t. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai √
u. Menjelaskan dan memberikan arahan tentang model yang

akan digunakan yaitu model pembelajaran make a match
√

v. Untuk menarik perhatian siswa maka peneliti sebagai guru
menunjukkan media pembelajaran yaitu kartu soal dan
jawaban yang mempunyai bentuk yang berbeda dan lebih
menarik dibanding media yang lalu

√
2. Kegiatan Inti

m. Guru menjelaskan materi haji dengan pokok bahasan
amalan-amalan dalam ibadah haji dengan diselingi
pertanyaan-pertanyaan

√ 10

n. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya
kepada guru mengenai materi yang belum jelas atau belum
mereka pahami

√
o. Guru menyiapkan satu set kartu pertanyaan dan kartu

jawaban serta kartu penilaian yang berkaitan dengan materi
haji.

√
p. Guru mengelompokkan kelas menjadi tiga kelompok yaitu

kelompok A, kelompok B dan kelompok C
√

q. Guru membagikan masing-masing sebuah kartu untuk satu
orang siswa. Kartu pertanyaan untuk kelompok A dan kartu
jawaban untuk kelompok B dan kartu penilaian untuk
kelompok C

√
r. Guru menginstruksikan agar siswa yang memegang kartu

pertanyaan atau jawaban mencari pasangannya dalam waktu
yang telah ditentukan (maksimal 2 menit)

√
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s. Guru membimbing siswa dalam kegiatan tersebut √
t. Guru menginstruksikan agar siswa yang mendapatkan

pasangannya sebelum waktu habis, harus melapor kepada
guru dan berdiri sesuai dengan pasangannya

√
u. Guru menginstruksikan agar siswa mempresentasikan kartu

yang diperolehnya di depan teman-teman yang memegang
kartu penilaian dan pasangan yang lain secara bergantian

√
v. Guru menginstruksikan agar siswa lain yang memegang

kartu penilaian dan pasangan yang lain memperhatikan
jawaban pasangan yang sedang presentasi apakah sudah
benar atau belum, apabila benar maka kelompok C
menunjukkan kartu berbentuk wajah senyum         dan jika
salah maka kelompok C menunjukkan bentuk wajah sedih
yang terdapat pada kartunya masing-masing

√

w. Guru memberikan poin kepada setiap pasangan pada lembar
penghitungan skor (siswa yang mendapatkan pasangannya
dalam waktu 1 menit diberi poin 3, yang menemukan
pasangannya dalam waktu 2 menit mendapat poin 2, yang
melebihi waktu diberi poin 1 dan yang tidak menemukan
pasangannya tidak mendapatkan poin).

√
x. Mengulang kembali penerapan model pembelajaran make a

match tetapi dengan berganti posisi (kelompok C di bagi
menjadi 2 kelompok yaitu A dan B, sedangkan kelompok A
dan B menjadi kelompok C) (jika masih ada waktu)

√
3. Kegiatan Penutup

u. Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan materi yang
baru saja diterimanya

√ 4

v. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat
dalam belajar

√
w. Guru memberitahukan materi untuk pertemuan selanjutnya

agar dipelajari di rumah
√

x. Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan
salam

√
Jumlah Skor 22

Kendari, 04 Maret 2017
Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

Jumlah Skor Maksimal

= 22 x 1 00%
24

=     91,67%
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s. Guru membimbing siswa dalam kegiatan tersebut √
t. Guru menginstruksikan agar siswa yang mendapatkan

pasangannya sebelum waktu habis, harus melapor kepada
guru dan berdiri sesuai dengan pasangannya

√
u. Guru menginstruksikan agar siswa mempresentasikan kartu

yang diperolehnya di depan teman-teman yang memegang
kartu penilaian dan pasangan yang lain secara bergantian

√
v. Guru menginstruksikan agar siswa lain yang memegang

kartu penilaian dan pasangan yang lain memperhatikan
jawaban pasangan yang sedang presentasi apakah sudah
benar atau belum, apabila benar maka kelompok C
menunjukkan kartu berbentuk wajah senyum         dan jika
salah maka kelompok C menunjukkan bentuk wajah sedih
yang terdapat pada kartunya masing-masing

√

w. Guru memberikan poin kepada setiap pasangan pada lembar
penghitungan skor (siswa yang mendapatkan pasangannya
dalam waktu 1 menit diberi poin 3, yang menemukan
pasangannya dalam waktu 2 menit mendapat poin 2, yang
melebihi waktu diberi poin 1 dan yang tidak menemukan
pasangannya tidak mendapatkan poin).

√
x. Mengulang kembali penerapan model pembelajaran make a

match tetapi dengan berganti posisi (kelompok C di bagi
menjadi 2 kelompok yaitu A dan B, sedangkan kelompok A
dan B menjadi kelompok C) (jika masih ada waktu)

√
3. Kegiatan Penutup

u. Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan materi yang
baru saja diterimanya

√ 4

v. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat
dalam belajar

√
w. Guru memberitahukan materi untuk pertemuan selanjutnya

agar dipelajari di rumah
√

x. Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan
salam

√
Jumlah Skor 22

Kendari, 04 Maret 2017
Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

Jumlah Skor Maksimal

= 22 x 1 00%
24

=     91,67%
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s. Guru membimbing siswa dalam kegiatan tersebut √
t. Guru menginstruksikan agar siswa yang mendapatkan

pasangannya sebelum waktu habis, harus melapor kepada
guru dan berdiri sesuai dengan pasangannya

√
u. Guru menginstruksikan agar siswa mempresentasikan kartu

yang diperolehnya di depan teman-teman yang memegang
kartu penilaian dan pasangan yang lain secara bergantian

√
v. Guru menginstruksikan agar siswa lain yang memegang

kartu penilaian dan pasangan yang lain memperhatikan
jawaban pasangan yang sedang presentasi apakah sudah
benar atau belum, apabila benar maka kelompok C
menunjukkan kartu berbentuk wajah senyum         dan jika
salah maka kelompok C menunjukkan bentuk wajah sedih
yang terdapat pada kartunya masing-masing

√

w. Guru memberikan poin kepada setiap pasangan pada lembar
penghitungan skor (siswa yang mendapatkan pasangannya
dalam waktu 1 menit diberi poin 3, yang menemukan
pasangannya dalam waktu 2 menit mendapat poin 2, yang
melebihi waktu diberi poin 1 dan yang tidak menemukan
pasangannya tidak mendapatkan poin).

√
x. Mengulang kembali penerapan model pembelajaran make a

match tetapi dengan berganti posisi (kelompok C di bagi
menjadi 2 kelompok yaitu A dan B, sedangkan kelompok A
dan B menjadi kelompok C) (jika masih ada waktu)

√
3. Kegiatan Penutup

u. Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan materi yang
baru saja diterimanya

√ 4

v. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat
dalam belajar

√
w. Guru memberitahukan materi untuk pertemuan selanjutnya

agar dipelajari di rumah
√

x. Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan
salam

√
Jumlah Skor 22

Kendari, 04 Maret 2017
Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

Jumlah Skor Maksimal

= 22 x 1 00%
24

=     91,67%
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Lampiran 23

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH
MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH

SIKLUS 2 PERTEMUAN II

Nama Sekolah : MIN 2 Konawe Selatan
Nama Pengamat : Matasim, S.Pd.I
Mata Pelajaran : Fiqih
Guru Model : Afifah
Kelas /Semester : V/II
Materi Pokok : Haji (larangan dalam berhaji dan pembayaran dam dalam haji)
Petunjuk pengisian :
13. Amati kegiatan siswa dalam proses pembelajaran
14. Isi lembar obsever sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor

yang sesuai.
Keterangan Skor:
Skor 1  = Ya (Jika setengah dari jumlah siswa melakukan)
Skor 0  = Tidak (Jika tidak cukup setengah dari jumlah siswa melakukan)

No Kegiatan
Terlaksana

SkorYa Tidak
1 Kegiatan Pendahuluan

w. Menjawab salam dan sapaan √ 8

x. Berdoa bersama √
y. Mendengarkan absensi yang dilakukan guru √
z. Mempersiapkan diri untuk mengikuti

pembelajaran dan mengatur posisi duduk
√

aa. Merespon apersepsi yang dilakukan guru √
bb. Menyimak tujuan pembelajaran yang

disampaikan
√

cc. Menyimak arahan tentang model yang akan
digunakan yaitu model pembelajaran make a
match

√
dd. Siswa terbagi menjadi 2 kelompok √

2. Kegiatan Inti
a. Siswa menerima beberapa gambar yang

berkaitan dengan materi larangan dan
pembayaran denda dalam berhaji

√ 17

b. Siswa memperhatikan penjelasan guru terkait
materi sambil menyuruh siswa untuk
memperhatikan gambar yang telah diberikan
sebelumnya serta diselingi dengan tanya jawab

√
c. Siswa mendiskusiakan materi yang baru saja

dipelajari bersama teman kelompoknya karena
nanti diadakan kompetisi untuk membuat
rangkuman secara kelompok

√
d. Siswa bertanya mengenai materi yang belum

jelas atau belum mereka pahami
√

e. Siswa menerima papan rangkuman kepada tiap
kelompok dan menjelaskan cara kerjanya

√
f. Mengerjakan Instruksi guru agar  tiap-tiap

kelompok mengerjakan rangkuman tersebut
√

g. Siswa menerima bimbingan guru dalam
kegiatan kelompok

√
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h. Siswa mengerjakan instruksi guru agar  2 orang
siswa mewakili temannya untuk
mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan
mengoreksinya secara bersama-sama

√
i. Siswa memperhatikan guru √
j. Siswa terbagi menjadi tiga kelompok yaitu

kelompok A, B dan C
√

k. Siswa meneriman masing-masing sebuah kartu
untuk satu orang siswa. Kartu pertanyaan untuk
kelompok A dan kartu jawaban untuk
kelompok B dan kartu penilaian untuk
kelompok C

√
l. Mengerjakan Instruksi guru agar  siswa yang

memegang kartu pertanyaan atau jawaban
mencari pasangannya dalam waktu yang telah
ditentukan (maksimal 2 menit)

√
m. Siswa menerima bimbingan guru dalam

kegiatan tersebut
√

n. Siswa mengerjakan instruksi guru agar  siswa
yang mendapatkan pasangannya sebelum waktu
habis, harus melapor kepada guru dan berdiri
sesuai dengan pasangannya

√
o. Siswa mengerjakan instruksi agar siswa

mempresentasikan kartu yang diperolehnya di
depan teman-teman yang memegang kartu
penilaian dan pasangan yang lain secara
bergantian

√
p. Siswa mengerjakan instruksi agar siswa lain

yang memegang kartu penilaian dan pasangan
yang lain memperhatikan jawaban pasangan
yang sedang presentasi apakah sudah benar atau
belum, apabila benar maka kelompok C
menunjukkan kartu berbentuk wajah senyum
dan jika salah maka kelompok C menunjukkan
bentuk wajah sedih        yang terdapat pada
kartunya masing-masing

√

q. Siswa menerima poin pada lembar
penghitungan skor (siswa yang mendapatkan
pasangannya dalam waktu 1 menit diberi poin
3, yang menemukan pasangannya dalam waktu
2 menit mendapat poin 2, yang melebihi waktu
diberi poin 1 dan yang tidak menemukan
pasangannya tidak mendapatkan poin).

√

r. Mengulang kembali penerapan model
pembelajaran make a match tetapi dengan
berganti posisi (kelompok C di bagi menjadi 2
kelompok yaitu A dan B, sedangkan kelompok A
dan B menjadi kelompok C)

√
s. Siswa mengerjakan tes evaluasi √

Kegiatan Penutup
y. Siswa menyimpulkan materi yang baru saja

diterimanya
√ 3

z. Mendengarkan motivasi yang diberikan oleh
guru agar lebih giat dalam belajar dan
menerima hadiah yang diberikan guru

√
aa. Siswa mendengarkan penyampaian guru

tentang materi selanjutnya agar dipelajari di
rumah

√
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bb. Berdoa dan menjawab salam √
Jumlah Skor 28

K
endari, 11 Maret 2017

Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

Jumlah Skor Maksimal

= 28 x 1 00%
31

=   90,32%
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bb. Berdoa dan menjawab salam √
Jumlah Skor 28

K
endari, 11 Maret 2017

Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

Jumlah Skor Maksimal

= 28 x 1 00%
31

=   90,32%

139

bb. Berdoa dan menjawab salam √
Jumlah Skor 28

K
endari, 11 Maret 2017

Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

Jumlah Skor Maksimal

= 28 x 1 00%
31

=   90,32%
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Lampiran 24

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU PADA MATA PELAJARAN FIQIH
MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH

SIKLUS 2 PERTEMUAN II
Nama Sekolah : MIN 2 Konawe Selatan
Nama Pengamat : Matasim, S.Pd.I
Mata Pelajaran : Fiqih
Guru Model : Afifah
Kelas /Semester : V/II
Materi Pokok : Haji (larangan dalam berhaji dan pembayaran dam dalam haji)
Petunjuk pengisian :
15. Amati kegiatan guru model dalam proses pembelajaran
16. Isi lembar obsever sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor

yang sesuai.
Keterangan Skor:
Skor 1 = Ya Skor 0 = Tidak

No Rincian Kegiatan Terlaksana
SkorYa Tidak

1. Kegiatan Pendahuluan
w. Mengucapkan salam dan menyapa siswa √ 8
x. Berdoa bersama √
y. Memeriksa kehadiran siswa √
z. Guru mengkondisikan kelas disesuaikan dengan kegiatan

pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik
√

aa. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya tentang materi
sebelumnya yang ada kaitannya dengan materi yang akan
diajarkan

√
bb. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai √
cc. Menjelaskan dan memberikan arahan tentang model yang

akan digunakan yaitu model pembelajaran make a match
√

dd. Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok √
2. Kegiatan Inti

r. Guru membagikan beberapa gambar yang berkaitan dengan
materi larangan dan pembayaran denda dalam berhaji

√ 17

s. Guru menjelaskan materi sambil menyuruh siswa untuk
memperhatikan gambar yang telah diberikan sebelumnya
serta diselingi dengan tanya jawab

√
t. Guru memberikan kesempatan kepada siswa

mendiskusiakan materi yang baru saja dipelajari bersama
teman kelompoknya karena nanti diadakan kompetisi untuk
membuat rangkuman secara kelompok

√
u. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya

mengenai materi yang belum jelas atau belum mereka
pahami

√
v. Guru membagikan papan rangkuman kepada tiap kelompok

dan menjelaskan cara kerjanya
√

w. Setelah siswa paham, guru mengistruksikan tiap-tiap
kelompok mengerjakan rangkuman tersebut

√
x. Guru membimbing siswa dalam kegiatan kelompok √
y. Setelah selesai, 2 orang siswa mewakili temannya untuk

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan
mengoreksinya secara bersama-sama

√
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z. Guru menyiapkan satu set kartu pertanyaan dan kartu
jawaban yang berkaitan dengan materi haji serta kartu
penilaian.

√
aa. Guru mengelompokkan kelas menjadi tiga kelompok yaitu

kelompok A, B dan C
√

bb. Guru membagikan masing-masing sebuah kartu untuk satu
orang siswa. Kartu pertanyaan untuk kelompok A dan kartu
jawaban untuk kelompok B dan kartu penilaian untuk
kelompok C

√
cc. Guru menginstruksikan agar siswa yang memegang kartu

pertanyaan atau jawaban mencari pasangannya dalam waktu
yang telah ditentukan (maksimal 2 menit)

√
dd. Guru membimbing siswa dalam kegiatan tersebut √
ee. Guru menginstruksikan agar siswa yang mendapatkan

pasangannya sebelum waktu habis, harus melapor kepada
guru dan berdiri sesuai dengan pasangannya

√
ff. Guru menginstruksikan agar siswa mempresentasikan kartu

yang diperolehnya di depan teman-teman yang memegang
kartu penilaian dan pasangan yang lain secara bergantian

√
gg. Guru menginstruksikan agar siswa lain yang memegang

kartu penilaian dan pasangan yang lain memperhatikan
jawaban pasangan yang sedang presentasi apakah sudah
benar atau belum, apabila benar maka kelompok C
menunjukkan kartu berbentuk wajah senyum         dan jika
salah maka kelompok C menunjukkan bentuk wajah sedih
yang terdapat pada kartunya masing-masing

√

hh. Guru memberikan poin kepada setiap pasangan pada lembar
penghitungan skor (siswa yang mendapatkan pasangannya
dalam waktu 1 menit diberi poin 3, yang menemukan
pasangannya dalam waktu 2 menit mendapat poin 2, yang
melebihi waktu diberi poin 1 dan yang tidak menemukan
pasangannya tidak mendapatkan poin)

√
r.Mengulang kembali penerapan model pembelajaran make a

match tetapi dengan berganti posisi (kelompok C di bagi
menjadi 2 kelompok yaitu A dan B, sedangkan kelompok A
dan B menjadi kelompok C)

√
s. Guru memberikan tes evaluasi kepada siswa √

3. Kegiatan Penutup
cc. Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan materi yang

baru saja diterimanya
√ 4

dd. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat
dalam belajar dan memberikan hadiah kepada siswa yang
mendapat poin tertinggi

√
ee. Guru memberitahukan materi untuk pertemuan selanjutnya

agar dipelajari di rumah
√

ff. Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan
salam

√
Jumlah Skor 29

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

Jumlah Skor Maksimal

= 29 x 1 00%
31

=     93,54%
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Kendari, 11 Maret 2017
Mengetahui,
Guru Mapel Fiqih VB Mahasiswa Peneliti

Matasim, S.Pd.I Afifah
NIP. 19660802200511004 NIM. 13010104025
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Lampiran 25
Lembar Soal Evaluasi Siklus II

Nama :
Kelas :
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling benar!
42. Salah satu  larangan selama berhaji bagi laki-laki adalah....

e. memakai pakaian yang tidak berjahit c.   tidak memakai penutup kepala
f. memakai sepatu yang tidak menutupi mata kaki d.   menjadi wali nikah

43. Larangan selama berhaji bagi perempuan adalah....
a.    memakai pakaian yang berjahit c.   tidak memakai sarung tangan
b.    memakai sepatu yang menutupi mata kaki d.   memakai penutup muka

44. Salah satu larangan selama berhaji baik bagi laki-laki ataupun perempuan adalah....
e. tidak memakai wangi-wangian c.   mencaci, bertengkar atau mengucap

kata kotor
f. tidak mencukur rambut atau bulu badan lain d.  tidak memotong kuku

45. Orang yang diwajibkan membayar dam selama ibadah haji atau umrah adalah orang yang....
e. melanggar larangan c.   bersedekah
f. melakukan perintah d.   sakit

46. Pembayaran dam disebabkan melanggar larangan ihram adalah....
e. menyembelih seekor domba di tanah suci Mekkah
f. menyembelih seekor sapi di tanah suci Mekkah
g. menyembelih seekor kambing di tanah suci Mekkah
h. menyembelih seekor unta di tanah suci Mekkah

47. a) Bercukur d) Memakai wangi-wangian
b) Memotong kuku e) Memakai minyak rambut
c) Memakai pakaian berjahit bagi pria
Jika tidak mampu untuk menyembelih seekor kambing sebagai dam karena melakukan salah satu larangan
di atas, maka dam dapat diganti dengan ....
e. berpuasa selama 3 hari c. berpuasa selama 5 hari
f. berpuasa selama 4 hari d. berpuasa selama 6 hari

48. Dam karena membunuh binatang buruan yang halal dimakan ketika berada di tanah suci hukumnya...
c. sunnah c. wajib
d. haram d. mubah

49. Binatang yang dibolehkan untuk dibunuh ketika berada di tanah suci adalah....
e. sapi c.  unta
f. domba d.  kalajengking

50. a) Hadir di padang Arafah d) Mabit di Mina dan Muzdalifah
b) Mengerjakan haji secara tamattu’ atau qiran e) Melontar jumrah
c) Ihram dari miqatnya f) Thawaf wada’
Dam karena tidak mengerjakan salah satu amalan di atas adalah....
e. menyembelih seekor kambing dan diberikan kepada fakir miskin
f. menyembelih seekor unta dan diberikan kepada fakir miskin
g. menyembelih seekor lembu dan diberikan kepada fakir miskin
h. menyembelih seekor sapi dan diberikan kepada fakir miskin

51. Seseorang yang membunuh hewan di tanah suci berupa unta diwajibkan untuk membayar dam berupa....
c. menyembelih binatang unta c. menyembelih binatang kambing
d. menyembelih binatang sapi d. menyembelih binatang domba

Jodohkanlah soal di bawah ini dengan jawaban yang sesuai!
52. Wukuf secara bahasa bermakna... sunnah haji
53. Lari kecil dari bukit Shafa ke bukit Marwah sebanyak 7 kali disebut... 11,12,13 Dzulhijjah
54. Memperbanyak bacaan talbiyah, takbir, dzikir, tahlil dan tahmid selama Sai’

berhaji adalah... tahallul
55. Melempar batu atau kerikil dalam ibadah haji disebut... berdiam
56. Bermalam di Mina dilakukan pada tanggal... melempar jumrah

Kunci Jawaban
1. d. menjadi wali nikah
2. d. memakai penutup muka

11. berhenti
12. sai’
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3. c. mencaci, bertengkar atau mengucap
kata kotor

4. a. melanggar larangan
5. d. menyembelih seekor unta di tanah suci

mekkah
6. a. berpuasa selama 3 hari
7. b. haram
8. d. kalajengking
9. c. menyembelih seekor unta dan diberikan

kepada fakir miskin
10. a. menyembelih binatang unta

13. sunnah haji
14. melempar jumrah
15. 11, 12, dan 13 Dzulhijjah
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Lampiran 26

DAFTAR NILAI HASIL TES EVALUASI SIKLUS I

NO Nama Butir Soal Skor Nilai KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Heri Cahyadi Tidak Hadir

2 Serli Dwiyanti 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 14 70 Tuntas

3 Dhea Risma M. 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 14 70 Tuntas

4 Ais Widianti 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 14 70 Tuntas

5 Fana Fadelia Y. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 17 85 Tuntas

6 Priyatin 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 13 65 Tidak Tuntas

7 Mila Rahmawati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 18 90 Tuntas

8 Arya Adi Saputra 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 16 80 Tuntas

9 Lulu Fausiah 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 7 35 Tidak Tuntas

10 Winda
Puspitasari

1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 14 70 Tuntas

11 Agil saputra 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 15 75 Tuntas

12 Fahrid. H. 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 15 75 Tuntas

13 Chacha
Fitriyantika

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 14 70 Tuntas

14 Radit Aftizal 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 13 65 Tidak Tuntas

15 Rizky Amatia P. 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 15 75 Tuntas

16 Aditya Rizky. P. 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 14 70 Tuntas

17 Fahril Pranata 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8 40 Tidak Tuntas

18 Triyoso Hartadi 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 14 70 Tuntas

Jumlah 1.170
Rata-rata 68,82

Ketuntasan Klasikal 70,58%
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Lampiran 27

DAFTAR NILAI HASIL TES EVALUASI SIKLUS II

NO Nama Butir Soal Skor Nilai KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Heri Cahyadi 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 2 2 2 0 14 70 Tuntas

2 Serli Dwiyanti Tidak Hadir

3 Dhea Risma M. 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2 17 85 Tuntas

4 Ais Widianti 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2 15 75 Tuntas

5 Fana Fadelia Y. 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 17 85 Tuntas

6 Priyatin 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 2 2 13 65 Tidak Tuntas

7 Mila Rahmawati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 19 95 Tuntas

8 Arya Adi Saputra 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2 17 85 Tuntas
9 Lulu Fausiah 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 2 2 10 50 Tidak Tuntas

10 Winda Puspitasari 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 2 0 2 14 70 Tuntas
11 Agil saputra 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 16 80 Tuntas

12 Fahrid. H. 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2 2 17 85 Tuntas

13 Chacha Fitriyantika 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 0 80 Tuntas

14 Radit Aftizal 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0 2 2 2 14 70 Tuntas

15 Rizky Amalia P. 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2 2 17 85 Tuntas

16 Aditya Rizky. P. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 2 2 2 17 85 Tuntas

17 Fahril Pranata 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 2 2 10 50 Tidak Tuntas

18 Triyoso Hartadi 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 14 70 Tuntas

Jumlah 1.285
Rata-rata 75,59

Ketuntasan Klasikal 82,35%



Lampiran 28

REKAPITULASI NILAI HASIL BELAJAR SISWA KELAS VB
MIN 2 KONAWE SELATAN

No. Nama Pra Siklus Siklus 1 Siklus II Ket

1 HC 0 40 70 Tidak hadir pra
siklus

2 SD 80 70 0 Tidak hadir
pertemuan 4

3 DSM 70 70 85
4 AW 50 70 75
5 FFY. 80 85 85
6 P 0 65 65
7 MR 90 90 95
8 AAS 60 80 85
9 LF 50 35 45

10 WP 50 70 70
11 AS 50 70 75
12 FH 80 75 85
13 CF 70 70 80
14 RA 40 65 70
15 RAP. 100 75 85
16 ARP 50 65 85
17 FP 0 0 50 Tidak hadir

pertemuan 2
18 TH 50 65 70

Jumlah 1.020 1.170 1.285
Rata-rata 56,67 68,82 75,58

Persentase Ketuntasan 38,89% 64,70% 82,35%
Presentase Peningkatan Hasil

Belajar Tiap Siklus
21,44%

9,82%
Total Presentase Peningkatan Hasil

Belajar 31,26%



Lampiran 29
Daftar Pertanyaan Refleksi

No. Pertanyaan
1. Tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh peneliti?
2. Bagaimana persepsi guru mata pelajaran Fiqih kelas VB (stakeholders) terhadap

tindakan ini?
3. Isu-isu apa yang muncul sewaktu tindakan itu dilaksanakan?
4. Sewaktu tindakan itu dilaksanakan, masukan apa saja yang diterima peneliti dari guru

mata pelajaran Fiqih kelas VB (stakeholders)?
5. Gagasan baru apa yang disampaikan oleh guru mata pelajaran Fiqih kelas VB?
6. Sebutkan hal-hal positif dan negatif dari pelaksanaan tindakan itu?
7. Bagaimana peneliti akan melakukan perubahan?



Lampiran 30

Refleksi Masalah di Siklus I untuk Perbaikan di Siklus II
No Kegiatan / Permasalahan Solusi
1. Tahap-tahap kegiatan belum

terlaksana secara teratur
Berusaha untuk belajar lebih giat terutama
sehari sebelum kegiatan mengajar dilakukan

2. Waktu yang digunakan belum teratur Mengatur lagi pembagian waktu setiap
kegiatan

3. Kurang tegas kepada siswa yang
melakukan pelanggaran

Lebih tegas memberikan  sanksi kepada
siswa yang melakukan pelanggaran sesuai
aturan yang telah disepakati

4. Terdapat kegiatan-kegiatan
pembelajaran yang telah
direncanakan sebelumnya tetapi
tidak dilaksanakan saat
pembelajaran berlangsung,
contohnya: tidak memberikan
motivasi kepada siswa di akhir
pembelajaran

Belajar lebih giat lagi agar mengingat setiap
langkah yang telah direncanakan
sebelumnya

5. Terdapat kegiatan pembelajaran
yang telah dilaksanakan tetapi
pelaksanaannya belum maksimal.
Contohnya: mengabsen siswa,
mempersiapkan siswa dalam
mengikuti pembelajaran, dll.

Lebih memaksimalkan lagi kegiatan-
kegiatan yang dilakukan

6. Siswa kurang memperhatikan dan
menghargai pendapat siswa yang
sedang presentasi

Menarik perhatian siswa agar pandangan
dan perhatiannya tertuju kepada siswa yang
sedang presentasi

7. Masih terdapat siswa yang
mengolok-olok temannya yang
mendapat pasangan lawan jenis
(terutama siswa laki-laki)

Memberikan pengertian kepada siswa
bahwa semua yang berada di ruangan ini
sama dan tidak ada perbedaan terutama
dalam hal menuntut ilmu dan memberikan
sanksi yang tegas kepada siswa yang masih
mengulangi perbuatan tersebut

8. Hanya sebagian siswa yang bertanya
tentang hal yang belum mereka
pahami

Lebih memacu motivasi dan keberanian
siswa untuk bertanya

9. Masih terdapat siswa yang tidak ikut
dalam kegiatan menyimpulkan
materi

Menarik perhatian siswa    untuk bersama-
sama membuat kesimpulan, jika perlu
dengan sedikit paksaan seperti menunjuk
seorang siswa yang terlihat bermain saat
pembelajaran berlangsung

10. Masih terdapat siswa yang keluar
masuk saat pembelajaran
berlangsung

Memberikan sanksi yang tegas kepada
siswa yang keluar masuk tanpa alasan yang
jelas

11. Masih terdapat siswa yang tidak
memperhatikan guru ketika
menjelaskan

Menarik perhatian siswa agar ingin belajara
dan memperhatikan guru contohnya dengan
menggunakan media yang beragam

12. Masig terdapat siswa yang bingung
dengan model make a match

Guru lebih menekankan kembali mengenai
langkah-langkah dalam model make a
match yang akan diterapkan

13. Masih kurangnya komunikasi yang
positif antar siswa

Melatih siswa untuk berkomunikasi dan
bekerjasama dengan teman



Lampiran 31
Data Tabel Jadwal Pra Tindakan

Hari/Tanggal Keterangan
Jum’at, 05-11-2016 Meminta izin kepada kepala sekolah dan membuat kesepakatan dengan guru

kelas VB tentang observasi

Sabtu, 06-11-2016 1. Observasi
2. Diskusi tentang permasalahan yang terjadi di kelas VB selama proses

pembelajaran Fiqih
3. Meminta dokumen yang berkaitan dengan Pembelajaran Fiqih di kelas VB

Sabtu, 12-11-2016 Setelah guru mengajar, peneliti memberikan soal tes yang telah disetujui oleh
guru kepada siswa

Jum’at, 18-11-2016 1. Memperlihatkan hasil tes
2. Peneliti memberikan penjelasan tentang model pembelajaran kooperatif tipe

make a match sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi
selama proses pembelajaran Fiqih kepada guru kelas VB yang dalam hal ini
sebagai observer saat penelitian

Jum’at, 3-03-2017 Peneliti memperlihatkan dan meminta persetujuan tentang perangkat
pembelajaran yang telah peneliti susun



Lampiran 32
Dokumentasi Media Pembelajaran Siklus I dan Siklus II

Media kartu soal dan jawaban

Media kartu penilaian Media gambar

Materi Fiqih Tabel perhitungan poin

Media papan rangkuman Hadiah



Lampiran 33
Dokumentasi Proses Pembelajaran di Kelas VB MIN 2 Konawe Selatan Siklus I dan II

Guru membuka pelajaran dengan salam dan
menyapa siswa

Berdoa bersama

Guru memeriksa kehadiran siswa

Guru memeriksa kesiapan siswa untuk belajar

Guru melakukan apersepsi dengan bertanya
pada siswa

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

Guru menjelaskan model make a match Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok



Guru membagikan media gambar kepada siswa Guru menjelaskan materi pelajaran

Siswa berdiskusi dalam kelompoknya Guru memberikan kesempatan siswa bertanya

Guru membagikan media papan rangkuman Siswa bekerja dalam kelompoknya

Guru membimbing siswa dalam kelompok Guru membimbing siswa mempresentasikan
hasil kerja kelompoknya



Guru membagi siswa menjadi tiga kelompok Guru membagikan kartu kepada siswa

Guru menginstruksikan siswa untuk mencari pasangan kartu

Siswa berdiri bersama pasangannya Siswa membacakan hasil pencariannya

Siswa lain menilai pasangan yang sedang
presentasi

Guru memberikan poin kepada siswa



Guru memberikan tes evaluasi kepada siswa

Siswa mengerjakan soal

Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan Guru memberikan motivasi kepada siswa agar



materi yang baru saja dipelajari lebih giat belajar

Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari
selanjutnya

Guru menutup pembelajaran dengan bersama-
sama mengucapkan hamdalah dan salam

Siswa yang menperoleh poin tinggi mendapatkan hadiah
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