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 Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Tuhan sekalian alam. Nikmat-Nya 
yang begitu “deras” mengalir mengantarkan manusia pada “hilir” kesadaran bahwa 
kasih yang Dia limpahkan bersifat universal menembus “belukar” sekat suku, agama, 
ras antar golongan juga adil kepada mereka yang patuh maupun yang inkar.

 Sebagai ajaran agama yang sempurna, Islam harus di-ejawentahkan 
(dilaksanakan) dalam kehidupan nyata sehari-hari sehingga akan tercipta kehidupan 
yang damai dan tenteram. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan layanan 
pendidikan Islam di madrasah, ajaran Islam yang begitu sempurna dan luas perlu 
dikelompokkan menjadi beberapa mata pelajaran yang secara linier akan dipelajari 
sesuai dengan jenjangnya. 

 Pengelompokkan ajaran Islam dalam bentuk mata pelajaran di lingkungan 
madrasah dimulai dari jenjang  Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) 
dan Madrasah Aliyah (MA) di dalamnya dikhususkan pada peminatan Keagamaan, 
Matematika dan Ilmu Alam (MIA), Ilmu-Ilmu Sosial (IIS), Ilmu-Ilmu Bahasa dan 
Budaya (IIBB) serta Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) meliputi: a). Al-qur’an Hadis, 
b). Akidah Akhlak, c). Fikih, d). Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). 

 Pada jenjang Madrasah Aliyah (MA) peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan 
dikembangkan kajian khusus  mata pelajaran yaitu: a). Tafsir- Ilmu Tafsir, b). Hadis 
ilmu Hadis, c). Fikih-Ushul Fikih, d). Ilmu Kalam, e). Akhlak. Kemudian dalam upaya 
mendukung pendalaman kajian ilmu-ilmu keagamaan pada peminatan keagamaan, 
peserta didik dibekali dengan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) serta Bahasa 
Arab. 

 Sebagi komitmen untuk menyiapkan generasi emas anak sholeh dan sholihah, 
mulai tahun ajaran 2014-2015 seluruh Madrasah dibawah pembinaan Kementerian 
Agama RI telah siap melaksanakan Kurikulum 2013. Untuk keperluan dimaksud, 
maka secara legal formal Kementerian Agama RI telah menerbitkan Peraturan Menteri 
Agama (PMA) tentang Kurikulum 2013 yang berisi Kerangka Dasar Kurikulum 
Madrasah 2013, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi Isi, Standar 
Proses dan Standar Penilaian.   

 KATA PENGANTAR
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 Pada saat yang sama sebagai panduan implementasi kurikulum madrasah  
2013, Kementerian Agama telah menyiapkan model silabus Pembelajaran PAI di 
Madrasah, menerbitkan buku pegangan siswa dan buku pedoman guru. Kehadarian 
buku ditangan peserta didik dan guru menjadi kebutuhan pokok untuk menerapkan 
kurikulum Madrasah 2013. 

 Sebagaimana kaidah Ushul Fikih, “Mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fahuwa 
wājib” (suatu kewajiban tidak menjadi sempurna tanpa adanya hal lain yang menjadi 
pendukungnya, maka hal lain tersebut menjadi wajib). Perintah menuntut ilmu 
berarti juga mengandung perintah untuk menyediakan sarana pendukungnya, salah 
satu diantaranya buku ajar. Karena itu buku pedoman guru dan pegangan siswa ini 
disusun dengan pendekatan ilmiah (scientific approach) yang terangkum dalam proses 
mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. 

 Akhirnya, semoga buku ini mampu menjadi “jembatan” antara harapan dengan 
cita-cita tujuan pendidikan Islam secara khusus dan pendidikan nasional secara 
umum yakni membentuk manusia Kaffah (utuh) yang memiliki tidak saja kecerdasan 
intelektual, namun kecerdasan sosial ditengah kompleksitas kehidupan umat manusia. 
Amien.

Jakarta,    April 2015
Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA
NIP: 196901051996031003
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A. Maksud dan Tujuan Mata Pelajaran Fikih 
1. Pengertian

Mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari fikih yang telah 
dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Tsanawiyah/SMP. Peningkatan 
tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya 
kajian fikih baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah, yang 
dilandasi oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah usul fikih serta menggali 
tujuan dan hikmahnya, sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan 
yang lebih tinggi dan untuk hidup bermasyarakat. 

Secara substansial, mata pelajaran fikih memiliki kontribusi dalam 
memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan 
menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan 
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah 
SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya 
ataupun lingkungannya.

2. Tujuan

Mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah bertujuan untuk:

a) Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tatacara 
pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun 
muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan 
sosial.

b)  Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar 
dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran 
agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan 
diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun 
hubungan dengan lingkungannya.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Peminatan  Ilmu-
Ilmu Agama kelas XI sebagai mata pelajaran peminatan: meliputi bidang fikih 
dan Usul fikih. Bidang fikih meliputi:

Petunjuk Umum
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a. Jināyāt 
b. Ḥudūd
c. Peradilan 
d. Pernikahan 
e. warisan

Adapun kajian ushul fikih meliputi:
a. Sumber hukum islam yang tidak di sepakati
b. Al-ḥukm asy-Syar’i.

B. Struktur KI dan KD Mapel Fikih
Mata pelajaran Fikih Kelas XI memiliki 4 (empat) Kompetensi Inti (KI) 

yang dijabarkan dalam 42 Kompetensi Dasar (KD). Adapun kompetensi inti dan 
kompetensi dasar itu adalah:

C.3.KELAS XI SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR
1. Menghaya  dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya.
1.1. Meyakini kebenaran hukum jināyāt

1.2. Meyakini kebenaran hukum ḥudūd
1.3. Meyakini kebenaran hukum bughāt

1.4. Menyadari pen ngnya hukum peradilan 
Islam

1.5. Menghaya   sumber hukum yang 
mukhtalaf

2. Menghaya  dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai), 
santun, responsif dan pro -ak f 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian d ari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efek f dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia

1.1  Menunjukkan sikap adil dan 
tanggungjawab sebagai implementasi 
materi hukum jināyāt

1.2 Membiasakan sikap adil dan 
tanggungjawab sebagai penerapan materi 
hukum ḥudūd

1.3 Menunjukkan sikap adil dan 
tanggungjawab sebagai penerapan materi 
hukum bughāt

1.4 Memiliki sikap patuh pada hukum 
1.5 Membiasakan sikap menghorma  

pendapat atas pemahaman sumber 
hukum yang mukhtalaf
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR
3. Memahami, menerapkan, dan 

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

3.1. Menelaah ketentuan Allah tentang 
jināyāt dan hikmahnya

3.2. Menganalisis ketentuan Allah tentang 
ḥudūd dan hikmahnya

3.3. Memahami hukum Islam tentang bughāt 
dan hikmahnya

3.4. Menganalisis ketentuan Islam tentang 
peradilan dan hikmahnya

3.5. Menelaah  istiḥsān sebagai sumber 
hukum

3.6. Memahami  maṣlaḥah-mursalah sebagai 
sumber hukum

3.7. Menganalisis  ’urf sebagai sumber hukum
3.8. Memahami  is shāb sebagai sumber 

hukum
3.9. Memahami  syar’u man qablana sebagai 

sumber hukum
3.10.Menjelaskan mażhab ṣaḥabi sebagai 

sumber hukum
3.11.Menelaah  sadd aż-żarī’ah sebagai 

sumber hukum

4. Mengolah, menalar, menyaji, 
dan mencipta dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri serta ber ndak 
secara efek f dan krea f, mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah 
keilmuan

4.1. Menunjukkan contoh pelanggaran yang 
terkena ketentuan jināyāt

4.2. Menunjukkan contoh pelanggaran yang 
terkena ketentuan ḥudūd

4.3. Menunjukkan contoh pelanggaran yang 
terkena ketentuan bughāt

4.4. Memperagakan contoh penerapan 
ketentuan Islam tentang peradilan 

4.5. Menunjukkan contoh perbuatan dalam 
kehidupan masyarakat berdasarkan 
hukum mukhtalaf
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C.4.KELAS XI SEMESTER GENAP

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR
1. Menghaya  dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya
1.1 Menghaya  ketentuan Islam tentang 

pernikahan
1.2 Menghaya   ketentuan syariat Islam dalam 

melakukan pembagian warisan dan wasiat
1.3 Meyakini kebenaran hukum syar’i

1.4 Meyakini Allah memberi kewajiban sesuai 
dengan kadar kemampuannya

2. Menghaya  dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai), 
santun, responsif dan pro-ak f 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efek f dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia

2.1 Membiasakan sikap patuh tanggungjawab 
dalam menerapkan hukum Islam

2.2 Mematuhi undang-undang pernikahan
2.3 Meningkatkan sikap peduli, jujur dan 

kerjasama dalam urusan waris dan wasiat
2.4 Memiliki sikap tanggungjawab dalam 

menerapkan hukum syar’i

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

3.1 Menelaah ketentuan perkawinan dalam 
Islam dan hikmahnya

3.2 Memahami ketentuan perkawinan 
menurut perundang-undangan

3.3 Menganalisis ketentuan hukum mawaris 
dan wasiat dalam Islam

3.4 Mengiden fikasi konsep hukum syar’i 
dalam Islam (al-ḥākim. al-ḥukm, al-
maḥkūm fih dan al-maḥkūm ʻalaih)
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR
4. Mengolah, menalar, menyaji, 

dan mencipta dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri serta ber ndak secara efek f 
dan krea f, mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan.

4.1 Menyajikan hasil analisis prak k 
perkawinan yang salah di masyarakat 
berdasarkan ketentuan hukum Islam

4.2 Menunjukkan contoh penguatan 
kemaslahatan aturan pernikahan dalam 
Islam melalui Undang Undang Perkawinan 
1975

4.3 Menyajikan hasil analisis prak k waris 
dalam masyarakat yang dak sesuai 
dengan ketentuan hukum Islam

4.4 Mencontohkan macam-macam hukum 
taklīfi dan waḍ’i

Perlu diketahui, bahwa KD-KD mata pelajaran Ushul Fikih diorganisasikan ke 
dalam empat Kompetensi Inti (KI). KI 1 berkaitan dengan penghayatan dan pengamalan 
ajaran agama Islam.. KI 2 berkaitan dengan karakter diri dan sikap sosial. KI 3 berisi 
KD tentang pengetahuan terhadap materi ajar, sedangkan KI 4 berisi KD tentang 
penyajian pengetahuan. KI 1, KI 2, dan KI 4 harus dikembangkandan ditumbuhkan 
melalui proses pembelajaran setiap materi pokok yang tercantum dalam KI 3. KI 1 dan 
KI 2 tidak diajarkan langsung (direct teaching), tetapi indirect teaching pada setiap 
kegiatanpembelajaran.

Empat Kompetensi Inti (KI) yang kemudian dijabarkan menjadi 42 Kompetensi 
Dasar (KD) itu merupakan bahan kajian yang akan ditransformasikan dalam kegiatan 
pembelajaran selamasatu tahun (dua semester) yang terurai dalam 36 minggu. Agar 
kegiatan pembelajaran itu tidak terasa terlalu panjang maka 36minggu itu dibagi 
menjadi dua semester, semester pertama dan semester kedua. Setiap semester terbagi 
menjadi 18 minggu. Setiap semester yang 18 minggu itu dilaksanakan ulangan/
kegiatan lain tengah semester dan ulangan akhir semester yang masing-masing diberi 
waktu 3 jam/minggu. Dengan demikian waktu efektif untuk kegiatan pembelajaran 
mata pelajaran Fikih sebagai Mata pelajaran wajib di MA disediakan waktu2 x 45 
menit x 28 minggu/per tahun (16 minggu/semester).Untuk efektivitas dan optimalisasi 
pelaksanaan pembelajaran pihak pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan 
buku teks pelajaran untuk mata pelajaran Ushul Fikih Kelas XI. Berdasarkan jumlah 
KD terutama yang terkaitdengan penjabaran KI ke-3, buku teks pelajaran Ushul Fikih 
Kelas XI disusun menjadi empat bab.
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Bab I :  Jināyāt

Bab II : Ḥudūd.

Bab III :  Peradilan islam  

Bab IV :  Sumber hukum islam yang mukhtalaf fih

Bab V :  Pernikahan dan seluk beluknya

Bab VI :  Ayo belajar waris

Bab VII :  Mengenal hukum syara’ lebih dekat

C. Strategi dan Model Umum Pembelajaran

1. Pengembangan Indikator

Penguasaan KD dicapai melalui proses pembelajaran dan pengembangan 
pengalaman belajar atas dasar indikator yang telah dirumuskan dari setiap 
KD, terutama KD-KD penjabaran dari KI ke-3..

2. Pengalaman Belajar.

Melalui proses pembelajaran, diharapkan indikator-indikator yang telah 
dirumuskan dapat tercapai. Tercapainya indikator-indikator itu berarti tercapai 
pula KD-KD yang telah ditetapkan pada struktur kurikulum pada mata 
pelajaran fikih. Oleh karena itu dalam kaitan pencapaian indikator, guru perlu 
juga mengingat pengalaman belajar yang secara umum diperoleh olehpeserta 
didik sebagaimana dirumuskan dalam KI dan KD. Beberapa pengalaman 
belajar itu terkait dengan :

a. Pengembangan ranah kognitif, atau pengembangan pengetahuan dapat 
dilakukan dalam bentuk penguasaan materi dan pemberian tugas dengan 
unjuk kerja; mengetahui, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi

b. Pengembangan ranah afektif atau pengembangan sikap (sikap sosial) 
dapat dilakukan dengan pemberian tugas belajar dengan beberapa sikap 
dan unjuk kerja: menerima, menghargai, menghayati, menjalankan dan 
mengamalkan.

c. Pengembangan ranah psikomotorik atau pengembangan keterampilan 
(skill) melalui tugas belajar dengan beberapa aktivitas mengamati, 
menanya, menalar, mencoba, mengolah, menyaji dan mencipta.
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Terkait dengan beberapa aspek pengalaman belajar, dalam setiap 
pembelajaran Ushul Fikih kelas XI peserta didik diharapkan mampu 
mengembangkan proses kognitif yang lebih tinggi. Dari pemahaman sampai 
dengan metakognitif pendalaman pengetahuan. Pembelajaran diharapkan 
mampu mengembangkan pengetahuan, yaitu menerapkan konsep, prinsip 
atau prosedur, menganalisis masalah, dan mengevaluasi sesuatu produk atau 
mengembangkan keterampilan, seperti: mencoba membuat sesuatu atau 
mengolah informasi, menerapkan prosedur hingga mengamalkan ajaran islam. 

3. Model dan Skenario Pembelajaran

a. Pandangan TentangPembelajaran

Secara prinsip, kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan 
yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan 
potensi mereka sehingga memiliki kemampuan yang semakin lama 
semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 
diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta 
berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karena itu, 
kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan  semua  potensi  
peserta didik agar memiliki  kompetensi yang diharapkan.

Lebih lanjut, strategi pembelajaran harus diarahkan untuk memfasilitasi 
pencapaian kompetensi yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum 
agarsetiap individu mampu menjadi pebelajar mandiri sepanjang hayat 
dan yang pada gilirannya mereka menjadi komponen penting untuk 
mewujudkan masyarakat belajar. Kualitas lain yang dikembangkan 
kurikulum dan harus terealisasikan dalam proses pembelajaran antara lain 
kreativitas, kemandirian, kerjasama, solidaritas, kepemimpinan, empati, 
toleransi, dan kecakapan hidup peserta didik guna membentuk watak serta 
meningkatkan peradaban dan martabat bangsa.

Untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen 
kurikulum, kegiatan pembela jaran perlu menggunakan prinsip yang: (1)  
berpusat  pada peserta  didik, (2) mengembangkan kreativitas peserta didik, 
(3) menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, (4) bermuatan 
nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan (5) menyediakan  
pengalaman belajar  yang  beragam melalui penerapan berbagai strategi 
dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, 
efisien, dan bermakna.
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Didalam pembelajaran, peserta didik didorong untuk menemukan 
sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek 
informasi baru dengan yang sudah ada dalam ingatannya, dan melakukan 
pengembangan menjadii nformasi atau kemampuan yang sesuai dengan 
lingkungan dan jamantempat dan waktuia hidup. Kurikulum yang berlaku 
sekarang menganut  pandangan  dasar  bahwa  pengetahuan tidak dapat 
dipindahkan begitu saja dari guru ke peserta didik. Peserta didik adalah 
subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, 
mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Untuk itu pembelajaran 
harus berkenaan dengan kesempatan yang diberikankepada peserta didik 
untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya. Agar 
benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, peserta didik 
perlu didorong untuk bekerja memecahkan masalah, menemukan segala 
sesuatu untuk dirinya, dan berupaya keras mewujudkan ide-idenya.

Guru memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan 
mengembangkan suasana belajar yang memberi kesempatan peserta didik 
untuk menemukan, menerapkan ide-ide mereka sendiri, menjadi sadar 
dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. 
Guru mengembangkan kesempatan belajar kepada peserta didik untuk 
meniti anak tangga yang membawa peserta didik kepemahaman yang 
lebih tinggi,yang semula dilakukan dengan bantuan guru tetapi semakin 
lama semakin mandiri. Bagi peserta didik, pembelajaran harus bergeser 
dari “diberi tahu” menjadi “aktif mencari tahu”.

Di dalam pembelajaran, peserta didik mengkonstruksi pengetahuan 
bagi dirinya. Bagi peser tadidik, pengetahuan yang dimilikinya bersifat 
dinamis, berkembang dari sederhana menuju kompleks, dari ruang lingkup 
dirinya dan di sekitarnya menuju ruang lingkup yang lebih luas, dan dari 
yang bersifat konkrit menuju abstrak. 

Proses pembelajaran terjadi secara internal pada diri peserta didik. 
Proses tersebut mungkin saja terjadi akibat dari stimulus luar yang 
diberikan guru, teman, lingkungan.Proses tersebut mungkin pula terjadi 
akibat dari stimulus dalam diri peserta didik yang terutama disebabkan 
oleh rasa ingin tahu. Proses pembelajaran dapat pula terjadi sebagai 
gabungan dari stimulus luar dan dalam. Dalam proses pembelajaran, 
gurupperlu mengembangkan kedua stimulus pada diri setiap peserta didik.
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Di dalam pembelajaran, peserta didik difasilitasi untuk terlibat 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya menjadi kompetensi. Guru 
menyediakan pengalaman belajar bagi peserta didik untuk melakukan 
berbagai kegiatan yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi 
yang dimiliki mereka menjadi kompetensi yang ditetapkan dalam dokumen 
kurikulum atau lebih. Pengalaman belajar tersebut semakin lama semakin 
meningkat menjadi kebiasaan belajar mandiri dan ajeg sebagai salah satu 
dasar untuk belajar sepanjang hayat.

Dalam suatu kegiatan belajar dapat terjadi pengembangan sikap, 
pengetahuan,dan keterampilan dalam kombinasi dan penekanan yang 
bervariasi. Setiap kegiatan belajar memiliki kombinasi dan penekanan 
yang berbeda dari kegiatan belajarlain tergantung dari sifat muatan yang  
dipelajari.  Meskipun  demikian, pengetahuan  selalu  menjadi unsur 
penggerak untuk pengembangan kemampuan lain.

b. Pembelajaran Langsung dan Tidak Langsung

Ada dua modus proses pembelajaran yaitu proses pembelajaran 
langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Proses pembelajaran 
langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan 
pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik melalui 
interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus 
dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran  
langsung tersebut peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati, 
menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, 
dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan 
analisis. Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan 
keterampilan langsung atau yang disebut dengan instructionaleffect.

Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi 
selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan 
khusus.Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan 
nilai dan sikap.Pengembangan sikap sebagai proses pengembangan 
moral dan perilaku dalam mata pelajaran fikih dilaksanakan dalam setiap 
kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena 
itu,dalam  proses pembelajaran, semua kegiatan yang terjadi selama belajar 
di sekolah dan di luar dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler 
terjadi proses pembelajaran untuk mengembangkan moral dan perilaku 
yang terkait dengan sikap.
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proses pembelajaran terdiri atas 5 (lima) pengalaman belajar pokok yaitu:
a. mengamati;
b. menanya;
c. mengumpulkan informasi;
d. mengasosiasi; dan
e. mengkomunikasikan

Kelima pembelajaran pokok tersebut dapat dirinci dalam berbagai kegiatan belajar 
sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

LANGKAH 
PEMBELAJARAN KEGIATAN BELAJAR KOMPETENSI YANG 

DIKEMBANGKAN

Mengama Membaca, mendengar, menyimak, 
melihat (tanpa atau dengan alat)

Mela h kesungguhan, 
keteli an, mencari informasi

Menanya Mengajukan pertanyaan tentang 
informasi yang dak dipahami dari 
apa yang diama  atau pertanyaan 
untuk mendapatkan informasi 
tambahan tentang apa yang diama  
(dimulai dari pertanyaan faktual 
sampai ke pertanyaan yang bersifat 
hipote k)

Mengembangkan krea vitas, 
rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk 
membentuk pikiran kri syang 
perlu untuk hidup cerdas
dan belajar sepanjang hayat

Mengumpulkan 
informasi/
eksperimen

- melakukan eksperimen
- membaca sumber lain selain 

buku teks
- mengama  objek/ kejadian/
- ak vitas
- wawancara dengan nara sumber

Mengembangkan sikap teli , 
jujur,sopan, menghargai 
pendapat orang lain, 
kemampuan berkomunikasi, 
menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi 
melalui berbagai cara yang 
dipelajari, mengembangkan 
kebiasaan belajar dan belajar 
sepanjang hayat.
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Mengasosiasikan/
mengolah 
informasi

- mengolah informasi yang sudah 
dikumpulkan baik terbatas dari 
hasil kegiatan mengumpulkan/
eksperi men mau pun hasil 
dari kegiatan mengama  
dan kegiatan mengumpulkan 
informasi.

- Pengolahan informasi yang 
dikumpulkan dari yang bersifat 
menambah keluasan dan 
kedalaman sampai kepada 
pengolahan informasi yang 
bersifat mencari solusi dari 
berbagai sumber yang memiliki 
pendapat yang berbeda sampai 
kepada yang bertentangan

Mengembangkan sikap jujur, 
teli , disiplin,  taat aturan, 
kerja keras, kemampuan 
menerapkan prosedur dan 
kemampuan berpikir induk f 
serta deduk f
dalam menyimpulkan .

Mengkomuni 
kasikan

Menyampaikan hasil pengamatan, 
kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau 
media lainnya

Mengembangkan sikap jujur, 
teli , toleransi, kemampuan 
berpikir sistema s, 
mengungkapkan pendapat 
dengan singkat dan jelas, dan 
mengembangkan kemampuan 
berbahasa yang baik dan benar

Dalam proses pembelajaran Ushul Fikih, untuk kelas XI guru perlu memperhatikan 
hal-hal sebagai berikut:

a. Kegiatan Pertama: Mengamati

1. Setiap awal pembelajaran, peserta didik harus membaca teks yang tersedia 
di buku teks pelajaran Ushul Fikih.

2. Peserta didik diberikan petunjuk penting yang perlu mendapat perhatian 
seperti istilah, konsep atau kejadian penting yang pengaruhnya sangat 
kuat dan luas.

3. Peserta didik diberikan petunjuk untuk mengamati gambar, foto, peta atau 
ilustrasi lain yang terdapat dalam bacaan.

4. Guru menyiapkan diri dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan 
dengan materi yang disampaikan. Guru dapat memperkaya materi dengan 
membandingkan buku teks pelajaran Ushul Fikih dengan buku literatur 
lain yang relevan.
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5. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, guru dapat 
menampilkan foto-foto, gambar, denah, peta, dan dokumentasi audio 
visual (film) yang relevan. 

b. Kegiatan Kedua:Menanya
1. Peserta didik diberi motivasi untuk mengajukan pertanyaan lanjutan dari 

apa yang sudah mereka baca dan simpulkan dari kegiatan di atas.

2. Peserta didik dilatih dalam bertanya dari pertanyaan yang faktual sampai 
pertanyaan yang hipotetikal (bersifat kausalitas).

c. Kegiatan Ketiga: Ekplorasi Informasi
1. Guru merancang kegiatan untuk mencari informasi mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan materi Ushul Fikih

2. Guru merancang kegiatan untuk mengindentifikasi hal-hal yang berkaitan 
dengan materi Ushul Fikih kelas XII. 

3. Guru merancang kegiatan untuk melakukan wawancara kepada tokoh 
masyarakat atau ilmuwan yang dianggap paham tentang permasalahan 
yang dibahas. 

4. Jika memungkinkan, peserta didik dianjurkan untuk menggunakan sumber 
dari internet. 

5. Peserta didik membuat catatan mengenai informasi pentingdari apa yang 
dibaca dan diamati.

d. Kegiatan Keempat: Berdiskusi
1. Peserta didik ibagi dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan apa 

yang sudah mereka baca dan amati dari gambar, foto, peta, atau ilustrasi 
lain. Akan tetapi, peserta didik dapat juga mendiskusikan isi bacaan itu 
dalam bentuk tanya jawab kelas.

2. Peserta didik menuliskan pemahaman mereka dari hasil diskusi dan yang 
belum mereka pahami dari hasil diskusi. 

3. Peserta didik membuat tulisan singkat untuk kemudian didiskusikan.

e. Kegiatan Kelima: Analisis/Mengasosiasi Informasi
1. Peserta didik membandingkan informasi dari situasi saat ini dengan 

sumber bacaan yang terakhir diperoleh dengan sumber yang diperoleh 
dari buku untuk menemukan hal yang lebih mendalam, meluas atau 
bahkan berbeda.
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2. Peserta didik menarik kesimpulan atau generalisasi dari informasi yang 
dibaca di buku dan informasi yang diperoleh dari sumber lainnya.

f. Kegiatan Keenam: Mengomunikasikan Hasil Analisis
1. Peserta didik melaporkan kesimpulan atau generalisasi dalam bentuk 

lisan, tertulis, atau media lainnya

2. Peserta didik membuat cerita drama atau sinopsis kemudian diperankan 
oleh setiap peserta didik.

D.  Perencanaan Pembelajaran

Tahap pertama dalam pembelajaran menurut standar proses yaitu perencanaan 
pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP).

1.  Hakikat RPP

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang 
dikembangkan secara rinci dari  suatu materi pokok atau tema tertentu yang 
mengacu padasilabus. RPP mencakup: (1) data sekolah, matapelajaran, dan 
kelas/semester; (2) materi pokok; (3) alokasi waktu; (4) tujuan pembelajaran, 
(5) KD dan indikator pencapaian kompetensi; (6) materi pembelajaran; 
metode pembelajaran; (7) media, alat dan sumber belajar; (8) langkah-langkah 
kegiatan pembelajaran; dan (9) penilaian.

Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP untuk 
mata pelajaran Ushul Fikih dimana guru tersebut mengajar. Pengembangan 
RPP dapat dilakukan padasetiap awal semester atau awal tahun pelajaran, 
dengan maksud agar RPP  telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal 
pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan RPP dapat dilakukan secara 
mandiri atau secara berkelompok.

2.  Prinsip-Prinsip Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Berbagai prinsip dalam mengembangkan atau menyusun RPP adalah sebagai 
berikut:

a. RPP diusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan 
silabus yang telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam bentuk 
rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran.

b. RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan 
dalam silabus dengan kondisi di satuan pendidikan baik kemampuan awal 
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peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, 
emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang 
budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.

c. Mendorong  partisipasi aktif peserta didik

Sesuai dengan tujuan Kurikulum, untuk menghasilkan peserta 
didik sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar, proses 
pembelajaran dalam RPP dirancang dengan berpusat pada peserta didik 
untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, kreativitas, 
inisiatif, inspirasi, kemandirian, semangat belajar,  keterampilan belajar, 
dan kebiasaan belajar.

d. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut.

RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, 
penguatan, pengayaan, dan remedi. Pemberian pembelajaran remedi 
dilakukan setiap saat setelah suatu ulangan atau ujian dilakukan, hasilnya 
dianalisis, dan kelemahan setiap peserta didik dapat teridentifikasi. 
Pemberian pembelajaran diberikan sesuai dengan kelemahan peserta 
didik.

e. Keterkaitan dan keterpaduan.

RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan 
antara KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, 
dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar.

f. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi

RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi 
informasidan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai 
dengan situasi dan kondisi.

3. Langkah-Langkah Pengembangan RPP

a. Mengkaji Silabus

Secara umum, di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta didik 
dalam pembelajaran berdasarkan standar proses. Kegiatan peserta didik 
ini merupakan rincian dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi,yakni: 
mengamati, menanya,mengumpulkan informasi, mengolah dan 
mengkomunikasikan. Kegiatan inilah yang harus dirincilebih lanjut di 
dalam RPP, dalam bentuk langkah-langkah yang dilakukan gurudalam 
pembelajaran, yang membuat peserta didik aktif belajar. Pengkajian 
terhadap silabus juga meliputi perumusan indikator KD  dan penilaiannya.



15Buku Guru Kelas XI MA Keagamaan

b.  Mengidentifikasi Materi Pembelajaran

Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian 
KD dengan mempertimbangkan:

1) Potensi peserta didik;

2) Relevansi dengan karakteristik daerah,

3) Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan 
spritual peserta didik;

4) Kebermanfaatan bagi peserta didik;

5) Struktur keilmuan;

6) Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran;

7) Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan

8) Alokasi waktu.

c.  Menentukan Tujuan

Tujuan dapat diorganisasikan mencakup seluruh KD atau 
diorganisasikan untuk setiap pertemuan. Tujuan mengacu pada indikator,   
paling tidak mengandung dua aspek: Audience (peserta didik) dan 
Behavior (aspek kemampuan).

d.  Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman 
belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui  interaksi  antar  
peserta  didik,  peserta  didik  dengan guru, lingkungan,dan sumber 
belajarlainnya dalam rangka pencapaian KD. Pengalaman belajar yang 
dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran 
yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar 
memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan 
pembelajaran adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan  kepada 
para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses 
pembelajaran secara profesional.

2) Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian  kegiatan manajerial yang 
dilakukan guru, agar peserta didik dapat melakukan kegiatan seperti 
di silabus.
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3) Kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan merupakan scenario 
langkah-langkah guru dalam membuat peserta didikaktif belajar. 
Kegiatan ini diorganisasikan menjadi kegiatan: Pendahuluan, 
Inti, dan Penutup. Kegiatan inti dijabarkan lebih lanjut menjadi 
rincian dari kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yakni: 
mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, 
dan mengkomunikasikan. Untuk pembelajaran yang bertujuan 
menguasai prosedur untuk melakukan sesuatu, kegiatan pembelajaran  
dapat  berupa pemodelan/demonstrasi oleh guru atau ahli, peniruan 
oleh peserta didik, pengecekan dan pemberian umpan balik oleh guru, 
dan pelatihan lanjutan.

e.  Penjabaran Jenis Penilaian

Di dalam silabus telah ditentukan jenis penilaiannya. Penilaian 
pencapaian KD peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian  
dilakukan dengan menggunakan tes dan  nontes dalam bentuk tertulis 
maupun lisan,pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil 
karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, 
dan penilaian diri. Oleh karena pada setiap pembelajaran peserta 
didik didorong untuk menghasilkan karya, maka penyajian portofolio 
merupakan cara penilaian yang harus dilakukan untuk jenjang pendidikan 
dasar dan menengah.

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, 
menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta 
didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga  
menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang penilaian yaitu 
sebagai berikut:

1) Penilaian diarahkan  untuk mengukur  pencapaian kompetensi (KD)

2) Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang 
bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, 
dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.

3) Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. 
Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya 
dianalisis untuk menentukan KD yang telah dimiliki dan yang belum, 
serta untuk mengetahui kesulitan peserta didik.
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4) Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut.

5) Tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya,  
program remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya 
di bawah ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang 
telah memenuhi ketuntasan.

6) Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang 
ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran 
menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi 
harus diberikan baik pada proses misalnya teknik wawancara, maupun 
produk berupa hasil melakukan observasi lapangan.

Pendidik melakukan penilaian terhadap peserta didik selama proses 
dan setelah pembelajaran berlangsung. Penilaian observasi dapat dilakukan 
untuk menilai keaktifan peserta didik dalam:bertanya, berdiskusi, 
mengekplorasi, dan menganalisis. Indikatorini digunakan untuk menilai 
sikap dan kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang di 
baca atau disampaikan. Observasi dilakukan dengan tujuan yang jelas dan 
aspek-aspek yang menjadi tujuan observasi.

Pendidik membuat indikator yang jelas dalam melakukan observasi.
Beberapa indikator yang digunakan dalam melakukan observasi terhadap 
peserta didik adalah sebagai berikut:

1) Sikap dapat diukur melalui cara kerja sama, perhatian terhadap materi 
yang disampaikan, keaktifan bertanya, kesopanan dalam berbahasa, 
menghargai orang lain dan menunjukkan sikap terpuji.

2) Bahasa dapat diukur melalui pemilihan kata-kata yang tepat, jelas, 
menarik, dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang 
benar.

3) Keaktifan peserta didik dalam memberikan masukan dapat diukur 
melalui relevansi dengan materi yang dibahas, sistematis, dan jelas.

4) Kemampuan mengeksplorasi informasi dapat diukur dari, atau 
kemampuan peserta didik untuk mengaitkan hubungan antara 
peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain dengan menggunakan 
berbagai literatur dan sumber yang relevan.
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5) Kemampuan menganalisis dapat diukur dari kemampuan peserta didik 
untuk menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan dan mengaitkan 
kondisi masa lalu dengan kondisi saat ini.

Penilaian dapat dilakukan dengan memberikan skor dari angka 1–4 
dengan kriteria sebagai berikut:

1 : Kurang

2  : Cukup

3  : Baik

4  : Sangat baik

E. Format Buku Teks Fikih - Ushul Fikih

Dalam rangka membelajarkan peserta didik, guru harus memahami format 
buku teks pelajaran Ushul Fikih kelas XI. Buku teks pelajaran Ushul Fikih ini 
disusun dengan format sebagai berikut. Buku teks pelajaran Ushul Fikih Kelas XI 
terdiri atas tujuh bab. Setiap bab terdapat sebuah pengantar. Setiap bab terdiri atas 
beberapa sub bab. Setiap sub bab disusun dalam tiga aktivitas: (1) mengamati, (2) 
memahami teks, dan (3) uji kompetensi. Setiap bab diakhiri dengan kesimpulan.
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A. Kompetensi In  (KI)

KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.

KI-2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia.

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

KI-4 Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkrit dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar (KD)

1.1. Meyakini syariat Islam tentang  hukum jināyāt 

2.1  Menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab dalam penerapan materi hukum 
jināyāt 

3.1. Menjelaskan ketentuan Allah tentang jināyāt dan hikmahnya

4.1. Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan jināyāt 

Qiṣaṣ1
BAB
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C.  Indikator

1.  Memiliki sikap pemahaman yang utuh terhadap pemahaman hukum jināyāt

2.  Memiliki sikap adil dan tanggungjawab ketika mengerjakan tugas atau diskusi.

3.  Memiliki sikap adil dan tanggungjawab diimplementasikan dalam kehidupan 
sehari-hari.

4.  Menjelaskan ketentuan Allah tentang jināyāt dan hikmahnya. 

5.  Menyebutkan contoh perbuatan yang terkena ketentuan jināyāt

6.  Menerapkan pelajaran yang dapat diambil dari perbuatan yang terkena 
ketentuan jināyāt.  

D.  Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat Menunjukkan sikap adil dan tanggungjawab dalam penerapan 
materi hukum jināyāt.

2.   Siswa dapat menjelaskan ketentuan Allah tentang jināyāt dan hikmahnya.

3.   Siswa dapat Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan jināyāt

E. Materi pembelajaran
1. Pengertian dan Dasar Hukum Larangan Pembunuhan 

2. Macam-macam pembunuhan

3. Hukuman bagi pelaku pembunuhan dan Dasar Hukumnya

4. Hikmah dilarangnya pembunuhan 

 Qiṣāṣh 
 1. Pengertian dan Hukum Qiṣāṣh
 2. Macam-Macam Qiṣāṣh

 3. Syarat-Syarat Qiṣāṣh
 4. Hikmah ditegakkannya Qiṣāṣh

 DIYĀT dan KAFFĀRĀT 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Diyāt

2.  Sebab-sebab Diyāt 

3.  Macam-macam Diyāt 

4.  Hikmah Diyāt
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1. Pengertian Kaffārāt

2. Hikmah Kaffārāt Pembunuhan

F. Proses Pembelajaran

1. Persiapan

1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

3) Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta 
didik.

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

5) Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif dan menjelaskan materi 
yang akan dipelajari hari ini

6) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papant ulis, 
kertas karton(tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat 
juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

7) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang 
cocok di antaranya model directinstruction (model pengajaran langsung) 
yang termasuk  kedalam rumpun model sistem perilaku (the behavioral 
systems family of model).  Direct instruction di artikan sebagai instruksi 
langsung; di kenal juga dengan active learning atau whole-class teaching 
mengacu kepada gaya mengajar pendidik yang mengusung isi pelajaran 
kepada peserta didik dengan mengajarkan memberikan koreksi, dan 
memberikan penguatan secara langsung pula. Model ini dipadukan 
dengan model artikulasi (membuat/mencari pasangan yang bertujuan 
untuk mengetahui daya serap peserta didik).

Catatan: Pembelajaran Ushul Fikih dapat dilaksanakan di dalam kelas 
maupun di luar kelas, antara lain mushalla,masjid, laboratorium atau tempat 
lain yang memungkinkan yang ada di lingkungan madrasah

2. Pelaksanaan

1) Guru bersama siswa mengawali materi dengan membaca ayat-ayat yang 
ada dalam tadabbur
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2) Guru meminta siswa berhitung 1sampai 8. Masing-masing berkumpul 
dengan nomer yang sama

3) Guru memberi judul materi yang ada dalam masalah jināyāt, masing-
masing kelompok diberi tema contoh pembunuhan dan diyāt.

4)  Guru meminta siswa  untuk membagi diri sebagai moderator, penyaji 
materi dan penjawab materi ketika presentasi

5) Guru meminta peserta didik mengamati materi fikih tentang jināyāt 

6) Peserta didik membaca materi jināyāt.

7) Siswa saling tukar informasi dan berdiskusi tentang tema yang didapat 
dalam kelompoknya.

8) Gurumenanya kepada siswa apakah ada kesulitan untuk mendiskusikan 
tema yang diberikan kepada siswa

Pelaksanaan 2 

1) Guru memberikan kartu (bisa berupa guntingan kertas kecil)  tentang 
jināyāt kepada siswa sesuai dengan tema yang diberikan pada pertemuan 
sebelumnya

2) Siswa mempresentasikan secara bergiliran tentang tema yang dibahas 
dengan berpegang pada kartu jināyāt

3) Kelompok yang lain memberi tanggapan tentang presentasi yang sedang 
berlangsung

4) Kelompok yang melakukan presentasi mencatat semua tanggapan dan 
pertanyaan dari kelompok lain

5) Kelompok presentasi menjawab pertanyaan dan jika tidak bisa maka akan 
dijelaskan oleh guru 

 6) Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang 
dikemukaan peserta didik tentang isi kartu jināyāt tersebut.

7) Guru memberikan contoh–contoh jenis pembunuhan  sehingga dapat 
memberi pemahaman secara mendalam (bisa menggunakan LCD atau 
media yang lain)

8) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap materi 
yang telah didiskusikan.

9) Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari pelajaran tersebut sesuai 
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dengan buku teks siswa pada kolom rangkuman.

10) Pada kolom “Mendiskusikan”, guru:

a.  Guru menilai presentasi hasil diskusi siswa

b.  Mengisi kolom penilaian dengan skor yang telah ditetapkan

c.  Mengisi kolom sikap siswa saat pembelajaran

c.  Meminta peserta didik untuk mengerjakan soal yang sudah ada dalam 
buku ajar siswa

d.  Meminta peserta didik untuk mengerjakan bagian pilihan ganda, soal 
jawaban singkat dan uraian.

3.  Penutup

Guru memberikan motivasi kepada siswa agar rajin belajar dan 
memberikan penjelasan bahwa selesai satu KD akan dilaksanakan ulangan 
harian.

G.  Penilaian

I.   Pilihlah salah satu jawaban a,b,c,d atau e dengan baik dan tepat ! 

1. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dan dengan alat yang bisa 
mematikan serta yang dibunuh orang yang maksum darahnya disebut ….

  a. Pembunuhan berencana    d. Pembunuhan semi sengaja

  b. Pembunuhan berantai    e.  Pembunuhan tersalah

  c. Qatl al-’āmd

2. Jika seseorang menyerang orang lain dengan alat yang tidak mematikan tetapi 
menyebabkan hilangnya nyawa orang lain maka disebut pembunuhan ….

  a. Qatl al-’āmd   d. khaṭa al-’āmd

  b. Khatā’     e. Qatlu syībḥ Khatā’

  c. Qatlu syībḥ ’amd

ا فِيَها .3  َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعّمًِدا فََجَزاُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلً
  Menurut ayat di atas yang diancam dengan neraka jahannam adalah …

  a. Pelaku pembunuhan    d. Pelaku pembunuhan semi sengaja

  b. Pelaku pengaiayaan     e.  Pelaku pembunuhan tersalah

  c. Pelaku pembunuhan sengaja 
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4. Hukuman yang sama dan serupa terhadap apa yang dilakukan yang ada 
kaitannya dengan pembunuhan dan penganiayaan disebut ….

  a. Pembunuhan    d.  kaffārāt

  b. Qiṣāṣh      e.  Ta’zir

  c. Diyāt

َ ُيْقَتُل ُمْسلٌِم بِكاَ فٍِر ( رواه الخارى ) .5   

  Berdasarkan hadits di atas salah satu syarat qiṣāṣh dalam Islam adalah ….

  a. Dilakukan dalam hal yang sama  

  b. Dewasa     

  c. Pembunuh bukan orang tua yang terbunuh

  d.  Jenis pembunuhan sengaja

  e. Orang yang dibunuh terpelihara darahnya

َُيَقاُص الَْواِلُ بِالَوِلِ (رواه التمذى) .6 
  Berdasarkan hadits di atas salah satu syarat qiṣāṣh adalah …. 

  a. Anak tidak boleh membunuh orang tua 

  b. Anak tidak boleh mengqiṣāṣh orang tua

  c. Orang tua tidak boleh membunuh anak 

  d. Orang tua tidak diqiṣāṣh karena membunuh anaknya 

  e. Anak tidak diqiṣāṣh oleh orang tuanya.

7. Pernyataan berikut di bawah ini yang yang tidak termasuk diwajibkannya 
diyāt mugallaẓah adalah .…

  a. Pembunuh sengaja dan dima’afkan 

  b. Pembunuh seperti sengaja     

  c. Pembunuh di Tanah Haram

  d.  pembunuhan di bulan haram

  e.  pembunuhan sengaja dan tidak di maafkan

8. Diyāt mugallaẓah adalah denda yang berupa unta terdiri dari …. 

a. 30 ekor berumur 3 tahun, 30 ekor unta berumur 4 tahun, 40 ekor unta betina

b. 30 ekor unta berumur 1 tahun, 30 ekor unta berumur 2 tahun, 40 ekor unta 
berumur 5 tahun.
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c. 30 ekor unta berumur 2 tahun, 30 ekor unta berumur 4 tahun, 40 ekor unta 
betina

d. 100 ekor unta betina dewasa

e. 100 ekor unta betina dan jantan

9. Dalam kaffārāt pembunuhan jika pelaku tidak dapat memerdekakan hamba,
maka …. 

a. Berpuasa 2 bulan berturut-turut

b. Memberi makan 60 fakir miskin  

c.  Memberi pakaian 10 orang miskin

d.  Membayar 50 ekor unta

e.  Membayar 100 ekor unta

10. Kaffārāt karena melanggar sumpah yaitu memberi makan 10 orang miskin, 
memerdekakan budak dan ….

a. Puasa 10 hari

b. Puasa 7 hari 

c. Puasa 3 hari

d.  Memberi pakaian

e.  Memberikan kaffārāt

Jawablah pertanyaan berikut di bawah ini dengan singkat dan jelas !

1. Jelaskan pengertian pembunuhan dan sebutkan macam-macamnya !

2. Sebutkan macam-macam qiṣāṣh dan jelaskan !

3. Diayat mughalladhah itu diperuntukkan siapa saja ?

4. Jelaskan pengertian kaffārāt ?

5. Sebutkanlah kaffārāt pembunuhan ! 

1. Pedoman penilaian

Skor penilaian pilihan ganda:1 soal:0,1x10  =  1,00

Skor penilaian jawaban uraian : 1 soal=0,6x5  = 2.00

Jika seluruhnya dijumlah maka total skor   : 4,00
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 Kunci jawaban dalam bahan ajar:

 1. C  6. D

 2. C  7. E

 3. C  8. A

 4. B  9. A

 5. E  10. C

 

 Kunci jawaban soal uraian

1. Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang baik dengan sengaja 
maupun tidak baik dengan menggunakann alat yang mematikan maupun tidak.

  Macamnya : pembunuhan sengaja, menyerupai sengaja dan keliru

2. Qiṣāṣh terbagi menjadi dua macam, yaitu :

  -  Qiṣāṣh jiwa  yakni hukuman mati bagi pelaku pidana pembunuhan.

-  Qiṣāṣh anggota badan yakni qiṣāṣh bagi pelaku tindak pidana melukai, 
merusak atau menghilangkan manfaat atau fungsi anggota badan. 

3.  -  Pembunuh sengaja tapi dimaafkan oleh keluarga korban. Pembayaran 
diyāt ini sebagai pengganti qiṣāṣh. Pembayarannya di lakukan secara 
tunai. 

-  Pembunuhan seperti sengaja hanya saja pembayaranya boleh diangsur 
selama tiga tahun.

-  Pembunuhan khata’ yang terjadi pada bulan-bulan haram yaitu bulan 
Dzul Qa’adah, Dzulhijjah, Muḥarram dan Rajab.

-  Pembunuhan khata’ yang terjadi di tanah haram.

-  Pembunuhan orang yang masih mempunyai hubungan keluarga atau 
pembunuhan terhadap muhrim, radha’ah atau mushaharah.

4. Kaffārāt secara bahasa ialah tertutup/terselubung.

Menurut istilah berarti tebusan atau denda yang wajib dibayar oleh 
seseorang karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah,

5.  Kaffārāt karena melakukan pembunuhan adalah  memerdekakan hamba 
sahaya jika tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut
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2. Pedoman penilaian kolom diskusi

Penilaian psikomotorik

NO NAMA ASPEK YANG DINILAI
1 2 3 4

Aspek yang dinilai dan skornya:

1. Kedalaman materi presentasi = 1,00

2. Ketepatan  jawaban    = 1,00

3. Keberanian menyampaikan    = 1,00

4. Kerjasama dalam kelompok  = 1,00

   Total skor : 4.00

  Rubrik Penilaian:

1. Kedalaman materi presentasi:

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dari 2 aspek yaitu: definisi, dan 
contoh maka nilai siswa= 1,00, 

b.  Jika peserta didik dapat menjelaskan salah satu dari definisi atau 
contoh maka nilainya 0, 5

2. Ketepatan Jawaban:

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dari 4 soal atau lebih maka 
mendapat nilai 1.00

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan 2 soal atau lebih maka mendapat 
nilai 0,5

3. Keberanian menyampaikan:

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan lantang dan jelas dari4 
soal atau lebih maka mendapat nilai 1.00

b.  Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan lantang dan jelas 2soal 
atau lebih maka mendapat nilai 0,5

4. Kerjasama dalam kelompok

a. Jika siswa dalam kelompok dapat memimpin kerja sama kelompok 
dengan sangat kompak maka nilai yang diperoleh adalah 1,00
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b. Jika siswa dalam kelompok dapat memimpin kerja sama kelompok 
dengan cukup kompak maka nilainya 0,5

Penilaian afektif

NO NAMA
ASPEK YANG DINILAI

1 2 3 4

Aspek yang dinilai:

1. Keaktifan dalam diskusi

2. Menghormati pendapat

3. Kecermatan

Rubrik Penilaian:

1. Jika peserta didik sangat aktif nilai SB, cukup aktif nilai B kurang aktif C 
dan tidak aktif nilai K.

2. Jika peserta didik sangat menghormati pendapat nilai SB, cukup 
menghormati B, kurang menghormati nilai C dan jika tidak menghormati 
sama sekali nilai K

3. Kecermatan dan ketelitian dalam mengungkapkan pendapat dan penulisan 
maka nilai SB, jika cukup nilai B, kurang nilai C dan jika tidak cermat 
sama sekali maka nilai K

Rubrik nilai karakter siswa

Setelah mengikuti pelajaran ini, guru melakukan penilain terhadap siswa 
sesuai dengan karakter yang dirumuskan oleh guru dan sesuai dengan materi 
yang disampaikan:

1.  Perilaku adil dalam memberikan kesempatan yang sama kepada teman 
kelompoknya untuk dalam menanggapi pendapat kelompok lain atau 
tidak: nilai1 2 3 4

2.  Tanggung jawab terhadap tugas yang di berikan dalam berdiskusi: nilai 1  
23 4

Keterangan:

1/BT     : Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan 
tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).
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2/MT   :  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan 
adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator 
tetapi belum konsisten).

3/MB  :  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan 
mulai konsisten).

4/MK  :  Mulai membudaya/terbiasa (apabila peserta didik terus menerus 
memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara 
konsisten).

• Setiap karya siswa sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar 
portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta 
didiksebagai bukti pekerjaannya.Skor untuk setiap kriteria menggunakan  
skala  penilaian 1-4. Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta 
didik, semakin tinggi skor yang diberikan. Kolom keterangan diisi dengan 
catatan guru tentang kelemahan dan kekuatan tulisan yang dinilai.

Tugas.

Skor penilaian sebagai berikut.

a.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 4.

b.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 3.

c. Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, 
nilai 2,5.

H.  Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang 
telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan tentang jināyāt. (Guru 
mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam 
pengayaan).

I.  Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh 
guru materi tentang “Jināyāt”. Guru akan melakukan penilaian kembali dengan 
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soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang 
disesuaikan contoh: padasaat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar 
jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

J.  Interaksi Guru Dengan Orang Tua

Guru meminta peserta didik mengerjakan soal individual  dengan ditandai 
paraf orang tua. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung 
kepada orang tua yang berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah mengikuti 
kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun 
memalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.
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A. Kompetensi In  (KI)

KI-2  Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, 
ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan 
pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia.

KI-3  Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah

KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B.  Kompetensi Dasar (KD)
2.2. Menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab dalam penerapan materi hukum  

ḥudūd
2.3. Menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab dalam penerapan materi hukum 

bughāt
3.2. Menjabarkan ketentuan Allah tentang ḥudūd dan hikmahnya. 

3.3. Memahami hukum islam tentang bughāt dan hikmahnya 

4.2. Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan ḥudūd
4.3. Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan bughāt

Ḥudūd2
BAB
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C. Indikator 
1.  Memiliki sikap adil dan tanggung jawab ketika mengerjakan tugas dan diskusi 

2.  Memiliki sikap adil dan tanggung jawab di implementasikan dalam kehidupan 
sehari-hari.

3.  Menjelaskan ketentuan Allah tentang larangan zina, qażf, mencuri, miras, 
ḥirābah, dan hikmahnya

4.  Menjelaskan ketentuan bughāt dan hikmahnya.

5.  Menerapkan pelajaran yang dapat di ambil dari di larangnya zina, qażf, 
mencuri, miras, dan ḥirābah. 

D. Tujuan Pembelajaran
1.  Siswa dapat menjelaskan larangan zina, qażf, mencuri, miras, ḥirābah dan 

bughāt dan hikmahnya

2.  Siswa dapat menjelaskan sebab perbuatan zina, miras, mencuri dan bugāh.
3.  Siswa dapat menunjukkan dasar hukum dilarangnya zina, miras, mencuri dan 

bugāh
4.  Siswa dapat menunjukkan contoh perbuatan-perbuatan yang terkena hukuman 

ḥadd..

5.  Siswa dapat memberikan contoh dari perbuatan yang di anggap bughāt. 

E.  Materi Pembelajaran 
ZINA DAN Qażf

 Zina

1. Pengertian Zina

2. Dasar Penetapan Hukum Zina

3. Macam-Macam Zina dan Jenis Hukumannya

4. Hikmah Dilarangnya Zina

Qażf
1. `Pengertian 

2. `Hukum Qażf 

3. Ḥadd Qażf

4.  Gugurnya Ḥadd Qażf   

5.  Hikmah Qażf
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Minuman keras

1.  Pengertian 

2.  Dasar Hukum Dilarangnya Minuman Keras

3.  Ḥadd Minuman Keras

4. Syarat dan penetapan ḥadd peminum khmr

5.  Bahaya atau Dampak Minuman Keras

6.  Hikmah Dilarangnya Minuman Keras

Mencuri, Menyamun, Merampok dan Merompak

1.  Mencuri

a)  Pengertian

b)  Hukum Mencuri

c) Pembuktian perbuatan mencuri

d)  Ḥadd Mencuri 

e)  Batas Nishab Barang yang Dicuri 

f)  Hikmah ḥadd bagi pencuri

2.  Menyamun, Merampok, dan Merompak (Ḥirābah)

a)  Pengertian Menyamun Merampok, Merompak dan hukumnya

b)  Ḥadd Menyamun Merampok, Merompak

c)  Hikmah Dilarangnya Mencuri dan Ḥirābah

Bughāt 
1.  Pengertian Bugāh 

2. Tindakan Hukum Terhadap Bugāh

3.  Hikmah Dilarangnya Bugāh

F.  Proses Pembelajaran
a.  Persiapan

1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

3) Guru menyapa peserta didik.

4) Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, materi 
pokok, dan peta konsep.
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5) Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang materi 
sebelumnya yaitu jināyāt yang mendasari materi hari ini. 

6) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, 
kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat 
juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

7) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang 
cocok di antaranya model Critical Incident ( Pengalaman Penting )Strategi 
ini digunakan untuk memulai pembelajaran. Tujuan dari penggunaan 
strategi ini adalah untuk melibatkan peserta didik sejak awal dengan 
melihat pengalaman mereka. Kemudian dilanjutkan dengan model  Guru 
menggunakan metode diskusi dalam bentuk the educational-diagnosis 
meeting. Artinya, peserta didik berbincang mengenai pelajaran di kelas 
dengan maksud saling mengoreksi pemahaman mereka atas pelajaran/
materi yang diterimanya agar masing-masing memperoleh pemahaman 
yang benar yang dikolaborasi dengan metode demontrasi.

b. Pelaksanaan 

  Model pertama

1) Sampaikan kepada peserta didik materi yang akan dipelajari adalah 
tentang Ḥudūd, dalam bab ini disajikan tentang definisi ḥudūd, kemudian 
perbuatan-perbuatan yang di kenai hukum ḥudūd, dan juga menjelaskan 
tentang dalil-dalil baik dari al qur’an maupun hadis sebagi pendudkung 
dari adanya ḥudūd yang teakhir adalah hikmah di berlakukanya ḥudūd.  

2)  Beri kesempatan beberapa menit kepada peserta didik untuk mengingat-
ingat pengalaman mereka yang tidak terlupakan berkaitan dengan materi 
yang ada.

3)  Tanyakan pengalaman apa yang menurut mereka yang tidak terlupakan.

4)  Sampaikan pembelajaran dengan mengkaitkan pengalaman-pengalaman 
peserta didik dengan materi yang akan kita sampaikan

  Model  kedua

1) Guru meminta peserta didik untuk mencermati gambar yang berbeda 
pada buku peserta didik kolom “ mengamati” 

2) Peserta didik mengemukakan hasil pencermatan tersebut.

3) Peserta didik mengemukakan isi gambar.
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5) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan 
peserta didik isi gambar tersebut.

6) Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang pengertian ḥudūd dan 
perbuatan-perbuatanyang di kenai hukuman ḥudūd.

7) Peserta didik dikelompok-kelompokkan dan diberikan tugas untuk 
berdiskusi sesuai dengan tema yang telah ditentukan. (Bila memungkinkan 
guru saran untuk membentuk kelompok melalui game).

8) Secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya 
dan kelompok lainnya memperhatikan/menyimak dan memberikan 
tanggapan.

9) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan 
peserta didik tentang pengertian ḥudūd dan perbuatan-perbuatan yang di 
kenai hukuman ḥudūd, Zina, qażf, miras, mencuri, ḥirābah dan bugāh 
serta dasar hukum pelaranganya.

 10) Guru membimbing peserta didik untuk merenungi  perbuatan-perbuatan 
yang di kenai hukuman ḥudūd.

11) Guru meminta salah satu peserta didik membaca azab peminum khamr.

12). Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hikmah bacaan 
tersebut.   

13) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap kisah 
tersebut

14)  Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan tentang perbuartan-
perbuatan yang di kenai hukuman ḥadddan dalil yang mendasari. 

15) Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran, sesuai yang 
terdapat dalam buku teks peserta didik pada kolom rangkuman.

16) Pada kolom “Uji Kompetensi”, guru:

a.  meminta peserta didik untuk mengerjakan bagian pilihan ganda dan 
uraian.

b.  membimbing pesertadidik dalam mencari informasi mengenai 
dampak negatif dari perbuatan yang di kenai hukuman ḥadd.pada 
kolom  (tugas portofolio).

c. Meminta kepada peserta didik untuk memberikan penilaian pada 
diskripsi pada kolom (penilaian sikap)
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G. Penilaian

UJI KOMPETENSI

Pilihlah dan berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban a,b,c atau e 
yang paling tepat !

ْرَبَعًة ّمِنُْكْم .1 
َ
تِْيَ الَْفاِحَشَة ِمْن نَِسائُِكْم فَاْستَْشِهُدْوا َعلَيِْهنَّ أ

ْ
ِت يَأ َّ َوال

  Ayat tersebut di atas menjelasakan tentang ….

  a. Hukman zina     d.  Zina merupakan perselingkuhan

  b. Haramnya zina     e.  Larangan qażf 

           c. Dasar penetapan hukuman zina 

2. Jika budak ghairu muhsan terbukti melakukan perzinahan maka hukumanya 
adalah … 

  a. Di asingkan selama satu tahun d.  Didera 100 x dan di asingkan setahun 

  b. Tidak di hukum      e.  Di dera 100 kali 

  c. Di rajam

3. Ḥadd minum Khamar adalah dipukul 40 kali, menurut pendapat  …. 

  a.  Imam Abu Hanifah    d. Imam syafi’i

  b.  Imam Ahmad bin Hambal   e.  Imam ja’far 

  c.  Imam Malik

4. Berikut ini adalah syarat-syarat peminum yang dapat dijatuhi ḥadd minuman 
keras kecuali …

  a. Baligh       d. Tidak tahu kalau minumanya memabukkan

  b. Berakal     e.  Dilakukan dengan sengaja

  c. Tidak dipaksa

5.  Mengambil harta orang lain dengan kekerasan/ancaman senjata dan kadang-
kadang disertai dengan pembunuhan dalam fiqih di sebut dengan istilah….

  a.  Mencuri   d. Bughāt

     b.  Mencopet   e. Ḥirābah

    c.  Gaṣab

6.  Pernyataan berikut dibawah ini yang tidak termasuk unsur-unsur pencurian 
yang dikenakan ḥadd adalah …
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  a. Barang yang dicuri milik orang tua   

  b. Barang yang dicuri mencapai 1 nishab 

  c. Barang yang dicuri berada ditempat  simpanannya

  d.  Dilakukan dengan cara diam-diam

  e.  Pelakunya mukhallaf

7. Hukuman/ḥadd bagi pelaku pencurian yang sudah mencapai satu nishab 
adalah…. 

  a. Dijilid      d. Didera 100 kali

  b. Potong tangan    e. Dirajam

  c. Diasingkan selama 1 tahun 

ُ َعزِيزٌَحِكيٌم .8  ّٰ ِ َوا ّٰ ً ِمَن ا يِْدَيُهَما َجَزاًء بَِما َكَسَبا نََكا
َ
ارِقَُة فَاْقَطُعوا أ ارُِق َوالسَّ والسَّ

  Ayat diatas menjelaskan tentang … 

  a. Macam-macam pencuri   d. Nishab mencuri

  b. Ḥadd  mencuri     e. Syarat-syarat mencuri

  c. Pengetian mencuri 

9.  Hukuman bagi perampok yang hanya mengambil harta korbanya adalah .… 

  a. Dibunuh       d.  Disalib

  b. Potong tangan     e.  Diasingkan

  c. Potong tangan dan kaki secara bersilang

10. Bugāh dalam istilah fiqih merupakan sebutan untuk …. 

  a. Pembangkang     d.  Pengkianat

  b. Pemberontak     e.  A dan b benar

  c. Pejuang 

Jawablah pertanyaan berikut di bawah ini dengan jelas !

1. Sebutkan dan jelaskan macam-macam zina beserta jenis hukumannya!

2. Sebutkanlah dampak miras dalam kedupan sehari-hari!

3. Sebutkanlah nishab barang curian menurut pendapat imam madzab!

4. Jelaskan hukuman bagi perampok, perompak dan penyamun !

5. Bagaimana tindakan kita terhadap kaum bugāh !
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Pedoman penilaian

Skor penilaian pilihan ganda:1 soal:0,1x10  =  1,00

Skor penilaian jawaban uraian : 1 soal=0,6x5  = 2.00

Jika seluruhnya dijumlah maka total skor:4,00

KUNCI JAWABAN

Pilihan Ganda

1. C

2. D

3. D

4. D

5. E

6. A

7. B

8. B

9. C

10. B

Kunci jawaban soal Uraian.

1. Zina terbagi 2 yaitu zina muḥṣan dan gairu muḥṣan 

Zina muhsan adalah perzinahan yang dilakukan oleh orang baik laki-laki 
maupun perempuan yang sudah pernah melakukan pernikahan dan hukumanya 
adalah rajam.

Zina gairu muḥṣan yaitu perzinahan yang dilakukan oleh orang laki-laki 
dan perempuan yang belum pernah melakukan pernikahan atau gadis dan 
jejaka hukumanya dalah di era 100 kali dan diasingkan selama satu tahun 

2. a) Menurunkan kesadaran, sehingga menimbulkan penurunan kemampuan 
untuk berbuat baik, malas belajar dan bekerja, bila berkendaraan mudah 
menimbulkan kecelakaan lalu lintas karena menurunnya konsentrasi.

b)  Menyebabkan berbagai gangguan kesehatan antara lain.

Gangguan metabolisme yang bisa berdampak pada kelainan jantung 
sampai gagal jantung. Hambatan pembentukan trombosit, merusak 



39Buku Guru Kelas XI MA Keagamaan

sumsum tulang, sehingga dapat menyebabkan pendaharan, anemia dan 
kekurangan sel darah putih.

Dapat merusak hati, dalam jangka panjang dapat mengakibatkan 
kegagalan fungsi hati dan kanker.

Meningkatkan kerentanan infeksi karena kerusakan saluran napas, 
hati atau kurang makan.

 Dapat menyebabkan kerusakan susunan saraf.

c)  Menimbulkan ketergantungan fisik.

d)  Melupakan untuk mengingat Allah SWT, karena akal dan hatinya tertutup 
dengan sesuatu yang haram.  

3. Menurut madzab Hanafi, nishab barang curian adalah sepuluh dirham.  

Menurut madzhab Syafi’I, Maliki dan Hanbali nīṡāb barang yang dicuri adalah 
seperempat dinar atau 3 dirham, atau sekitar 3,34 gram emas.

4.  Hukuman bagi perampok, perompak dan penyamun: 

a.  jika mengambil harta dan membunuh korbannya, ḥaddnya adalah dihukum 
mati, kemudian disalib.

b.  jika membunuh korbannya tetapi tidak mengambil hartanya, ḥaddnya 
adalah dihukum mati.

c.  jika mengambil harta, tetapi tidak membunuh, ḥaddnya adalah  dipotong 
tangan dan kakinya dengan cara silang (tangan kanan dengan kaki kiri 
atau tangan kiri dengan kaki kanan) 

d.  jika tidak mengambil harta dan tidak membunuh misalnya, tertangkap 
sebelum sempat berbuat sesuatu, atau memang sengaja menakut-nakuti 
saja, maka ḥaddnya adalah dipenjarakan atau diasingkan.

5.  Tindakan terhadap kaum bughāt

a.  Mengirim utusan kepada mereka untuk mengetahui penyebab mereka 
melakukan pemberontakan. Apabila penyebabnya berupa ketidaktauan 
mereka, maka diusahakan agar keraguan itu hilang. 

b.  Jika tindakan pertama tidak berhasil dan mereka tetap bertahan dengan 
sikapnya, tindakan selanjutnya adalah menasehati mereka dan mengajak 
untuk kembali mentaati imam yang sah. 
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c.  Jika usaha kedua itupun tidak berhasil, maka tindakan ketiga adalah 
memberikan ultimatum atau ancaman akan diperangi. 

d.  Jika dengan ketiga tersebut, meraka masih tetap tidak mau kembali taat, 
tindakan terakhir adalah memerangi mereka sampai sadar dan kembali 
taat. 

Pedoman penilaian kolom diskusi 

Penilaian psikomotorik

NO NAMA
ASPEK YANG DINILAI

1 2 3 4

Aspek yang dinilai dan skornya:

Kedalaman materi presentasi = 1,00

Ketepatan  jawaban    = 1,00

Keberanian menyampaikan  =  1,00

Kerjasama dalam kelompok  =  1,00

Total skor : 4.00

Rubrik Penilaian:

1. Kedalaman materi presentasi:

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dari 2 aspek yaitu: definisi, dan 
contoh maka nilai siswa = 1,00, 

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan salah satu dari definisi atau 
contohmaka nilainya 0, 5

2. Ketepatan Jawaban:

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dari 4 soal atau lebih maka mendapat 
nilai 1.00

b.  Jika  peserta didik dapat menjelaskan 2 soal atau lebih maka mendapat 
nilai 0,5

3. Keberanian menyampaikan:

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan lantang dan jelas dari4 soal 
atau lebih maka mendapat nilai 1.00
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b.  Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan lantang dan jelas 2soal atau 
lebih maka mendapat nilai 0,5

4. Kerja sama dalam kelompok

a. Jika siswa dalam kelompok dapat memimpin kerja sama kelompok dengan 
sangat kompak maka nilai yang diperoleh adalah 1,00

b. Jika siswa dalam kelompok dapat memimpin kerja sama kelompok dengan 
cukup kompak maka nilainya 0,5

Penilaian afektif

NO NAMA
ASPEK YANG DINILAI

1 2 3

 Aspek yang dinilai:

1. Keaktifan dalam diskusi

2. Menghormati pendapat

3. Kecermatan

 Rubrik Penilaian:

a. Jika peserta didik sangat aktifnilai SB, cukup aktif nilai B kurang aktif C dan 
tidak aktif nilai K.

b. Jika peserta didik sangat menghormati pendapat nilai SB, cukup menghormati 
B, kurang menghormati nilai C dan jika tidak menghormati sama sekali nilai K

c. Kecermatan dan ketelitian dalam mengungkapkan pendapat dan penulisan 
maka nilai SB, jika cukup nilai B, kurang nilai C dan jika tidak cermat sama 
sekali maka nilai K

Rubrik nilai karakter siswa

Setelah mengikuti pelajaranini, guru melakukan penilain terhadap siswa 
sesuai dengan karakter yang dirumuskan oleh guru dan sesuai dengan materi yang 
disampaikan:

1. Perilaku adildalam memberikan kesempatan yang sama kepada teman 
kelompoknya untuk dalam menanggapi pendapat kelompok lain atau tidak: 
nilai1 2 3 4

2. Tanggung jawab terhadap tugas yang di berikan dalam berdiskusi: nilai 1 2 3 4
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Keterangan:

1/BT : Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-
tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

2/MT  :  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan 
adanya tanda- tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator 
tetapi belum konsisten).

3/MB : Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 
berbagaitanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai 
konsisten).

4/MK : Mulai membudaya/terbiasa (apabila peser tadidik terus menerus 
memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara 
konsisten).

 
Setiap karya siswa sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar 

portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai 
bukti pekerjaannya.Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian 1-4.  
Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor 
yang diberikan. Kolom keterangan diisi dengan catatan guru tentang kelemahan 
dan kekuatan tulisan yang dinilai.

Tugas.

Skor penilaian sebagai berikut.

a.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 4.

b.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 3.

c.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, 
nilai 2,5.

H. Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi diberi tugas untuk memahamkan 
kepada peserta didik yang remidi tentang materi.(Guru mencatat dan memberikan 
tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil memahamkan temannya yang 
remidi).
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I. Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh 
peserta didik yang pengayaan tentang pengertian Pengertian ḥudūd, perbuatan-
perbuatan yang di kenai hukuman ḥudūd dan dalil-dalil yang mendasari pelarangan 
perbuatan tersebut. (Guruakan melakukan penilaian kembali dengan memberikan 
soal-soal atau tanya jawab dengan lisan kepada peserta didik yang remidi 
(30 menit setelah pulang jam pelajaran selesai).

J.  Interaksi Guru Dengan Orang Tua

Guru meminta peserta didik memperlihatkan lembar kerja remidi yang sudah 
dinilai kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. 

Cara lainnya dapat juga berkomunikasi langsung dengan orang tua baik 
langsung atau melalui telepon tentang perkembangan perilaku anaknya setelah 
diremidi. 
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A.  Kompetensi In  (KI)

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.

KI-2  Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, 
ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan 
pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia.

KI-3  Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah

KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B.  Kompetensi Dasar (KD)
1.4. Menerima hukum peradilan Islam

2.4. Menunjukan sikap patuh pada hukum 

3.4. Menganalisis ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya

4.4  Mempraktikkan contoh penerapan ketentuan Islam tentang peradilan

C.  Indikator 
1. Memiliki sikap pemahaman yang utuh terhadap peradilan Islam

2. Memiliki sikap patuh ketika di minta mengerjakan tugas 
3. Memiliki sikap patuh dan di implementaskan dalam kehidupan sehari-hari. 

PERADILAN ISLAM3
BAB
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4. Menjelaskan ketentuan islam tentang peradilan dan hikmahnya 

5. Memberikan contoh ketentuan islam tentang peradilan. 

D. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menjelaskan pengertian  peradilan

2. Siswa dapat menjelaskan  fungsi peradilan

3. Siswa dapat menjelaskan hikmah peradilan

4. Siswa dapat menjelaskan pengertian ḥākim

5. Siswa dapat menyebutkan syarat-syarat ḥākim

6. Siswa dapat menjelaskan tata cara menentukan hukuman

7. Siswa dapat menjelaskan cara memeriksa terdakwa dan terdakwa yang tidak 
hadir di persidangan

8. Siswa dapat menjelaskan tujuan sumpah

9. Siswa dapat menyebutkan syarat–syarat orang yang bersumpah

E.  Materi Pembelajaran 

PERADILAN 

1.  Pengertian Peradilan  

2.  Fungsi Peradilan 

3.   Hikmah Peradilan

Ḥākim dan saksi dalam peradilan islam

1.  Pengertian

2.  Kedudukan ḥākim 

3. Syarat-syarat ḥākim   

4.  Macam-macam ḥākim 

5. Cara ḥākim dalam menetapkan hukuman 

6.  Etika Ḥākim dalam memutuskan perkara 

Saksi
1.  Pengertian saksi 
2.  Hukum melakukan kesaksian 
3.  Syarat-syarat saksi
4.  Saksi yang di tolak 
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Penggugat dan Bukti

1. Pengertian 

2. Syarat-syarat gugatan 

3. Bukti (الّينة) 
Tergugat dan Sumpah

1.  Pengertian tergugat

2. Tujuan dan sumpah tergugat

3.  Syarat-syarat orang bersumpah

F. Proses Pembelajaran

a. Persiapan

1)   Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

2)  Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

3) Guru menyapa peserta didik.

4) Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, materi 
pokok, dan peta konsep.

5)  Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang materi 
sebelumnya yang mendasari materi hari ini. 

6) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, 
kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat 
juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

7) Salah satu model pengajaran yang digunakan dalam kompetensi ini di 
antaranya adalahb ermain peran (role playing). Model ini bertujuanuntuk 
mengeksplorasi perasaan peserta didik, mentransfer, dan mewujudkan 
pandangan mengenai perilaku, nilai dan persepsi peserta didik, 
mengembangkan keterampilan (skill) pemecahan masalah dan tingkah 
laku, mengeksplorasi materi pelajaran dalam cara yang berbeda.

b. Pelaksanaan 

1) Guru meminta peserta didik untuk mencermati gambar yang ada pada 
buku peserta didik kolom “ mengamati” 

2) Peserta didik mengemukakan hasil pencermatan tersebut.
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3) Peserta didik mengemukakan isi gambar.

4)  Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan 
peserta didik isi gambar tersebut.

5) Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang peradilan islam dan 
hal-hal yang berhubungan dengan peradilan.

6) Peserta didik dikelompok-kelompokkan dan diberikan tugas untuk 
berdiskusi sesuai dengan tema yang telah ditentukan.(Bila memungkinkan 
guru saran untuk membentuk kelompok melalui game).

7)  Guru memberikan kuis/pertanyaan kepada seluruh siswa.Pada saat 
menjawab kuis peserta didik tidak boleh saling membantu.

8) Guru memberikan penambahan dan penguatan kepada peserta didik 
tentang peradilan islam

9) Guru menyampaikan skenario dan memberikan tugas kepeserta didik 
untuk memainkan peran sesuai dengan skenario.

10) Secara bergantian masing-masing kelompok menampilkan perannya 
sesuai dengan skenario yang telah dipelajarinya sedangkan kelompok lain 
memperhatikan/ menyimak dan memberikan tanggapan.

11) Guru membimbing peserta didik untuk membaca kisah qadhi suraih pada 
kolom “hikmah” .  

12) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hikmah dari kisah 
“qāḍi ṣuraīḥ”

13) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hikmah dari kisah 
“qāḍi ṣuraīḥ”.

14) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap kisah 
“qāḍi ṣuraiḥ” 

15) Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut sesuai 
yang terdapat dalam buku teks peserta didik pada kolom rangkuman.

16) Pada kolom “Uji Kompetensi”, guru membimbing peserta didik untuk 
melingkari salah satu abjad jawaban yang paling benar pada kolom uji 
kompetensi bagian pilihan ganda. Dan meminta peserta didik untuk 
mengerjakan bagian uraian.

17) Membimbing peserta didik untuk mencari informasi mengenai proses 
peradilan dan vonis hukum yang terjadi di Negara kita (tugas portofolio).

18) Meminta kepada peserta didik untuk memberikan penilaian pada diskripsi 
pada kolom (penilaian sikap)
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G.  Penilaian

Evaluasi 

Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberikan tanda silang 
pada salah satu jawaban yang kamu anggap benar !

1. Orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan  persengketaan 
dan memutuskan suatu perkara dengan adil disebut … .

  a. Qadha      d. Fuqaḥā

  b. Mufti      e. Qāḍi

  c. Mujtahid

2. Hadits yang menerangkan berikut yang menjelasakan hukum bahwa ḥākim 
dilarang marah saat memutuskan perkara adalah… .

 a. اٍت َث َمرَّ َ ْغُزَونَّ قَُريًْشا ثَ
َ
ِ َل ّٰ َوا

  b. َِع َعلَيْه َ الُْمدَّ َ ِع َواْلَِمْي  َ الُْمدَّ َ اْلَّيَِنُة 
  c. َيْقِض الَْقاِض َبْيَ اثْنَْيِ وَُهَو َغْضَباُن َ

  d. ُخِذى َما يَْكفِيَْك
  e. ِّق فَاْحُكْم َبْيَ الَّاِس بِاْلَ

3. Seorang ḥākim boleh langsung memutuskan perkara apabila sudah ada bukti. 
Di bawah ini yang bukan termasuk bukti adalah… .

  a. Sumpah penggugat   d. Bayyinah

  b. Saksi yang menguatkan  e. Pengkuan terdakwa

  c. Keyakinan para ḥākim

4. Kesaksian orang buta bisa diterima dalam hal-hal berikut ini kecuali ....  

  a. Masalah nasab    d. Hal-hal yang diketahui sebelum buta 

  b. Kematian      e. Pembunuhan

  c. Hak milik 

5.  Saksi yang diterima kesaksiannya antara lain… .
a. Saksi yang diminta     
b. Saksi dari anak kepada ayahnya  
c. Orang yang menumpang di rumah terdakwa
d.  Saksi dari pihak musuh
e.  Saksi dari ayah kepada anaknya
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6.  Salah satu kriteria saksi yaitu harus adil. Orang bisa disebut adil ketika 
memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini, kecuali… .

a. Menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar 

b. Menjauhkan diri dari perbuatan dosa kecil

c. Menjauhkan diri dari perbuatan bid’ah

d. Selalu melaksanakan shalat lima waktu

e. Berakhlak mulia

7.  Ulama yang membolehkan mengangkat ḥākim wanita untuk segala urusan 
seperti halnya ḥākim pria dengan alasan tidak ada larangan bagi wanita untuk 
memberi fatwa dalam hal apa saja termasuk tidak ada larangan untuk menjadi 
ḥākim adalah.… .

  a. Ibnu Jarīr Al-Thabari  d. Imam Mālik

  b. Imam Abu Hanīfah   e.  Imam Syāfi’i

  c. Imam Ḥanbāli

8.  Tergugat dalam istilah fiqih di sebut... 

  a. Bayyinah     d. mudda’a  
  b. muda’a alaih    e. mudda’a bihi
  c. syāhid

9.  Hukum menjadi saksi bagi orang yang memikulnya jika dipanggil untuk 
memberikan kesaksian dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang adalah …

  a. Farḍu kifāyah    d. Mandūb

  b. Sunah      e. Haram 

  c. Farḍu ’ain

10. Sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi ḥākim 
mereka beralasan dengan hadis … .

 a. اٍت َث َمرَّ َ ْغُزَونَّ قَُريًْشا ثَ
َ
ِ َل ّٰ َوا

  b. َِع َعلَيْه َ الُْمدَّ َ ِع َواْلَِمْي  َ الُْمدَّ َ اْلَّيَِنُة 
  c. َيْقِض الَْقاِض َبْيَ اثْنَْيِ وَُهَو َغْضَباُن َ

  d. ُخِذى َما يَْكفِيَْك
  e. ًة

َ
ْمرَُهْم اْمَرأ

َ
َّْوا أ لَْن َيْفلََح قَوٌْم َول
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat dan benar!

1. Jelaskan perbedaan peradilan dan pengadilan!

2.  Sebutkan dan jelaskan macam-macam ḥākim!

3.  Sebutkan syarat-syarat orang yang bersumpah dalam pengadilan !

4.  Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat saksi dalam pengadilan!

5.  Sebutkan orang-orang yang di tolak kesaksianya !

Pedoman penilaian

Skor penilaian pilihan ganda:1 soal:0,1x10 = 1,00

Skor penilaian jawaban uraian : 1 soal=0,6x5 =2.00

Jika seluruhnya dijumlah maka total skor :4,00

Kunci jawaban 

I. Pilihan Ganda

1. E

2. C

3. C

4. E

5. A

6. D

7. A

8. B

9. C

10. E

II. kunci Uraian.

1.  Perbedaan peradilan dan pengadilan

Peradilan diambil dari kata qaḍā yang berarti memutuskan, memberi 
keputusan, menyelesaikan. Secara bahasa juga dapat berarti menyempurnakan 
sesuatu baik dengan ucapan maupun perbuatan. 

Menurut istilah adalah suatu lembaga pemerintahan/negara yang 
ditugaskan untuk menyelesaikan / menetapkan keputusan atas setiap perkara 
dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. 
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Sedangkan pengadilan adalah tempat untuk mengadili suatu perkara. 

2. Macam-macam ḥākim 

a. Ḥākim yang tahu kebenaran dan memutuskan dengan kebenaran yang ia 
ketahui, ḥākim seperti ini masuk surga.

b. Ḥākim yang mengetahui kebenaran tetapi memutuskan perkara 
menyimpang dari kebenaran yang I aketahui, ḥākim seperti ini masuk 
neraka.

c. Ḥākim yang  tidak mengetahui kebebenaran dan memutuskan perkara 
dengan ketidak tahuanya maka ḥākim seperti ini masuk neraka.    

3.  Saksi yang tidak adil

1. Saksi seorang musuh kepada musuhnya

2. Saksi seorang ayah kepada anaknya

3. Saksi seorang anak kepada ayahnya

4. Orang yang menumpang di rumah terdakwa

4. Orang yang bersumpah harus memenuhi tiga syarat yaitu : 

-  Mukhallaf, artinya orang yang sudah baligh

-  Atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapapun.

-  Disengaja, bukan karena terlanjur dan lain sebagainya.

5. syarat – syarat saksi : islam, bālig, berakal, merdeka, adil .

Pedoman penilaian bermain peran 

Penilaian psikomotorik

NO NAMA
ASPEK YANG DINILAI

1 2 3 4

Aspek yang dinilai dan skornya:

Kejelasan dan Kedalaman informasi = 1,00

Penghayatan yang di perankan  = 1,00

Keberanian dalam memerankan     = 1,00

Kerjasama dalam kelompok     = 1,00

Total skor : 4.00
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Rubrik Penilaian:

1. Kedalaman materi yang di perankan:

a. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan cerita dalam 
sandiwara yang di perankan maka nilai siswa = 1,00, 

b.  Jika alur cerita yang di perankan kelompok tidak jelas maka nilainya 0, 5

2. Penghayatan yang di perankan :

a. Jika peserta didik dapat menghayati peranya maka mendapat nilai 1.00

b.  Jika peserta didik tidak dapat menghayati peranya maka mendapat nilai 0,5

3. Keberanian memerankan:

a. Jika peserta didik mempunyai keberanian dalam memerankan adegan dan 
melakukan dialog dengan baik maka mendapat nilai 1.00

b.  Jika peserta didik malu-malu dalam memerankan peranya maka mendapat 
nilai 0,5

4. Kerja sama dalam kelompok

a. Jika siswa dalam kelompok dapat memimpin kerja sama kelompok dengan 
sangat kompak maka nilai yang diperoleh adalah 1,00

b. Jika siswa dalam kelompok dapat memimpin kerja sama kelompok dengan 
cukup kompak maka nilainya 0,5

Penilaian afektif

NO NAMA
ASPEK YANG DINILAI

1 2 3

Aspek yang dinilai:

1. Keaktifan berkomunikasi dalam menentukan jalan cerita 

2. Menghormati pendapat ketika berdisukusi menentukan jalan cerita 

3. Kecermatan

Rubrik Penilaian:
a. Jika peserta didik sangat aktif nilai SB, cukup aktif nilai B kurang aktif C dan 

tidak aktif nilai K.
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b. Jika peserta didik sangat menghormati pendapat nilai SB, cukup menghormati 
B, kurang menghormati nilai C dan jika tidak menghormati sama sekali nilai K

c. Kecermatan dan ketelitian dalam mengungkapkan pendapat dan penulisan 
maka nilai SB, jika cukup nilai B, kurang nilai C dan jika tidak cermat sama 
sekali maka nilai K.

Rubrik penilaian karakter

- Setelah mengikuti pelajaranini, guru melakukan penilain terhadap siswa 
sesuai dengan karakter yang dirumuskan oleh guru dan sesuai dengan materi 
yang disampaikan:

-  Sikap patuh dalam menjalankan tugas yang di berikan atau tidak, misalnya 
menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan atau tidak : nilai1   
2 3 4

Keterangan:

1/ BT : Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-
tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

2/MT  :  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan 
adanya tanda- tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator 
tetapi belum konsisten).

3/MB : Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai 
konsisten).

4/MK :  Mulai membudaya/terbiasa (apabila peserta didik terus menerus 
memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara 
konsisten).

• Setiap karya siswa sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar porto 
folio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai 
bukti pekerjaannya.Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian  
1-4. Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi 
skor yang diberikan. Kolom keterangan diisi dengan catatan guru tentang 
kelemahan dan kekuatan tulisan yang dinilai

Tugas 
Kebijakan guru 
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H.  Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang 
telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan hukum peradilan islam. 
(Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil 
dalam pengayaan)

I.  Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh 
guru materi tentang Peradilan Islam. Guru akan melakukan penilaian kembali 
dengansoal yang sejenis atau memberikan tugas individu merangkum materi 
peradilan. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan 
contoh:pada saat jam belajar, apabil amasih ada waktu, atau di luar jam pelajaran 
(30 menit setelah jam pelajaran selesai).

Catatan:

Peserta didik yang belum bisa memahami tentang Peradilan Islam diberikan 
bimbingan khusus.

J.  Interaksi Guru Dengan Orang Tua

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom“Skala Sikap”dalambuku 
teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya 
dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi 
tentang perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 
atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun memalui telepon,tentang 
perkembangan perilaku anaknya.
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A. Kompetensi In  (KI)

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam

KI-2  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia

KI-3 Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah

KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar (KD)
1.5 Menghayati  sumber hukum yang mukhtalaf.

2.5 Membiasakan sikap menghormati pendapat atas pemahaman sumber hukum 
yang mukhtalaf

3.5 Mengidentifikasi Istiḥsān sebagai sumber hukum

3.6 Memahami Maṣlaḥah Mursalah sebagai sumber hukum

3.7 Menjelaskan ’Urf sebagai sumber hukum

3.8 Menjelaskan istishāb sebagai sumber hukum

3.9 Memahami Syar’u man qablana sebagai sumber hukum

SUMBER HUKUM ISLAM 

YANG TIDAK DI SEPAKATI4
BAB
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3.10 Menjelaskan qaul ṣaḥabi sebagai sumber hukum

3.11Menjelaskan  Sadd az-zarīah sebagai sumber hukum

4.5 Menunjukkan contoh perbuatan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan 
hukum mukhtalaf

C. Indikator 
1. Memmiliki sukap pemahaman yang utuh terhadap pemahaman sumber hukum 

yang muhtalaf.

2. Memiliki sikap menghormati pendapat ketika mengerjakan tugas diskusi. 

3. Memiliki sikap menghormati pendapat yang di implementasikan dalam 
kehiduan sehari-hari.

4. Menjelaskan istiḥsān sebagai sumber hukum 

5. Menjelaskan maṣlaḥah-mursalah sebagai sumber hukum

6. Menjelaskan urf sebagai sumber hukum

7. Menjelaskan istishāb sebagai sumber hukum 

8. Menjelaskan syar’u man qablana sebagai sumber hukum

9. Menjelaskan qaul sahabi sebagai sumber hukum

10. Menjelaskan  Saddud Dzara’i sebagai sumber hukum

11. Mencari contoh perbuatan dalam masyarakat yang berdasarkan hukum 
muhtalaf.

D. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat Mengidentifikasi  Istiḥsān

2. Siswa dapat Memahami Mashlahatul Mursalah  sebagai sumber hukum

3. Siswa dapat Menjelaskan ’Urfs ebagai sumber hukum

4. Siswa dapat Menjelaskan istishābsebagai sumber hukum

5. Siswa dapat Memahami Syar’u man qablana sebagai sumber hukum

6. Siswa dapat Menjelaskan qaul sahabi sebagai sumber hukum

7. Siswa dapat Menjelaskan Saddud Dzara’i sebagai sumber hukum

8. Siswa dapat Menunjukkan contoh perbuatan dalam kehidupan masyarakat 
berdasarkan hukum mukhtalaf



57Buku Guru Kelas XI MA Keagamaan

E.  Materi Pembelajaran 
Sumber-sumber Hukum Islam yang Mukhtalaf

1.  Istiḥsān 

2.  Maṣlaḥah Mursalah
3.   Istishāb
4.  ’Urf 
5.  Saddu Dzariah 

6.  Qaul ṣaḥabi 
7.  Syar’u man qablana
8.  Dalālah al-Iqtirān 

F. Proses Pembelajaran
a.  Persiapan

1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

3) Guru menyapa peserta didik.

4)  Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, materi 
pokok, dan peta konsep.

5)   Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang materi 
sebelumnya yang mendasari materi hari ini. 

6)  Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, 
kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat 
juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

7)  Guru menggunakan metode diskusi dalam bentuk the educational-
diagnosis meeting. Artinya, peserta didik berbincang mengenai pelajaran 
di kelas dengan maksud saling mengoreksi pemahaman mereka atas 
pelajaran/materi yang diterimanya agar masing-masing memperoleh 
pemahaman yang benar yang dikolaborasi dengan metode demontrasi.

b.  Pelaksanaan 

1) Guru meminta peserta didik untuk mencermati gambar  yang ada pada 
buku peserta didik kolom “mengamati” 

2) Peserta didik mempresentasikan hasil pencermatan tersebut.
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3) Peserta didik mengemukakan isi gambar.

4) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan 
peserta didik isi gambar tersebut.

5) Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang sumber hukum islam 
yang di perselisihkan.

6)  Peserta didik dibagi menjadi  beberapa  kelompok dan diberikan  tugas  
untuk berdiskusi sesuai denga tema yang telah ditentukan.

7) Secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya 
dan kelompok lainnya memperhatikan/menyimak dan memberikan 
tanggapan.

8) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan 
peserta didik tentang materi tersebut.

9)  Guru menyampaikan gambaran tentang sumber hukum islam yang tidak 
di sepakati 

10) Guru meminta peserta didik membaca materi 

11) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan tentang materi 

12) Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut sesuai 
yang terdapat dalam buku teks peserta didik pada kolom rangkuman.

13) Pada kolom “Uji Kompetensi”, guru membimbing peserta didik untuk 
melingkari salah satu abjad jawaban yang paling benar pada kolom uji 
kompetensi bagian pilihan ganda. Dan meminta peserta didik untuk 
mengerjakan bagian uraian.

14) Meminta kepada peserta didik untuk memberikan penilaian pada diskripsi 
pada kolom (penilaian sikap)

Catatan:

a.  Pembelajaran fiqih bisa di lakukan antara lain di musala, masjid, perpustakaan, 
kantin,  atau tempat lain yang memungkinkan yang ada di lingkungan sekolah.

b.  Pencapaian karakter yang meyakini informasi serta selektif dalam menerima 
informasi sebagai  peserta didik perlu ditunjang oleh program pembiasaan, 
antara lain:

• menghafalkan dalil baik dari qur’an maupun hadis  

• menerangkan makna kandungan dalil

• Kegiatan luar ruangan bernuansa kejujuran.
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G.  Penilaian

EVALUASI

A.  Pilihlah Salah Satu Jawaban A, B, C, D Atau E Dengan Memberi  Tanda 
Silang (X) Pada Jawaban Yang Benar !

1. Yang tidak termasuk sumber hukum Islam yang muhtalaf fih adalah …..

a. Qiyas

b. Istiḥsān   

c. Istishāb

d. Urf

e. Maslaha mursalah

2. Contoh berikut yang termasuk dari maṣlaḥah mursalah adalah…..

a. Tata cara shalat tarawih

b. Tata cara haji 

c. Puasa senin kamis

d. Mencetak Al-Qur’an

e. Beristiri lebih dari satu bagi lelaki 

3. Hukum umrah sama dengan hukum haji yaitu wajib karena disebut bersamaan 
dalam satu ayat, pengambilan hukum seperti ini di sebut …..

a. ‘Urf

b. Dalalatul iqtiran

c. Maṣlaḥah mursalah

d. Istiḥsān

e. Ijmā’

4. Imam mazhab yang menjadikan saddu dzariah sebagai sumber hukum adalah 
…..

a. Syafii 

b. Ḥanafi 

c. Ḥanbali

d. Māliki 

e. Ja’fari 
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5. Segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan telah dibiasakannya 
serta dijalankan secara terus-menerus baik berupa perkataan maupun 
perbuatanadalah …..

a. Urf

b. Istishāb

c. Istiḥsān 

d. Dalalatul iqtiran

e. Maṣlaḥah mursalah 

ْشَياء اِلبَاَحُة  .6
َ
ْصُل ِف اْل

َ
..…  hal yang sesuai dengan kaidah tersebut adalah ال

a. Ragu dalam batalnya shalat   

b. Ragu dalam batalnya wudhu 

c. Halalnya segala sesuatu yang tidak ada dalil keharamanya

d. Wajibnya shalat 

e. Manusia terebebas dari tanggungan orang lain. 

7. Menurut imam Syafii bahwa bermain kartu tanpa taruhan hukumnya boleh, 
sumber hukum yang di pakai adalah  

a. Istishāb

b. Istiḥsān

c. Ijmā’

d. Qiyas

e. Maṣlaḥah mursalah

8. Adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan norma agama disebut …..

a.  ‘Urf/fāsid

b. ‘Urf sahih

c. Dalalatul iqtiran

d. Maṣlaḥah mursalah

e.  Istiḥsān

9. Imam Syafi’i menolak menggunakan istiḥsān, perkataan yang dikenal 
berkaitan dengan penolakanya adalah …

 a. َما َكَن َ َ ْصُل َبَقاُء َما َكَن 
َ
اْل

 b. ْشَياءِ اِلبَاَحُة
َ
ْصُل ِف اْل

َ
اْل
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 c. َع َمِن اْسَتْحَسَن َفَقْد َشَ
  d. ِّك َ يَُزاُل بِالشَّ اْلَقِْيُ 

 e. ْمرِ لِلْوُُجوِْب
َ
ْصُل ِف اْل

َ
اْل

10. Menurut ulama’ Hanafi bahwa Jual beli tanpa menggunakan akad di 
perbolehkan sandaran hukum yang di gunakan adalah  

a. Istiḥsān 

b. Istishāb 

c. Adat

d. Qoul sahabat

e. Maṣlaḥah

B. Jawablah Pertanyaan-Pertanyaan Dibawah Ini Dengan  Singkat Dan Jelas !

1. Jelaskan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan istishāb berikut contohya !

2.  Sebutkan dan jelaskan macam-macam ‘urf !

3.  Jelaskan pengertian istiḥsān dan contohnya !

4.  Sebutkan dan jelaskan pendapat ulama’ mengenai berhujah dengan qaul 
sahabi!

5.  jelaskan pengertian saddu dzariah berikut conothnya !

Pedoman penilaian

Skor penilaian pilihan ganda:1 soal:0,1x10= 1,00

Skor penilaian jawaban uraian : 1 soal=0,6x5=2.00

Jika seluruhnya dijumlah maka total skor:4,00

Kunci jawaban dalam bahan ajar:

I. Pilihan Ganda

1.   A

2.   D

3.   B

4.   D



62 Fiqih Kurikulum 2013

5.    A

6.   C

7.   A

8.   B

9.   C

10. E

II.Uraian.

1.  Kaidah yang berkaitan dengan Istishāb

ة  -   ْصُل بََراَءةُ اّلِمَّ
َ
ال

“ Hukum asal bahwa seseorang tidak mempunyai tanggungan terhadap 
orang lain” 

Contoh, bebasnya seseorang dari dakwaan bersalah sebe lum ditemukan 
bukti-bukti yang menunjukkan secara meyakinkan bahwa ia bersalah.

ْشَياء اِلبَاَحة -  
َ
ْصُل ِف اْل

َ
ال

“Hukum asal segala sesuatu adalah mubah”
Contoh: Setiap makanan dan mimuman yang tidak ditetapkan oleh suatu 
dalil tentang keharamannya, maka hukumnya mubah.

ّكِ -   َ يَُزاُل بِالشَّ الَقِْيُ 
“Keyakinan tidak hilang dengan munculnya keragu-raguan”
Contoh : Seorang yang ragu, apakah wudunya sudah batal atau belum, 
maka berdasar istishāb wudunya belum batal, karena yang diyakmi dia 
sudah berwudu.

َ َماَكن -   َ ْصُل بَقاُء َما َكَن 
َ
ال

Hukum asal segala sesuatu adalah kembali pada hukum awalnya

2.  Macam-macam ‘urf 

  Dilihat dari segi sumbernya, ’urf dapat digolongkan menjadi dua macam.

1. ’Urf Qauly, yaitu kebiasaan yang berupa ucapan. Seperti kata “لْحم” yang 
berarti daging. 

2.  ’Urf āmaly, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan. 
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Dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, ’urf juga dibagi menjadi dua 
macam.

1.  ’Urf Āmm (Umum), yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana 
saja hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa, 
dan agama. 

2.  ’Urf khāṣ (Khusus), yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok 
orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di 
sem barang waktu dan tempat. 

  Dilihat dari baik dan buruknya, ’urf digolongkan lagi menjadi dua macam.

1.  ’Urf ṣāḥiḥ, yaitu adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan norma 
agama. 

2.  ’Urf fāsid, yaitu adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran 
agama..

3. Menurut bahasa, istiḥsān berarti menganggap baik. 

Menurut istilah ulama ushul fiqih, istiḥsān adalah berpindahnya 
seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang di kehendaki qiyas jalli 
(jelas) kepda ketentuan hukum yang di kehendaki oleh qiyas khafi (samar) 
atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum istisna’i (pengecualian), 
karena ada dalil kuat yang menguatkan perpindahan tersebut. 

Contoh istiḥsān diperbolehkanya seorang wanita yang sedang 
datang bulan (haid) untuk membaca Al-Qur’an dengan dasar istiḥsān, 
sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah, sedang menurut qiyas wanita 
yang sedang datang bulan (haid) haram untuk membaca Al-Qur’an. 
Alasannya dapat dilihat sebagai berikut:

-  Qiyas : Wanita yang sedang haid digiyaskan sama dengan orang 
yang sedang junub, karena illatnya sama, yaitu tidak suci, sehingga. 
hukumnya sama yaitu haram membaca Al-Qur’an

Istiḥsān : Wanita yang sedang haid berbeda dengan orang yang sedang 
junub, dilihat dari masanya saja lebih lama dari orang yang sedang junub, 
karena itu demi mendapatkan pahala dalam waktu sekian lama sewaktu 
haid, maka diperbolehkan membaca Al-Qur’an agar tidak tertinggal dari 
kaum laki-laki dalam hal mendapatkan pahala.

4. para ulama’ sepakat bahwa pendapat sahabat yang disepakati para sahabat 
yang lain bisa dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. 
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Sedangkan pendapat sahabat yang berdasarkan kepada ijtihad mereka 
sendiri dan tidak disepakati oleh sahabat yang lain masih diperselisihkan 
oleh para ulama’ :

Menurut Imam Abu Haniifah, pendapat sahabat bisa dijadikan sebagai 
sumber hukum 

Menurut pendapat Imam Syafi’i bahwa pendapat sahabat secara 
mutlak tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Sebab, pendapat 
mereka itu sifatnya ijtihad perorangan dari orang-orang yang tidak ma’sum 
(terbebas dari dosa dan kesalahan). 

5. Menurut bahasa, kata ِرِيَْعة الَّ  yang َسّدُ terdiri atas dua kata, yaitu kata َسدُّ

artinya menutup dan kata رِيَْعُة  ,yang berarti jalan. Jadi, saddu al-dzari’ah الَّ
artinya menutup jalan. 

Menurut istilah syara’, adalah «Sesuatu yang secara lahiriah hukumnya 
boleh, namun hal itu akan menuju kepada hal-hal yang di larang». 

Contoh, melakukan permainan yang berbau judi walaupun tanpa uang 
karena di kuatirkan akan terjerumus kedalam perjudian. 

 Pedoman penilaian kolom diskusi

Penilaian psikomotorik

NO NAMA
ASPEK YANG DINILAI

1 2 3 4

Aspek yang dinilai dan skornya:

Kedalaman materi presentasi = 1,00

Ketepatan  jawaban              = 1,00

Keberanian menyampaikan    = 1,00

Kerjasama dalam kelompok   = 1,00

Total skor : 4.00

Rubrik Penilaian:

Kedalaman materi presentasi:

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dari 2 aspek yaitu: definisi, dan contoh 
maka nilai siswa= 1,00, 
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b.  Jika peserta didik dapat menjelaskan salah satu dari definisi atau contoh maka 
nilainya 0, 5

Ketepatan Jawaban:

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dari 4 soal atau lebih maka mendapat 
nilai 1.00

b.  Jika peserta didik dapat menjelaskan 2 soal atau lebih maka mendapat nilai 0,5

Keberanian menyampaikan:

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan lantang dan jelas dari4 soal atau 
lebih maka mendapat nilai 1.00

b.  Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan lantang dan jelas 2 soal atau lebih 
maka mendapat nilai 0,5

Kerja sama dalam kelompok

a. Jika siswa dalam kelompok dapat memimpin kerja sama kelompok dengan 
sangat kompak maka nilai yang diperoleh adalah 1,00

b. Jika siswa dalam kelompok dapat memimpin kerja sama kelompok dengan 
cukup kompak maka nilainya 0,5

Penilaian afektif

NO NAMA
ASPEK YANG DINILAI

1 2 3

 Aspek yang dinilai:

1. Keaktifan dalam diskusi

2. Menghormati pendapat

3. Kecermatan

Rubrik Penilaian:

a. Jika peserta didik sangat aktifnilai SB, cukup aktif nilai B kurang aktif C dan 
tidak aktif nilai K.

b. Jika peserta didik sangat menghormati pendapat nilai SB, cukup menghormati 
B, kurang menghormati nilai C dan jika tidak menghormati sama sekali nilai K
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c. Kecermatan dan ketelitian dalam mengungkapkan pendapat dan penulisan 
maka nilai SB, jika cukup nilai B, kurang nilai C dan jika tidak cermat sama 
sekali maka nilai K

Rubrik nilai karakter siswa 

Setelah mengikuti pelajaranini, guru melakukan penilain terhadap siswa 
sesuai dengan karakter yang dirumuskan oleh guru dan sesuai dengan materi yang 
disampaikan:

1. sikap menghormati pendapat dalam berdiskusi atau tidak  : nilai1   2  3   4

Keterangan:

1/ BT : Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-
tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

2/MT :  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan 
adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator 
tetapi belum konsisten).

3/MB : Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai 
konsisten).

4/MK  : Mulai membudaya/terbiasa (apabila peserta didik terus menerus 
memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara 
konsisten).

• Setiap karya siswa sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar porto 
folio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai 
bukti pekerjaannya.Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian  
1-4. Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi 
skor yang diberikan. Kolom keterangan diisi dengan catatan guru tentang 
kelemahan dan kekuatan tulisan yang dinilai.

H.  Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang 
telah disiapkan  oleh  guru  berupa  pertanyaan-pertanyaan  hukum  peradilan 
dalam islam. (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik 
yang berhasil dalam pengayaan)
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I.  Remedial

Peserta didik yang belum menguasa imateri akan dijelaskan kembali oleh 
guru materi tentang Peradilan Islam. Guru akan melakukan penilaian kembali. 
Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan contoh: 
pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran 
(30 menit setelah jam pelajaran selesai).

Catatan:

Peserta didik yang belum bisa memahami tentang Peradilan Islam diberikan 
bimbingan khusus.

J.  Interaksi Guru Dengan Orang Tua

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Skala Sikap” dalam 
buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara 
lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang 
berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 
atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun melalui telepon tentang 
perkembangan perilaku anaknya.
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A. Kompetensi In  (KI)

KI-1   Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam

KI-2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian d ari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia.

KI-3 Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

KI-4    Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar (KD)

1.1  Menerima ketentuan Islam tentang pernikahan

2.2. Membiasakan sikap tanggung jawab dalam menerapkan hukum Islam

3.1 Menjelaskan ketentuan perkawinan dalam Islam dan hikmahnya

3.2. Memahami ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan

4.1 Mengkritisi praktik perkawinan yang salah di masyarakat berdasarkan 
ketentuan hukum Islam

4.2 Menunjukkan contoh penguatan kemaslahatan aturan pernikahan dalam islam 
melalui UU Perkawinan 1974

PERNIKAHAN

DAN SELUK BELUKNYA5
BAB
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C. Indikator
1.  Memiliki sikap pemahaman yang utuh dan benar terhadap ketentuan islam 

tentang pernikahan.

2.  Memiliki sikap tanggungjawab ketika mengerjakan tugas atau diskusi. 

3.  Menjelaskan pengertian nikah, hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan 
dan hikmahnya.

4.   Menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan.

5.  Mengidentifikasi praktik perkawinan yang salah di masyarakat berdasrkan 
ketentuan hukum islam

6.  Mencari contoh aturan pernikahan dalam islam melalui UU Perkawinan 1974.   

D. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian nikah dan hukum nikah 

2. Siswa dapat menunjukkan dasar hukum nikah

3.  Siswa dapat menjelaskan rukun nikah dan wanita yang haram dinikahi

4.  Siswa dapat menjelaskan tentang khitbah dan seluk beluknya 

5. Siswa dapat menjelaskan ketentuan mahar 

6.  Siswa dapat menjelaskan ketentuan walimah urs

7.  Siswa dapat menunjukkan sebab-sebab talak, fasakh, khulu’ rujuk, iddah dan 
hadhanah

8.  Siswa dapat Menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan

9.  Siswa dapat Mengidentifikasi praktik perkawinan yang salah di masyarakat 
berdasrkan ketentuan hukum islam

10. Siswa dapat Mencari contoh aturan pernikahan dalam islam melalui UU 
Perkawinan 1974

E. Materi Pembelajaran
Pernikahan 

1. Pengertian Pernikahan 

2.  Hukum Pernikahan 

3.  Pernikahan  terlarang
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Persiapan pernikahan 

1.  Khitbah

2.  Hukum Meminang

3.  Cara mengajukan pinangan

4.  Maḥram nikah atau Perempuan yang haram dinikahi 

5.  Sebab-sebab haram sementara

6.  Mahar

7.  Macam-macam Mahar

Pelaksanaan pernikahan

1.  Syarat dan rukun nikah 

2. Walīmah

3.  hukum mengadakan Walimah 

Perceraian (talak)

1. Pengertian talak

2. Hukum talak  

3.  Rukun dan syarat talak

Khulu’

‘Iddah

Rujuk

Perkawinan menurut kompilasi hukum islam di indonesia
 
F. Proses Pembelajaran

a.  Persiapan

1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

3) Guru menyapa peserta didik.

4) Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, materi 
pokok, dan peta konsep.

5)   Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang materi 
sebelumnya yang mendasari materi hari ini. 
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6)  Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, 
kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat 
juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

7) Metode yang digunakan adalah diskusi dalam bentuk the educational-
diagnosis meeting artinya peserta didik berbincang mengenai pelajaran 
di kelas dengan maksud saling mengoreksi pemahaman mereka atas 
pelajaran/materi yang diterimanya agar masing-masing memperoleh 
pemahaman yang benar yang dikolaborasi dengan metode demontrasi.

b. Pelaksanaan 

1) Guru meminta peserta didik untuk mencermati gambar  yang ada pada 
buku peserta didik kolom “mengamati” 

2) Peserta didik mengemukakan hasil pencermatan tersebut.

3) Peserta didik mengemukakan isi gambar.

4) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan 
peserta didik isi gambar tersebut.

5) Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang pernikahan dan seluk 
beluknya.  

6) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberi tugas diskusi 
sesuai dengan tema yang telah ditentukan.

7) Secara bergantian masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi 
sedangkan kelompok lainya memperhatikan menyimak dan memberikan 
tanggapan

8)  Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil 
diskusi.  

9)   Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut sesuai 
yang terdapat dalam buku teks peserta didik pada kolom rangkuman.

10) Pada kolom “Uji Kompetensi”, guru membimbing peserta didik untuk 
melingkari salah satu abjad jawaban yang paling benar pada kolom uji 
kompetensi bagian pilihan ganda. Dan meminta peserta didik untuk 
mengerjakan bagian uraian.

11) Membimbing peserta didik untuk mencari informasi mengenai hal-hal 
yang berhubunngan dengan pernikahan (tugas portofolio).
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12) Meminta kepada peserta didik untuk memberikan penilaian pada diskripsi 
pada kolom (penilaian sikap)

G. Penilaian

EVALUASI

I.   Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda silang (X) diantara 
huruf a, b, c, d atau e !

1.  Apabila seseorang sudah dewasa secara jasmani dan rohani, sudah mempunyai 
bekal untuk hidup tetapi tidak takut berbuat zina, maka nikah hukumnya ….

  a. Wajib      d. Makruh

  b. Sunah      e. Haram

  c. Mubah

2.  Ketika meminang diperbolehkan melihat telapak tangan, muka dan kedua 
telapak kaki. Pernyataan tersebut merupan pendapat dari …

  a. Imam Ghazali     d. Jumhur ulama

  b. Imam syafi’i     e. Abu Dawud

  c. Imam Abu Hanifah 

3.  Menceraikan istri dengan membayar tebusan yang di bayar oleh istridisebut 

  a.  ‘Iddah       d. Faskh

  b. Khulu’      e. Ruju’

  c. talak

4.  Pernyataan berikut di bawah ini yang tidak termasuk rukunnya nikah adalah .…

  a. Suami      d.  Dua orang saksi

  b. Calon Istri      e.  Ijab dan qabul

  c. Wali

5. Ucapan penyerahan oleh pihak wali perempuan kepada mempelai laki-laki 
disebut..

  a. Ijab       d.  Ucapan penerima

  b. Qabul       e.  Ikrar

  c. Ijab dan qabul
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6. Nikah dengan menyebutkan batas waktu disebut nikah …. 

  a. Nikah taḥlīl     d.  Nikah silang 

  b. Nikah khadan    e.  Nikah syīgār

  c. Nikah mut’ah 

7.  Wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai perempuan disebut 
wali …

  a. Nasab      d.  Ḥākim

  b. Aḍal      e.  Muhakam

  c. Mujbir 

8.  Pemberian wajib seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan sebab 
pernikahan disebut ….

  a. Pemberian     d.  Mitsil

  b. Iwadh      e.  Musamma

  c. Mahar

9.  Pesta yang diselenggarakan setelah akad nikah dengan menghidangkan 
makanan sebagai tanda syukur disebut ….

  a. Walīmah     d.  Walimah al-bina

  b. Walimah al-aqiqah   e.  Walimah naqi’ah

  c. Walimah al-’Urs

10. Rasulullah bersabda: 

تِهاَ (متفق عليه )  
ْ
َ َوِلَْمٍة فَلَْيأ ِ َحُدُكْم إ

َ
إَِذا ُدِعَ أ

  Berdasarkan hadits di atas, maka hukum menghadiri walimah ’Urs adalah ….

  a. Wajib      d.  Makruh

  b. Sunnah      e.  Sunah muakkad

  c. Mubah

Jawablah pertanyaan dengan jelas.

 1. Jelaskan pengertian pernikahan dan hukumnya ?

 2. Jelaskan pengertian khitbah dan hukumnya ? 

 3. Sebutkan syarat dan rukun nikah ?

 4. Jelaskan wanita-wanita yang dilarang dinikah ?

5. Sebutkan dan jealskan macam-macam talak !
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Pedoman penilaian

Skor penilaian pilihan ganda:1 soal:0,1x10 =  1,00

Skor penilaian jawaban uraian : 1 soal=0,6x5 = 2.00

Jika seluruhnya dijumlah maka total skor:4,00

Kunci jawaban dalam bahan ajar:

I. Pilihan Ganda

1. A

2. D

3. B

4. D

5. A

6. C

7. A

8. C

9.  E

10.  A

II. Uraian.

1.  Nikah  atau pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan (نَِكاُح) 
pergaulan antara seseorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim 
dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu 
ikatan lahir dan batin antara dua orang laki-laki  dan perempaun, untuk 
hidup bersama dalam suatu rumah tangga untuk mendapatkan keturunan 
yang dilaksanakan  menurut ketentuan syariat Islam.

Hukum Pernikahan 

a.  Sunah ini adalah hukum asal pernikahan. Artinya seseorang yang 
telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani dan sudah mempunyai 
bekal untuk menikah, tetapi tidak takut terjerumus dalam perbuatan 
zina. 
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b.  Mubah, Bagi orang yang tidak mempunyai pendorong atau faktor 
yang melarang untuk menikah. 

c. Wajib Bagi orang yang sudah layak untuk menikah, kedewasaan 
rohaniyahnya sudah matang dan memiliki biaya untuk menikah serta 
untuk menghidupi keluarganya dan bila ia tidak menikah khawatir 
terjatuh pada perbuatan zina.

d. Makruh Bagi seseorang yang dipandang dari pertumbuhan 
jasmaniyahnya sudah layak, kedewasaan rohaniyahnya sudah matang 
tetapi tidak mempunyai biaya untuk bekal hidup beserta isteri 
kemudian anaknya. Untuk mengendalikan nafsunya dianjurkan untuk 
menjalankan puasa.

e.  Haram Bagi seseorang yang menikahi wanita dengan tujuan untuk 
menyakiti, mempermainkan dan memeras hartanya.

2.  Khitbah/pinangan yaitu permintaan atau ajakan seorang lelaki kepada 
perempuan untuk menikah.. 

Hukum Meminang

Meminang hukumnya mubah dengan ketentuan sebagai berikut  

-  Wanita yang di pinang tidak terikat oleh ikatan perkawinan.

-  Wanita yang di pinang tidak berada dalam masa iddah talak raj’I 

-  Wanita yang di pinang tidak menjadi pinangan orang lain 

Jika kondisi wanita seperti di atas maka haram meminangnya

3.   Rukun pernikahan adalah 

Calon suami 

   Syarat-syaratya adalah : 

   - Beragama Islam, 

   - Jelas bahwa ia laki-laki.

   - Atas keinginan sendiri 

   - Tidak beristri empat 

   - Tidak mempunyai hubungan maḥram dengan calon isteri.

   - Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya.

   - Tidak dalam keadaan iḥrām baik untuk haji atau umrah 



76 Fiqih Kurikulum 2013

Calon istri

   Syarat-syaratnya adalah : 

   - beragama Islam.

   - Jelas bahwa ia serang perempuan.

   - Tidak ada hubungan maḥram dengan calon suami.  

   - Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain 

   - Kemauan sendiri bagi janda 

   - Mendapat ijin dari wali bagi gadis 

   - tidak sedang iḥrām haji atau umrah

   Adanya Wali 

   Dua Orang Saksi

   Ijab qabul (shighat)

4. Sebab hubungan darah atau hubungan nasab mereka itu adalah 
a)  Ibu, nenek (dan setrusnya dari garis keturunan keatas, baik dari pihak 

ibu maupun bapak) 
b)  Anak perempuan, (termasuk cucu perempuan dan begitu seerusnya  

kebawah ) 
c)  Saudara perempuan ( baik kandung, seayah maupun seibu) 
d)  Saudara perempuan bapak (bibi dari bapak) baik kandung, seayah 

maupun seibu). 
e)  Saudara peremouan ibu (bibi dari ibu) baik kandung, seayah maupun 

seibu)
f)  Anak perempuan saudara laki-laki (keponakan) 
g)  Anak perempuan saudara perempuan (keponakan). 

Sebab hubungan mertua, mereka adalah  

a)  Mertua perempuan termasuk mertua tiri 

b)  Anak tiri jika ibunya telah dikumpuli.

c)   Bekas menantu perempuan

d) Bekas ibu tiri

e) Sebab hubungan persusuan yaitu para wanita yang haram 
dinikahi karena sebab nashab, wanita yang menyusui dan saudara 
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sepersususuan. 

   Sebab-sebab haram sementara

-  Haram dinikahi sementara maksudnya adalah seorang perempuan 
menjadi haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu tertentu 
karena ada sebab. Bila sebab itu hilang maka perempuan tersebut 
boleh dinikahi, sebab-sebab tersebut adalah 

-  Sebab pertalian nikah 

-  Perempuan yang masih ada dalam ikatan perkawinan, haram dinikah 
dengan laki-laki lain, termasuk perempuan yang masih ada dalam 
massa idah baik iddah talak maupun iddah wafat : Allah SWT 
berfirman :

-  Sebab Thalaq Bain Kubra (perceraian sudah  tiga kali)  

-  Sebab memadu dua orang perempuan bersaudara. 

-  Sebab berpoligami  lebih dari empat orang. 

-  Seorang laki-laki yang beristri lebih dari empat orang, haram lagi 
menikah dengan perempuan yang kelima. 

-  Sebab Perbedaan Agama 

5.  talak di tinjau dari segi jumlah 

- Talak satu yaitu talak yang pertama kali di jatuhkan dan hanya dengan 
satu talak, 

- Talak dua yaitu talak yang di jatuhkan untuk kedua kalinya atau untuk 
pertama kali tetapi dengan dua talak sekaligus, seperti ucapan suami “ 
kamu saya talak dua”  

- Talak tiga yaitu talak yang di jatuhkan untuk yang ketiga kalinya atau 
untuk pertama kali tetapi tiga talak sekaligus seperti ucapan suami “ 
kamu saya talak tiga”

Pedoman penilaian kolom diskusi

Penilaian psikomotorik

NO NAMA
ASPEK YANG DINILAI

1 2 3 4
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Aspek yang dinilai dan skornya:

Kedalaman materi presentasi = 1,00

Ketepatan  jawaban              = 1,00

Keberanian menyampaikan    = 1,00

Kerjasama dalam kelompok   = 1,00

Total skor : 4.00

Rubrik Penilaian:

1. Kedalaman materi presentasi:

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dari 2 aspek yaitu: definisi, dan 
contoh maka nilai siswa= 1,00, 

b.  Jika peserta didik dapat menjelaskan salah satu dari definisi atau 
contohmaka nilainya 0, 5

2. Ketepatan Jawaban:

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dari 4 soal atau lebih maka mendapat 
nilai 1.00

b.  Jika peserta didik dapat menjelaskan 2 soal atau lebih maka mendapat nilai 0,5

3. Keberanian menyampaikan:

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan lantang dan jelas dari4 soal 
atau lebih maka mendapat nilai 1.00

b.  Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan lantang dan jelas 2soal atau 
lebih maka mendapat nilai 0,5

4. Kerja sama dalam kelompok

Jika siswa dalam kelompok dapat memimpin kerja sama kelompok dengan 
sangat kompak maka nilai yang diperoleh adalah 1,00

Jika siswa dalam kelompok dapat memimpin kerja sama kelompok dengan 
cukup kompak maka nilainya 0,5

 Penilaian afektif

NO NAMA
ASPEK YANG DINILAI

1 2 3
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 Aspek yang dinilai:

- Keaktifan dalam diskusi

- Menghormati pendapat

- Kecermatan

 Rubrik Penilaian:

a.  Jika peserta didik sangat aktif nilai SB, cukup aktif nilai B kurang aktif C dan 
tidak aktif nilai K.

b. Jika peserta didik sangat menghormati pendapat nilai SB, cukup menghormati 
B, kurang menghormati nilai C dan jika tidak menghormati sama sekali nilai K

c. Kecermatan dan ketelitian dalam mengungkapkan pendapat dan penulisan 
maka nilai SB, jika cukup nilai B, kurang nilai C dan jika tidak cermat sama 
sekali maka nilai K

 Rubrik nilai karakter siswa

Setelah mengikutipelajaranini, guru melakukan penilain terhadap siswa 
sesuai dengan karakter yang dirumuskan oleh guru dan sesuai dengan materi yang 
disampaikan:

-  Membiasakan sikap tanggung jawab dalam mengerjakan tugas atau tidak  : 
nilai1 2 3 4

Keterangan:

1/ BT : Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-
tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

2/MT  :  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan 
adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator 
tetapi belum konsisten).

3/MB : Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai 
konsisten).

4/MK : Mulai membudaya/terbiasa (apabila peserta didik terus menerus 
memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara 
konsisten).
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• Setiap karya siswa sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar 
portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik 
sebagai bukti pekerjaannya.Skor untuk setiap kriteria  menggunakan skala 
penilaian 1-4.  Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, 
semakin tinggi skor yang diberikan. Kolom keterangan diisi dengan catatan 
guru tentang kelemahan dan kekuatan tulisan yang dinilai.

H.  Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang 
telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan hukum peradilan dalam 
islam. (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang 
berhasil dalam pengayaan)

I.  Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru 
materi tentang Peradilan Islam. Guru akan melakukan penilaian kembali. Remedial 
dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan contoh:pada saat jam 
belajar,apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam 
pelajaran selesai).

 Catatan:

Peserta didik yang belum bisa memahami tentang Hukum Peradilan Islam 
diberikan bimbingan khusus.

J.  Interaksi Guru Dengan Orang Tua

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Skala Sikap” dalam 
buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara 
lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang 
berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 
atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun memalui telepon, tentangp 
erkembangan perilaku anaknya.
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AYO, BELAJAR WARISAN

A. Kompetensi In  (KI)

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

KI-2  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia

KI-3  Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan keman Susiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.

KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar (KD)

1.2 Menghayati ketentuan syariat Islam dalam melakukan pembagian harta 
warisan dan wasiat.

2.3 Meningkatkan sikap peduli, jujur dan kerjasama dalam urusan waris dan 
wasiat

3.3. Menguraikan ketentuan hukum mawaris dan wasiat dalam Islam

4.3. Mengkritisi praktik waris dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan 
ketentuan hukum Islam

6
BAB
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C. Indikator 
1.  Memiliki sikap pemahaman yang utuh dan benar dalam pembagian harta 

warisan dan wasiat.

2.  Memiliki sikap peduli, jujur, dan kerjasama ketika mengerjakan tugas atau 
diskusi. 

3.  Menjelaskan pengertian mawaris dan wasiat serta ketentuan hukumnya 

4.   Mengidentifikasi praktik waris dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan 
ketentuan hukum islam. 

D. Tujuan Pembelajaran
1.  Siswa dapat menjelaskan pengertian mawaris.

2.  Siswa dapat menjelaskan sebab-sebab mendapat warisan dan tidak mendapat 
warisan

3.  Siswa dapat menunjukkan dasar hukum waris

4.  Siswa dapat menyelesaikan hitungan waris

5.  Siswa dapat menjelaskan pengertian wasiat dan ketentuan hukumnya.

6.  Siswa dapat mengidentifikasi praktik waris dalam masyarakat yang tidak 
sesuai dengan ketentuan hukum islam. 

7.  Menerapkan pelajaran yang dapat di ambil dari praktek pembagian warisan 
dalam islam

E. Materi Pembelajaran 

 Ilmu mawaris

1.  Pengertian warisan 

2. Dasar hukum ilmu waris

3.  Hukum mempelajari Ilmu mawaris

4.  Sebab-sebab mewarisi

5.  Halangan waris mewarisi

6.  Al- furūḍ al-muqaddarah
7.  Dzawil furudz (asḥāb al- furūḍ)

8.  ’Ashabah 

9.  Ḥījāb (penghalang)
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 Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembagian harta warisan

1).  ’Aul

2).  Radd

3)  Masalah Garawain (مسألة غراوين )
4)  Masalah musyārakah (مسألة مشاركة )
5)  Masalah Akdariyah ( مسألة أكدرية )

 wasiat

1. Macam-macam  wasiat

2.  Kadar wasiat

  al isha

F.  Proses Pembelajaran

a.  Persiapan

1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

3) Guru menyapa peserta didik.

4) Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, materi 
pokok, dan peta konsep.

5)   Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang materi 
sebelumnya yang mendasari materi hari ini. 

6) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, 
kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat 
juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

7)    Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang 
cocok di antaranya model Critical Incident (Pengalaman Penting) Strategi 
ini digunakan untuk memulai pembelajaran. Tujuan dari penggunaan 
strategi ini adalah untuk melibatkan peserta didik sejak awal dengan 
melihat pengalaman mereka. Kemudian dilanjutkan dengan model 
bermain peran (role playing). Model pembelajaran ini bertujuan untuk 
mengeksplorasi perasaan peserta didik, mentransfer dan mewujudkan 
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pandangan mengenai perilaku, nilai dan persepsi peserta didik, 
mengembangkan keterampilan (skill) pemecahan masalah dan tingkah 
laku, dan mengeksplorasi materi pelajaran dalam cara yang berbeda.

b.  Pelaksanaan 

  Model pertama

1.  Sampaikan kepada peserta didik materi yang akan dipelajari adalah 
tentang peradilan dalam islam, dalam bab ini disajikan tentang definisi 
peradilan, pengadilan,dan hal-hal yang berhubungan dengan peradilan 
seperti ḥākim, saksi penggugat, tergugat sumpah dan bukti.  

2.  Beri kesempatan beberapa menit kepada peserta didik untuk mengingat-
ingat pengalaman mereka yang tidak terlupakan berkaitan dengan materi 
yang ada.

3.  Tanyakan pengalaman apa yang menurut mereka yang tidak terlupakan.

4.  Sampaikan pembelajaran dengan mengkaitkan pengalaman-pengalaman 
peserta didik dengan materi yang akan kita sampaikan

 Model  kedua

1)   Guru meminta peserta didik untuk mencermati skema yang ada pada buku 
peserta didik kolom “mengamati” 

2) Peserta didik mengemukakan hasil pencermatan tersebut.

3) Peserta didik mengemukakan isi skema.

4)  Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan 
peserta didik isi skema tersebut.

5) Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang warisan dan berbagai 
macam permasalahanya .

6) Peserta didik dikelompok-kelompokkan dan diberikan tugas untuk 
berdiskusi sesuai dengan tema yang telah ditentukan. (Bila memungkinkan 
guru saran untuk membentuk kelompok melalui game).

7) Guru memberikan kuis/pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat 
menjawab kuis peserta didik tidak boleh saling membantu.

8) Guru memberikan penambahan dan penguatan kepada peserta didik 
tentang warisan.
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9) Guru menyampaikan skenario dan memberikan tugas kepeserta didik 
untuk memainkan peran sesuai dengan skenario.

10) Secara bergantian masing-masing kelompok menampilkan perannya 
sesuai dengan skenario yang telah dipelajarinya sedangkan kelompok lain 
memperhatikan/menyimak dan memberikan tanggapan.

11) Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut sesuai 
yang terdapat dalam buku teks peserta didik pada kolom rangkuman.

12) Pada kolom “Uji Kompetensi”, guru membimbing peserta didik untuk 
melingkari salah satu abjad jawaban yang paling benar pada kolom uji 
kompetensi bagian pilihan ganda. Dan meminta peserta didik untuk 
mengerjakan bagian uraian.

13) Membimbing peserta didik untuk mencari informasi mengenai pembagian 
warisan yang ada di daerah peserta didik. (tugas portofolio).

14) Meminta kepada peserta didik untuk memberikan penilaian pada diskripsi 
pada kolom (penilaian sikap)

G.  Penilaian

 EVALUASI

I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar di antara huruf : a, b, c, d 
atau e!

 1. Pengertian ilmu mawaris secara syar’i adalah  :

a. Ilmu yang mempelajari pembagian harta orang yang meninggal kepada 
anak-anaknya

b. Ilmu yang mempelajari pembagian harta warisan kepada para kerabat

c Ilmu yang mempelajari pembagian harta warisan menurut hukum yang 
berlaku

d. Ilmu yang mempelajari pembagian harta waris menurut hukum Islam 

e. Ilmu tentang pembagian harta peninggalan orang tua

2. Tujuan mempelajari  ilmu mawaris adalah :

a. Agar manusia patuh terhadap hukum Allah dalam pembagian harta warisan 

b. Agar tidak terjadi sengketa/permusuhan karena pembagian harta warisan 

c. Agar para  ahli waris semuanya mendapat bagian yang merata
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d. Agar bagian orang tua dapat didahulukan daripada bagian ahli waris lain 

e. Agar orang yang meninggal tidak menanggung beban di akhirat

3. Penghapusan hak waris seseorang, baik penghapusan sama sekali ataupun 
pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang kebih dekat 
pertaliaannya ( hubungannya ) denganorang yang meninggal disebut .....

  a. Asabah        d. dzawil al-furūd 

  b. Ashab furudh     e.  Al-furūd al-muqaddarah

  c. Hijab

4. Bagian-bagian tertentu dalam warisan yang telah ditetapkan besaranya oleh 
Al-Qur’an disebut …. 

  a. Al-furūd al-muqaddarah   d.  Far’ul mayit

  b. Ashab al-furūd      e.  furudhul mayit

  c. Al-mīrās

5. Hal-hal yang menggugurkan hak mewarisi adalah ….

  a. Membunuh, perceraian, pencurian, budak belian 

  b. Dibunuh, murtad,  hamba sahaya, dicerai

  c. Pindah agama, berbeda agama, tidak beragama, hamba sahaya

  d. Membunuh, murtad, berbeda agama, hamba sahaya

  e. Membunuh, sama-sama kafir, murtad, mengangkat anak

6. Ada beberapa sebab seseorang tidak dapat saling mewarisi. Salah satu sebab 
seseorang tidak  dapat saling mewarisi adalah ….

  a. Nasab       d.  Murtad

  b. Persemendaan     e.  Pernikahan

  c. Sepersusuan

7. Jika seluruh ahli waris laki-laki ada, maka yang berhak mendapat bagian harta 
warisan adalah …

  a. Suami, anak laki-laki, dan bapak 

b. Bapak, anak laki-laki dan saudara laki-laki 

c. Suami, anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki

d. Suami saudara dan bapak

e. Suami anak laki-laki dan paman
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8. Berikut adalah ahli waris yang mendapat bagian 1/2  adalah….

  a. Anak perempuan tunggal   d. Ibu 

  b. Suami (jika tdk ada anak )   e. Jawaban a dan b benar

  c. Istri 

9. Yang dimaksud ashabah ma’alghair adalah ….

  a. Anak permpuan jika bersama anak laki-laki

  b. Cucu perempuan jika bersama cucu laki-aki 

  c. Anak laki-laki dan ayah 

  d. Saudara perempuan kandung jika bersama anak perempuan 

  e. Kakek jika bersama anak laki-laki

10. Seorang meninggal dunia, meninggalkan suami, ibu, ayah, seorang anak 
laki-laki dan dua orang anak perempuan. Harta peninggalannya sebesar 
Rp. 24.000.000,-. Bagian masing-masing ahli waris adalah :

a. Suami Rp. 6 juta, ibu Rp. 4 juta, ayah Rp. 4 juta anak laki-laki Rp. 5 juta, 
dan dua anak perempuan masing-masing Rp. 2,5 juta

b. Suami Rp. 6 juta, ibu Rp. 4 juta, ayah Rp. 4 juta anak laki-laki Rp. 5 juta, 
dan dua anak perempuan masing-masing Rp.5 juta

c. Suami Rp. 4 juta, ibu Rp. 4 juta, ayah Rp. 4 juta anak laki-laki Rp. 6 juta, 
dan dua anak perempuan masing-masing Rp. 3 juta

d. Suami Rp. 4 juta, ibu Rp. 5 juta, ayah Rp. 5 juta anak laki-laki Rp. 5 juta, 
dan dua anak perempuan masing-masing Rp. 2,5 juta

e. Suami Rp. 3.5juta, ibu Rp. 2,5 juta, ayah Rp. 2,5 juta, anak alki-laki Rp. 
2,5 juta dan 2 anak perempuan 1.5 juta

 Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar !

1. Jelaskanlah sebab-sebab dan halangan-halangan mewarisi !

2. ‘Aṣabah dibagi menjadi tiga macam, sebutkan dan jelaskan serta berilah 
contoh macam ashabah tersebut !

3. Klasifikasi ahli waris ada dua macam. Jelaskan dan sebutkan macam ahli 
waris tersebut.

4. Hijab ada dua macam, sebutkan dan jelaskan serta berilah contoh macam 
shabah tersebut !
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5. Pak Amir meninggal dunia. Meninggalkan ahli waris seorang istri, ibu dan dua 
anak perempuan serta satu anak laki-laki. Harta peninggalan Rp. 2.400.000,-. 
Berapah bagian masing-masing

H. Pedoman penilaian

Skor penilaian pilihan ganda:1 soal:0,1x10 =  1,00

Skor penilaian jawaban uraian : 1 soal=0,6x5 = 2.00

Jika seluruhnya dijumlah maka total skor:4,00

Kunci jawaban 

I. Pilihan Ganda

1. D

2. B

3. C 

4. A 

5. D

6. D

7. A

8. E

9. D

10. A

II. Uraian.

1.  Sebab-sebab Mewarisi

- Sebab-sebab mewarisi ada empat macam :

- Sebab nasab (hubungan keluarga) 

- Sebab pernikahan yang sah.

- Sebab wala’ (ء .atau sebab memerdekakan budak (nasab hukmi) (الو

- Sebab kesamaan agama (اتاد الين).
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Halangan Waris Mewarisi

Hal-hal yang menjadikan penghalang untuk mendapatkan warisan adalah 

- Membunuh 

- Budak 

- Perbedaan Agama 

2. Macam-macam ahli waris 

-  Ahli waris sababiyyah 

Yaitu orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena 
hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal yaitu suami atau istri.

-  Ahli waris nasabiyyah 
Yaitu orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena 

hubungan nasab atau  pertalian darah dengan orang yang meninggal. Ahli 
waris nasabiyah ini dibagi menjadi tiga kelompok yaitu : 

- Uṣul al-mayyit, ahli waris yang berupa bapak, ibu, kakek, nenek, dan 
seterusnya ke atas (garis keturunan ke atas).

- Furu’  al-mayyit, yaitu ahli waris yang berupa anak, cucu, dan 
seterusnya sampai ke bawah (garis keturunan ke bawah). 

- Al-ḥawāsyi, yaitu saudara paman, bibi, serta anak-anak mereka (garis 
keturunan ke samping) Dari segi jenis kelamin, ahli waris, dibagi 
menjadi ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. 

3.  Āṣabah Bīan-nafsi yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta tanpa 
disebabkan oleh orang lain contohnya ahli waris anak lelaki jika bersama 
dengan ahli waris siapaun.

’Āṣabah bi al-gair yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta dengan 
sebab orang lain dan bagianya di bagi dua, Dengan ketentuan bagian ahli 
waris laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan, contoh cucu laki-
laki bersama dengan cucu perempuan jika tidak da ahli waris anak lelaki.

’Āṣabah Ma’a al-gair ( ’ashabah bersama orang lain ) yaitu ahli waris 
perempuan yang mendapatkan sisa harta pada saat bersama dengan ahli waris 
perempuan lain ahli waris ini mendapatkan sisa setelah ahli waris lainya 
mengambil bagianya. Contoh jika Saudara perempuan sekandung bersama 
dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau cucu perempuan dari anak 
laki-laki.
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ِحْرَماِن   .4  ,yaitu terhapusnya seluruh bagian ahli waris (ḥijāb ḥirmān) ِحَجاْب 
karena ada ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang 
meninggal. misalnya cucu laki-laki dari anak laki-laki sama sekali tidak 
mendapat bagian jika bersama anak laki-laki.

 yaitu terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan (ḥijāb nuqṣān) ِحَجاْب ُنْقَصاْن
bagianya secara maksimal, bagian warisnya berkurang karena ada ahli waris 
lain yang lebih dekat. Contoh : seorang suami yang seharusnya mendapat ½ 
akan menjadi ¼ karena yang meninggal mempunyai.

5. Ahli waris pak Amir terdiri dari:

  Istri mendapatkan 1/8     =  3.000.000

  Ibu mendapatkan 1/6      =   4.000.000

  2 anak perempuan mendapat ashobah =  8.500.000

  1 anak laki-laki mendapat ashobah  =  8.500.000

            =  Rp 2.400.000

Pedoman penilaian bermain peran 

Penilaian psikomotorik

NO NAMA
ASPEK YANG DINILAI

1 2 3 4

 Aspek yang dinilai dan skornya:

 Kejelasan dan Kedalaman informasi = 1,00

 Penghayatan yang di perankan     = 1,00

 Keberanian dalam memerankan     = 1,00

 Kerjasama dalam kelompok     = 1,00

 Total skor : 4.00

 Rubrik Penilaian:

1. Kedalaman materi yang di perankan:

a. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan cerita dalam 
sandiwara yang di perankan maka nilai siswa= 1,00, 
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b.  Jika alur cerit yang di perankan kelompok tidak jelas maka nilainya 0, 5

2. Penghayatan yang di perankan :

a. Jika peserta didik dapat menghayati peranya maka mendapat nilai 1.00

b.  Jika peserta didik tidak dapat menghayati peranya maka mendapat nilai 
0,5

3. Keberanian memerankan:

a. Jika peserta didik mempunyai keberanian dalam memerankan adegan dan 
melakukan dialog dengan baik maka mendapat nilai 1.00

b.  Jika peserta didik malu-malu dalam memerankan peranya maka mendapat 
nilai 0,5

4. Kerja sama dalam kelompok

a. Jika siswa dalam kelompok dapat memimpin kerja sama kelompok dengan 
sangat kompak maka nilai yang diperoleh adalah 1,00

b. Jika siswa dalam kelompok dapat memimpin kerja sama kelompok dengan 
cukup kompak maka nilainya 0,5

Penilaian afektif

NO NAMA
ASPEK YANG DINILAI

1 2 3

  Aspek yang dinilai:

 Keaktifan berkomunikasi dalam menentukan jalan cerita 

 Menghormati pendapat ketika berdisukusi menentukan jalan cerita 

 Kecermatan

 Rubrik Penilaian:

a. Jika peserta didik sangat aktif nilai SB, cukup aktif nilai B kurang aktif C dan 
tidak aktif nilai K.

b. Jika peserta didik sangat menghormati pendapat nilai SB, cukup menghormati 
B, kurang menghormati nilai C dan jika tidak menghormati sama sekali nilai K
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c.  Kecermatan dan ketelitian dalam mengungkapkan pendapat dan penulisan 
maka nilai SB, jika cukup nilai B, kurang nilai C dan jika tidak cermat sama 
sekali maka nilai K

 Rubrik penilaian karakter

Setelah mengikuti pelajaran ini, guru melakukan penilain terhadap siswa sesuai 
dengan karakter yang dirumuskan oleh guru dan sesuai dengan materi yang 
disampaikan:

1.  Sikap peduli terhadap teman yang lain ketika mengerjakan tugas atau tidak, 
nilai 1 2 3 4 

2.  Jujur dalam mengerjakan tugas atau tidak nilai 1 2 3 4

3.  Kerjasama dalam menjalankan tugas yang di berikan atau tidak, nilai1   2  3   4

Keterangan:

1/ BT : Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-
tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

2/MT :  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan 
adanya tanda- tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator 
tetapi belum konsisten).

3/MB : Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai 
konsisten).

4/MK  : Mulai membudaya/terbiasa (apabila peserta didik terus menerus 
memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara 
konsisten).

 
• Setiap karya siswa sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar 

portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik 
sebagai bukti pekerjaannya. Skor  untuk  setiap  kriteria  menggunakan  skala  
penilaian 1-4. Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, 
semakin tinggi skor yang diberikan. Kolom keterangan diisi dengan catatan 
guru tentang kelemahan dan kekuatan tulisan yang dinilai
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I.  Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang 
telah disiapkan  oleh  guru  berupa  pertanyaan-pertanyaan  seputar warisan. (Guru 
mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam 
pengayaan)

J.  Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh 
guru materi tentang Peradilan Islam. Guru akan melakukan penilaian kembali. 
Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan contoh : 
pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 
menit setelah jam pelajaran selesai).

 Catatan:

Peserta didik yang belum bisa memahami tentang warisan diberikan bimbingan 
khusus.

K.  Interaksi Guru Dengan Orang Tua

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom“Skala Sikap” dalam 
buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara 
lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang 
berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 
atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun memalui telepon, tentang 
perkembangan perilaku anaknya.
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MENGENAL HUKUM SYARA’ 

LEBIH DEKAT

A.  Kompetensi In  (KI)

KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.

KI-2  Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.

KI-3  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B.  Kompetensi Dasar (KD)
1.3 Menerima kebenaran hukum Syar’i
1.4 Meyakini Allah memberi kewajiban sesuai dengan kadar kemampuannya.

2.4  Memiliki sikap tanggungjawab dalam menerapkan hukum syar’i
3.4. Memahami konsep hukum syar’i dalam Islam ( al-ḥākim, al-ḥukm, al-maḥkūm 

Fih dan al Maḥkūm ālaih)

4.4 Membuat contoh tentang macam-macam hukum taklīfi dan hukum wadh’i

C.  Indikator
1. Memiliki sikap pemahaman yang utuh dan benar terhadap hukum syar’i

2. Memiliki sikap tanggung jawab ketika mengerjakan tugas atau diskusi.

3. Menjelaskan hukum syar’i dan hal-hal yang berkaitan denganya.

4.  Menjelaskan al ḥākim, al-ḥukm, al-maḥkūm fih, al-maḥkūm alaih dan hal-hal 
yang berkaitan denganya.

7
BAB
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5.  Mencari contoh dari hukum taklīfi dan hukum waḍ’i.

6.  Menerapkan pelajaran yang dapat di ambil dari pembelajaran hukum syar’i. 

D. Tujuan Pembelajaran
1.  Siswa dapat menjelaskan pengertian hukum syar’i

2.  Siswa dapat menyebutkanmacam-macam hukum syar’i

3.  Siswa dapat menunjukkan dasar hukum dalil syar’i

4.  Siswa dapat membandingkan perbedaan pemikiran mazhab

5.  Siswa dapat menjelasakan pengertian al-ḥākim, al-ḥukm, al-maḥkūm fih, al 
maḥkūm ālaih

6.  Siswa dapat membuat contoh hukum taklīfi dan hukum waḍ’i.

E. Materi Pembelajaran 

 Hukum syar’i

1. Pengertian hukum syar’i

2. Macam-macam hukum syar’iy

3.  Perbedaan antara hukum taklīfi dengan hukum wadh’i

 Hal-hal yang berhubungan dengan hukum syar’i

1.  Al-ḥākim
2.   maḥkūm fih
3.  maḥkūm ’alaih

F.  Proses Pembelajaran

a.  Persiapan

1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

3)   Guru menyapa peserta didik.

4) Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, materi 
pokok, dan peta konsep.

5)   Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang materi 
sebelumnya yang mendasari materi hari ini. 
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6) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, 
kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat 
juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

7) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang 
cocok di antaranya model Critical Incident ( Pengalaman Penting )Strategi 
ini digunakan untuk memulai pembelajaran. Tujuan dari penggunaan 
strategi ini adalah untuk melibatkan peserta didik sejak awal dengan 
melihat pengalaman mereka. Kemudian dilanjutkan dengan model  Guru 
menggunakan metode diskusi dalam bentuk the educational-diagnosis 
meeting. Artinya, peserta didik berbincang mengenai pelajaran di kelas 
dengan maksud saling mengoreksi pemahaman mereka atas pelajaran/
materi yang diterimanya agar masing-masing memperoleh pemahaman 
yang benar yang dikolaborasi dengan metode demontrasi.

b.  Pelaksanaan 

  Model pertama

1.  Sampaikan kepada peserta didik materi yang akan dipelajari adalah 
tentang hukum syar’i, yang dalam bab ini disajikan tentang definisi hukum 
syar’I, pembagian hukum syar’i dan hal-hal yang berhubungan dengan 
hukum syar’I.  

2.  Beri kesempatan beberapa menit kepada peserta didik untuk mengingat-
ingat pengalaman mereka yang tidak terlupakan berkaitan dengan materi 
yang ada.

3.  Tanyakan pengalaman apa yang menurut mereka yang tidak terlupakan.

4.  Sampaikan pembelajaran dengan mengkaitkan pengalaman-pengalaman 
peserta didik dengan materi yang akan kita sampaikan

  Model  kedua

1) Guru meminta peserta didik untuk mencermati gambar  yang ada pada 
buku peserta didik kolom “ mengamati” 

2) Peserta didik mengemukakan hasil pencermatan tersebut.

3) Peserta didik mengemukakan isi gambar.

5) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan 
peserta didik isi gambar tersebut.

6) Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang hukum syar’I dan hal-
hal yang berhubungan dengan hukum syar’I. 
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7) Peserta didik dikelompok-kelompokkan dan diberikan tugas untuk 
berdiskusi sesuai dengan tema yang telah ditentukan. (Bila memungkinkan 
guru saran untuk membentuk kelompok melalui game).

8) Secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya 
dan kelompok lainnya memperhatikan/menyimak dan memberikan 
tanggapan.

9) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan 
peserta didik tentang hukum syar’i. 

10) Guru membimbing peserta didik untuk merenungi masalah hukum sayr’i. 

12) Peserta didik mengemukakan kesimpulan hasil perenungannya.

13) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan tentang hukum 
syar’i.  

14) Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut sesuai 
yang terdapat dalam buku teks peserta didik pada kolom rangkuman.

15) Pada kolom “Uji Kompetensi”, guru membimbing peserta didik untuk 
melingkari salah satu abjad jawaban yang paling benar pada kolom uji 
kompetensi bagian pilihan ganda. Dan meminta peserta didik untuk 
mengerjakan bagian uraian.

16) Membimbing peserta didik untuk mencari contoh tentang orang yang 
memiliki  kemampuan berbuat secara penuh dan sempurna, orang yang 
Memiliki kemampuan untuk berbuat akan tetapi  belum sempurna dan 
tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk berbuat(tugas portofolio).

17) Meminta kepada peserta didik untuk memberikan penilaian pada diskripsi 
pada kolom (penilaian sikap)

G.  Penilaian

 EVALUASI

I.  Pilihlah salah satu jawaban a,b,c,d atau e terhadap jawaban yang paling 
benar !

1.  Khiṭāb syar’i yang berhubungan dengan perbuatan orang mukhallaf baik 
bersifat tuntunan, takhyir  (membolehkan)  atau waḍ’i/menetapkan adalah 
pengertian dari....
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a. Hukum syar’i

b. Hukum waḍ’i

c. Hukum taklīfi

d. Hukum Muamalah

e. Hukum bagi orang Islam

2.  Hukum syar’iy menurut ulama ushul fiqih dibagi atas dua macam yaitu....

a.  Hukum wajib dan sunnah

b.  Hukum taklīfi dan hukum waḍ’i

c.  Hukum karahah dan ibāḥah

d. Hukum taklīfi dan hukum 'amali

e.  Hukum qur’ani dan hukum fi’liyyah

3. Yang di sebut Al-ḥākim dalam ushul fiqih adalah 

a. Allah SWT

b. Mukhallaf 

c. Kitab-kitab Allah

d. Parad Malaikat Allah

e. Hukum-hukukm Allah 

4. Berkenaan dengan hukum-hukum Allah SWT, mazhab Mu’tazilah berpendapat 
bahwa... .

a. Akal dapat mengetahui hukum-hukum Allah SWT tanpa perantara 
Rasulnya dan kitab-Nya, karena adanya manfaat atau bahaya

b. Akal tidak dapat mengetahui baik dan buruk kecuali dengan perantara 
rasul dan kitab-Nya

c. Baik dan buruk ditentukan oleh akal serta Rasul dan kitab-Nya

d. Akal manusia kadang mengetahui baik dan buruk dan kadang tidak dapat

e. Baik dan buruk perbuatan mukhallaf tergantung dari pendapat imam 
madzhabnya

5. Fungsi dari al ḥākim dalam ushul fiqih adalah 

a. Mengadili terdakwa di dalam pengadilan agama

b. Mengadili mukhallaf atas perbuatan dosanya

c. Menetapkan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap mukhallaf
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d. Mengatur penerapan hukum wadh’i agar sejalan dengan hukum syar’i

e. Membatasi seluruh perbuatan dan perkataan mukhallaf agar terhindar dari 
dosa

6. Perbuatan mukhallaf yang terkait dengan titah Allah disebut dengan... .

a. Ḥākim

b. Hukum

c. Maḥkūm ’Alaih

d. Maḥkūm fih

e. Mukhallaf

7. Segala sesuatu yang dijadikan oleh syar’i sebagai alasan bagi ada dan tidak 
adanya hukum.

a.  Sebab 

b.  Syarat 

c.  Māni’

d.  Ḥākim

e.  Maḥkūm alaih

8.  Tuntutan Allah yang menuntut untuk melakukan suatu perbuatan dengan 
tuntuan tidak pasti di sebut 

a.  Ījāb 

b.  Nadb 

c.  Karāha

d.  Makrūh 

e.  Taḥrīm 

9. Tuntutan Allah yang menuntut untuk melakukan suatu perbuatan dengan 
tuntuan pasti di sebut 
a.  wajib 
b.  Haram 
c.  Ījāb 
d.  Nadb
e.  Karāhāh

10. Segala sesuatu yang dengan adanya dapat meniadakan hukum atau dapat 
membatalkan sebab hukum di sebut …
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a. Sebab  

b. Syarat  

c. Taklīfi

d. Waḍ’i

e. Māni’

 Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat !

1. Sebutkan macam-macam hukum taklīfi !

2.  Berikan contoh hukum waḍ’i!

3.   bagai mana cara mengetahui hukum-hukum Allah !

4.  sebutkan syarat-syarat maḥkūm fih !

5.  berikan contoh hukum taklīfi !

 Pedoman penilaian

Skor penilaian pilihan ganda:1 soal:0,1x10 =  1,00

Skor penilaian jawaban uraian : 1 soal=0,6x5 = 2.00

Jika seluruhnya dijumlah maka total skor:4,00

Kunci jawaban

I. Pilihan Ganda

1. A

2. B

3. A

4. A

5. C

6. D

7. A

8. B

9. C

10. E
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 II.Uraian.

1. Macam-macam hukum taklīfi yaitu ījāb, nadb, tahrim, karaha, ibaha. 

2.  Kondisi manusia dalam melaksankan hukum-hukum Allah

3. Contoh hukum wadh’i

 Firman Allah surat Al-Maidah : 38

 ِ ّٰ ا ّمَِن   ً نََكا َكَسَبا  بَِما  َجَزآًء  يِْدَيُهَما 
َ
أ فَاْقَطُعوا  ارِقَُة  َوالسَّ ارُِق  َوالسَّ

ُ َعزِيٌز َحِكيٌم (المائدة: ٣٨) ّٰ َوا
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai 
siksaan dari Allah Maha Perkasa dan Bijaksana” (QS. Al Maidah (5) : 38)

 Ayat di atas adalah termasuk hukum syar’i karena berupa firman Allah 
yang menjadikan pencurian sebagai sebab adanya hukum yaitu potong tangan. 

4.  Syarat-syarat maḥkūm fihi 

Mukhallaf harus mengetahui perbuatan yang akan di lakukan.sehingga 
tujuan dapat tangkap dengan jelas dan dapat dilaksanakan. Maka seorang 
mukhallaf tidak tidak terkena tuntutan untukk melaksanakan sebelum dia 
mengetaui dengan jelas.

Contoh: Dalam Al-Qur’an perintah salat yaitu dalam ayat “Dirikan Salat” 
perintah tersebut masih global, Maka Rasulullah menjelaskannya sekaligus 
memberi contoh. 

Mukhallaf harus mengetahui sumber taklif. Seseorang harus mengetahui 
bahwa tuntutan itu dari Allah SWT. Sehingga ia melaksanakan berdasarkan 
ketaatan dengan tujuan melaksanakan perintah Allah semata.berarti tidak 
ada keharusan untuk mengerjakan suatu perbuatan sebelum adanya suatu 
peraturan yang jelas. hal ini untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan 
sesuai tuntutan syara’.

Perbuatan harus mungkin untuk dilaksanakan atau ditinggalkan.

5.   Contoh hukum taklīfi 

Firman Allah yang menuntut orang mukhallaf untuk melakukan suatu perbuatan.

تََك  َ ْمَوالِِهْم َصَدقًَة ُتَطّهِرُُهْم َوتَُزّكِيِهْم بَِها َوَصّلِ َعلَيِْهْم إِنَّ َص
َ
ُخْذ ِمْن أ

ُ َسِميٌع َعلِيٌم (الوبة: ١٠٣) ّٰ َسَكٌن لَُهْم َوا
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Pedoman penilaian kolom diskusi 

Penilaian psikomotorik

NO NAMA
ASPEK YANG DINILAI

1 2 3 4

 Aspek yang dinilai dan skornya:

Kedalaman materi presentasi = 1,00

Ketepatan  jawaban              = 1,00

Keberanian menyampaikan    = 1,00

Kerjasama dalam kelompok   = 1,00

Total skor : 4.00

 Rubrik Penilaian:

1. Kedalaman materi presentasi:

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dari 2 aspek yaitu: definisi, dan 
contoh maka nilai siswa = 1,00, 

b.  Jika peserta didik dapat menjelaskan salah satu dari definisi atau contoh 
maka nilainya 0, 5

2. Ketepatan Jawaban:

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dari 4 soal atau lebih maka mendapat 
nilai 1.00

b.  Jika peserta didik dapat menjelaskan 2 soal atau lebih maka mendapat 
nilai 0,5

3. Keberanian menyampaikan:

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan lantang dan jelas dari 4 soal 
atau lebih maka mendapat nilai 1.00

b.  Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan lantang dan jelas 2 soal atau 
lebih maka mendapat nilai 0,5

4. Kerja sama dalam kelompok

a. Jika siswa dalam kelompok dapat memimpin kerja sama kelompok dengan 
sangat kompak maka nilai yang diperoleh adalah 1,00
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b. Jika siswa dalam kelompok dapat memimpin kerja sama kelompok dengan 
cukup kompak maka nilainya 0,5

 Penilaian afektif

NO NAMA
ASPEK YANG DINILAI

1 2 3

Aspek yang dinilai:

Keaktifan dalam diskusi

Menghormati pendapat

Kecermatan

 Rubrik Penilaian:

1. Jika peserta didik sangat aktif nilai SB, cukup aktif nilai B kurang aktif C dan 
tidak aktif nilai K.

2. Jika peserta didik sangat menghormati pendapat nilai SB, cukup menghormati 
B, kurang menghormati nilai C dan jika tidak menghormati sama sekali nilai K

3. Kecermatan dan ketelitian dalam mengungkapkan pendapat dan penulisan 
maka nilai SB, jika cukup nilai B, kurang nilai C dan jika tidak cermat sama 
sekali maka nilai K

 Rubrik penilaian karakter

Setelah mengikuti pelajaran ini, guru melakukan penilain terhadap siswa sesuai 
dengan karakter yang dirumuskan oleh guru dan sesuai dengan materi yang 
disampaikan:

-  Sikap tanggungj awab dalam menjalankan tugas yang di berikan atau tidak, 
misalnya menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan atau 
tidak : nilai 1 2 3 4

Keterangan:

1/ BT : Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-
tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

2/MT  :  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan 
adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator 
tetapi belum konsisten).
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3/MB : Mulai berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai 
konsisten).

4/MK  : Mulai membudaya/terbiasa (apabila peserta didik terus menerus 
memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara 
konsisten).

Setiap karya siswa sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar 
portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai 
bukti pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian 1-4. 
Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor 
yang diberikan. Kolom keterangan diisi dengan catatan guru tentang kelemahan 
dan kekuatan tulisan yang dinilai.

Catatan:

1. Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai 
dengan kebutuhan peserta didik.

2.  Guru diharapkan untuk memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter yang 
dimiliki peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Catatan terkait 
dengan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki boleh peserta didik dapat 
dilakukan dengan tabel berikut ini:

No.
Nama 

peserta 
didik

Ak fitas

Kerja sama Keak fan Par sipasi Inisia f

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1

2

Rubrik penilaian:

1.  Apabila peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam 
indikator.

2. Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang 
dinyatakan dalam indikator.
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3.  Apabila sudah memperlihatkan perilaku dan sudah kosisten yang dinyatakan 
dalam indikator.

4.  Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam 
indikator.

tugas portofolio

 Skor penilaian sebagai berikut:

1.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 4.

2.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 3.

3.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya  sedikit ada kekurangan, 
nilai 2.

H.  Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang 
telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan hukum peradilan dalam 
islam. (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang 
berhasil dalam pengayaan)

I.  Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh 
guru materi hukum syar’i. Guru akan melakukan penilaian kembali. Remedial 
dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan contoh : pada saat jam 
belajar,apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam 
pelajaran selesai).

Catatan:

Peserta didik yang belum bisa memahami tentang Hukum Peradilan Islam 
diberikan bimbingan khusus.
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J.  Interaksi Guru Dengan Orang Tua

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Skala Sikap” dalam 
buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara 
lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang 
berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 
atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun memalui telepon, tentang 
perkembangan perilaku anaknya.


