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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt Tuhan semesta alam, salawat dan salam 
semoga senantiasa dilimpahkan kepada makhluk terbaik akhlaknya dan tauladan 
sekalian umat manusia, Muhammad SAW. 

Kementerian Agama sebagai salah satu lembaga pemerintah memiliki tanggungjawab 
dalam membentuk masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri 
dan sejahtera lahir-batin sebagaimana ditegaskan dalam visinya. 

Membentuk generasi cerdas dan sejahtera lahir-batin menjadi core (inti) dari 
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam utamanya Direktorat Pendidikan madrasah. 
Madrasah sebagai lembaga pendidikan berciri khas Islam konsen terhadap mata 
pelajaran PAI (Fikih, SKI, Al-qur’an Hadis, Akidah Akhlak dan bahasa Arab).  

Secara iloso is, mata pelajaran PAI yang diajarkan bertujuan mendekatkan 
pencapaian kepada generasi kaffah (cerdas intelektual, spiritual dan mental) jalan 
menuju pencapaian itu tentu tidak sebentar, tidak mudah dan tidak asal-asalan namun 
tidak juga mustahil dicapai. Pencapaian ultimate goal (tujuan puncak) membentuk 
generasi kaffah tersebut membutuhkan ikhtiar terencana (planned), strategis dan 
berkelanjutan (sustainable). 

Kurikulum 2013 sebagai kurikulum penyempurna kurikulum 2006 (KTSP) diyakini 
shahih sebagai “modal” terencana dan strategis mendekati tujuan pendidikan Islam. 
Salah satu upaya membumikan isi K-13 adalah dengan menyediakan sumber belajar 
yakni buku, baik buku guru maupun buku siswa. 

Buku Kurikulum 2013 mengalami perbaikan terus menerus (baik dalam hal tataletak 
(layout) maupun content (isi) substansi). Buku MI (kelas 3 dan 6), MTs (kelas 9) dan MA 
(kelas 12) adalah edisi terakhir dari serangkaian proses penyediaan buku kurikulum 
2013 untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di madrasah (MI, MTs dan MA). 

Dengan selesainya buku K-13 untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di madrasah 
ini diharapkan dapat memudahkan peserta didik dan pendidik dalam memahami, 
mengerti dan sekaligus menyampaikan ilmu yang dimilikinya.
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Terakhir, saya mengucapkan jazakumullah akhsanal jaza, kepada semua pihak yang 
telah ikut mendukung selesainya pembuatan buku ini. Sebagai dokumen “hidup” saran 
dan kritik sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan buku ini. 

Wassalamu’alaikum Wr Wb.

Jakarta,   Maret 2016
Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA
NIP: 196901051996031003
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PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Untuk mengoptimalkan penggunaan buku ini, pahamilah terlebih dahulu 
petunjuk berikut ini:
1. Pertama, bacalah bagian pendahuluan untuk memahami konsep utuh 

mata pelajaran Fikih, serta memahami kompetensi inti dan kompetensi 
dasar dalam kerangka kurikulum PAI dan Bahasa Arab Madrasah 
Ibtidaiyah tahun 2013.

2. Setiap sub pelajaran berisi : kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator 
pencapaian KD, tujuan pembelajaran, materi pokok, proses pembelajaran, 
penilaian, pengayaan, remedial, interaksi antara guru dan orang tua.

3. Pada sub pelajaran tertentu penomoran kompetensi inti dan kompetensi 
dasar tidak berurutan. Hal ini disebabkan dengan tahap pencapaian 
kompetensi dasar.

4. Guru perlu mendorong peserta didik untuk memperhatikan kolom-
kolom yang terdapat dalam buku teks pelajaran pada sub pelajaran 
sebagai berikut:
a. Insya Allah aku bisa : tantangan agar peserta didik bisa melakukannya
b. Hati-hati : pernyataan perhatian pada peserta didik untuk selalu 

melakukan atau menghindari
c. Ayo Menjawab : kegiatan yang harus peserta didik kerjakan untuk 

memahami materi.
d. Tugasku : kegiatan yang harus peserta didik kerjakan di rumah untuk 

interaksi antara guru dengan orang tua.
5. Pada setiap pelajaran di  buku teks pelajaran peserta didik di dorong 

untuk memperhatikan kolom-kolom sebagai berikut:
a. Rangkuman : ringkasan materi untuk memudahkan pemahaman 

peserta didik dalam pelajaran.
b. Hikmah : ajakan  kepada peserta didik untuk merenungkannya
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c. Ayo Berlatih dan Tentukan Sikapmu : menguatkan peserta didik agar 
dapat mewujudkan pengetahuan dan perilaku

6. Dalam pelaksanaannya, sangat mungkin dilakukan pengembangan yang 
disesuaikan dengan potensi peserta didik, guru, sumber belajar, dan 
lingkungan di masing-masing madrasah.
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KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
FIKIH KELAS VI

SEMESTER GANJIL

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI  DASAR

1. Menerima, menjalankan, dan 
menghargai ajaran agama yang 
dianutnya

1.1 Menerima  ketentuan makanan 
halal/haram 

1.2 Menerima  ketentuan minuman 
halal/haram 

1.3 Menerima  ketentuan binatang 
halal/haram

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, guru, dan tetangganya 
serta cinta tanah air

2.1 Membiasakan mengkonsumsi 
makanan halal

2.2 Membiasakan mengkonsumsi 
minuman halal

2.3 Membiasakan mengkonsumsi 
binatang halal.

3. Memahami pengetahuan faktual dan 
konseptual dengan cara mengamati, 
menanya dan mencoba berdasarkan 
rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang dijumpainya di 
rumah, di sekolah dan tempat bermain

3.1 Memahami  ketentuan makanan 
halal dan haram dikonsumsi.

3.2 Memahami  ketentuan minuman 
halal dan haram dikonsumsi.

3.3 Mengidenti ikasi binatang yang 
halal dan haram dikonsumsi.

4. Menyajikan pengetahuan faktual dan 
konseptual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam 
tindakan yang mencerminkan perilaku 
anak beriman dan berakhlak mulia

4.1 Menyajikan klasi ikasi makanan 
halal dan haram

4.2 Menyajikan klasi ikasi minuman 
halal dan haram.

4.3 Menyajikan klasi ikasi binatang 
halal dan haram
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KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
FIKIH KELAS VI

SEMESTER GENAP

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI  DASAR

1. Menerima, menjalankan, dan 
menghargai ajaran agama yang 
dianutnya

1.1 Meyakini ketentuan tentang jual 
beli 

1.2 Menerima ketentuan pinjam 
meminjam 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, guru, dan tetangganya 
serta cinta tanah air

2.1 Membiasakan  jual beli  yang 
dibolehkan

2.2 Mengamalkan ketentuan  pinjam 
meminjam.

3. Memahami pengetahuan faktual dan 
konseptual dengan cara mengamati, 
menanya dan mencoba berdasarkan 
rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang dijumpainya di 
rumah, di sekolah dan tempat bermain

3.1 Memahami ketentuan jual beli 
3.2 Memahami tatacara pinjam 

meminjam.  

4. Menyajikan pengetahuan faktual dan 
konseptual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam 
tindakan yang mencerminkan perilaku 
anak beriman dan berakhlak mulia

4.1 Mensimulasikan jual beli  yang 
halal

4.2 Mensimulasikan pinjam 
meminjam 
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PEMETAAN KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
FIKIH KELAS VI

Pembelajaran
Kompe-

tensi
Inti (KI)

Kompetensi 
Dasar (KD)

Alokasi 
Waktu

(Minggu)

SEMESTER GANJIL

1
Makanan halal 

dan haram

KI-1

KI-2

KI-3

KI-4

1.1  Menerima ketentuan makanan 
       halal/haram
2.1  Membiasakan mengkonsumsi makanan
       halal
3.1  Memahami ketentuan makanan halal 
       dan haram dikonsumsi
4.1  Menyakini klasi ikasi makanan halal 
       dan haram

8

2
Minuman 
halal dan 

haram

KI-1

KI-2

KI-3

KI-4

1.2  Menerima ketentuan minuman 
        halal/haram
2.2  Membiasakan mengkonsumsi minuman 
       halal
3.2  Memahami ketentuan minuman halal 
       dan haram dikonsumsi
4.2  Menyakini klasi ikasi minuman halal 
       dan haram

8

3
Binatang halal 

dan haram

KI-1

KI-2

KI-3

KI-4

1.3  Menerima ketentuan binatang 
        halal/haram
2.3  Membiasakan mengkonsumsi binatang 
        halal
3.3  Mengidenti ikasi binatang yang halal 
       dan haram dikonsumsi
4.3  Menyakini klasi ikasi binatang halal 
       dan haram

10
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SEMESTER GENAP

4
Jual beli

KI-1
KI-2
KI-3
KI-4

1.1  Meyakini ketentuan tentang jual beli
2.1  Membiasakan jual beli yang dibolehkan
3.1  Memahami ketentuan jual beli
4.1  Mensimulasikan jual beli yang halal

14

5
Pinjam 

meminjam

KI-1

KI-2

KI-3
KI-4

1.2  Menyakini ketentuan tentang pinjam 
        meminjam
2.2  Mengamalkan ketentuan pinjam 
        meminjam
3.2  Memahami tata cara pinjam meminjam
4.2  Mensimulasikan pinjam meminjam

12
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Pelajaran-1
Menyukai Makanan Yang Halal 

dan Menjauhi Yang Haram

KELAS 6 SEMESTER 1

Kompetensi Inti (KI)

KI-1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya
KI-2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya 
serta cinta tanah air

KI-3  Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, 
menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
di sekolah dan tempat bermain

KI-4  Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia

Kompetensi Dasar (KD)

1.1   Menerima ketentuan makanan halal/haram
2.1   Membiasakan mengkonsumsi makanan halal
3.1   Memahami ketentuan makanan halal dan haram dikonsumsi
4.1   Meyakini klasi ikasi makanan halal dan haram

Indikator Pencapaian KP

Peserta didik mampu :
a. Menjelaskan pengertian makanan halal dan haram
b. Menyebutkan macam-macam makanan yang halal dan haram
c. Membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal
d. Menjauhi makanan yang haram
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e. Menyebutkan hikmah mengkonsumsi makanan yang halal
f. Menyebutkan akibat mengkonsumsi makanan yang haram

Tujuan Pembelajaran 

a. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan 
model pembelajaran Group Investigation peserta didik dapat menjelaskan arti dan 
macam-macamnya makanan yang halal dan haram.

b. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan 
model pembelajaran Group Investigation peserta didik dapat membiasakan 
mengonsusmsi makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram

c. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan 
model pembelajaran Group Investigation peserta didik dapat menjelaskan hikmah 
mengonsusmsi makanan yang halal.

d. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan 
model pembelajaran Group Investigation peserta didik dapat menjelaskan akibat 
mengkonsumsi makanan yang haram.

Materi Pokok 

a. Makanan halal

 Makanan yang halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan.
Makanan halal yang kita konsumsi dapat ditinjau dari dua macam yaitu:
• Makanan halal menurut dzatnya
• Makanan halal menurut cara memperolehnya

 Allah swt dan rasul-Nya  memerintahkan umat manusia untuk membiasakan 
mengkonsumsi makanan yang halal, karena mempunyai hikmah antara lain:
• Terhindar dari murka Allah karena menjauhi laranganya.
• Tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan  

enak.
• Akan menghasilkan hati dan ikiran yang bersih karena mendapat curahan 

cahaya dari Allah swt.
• Akan diberi rizki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah karena selalu 

mentaati Allah sebagai wujjud rasa syukur.
• Menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya 

mengajarkan kebaikan
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b. Makanan haram

 Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut 
syariat Islam. 

 Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi dua macam yaitu:
a. Haram aini, maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah 

haram ditinjau dari sifat bendanya seperti daging babi, darah, dan bangkai. 
b. Haram sababi, maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan 

tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan 
dengan makanan tersebut, seperti daging sapi digoreng dengan minyak babi.

 
Makanan yang diharamkan memiliki ciri-ciri antara lain : 
a. Makanan itu membahayakan
b. Melemahkan dan merusak akal
c. Mendatangkan madharat terhadap manusia baik jiwa ataupun raga.
d. Memabukkan
e. Menjijikkan

 
 Ada beberapa akibat yang akan menimpa bagi orang yang makan makanan yang 

haram antara lain:
a. Makanan haram akan merusak hati. 
b. Doa tidak dikabulkan
c. Merusak amal-amal shalih
d. Merasa hina dan rendah
e. Menyebabkan keturunannya rusak

Proses Pembelajaran 

Makanan Halal

a. Pendahuluan
1. Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdo’a bersama
2. Guru bertanya pada peserta didik untuk menjelaskan makanan yang halal
3. Guru memberikan apresiasi terhadap semua jawaban peserta didik dan 

mengaitkannya dengan materi pembelajaran
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
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b. Kegiatan Inti
1. Peserta didik diajak mengamati gambar.
2. Guru mendorong peserta didik agar dapat bertanya sesuai gambar, misalnya: 

apakah nama makanan yang terdapat pada gambar? Mengapa Allah memerintah 
untuk makan makanan yang halal? Siapakah yang makan seperti yang ada di 
gambar?

3. Setelah proses bertanya peserta didik diminta untuk menemukan jawaban 
pertanyaan tersebut dengan cara membaca buku teks.

4. Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang dapat 
digunakan adalah Group Investigation.

5. Guru menyiapkan materi yang akan dijadikan sebagai bahan diskusi yaitu: 
menjelaskan arti dan macam-macamnya makanan halal, bagaimana membiasakan 
mengkonsumsi makanan yang halal, dan apa saja hikmah mengkonsumsi 
makanan yang halal. Lihat buku teks.

6. Membagi kelas menjadi tiga kelompok, dan setiap kelompok memilih satu orang 
sebagai ketua kelompok dan satu orang sebagai juru bicara.

7. Setiap kelompok mendapat satu materi yang diberikan oleh guru secara acak 
untuk didiskusikan.

8. Juru bicara menyampaikan hasil diskusi kelompok dan kelompok lain diberikan 
kesempatan untuk memberikan tanggapan.

9. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menyampaikan hasil 
diskusi (sesuai dengan materi yang telah diberikan). Kegiatan ini berlangsung 
sampai ke tiga kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.

10. Guru memberikan penguatan berkaitan dengan materi makanan halal
11. Guru memberikan penguatan diakhir kegiatan diskusi

c. Penutup
1. Peserta didik dengan bantuan guru diajak untuk membuat kesimpulan berkaitan 

dengan materi makanan halal.
2. Guru memberikan penekanan kepada peserta didik agar senantiasa membiasakan 

untuk mengkonsumsi makanan halal
3. Guru mengajak peserta didik untuk melakukan re leksi terhadap pembelajaran 

yang baru dilaksakan, materi apa saja yang telah dikuasai, materi apa saja yang 
belum dikuasai, dan mengajak peserta didik untuk mengasosiasi apa yang 
seharusnya dilakukan dan dibiasakan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
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Catatan

Guru mendorong peserta didik untuk memperhatikan kolom-kolom yang terdapat 
dalam buku teks pelajaran sebagai berikut:
1. Insya Allah aku bisa : tantangan agar peserta didik bisa melakukannya
2. Hati-hati : pernyataan perhatian pada peserta didik untuk selalu melakukan atau 

menghindari
3. Ayo Menjawab : kegiatan yang harus peserta didik kerjakan untuk memahami materi.
4. Tugasku : kegiatan yang harus peserta didik kerjakan di rumah untuk interaksi 

antara guru dengan orang tua.

Makanan Haram

a. Pendahuluan
1. Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdo’a bersama
2. Guru bertanya pada peserta didik untuk menjelaskan makanan yang haram
3. Guru memberikan apresiasi terhadap semua jawaban peserta didik dan 

mengaitkannya dengan materi pembelajaran
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

b. Kegiatan Inti
1. Peserta didik diajak mengamati gambar.
2. Guru mendorong peserta didik agar dapat bertanya sesuai gambar, misalnya: 

apakah nama makanan yang terdapat pada gambar? Mengapa Allah melarang 
makan makanan yang haram? Siapakah diantara kalian yang pernah melihat 
makanan seperti yang ada di gambar?

3. Setelah proses bertanya peserta didik diminta untuk menemukan jawaban 
pertanyaan tersebut dengan cara membaca buku teks.

4. Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang dapat 
digunakan adalah Group Investigation.

5. Guru menyiapkan materi yang akan dijadikan sebagai bahan diskusi yaitu: 
menjelaskan arti dan macam-macamnya makanan haram, bagaimana cara 
menjauhi makanan yang haram, dan apa saja akibatnya jika mengkonsumsi 
makanan yang haram. Lihat buku teks.

6. Membagi kelas menjadi tiga kelompok, dan setiap kelompok memilih satu orang 
sebagai ketua kelompok dan satu orang sebagai juru bicara.
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7. Setiap kelompok mendapat satu materi yang diberikan oleh guru secara acak 
untuk didiskusikan.

8. Juru bicara menyampaikan hasil diskusi kelompok dan kelompok lain diberikan 
kesempatan untuk memberikan tanggapan.

9. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menyampaikan hasil 
diskusi (sesuai dengan materi yang telah diberikan). Kegiatan ini berlangsung 
sampai ke tiga kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.

10. Guru memberikan penguatan berkaitan dengan materi makanan haram
11. Guru memberikan penguatan diakhir kegiatan diskusi

c. Penutup
1. Peserta didik dengan bantuan guru diajak untuk membuat kesimpulan berkaitan 

dengan materi makanan haram.
2. Guru memberikan penekanan kepada peserta didik agar senantiasa menjauhi 

makanan yang haram.
3. Guru mengajak peserta didik untuk melakukan re leksi terhadap pembelajaran 

yang baru dilaksakan, materi apa saja yang telah dikuasai, materi apa saja yang 
belum dikuasai, dan mengajak peserta didik untuk mengasosiasi apa yang 
seharusnya dilakukan dan dibiasakan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Catatan

Guru mendorong peserta didik untuk memperhatikan kolom-kolom yang terdapat 
dalam buku teks pelajaran sebagai berikut:
1. Insya Allah aku bisa : tantangan agar peserta didik bisa melakukannya
2. Hati-hati : pernyataan perhatian pada peserta didik untuk selalu melakukan atau 

menghindari
3. Ayo Menjawab : kegiatan yang harus peserta didik kerjakan untuk memahami materi.
4. Tugasku : kegiatan yang harus peserta didik kerjakan di rumah untuk interaksi 

antara guru dengan orang tua.

• Pada kolom “Rangkuman” guru menyampaikan materi penting yang harus dikuasi 
oleh peserta didik yaitu berkaitan dengan materi makanan halal dan haram.

• Kolom hikmah berisi kata bijak yang dapat dijadikan sebagai motivasi hidup
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Penilaian 

a. Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dengan meminta peserta didik 
mengerjakan soal yang telah tersedia pada kolom “Ayo Berlatih”.
Kunci jawaban:
Pihan Ganda

1. B
2. A
3. A
4. C
5. C

6. D
7. D
8. B
9. D
10. C

Isian 
11.  subhat
12. berbahaya bagi tubuh
13. belalang
14. halal
15. melemahkan dan merusak akal
16. haram
17. menjijikkan
18. haram
19. syetan
20. ikan

Uraian
21. Makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan.
22. a.    Bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia 

b. Tidak merusak badan, akal maupun pikiran
c. Tidak kotor, najis dan tidak menjijikkan

23. a.   Makanan itu membahayakan
b. Melemahkan dan merusak akal
c. Mendatangkan madharat terhadap manusia baik jiwa ataupun raga.

24. a.    Doa tidak dikabulkan
b. Merusak amal-amal shalih
c. Merasa hina dan rendah
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d. Menyebabkan keturunannya rusak
25. a.    Diharamkannya babi karena di dalamnya mengandung cacing pita yang dapat 
        tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernakan.

b. Diharamkan bangkai karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung 
mikroba- mikroba atau baksil yang akan meracuni dan merusak tubuh 
manusia

c. Makanan yang menjijikkan atau kotor diharamkan , karena makanan tersebut 
dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh yang  akan 
mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani.

Pedoman penskoran

• Pilhan ganda skornya  = 30
• Isian skornya   = 40
• Uraian skornya   = 30

Rubrik Penilaian

No.
Soal Rubrik Penilaian Skor

1 a. Jika jawaban peserta didik betul dan lengkap, skor 6
b. Jika jawaban peserta didik betul tetapi kurang lengkap, skor 4
c. Jika jawaban peserta didik betul tetapi tidak lengkap, skor 2 

6

2 a. Jika jawaban peserta didik betul dan lengkap, skor 6
b. Jika jawaban peserta didik betul tetapi kurang lengkap, skor 4
c. Jika jawaban peserta didik betul tetapi tidak lengkap, skor 2 

6

3 a. Jika jawaban peserta didik betul dan lengkap, skor 6
b. Jika jawaban peserta didik betul tetapi kurang lengkap, skor 4
c. Jika jawaban peserta didik betul tetapi tidak lengkap, skor 2 

6

4 a. Jika jawaban peserta didik betul dan lengkap, skor 6
b. Jika jawaban peserta didik betul tetapi kurang lengkap, skor 4
c. Jika jawaban peserta didik betul tetapi tidak lengkap, skor 2 

6

5 a. Jika jawaban peserta didik betul dan lengkap, skor 6
b. Jika jawaban peserta didik betul tetapi kurang lengkap, skor 4
c. Jika jawaban peserta didik betul tetapi tidak lengkap, skor 2 

6
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Pedoman Penilaian

Skor Diperoleh
Nilai Akhir =    x 100

Skor Maksimal

b. Guru melakukan penilaian keterampilan peserta didik dengan meminta peserta didik 
untuk membagi kelompok dan mendiskusikan internal beberapa gambar makanan, 
dianalisa halal atau haram disertai argumen serta masing-masing perwakilan 
kelompok mempresentasikan.

Rubrik Penialaian

NO NAMA 
KELOMPOK

SKOR
TOTAL

PRESENTASI JAWABAN ARGUMEN

1 A Skor Max. 30 Skor Max. 30 Skor Max.40 100

2 B Skor Max. 30 Skor Max. 30 Skor Max.40 100

3 C Skor Max. 30 Skor Max. 30 Skor Max.40 100

4 D Skor Max. 30 Skor Max. 30 Skor Max.40 100

c. Guru melakukan penilaian sikap terhadap peserta didik dengan meminta peserta 
didik member tanda cek list (√) pada SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju)
pada kolom “Tentukan Sikapmu”.

No.
Soal Rubrik Penilaian Skor

1. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3

2. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3

3. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

4. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3

5. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

6. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3
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7. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

8. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

9. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

10. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3

Skor maksimal 30

Skor Diperoleh
Nilai Akhir =    x 100

Skor Maksimal

Catatan:

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

• Guru diharapkan memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki 
peserta didik selama dalam proses pembelajaran, terkait dengan sikap atau 
nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Catatan terkait dengan sikap 
atau nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik dapat dilakukan dengan 
menggunakan rubrik penilaian berikut ini:

Lembar Pengamatan Sikap

Tema  : …………………………………………………………. 
Sub Tema : ………………………………………………………….
Hari/tanggal : ………………………………………………………….

No Nama Peserta Didik

Perilaku Yang Diamati

Percaya Diri Disiplin Bekerjasama

3 2 1 3 2 1 3 2 1
1

2

3
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4

dst.

Keterangan:

Kriteria Penilaian
3 : Membudaya      
2 : Berkembang       
1 : Belum terlihat     

Catatan:

Perilaku yang diamati dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: partisipasi, jujur, 
sopan santun, dll.

Pengayaan

Bagi peserta didik yang sudah menguasai materi pembelajaran, diminta untuk  
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan oleh guru. (Guru mencatat dan 
memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

Materi pengayaan yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas 
dalam kegiatan pembelajaran adalah:
a. Menulis 2 ayat al Quran dan 2 hadits yang berhubungan dengan:

- makanan halal
- makanan haram

b. Menulis terjemahnya
c. Menyebutkan hikmah dari :

- dihalalkannya mengonsusmsi makanan halal
- diharamkannya mengonsusmsi makanan haram

Remedial

Bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar, guru sebaiknya 
mengidenti ikasi tujuan pembelajaran belum dikuasai oleh peserta didik. Berdasar dari 
identi ikasi itu, guru menyampaikan pembelajaran ulang yang sudah fokus pada materi 
yang dianggap sulit oleh peserta didik. 

Pelaksanaan remedi dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang sesuai dengan 
keadaan, contoh: pada saat jam belajar (apabila masih ada waktu), diluar jam 
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pembelajaran (30 menit setelah jam belajar selesai). Penilaian dilakukan dengan tipe 
soal sejenis.

Interaksi Guru dengan Orang Tua

Kegitan belajar peserta didik di madrasah sebaiknya dikomunikasikan kepada orang 
tua/wali murid. Komunikasi ini bertujuan untuk memberikan laporan kegiatan belajar 
yang telah dialami oleh peserta didik. 

Bentuk komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara pihak madrasah menyediakan 
buku penghubung. Peserta didik diminta memperlihatkan “komentar guru” yang ada 
pada buku penghubung kepada orang tua/wali murid, dan orang tua/wali murid 
memberikan komentar balik serta membubuhkan paraf sebagai tanda telah diketahui 
oleh orang tua/wali murid. 
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Pelajaran-2
Menyukai Makanan Yang Halal 

dan Menjauhi Yang Haram

Kompetensi Inti (KI)

KI-1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya
KI-2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya 
serta cinta tanah air

KI-3  Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, 
menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
di sekolah dan tempat bermain

KI-4  Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia

Kompetensi Dasar (KD)

1.2  Menerima ketentuan minuman halal/haram
2.2  Membiasakan mengkonsumsi minuman halal
3.2  Memahami ketentuan minuman halal dan haram dikonsumsi
4.2  Meyakini klasi ikasi minuman halal dan haram

Indikator Pencapaian KD

Peserta didik mampu :
a. Menjelaskan pengertian minuman halal dan haram
b. Menyebutkan jenis-jenis minuman yang halal dan haram
c. Membiasakan mengonsumsi mnuman yang halal
d. Menjauhi minuman yang haram
e. Menyebutkan hikmah mengonsumsi minuman yang halal
f. Menyebutkan akibat mengonsumsi minuman yang haram
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Tujuan Pembelajaran 

a. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan 
model pembelajaran Group Investigation peserta didik dapat menjelaskan arti dan 
jenis-jenisnya minuman yang halal dan haram.

b. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan 
model pembelajaran Group Investigation peserta didik dapat membiasakan 
mengonsusmsi minuman yang halal dan menjauhi minuman yang haram

c. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan 
model pembelajaran Group Investigation peserta didik dapat menjelaskan hikmah 
mengonsusmsi minuman yang halal.

d. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan 
model pembelajaran Group Investigation peserta didik dapat menjelaskan akibat 
mengonsumsi minuman yang haram.

Materi Pokok 

a. Minuman halal

 Minuman yang  halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan 
yang dihalalkan walaupun bahan dasarnnya adalah air seperti: kopi, teh, es juice 
dan lain-lain

 Minuman yang halal pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4 bagian yaitu:
a. Semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, 

baik membahayakan dari segi jasmani, akal, jiwa, maupun aqidah.
b. Air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah 

memabukkan seperti arak yang berubah menjadi cuka.
c. Air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis.
d. Air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal yang tidak 

bertentangan dengan ajaran agama Islam.

 Untuk membiasakan mengonsusmsi minuman yang halal, maka perhatikanlah hal-
hal sebagai berikut:
a. Sebelum minum, harus membaca bismillah atau doa 
b. Minuman yang kita minum harus bersih, sehat dan halal
c. Mencari minuman diusahakan dengan cara yang halal
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Diantara hikmah mengonsumsi minuman halal, yaitu :
a. Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari.
b. Dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani
c. Mendapat perlindungan dari Allah swt.
d. Mendapatkan iman dan ketaqwaan kepada Allah swt.
e. Tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya.
f. Rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat. 

b. Minuman haram

 Minuman yang haram adalah minuman yang tidak boleh diminum oleh orang Islam 
karena adanya dalil yang jelas. 
Minuman yang diharamkan dapat dilihat dari jenisnya antara lain: 
a. Semua minuman yang memabukkan
b. Minuman dari benda najis atau benda yang terkena najis
c. Minuman yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal

 Sikap kita untuk menjauhi  minuman haram adalah:
a. Hendaknya tidak makan dan minum yang hasil maksiat ataupun haram
b. Sebaiknya makan dan minum secukupnya.
c. Menghindari makanan dan minuman yang membahayakan tubuh.
d. Menghindari menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makanan dan 

minuman.
e. Menghindari perbuatan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki.

 Ada beberapa akibat yang akan ditimbulkan dari minum-minuman yang haram 
antara lain:
a. Akan mendapatkan murka dan azab dari Allah baik didunia maupun diakhirat.
b. Hati tertutup daripada menerima hidayah Allah
c. Ibadat yang dikerjakan sia-sia
d. Tidak ada keberkahan dalam dirinya.
e. Akan membentuk sifat-sifat syaithoniyah seperti suka marah, berbohong, dan 

berkhianat.
f. Susah menerima ilmu kebenaran.
g. Badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai  macam penyakit.
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Proses Pembelajaran 

Minuman Halal

a. Pendahuluan
1) Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdo’a bersama
2) Guru bertanya pada peserta didik untuk menjelaskan minuman yang halal
3) Guru memberikan apresiasi terhadap semua jawaban peserta didik dan 

mengaitkannya dengan materi pembelajaran
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

b. Kegiatan Inti
1) Peserta didik diajak mengamati gambar.
2) Guru mendorong peserta didik agar dapat bertanya sesuai gambar, misalnya: 

Apakah ada yang tahu nama minuman yang terdapat pada gambar? Mengapa 
Allah memerintahkan untuk  minum yang halal saja? Apakah manfaatnya jika 
kita minum yang halal?

3) Setelah proses bertanya peserta didik diminta untuk menemukan jawaban 
pertanyaan tersebut dengan cara membaca buku teks.

4) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang dapat 
digunakan adalah Group Investigation.

5) Guru menyiapkan materi yang akan dijadikan sebagai bahan diskusi yaitu: 
menjelaskan arti dan jenis-jenisnya minuman halal, bagaimana membiasakan 
mengkonsumsi minuman yang halal, bagaiman cara-cara menjauhinya dan apa 
saja hikmah mengkonsumsi minuman yang halal?. Lihat buku teks.

6) Membagi kelas menjadi empat kelompok, dan setiap kelompok memilih satu 
orang sebagai ketua kelompok dan satu orang sebagai juru bicara.

7) Setiap kelompok mendapat satu materi yang diberikan oleh guru secara acak 
untuk didiskusikan.

8) Juru bicara menyampaikan hasil diskusi kelompok dan kelompok lain diberikan 
kesempatan untuk memberikan tanggapan.

9) Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menyampaikan hasil 
diskusi (sesuai dengan materi yang telah diberikan). Kegiatan ini berlangsung 
sampai ke empat kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.

10) Guru memberikan penguatan berkaitan dengan materi minuman halal
11) Guru memberikan penguatan di akhir kegiatan diskusi
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c. Penutup
1) Peserta didik dengan bantuan guru diajak untuk membuat kesimpulan berkaitan 

dengan materi minuman halal.
2) Guru memberikan penekanan kepada peserta didik agar senantiasa membiasakan 

untuk mengkonsumsi minuman halal
3) Guru mengajak peserta didik untuk melakukan re leksi terhadap pembelajaran 

yang baru dilaksakan, materi apa saja yang telah dikuasai, materi apa saja yang 
belum dikuasai, dan mengajak peserta didik untuk mengasosiasi apa yang 
seharusnya dilakukan dan dibiasakan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Catatan

Guru mendorong peserta didik untuk memperhatikan kolom-kolom yang terdapat 
dalam buku teks pelajaran sebagai berikut:
a. Insya Allah aku bisa : tantangan agar peserta didik bisa melakukannya
b. Hati-hati : pernyataan perhatian pada peserta didik untuk selalu melakukan atau 

menghindari
c. Ayo Menjawab : kegiatan yang harus peserta didik kerjakan untuk memahami 

materi.
d. Tugasku : kegiatan yang harus peserta didik kerjakan di rumah untuk interaksi 

antara guru dengan orang tua.

Makanan Haram

a. Pendahuluan
1) Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdo’a bersama
2) Guru bertanya pada peserta didik untuk menjelaskan minuman yang haram
3) Guru memberikan apresiasi terhadap semua jawaban peserta didik dan 

mengaitkannya dengan materi pembelajaran
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

b. Kegiatan Inti
1) Peserta didik diajak mengamati gambar.
2) Guru mendorong peserta didik agar dapat bertanya sesuai gambar, misalnya: 

apakah kalian ada yang tahu nama minuman yang ada pada gambar? Mengapa 
Allah melarang minum khamar dan sejenisnya? Siapakah diantara kalian yang 
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tahu akibat minum minuman seperti di gambar?
3) Setelah proses bertanya peserta didik diminta untuk menemukan jawaban 

pertanyaan tersebut dengan cara membaca buku teks.
4) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang dapat 

digunakan adalah Group Investigation.
5) Guru menyiapkan materi yang akan dijadikan sebagai bahan diskusi yaitu: 

menjelaskan arti dan jenis-jenisnya minuman haram, bagaimana cara menjauhi 
minuman yang haram, dan apa saja akibatnya jika mengkonsumsi minuman 
yang haram. Lihat buku teks.

6) Membagi kelas menjadi tiga kelompok, dan setiap kelompok memilih satu orang 
sebagai ketua kelompok dan satu orang sebagai juru bicara.

7) Setiap kelompok mendapat satu materi yang diberikan oleh guru secara acak 
untuk didiskusikan.

8) Juru bicara menyampaikan hasil diskusi kelompok dan kelompok lain diberikan 
kesempatan untuk memberikan tanggapan.

9) Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menyampaikan hasil 
diskusi (sesuai dengan materi yang telah diberikan). Kegiatan ini berlangsung 
sampai ke tiga kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.

10) Guru memberikan penguatan berkaitan dengan materi makanan haram
11) Guru memberikan penguatan diakhir kegiatan diskusi

c. Penutup
1) Peserta didik dengan bantuan guru diajak untuk membuat kesimpulan berkaitan 

dengan materi minuman haram.
2) Guru memberikan penekanan kepada peserta didik agar senantiasa menjauhi 

minuman yang haram.
3) Guru mengajak peserta didik untuk melakukan re leksi terhadap pembelajaran 

yang baru dilaksakan, materi apa saja yang telah dikuasai, materi apa saja yang 
belum dikuasai, dan mengajak peserta didik untuk mengasosiasi apa yang 
seharusnya dilakukan dan dibiasakan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Catatan

Guru mendorong peserta didik untuk memperhatikan kolom-kolom yang terdapat 
dalam buku teks pelajaran sebagai berikut:
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a. Insya Allah aku bisa : tantangan agar peserta didik bisa melakukannya
b. Hati-hati : pernyataan perhatian pada peserta didik untuk selalu melakukan atau 

menghindari
c. Ayo Menjawab : kegiatan yang harus peserta didik kerjakan untuk memahami 

materi.
d. Tugasku : kegiatan yang harus peserta didik kerjakan di rumah untuk interaksi 

antara guru dengan orang tua.

• Pada kolom “Rangkuman” guru menyampaikan materi penting yang harus dikuasi 
oleh peserta didik yaitu berkaitan dengan materi minuman halal dan haram.

• Kolom “hikmah”  berisi kata-kata bijak yang dapat dijadikan sebagai motivasi hidup 
peserta didik.

Penilaian 

a. Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dengan meminta peserta didik 
mengerjakan soal yang telah tersedia pada kolom “Ayo Berlatih”.
Kunci jawaban:
Pihan Ganda
1. D 6. D
2. A 7. B
3. C 8. A
4. D 9. B
5. B 10. C

Isian 
11. haram
12. menjauhinya
13. berasal dari tempat yang haram
14. kesehatan
15. manis
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Uraian
16. Minuman yang  halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-

bahan yang dihalalkan walaupun bahan dasarnya adalah air seperti: kopi, teh, es 
juice dan lain-lain.

17. a.   Bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia 
b. Tidak merusak badan, akal maupun pikiran

18. 
a.  Semua minuman yang memabukkan atau apabila diminum menimbulkan 

mudharat dan merusak badan, akal, jiwa, moral dan aqidah seperti arak, 
khamar, dan sejenisnya

b. Minuman dari benda najis atau benda yang terkena najis.
c. Minuman yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal atau yang 

bertentangan dengan ajaran Islam.
19.

a. Akan mendapatkan murka dan azab dari Allah baik didunia maupun 
diakhirat.

b. Hati tertutup daripada menerima hidayah Allah
c. Ibadat yang dikerjakan sia-sia
d. Tidak ada keberkahan dalam dirinya.

20.  Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram.

Pedoman penskoran

• Pilhan ganda skornya  = 30
• Isian skornya   = 40
• Uraian skornya   = 30

Rubrik Penilaian

No.
Soal Rubrik Penilaian Skor

1 a. Jika jawaban peserta didik betul dan lengkap, skor 6
b. Jika jawaban peserta didik betul tetapi kurang lengkap, skor 4
c. Jika jawaban peserta didik betul tetapi tidak lengkap, skor 2 

6



21Buku Guru Kelas 6 MI

2 a. Jika jawaban peserta didik betul dan lengkap, skor 6
b. Jika jawaban peserta didik betul tetapi kurang lengkap, skor 4
c. Jika jawaban peserta didik betul tetapi tidak lengkap, skor 2 

6

3 a. Jika jawaban peserta didik betul dan lengkap, skor 6
b. Jika jawaban peserta didik betul tetapi kurang lengkap, skor 4
c. Jika jawaban peserta didik betul tetapi tidak lengkap, skor 2 

6

4 a. Jika jawaban peserta didik betul dan lengkap, skor 6
b. Jika jawaban peserta didik betul tetapi kurang lengkap, skor 4
c. Jika jawaban peserta didik betul tetapi tidak lengkap, skor 2 

6

5 a. Jika jawaban peserta didik betul dan lengkap, skor 6
b. Jika jawaban peserta didik betul tetapi kurang lengkap, skor 4
c. Jika jawaban peserta didik betul tetapi tidak lengkap, skor 2 

6

Pedoman Penilaian

Skor Diperoleh
Nilai Akhir =    x 100

Skor Maksimal

b. Guru melalukan penilaian keterampilan peserta didik dengan meminta peserta didik 
untuk membagi kelompok dan mendiskusikan internal beberapa gambar minuman, 
dianalisa halal atau haram disertai argumen serta masing-masing perwakilan 
kelompok mempresentasikannya.

Rubrik Penialaian

NO NAMA 
KELOMPOK

SKOR
TOTAL

PRESENTASI JAWABAN ARGUMEN

1 A Skor Max. 30 Skor Max. 30 Skor Max.40 100

2 B Skor Max. 30 Skor Max. 30 Skor Max.40 100

3 C Skor Max. 30 Skor Max. 30 Skor Max.40 100

4 D Skor Max. 30 Skor Max. 30 Skor Max.40 100
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c. Guru melakukan penilaian sikap terhadap peserta didik dengan meminta peserta 
didik memberi tanda cek list (√) pada SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju) 
pada kolom “Tentukan Sikapmu”.

No.
Soal Rubrik Penilaian Skor

1. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3

2. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3

3. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

4. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3

5. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

6. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

7. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

8. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

9. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

10. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3

Skor maksimal 30

Skor Diperoleh
Nilai Akhir =    x 100

Skor Maksimal

Catatan:

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

• Guru diharapkan memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki 
peserta didik selama dalam proses pembelajaran, terkait dengan sikap atau 
nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Catatan terkait dengan sikap 
atau nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik dapat dilakukan dengan 
menggunakan rubrik penilaian berikut ini:
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Lembar Pengamatan Sikap

Tema  : …………………………………………………………. 
Sub Tema : ………………………………………………………….
Hari/tanggal : ………………………………………………………….

No Nama Peserta Didik

Perilaku Yang Diamati

Percaya Diri Disiplin Bekerjasama

3 2 1 3 2 1 3 2 1
1

2

3

4

dst.

Keterangan:

Kriteria Penilaian
3 : Membudaya      
2 : Berkembang       
1 : Belum terlihat     

Catatan:

Perilaku yang diamati dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: partisipasi, jujur, 
sopan santun, dll.

Pengayaan

Bagi peserta didik yang sudah menguasai materi pembelajaran, diminta untuk  
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan oleh guru. (Guru mencatat dan 
memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

Materi pengayaan yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas 
dalam kegiatan pembelajaran adalah:
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a. Membuat tabel  10 jenis nama:
- minuman halal
- mainuman haram

b. Kemudian menulis sebab-sebab mengapa minuman tersebut dihalalkan atau 
diharamkan?

c. Menyebutkan hikmah dari :
- dihalalkannya mengonsumsi minuman halal
- diharamkannya mengonsumsi minuman haram

Remedial

Bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar, guru sebaiknya 
mengidenti ikasi tujuan pembelajaran belum dikuasai oleh peserta didik. Berdasar dari 
identi ikasi itu, guru menyampaikan pembelajaran ulang yang sudah fokus pada materi 
yang dianggap sulit oleh peserta didik. 

Pelaksanaan remedi dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang sesuai dengan 
keadaan, contoh: pada saat jam belajar (apabila masih ada waktu), diluar jam 
pembelajaran (30 menit setelah jam belajar selesai). Penilaian dilakukan dengan tipe 
soal sejenis.

Interaksi Guru dengan Orang Tua

Kegitan belajar peserta didik di madrasah sebaiknya dikomunikasikan kepada orang 
tua/wali murid. Komunikasi ini bertujuan untuk memberikan laporan kegiatan belajar 
yang telah dialami oleh peserta didik. 

Bentuk komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara pihak madrasah menyediakan 
buku penghubung. Peserta didik diminta memperlihatkan “komentar guru” yang ada 
pada buku penghubung kepada orang tua/wali murid, dan orang tua/wali murid 
memberikan komentar balik serta membubuhkan paraf sebagai tanda telah diketahui 
oleh orang tua/wali murid. 
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Pelajaran-3
Binatang Yang Halal dan Haram

Kompetensi Inti (KI)

KI-1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya
KI-2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya 
serta cinta tanah air

KI-3  Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, 
menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
di sekolah dan tempat bermain

KI-4  Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia

Kompetensi Dasar (KD)

1.3  Menerima ketentuan binatang halal/haram
2.3  Membiasakan mengonsumsi binatang halal
3.3  Mengidenti ikasi binatang yang halal dan haram dikonsumsi
4.3  Meyakini klasi ikasi binatang halal dan haram

Indikator Pencapaian KD

Peserta didik mampu :
a. Menjelaskan pengertian binatang halal dan haram
b. Menyebutkan jenis-jenis binatang yang halal dan haram
c. Membiasakan mengonsumsi bintang yang halal
d. Menjauhi makanan yang bersumber dari binatang haram
e. Menyebutkan hikmah mengonsumsi binatang yang halal
f. Menyebutkan akibat mengonsumsi bintang yang haram
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Tujuan Pembelajaran 

a. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan 
model pembelajaran Group Investigation peserta didik dapat menjelaskan arti dan 
jenis-jenisnya binatang  yang halal dan haram.

b. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan 
model pembelajaran Group Investigation peserta didik dapat membiasakan 
mengonsumsi binatang yang halal dan menjauhi binatang yang halal.

c. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran 
dengan model pembelajaran Group Investigation peserta didik dapat tata cara 
penyembelihan binatang yang benar.

d. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan 
model pembelajaran Group Investigation peserta didik dapat menjelaskan hikmah 
mengonsumsi binatang yang halal.

e. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan 
model pembelajaran Group Investigation peserta didik dapat menjelaskan akibat 
mengonsumsi binatang yang haram.

Materi Pokok 

a. Binatang halal

 Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat 
Islam menurut ketentuan agama, dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. 
Agama Islam telah mengatur dalam Al Qur’an dan hadis  tentang binatang apa saja 
yang boleh dikonsumsi oleh manusia.
Jenis-jenis binatang yang halal yaitu:
o Kelompok binatang ternak yang halal yang hidupnya di darat.
o Kelompok binatang yang hidup di air.
o Binatang unggas
o Bangkai ikan dan belalang

 Bagi seorang muslim, makanan bukan sekedar pengisi perut dan penyehat badan 
saja, sehingga diusahakan harus sehat dan bergizi, tetapi di samping itu juga harus 
halal. Baik halal pada zat makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang 
diharamkan oleh Allah, dan halal pada cara mendapatkannya.
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 Di dalam Al-Quran Allah  memerintahkan seluruh hamba-Nya agar mereka makan 
makanan yang baik lagi halal.

 Agar binatang yang di sembelih halal untuk dimakan, maka perlu memperhatikan 
syarat-syarat dan rukun-rukunya yang baik.
Rukun penyembelihan binatang adalah:
o Ada orang yang menyembelih.
o Ada binatang yang di sembelih.
o Ada alat untuk menyembelih.
o Menyebut asma Allah sebelum menyembelih.

 Syarat-syarat penyembelihan binatang adalah:
a. Penyembelihan harus dilakukan oleh orang Islam.
b. Disembelih di lehernya hingga putus urat lehernya.
c. Hewan yang disembelih masih hidup dan halal dimakan
d. Alat untuk menyembelih harus tajam

Hikmah mengonsumsi binatang halal antara lain:
o Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah swt.
o Meningkatkan rasa syukur kepada Allah
o Berhasil memelihara diri secara lahir dan batin.
o Sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga.
o Sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia.

b. Binatang haram

 Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan karena diharamkan oleh 
Allah dengan alasan akan berpengaruh buruk terhadap jiwa dan raga manusia.
Beberapa jenis binatang yang diharamkan oleh agama Islam yaitu:
o Bangkai binatang darat (kecuali belalang)
o Darah ( kecuali hati dan limpa )
o Daging babi dan semua bagian dari hewan tersebut
o Binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah
o Binatang yang mati tercekik
o Binatang yang hidup di dua alam
o Binatang yang mati karena jatuh
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o Binatang yang mati karena ditanduk binatang lain
o Binatang yang mati karena dimakan binatang buas
o Binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya
o Binatang yang dilarang untuk membunuhnya
o Binatang yang bertaring dari binatang buas
o Binatang yang bertaring dan burung berkuku tajam/bercakar
o Binatang yang menjijikkan karena termasuk binatang yang buruk dan kotor

 Supaya terhindar dari makanan dan minuman yang haram, perlu langkah-langkah 
untuk mengantisipasinya, antara lain:
a. Selektif terhadap makanan yang akan dikonsumsi.
b. Waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang
c. Tidak menggunakan obat dari hewan yang haram.
d. Mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang 

diharamkan baik dari surat kabar, buku iqh ataupun ulama` 

Banyak mudharat dari binatang yang diharamkan, antara lain:
a. Akan menjauhkan diri dari rahmat Allah.
b. Tertolak doanya.
c. Mendorong untuk melakukan perbuatan negatif.
d. Dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit.

Proses Pembelajaran 

Binatang Halal

a. Pendahuluan
1) Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdo’a bersama
2) Guru bertanya pada peserta didik untuk menjelaskan binatang yang halal
3) Guru memberikan apresiasi terhadap semua jawaban peserta didik dan 

mengaitkannya dengan materi pembelajaran
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

b. Kegiatan Inti
1) Peserta didik diajak mengamati gambar.
2) Guru mendorong peserta didik agar dapat bertanya sesuai gambar, misalnya: 
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apakah nama binatang yang terdapat pada gambar? Mengapa Allah memerintah 
untuk makan binatang yang halal? Siapakah yang pernah makan daging binatang  
seperti yang ada di gambar?

3) Setelah proses bertanya peserta didik diminta untuk menemukan jawaban 
pertanyaan tersebut dengan cara membaca buku teks.

4) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang dapat 
digunakan adalah Group Investigation.

5) Guru menyiapkan materi yang akan dijadikan sebagai bahan diskusi yaitu: 
menjelaskan arti dan jenis-jenisnya binatang halal, bagaimana membiasakan 
mengonsumsi binatang yang halal, bagaimana tata cara penyembelihan yang 
halal dan apa saja hikmah mengonsumsi binatang yang halal. Lihat buku teks.

6) Membagi kelas menjadi empat kelompok, dan setiap kelompok memilih satu 
orang sebagai ketua kelompok dan satu orang sebagai juru bicara.

7) Setiap kelompok mendapat satu materi yang diberikan oleh guru secara acak 
untuk didiskusikan.

8) Juru bicara menyampaikan hasil diskusi kelompok dan kelompok lain diberikan 
kesempatan untuk memberikan tanggapan.

9) Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menyampaikan hasil 
diskusi (sesuai dengan materi yang telah diberikan). Kegiatan ini berlangsung 
sampai keempat kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.

10) Guru memberikan penguatan berkaitan dengan materi binatang halal
11) Guru memberikan penguatan diakhir kegiatan diskusi

c. Penutup
1) Peserta didik dengan bantuan guru diajak untuk membuat kesimpulan berkaitan 

dengan materi binatang halal.
2) Guru memberikan penekanan kepada peserta didik agar senantiasa membiasakan 

untuk mengonsumsi binatang halal
3) Guru mengajak peserta didik untuk melakukan re leksi terhadap pembelajaran 

yang baru dilaksakan, materi apa saja yang telah dikuasai, materi apa saja yang 
belum dikuasai, dan mengajak peserta didik untuk mengasosiasi apa yang 
seharusnya dilakukan dan dibiasakan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
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Catatan

Guru mendorong peserta didik untuk memperhatikan kolom-kolom yang terdapat 
dalam buku teks pelajaran sebagai berikut:
a. Insya Allah aku bisa : tantangan agar peserta didik bisa melakukannya
b. Hati-hati : pernyataan perhatian pada peserta didik untuk selalu melakukan atau 

menghindari
c. Ayo Menjawab : kegiatan yang harus peserta didik kerjakan untuk memahami 

materi.
d. Tugasku : kegiatan yang harus peserta didik kerjakan di rumah untuk interaksi 

antara guru dengan orang tua.

Binatang Haram

a. Pendahuluan
1) Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdo’a bersama
2) Guru bertanya pada peserta didik untuk menjelaskan binatang yang haram
3) Guru memberikan apresiasi terhadap semua jawaban peserta didik dan 

mengaitkannya dengan materi pembelajaran
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

b. Kegiatan Inti
1) Peserta didik diajak mengamati gambar.
2) Guru mendorong peserta didik agar dapat bertanya sesuai gambar, misalnya: 

Apakah nama binatang yang terdapat pada gambar? Mengapa Allah melarang 
makan binatang yang haram? Siapakah diantara kalian yang pernah melihat 
binatang seperti yang ada di gambar?

3) Setelah proses bertanya peserta didik diminta untuk menemukan jawaban 
pertanyaan tersebut dengan cara membaca buku teks.

4) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang dapat 
digunakan adalah Group Investigation.

5) Guru menyiapkan materi yang akan dijadikan sebagai bahan diskusi yaitu: 
menjelaskan arti dan jenis-jenisnya binatang haram, bagaimana cara menjauhi 
binatang yang haram, dan apa saja akibatnya jika mengonsumsi binatang yang 
haram. Lihat buku teks.
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6) Membagi kelas menjadi tiga kelompok, dan setiap kelompok memilih satu orang 
sebagai ketua kelompok dan satu orang sebagai juru bicara.

7) Setiap kelompok mendapat satu materi yang diberikan oleh guru secara acak 
untuk didiskusikan.

8) Juru bicara menyampaikan hasil diskusi kelompok dan kelompok lain diberikan 
kesempatan untuk memberikan tanggapan.

9) Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menyampaikan hasil 
diskusi (sesuai dengan materi yang telah diberikan). Kegiatan ini berlangsung 
sampai ke tiga kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.

10) Guru memberikan penguatan berkaitan dengan materi binatang haram
11) Guru memberikan penguatan diakhir kegiatan diskusi

c. Penutup
1) Peserta didik dengan bantuan guru diajak untuk membuat kesimpulan berkaitan 

dengan materi binatang haram.
2) Guru memberikan penekanan kepada peserta didik agar senantiasa menjauhi 

binatang yang haram.
3) Guru mengajak peserta didik untuk melakukan re leksi terhadap pembelajaran 

yang baru dilaksakan, materi apa saja yang telah dikuasai, materi apa saja yang 
belum dikuasai, dan mengajak peserta didik untuk mengasosiasi apa yang 
seharusnya dilakukan dan dibiasakan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Catatan

Guru mendorong peserta didik untuk memperhatikan kolom-kolom yang terdapat 
dalam buku teks pelajaran sebagai berikut:
a. Insya Allah aku bisa : tantangan agar peserta didik bisa melakukannya
b. Hati-hati : pernyataan perhatian pada peserta didik untuk selalu melakukan atau 

menghindari
c. Ayo Menjawab : kegiatan yang harus peserta didik kerjakan untuk memahami 

materi.
d. Tugasku : kegiatan yang harus peserta didik kerjakan di rumah untuk interaksi 

antara guru dengan orang tua.
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• Pada kolom “Rangkuman” guru menyampaikan materi penting yang harus dikuasi 
oleh peserta didik yaitu berkaitan dengan materi makanan halal dan haram.

• Kolom “Hikmah “berisi kata-kata bijak yang dapat dijadikan sebagai motivasi hidup 
peserta didik.

Penilaian 

a. Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dengan meminta peserta didik 
mengerjakan soal yang telah tersedia pada kolom “Ayo Berlatih”.
Kunci jawaban:
Pihan Ganda
1. B 6. B
2. A 7. A
3. C 8. D
4. A 9. A
5. A 10. B

Isian 
11. ternak
12. nama Allah
13. haram
14. berkuku tajam
15. haram
16. halal
17. ikan dan belalang
18. diperintah untuk membunuhnya
19. al Qur’an
20. mengandung kuman dan bakteri sumber penyakit

Uraian
21. Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat 

Islam menurut ketentuan agama, dan membawa manfaat positif bagi tubuh 
manusia

22. Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yaitu bangkai ikan dan  belalang
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23. Syarat-syarat penyembelihan binatang adalah:
a. Penyembelihan harus dilakukan oleh orang muslim.
b. Disembelih di lehernya hingga putus urat lehernya.
c. Hewan yang di sembelih masih hidup dan halal dimakan
d. Alat untuk menyembelih harus tajam

24. a.    Selektif terhadap makanan yang akan dikonsumsi.
b. Waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang
c. Mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang 

diharamkan baik dari surat kabar, buku iqh ataupun ulama`.
25. a.    Akan menjauhkan diri dari rahmat Allah.

b. Tertolak doanya.
c. Mendorong untuk melakukan perbuatan negatif.
d. Dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit.

Pedoman penskoran

• Pilhan ganda skornya  = 30
• Isian skornya   = 40
• Uraian skornya   = 30

Rubrik Penilaian

No.
Soal Rubrik Penilaian Skor

1 a. Jika jawaban peserta didik betul dan lengkap, skor 6
b. Jika jawaban peserta didik betul tetapi kurang lengkap, skor 4
c. Jika jawaban peserta didik betul tetapi tidak lengkap, skor 2 

6

2 a. Jika jawaban peserta didik betul dan lengkap, skor 6
b. Jika jawaban peserta didik betul tetapi kurang lengkap, skor 4
c. Jika jawaban peserta didik betul tetapi tidak lengkap, skor 2 

6

3 a. Jika jawaban peserta didik betul dan lengkap, skor 6
b. Jika jawaban peserta didik betul tetapi kurang lengkap, skor 4
c. Jika jawaban peserta didik betul tetapi tidak lengkap, skor 2 

6

4 a. Jika jawaban peserta didik betul dan lengkap, skor 6
b. Jika jawaban peserta didik betul tetapi kurang lengkap, skor 4
c. Jika jawaban peserta didik betul tetapi tidak lengkap, skor 2 

6
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5 a. Jika jawaban peserta didik betul dan lengkap, skor 6
b. Jika jawaban peserta didik betul tetapi kurang lengkap, skor 4
c. Jika jawaban peserta didik betul tetapi tidak lengkap, skor 2 

6

Pedoman Penilaian

Skor Diperoleh
Nilai Akhir =    x 100

Skor Maksimal

b. Guru melakukan penilaian Keterampilan terhadap peserta didik dengan meminta 
peserta didik untuk menyajikan permasalahan binatang yang halal atau haram dan 
solusinya. Penilaian keterampilan mengarah pada Spoken product

Rubrik Penialaian

NO NAMA SISWA

ASPEK YANG DINILAI

Cara 
menyampaikan 

pendapat

Bertanya 
(cara)

Menjawab 
pertanyaan

Antusiasme 
mengikuti 

pembelajaran
1

2

3

4

5

Kriteria Penilaian :

Kriteria Indikator Nilai Kualitatif Nilai Kuantitatif

80-100 Memuaskan 4

70-79 Baik 3

60-69 Cukup 2

45-59 Kurang 1
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c. Guru melalukan penilaian keterampilan peserta didik dengan meminta peserta didik 
untuk membagi kelompok dan mendiskusikan internal beberapa gambar binatang, 
dianalisa halal atau haram disertai argumen serta masing-masing perwakilan 
kelompok mempresentasikan

NO NAMA 
KELOMPOK

SKOR
TOTAL

PRESENTASI JAWABAN ARGUMEN

1 A Skor Max. 30 Skor Max. 30 Skor Max.40 100

2 B Skor Max. 30 Skor Max. 30 Skor Max.40 100

3 C Skor Max. 30 Skor Max. 30 Skor Max.40 100

4 D Skor Max. 30 Skor Max. 30 Skor Max.40 100

d. Guru melakukan penilaian sikap terhadap peserta didik dengan meminta peserta 
didik memberi tanda cek list (√) pada SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju)
pada kolom “Tentukan Sikapmu”.

Rubrik Penilaian

No.
Soal Rubrik Penilaian Skor

1. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3

2. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3

3. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

4. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3

5. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

6. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

7. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

8. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

9. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

10. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3
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Skor maksimal 30

Skor Diperoleh
Nilai Akhir =    x 100

Skor Maksimal

Catatan:

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

• Guru diharapkan memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki 
peserta didik selama dalam proses pembelajaran, terkait dengan sikap atau 
nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Catatan terkait dengan sikap 
atau nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik dapat dilakukan dengan 
menggunakan rubrik penilaian berikut ini:

Lembar Pengamatan Sikap

Tema  : …………………………………………………………. 
Sub Tema : ………………………………………………………….
Hari/tanggal : ………………………………………………………….

No Nama Peserta Didik

Perilaku Yang Diamati

Percaya Diri Disiplin Bekerjasama

3 2 1 3 2 1 3 2 1
1

2

3

4

dst.
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Keterangan:

Kriteria Penilaian
3 : Membudaya      
2 : Berkembang       
1 : Belum terlihat     

Catatan:

Perilaku yang diamati dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: partisipasi, jujur, 
sopan santun, dll.

Pengayaan

Bagi peserta didik yang sudah menguasai materi pembelajaran, diminta untuk  
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan oleh guru. (Guru mencatat dan 
memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

Materi pengayaan yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas 
dalam kegiatan pembelajaran adalah:
a. Menulis 2 ayat al Quran dan 2 hadits beserta terjemahnya yang berhubungan dengan:

- Binatang halal
- Binatang haram

b. Menulis tata cara penyembelihan binatang yang dihalalkan
c. Menyebutkan hikmah mengonsumsi binatang halal
d. Menyebutkan akibat-akibat mengonsumsi binatang haram
e. Menulis cara-cara menjauhi makan binatang yang haram

Remedial

Bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar, guru sebaiknya 
mengidenti ikasi tujuan pembelajaran belum dikuasai oleh peserta didik. Berdasar dari 
identi ikasi itu, guru menyampaikan pembelajaran ulang yang sudah fokus pada materi 
yang dianggap sulit oleh peserta didik. 

Pelaksanaan remedi dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang sesuai dengan 
keadaan, contoh: pada saat jam belajar (apabila masih ada waktu), diluar jam 
pembelajaran (30 menit setelah jam belajar selesai). Penilaian dilakukan dengan tipe 
soal sejenis.



38 Fikih  Kurikulum 2013

Interaksi Guru dengan Orang Tua

Kegitan belajar peserta didik di madrasah sebaiknya dikomunikasikan kepada orang 
tua/wali murid. Komunikasi ini bertujuan untuk memberikan laporan kegiatan belajar 
yang telah dialami oleh peserta didik. 

Bentuk komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara pihak madrasah menyediakan 
buku penghubung. Peserta didik diminta memperlihatkan “komentar guru” yang ada 
pada buku penghubung kepada orang tua/wali murid, dan orang tua/wali murid 
memberikan komentar balik serta membubuhkan tanda tangan sebagai tanda telah 
diketahui oleh orang tua/wali murid.
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Pelajaran-4
Jual Beli

Kompetensi Inti (KI)

KI-1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya
KI-2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya 
serta cinta tanah air

KI-3  Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, 
menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
di sekolah dan tempat bermain

KI-4  Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia

Kompetensi Dasar (KD)

1.1  Meyakini ketentuan tentang jual beli
2.1  Membiasakan jual beli yang dibolehkan
3.1  Memahami ketentuan jual beli
4.1  Mensimulasikan jual beli yang halal

Indikator Pencapaian KD

Peserta didik mampu :
a. Menjelaskan pengertian jual beli
b. Menjelaskan hukum jual beli
c. Menyebutkan rukun dan syarat jual beli
d. Menjelaskan jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang
e. Menjelaskan khiyar
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Tujuan Pembelajaran 

a. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan 
model pembelajaran Demonstration peserta didik dapat menjelaskan arti dan 
hukum jual beli

b. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan 
model pembelajaran Demonstration peserta didik dapat menjelaskan rukun dan 
syarat jual beli

c. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan 
model pembelajaran Demonstration peserta didik dapat menjelaskan jual beli yang 
diperbolehkan dan yang dilarang dan khiyar

Materi Pokok 

a. Pengertian

 Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan 
menurut pengertian ikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang 
yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar 
uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu.

b. Hukum Pinjam Jual Beli

Hukum jual beli ada 4 macam, yaitu:
o Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli
o Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk 

membayar hutang
o Sunah, misalnya menjual barang  kepada sahabat atau orang yang sangat 

memerlukan barang yang dijual
o Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. 

Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli 
untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman 
masyarakat.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada empat macam, yaitu:
o Penjual dan pembeli
o Benda yang dijual
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o Alat tukar yang sah (uang) 
o Ijab Kabul

Adapun syarat sah jual beli adalah sebagai berikut: 
o Penjual dan pembeli

• Dilakukan atas kemauan sendiri (tidak dipaksa)
• Barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat
• Penjual dan pembeli sudah baligh atau dewasa

o Barang yang dijualbelikan
• Keadaan barang suci atau dapat disucikan.
• Barang yang dijual  memiliki manfaat.
• Barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang 

dipercayakan kepadanya untuk dijual. 
o Ijab qobul

• Kabul harus sesuai dengan ijab
• Ada kesepakatan antara ijab dengan kabul pada barang yang ditentukan 

mengenai ukuran dan harganya
• Akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan 

akad
• Akad tidak boleh berselang lama, karena hal itu masih berupa janji.

d. Jual Beli Yang Diperbolehkan Dan Yang Dilarang

Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah :
o Telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli
o Jenis barang yang dijual halal
o Jenis barangnya suci
o Barang yang dijual memiliki manfaat
o Atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan
o Saling menguntungkan

 
 Sedangkan jual beli yang terlarang dalam agama Islam karena merugikan masyarakat 

di antaranya:
o Memperjualbelikan barang-barang yang haram
o Jual beli barang untuk mengacaukan pasar
o Jual beli barang curian
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o Jual beli dengan syarat tertentu
o Jual beli yang mengandung unsur tipuan 
o Jual beli barang yang belum jelas misalnya menjual ikan dalam kolam
o Jual beli barang untuk ditimbun

e. Khiyar

 Khiyar adalah hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Maksudnya, 
baik penjual atau pembeli mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan 
apakah meneruskan jual beli atau membatalkannya dalam waktu tertentu atau 
karena sebab tertentu.
Khiyar dalam jual beli ada tiga macam yaitu:
o Khiyar majlis
 Khiyar majlis adalah hak bagi penjual dan pembeli yang melakukan akad jual 

beli untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli selama mereka masih 
belum berpisah dari tempat akad

o Khiyar syarat
 Khiyar syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang 

atau masing-masing orang yang melakukan akad untuk membatalkan atau 
menetapkan jual belinya setelah mempertimbangkan dalam 1, 2, atau 3 hari

o Khiyar ‘aibi
 Khiyar ‘aibi adalah hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan jual beli 

karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada saat ijab 
kabul.

Proses Pembelajaran 

Pinjam Jual Beli (Pertemuan I)

a. Pendahuluan
1) Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdo’a bersama
2) Guru bertanya pada peserta didik untuk menjelaskan tentang apa yang 

diketahuinya tentang arti, hukum, rukun dan syarat jual beli
3) Guru memberikan apresiasi terhadap semua jawaban peserta didik dan 

mengaitkannya dengan materi pembelajaran
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
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b. Kegiatan Inti
1) Peserta didik diajak mengamati gambar.
2) Guru mendorong peserta didik agar dapat bertanya sesuai gambar, misalnya: 

Apakah nama kegiatan yang terdapat pada gambar? Mengapa Allah memerintah 
untuk melakukan jual beli? Bagaimana hukumnya? Apa saja rukun dan syaratnya 
jual beli?

3) Setelah proses bertanya peserta didik diminta untuk menemukan jawaban 
pertanyaan tersebut dengan cara membaca buku teks.

4) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang dapat 
digunakan adalah Demonstration.

5) Guru menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan untuk demonstrasi seperti: 
skenario, alat peraga berupa tayangan gambar (LCD)  yang berhubungan dengan 
materi pelajaran.

6) Guru menunjuk tiga orang peserta didik untuk mendemontrasikan sesuai 
skenario yang telah disiapkan. (1 orang sebagai penjual dan 2 orang sebagai 
pembeli upayakan terjadi tawar menawar seperti di pasar/warung)

7) Seluruh peserta didik  memperhatikan demontrasi dan mengamatinya.
8) Tiap peserta didik mengemukakan hasil pengamatannya
9) Peserta didik yang lain diberi kesempatan untuk ikut mendemonstrasikan
10) Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan 

hasil pengamatannya (sesuai dengan materi yang telah diberikan). Kegiatan ini 
berlangsung sampai seluruh peserta didik menyampaikan hasil pengamatannya.

11) Guru memberikan penguatan berkaitan dengan materi pelajaran
12) Guru memberikan penguatan diakhir kegiatan demonstrasi

c. Penutup
1) Peserta didik dengan bantuan guru diajak untuk membuat kesimpulan berkaitan 

dengan materi tentang arti, hukum, rukun, dan syaratnya jual beli
2) Guru memberikan penekanan kepada peserta didik agar senantiasa menguasai 

materi tentang arti, hukum, rukun dan syaratnya jual beli.
3) Guru mengajak peserta didik untuk melakukan re leksi terhadap pembelajaran 

yang baru dilaksakan, materi apa saja yang telah dikuasai, materi apa saja yang 
belum dikuasai, dan mengajak peserta didik untuk mengasosiasi apa yang 
seharusnya dilakukan dan dibiasakan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
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Catatan

Guru mendorong peserta didik untuk memperhatikan kolom-kolom yang terdapat 
dalam buku teks pelajaran sebagai berikut:
a. Insya Allah aku bisa : tantangan agar peserta didik bisa melakukannya
b. Hati-hati : pernyataan perhatian pada peserta didik untuk selalu melakukan atau 

menghindari
c. Ayo Menjawab : kegiatan yang harus peserta didik kerjakan untuk memahami 

materi.
d. Tugasku : kegiatan yang harus peserta didik kerjakan di rumah untuk interaksi 

antara guru dengan orang tua.

Jual Beli (Pertemuan II)

a. Pendahuluan
1) Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdo’a bersama
5) Guru bertanya pada peserta didik untuk menjelaskan tentang apa yang 

diketahuinya tentang jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang 
dan tentang khiyar

2) Guru memberikan apresiasi terhadap semua jawaban peserta didik dan 
mengaitkannya dengan materi pembelajaran

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

b. Kegiatan Inti
1) Peserta didik diajak mengamati gambar.
2) Guru mendorong peserta didik agar dapat bertanya sesuai gambar, misalnya: 

Apakah semua kegiatan jual beli diperbolehkan atau ada yang dilarang?  Apa 
saja yang kamu ketahui tentang khiyar? Ada berapa macam khiyar?

3) Setelah proses bertanya peserta didik diminta untuk menemukan jawaban 
pertanyaan tersebut dengan cara membaca buku teks.

4) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang dapat 
digunakan adalah Demonstration.

5) Guru menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan untuk demonstrasi seperti: 
skenario, alat peraga berupa tayangan gambar (LCD)  yang berhubungan dengan 
materi pelajaran.
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6) Guru menunjuk enam orang peserta didik untuk mendemontrasikan sesuai 
skenario yang telah disiapkan.(2 orang mendemonstrasikan khiyar majelis, 2 
orang mendemonstrasikan khiyar syarat, dan   2 orang lagi mendemonstrasikan 
khiyar aibi)

7) Seluruh peserta didik  memperhatikan demontrasi dan mengamatinya.
8) Tiap peserta didik mengemukakan hasil pengamatannya
9) Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan 

hasil pengamatannya (sesuai dengan materi yang telah diberikan). Kegiatan ini 
berlangsung sampai seluruh peserta didik menyampaikan hasil pengamatannya.

10) Guru memberikan penguatan berkaitan dengan materi pelajaran
11) Guru memberikan penguatan diakhir kegiatan demonstrasi

c. Penutup
1) Peserta didik dengan bantuan guru diajak untuk membuat kesimpulan berkaitan 

dengan materi jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang dan tentang 
khiyar.

2) Guru memberikan penekanan kepada peserta didik agar senantiasa membiasakan 
melakukan jual beli yang diperbolehkan dan menjauhi jual beli yang dilarang 
dan bisa melaksanakan khiyar

3) Guru mengajak peserta didik untuk melakukan re leksi terhadap pembelajaran 
yang baru dilaksakan, materi apa saja yang telah dikuasai, materi apa saja yang 
belum dikuasai, dan mengajak peserta didik untuk mengasosiasi apa yang 
seharusnya dilakukan dan dibiasakan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Catatan

Guru mendorong peserta didik untuk memperhatikan kolom-kolom yang terdapat 
dalam buku teks pelajaran sebagai berikut:
a. Insya Allah aku bisa : tantangan agar peserta didik bisa melakukannya
b. Hati-hati : pernyataan perhatian pada peserta didik untuk selalu melakukan atau 

menghindari
c. Ayo Menjawab : kegiatan yang harus peserta didik kerjakan untuk memahami 

materi.
d. Tugasku : kegiatan yang harus peserta didik kerjakan di rumah untuk interaksi 

antara guru dengan orang tua.
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• Pada kolom “Rangkuman” guru menyampaikan materi penting yang harus dikuasi 
oleh peserta didik yaitu berkaitan dengan materi makanan halal dan haram.

• Kolom “Hikmah” berisi kata-kata bijak yang dapat dijadikan sebagai motivasi hidup 
peserta didik.

Penilaian 

a. Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dengan meminta peserta didik 
mengerjakan soal yang telah tersedia pada kolom “Ayo Berlatih”.
Kunci jawaban:
Pihan Ganda
1. A 6. D
2. C 7. B
3. B 8. C
4. D 9. D
5. B 10. C

Isian 
11. tidak sah
12. mubah
13. qabul
14. haram
15. penawaran
16. khiyar
17. haram/dilarang
18. aibi
19. sunah
20. qabul

Uraian

21. Karena riba merugikan orang lain dan merusak stabilitas ekonomi masyarakat.
22. •     Penjual dan pembeli

• Barang yang dijual
• Alat tukar yang sah/uang
• Ijab kabul
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23. •     Khiyar majlis
• Khiyar syarat
• Khiyar ‘aibi

24. •     memperjualbelikan barang-barang yang haram
• menjual barang dengan harga yang lebih mahal dengan sistem kredit
• jual beli barang curian
• jual beli dengan syarat tertentu
• jual beli yang mengandung unsur tipuan 
• jual beli barang yang belum jelas misalnya menjual ikan dalam kolam
• jual beli barang untuk ditimbun

25.  

Pedoman penskoran

• Pilhan ganda skornya  = 30
• Isian skornya   = 40
• Uraian skornya   = 30

Rubrik Penilaian

No.
Soal Rubrik Penilaian Skor

1 a. Jika jawaban peserta didik betul dan lengkap, skor 6
b. Jika jawaban peserta didik betul tetapi kurang lengkap, skor 4
c. Jika jawaban peserta didik betul tetapi tidak lengkap, skor 2 

6

2 a. Jika jawaban peserta didik betul dan lengkap, skor 6
b. Jika jawaban peserta didik betul tetapi kurang lengkap, skor 4
c. Jika jawaban peserta didik betul tetapi tidak lengkap, skor 2 

6

3 a. Jika jawaban peserta didik betul dan lengkap, skor 6
b. Jika jawaban peserta didik betul tetapi kurang lengkap, skor 4
c. Jika jawaban peserta didik betul tetapi tidak lengkap, skor 2 

6

4 a. Jika jawaban peserta didik betul dan lengkap, skor 6
b. Jika jawaban peserta didik betul tetapi kurang lengkap, skor 4
c. Jika jawaban peserta didik betul tetapi tidak lengkap, skor 2 

6

5 a. Jika jawaban peserta didik betul dan lengkap, skor 6
b. Jika jawaban peserta didik betul tetapi kurang lengkap, skor 4
c. Jika jawaban peserta didik betul tetapi tidak lengkap, skor 2 

6
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Pedoman Penilaian

Skor Diperoleh
Nilai Akhir =    x 100

Skor Maksimal

b. Guru melakukan penilaian Keterampilan terhadap peserta didik dengan meminta 
peserta didik untuk menyajikan permasalahan binatang yang halal atau haram dan 
solusinya. Penilaian keterampilan mengarah pada Spoken product

NO NAMA 
KELOMPOK

SKOR
TOTAL

PRESENTASI JAWABAN ARGUMEN

1 A Skor Max. 30 Skor Max. 30 Skor Max.40 100

2 B Skor Max. 30 Skor Max. 30 Skor Max.40 100

3 C Skor Max. 30 Skor Max. 30 Skor Max.40 100

4 D Skor Max. 30 Skor Max. 30 Skor Max.40 100

c. Guru melakukan penilaian sikap terhadap peserta didik dengan meminta peserta 
didik memberi tanda cek list (√) pada SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju)
pada kolom “Tentukan Sikapmu”.

Rubrik Penilaian

No.
Soal Rubrik Penilaian Skor

1. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3

2. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3

3. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

4. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3

5. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

6. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

7. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3
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8. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

9. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

10. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3

Skor maksimal 30

Skor Diperoleh
Nilai Akhir =    x 100

Skor Maksimal

Catatan:

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

• Guru diharapkan memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki 
peserta didik selama dalam proses pembelajaran, terkait dengan sikap atau 
nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Catatan terkait dengan sikap 
atau nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik dapat dilakukan dengan 
menggunakan rubrik penilaian berikut ini:

Lembar Pengamatan Sikap

Tema  : …………………………………………………………. 
Sub Tema : ………………………………………………………….
Hari/tanggal : ………………………………………………………….

No Nama Peserta Didik

Perilaku Yang Diamati

Percaya Diri Disiplin Bekerjasama

3 2 1 3 2 1 3 2 1
1

2

3

4

dst.
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Keterangan:

Kriteria Penilaian
3 : Membudaya      
2 : Berkembang       
1 : Belum terlihat     

Catatan:

Perilaku yang diamati dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: partisipasi, jujur, 
sopan santun, dll.

Pengayaan

Bagi peserta didik yang sudah menguasai materi pembelajaran, diminta untuk  
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan oleh guru. (Guru mencatat dan 
memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

Materi pengayaan yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas 
dalam kegiatan pembelajaran adalah:
a. Menulis 1 ayat al Quran terjemahnya sebagai dasar hukum jual beli!
b. Menulis bagaimana caranya melaksanakan jual beli yang disyariatkan agama Islam!
c. Menulis bagaimana caranya menghindari jual beli yang dilarang agama!

Remedial

Bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar, guru sebaiknya 
mengidenti ikasi tujuan pembelajaran belum dikuasai oleh peserta didik. Berdasar dari 
identi ikasi itu, guru menyampaikan pembelajaran ulang yang sudah fokus pada materi 
yang dianggap sulit oleh peserta didik. 

Pelaksanaan remedi dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang sesuai dengan 
keadaan, contoh: pada saat jam belajar (apabila masih ada waktu), diluar jam 
pembelajaran (30 menit setelah jam belajar selesai). Penilaian dilakukan dengan tipe 
soal sejenis.
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Interaksi Guru dengan Orang Tua

Kegitan belajar peserta didik di madrasah sebaiknya dikomunikasikan kepada orang 
tua/wali murid. Komunikasi ini bertujuan untuk memberikan laporan kegiatan belajar 
yang telah dialami oleh peserta didik. 

Bentuk komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara pihak madrasah menyediakan 
buku penghubung. Peserta didik diminta memperlihatkan “komentar guru” yang ada 
pada buku penghubung kepada orang tua/wali murid, dan orang tua/wali murid 
memberikan komentar balik serta membubuhkan tanda tangan sebagai tanda telah 
diketahui oleh orang tua/wali murid.



52 Fikih  Kurikulum 2013

Pelajaran-5
Pinjam Meminjam

Kompetensi Inti (KI)

KI-1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya
KI-2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya 
serta cinta tanah air

KI-3  Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, 
menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
di sekolah dan tempat bermain

KI-4  Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia

Kompetensi Dasar (KD)

1.2  Meyakini ketentuan tentang pinjam meminjam
2.2  Mengamalkan ketentuan pinjam meminjam
3.2  Memahami tata cara pinjam meminjam
4.2  Mensimulasikan pinjam meminjam

Indikator Pencapaian KD

Peserta didik mampu :
a. Menjelaskan pengertian pinjam meminjam
b. Menjelaskan hukum pinjam meminjam
c. Menyebutkan rukun dan syarat pinjam meminjam
d. Menjelaskan kewajiban bagi peminjam
e. Menjelaskan ikhlas meminjamkan barang
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Tujuan Pembelajaran 

a. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan 
model pembelajaran Demonstration peserta didik dapat menjelaskan arti dan 
hukum pinjam meminjam.

b. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan 
model pembelajaran Demonstration peserta didik dapat menjelaskan rukun dan 
syarat pinjam meminjam.

c. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan 
model pembelajaran Demonstration peserta didik dapat menjelaskan kewajiban 
bagi peminjam dan merasa ikhlas meminjam barang.

Materi Pokok 

a. Pengertian

 Pinjam meminjam dalam istilah ikih disebut ‘ariyah. ‘Ariyah berasal dari bahasa Arab 
yang artinya pinjaman. ‘Ariyah adalah pemberian manfaat suatu benda halal dari 
seseorang kepada orang lain tanpa mengharap imbalan dengan tidak mengurangi 
atau merusak barang dan dikembalikan secara utuh, tepat pada waktunya. 

b. Hukum Pinjam Meminjam

 Hukum asal meminjamkan sesuatu kepada orang lain adalah sunah karena menolong 
orang lain, tetapi bisa berubah menjadi wajib maupun haram.
o  Wajib: apabila meminjamkan sesuatu kepada orang lain yang sangat 

membutuhkan. Misalnya  meminjamkan mobil untuk mengantar orang sakit 
keras ke rumah sakit.

o  Haram: apabila meminjamkan barang untuk melakukan perbuatan maksiat 
atau perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya meminjamkan pisau 
untuk berkelahi, atau meminjamkan mobil untuk melakukan perampokan.

c. Rukun Pinjam Meminjam

o Ada orang yang meminjamkan (musta’ir), syaratnya:
• Baligh
• Berakal 
• Bukan pemboros
• Tidak dipaksa
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o Ada orang yang meminjam (mu’ir), syaratnya:
• Baligh
• Berakal
• Bukan pemboros

o Ada barang yang dipinjam (musta’ar), syaratnya:
• Memiliki manfaat dan dapat dimanfaatkan
• Zatnya tidak rusak waktu mengembalikannya

o  Ada Ijab Qobul, syaratnya:
• Lafal ijab dan qobul dapat dimengerti oleh kedua belah pihak
• Lafal ijab dilanjutkan dengan qobul 

d. Kewajiban bagi Peminjam

o Menjaga barang pinjaman dengan baik
o Memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa merusaknya
o Tidak meminjamkan barang pinjaman pada orang lain,kecuali mendapat izin 

dari pemilik barang
o Apabila barang pinjaman rusak, peminjam wajib memperbaiki atau  menggantinya
o Apabila barang pinjaman memerlukan ongkos angkutan atau biaya perawatan, 

maka biaya tersebut ditanggung oleh peminjam. 
o Pinjaman yang disertai jaminan, waktu mengembalikan barang harus 

membayarnya.

e. Ikhlas meminjamkan barang

 Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial, artinya untuk saling tolong 
menolong satu dengan lainnya. Diantaranya praktek meminjamkan barang kepada 
yang membutuhkan. Hal ini pasti terjadi di tengah-tengah kehidupan kita di 
masyarakat, maka hendaknya bisa ikhlas dalam hal meminjamkan sesuatu kepada 
orang yang sedang membutuhkan.

Proses Pembelajaran 

Pinjam Meminjam (Pertemuan I)

a. Pendahuluan
1) Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdo’a bersama
2) Guru bertanya pada peserta didik untuk menjelaskan tentang apa yang 
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diketahuinya tentang arti, hukum, rukun, dan syaratnya pinjam meminjam
3) Guru memberikan apresiasi terhadap semua jawaban peserta didik dan 

mengaitkannya dengan materi pembelajaran
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

b. Kegiatan Inti
1) Peserta didik diajak mengamati gambar.
2) Guru mendorong peserta didik agar dapat bertanya sesuai gambar, misalnya: 

Apakah nama kegiatan yang terdapat pada gambar? Mengapa Allah memerintah 
untuk melakukan pinjam meminjam? Bagaimana hukumnya? Apa manfaat 
langsung yang dapat dirasakan?

3) Setelah proses bertanya peserta didik diminta untuk menemukan jawaban 
pertanyaan tersebut dengan cara membaca buku teks.

4) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang dapat 
digunakan adalah Demonstration.

5) Guru menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan untuk demonstrasi seperti: 
skenario, alat peraga berupa tayangan gambar (LCD)  yang berhubungan dengan 
materi pelajaran.

6) Guru menunjuk dua orang peserta didik untuk mendemontrasikan sesuai 
skenario yang telah disiapkan.

7) Seluruh peserta didik  memperhatikan demontrasi dan mengamatinya.
8) Tiap peserta didik mengemukakan hasil pengamatannya
9) Peserta didik diberi kesempatan untuk mendemonstrasikan jika ada pengalaman 

yang sesuai dengan materi yang sedang diberikan
10) Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan 

hasil pengamatannya (sesuai dengan materi yang telah diberikan). Kegiatan ini 
berlangsung sampai seluruh peserta didik menyampaikan hasil pengamatannya.

11) Guru memberikan penguatan berkaitan dengan materi pelajaran
12) Guru memberikan penguatan diakhir kegiatan demonstrasi

c. Penutup
1) Peserta didik dengan bantuan guru diajak untuk membuat kesimpulan berkaitan 

dengan materi tentang arti, hukum, rukun, dan syaratnya pinjam meminjam
2) Guru memberikan penekanan kepada peserta didik agar senantiasa menguasai 

materi tentang arti, hukum, rukun dan syaratnya pinjam meminjam
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3) Guru mengajak peserta didik untuk melakukan re leksi terhadap pembelajaran 
yang baru dilaksakan, materi apa saja yang telah dikuasai, materi apa saja yang 
belum dikuasai, dan mengajak peserta didik untuk mengasosiasi apa yang 
seharusnya dilakukan dan dibiasakan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Catatan

Guru mendorong peserta didik untuk memperhatikan kolom-kolom yang terdapat 
dalam buku teks pelajaran sebagai berikut:
a. Insya Allah aku bisa : tantangan agar peserta didik bisa melakukannya
b. Hati-hati : pernyataan perhatian pada peserta didik untuk selalu melakukan atau 

menghindari
c. Ayo Menjawab : kegiatan yang harus peserta didik kerjakan untuk memahami 

materi.
d. Tugasku : kegiatan yang harus peserta didik kerjakan di rumah untuk interaksi 

antara guru dengan orang tua.

Pinjam Meminjam (Pertemuan II)

a. Pendahuluan
1) Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdo’a bersama
2) Guru bertanya pada peserta didik untuk menjelaskan tentang apa yang 

diketahuinya tentang kewajiban bagi  peminjam dan bersifat ikhlas meminjamkan 
barang

3) Guru memberikan apresiasi terhadap semua jawaban peserta didik dan 
mengaitkannya dengan materi pembelajaran

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

b. Kegiatan Inti
1) Peserta didik diajak mengamati gambar.
2) Guru mendorong peserta didik agar dapat bertanya sesuai gambar, misalnya: 

Apa saja kewajiban bagi seorang peminjam seperti yang terlihat pada gambar? 
Apa yang kalian rasakan bilamana barangmu dipinjam oleh orang lain? Ikhlas 
apa tidak?

3) Setelah proses bertanya peserta didik diminta untuk menemukan jawaban 
pertanyaan tersebut dengan cara membaca buku teks.
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4) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang dapat 
digunakan adalah Demonstration.

5) Guru menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan untuk demonstrasi seperti: 
skenario, alat peraga berupa tayangan gambar (LCD)  yang berhubungan dengan 
materi pelajaran.

6) Guru menunjuk tiga orang peserta didik untuk mendemontrasikan sesuai 
skenario yang telah disiapkan.

7) Seluruh peserta didik  memperhatikan demontrasi dan mengamatinya.
8) Tiap peserta didik mengemukakan hasil pengamatannya
9) Peserta didik diberi kesempatan untuk mendemonstrasikan jika ada pengalaman 

yang sesuai dengan materi yang sedang diberikan
10) Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan 

hasil pengamatannya (sesuai dengan materi yang telah diberikan). Kegiatan ini 
berlangsung sampai seluruh peserta didik menyampaikan hasil pengamatannya.

11) Guru memberikan penguatan berkaitan dengan materi pelajaran
12) Guru memberikan penguatan di akhir kegiatan demonstrasi

c. Penutup
1) Peserta didik dengan bantuan guru diajak untuk membuat kesimpulan berkaitan 

dengan materi kewajiban bagi peminjam barang.
2) Guru memberikan penekanan kepada peserta didik agar senantiasa membiasakan 

untuk ikhlas meminjamkan barang
3) Guru mengajak peserta didik untuk melakukan re leksi terhadap pembelajaran 

yang baru dilaksakan, materi apa saja yang telah dikuasai, materi apa saja yang 
belum dikuasai, dan mengajak peserta didik untuk mengasosiasi apa yang 
seharusnya dilakukan dan dibiasakan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Catatan

Guru mendorong peserta didik untuk memperhatikan kolom-kolom yang terdapat 
dalam buku teks pelajaran sebagai berikut:
a. Insya Allah aku bisa : tantangan agar peserta didik bisa melakukannya
b. Hati-hati : pernyataan perhatian pada peserta didik untuk selalu melakukan atau 

menghindari
c. Ayo Menjawab : kegiatan yang harus peserta didik kerjakan untuk memahami 

materi.
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d. Tugasku : kegiatan yang harus peserta didik kerjakan di rumah untuk interaksi 
antara guru dengan orang tua.

• Pada kolom “Rangkuman” guru menyampaikan materi penting yang harus dikuasai 
oleh peserta didik yaitu berkaitan dengan materi makanan halal dan haram.

• Kolom “Hikmah” berisi kata-kata bijak yang dapat dijadikan sebagai motivasi hidup 
peserta didik.

Penilaian 

a. Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dengan meminta peserta didik 
mengerjakan soal yang telah tersedia pada kolom “Ayo Berlatih”.
Kunci jawaban:
Pihan Ganda
1. A 6. D
2. B 7. D
3. D 8. B
4. C 9. A
5. C 10. C

Isian 
11. bantua orang lain
12. kikir
13. al Maidah ayat 2
14. mubah
15. musta’ir
16. ada manfaatnya
17. merawatnya
18. ijab qobul
19. haram
20. wajib

Uraian
21. ‘Ariyah adalah pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada 

orang lain tanpa mengharap imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak 
barang dan dikembalikan secara utuh, tepat pada waktunya.
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22. Rukun pinjam meminjam adalah : 
a. Mu’ir
b. Musta’ir
c. Musta’ar
d. Ijab qabul

23. a.    Menjaga dan memanfaatkan barang pinjaman dengan pinjaman
b. Mengganti bila rusak atau hilang
c. Mengembalikan tepat pada waktunya

24. Syarat pinjam meminjam : 
a. Syarat bagi peminjam dan yang meminjamkan adalah: baligh, berakal sehat 

dan tidak dipaksa
b. Syarat barang yang dipinjamkan : ada manfaat, bendanya tidak rusak saat 

dikembalkan
c. Syarat ijab kabul adalah : dapat dimengerti kedua belah pihak

25. Karena manusia diciptakan oleh Allah sebagai sebagai makhluk sosial. Ia harus 
berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Tetapi ternyata tidak semua kebutuhan kita dapat dipenuhi secara mandiri. Ada 
saatnya kita sangat memerlukan bantuan orang lain dan ada saatnya pula kita 
menolong orang lain, maka terjadilah pinjam meminjam.

Pedoman penskoran

• Pilhan ganda skornya  = 30
• Isian skornya   = 40
• Uraian skornya   = 30

Rubrik Penilaian

No.
Soal Rubrik Penilaian Skor

1 a. Jika jawaban peserta didik betul dan lengkap, skor 6
b. Jika jawaban peserta didik betul tetapi kurang lengkap, skor 4
c. Jika jawaban peserta didik betul tetapi tidak lengkap, skor 2 

6

2 a. Jika jawaban peserta didik betul dan lengkap, skor 6
b. Jika jawaban peserta didik betul tetapi kurang lengkap, skor 4
c. Jika jawaban peserta didik betul tetapi tidak lengkap, skor 2 

6
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3 a. Jika jawaban peserta didik betul dan lengkap, skor 6
b. Jika jawaban peserta didik betul tetapi kurang lengkap, skor 4
c. Jika jawaban peserta didik betul tetapi tidak lengkap, skor 2 

6

4 a. Jika jawaban peserta didik betul dan lengkap, skor 6
b. Jika jawaban peserta didik betul tetapi kurang lengkap, skor 4
c. Jika jawaban peserta didik betul tetapi tidak lengkap, skor 2 

6

5 a. Jika jawaban peserta didik betul dan lengkap, skor 6
b. Jika jawaban peserta didik betul tetapi kurang lengkap, skor 4
c. Jika jawaban peserta didik betul tetapi tidak lengkap, skor 2 

6

Pedoman Penilaian

Skor Diperoleh
Nilai Akhir =    x 100

Skor Maksimal

b. Guru melakukan penilaian keterampilan peserta didik dengan mengarahkan, 
meminta peserta didik untuk membagi beberapa kelompok dan menulis kisah 
pendek tentang “Pinjam meminjam sepatu olah raga antara Abid dan Akmal” sesuai 
dengan Fiqh Islam !. untuk dibacakan di depan kelas. (Written Product)

NO NAMA 
KELOMPOK

SKOR
TOTAL

PRESENTASI JAWABAN ARGUMEN

1 A Skor Max. 30 Skor Max. 30 Skor Max.40 100

2 B Skor Max. 30 Skor Max. 30 Skor Max.40 100

3 C Skor Max. 30 Skor Max. 30 Skor Max.40 100

4 D Skor Max. 30 Skor Max. 30 Skor Max.40 100

c. Guru melakukan penilaian sikap terhadap peserta didik dengan meminta peserta 
didik memberi tanda cek list (√) pada SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju)
pada kolom “Tentukan Sikapmu”.
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 Rubrik Penilaian

No.
Soal Rubrik Penilaian Skor

1. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3

2. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3

3. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

4. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3

5. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

6. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

7. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

8. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

9. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

10. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3

Skor maksimal 30

Skor Diperoleh
Nilai Akhir =    x 100

Skor Maksimal

Catatan:

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

• Guru diharapkan memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki 
peserta didik selama dalam proses pembelajaran, terkait dengan sikap atau 
nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Catatan terkait dengan sikap 
atau nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik dapat dilakukan dengan 
menggunakan rubrik penilaian berikut ini:
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Lembar Pengamatan Sikap

Tema  : …………………………………………………………. 
Sub Tema : ………………………………………………………….
Hari/tanggal : ………………………………………………………….

No Nama Peserta Didik

Perilaku Yang Diamati

Percaya Diri Disiplin Bekerjasama

3 2 1 3 2 1 3 2 1
1

2

3

4

dst.
Keterangan:

Kriteria Penilaian
3 : Membudaya      
2 : Berkembang       
1 : Belum terlihat     

Catatan:

Perilaku yang diamati dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: partisipasi, jujur, 
sopan santun, dll.

Pengayaan

Bagi peserta didik yang sudah menguasai materi pembelajaran, diminta untuk  
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan oleh guru. (Guru mencatat dan 
memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).
Materi pengayaan yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas dalam 

kegiatan pembelajaran adalah:
a. Menulis 1 ayat al Quran dan 1 hadits beserta terjemahnya yang berhubungan dengan 

pinjam meminjam
b. Menulis bagaimana caranya bersifat ikhlas meminjamkan barang kepada orang lain?
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Remedial

Bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar, guru sebaiknya 
mengidenti ikasi tujuan pembelajaran belum dikuasai oleh peserta didik. Berdasar dari 
identi ikasi itu, guru menyampaikan pembelajaran ulang yang sudah fokus pada materi 
yang dianggap sulit oleh peserta didik. 

Pelaksanaan remedi dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang sesuai dengan 
keadaan, contoh: pada saat jam belajar (apabila masih ada waktu), diluar jam 
pembelajaran (30 menit setelah jam belajar selesai). Penilaian dilakukan dengan tipe 
soal sejenis.

Interaksi Guru dengan Orang Tua

Kegitan belajar peserta didik di madrasah sebaiknya dikomunikasikan kepada orang 
tua/wali murid. Komunikasi ini bertujuan untuk memberikan laporan kegiatan belajar 
yang telah dialami oleh peserta didik. 

Bentuk komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara pihak madrasah menyediakan 
buku penghubung. Peserta didik diminta memperlihatkan “komentar guru” yang ada 
pada buku penghubung kepada orang tua/wali murid, dan orang tua/wali murid 
memberikan komentar balik serta membubuhkan tanda tangan sebagai tanda telah 
diketahui oleh orang tua/wali murid.
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