PEDOMAN PENELITIAN

MANAJEMEN STRATEGIK KEPALA MADRASAH DALAM
PENINGKATAN MUTU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM DI MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL FALAH DAWE, KUDUS

A. Pedoman Wawancara
1. Perencanaan Manajemen Strategik
a. Menjelaskan visi, misi dan tujuan
1) Apa visi, misi, dan tujuan yang di tetapkan di MA Miftahul
Falah Dawe?
2) Bagaimana perumusan visi, misi dan tujuan yang telah
ditetapkan di MA Miftahul Falah Dawe?
3) Siapa saja yang terlibat dalam perumusan visi, misi dan tujuan
di MA Miftahul Falah Dawe?
4) Seberapa petingnya dari visi, misi dan tujuan yang telah
ditetapkan di MA Miftahul Falah Dawe?
b. Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal
1) Bagaimana madrasah dalam menganalisis faktor internal dan
internal dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Miftahul
Falah Dawe?
2) Siapa saja yang terlibat dalam menganalisis faktor internal dan
eksternal di MA Miftahul Falah Dawe?
3) Apa saja yang menjadi daya kekuatan dan kelemahan dari
analisis internal di MA Miftahul Falah Dawe?
4) Apa saja peluang dan ancaman dari analisis eksternal di MA
Miftahul Falah Dawe?
5) Bagaimana cara menanggulangi dan mengatasi kelemahan serta
ancaman yang di MA Miftahul Falah Dawe?

c. Mengidentifikasi rencana jangka pendek, menengah dan panjang
1) Apakah madrasah telah melakukan rencana jangka pendek,
menengah dan panjang dalam meningkatkan mutu pendidikan
di MA Miftahul Falah Dawe? Kira-kira apa saja?
2) Siapa saja yang terlibat dalam perumusan rencana jangka
pendek, menengah dan panjang di MA Miftahul Falah Dawe?
3) Bagaimana merumuskan rencana tersebut?
4) Apakah ada kendala-kendala dalam merumuskan rencana
tersebut?
d. Mengidentifikasi pembelajaran Matapelajaran PAI
1) Apa saja strategi yang dilakukan untuk meningkatkan
matapelajaran PAI di MA Miftahul Falah Dawe?
2) Bagaimana

komptensi

dari

masing-masing

pengampu

pendidikan matapelajaran PAI di MA Miftahul Falah Dawe?
3) Apakah pengampu matapelajaran PAI di MA Miftahul Falah
Dawe sesuai dengan latar belakang pendidikan?
4) Apa saja kendala-kendala pembelajaran PAI di MA Miftahul
Falah Dawe?

2. Pelaksanaan Manajemen Strategik
a. Menentukan kebijakan madrasah
1) Apa saja kebijkan yang telah ditetapkan di MA Miftahul Falah
Dawe?
2) Apa manfaat yang diperoleh dari kebijakan yang telah
dilakukan di MA Miftahul Falah Dawe?
3) Apakah ada kendalam saat melaksanakan kebijakan di MA
Miftahul Falah Dawe?
b. Memotivasi pendidik dan tenaga kependidikan
1) Apakah kepala madrasah memberikan motivasi, pengarahan
atau perintah kepada pendidik dan tenaga kependidikan terkait
dengan kompetensinya di MA Miftahul Falah Dawe?

2) Bagaimana

cara

memotivasi

untuk

meningkatkan

profesionalitas tenaga pendidik dan kependidikan di MA
Miftahul Falah Dawe?
3) Apakah

ada

reward

(hadiah)

atau

punishment

(peringatan/hukuman) bagi pendidikn dan tenaga kependidikan,
sehingga dapat menjalankan tugasnya lebih baik lagi?
c. Mengemban budaya yang mendukung strategi
1) Apa saja budaya yang dilakukan untuk mendukung strategi di
MA Miftahul Falah Dawe?
2) Bagaimana langkah-langkah budaya yang dilakukan untuk
mendukung strategi di MA Miftahul Falah Dawe?
3) Adakah hambatan saat menerapkan budaya yang mendukung
strategi di MA Miftahul Falah Dawe?
4) Apa saja manfaat yang telah diperoleh?

3. Evaluasi Manajemen Strategik
a. Memonitor seluruh hasil-hasil dari pembuatan dan penerapan
strategik
1) Bagaiaman cara memonitor seluruh hasil dari perencanaan dan
pelaksanaan manajemen strategik dalam meningkatkan mutu
pendidikan mata pelajaran PAI di MA Miftahul Falah Dawe?
2) Apa saja yang menjadi hambatan dalam memonitor hasil
perencanaan dan pelaksanaan manajemen strategik di MA
Miftahul Falah Dawe?
b. Mengukur kinerja individu dan madrasah
1) Bagaiaman cara mengukur kinerja masing-masing individu,
terutama pendidik matapelajaran PAI di MA Miftahul Falah
Dawe?
2) Permasalahan apa yang sering muncul pada saat melakukan
perencanaan dan pelaksanaan manajemen strategik di MA
Miftahul Falah Dawe?

3) Program-program apa saja yang dilakukan oleh pendidik
matapelajaran

PAI

untuk

meningkatkan

pemahaman

keagamaan siswa di MA Miftahul Falah Dawe?
c. Mengambil langkah-langkah perbaikan
1) Bagaimana
masalah

langkah-langkah

saat

melakukan

perbaikan
perencaan

untuk
dan

mengatasi
pelaksanaan

manajemen strategic di MA Miftahul Falah Dawe?
2) Apa saja langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah
tersebut?
3) Bagaimana perkembangan madrasah setelah melakiukan
manajemen strategik untuk meningkatkan mutu pembelajaran
PAI di MA Miftahul Falah Dawe?

B. Pedoman Dokumentasi
1. Rencana Kerja Tahunan
2. Rencana Kerja Jangka Pendek, Menengah dan Panjang
3. Evaluasi diri Madrasah
4. Identifikasi Faktor Internal, baik kelemahan dan kekuatan
5. Bahan Ajar Matapelajaran PAI di MA Miftahul Falah Dawe
6. Dokumen pendukung lainnya

C. Pedoman Observasi
1. Melihat pelatihan Informasi dan Teknologi (IT) bagi pendidik dan
tenaga kependidikan
2. Pelaksanaan rapat guru
3. Pelaksanaan supervise proses pembelajaran di madrasah
4. Rapat pleno dengan wali murid

D. Teknik Pengumpulan Data

Observasi

Trianggulasi/
Gabungan

Teknik
Pengmumpulan
Data

Wawancara

Dokumentasi

E. Macam-Macam Teknik Observasi

Observasi yang
pasif
Observasi yang
moderat
Observasi
Partisipatif
Macam-Macam
Observasi

Observasi terus
terang dan
tersamar
Obsevasi tak
terstruktur

Observasi yang
aktif
Observasi yang
lengkap

DAFTAR INFORMAN

No.

Nama

Jabatan

1.

H. ASNADI, S.Ag, M.Si

Kepala Madrasah

2.

MOH. ALI NUHIN, S.Pd.

Waka Kurikulum

3.

H. ULIN NUHA, S.Pd.I

Waka Kesiswaan

4.

ANIQ ABDULLAH, S.Pd.I

Guru BK/Guru Kelas

5.

AINNA KHOIRON NAWALI, S.Pd.I. Guru Mapel Fikih

6.

MACHSUN HADI

Waka Sarana Prasarana dan Humas

7.

NOVITA (Wali murid)

Wali Murid dari Layyuwina Faridatuzzahro kelas X -C

8.

HERI PIYANTO

Wali Murid dari Iva Nairotul Ilmi kelas X-C

9.

HARUN

Wali Murid dari Maulinda Wijayanti kelas X-C

10.

RAWAN

Wali Murid dari Nadila Hikmawati kelas X-C

11.

ALI MAHMUDI

Wali Murid dari Annisa Aulia Rohmawati kelas X-C

12.

SUGIYANTO

Wali Murid dari Herman Wahyudi kelas X-D

13.

MUJI BUDIMAN

Wali Murid dari Iqbal Muzakki kelas X-D

14.

SYU’AIB

Wali Murid dari M. Labib Anfasa kelas X-D

15.

MUNDI SUTEHIN

Wali Murid dari Suryo Birowo kelas X-D

16.

SYUKRI

Wali Murid dari Elliza Zizidtuqo kelas XI-C

17.

ALI MAHMUDI

Wali Murid dari Tri Ramandani kelas XII-C

18.

NGARMIN

Wali Murid dari Ahmad Azka Wahyudi kelas XI-G

DAFTAR PRESTASI BIDANG NONAKADEMIK SISWA
MA NU MIFTAHUL FALAH

NO

KATEGORI LOMBA

TINGKAT

JUARA

TAHUN

NAMA

1.

Bulutangkis Porsema

Kabupaten

3

2019

M. Anas Hudaifi
1. Erwin Maulana
A
2. Hanif Fadlur R
3. M. Khoirul Latif

2

Lomba Cerdas Cermat
Pramuka SMADA SCOUT

Kabupaten

3

2019

3

Pencak Silat POPDA

Kabupaten

3

2019

Frans Billy

4

Kaligrafi STAI AlAnwar

Karisedenan

1

2019

Rif’an Maulana

Karisedenan

1

2019

M. Choirul Anam

Kabupaten

1

2019

Rif’an Maulana

Jawa Tengah

1

2019

Rif’an Maulana

Karesidenan

2

2019

Tim Majalah
Miffa

Kaligrafi
5

(Semarak MILAD ke VI
STAI Al-Anwar)
Kaligrafi

6
( Porsema 2019)
Kaligrafi
7
(Porsema 2019)
3D Wall Magazine
8

(ULTAH RADAR
KUDUS 2019)

9

Musabaqoh Qiroatul
Kutub

Kecamatan

3

2019

M. Khoirul Latif

10

Futsal Porsema

Kabupaten

3

2019

Tim Futsal MA
Miffa

11

Bulu Tangkis

Kecamatan

2

2019

M. Anas Hudaifi

12

Futsal

Kecamatan

3

2019

Tim Futsal MA
Miffa

Kabupaten

3

2019

Afif Ahzamil F

Kabupaten

3

2019

Mia Dwi Astuti

Kabupaten

1

2019

Noor Khumaidah

KaresidenanPati

2

2019

Nila Rahmawati

KaresidenanPati

3

2019

Choirul Anam

KaresidenanPati

2

2019

Ananda Ayu
Saputri

KaresidenanPati

3

2019

Regita Dwi Yogi
Nisa’ul Fitria

1

2019

Rif’an Maulana

(PROSEMA )

Se-Jawa
Tengah

Pencak Silat POPDA

Kabupaten

2

2018

Frans Billy

Catur PA
13
(PORSEMA 2019)
Catur PI
14
(PORSEMA 2019)
Pidato Bahasa Arab
15

(PORSENI PC IPNU
IPPNU Kudus)
Lomba Insya’

16

(Bulan Bahasa IAIN
Kudus)
Kaligrafi Kontemporer

17

(SEMARAK MILAD
Ke-VI STAI Al-Anwar)
Reportase

18

(Ultah RADAR Kudus
2019)
Maket

19
(Ultah Dipo Sri Festival)
Kaligrafi Mushaf
20

21

22

LCTP Pramuka

Kecamatan

2

2018

23

3D Wall Magazine

Karisedenan

1

2018

1. Ahmad
Thoyyib
Sertiyansyah
2. Hanif Fadlur
Rahman
3. M. Khoirul
Latif

Tim Majalah Miffa

SILABUS PEMBELAJARAN
SATUAN PENDIDIKAN
MATA PELAJARAN
KELAS/PEMINATAN
SEMESTER

: MADRASAH ALIYAH
: FIKIH
: XII/ MIA, IIS, BAHASA
: GANJIL

KOMPETENSI INTI :
KI 1
KI 2

KI 3

KI 4

: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan baksat dan
minatnya untuk memecahkan masalah
: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

SILABUS KELAS XII / GANJIL
Kompetensi Dasar
(1)

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

(2)

(3)

1.1 Meyakini kesempurnaan ajaran
agama islam melalui
kompleksitas aturan fiqih

Kesadaran pentingnya nilainilai dari ketentuan sistim
siyasah syar’iyah dan sumber
hukum islam

2.1 Menunjukkan perilaku taat
terhadap ketentuan hokum fiqih

Pembiasaan pentingnya sikap
selektif dan hati-hati dalam

Menanamkan kesadaran
pentingnya nilai-nilai dari
ketentuan sistim siyasah
syar’iyah dan sumber hukum
islam
Pembiasaan pentingnya sikap
selektif dan hati-hati sebagai

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(4)

(5)

(6)

1. Penilaian Diri
2. Penilaian Teman
3. Observasi
4. Jurnal

-

-

1. Penilaian Diri
2. Penilaian Teman

-

-

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

dalam kehidupan sehari-hari

ketentuan sistim siyasah
syar’iyah dan sumber hukum
islam

2 TM
(4 x 45
Menit)

 Buku
Pedoman
Guru Mapel
Fikih MA,
Kemenag
RI, 2014

3.1 Menelaah ketentuan Islam
tentang pemerintahan (khilafah)

4.1. Menyajikan contoh penerapan
dasar-dasar khalifah

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

Khilafah.

implementasi dari
pemahaman ketentuan sistim
siyasah syar’iyah dan sumber
hukum islam

Mengamati
-Menyimak penjelasan
guru tentang pengertian
khilafah.
- Mengamati gambar / video
tentang khilafah.
- Menyimak hasil
pengamatan gambar /
videonya
- Membaca materi tentang
ketentuan khilafah.
Menanya:
- Memberikan
tanggapan hasil
penjelasan guru
tentang pengertian
khalifah.
- Memotivasi untuk
mengajukan pertanyaan
- Mengajukan pertanyaan
terkait tentang ketentuan
khilafah.
Eksperimen/explorasi:

3. Observasi
4. Jurnal
Guru memilih
bentuk penilaian
yang sesuai
kompetensi yang
ingin dicapai
Tugas
 Mengumpulkan
gambar/ berita/
artikel/ video
yang sesuai
materi ajar
 Tes



Tes
tulis
Lisan

Portofolio
 Membuat paparan
tentang
materi
ajar
beserta
contoh-contoh
dilapangan

 Buku
Pegangan
Siswa
Mapel Fikih
MA,
Kemenag
RI, 2014
 Al-Qur’an
dan
Terjamahan
ya
 Buku
penunjang
lainnya

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

-

Menggali informasi
tentang khilafah.
- Menguatkan dengan
menjelaskan hasil
pengamatan dan
pertanyaan peserta didik
- Mencari data tentang
ketentuan khilafah pada
sumber lain.
- Mendiskusikan
data/bahan yang
diperoleh secara
bergantian
Mengasosiakan:
- Menilai dan menganalisa
hasil presentasi kelompok
lain
- Mengidentifikasi
ketentuan khilafah
- Menganalis hikmah
ketentuan khilafah
Mengkomunikasikan
- Memaparkan tentang
pelaksanaan khilafah
- Melaksanakan tanya
jawab
- Menyimpulkan materi
pelajaran tersebut dalam
bentuk bagan tentang
ketentuan khilafah
Subdit Kurikulum dan Evaluasi

yang
relevan
 Media cetak
dan
elektronik
sesuai
materi
 Lingkungan
sekitar yang
mendukung

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

- Merefleksi terhadap
pembelajaran yang telah
dilaksanakan
3.2 Memahami konsep jihad dalam
Islam

4.2. Menyajikan contoh-contoh
jihad yang benar menurut
ketentuan Islam

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

Jihad.

Mengamati:
- Menyimak penjelasan
guru tentang
pengertian jihad
- Mengamati gambar /
video tentang jihad
- Menyimak
hasil
pengamatan gambar /
videonya
- Membaca materi tentang
ketentuan jihad
Menanya:
- Memberikan
tanggapan hasil
penjelasan guru
tentang pengertian
jihad
- Memotivasi untuk
mengajukan pertanyaan
- Mengajukan pertanyaan
terkait tentang ketentuan
jihad
Eksperimen/explorasi:
- Menggali informasi
tentang jihad
- Menguatkan dengan

2 TM
(4 x 45
Menit)
Tugas
 Mengumpulkan
gambar/ berita/
artikel/ video
yang sesuai
materi ajar
 Tes



Tes
tulis
Lisan

Portofolio
 Membuat paparan
tentang
materi
ajar
beserta
contoh-contoh
dilapangan

 Buku
Pedoman
Guru Mapel
Fikih MA,
Kemenag
RI, 2014
 Buku
Pegangan
Siswa
Mapel Fikih
MA,
Kemenag
RI, 2014
 Al-Qur’an
dan
Terjamahan
ya

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

menjelaskan hasil
pengamatan dan
pertanyaan peserta didik
- Mencari data tentang
ketentuan jihad pada
sumber lain.
- Mendiskusikan
data/bahan yang
diperoleh secara
bergantian
Mengasosiakan:
- Menilai dan menganalisa
hasil presentasi kelompok
lain
- Mengidentifikasi
ketentuan jihad
- Menganalis hikmah
ketentuan jihad
Mengkomunikasikan
- Memaparkan tentang
pelaksanaan jihad
- Melaksanakan tanya
jawab
- Menyimpulkan materi
pelajaran tersebut dalam
bentuk bagan tentang
ketentuan jihad
- Merefleksi terhadap
pembelajaran yang telah
dilaksanakan
Subdit Kurikulum dan Evaluasi

 Buku
penunjang
lainnya
yang
relevan
 Media cetak
dan
elektronik
sesuai
materi
 Lingkungan
sekitar yang
mendukung

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3.3 Mengidentifikasi sumber hukum
Islam yang muttafaq dan mukhtalaf

4.3. Menyajikan peta konsep tentang
hukum Islam yang muttafaq dan
mukhtalaf

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

Muttafag dan Mukhtalaf.

Mengamati:
- Menyimak penjelasan
guru tentang
pengertian muttafaq
dan mukhtalaf
- Mengamati gambar /
video tentang muttafag
dan mukhtalaf
- Menyimak
hasil
pengamatan gambar /
videonya
- Membaca materi tentang
ketentuan muttafag dan
mukhtalaf.
Menanya:
- Memberikan
tanggapan hasil
penjelasan guru
tentang pengertian
muttafag dan
mukhtalaf
- Memotivasi untuk
mengajukan pertanyaan
- Mengajukan pertanyaan
terkait tentang ketentuan
muttafag dan mukhtalaf

4 TM
(8 x 45
Menit)

Tugas
 Mengumpulkan
gambar/ berita/
artikel/ video
yang sesuai
materi ajar
 Tes



Tes
tulis
Lisan

Portofolio
 Membuat paparan
tentang
materi
ajar
beserta
contoh-contoh
dilapangan

 Buku
Pedoman
Guru Mapel
Fikih MA,
Kemenag
RI, 2014
 Buku
Pegangan
Siswa
Mapel Fikih
MA,

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Eksperimen/explorasi:
- Menggali informasi
tentang muttafag dan
mukhtalaf
- Menguatkan dengan
menjelaskan hasil
pengamatan dan
pertanyaan peserta didik
- Mencari data tentang
ketentuan muttafag dan
mukhtalaf pada sumber
lain.
- Mendiskusikan
data/bahan yang
diperoleh secara
bergantian
Mengasosiakan:
- Menilai dan menganalisa
hasil presentasi kelompok
lain
- Mengidentifikasi
ketentuan muttafag dan
mukhtalaf
- Menganalis hikmah
ketentuan muttafag dan
mukhtalaf
Mengkomunikasikan
- Memaparkan tentang
pelaksanaan muttafag dan
mukhtalaf
Subdit Kurikulum dan Evaluasi

Kemenag
RI, 2014
 Al-Qur’an
dan
Terjamahan
ya
 Buku
penunjang
lainnya
yang
relevan
 Media cetak
dan
elektronik
sesuai
materi
 Lingkungan
sekitar yang
mendukung

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

- Melaksanakan tanya
jawab
- Menyimpulkan materi
pelajaran tersebut dalam
bentuk bagan tentang
ketentuan muttafag dan
mukhtalaf
- Merefleksi terhadap
pembelajaran yang telah
dilaksanaka
Ijtihad.
3.4 Menjelaskan pengertian, fungsi,
dan kedudukan ijtihad

4.4. Menyajikan syarat-syarat
menjadi seorang mujtahid

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

Mengamati:
- Menyimak penjelasan
guru tentang
pengertian ijtihad
- Mengamati gambar /
video tentang ijtihad
- Menyimak
hasil
pengamatan gambar /
videonya
- Membaca materi tentang
ketentuan ijtihad
Menanya:
- Memberikan
tanggapan hasil
penjelasan guru
tentang pengertian
ijtihad
- Memotivasi untuk
mengajukan pertanyaan

2 TM
(4 x 45
Menit)

Tugas
 Mengumpulkan
gambar/ berita/
artikel/ video
yang sesuai
materi ajar
 Tes


Tes
tulis

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

- Mengajukan pertanyaan
terkait tentang ketentuan
ijtihad.
Eksperimen/explorasi:
- Menggali informasi
tentang ijtihad
- Menguatkan dengan
menjelaskan hasil
pengamatan dan
pertanyaan peserta didik
- Mencari data tentang
ketentuan ijtihad pada
sumber lain.
- Mendiskusikan
data/bahan yang
diperoleh secara
bergantian
Mengasosiakan:
- Menilai dan menganalisa
hasil presentasi kelompok
lain
- Mengidentifikasi
ketentuan ijtihad
- Menganalis hikmah
ketentuan ijtihad
Mengkomunikasikan
- Memaparkan tentang
pelaksanaan ijtihad
- Melaksanakan tanya
jawab
Subdit Kurikulum dan Evaluasi



Lisan

Portofolio
 Membuat paparan
tentang
materi
ajar
beserta
contoh-contoh
dilapangan

 Buku
Pedoman
Guru Mapel
Fikih MA,
Kemenag
RI, 2014
 Buku
Pegangan
Siswa
Mapel Fikih
MA,
Kemenag
RI, 2014
 Al-Qur’an
dan
Terjamahan
ya
 Buku
penunjang
lainnya
yang
relevan
 Media cetak
dan

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

- Menyimpulkan materi
pelajaran tersebut dalam
bentuk bagan tentang
ketentuan ijtihad
- Merefleksi terhadap
pembelajaran yang telah
dilaksanakan

3.5 Memahami konsep hukum syar’i
dalam Islam (al-pakrm, al-pukmu,
al-Mapkym frh dan al Mapkym
alaih)

al-Pakrm, al-Pukmu, alMapkymfrh dan alMapkymalaih

elektronik
sesuai
materi
 Lingkungan
sekitar yang
mendukung

3 TM
(6 x 45
Menit)

Mengamati:
- Menyimak penjelasan guru
tentang pengertian al-pakrm, alpukmu, al-Mapkym frh dan al
Mapkym alaih

- Mengamati gambar / video
tentang al-pakrm, al-pukmu, alMapkym frh dan al Mapkym alaih

-

-

Menyimak
hasil
pengamatan gambar /
videonya
Membaca materi tentang
ketentuan al-pakrm, alpukmu, al-Mapkym frh dan
al Mapkym alaih

4.5. Membuat contoh macammacam hukum taklifi dan
hukum wad‘i

Menanya:
- Memberikan tanggapan
hasil penjelasan guru
tentang pengertian alpakrm,

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

al-pukmu,

al-

Tugas
 Mengumpulkan
gambar/ berita/
artikel/ video
yang sesuai
materi ajar

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

(1)

(2)

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(3)

(4)

(5)

(6)

Mapkym frh dan al Mapkym
alaih

- Memotivasi untuk
mengajukan pertanyaan
- Mengajukan pertanyaan
terkait tentang ketentuan
al-pakrm, al-pukmu, alMapkym frh dan al Mapkym
alaih

Eksperimen/explorasi:
- Menggali
informasi
tentang al-pakrm, alpukmu, al-Mapkym frh dan
al Mapkym alaih

- Menguatkan dengan
menjelaskan hasil
pengamatan dan
pertanyaan peserta didik
- Mencari data tentang
ketentuan al-pakrm, alpukmu, al-Mapkym frh dan
al Mapkym alaih

pada sumber lain
- Mendiskusikan
data/bahan yang
diperoleh secara
bergantian
Mengasosiakan:
- Menilai dan menganalisa
hasil presentasi kelompok
Subdit Kurikulum dan Evaluasi

 Tes



Tes
tulis
Lisan

Portofolio
 Membuat paparan
tentang
materi
ajar
beserta
contoh-contoh
dilapangan

 Buku
Pedoman
Guru Mapel
Fikih MA,
Kemenag
RI, 2014
 Buku
Pegangan
Siswa
Mapel Fikih
MA,
Kemenag
RI, 2014
 Al-Qur’an
dan
Terjamahan
ya
 Buku
penunjang
lainnya
yang
relevan

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

-

lain
Mengidentifikasi
ketentuan al-pakrm, al-

 Media cetak
dan
elektronik
sesuai
materi

pukmu, al-Mapkym frh dan
al Mapkym alaih

- Menganalis hikmah
ketentuan
Mengkomunikasikan
- Memaparkan
tentang
pelaksanaan al-pakrm, al-

 Lingkungan
sekitar yang
mendukung

pukmu, al-Mapkym frh dan
al Mapkym alaih

- Melaksanakan tanya
jawab
- Menyimpulkan
materi
pelajaran tersebut dalam
bentuk bagan tentang
ketentuan al-pakrm, alpukmu, al-Mapkym frh dan
al Mapkym alaih

- Merefleksi terhadap
pembelajaran yang telah
dilaksanakan

1.1 Meyakini kebenaran hokum
islam tentang kaidah usul
fiqih dan penerapannya

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

-

Membimbing penghayatan atas
pentingnya
mempelajari
tentang kaidah usul fiqih dan
penerapannya

1. Penilaian Diri
2. Penilaian Teman
3. Observasi
4. Jurnal

-

-

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Penilaian Diri
2. Penilaian Teman
3. Observasi
4. Jurnal
Guru memilih
bentuk penilaian
yang sesuai
kompetensi yang
ingin dicapai
Tugas
 Mengumpulkan
gambar/ berita/
artikel
yang
sesuai materi ajar

-

-

2 TM
(4 x 45
Menit)

 Buku
Pedoman
Guru Mapel
Fikih MA,
Kemenag
RI, 2014

2.1 Memiliki sikap tanggung
jawab dalam mengemukakan
pendapat sebagai implementasi
tentang kaidah usul fiqih dan
penerapannya

3.1 Memahami amr dan nahi

4.1. Menyajikan makna dan fungsi
dari kaidah amr dan nahi

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

-

Pembiasaan sikap dermawan
sebagai implementasi dari
pemahaman tentang kaidah
usul fiqih dan penerapannya

Kaidah amr dan nahi

Mengamati
Menyimak penjelasan guru
tentang pengertian amr dan
nahi
- Mengamati
gambar/video/orang yang
melakukan amr dan nahi
- Menyimak hasil
pengamatan nya
- Membaca materi tentang
ketentuan amr dan nahi
Menanya
- Memotivasi untuk
mengajukan pertanyaan.
-Mengajukan pertanyaan
terkait tentang ketentuan amr
dan nahi
Eksperimen/explore
- Menguatkan dengan

Portofolio
 Membuat paparan
tentang
materi
ajar
beserta
contoh-contoh
dilapangan
Tes
 Tes tulis
 Lisan

 Buku
Pegangan
Siswa
Mapel Fikih
MA,
Kemenag
RI, 2014
 Al-Qur’an
dan
Terjamahan
ya

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3.2 Memahami lafal ‘am dan khass
Kaedah ‘am dan khass

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

menjelaskan hasil
pengamatan dan
pertanyaan peserta didik
-Mencari data dan informasi
tentang ketentuan amr dan
nahi
- Mendiskusikan
data/bahan yang
diperoleh secara
bergantian
Mengasosiakan
- Menilai dan menganalisa
hasil presentasi kelompok
lain
- Membuat bagan tentang
ketentuan ketentuan amr
dan nahi
- Mengemukakan pendapat
tentang ketentuan amr dan
nahi
- Memotivasi peserta didik
agar melaksanakan amr
dan nahi sesuai dengan
ketentuan
Mengkomunikasikan
- Memperagakan contoh
tata cara pelaksanaan amr
dan nahi
- Melaksanakan tanya
jawab

 Buku
penunjang
lainnya
yang
relevan
 Media cetak
dan
elektronik
sesuai
materi
 Lingkungan
sekitar yang
mendukung

Tugas

2 TM
(4 x 45

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 Mengumpulkan
gambar/ berita/
artikel
yang
sesuai materi ajar

Menit)

- Memaparkan bagan
tentang ketentuan amr dan
nahi

4.2. Mencari contoh lafal ‘am dan
khassdalam Al-Qur`an dan
Hadis

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

Mengamati
Menyimak penjelasan guru
tentang pengertian ‘am dan
khass
- Mengamati gambar orang
yang melakukan ‘am dan khass
- Menyimak hasil
pengamatan nya
- Membaca materi tentang
ketentuan ‘am dan khass
Menanya
- Memotivasi untuk
mengajukan pertanyaan.
-Mengajukan pertanyaan
terkait tentang ketentuan ‘am
dan khass
Eksperimen/explore
- Menguatkan dengan
menjelaskan hasil
pengamatan dan
pertanyaan peserta didik
-Mencari data dan informasi
tentang ketentuan ‘am dan
khass
- Mendiskusikan

Portofolio
 Membuat paparan
tentang
materi
ajar
beserta
contoh-contoh
dilapangan
Tes
 Tes tulis
 Lisan

 Buku
Pedoman
Guru Mapel
Fikih MA,
Kemenag
RI, 2014
 Buku
Pegangan
Siswa
Mapel Fikih
MA,
Kemenag
RI, 2014
 Al-Qur’an
dan
Terjamahan
ya
 Buku
penunjang
lainnya
yang
relevan

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3.3 Memahami takhsis dan
mukhassis
Subdit Kurikulum dan Evaluasi

data/bahan yang
diperoleh secara
bergantian
Mengasosiakan
- Menilai dan menganalisa
hasil presentasi kelompok
lain
- Membuat bagan tentang
ketentuan ketentuan ‘am
dan khass
- Mengemukakan pendapat
tentang ketentuan ‘am
dan khass
- Memotivasi peserta didik
agar melaksanakan ‘am
dan khass
sesuai dengan ketentuan
Mengkomunikasikan
- Memperagakan
contoh
tata cara pelaksanaan ‘am
dan khass
- Melaksanakan tanya
jawab
- Memaparkan
bagan
tentang ketentuan ‘am
dan khass
- Merefleksi terhadap
pembelajaran yang telah
dilaksanakan

 Media cetak
dan
elektronik
sesuai
materi
 Lingkungan
sekitar yang
mendukung

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Kaedah takhsis dan
mukhassis
4.3. Menyajikan contoh kaidah
takhsis dan mukhassis

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

Mengamati
Menyimak penjelasan guru
tentang pengertian takhsis dan
mukhassis
- Mengamati gambar orang
yang melakukan takhsisdan
mukhassis
- Menyimak hasil
pengamatan nya
-Membaca materi tentang
ketentuan takhsis dan
mukhassis
Menanya
- Memotivasi untuk
mengajukan pertanyaan.
-Mengajukan pertanyaan
terkait tentang ketentuan
takhsis dan mukhassis
Eksperimen/explore
- Menguatkan dengan
menjelaskan hasil
pengamatan dan
pertanyaan peserta didik
-Mencari data dan
informasi tentang ketentuan
takhsis dan mukhassis
- Mendiskusikan
data/bahan yang

Tugas
 Mengumpulkan
gambar/ berita/
artikel
yang
sesuai materi ajar

2 TM
(4 x 45
Menit)

Portofolio
 Membuat paparan
tentang
materi
ajar
beserta
contoh-contoh
dilapangan
Tes
 Tes tulis
 Lisan

 Buku
Pedoman
Guru Mapel
Fikih MA,
Kemenag
RI, 2014
 Buku
Pegangan
Siswa
Mapel Fikih
MA,
Kemenag
RI, 2014

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3.4 Menjelaskan mujmal dan
mubayyan

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

diperoleh secara
bergantian
Mengasosiakan
- Menilai dan menganalisa
hasil presentasi kelompok
lain
- Membuat bagan tentang
ketentuan
ketentuan
takhsis dan mukhassis
- Mengemukakan pendapat
tentang ketentuan takhsis
dan mukhassis
- Memotivasi peserta didik
agar
melaksanakan
takhsis dan mukhassis
sesuai dengan ketentuan
Mengkomunikasikan
- Memperagakan
contoh
tata cara pelaksanaan
takhsis dan mukhassis
- Melaksanakan tanya
jawab
- Memaparkan
bagan
tentang ketentuan takhsis
dan mukhassis
- Merefleksi terhadap
pembelajaran yang telah
dilaksanakan

 Al-Qur’an
dan
Terjamahan
ya
 Buku
penunjang
lainnya
yang
relevan
 Media cetak
dan
elektronik
sesuai
materi
 Lingkungan
sekitar yang
mendukung

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

4.4. Mempresentasikan perbedaan
antara mujmal dan mubayyan

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

Kaidah mujmal dan
mubayyan

Mengamati
Menyimak penjelasan guru
tentang pengertian mujmal
dan mubayyan
- Mengamati gambar orang
yang melakukan mujmal dan
mubayyan
- Menyimak hasil
pengamatan nya
-Membaca materi
tentang ketentuan
mujmal dan mubayyan
Menanya
- Memotivasi untuk
mengajukan pertanyaan.
--Mengajukan pertanyaan
terkait tentang ketentuan
mujmal dan mubayyan
Eksperimen/explore
- Menguatkan dengan
menjelaskan hasil
pengamatan dan
pertanyaan peserta didik
-Mencari data dan informasi
tentang ketentuan mujmal dan
mubayyan
- Mendiskusikan
data/bahan yang
diperoleh secara

Tugas
 Mengumpulkan
gambar/ berita/
artikel
yang
sesuai materi ajar
Portofolio
 Membuat paparan
tentang
materi
ajar
beserta
contoh-contoh
dilapangan

1 TM
(2 x 45
Menit)

Tes
 Tes tulis
 Lisan

 Buku
Pedoman
Guru Mapel
Fikih MA,
Kemenag

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3.5 Memahami muradif dan
musytarak

bergantian
Mengasosiakan
- Menilai dan menganalisa
hasil presentasi kelompok
lain
Membuat bagan tentang
ketentuan ketentuan mujmal
dan mubayyan
- Mengemukakan pendapat
tentang ketentuan mujmal
dan mubayyan
- Memotivasi peserta didik
agar melaksanakan
mujmal dan mubayyan
sesuai dengan ketentuan
Mengkomunikasikan
- Memperagakan contoh
tata cara pelaksanaan
mujmal dan mubayyan
- Melaksanakan tanya
jawab
- Memaparkan bagan
tentang ketentuan mujmal
dan mubayyan
- Merefleksi terhadap
pembelajaran yang telah
dilaksanakan
Mengamati

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

RI, 2014
 Buku
Pegangan
Siswa
Mapel Fikih
MA,
Kemenag
RI, 2014
 Al-Qur’an
dan
Terjamahan
ya
 Buku
penunjang
lainnya
yang
relevan
 Media cetak
dan
elektronik
sesuai
materi
 Lingkungan
sekitar yang
mendukung

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

4.5.Menyajikan contoh penetapan
hukum dari muradif dan
mustarak

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

Kaidah muradif dan
musytarak

Menyimak penjelasan guru
tentang pengertian muradif
dan musytarak
- Mengamati gambar orang
yang melakukan muradif dan
musytarak
- Menyimak hasil
pengamatan nya
-Membaca materi tentang
ketentuan muradif dan
musytarak
Menanya
- Memotivasi untuk
mengajukan pertanyaan.
-Mengajukan pertanyaan
terkait tentang ketentuan
muradif dan musytarak
Eksperimen/explore
- Menguatkan dengan
menjelaskan hasil
pengamatan dan
pertanyaan peserta didik
-Mencari data dan informasi
tentang ketentuan muradif
dan musytarak
- Mendiskusikan
data/bahan yang
diperoleh secara
bergantian

Tugas
 Mengumpulkan
gambar/ berita/
artikel
yang
sesuai materi ajar
Portofolio
 Membuat paparan
tentang
materi
ajar
beserta
contoh-contoh
dilapangan
Tes
 Tes tulis
 Lisan

1 TM
(2 x 45
Menit)

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3.6 Memahami mutlaq dan
muqayyad

4.6. Memberikan contoh penetapan
hukum dari mutlak dan
Subdit Kurikulum dan Evaluasi

Mengasosiakan
- Menilai dan menganalisa
hasil presentasi kelompok
lain
Membuat bagan tentang
ketentuan ketentuan muradif
dan musytarak
- Mengemukakan pendapat
tentang ketentuan muradif
dan musytarak
- Memotivasi peserta didik
agar melaksanakan
muradif dan musytarak
sesuai dengan ketentuan
Mengkomunikasikan
- Memperagakan contoh
tata cara pelaksanaan
muradif dan musytarak
- Melaksanakan tanya
jawab
- Memaparkan bagan
tentang ketentuan muradif
dan musytarak
- Merefleksi terhadap
pembelajaran yang telah
dilaksanakan

 Buku
Pedoman
Guru Mapel
Fikih MA,
Kemenag
RI, 2014
 Buku
Pegangan
Siswa
Mapel Fikih
MA,
Kemenag
RI, 2014
 Al-Qur’an
dan
Terjamahan
ya
 Buku
penunjang
lainnya
yang

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

muqayyad

relevan
Mengamati
Menyimak penjelasan guru
tentang pengertian mutlaq dan
muqayyad
Kaidah mutlaq dan muqayyad - Mengamati gamba orang
yang melakukan mutlaq dan
muqayyad
- Menyimak hasil
pengamatan nya
Membaca materi tentang
ketentuan mutlaq dan
muqayyad
Menanya
- Memotivasi untuk
mengajukan pertanyaan.
-Mengajukan pertanyaan
terkait tentang ketentuan
mutlaq dan muqayyad
Eksperimen/explore
- Menguatkan dengan
menjelaskan hasil
pengamatan dan
pertanyaan peserta didik
-Mencari data dan informasi
tentang ketentuan mutlaq dan
muqayyad
- Mendiskusikan
data/bahan yang

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

 Media cetak
dan
elektronik
sesuai
materi
Tugas
 Mengumpulkan
gambar/ berita/
artikel
yang
sesuai materi ajar
Portofolio
 Membuat paparan
tentang
materi
ajar
beserta
contoh-contoh
dilapangan
Tes
 Tes tulis
 Lisan

 Lingkungan
sekitar yang
mendukung
1 TM
(2 x 45
Menit)

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3.7 Memahami zahir dan takwil

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

diperoleh secara
bergantian
Mengasosiakan
- Menilai dan menganalisa
hasil presentasi kelompok
lain
Membuat bagan tentang
ketentuan ketentuan mutlaq
dan muqayyad
- Mengemukakan pendapat
tentang ketentuan mutlaq
dan muqayyad
- Memotivasi peserta didik
agar melaksanakan mutlaq
dan muqayyad
sesuai dengan ketentuan
Mengkomunikasikan
- Memperagakan contoh
tata cara pelaksanaan
mutlaq dan muqayyad
- Melaksanakan tanya
jawab
- Memaparkan bagan
tentang ketentuan mutlaq
dan muqayyad
- Merefleksi terhadap
pembelajaran yang telah
dilaksanakan

 Buku
Pedoman
Guru Mapel
Fikih MA,
Kemenag
RI, 2014
 Buku
Pegangan
Siswa
Mapel Fikih
MA,
Kemenag

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

RI, 2014

4.7. Memberikan contoh penetapan
hukum dari zahir dan takwil

Kaidah zahir dan takwil

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

Mengamati
Menyimak penjelasan guru
tentang pengertian zahir dan
takwil
- Mengamati gambar orang
yang melakukan zahir dan
takwil
- Menyimak hasil
pengamatan nya
- Membaca materi tentang
ketentuan zahir dan
takwil
Menanya
- Memotivasi untuk
mengajukan pertanyaan.
- -Mengajukan pertanyaan
terkait tentang ketentuan
zahir dan takwil
Eksperimen/explore
- Menguatkan dengan
menjelaskan hasil
pengamatan dan
pertanyaan peserta didik
-Mencari data dan informasi
tentang ketentuan zahir dan

 Al-Qur’an
dan
Terjamahan
ya
 Buku
penunjang
lainnya
yang
relevan
Tugas
 Mengumpulkan
gambar/ berita/
artikel
yang
sesuai materi ajar
Portofolio
 Membuat paparan
tentang
materi
ajar
beserta
contoh-contoh
dilapangan
Tes
 Tes tulis
 Lisan

1 TM
(2 x 45
Menit)

 Media cetak
dan
elektronik
sesuai
materi
 Lingkungan
sekitar yang
mendukung

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3.8 Memahami manhuq dan
mafhum

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

takwil
- Mendiskusikan
data/bahan yang
diperoleh secara
bergantian
Mengasosiakan
- Menilai dan menganalisa
hasil presentasi kelompok
lain
Membuat bagan tentang
ketentuan ketentuan zahir dan
takwil
- Mengemukakan pendapat
tentang ketentuan zahir
dan takwil
- Memotivasi peserta didik
agar melaksanakan zahir
dan takwil
sesuai dengan ketentuan
Mengkomunikasikan
- Memperagakan tcontoh
tata cara pelaksanaan
zahir dan takwil
- Melaksanakan tanya
jawab
- Memaparkan bagan
tentang ketentuan zahir
dan takwil
- Merefleksi terhadap
pembelajaran yang telah

 Buku

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

dilaksanakan

Pedoman
Guru Mapel
Fikih MA,
Kemenag
RI, 2014

4.8 Memberikan contoh penetapan
hukum dari manhuq dan mafhum

Kaidah manhuq dan mafhum

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

Mengamati
Menyimak penjelasan guru
tentang pengertian manhuq
dan mafhum
- Mengamati gambar orang
yang melakukan manhuq
dan mafhum
- Menyimak hasil
pengamatan nya
Membaca materi tentang
ketentuan manhuq dan
mafhum
Menanya
- Memotivasi untuk
mengajukan pertanyaan.
-Mengajukan pertanyaan
terkait tentang ketentuan
manhuq dan mafhum
Eksperimen/explore
- Menguatkan dengan
menjelaskan hasil
pengamatan dan
pertanyaan peserta didik

 Buku
Pegangan
Siswa
Mapel Fikih
MA,
Kemenag
RI, 2014
Tugas
 Mengumpulkan
gambar/ berita/
artikel
yang
sesuai materi ajar
Portofolio
 Membuat paparan
tentang
materi
ajar
beserta
contoh-contoh
dilapangan
Tes
 Tes tulis
 Lisan

 Al-Qur’an
dan
Terjamahan
ya
1 TM
(2 x 45
Menit)

 Buku
penunjang
lainnya
yang
relevan
 Media cetak
dan
elektronik
sesuai
materi

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

-Mencari data dan informasi
tentang ketentuan manhuq
dan mafhum
- Mendiskusikan
data/bahan yang
diperoleh secara
bergantian
Mengasosiakan
- Menilai dan menganalisa
hasil presentasi kelompok
lain
Membuat bagan tentang
ketentuan ketentuan
manhuq dan mafhum
Mengemukakan pendapat
tentang ketentuan manhuq
dan mafhum
Memotivasi peserta didik agar
melaksanakan manhuq
dan mafhum
sesuai dengan ketentuan
Mengkomunikasikan
Memperagakan tcontoh tata
cara pelaksanaan manhuq
dan mafhum
- Melaksanakan tanya
jawab
Memaparkan bagan tentang
ketentuan manhuq dan
Subdit Kurikulum dan Evaluasi

 Lingkungan
sekitar yang
mendukung

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

mafhum
- Merefleksi terhadap
pembelajaran yang telah
dilaksanakan

 Buku
Pedoman
Guru Mapel
Fikih MA,
Kemenag
RI, 2014
 Buku
Pegangan
Siswa
Mapel Fikih
MA,
Kemenag
RI, 2014
 Al-Qur’an
dan
Terjamahan
ya
 Buku
Subdit Kurikulum dan Evaluasi

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

penunjang
lainnya
yang
relevan
 Media cetak
dan
elektronik
sesuai
materi
 Lingkungan
sekitar yang
mendukung

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

SILABUS PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Program
Semester

: Madrasah Aliyah
: Fikih
: X (Sepuluh)/IPA-IPS-Bahasa-Kejuruan
: Ganjil

Kompetensi Inti:
KI-1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan baksat dan minatnya untuk
memecahkan masalah
KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan
KOMPETENSI
INDIKATOR
MATERI
DASAR
1.1 Meyakini
1.1.1. Menunjukkan
Perilaku taat pada
kesempurnaan
prilaku
aturan hukum
aj aran
agama
ketaatan sesuai
Islam
melalui
aturan Islam
komlpleksitas
aturan fikih

KEGIATAN
PENILAIAN ALOKASI
PEMBELAJARAN
WAKTU
Membimbing
prilaku Penilaian diri
ketaatan sesuai aturan Islam Penilaian
sejawat
Observasi
Catatan/jurna
l

2.1.1.
Memiliki - Perilaku
taat
2.1 Menunjukkan
perilaku
taat
terhadap
perilaku
taat
terhadap
ketentuan
terhadap ketentuan
ketentuan
hukum
fikih
hukum fikih dalam

Membiasakan perilaku taat - Penilaian
terhadap ketentuan hukum
diri
fikih dalam kehidupan sehari - Penilaian
– hari
sejawat

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

SUMBER
BELAJAR

kehidupan
hari

sehari-

3.1 Memahami konsep
fikih dalam Islam

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

4.1 Mempresentasikan
konsep fikih Islam
Subdit Kurikulum dan Evaluasi

hukum
fikih
dalam
kehidupan
sehari – hari
Menjelaskan
konsep fikih
dalam Islam
Menjelaskan
ruang lingkup
fikih
Menjelaskan
perbedaan
fiqih, syari’ah
dan ibadah
Menjelaskan
macam-macam
ibadah
dan
karakteristikny
a

dalam
kehidupan
sehari – hari
- Konsep
Fikih
dalam Islam
- Ruang Lingkup
Fikih
- Perbedaan Fikih
dengan Syari’at
- Ibadah
dan
Karakteristiknya
- Tujuan ibadah
dalam Islam
- Rukun Ibadah

- Observasi
- Catatan/jur
nal
Mengamati
- Tes
tulis
- menyimak penjelasan guru
dengan soal
tentang pengertian fikih
uraian non
dan syariah
obyektif,
- mengamati tayangan slide
analisis
tentang prinsip ibadah dan
kasus, atau
syariah
bisa
jadi
- Membaca ulang materi
dengan
soal-soal
Menanya
menjodohk
- memberikan
tanggapan
an,
hasil penjel
Tes
lisan
- asan
guru
tentang
dengan
pengertian syariah
soal-soal
- Melakukan Tanya jawab
uraian
tentang slide yang belum
obyektif
difahami terkait prinsip
atau dengan
ibadah dan syariah
analisis
Eksplorasi/eksperimen
kasus.
- Menggali informasi tentang - Penugasan
prinsip ibadah dan syariah
untuk
- Menemukan
pengertian
menguatka
syariah pada internet/buku
n
sumber lain
penguasaan
materi
Mengasosiasi
- merumuskan prinsip ibadah - Unjuk
dan syariah
kerja,
- memilah
dan
dengan
membandingkan
antara

- Buku Fikih
Pegangan
Siswa,
Kemenag
2014
- Buku Fikih
Pedoman
Guru,
Kemenag
2014
- Buku-buku
Penunjang
lain
yang
Relevan.
- Akses
Internet
yang sesui
dengan
kebutuhan

ibadah dan syariah dalam
konsep fikih Islam

praktek
atau
Mempresentasi
simulasi
Mengkomunikasikan
kan
konsep
- memaparkan
secara - Proyek,
fikih Islam
memberi
bergantian di depan kelas.
tugas
pengayaan
materi
- Portofolio,
produk
sesuai
desain
penilaian
1.2.1.
Mnerima
Sikap
menerima
Membimbing
sikap
Penilaian
1.2 Meyakini syariat
syari’at Islam
ketentuan
menerima
ketentuan
diri
Islam
tentang
tentang
penyelenggaraa
Penyelenggaraan
jenazah
Penilaian
kewajiban
kewajiban
n jenazah
sejawat
penyelenggaraan
penyelenggaraa
Observasi
jenazah
n jenazah.
- Catatan/jur
nal
4.1.1.

- Melakukan
- Membiasakan
tanggung
2.2 Memiliki
rasa 2.2.1. Menunjukkan
perilaku
tanggung jawab
jawab
dalam
praktik
tanggung
jawab
tanggung
dalam praktik
Penyelenggaran jenazah
tentang kewajiban
jawab tentang
Penyelenggaran
penyelenggaraan
kewajiban
jenazah
jenazah
penyelenggara
an
jenazah
dalam
kehidupan
sehari-hari.

- Penilaian
diri
- Penilaian
sejawat
- Observasi
- Catatan/jur
nal

3.2 Menganalisis

- Tes

3.2.1 Menjelaskan

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

- Sakaratul Maut

Mengamati

tulis 4

X

- Buku Fikih

tatacara pengurusan
jenazah
dan
hikmahnya

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

4.2 Memperagakan tata
cara
penyelenggaraan
jenazah

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

kewajiban
umat
Islam
terhadap orang
yang
meninggal
Menjelaskan
tata
cara
memandikan
jenazah
Menjelaskan
tata
cara
mengkafani
jenazah
Menjelaskan
tata
cara
mensholati
jenazah
Menjelaskan
tata
cara
menguburkan
jenazah

- Memandikan
Jenazah
- Mengafani
jenazah
- Menshalatkan
Jenazah
- Menguburkan
Jenazah
-

- menyimak
tentang
pengertian
pengurusan
jenazah
- Mengamati
tayangan
praktik
urutan
penyelenggaraan jenazah
- membaca materi ajar
Menanya
- memberikan
tanggapan
hasil pengamatan tentang
pengertian
pengurusan
jenazah
- Saling Tanya jawab tentang
tayangan
yang
belum
difahami terkait tata cara
pengurusan jenazah
Eksplorasi/eksperimen
- Menggali informasi tentang
tata
cara
pengurusan
jenazah dan hikmahnya
- Menemukan
pengertian
syariah
dari
berbagai
sumber materi
Mengasosiasi
- merumuskan
tata
cara
pengurusan jenazah
- Membuat langkah-langkah
konsep tentang tata cara
pengurusan jenazah
- Memilah
syariat
penyelenggaraan jenazah
dengan
adad
istiadad
penyelenggaraan jenazah

dengan soal Pertemuan
uraian non
obyektif,
analisis
kasus, atau
bisa
jadi
dengan
soal-soal
menjodohk
an,
- Tes
lisan
dengan
soal-soal
uraian
obyektif
atau dengan
anaalisis
kasus.
- Penugasan
untuk
menguatka
n
penguasaan
materi
- Unjuk
kerja,
dengan
praktek
atau
simulasi
- Proyek,
memberi

Pegangan
Siswa,
Kemenag
2014
- Buku Fikih
Pedoman
Guru,
Kemenag
2014
- Buku-buku
Penunjang
lain
yang
Relevan.
- Akses
Internet
yang sesui
dengan
kebutuhan

1.3 Meyakini
kebenaran konsep
zakat
dalam
mengurangi
kesenjangan antara
yang kaya dan
yang miskin

2.3 Memiliki kepekaan
social
sebagai
implementasi dari
nilai-nilai
yang
terdapat
pada
zakat

Mengkomunikasikan
- Memaparkan hasil temuan
4.2.1 Mempraktekka
pembuatan
langkah
n pengurusan
langkah
konsep
jenazah
penyelenggaraan jenazah
- Mempresentasikan/menyaji
kan
hasil
diskusinya
tentang
tata
cara
pengurusan jenazah
1.3.1.Menerima
- Sikap menerima - Membimbing penerimaan
kebenaran
Pelaksanaan
kebenaran konsep zakat
konsep
zakat
Zakat
dalam
mengurangi
dalam
kesenjangan antara yang
mengurangi
kaya dan miskin
kesenjangan
antara
yang
kaya dan miskin
2.3.1.

3.3 Menelaah ketentuan 3.3.1
Islam tentang zakat,
undang-undang
pengelolaan zakat
dan hikmahnya
3.3.2

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

Menunjukkan - Kepedulian
dalam
kepekaan social
Pelaksanaan
sebagai
zakat
implementasi
dari nilai-nilai
yang terdapat
pada zakat
Menjelaskan
- Pengertian
ketentuan
Zakat
zakat
dalam - Macam-Macam
Islam
Zakat
Menjelaskan
- Undang-Undang
macam-macam
Zakat
zakat

tugas
pengayaan
materi
- Portofolio,
produk
sesuai
desain
penilaian
- Penilaian
diri
- Penilaian
sejawat
- Observasi
- Catatan/jur
nal

- Membiasakan
kepekaan - Penilaian
social
sebagai
diri
implementasi dari nilai- - Penilaian
nilai yang terdapat pada
sejawat
zakat
- Observasi
- Catatan/jur
nal
- Mengamati
- PTes tulis 2X
- mMenyimak
penjelasan
dengan soal Pertemuan
guru tentang perundanguraian non
undangan zakat
obyektif,
- mengamati tayangan slide
analisis
tentang UU zakat
kasus, atau
- Menanya
bisa
jadi

- Buku Fikih
Pegangan
Siswa,
Kemenag
2014
- Buku Fikih
Pedoman

3.3.3

3.3.4

Memberikan
contoh
penerapan
zakat
sesuai
dengan
undangundang
Menjelaskan
hikmah zakat

4.3 Menunjukkan
contoh penerapan
ketentuan zakat

4.3.1

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

Mempraktikka
n
penghitungan
zakat

- memberikan
tanggapan
hasil
penjelasan
guru
tentang UU zakat
- tTanya jawab yang belum
dipahami dalam slide yang
ditayangkan
- Eksplorasi/eksperimen
- MMenggali
informasi
tentang
perundangundangan zakat
- menggali UU zakat dari
internet
- Mengasosiasi
- menjelaskan
ketentuan
zakat dalam UU
- membandingkan ketentuan
zakat dalam UU dengan
ketentuan Islam
- Mengelompokkan
zakat
klasik dengan kontemporer
- Mengkomunikasikan
- menganalisis
keabsahan
perundang-undangan zakat
di depan kelas
- mempresentasikan/menyaji
kan
hasil
diskusinya
tentang ketentuan zakat
dalam UU zakat

dengan
soal-soal
menjodohk
an,
- Tes
lisan
dengan
soal-soal
uraian
obyektif
atau dengan
anaalisis
kasus.
- Penugasan
untuk
menguatka
n
penguasaan
materi
- Unjuk
kerja,
dengan
praktek
atau
simulasi
- Proyek,
memberi
tugas
pengayaan
materi
- Portofolio,
produk
sesuai

Guru,
Kemenag
2014
- Buku-buku
Penunjang
lain
yang
Relevan.
- Akses
Internet
yang sesui
dengan
kebutuhan

desain
penilaian
Menyakini - Sikap menyadari - Membimbing
sikap
hikmah
betapa
menyadari
betapa
pelaksanaan
pentingnya haji
pentingnya haji dilihat dari
ibadah haji dan
dilihat
dari
Hikmah Haji dan Umrah
umrah
Hikmah
Haji
dan Umrah

- Penilaian
diri
- Penilaian
sejawat
- Observasi
- Catatan/jur
nal

- Sikap kerja sama - Membiasakan sikap kerja
2.4 Membiasakan sikap 2.4.1. Menunjukkan
sikap
dalam
sama dalam perwujudan
kerjasama,dan
kerjasama,dan
perwujudan
Hikmah haji dan umrah
tolong-menolong
tolongHikmah haji dan
sebagai
menolong
umrah
implementasi
sebagai
hikmah dari ibadah
implementasi
haji dan umrah
hikmah
dari
ibadah haji dan
umrah
di
tengah-tengah
masyarakat

- Penilaian
diri
- Penilaian
sejawat
- Observasi
- Catatan/jur
nal

1.4 Menghayati
hikmah
pelaksanaan ibadah
haji dan umrah

1.4.1.

3.4 Menelaah ketentuan 3.4.1
Islam tentang haji
dan
umrah,
Undang-Undang
penyelenggaraan
3.4.2
haji dan umrah
besertahikmahnya

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

Menjelaskan
- Haji dan Umroh
ketentuan
- Prosedur
Islam tentang
Pelaksanaan
haji
Haji
di
Mengidentifika
Indonesia
si
Undangundang
penyelenggara
an haji dan
umrah

Mengamati
- Tes
tulis 4
X
- menyimak penjelasan guru
dengan soal Pertemuan
tentang pengertian haji dan
uraian non
umroh.
obyektif,
- mengamati tayangan slide
analisis
tentang haji dan umroh.
kasus, atau
- Membaca secara cermat
bisa
jadi
tentang amaliyah haji
dengan
Menanya
soal-soal
- Memberi tanggapan hasil
menjodohk

- Buku Fikih
Pegangan
Siswa,
Kemenag
2014
- Buku Fikih
Pedoman
Guru,
Kemenag
2014

3.4.3

3.4.4

4.4 Memperagakan
simulasi
manasik
haji dan umrah
3.4.5

4.4.1

1.5 Menghayati

nilai- 1.5.1.

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

Menunjukkan
contoh
penerapan
macam-macam
manasik haji
Menunjukkan
contoh
kerjasama dan
tolong
menolong
dalam
pelaksaan
ibadah haji
Menjelaskan
hikmah
pelaksanaan
ibadah haji

Mempraktikka
n pelaksanaan
manasik haji
sesuai dengan
ketentuan
perundangundangan
tentang haji

penjelasan guru tentang
haji dan umroh.
- tanyajawab tentang slide
yang belum difahali terkait
haji dan umroh.
Eksplorasi/eksperimen
- Menggali informasi tentang
haji dan umroh.
- Menggali
pengertian
syariah pada internet/buku
sumber lain
- Menganalisis pentingnya
melaksanakan ibadah haji
Mengasosiasi
- merumuskan skema haji
dan umroh.
- Menyusun konsep rute
perjalanan haji dan umroh.
Mengkomunikasikan
- Memaparkan/
mempresentasikan/menyaji
kan hasil rute pelaksanaan
haji
- Melakukan praktik manasik
haji

Membenarkan - Sikap menerima - Membimbingkan

an,
- Tes
lisan
dengan
soal-soal
uraian
obyektif
atau dengan
anaalisis
kasus.
- Penugasan
untuk
menguatka
n
penguasaan
materi
- Unjuk
kerja,
dengan
praktek
atau
simulasi
- Proyek,
memberi
tugas
pengayaan
materi
- Portofolio,
produk
sesuai
desain
penilaian

sikap - Penilaian

- Buku-buku
Penunjang
lain
yang
Relevan.
- Akses
Internet
yang sesui
dengan
kebutuhan

nilai mulia dari
syraiat kurban dan
akikah

nilainilai
mulia
dari
syari’at kurban
dan akikah

Pelaksanaan
kurban
dan
akikah

menerima
Pelaksanaan
diri
kurban dan akikah
- Penilaian
sejawat
- Observasi
- Catatan/jur
nal

2.1.1. Menunjukkan
- Kepedulian
- Membiasakan kepedulian
sikap
dalam
dalam Pelaksanaan kurban
p e d u l i kepada
Pelaksanaan
dan akikah
orang
lain
kurban
dan
sebagai
akikah
impelementasi
dari nilai-nilai
yang terdapat
pada
ibadah
kurban
dan
akikah
3.5 Menganalisis tata 3.5.1 Menjelaskan
- Qurban
Mengamati
cara
pelaksanaan
tata
cara - Aqiqah
- mengamati tayangan slide
kurban dan akikah
pelaksanaan
tentang qurban dan akikah
serta hikmahnya
kurban
- membaca membaca buku
3.5.2 Menjelaskan
ajar tentang qurban dan
tata
cara
akikah
pelaksanaan
aqiqah
Menanya
3.5.3 Menjelaskan
- memberikan
tanggapan
hikmah qurban
hasil tayangan tentang
3.5.4 Menjelaskan
qurban dan akikah
hikmah aqiqah
- memberikan
tanggapan
tentang ketentuan dan
syarat binatang yang boleh
dijadikan
qurban
dan
2.5 Membiasakan
sikap
p e d ul i
kepada orang lain
sebagai
impelementasi dari
nilai-nilai
yang
terdapat
pada
ibadah kurban dan
akikah
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- Penilaian
diri
- Penilaian
sejawat
- Observasi
- Catatan/jur
nal

- Tes
tulis 4
X
dengan soal Pertemuan
uraian non
obyektif,
analisis
kasus, atau
bisa
jadi
dengan
soal-soal
menjodohk
an,
- Tes
lisan
dengan
soal-soal
uraian

- Buku Fikih
Pegangan
Siswa,
Kemenag
2014
- Buku Fikih
Pedoman
Guru,
Kemenag
2014
- Buku-buku
Penunjang
lain
yang
Relevan.
- Akses

akikah
4.5 Mendemontrasikan
pelaksanaan
kurban dan akikah
sesuai syariat

Eksplorasi/eksperimen
- Menggali informasi tentang
qurban dan akikah
4.5.1.Mempraktikkan
cara
pelaksanaan
kurban
4.5.2.Mempraktikkan
cara
pelaksanaan
aqiqah

Mengasosiasi
- merumuskan
pengertian
qurban dan akikah
- serta ketentuan dan syarat
binatang
yang
boleh
dijadikan
qurban
dan
akikah
- Membandingkan antara tata
cara pelaksanaan kurban
dan akikah
Mengkomunikasikan
- Memaparkan
secara
bergantian, tentang konsep
fikih dalam Islam
- Mendemntrasikan tata cara

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

obyektif
atau dengan
anaalisis
kasus.
- Penugasan
untuk
menguatka
n
penguasaan
materi
- Unjuk
kerja,
dengan
praktek
atau
simulasi
- Proyek,
memberi
tugas
pengayaan
materi.
- Portofolio,
produk
sesuai
desain
penilaian

Internet
yang sesui
dengan
kebutuhan

SILABUS PEMBELAJARAN
Mata Pelajaran
Satuan pendidikan
Kelas /Semester/Peminatan
Semester

: Fikih
: Madrasah Aliyah
: X (Sepuluh)/Genap/IPA IPS dan Bahasa
: Genap

Kompetensi Inti :
KI-1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan baksat dan
minatnya untuk memecahkan masalah
KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan
KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR

MATERI

1.1 Meyakini kebenaran 1.2 Menghayati
- Sikap
syariat Islam tentang
kebenaran
syariat
menerima
kepemilikan
Islam
tentang
dalam
kepemilikan
kepemilikan

KEGIATAN
PENILAIAN
PEMBELAJARAN
- Membimbing
sikap - Penilaian diri
menerima
dalam - Penilaian
kepemilikan
sejawat
- Observasi
- Catatan/jurna
l

- Sikap tanggung - Membiasakan
2.1 Memiliki
rasa 2.1.1. Menunjukkan
jawab
dalam
tanggung jawab
tanggung
jawab
rasa
tanggung
Kepemilikan
Kepemilikan
sebagai
jawab
sebagai
impelementasi
dari
impelementasi
pemahaman tentang 2.1.2. pemahaman
ketentuan
tentang ketentuan
Subdit Kurikulum dan Evaluasi

sikap - Penilaian diri
dalam - Penilaian
sejawat
- Observasi
- Catatan/jurna
l

ALOKASI
WAKTU

SUMBER

kepemilikan dan akad

kepemilikan dan
akad
3.1.1

3.1.2
3.1 Memahami ketentuan
Islam
tentang
kepemilikan dan akad 3.1.3

3.1.4

4.1 Mempresentasikan
aturan Islam tentang
kepemilikan dan akad

Menjelaskan
- Kepemilikan
aturan
Islam - Sebab-Sebab
tentang
Kepemilikan
kepemilikan
Menjelasakan
sebab-sebab
kepemilikan
Menyebutkan
macam-macam
kepemilikan
Menjelaskan
ketentuan akad

4.1.1.Menyusun
peta
konsep aturan Islam
tentang kepemilikan
dan akad

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

Mengamati:
- TTes
tulis
- MMengamati lingkungan
dengan soal
keluarga dan masyarakat
uraian
non
dalam
hubungannya
obyektif,
dengan kepemilikan
analisis
- Menanya:
kasus, atau
- MMelakukan wawancara
bisa
jadi
tentang
macam-macam
dengan soalkepemilikan
soal
- MMelakukan
Tanya
menjodohkan
jawab tentang contoh,
contoh kepemilikan
- Tes
lisan
dengan
soalMengeksplorasi:
soal uraian
- MMenggali
infrmasi
obyektif atau 2X
tentang kepemilikan
dengan
Pertemuan
- MMendiskusikan contoh
anaalisis
praktik akad
kasus.
Mengasosiasikan:
- Penugasan
- MMengindentifikasi
untuk
macam-macam
menguatkan
kepemilikan
penguasaan
- MMembandingkan antara
materi
kepemilikan
sempurna - Unjuk kerja,
dan yang lainnya
dengan
- eMengelompokkan
praktek atau
tentang kepemilikan
simulasi
Proyek,
Mengkomunikasikan:
memberi
- MMendemontrsikan
tugas
praktikaturan kepemilikan

- Buku
Fikih
Pegang
an
Siswa,
Kemena
g 2014
- Buku
Fikih
Pedoma
n Guru,
Kemena
g 2014
- Bukubuku
Penunja
ng lain
yang
Relevan
.
- Akses
Internet
yang
sesui
dengan
kebutuh
an

pengayaan
materi.
- Portofolio,
produk sesuai
desain
penilaian
- Sikap
menerima
Hikmah
muamalah

- Membimbing
menerima
muamalah

sikap - Penilaian diri
Hikmah - Penilaian
sejawat
- Observasi
- Catatan/jurna
l

1.2. Menghayati hikmah
dari ketentuan syariat
Islam
mengenai
mu’amalah

1.2.1. Meyakini hikmah
dari ketentuan syariat
Islam
mengenai
mu’amalah

2.2 Membiasakan
bekerja sama dalam
kehidupan sehari-hari
sebagai implementasi
dari
pemahaman
tentang
kerjasama
ekonomi dalam Islam

2.2.1. Bekerja
sama - Sikap
kerja - Membiasakan sikap kerja
dalam kehidupan
sama
dalam
sama
dalam
praktik
sehari-hari
praktik
Perekonomian islam
sebagai
Perekonomian
implementasi dari
islam
pemahaman
tentang kerjasama
ekonomi dalam
Islam

3.2 Menelaah ketentuan 3.2.1
Islam
tentang
perekonomian Islam

3.2.2
3.2.3
3.2.4
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Menjelaskan
aturan
Islam
tentang
perekonomian
Islam
Menjelaskan cara
jual beli
Menjelaskan
khiyar
Menjelaskan

- Jual Beli
- Musaqah,
Muzaraah dan
Mukhabarah
- Syirkah
- Mudharabah
dan
Murabahah
- Salam (Jual
Beli
Sistem

- Penilaian diri
- Penilaian
sejawat
- Observasi
- Catatan/jurna
l

- Mengamati:
- Tes
tulis 4
X
- MMengamati
praktik
dengan soal Pertemuan
perekonomian
dalam
uraian
non
Islam
obyektif,
- MMenyimak keterangan
analisis
guru
tentang
kasus, atau
perekonomian
dalam
bisa
jadi
Islam
dengan soal- Menanya:
soal
- Melakukan wawancara
menjodohkan

- Buku
Fikih
Pegang
an
Siswa,
Kemena
g 2014
- Buku
Fikih
Pedoma

musaqah
Menjelaskan
muzara’ah
3.2.6 Menjelaskan
mukhabarah
3.2.7 Menjelaskan
syirkah
3.2.8 Menjelaskan
murabahah
3.2.9 Menjelaskan
mudharabah
3.2.10 Menjelaskan jual
4.2. Mensimulasikan cara
beli salam
jual
beli,
khiyar,
musaqah, muzara’ah,
mukhabarah, syirkah,
murabapah,
4.2.1.Mensimulasikan
mudhorabah,
dan
tata cara jual beli,
salam
3.2.5

Inden
Pesan)

Atau

-

-

-

-

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

tentang jual beli, khiywr,
,
muswqah, muzwra ah, - Tes
lisan
mukhwbarah, syirkah,
dengan soalmurwbapah, muiwrabah,
soal uraian
dan salam
obyektif atau
dengan
Melakukan Tanya jawab
anaalisis
tentang jual beli, khiywr,
kasus.
muswqah, muzwra ah, - Penugasan
mukhwbarah, syirkah,
untuk
murwbapah, muiwrabah,
menguatkan
dan salam
penguasaan
MMengeksplorasi:
materi
Menggali
infrmasi tentang jual beli, khiywr, - Unjuk kerja,
muswqah, muzwra ah,
dengan
mukhwbarah, syirkah,
praktek atau
murwbapah, muiwrabah,
simulasi
dan salam
- Proyek,
memberi
Mendiskusikan contoh
tugas
praktik jual beli, khiywr,
pengayaan
muswqah, muzwra ah,
materi.
mukhwbarah, syirkah, - Portofolio,
murwbapah, muiwrabah,
produk sesuai
dan salam
desain
penilaian
Mengasosiasikan:
MMengindentifikasi
macam-macam jual beli,
khiywr,
muswqah,
muzwra
ah,
mukhwbarah, syirkah,

n Guru,
Kemena
g 2014
- Bukubuku
Penunja
ng lain
yang
Relevan
.
- Akses
Internet
yang
sesui
dengan
kebutuh
an

1.3 Menghayati nilai-nilai 1.3.1. Menerima hikmah - Sikap
yang
terkandung
dari
ketentuan
menerima
dalam ibadah wakaf,
syariat
Islam
Hikmah
hibah, sedekah dan
mengenai
muamalah
hadiah
mu’amalah

murwbapah, muiwrabah,
dan salam
- MMembandingkan
antara
muswqah,
muzwra
ah,
dan
mukhwbarah
- MMenyusun
table
tentang macam-macam
jual beli dan macammacamnya
- Mengkomunikasikan:
- MMendemontrsikan
praktik aturan jual beli,
khiywr,
muswqah,
muzwra
ah,
mukhwbarah, syirkah,
murwbapah, muiwrabah,
dan salam
- Membimbing
sikap - Penilaian diri
menerima hikmah dari - Penilaian
ketentuan syariat Islam
sejawat
mengenai mu’amalah
- Observasi
- Catatan/jurna
l

2.3 Membiasakan sikap 2.3.1. Memiliki sikap - Kepedulian
- Membiasakan kepedulian
peduli
sebagai
peduli
sebagai
praktik Wakaf,
praktik Wakaf, sedekah
implementasi
dari
implementasi dari
sedekah
dan
dan hadiah
pemahaman tentang
pemahaman
hadiah
wakaf,
hibah,
tentang
wakaf,
sedekah, dan hadiah
hibah, sedekah,
dan hadiah dalam
kehidupan sehariSubdit Kurikulum dan Evaluasi

- Penilaian diri
- Penilaian
sejawat
- Observasi
- Catatan/jurna
l

hari.
3.3 Memahami ketentuan 3.3.1
Islam tentang wakaf,
hibah, sedekah dan 3.3.2
hadiah
3.3.3

- Hibah
- Mengamati:
- Shadaqah dan - Mengamati
lingkungan
Hadiah
keluarga dan masyarakat
- Wakaf
dalam
hubungannya
dengan kepemilikan
- Menanya:
3.3.4
- Melakukan
wawancara
tentang
macam-macam
kepemilikan
- Melakukan Tanya jawab
tentang
contoh-contoh
kepemilikan
- Mengeksplorasi:
- Menggali
informasi
tentang wakaf, hibah,
4.3.Mensimulasikan tata
sedekah, dan hadiah
cara
pelaksanaan
- Mendiskusikan
contoh
wakaf,
hibah, 4.3.1. Mensimulasikan
praktik wakaf, hibah,
sedekah, dan hadiah
cara
pelaksanaan
sedekah, dan hadiah
wakaf,
hibah,
- Mengasosiasikan:
sedekah, dan hadiah
- Mengindentifikasi
macam-macam
wakaf,
hibah,
sedekah,
dan
hadiah
- Membandingkan antara
pelaksanaan wakaf, hibah,
sedekah, dan hadiah
- Mengelompokkan tentang
wakaf, hibah, sedekah,
dan hadiah
- Mengkomunikasikan:
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Menjelaskan
wakaf
Menjelaskan
hibah
Menjelaskan
shadaqah
Menjelaskan
hadiah

- Tes
tulis - 2X
dengan soal
Pertemua
uraian non
n
obyektif,
analisis
kasus, atau
bisa
jadi
dengan
soal-soal
menjodohka
n,
- Tes
lisan
dengan
soal-soal
uraian
obyektif
atau dengan
anaalisis
kasus.
- Penugasan
untuk
menguatkan
penguasaan
materi
- Unjuk
kerja,
dengan
praktek atau
simulasi
- Proyek,

- Buku
Fikih
Pegang
an
Siswa,
Kemena
g 2014
- Buku
Fikih
Pedoma
n Guru,
Kemena
g 2014
- Bukubuku
Penunja
ng lain
yang
Relevan
.
- Akses
Internet
yang
sesui
dengan
kebutuh
an

- Mendemontrsikan praktik
aturan kepemilikan

-

1.4 Menghayati hikmah
dari perintah Allah
tentang wakalah dan
sulhu

1.4.1. Meyakini nilai- - Nilai
nilai - Membimbing
nilai
yang
Pelaksanaan
penghayatan nilai nilai
terkandung dalam
wakaf hibah,
Pelaksanaan wakaf hibah, ibadah
wakaf,
sedekah dan
sedekah dan hadiah
hibah,
sedekah
hadiah
dan hadiah
-

2.4 Menunjukkan
rasa
tanggung
jawab
sebagai implementasi
dari
pemahaman
tentang wakalah dan
sulhu

2.4.1. Memiliki
rasa - Sikap
- Membiasakan
sikap tanggung jawab
tanggung
tanggung jawab dalam
sebagai
jawab dalam
praktik Wakalah dan implementasi dari
praktik
shulhu
pemahaman
Wakalah dan
tentang wakalah
shulhu
dan sulhu

3.4 Memahami ketentuan 3.4.1
Islam tentang wakalah
dan sulhu
3.4.2

3.4.3
4.4.Mempresentasikan
ketentuan wakalah dan 3.4.4
Subdit Kurikulum dan Evaluasi

Menjelaskan
- Wakalah
ketentuan Islam - Shulhu
tentang wakalah
Menjelaskan
ketentuan Islam
tentang shulhu
Menjelaskan
hikmah wakalah
Menjelaskan

memberi
tugas
pengayaan
materi.
Portofolio,
produk
sesuai
desain
penilaian
Penilaian
diri
Penilaian
sejawat
Observasi
Catatan/jurn
al
Penilaian
diri
Penilaian
sejawat
Observasi
Catatan/jurn
al

- Mengamati:
- Tes
tulis - 2X
- Mengamati lingkungan
dengan soal
Pertemua
keluarga dan masyarakat
uraian non
n
dalam
hubungannya
obyektif,
dengan wakalah dan sulh
analisis
- Menanya:
kasus, atau
- Melakukan wawancara
bisa
jadi
tentang wakalah dan
dengan
sulh
soal-soal

- Buku
Fikih
Pegang
an
Siswa,
Kemena
g 2014
- Buku
Fikih

sulhu

hikmah shulhu

2.5 Menghayati hikmah 2.6 Meyakini
hikmah - Sikap
dari perintah Allah
dari perintah Allah
menerima
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- Melakukan Tanya jawab
menjodohka
tentang contoh-contoh
n,
wakalah dan sulh
- Tes
lisan
- Mengeksplorasi:
dengan
- Menggali
infrmasi
soal-soal
tentang wakalah dan
uraian
sulh
obyektif
- Mendiskusikan contoh
atau dengan
wakalah dan sulh
anaalisis
- Mengasosiasikan:
kasus.
- Mengindentifikasi
- Penugasan
wakalah dan sulh
untuk
- Mengelompokkan
menguatkan
tentang
permasalahan
penguasaan
wakalah dan sulh
materi
- Mengkomunikasikan:
- Mempraktikkan aturan - Unjuk
wakalah dan sulh
kerja,
dengan
praktek atau
simulasi
- Proyek,
memberi
tugas
pengayaan
materi.
- Portofolio,
produk
sesuai
desain
penilaian
- Membimbing
sikap - Penilaian
menerima
Hikmah
diri

Pedoma
n Guru,
Kemena
g 2014
- Bukubuku
Penunja
ng lain
yang
Relevan
.
- Akses
Internet
yang
sesui
dengan
kebutuh
an

tentang dlaman, dan
kafalah

tentang dlaman, dan
kafalah

Hikmah
wakalah
sulhu

- Penilaian
sejawat
- Observasi
- Catatan/jurn
al
2.8 2.5.1. Menunjukkan - Kepedulian
- Membiasakan
- Penilaian
2.7 Meningkatkan
sikap
kepedulian
Haman
dan
kepedulian dlaman dan
diri
kepedulian terhadap
terhadap
sesama
kafalah
kafalah
- Penilaian
sesama
sebagai
sebagai
sejawat
implementasi
dari
implementasi dari
- Observasi
pemahaman dlaman,
pemahaman dlaman,
- Catatan/jurn
dan kafalah
dan kafalah
al
- Memahami ketentuan - Menjelaskan
- Dhaman
Islam tentang dlaman
ketentuan
Islam - Kafalah
dan kafalah
tentang dlaman
- Menjelaskan
ketentuan
Islam
tentang kafalah
- Membedakan antara
dlaman dan kafalah
- Menjelaskan hikmah
dlaman
- Menjelaskan hikmah
kafalah
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wakalah dan sulhu

dan

- Mengamati:
- Tes
tulis - 2X
- Mengamati lingkungan
dengan soal
Pertemua
keluarga dan masyarakat
uraian non
n
dalam
hubungannya
obyektif,
dengan
iaman
dan
analisis
kafwlah
kasus, atau
bisa
jadi
- Menanya:
dengan
- Melakukan wawancara
soal-soal
tentang
iaman
dan
menjodohka
kafwlah
n,
- Melakukan Tanya jawab - Tes
lisan
tentang
iaman
dan
dengan
kafwlah
soal-soal
uraian
- Mengeksplorasi:
obyektif
- Menggali
informasi
atau dengan
tentang
iaman
dan
anaalisis
kafwlah
kasus.
- Mendiskusikan contoh - Penugasan

- Buku
Fikih
Pegang
an
Siswa,
Kemen
ag
2014
- Buku
Fikih
Pedom
an
Guru,
Kemen
ag
2014
- Bukubuku
Penunj
ang

praktik
kafwlah

- Meyakini
adanya
- Sikap
hikmah dari larangan
penolakan
- Meyakini
adanya
praktik ribawi
praktik Riba
hikmah dari larangan
praktik ribawi

- Menunjukan
sikap
- Penolakan
penolakan
terhadap - Menolak
segala
terhadap
segala praktik ribawi
praktik ribawi dalam
praktik Riba
dalam
kehidupan
kehidupan sehari-hari
sehari-hari
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iaman

dan

untuk
menguatkan
penguasaan
materi

- Mengasosiasikan:
- Mengindentifikasi
macam-macam
iaman - Unjuk
dan kafwlah
kerja,
- Merumuskan
contoh
dengan
iaman dan kafwlah
praktek atau
simulasi
- Mengkomunikasikan:
- Proyek,
- Mendemontrsikan
memberi
praktik dhaman dan
tugas
kafalah
pengayaan
materi.
- Portofolio,
produk
sesuai
desain
penilaian
- Membimbing
sikap - Penilaian
penolakan praktik Riba
diri
- Penilaian
sejawat
- Observasi
- Catatan/jurn
al
- Membiasakan
sikap - Penilaian
penolakan
terhadap
diri
praktik Riba dalam - Penilaian
kehidupan sehari- hari
sejawat
- Observasi
- Catatan/jurn

lain
yang
Releva
n.
- Akses
Internet
yang
sesui
dengan
kebutu
han

-

-

- Menganalisis
hukum
riba,
bank,
dan
asuransi.
- 4.6.Menunjukkan
contoh tentang praktik
ribawi

- Menjelaskan larangan - Riba
riba
- Bank
- Menyebutkan jenis- - Asuransi
jenis riba
- Menyebutkan macammacam bank
- Menjelaskan tentang
ketentuan
bank
syariah
- Menganalisa hukum
riba,
bank
dan
asuransi.
- 4.6.1.
Mensimulasikan cara
menghindari praktek
ribawi
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- Mengamati:
- Mengamati lingkungan
keluarga dan masyarakat
dalam
hubungannya
dengan hukum riba,
bank, dan asuransi
- Menanya:
- Melakukan wawancara
tentang hukum riba,
bank, dan asuransi
- Melakukan Tanya jawab
tentang contoh-contoh
hukum riba, bank, dan
asuransi
- Mengeksplorasi:
- Menggali
informasi
tentang hukum riba,
bank, dan asuransi
- Mendiskusikan contoh
praktik hukum riba,
bank, dan asuransi
- Mengasosiasikan:
- Mengindentifikasi
macam-macam hukum
riba, bank, dan asuransi
- Membandingkan antara
hukum riba, bank, dan

al
- Tes
tulis - 4
X
dengan soal
Pertemua
uraian non
n
obyektif,
analisis
kasus, atau
bisa
jadi
dengan
soal-soal
menjodohka
n,
- Tes
lisan
dengan
soal-soal
uraian
obyektif
atau dengan
anaalisis
kasus.
- Penugasan
untuk
menguatkan
penguasaan
materi
- Unjuk
kerja,
dengan
praktek atau
simulasi
- Proyek,
memberi

- Buku
Fikih
Pegang
an
Siswa,
Kemen
ag
2014
- Buku
Fikih
Pedom
an
Guru,
Kemen
ag
2014
- Bukubuku
Penunj
ang
lain
yang
Releva
n
- Akses
Internet
yang
sesui
dengan
kebutu
han

asuransi
tugas
pengayaan
- Mengelompokkan
materi.
tentang contoh masing- - Portofolio,
masing dari riba, bank,
produk
dan asuransi
sesuai
desain
- Mengkomunikasikan:
penilaian
- Mensimulasikan contoh
praktik riba
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SILABUS PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
: Madrasah Aliyah
Mata Pelajaran
: Fikih
Kelas/Program
: XI (Sebelas) /IPA-IPS-Bahasa-Kejuruan
Semester
: Ganjil
Kompetensi Inti :
KI 1
:
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam
KI 2
:
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3
:
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingintahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan baksat dan minatnya untuk memecahkan masalah
KI 4
:
Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya
di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan
KOMPETENSI
DASAR
1.1. Menghayati hikmah
syariat Islam
tentang hukum
jinayat
2.1 Menunjukkan sikap
adil dan tanggung
jawab dalam
penerapan materi
hukum jinayat
3.6 menjelaskan
ketentuan Allah
tentang jinayat dan

MATERI

KEGIATAN PEMBELAJARAN
 Menanamkan prilaku menjauhi
perbuatan jinayat
 Membiasakan prilaku menjauhi
perbuatan jinayat

Ketentuan Allah
tentang jinayat
dan hikmahnya
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Mengamati :
 menyimak penjelasan guru tentang
pengertian pembunuhan

PENILAIAN





Penilaian diri
Penilaian sejawat
Observasi
Catatan/jurnal






Penilaian diri
Penilaian sejawat
Observasi
Catatan/jurnal

 Tes tulis dengan soal
uraian non obyektif,
analisis kasus, atau bisa

ALOKASI
WAKTU

2X
pertemuan

SUMBER

- Buku
Fikih
Pegang

 mengamati tayangan slide tentang
pembunuhan
 Membaca ulang materi

hikmahnya

Menanya :
 memberikan tanggapan hasil
penjelasan guru tentang pembunuhan
 Melakukan Tanya jawab tentang
slide yang belum difahami terkait
pembunuhan
Eksplorasi/eksperimen :
 Menggali informasi tentang
pembunuhan
 Menemukan pengertian pembunuhan

jadi dengan soal-soal
menjodohkan,
 Tes lisan dengan soalsoal uraian obyektif atau
dengan anaalisis kasus.
 Penugasan
untuk
menguatkan penguasaan
materi
 Unjuk kerja, dengan
praktek atau simulasi
 Proyek, memberi tugas
pengayaan materi
 Portofolio, produk sesuai
desain penilaian

Mengasosiasi :
 merumuskan pengertian pembunuhan
 memilah dan membandingkan
macam macam pembunuhan

4.1 Menunjukkan
contoh-contoh
pelanggaran yang
terkena ketentuan
jinayat
1.2 Meyakini syariat
Islam tentang
hukum hudud
Subdit Kurikulum dan Evaluasi

Contoh-contoh
pelanggaran
yang terkena
ketentuan
jinayat

Mengkomunikasikan :
 memaparkan secara bergantian di
depan kelas.

 Membimbing sikap menjauhi
perbuatan jaraimil hudud

 Penilaian diri
 Penilaian sejawat
 Observasi

an
Siswa,
Kemena
g 2014
- Buku
Fikih
Pedoma
n Guru,
Kemena
g 2014
- Bukubuku
Penunja
ng lain
yang
Relevan
.
- Akses
Internet
yang
sesui
dengan
kebutuh
an

2.2 Menunjukkan
sikap adil dan
tanggungjawab
dalam penerapan
materi hukum
hudud
3.7 Menjabarkan
ketentuan Allah
tentang hudud dan
hikmahnya

4.2 Menunjukkan
contoh-contoh
pelanggaran yang
terkena ketentuan
hudud

 Membiasakan perilaku menjauhi
perbuatan jaraimil hudud







Catatan/jurnal
Penilaian diri
Penilaian sejawat
Observasi
Catatan/jurnal

 Tes tulis dengan soal
uraian non obyektif,
analisis kasus, atau bisa
jadi dengan soal-soal
menjodohkan,
 Tes lisan dengan soalsoal uraian obyektif atau
dengan anaalisis kasus.
 Penugasan untuk
Menanya :
 memberikan tanggapan hasil
menguatkan penguasaan
pengamatan tentang pengertian zina
materi
 Saling Tanya jawab tentang praktik-  Unjuk kerja, dengan
praktik yang menjerumuskan kepada
praktek atau simulasi
perbuatan zina
 Proyek, memberi tugas
pengayaan materi
 Portofolio, produk sesuai
Eksplorasi/eksperimen :
 Menggali informasi tentang
desain penilaian
pengertian zina
 Melacak dampak negative
Contoh-contoh
perbuatan zina
pelanggaran yang
 Mencari landasan syar’i larangan
terkena ketentuan
prilaku zina
hudud
 Menemukan ancaman hukuman
pelaku zina
Ketentuan Allah
tentang hudud
dan hikmahnya

Mengamati :
 menyimak tentang pengertian
pengurusan jenazah
 Mengamati praktik-praktik yang
menjerumuskan kepada perbuatan
zina
 membaca materi ajar

Mengasosiasi :
Subdit Kurikulum dan Evaluasi

2

X
petemuan

- Buku
Fikih
Pegang
an
Siswa,
Kemena
g 2014
- Buku
Fikih
Pedoma
n Guru,
Kemena
g 2014
- Bukubuku
Penunja
ng lain
yang
Relevan
.
- Akses
Internet
yang
sesui
dengan
kebutuh

 merumuskan pengertian zina
 Membuat langkah-langkah
menghindari prilaku zina
 Menyimpulkan hukuman pelaku
zina di dunia dan akhirat

an

Mengkomunikasikan :
 Memaparkan pengertian zina
 Mempresentasikan langkahlangkah menghindari prilaku zina
 Meyakinkan peserta didik bahwa
NKRI sesuai dengan syariat Islam

1.3 Meyakini syariat
Islam tentang
bughat

 Membimbing peserta didik
menerima NKRI sebagai konsep
kenegaraan yang bersifat final
 Membiasakan peserta didik taat dan
patuh kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia

2.3 Menunjukkan
sikap adil dan
tanggungjawab
dalam penerapan
materi hukum
bughat
3.8 Memahami hukum
Islam tentang
bughat dan
hikmahnya

Hukum Islam
tentang bughat
dan hikmahnya

Presentasi
Subdit Kurikulum dan Evaluasi

Mengamati :
 Menyimak penjelasan guru tentang
bughat
 mengamati tayangan slide tentang
perbuatan bughat
Menanya :
 Memberikan tanggapan hasil






Penilaian diri
Penilaian sejawat
Observasi
Catatan/jurnal






Penilaian diri
Penilaian sejawat
Observasi
Catatan/jurnal

 Tes tulis dengan soal
uraian non obyektif,
analisis kasus, atau bisa
jadi dengan soal-soal
menjodohkan,
 Tes lisan dengan soalsoal uraian obyektif atau
dengan anaalisis kasus.

2X
Pertemuan

- Buku
Fikih
Pegang
an
Siswa,
Kemena
g 2014
- Buku

4.3 Menunjukkan
contoh
pelanggaran yang
terkena ketentuan
bughat

contoh
perbuatan
bughat dan
sikap
menjauhinya

penjelasan guru tentang bughat
 Tanya jawab yang belum dipahami
dalam slide yang ditayangkan

 Penugasan
untuk
menguatkan penguasaan
materi

Eksplorasi/eksperimen :
 Menggali informasi tentang bughat
 Menelaah Undang undang tentang
NKRI
 Membandingkan perbuatan bughat
dan pemberontakan terhadap NKRI
 Mendiskusikan tentang konsep
NKRI

 Unjuk kerja, dengan
praktek atau simulasi
 Proyek, memberi tugas
pengayaan materi
 Portofolio, produk sesuai
desain penilaian

Fikih
Pedoma
n Guru,
Kemena
g 2014
- Bukubuku
Penunja
ng lain
yang
Relevan
.
- Akses
Internet
yang
sesui
dengan
kebutuh
an
-

Mengasosiasi :
 menjelaskan tentang tindakan
bughat
Mengkomunikasikan :
 mempresentasikan/menyajikan hasil
diskusinya tentang konsep NKRI

1.4 Menerima hukum
peradilan Islam

 Membimbingkan sikap menerima
Pelaksanaan kurban dan akikah






Penilaian diri
Penilaian sejawat
Observasi
Catatan/jurnal

2.4 Menunjukkan
sikap patuh pada
hukum

 Membiasakan kepedulian dalam
Pelaksanaan kurban dan akikah






Penilaian diri
Penilaian sejawat
Observasi
Catatan/jurnal

3.3 Menganalisis
ketentuan Islam

Ketentuan Islam
tentang peradilan
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Mengamati :
 mengamati tayangan slide tentang

 Tes tulis dengan soal
uraian non obyektif,

2X
Pertemuan

- Buku
Fikih

tentang peradilan
dan hikmahnya

dan hikmahnya

peradilan
 membaca membaca buku ajar
tentang peradilan
Menanya :
 Memberikan tanggapan hasil
tayangan tentang peradilan
 memberikan tanggapan tentang
kedudukan hakim wanita
Eksplorasi/eksperimen :
 Menggali informasi tentang
peradilan

4.4 Menunjukkan
contoh penerapan
ketentuan Islam
tentang peradilan

Contoh
penerapan
ketentuan Islam
ketentuan Islam
tentang peradilan
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Mengasosiasi :
 merumuskan pengertian peradilan
 menyimpulkan ketentuan dan syarat
hakim
Mengkomunikasikan :
 Memaparkan secara bergantian,
tentang pengertian peradilan

analisis kasus, atau bisa
jadi dengan soal-soal
menjodohkan,
 Tes lisan dengan soalsoal uraian obyektif atau
dengan anaalisis kasus.
 Penugasan
untuk
menguatkan penguasaan
materi
 Unjuk kerja, dengan
praktek atau simulasi
 Proyek, memberi tugas
pengayaan materi.
 Portofolio, produk sesuai
desain penilaian

Pegang
an
Siswa,
Kemena
g 2014
- Buku
Fikih
Pedoma
n Guru,
Kemena
g 2014
- Bukubuku
Penunja
ng lain
yang
Relevan
.
- Akses
Internet
yang
sesui
dengan
kebutuh
an

SILABUS PEMBELAJARAN
Mata Pelajaran
Satuan pendidikan
Kelas /Semester/Peminatan
Semester

: Fikih
: Madrasah Aliyah
: X (Sepuluh)/IPA IPS BHS AGAMA
: Genap

Kompetensi Inti
:
KI-1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam
KI-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan baksat dan
minatnya untuk memecahkan
KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan
KOMPETENSI DASAR
1.1 Menghayati hikmah dari
ketentuan Islam tentang
pernikahan

2.1 Membiasakan sikap
tanggungjawab dalam
menerapkan hukum
Islam
Subdit Kurikulum dan Evaluasi

MATERI

KEGIATAN PEMBELAJARAN

PENILAIAN

 Mentadabburi prosesi
pernikahan yang agung dan
sacral







Penilaian diri
Penilaian sejawat






Penilaian diri
Penilaian sejawat
Observasi
Catatan/jurnal

 Merenungi dampak negative
sebuah perceraian
 Membiasakan sikap taat dan
tanggungjawab sebagai
implementasi dari pemahaman
tentang ketentuan perkawinan

Observasi
Catatan/jurnal

ALOKASI
WAKTU

SUMBER

 Membiasakan diri mencari
jalan tengah dalam
menghadapi permasalahan
3.1 Menjelaskan ketentuan
perkawinan dalam
Islam, dan hikmahnya
3.2 Memahami ketentuan
perkawinan menurut
perundang-undangan

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

Ketentuan
pernikahan
dalam Islam,
ketentuan
pernikahan
menurut
perundangundangan dan
hikmahnya

 Tes tulis dengan soal 8 X pertemuan
uraian non obyektif,
X 90 menit
analisis kasus, atau
bisa jadi dengan soalsoal menjodohkan,
 Tes lisan dengan
soal-soal uraian
Menanya:
 Melakukan wawancara tentang
obyektif atau dengan
pernikahan
anaalisis kasus.
 Melakukan Tanya jawab
 Penugasan
untuk
tentang pernikahan
menguatkan
penguasaan materi
Mengeksplorasi:
 Menggali infrmasi tentang
 Unjuk kerja, dengan
pernikahan
praktek atau simulasi
 Mendiskusikan tahapan
 Proyek, memberi
tahapan pernikahan
tugas pengayaan
materi.
Mengasosiasikan:
 Portofolio, produk
 Mengindentifikasi macamsesuai desain
macam pernikahan
penilaian
 Membandingkan rumah
tangga islami dan kehidupan
bebas
 Mengelompokkan prosesi
pernikahan yang sesuai syariat
dan yang tidak sesuai.
Mengamati:
 Mengamati lingkungan
keluarga dan masyarakat
dalam kaitannya dengan
pernikahan

- Buku Fikih
Pegangan
Siswa,
Kemenag
2014
- Buku Fikih
Pedoman
Guru,
Kemenag
2014
- Buku-buku
Penunjang
lain yang
Relevan.
- Akses
Internet
yang sesui
dengan
kebutuhan

Mengkomunikasikan:
 Mengkomunikasikan tahapan
tahapan pernikahan

4.1 Mengkritisi praktik
perkawinan yang salah
di masyarakat
berdasarkan ketentuan
hukum Islam
4.2 Menunjukkan contohperbadaan ketentuan
perkawinan dalam
Islamdengan undangundang perkawinan
1975

Hasil analisis
praktik
perkawinan
yang salah di
masyarakat
berdasarkan
ketentuan
hukum Islam

1.2 Menghayati ketentuan
syariat Islam dalam
melakukan pembagian
harta warisan dan
wasiat
2.2 Meningkatkan sikap
peduli, jujur dan kerja
samasebagai
implementasi dari
pemahaman tentang
ketentuan pembagian
harta warisan dan
wasiat
3.3 Menguraikan ketentuan
Subdit Kurikulum dan Evaluasi

Ketentuan

 Membimbing peserta didik
merenungi keadilan Allah
dalam pembagian harta
warisan






Penilaian diri
Penilaian sejawat
Observasi
Catatan/jurnal

 Membiasakan peserta didik
memiliki sikap peduli, jujur
dan kerja sama sebagai
implementasi dari pemahaman
tentang ketentuan pembagian
harta warisan






Penilaian diri
Penilaian sejawat
Observasi
Catatan/jurnal

Mengamati:

 Tes tulis dengan soal 10

X

- Buku Fikih

hukum mawaris dan
wasiat dalam Islam

hukum mawaris
dalam Islam

 Mengamati lingkungan
keluarga dan masyarakat
dalam membagi harta
warisan
Menanya:
 Melakukan wawancara
tentang pembagian harta
warisan
 Melakukan Tanya jawab
tentang pembagian harta
warisan
Mengeksplorasi:
 Menggali informasi tentang
pembagian harta warisan
 Mendiskusikan contoh
praktik pembagian harta
warisan
Mengasosiasikan:
 Mengindentifikasi cara
membagi harta warisan
 Membandingkan antara
pembagian harta warisan
pada masa jahiliyah dan
Islam
Mengkomunikasikan:
 Mendemontrsikan cara
membagi harta warisan

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

uraian non obyektif, pertemuan
analisis kasus, atau 90 menit
bisa jadi dengan soalsoal menjodohkan,
 Tes lisan dengan
soal-soal
uraian
obyektif atau dengan
anaalisis kasus.
 Penugasan
untuk
menguatkan
penguasaan materi
 Unjuk kerja, dengan
praktek atau simulasi
 Proyek,
memberi
tugas
pengayaan
materi.
 Portofolio,
produk
sesuai
desain
penilaian

X

Pegangan
Siswa,
Kemenag
2014
- Buku Fikih
Pedoman
Guru,
Kemenag
2014
- Buku-buku
Penunjang
lain yang
Relevan.
- Akses
Internet
yang sesui
dengan
kebutuhan

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

Subdit Kurikulum dan Evaluasi

Hasil
analisis
praktik
waris
dalam
masyarakat yang
tidak
sesuai
dengan
ketentuan hukum
Islam

BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MA'ARIF NU

MA NU MIFTAHUL FALAH
( TERAKREDITASI A )
NSM. : 131233190025
NPSN: 20363069
Alamat : Jl. Raya Muria 01 A Km. 07 Cendono Dawe Kudus 59353 Telp. (0291) 446382

Web : www.manumiffacendono.sch.id

Email : manu_miftahulfalah@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA MA NU MIFTAHUL FALAH
NOMOR :02/A/MA.NUMF/VII/2019

TENTANG ;
PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR
DAN TUGAS TAMBAHAN LAINNYA
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa
Kepala MA NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus
Menimbang

Mengingat

:

:

a.

Bahwa proses belajar mengajar merupakan
penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;

b.

Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar dan
bimbingan konseling serta kegiatan kedinasan pada Madrasah Aliyah
NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus dengan tertib guna
mencapai tujuan kurikulum dipandang perlu ditetapkan guru tertentu
untuk melaksanakan tugas dalam proses belajar mengajar dan tugas
tambahan lainnya;

c.

Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai
guru mata pelajaran dan tugas tambahan lainnya pada Madrasah
Aliyah NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus Tahun Pelajaran
2019/2020.

a.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

b.

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

c.

PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

d.

PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru

e.

Permendiknas No. 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja
Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan

f.

KMA No 103 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja
Guru
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inti

proses

Memperhatikan

:

a.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Jawa Tengah Nomor : 1956 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Penyusunan Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran
2019/2020
MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DAN TUGAS TAMBAHAN LAINNYA
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Pertama

:

Guru-guru yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
disamping tugas mengajar, diberi tambahan tugas sebagaimana
tercantum dalam lampiran pada Surat Keputusan ini

Kedua

:

Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala dan
tertulis kepada Kepala Madrasah

Ketiga

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak dimulainya Tahun Pelajaran 2019/2020

Keempat

:

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekliruan atau terjadi mutasi
dan atau sejenisnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Kudus
Pada Tanggal : Juli 2019
Kepala
MA NU Miftahul Falah Cendono Kudus

H. ASNADI, S.Ag. M.Si

Tembusan ;
1.
2.
3.
4.

Yth. Pengurus Madrasah NU Miftahul Falah
Yth. Pengawas Madrasah
Yth. Masing-masning yang bersangkutan untuk dilaksanakan
Arsip
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Lampiran 1
SK Nomor : 02/MRF/MA NUMF/P.1/VII/2019

TENTANG PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR

DAN TUGAS TAMBAHAN LAINNYA
MA NU MIFTAHUL FALAH CENDONO DAWE KUDUS
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

A. WAKIL KEPALA MADRASAH

NO

NAMA

JABATAN

1

MOH. ALI NUHIN, S.Pd.

Waka Ur Kurikulum

2

H. ULIN NUHA, S.Pd.I

Waka Ur Kesiswaan

3

MACHSUN HADI

Waka Ur Sarana Prasarana & Humas

B. TATA USAHA

NO

NAMA

JABATAN

1

SUFAAT

Ketua TU

2

MUHLIFAH, S.Pd.I

Anggota 1

3

INDAH MURWATI

Anggota 2

TUGAS / TANGGUNG JAWAB
1. Mengkoordinir anggota
2. Administrasi Kesiswaan
3. Administrasi BSM/BKM

1. Administrasi Keuangan
Madrasah
2. Administrasi BOS
3. Administrasi Kepala Madrasah
1. Administrasi Guru
2. Administrasi Kurikulum
3. Administrasi Sarpras/Humas

C. BIMBINGAN DAN KONSELING (BK)

NO

NAMA

JABATAN

1

SAEFUDIN, S.Pd.I

Guru BK

2

ANIQ ABDULLAH, S.Pd.I

Guru BK
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D. PEMBINA OSIS
1. MOH. SAHLAN, S.Pd.i
2. MOH. AKHFAZ, S.Th.I

E. WALI KELAS

NO

NAMA

WALI KELAS

1

MAMILA ZIYYIT TUQO,
M.Sc.

2

ASRI NOORRODLIYAH,
S.Pd.

XB

3

ULI ERNAWATI, S.Pd.

XC

4

HILMI SAHAB, M.Pd.

XD

5

MOH. RIDWAN, S.Pd.I

XE

6

MOH. AKHFAS, S.Th.I

XF

7

ANIQ ABDULLAH, S.Pd.I

XG

8

SITI AISYAH, Lc.

XI A

9

MASROFAH, S.Pd.

XI B

10

Hj. LINA MARIYANTI,
S.Pd.
SITI FATIMAH, S.Pd.

XI C

12

AINNA KHOIRON
NAWALI, S.Pd.I.

XI E

13

SYAMSUL AZHAR, S.Ag.

XI F

14

SAEFUDIN, S.Pd.I

XI G

15

UNA LAILIS TSANI, S.Pd.

XII A

16

MIRA RIFQOHWATI, S.Pd.

XII B

17

IZZUN NI’MAH, S.Pd.

XII C

18

MOH. SHOLIHAN, S.Pd.

XII D

19

MOH. SAHLAN, S.Pd.

XII E

20

ASIF IZZUL MUNA, S.Sy.

XII F

XA

KETERANGAN
a. Walikelas menyusun/membuat
Bank Data Kelas :
1. Pengurus Kelas
2. Petugas Piket Kelas
3. Daftar Pelajaran Kelas
4. Daftar Denah Kelas

11
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XI D

b. Tugas Wali Kelas:
1. Membina Peserta Didik
2. Peserta Didik yang melanggar
tata tertib dicatat dalam buku
Tata Tertib dan buku catatan
wali
kelas
selanjutnya
dikoordinasikan kepada guru
BP/BK.
3. Memantau,
mengecek
dan
menjumlah
prosentase
kehadiran Peserta Didik setiap
bulan.
4. Melakukan
evaluasi
dan
dituangkan
dalam
buku
kepribadian.
5. Mengisi buku Raport atau ARD
(aplikasi raport digital)
6. Menyerahkan leger kepada TU
tiap kali selesai pembagian
Raport.

F.

KEPALA LABORAT & PERPUSTAKAAN

NO

NAMA

JABATAN

1

MAMILA ZIYYIT TUQO, S.Si.,M.Sc.

Ka. Laborat IPA

2

MAHSUN HADI

Ka. Laborat Komputer

3

NGATIONO

Ka. Laborat Otomotif

4

ASRI NOORRODLIYAH, S.Pd.

Ka. Perpustakaan

5

ELI KHUMAEROH, S.Pd.I

Petugas Perpustakaan

G. GURU PIKET
HARI

NAMA GURU PIKET

SABTU

NOOR FITRI AMALIA, S.Pd.

AHAD

MOH. SHOLIHAN, S.Pd.

SENIN

HABIB ABDU’I, S.Pd.

SELASA

SYAMSUL AZHAR, S.Ag.

RABU

SITI FATIMAH, S.Pd.

KAMIS

HILMI SAHAB, M.Pd.

Ketentuan Tugas Guru Piket:
1. Wajib datang di Madrasah 20 menit sebelum jam pelajaran dimulai dan pulang setelah jam pelajaran
selesai.
2. Membunyikan bel tanda masuk , ganti pelajaran ,dan pelajaran selesai ( pulang )
3. Mencatat siswa yang terlambat serta memberi hukuman yang mendidik
4. Mencatat ketidakhadiran siswa pada Jurnal dengan ketentuan: Sakit = ( S ) Ijin = ( I ) Tidak ada ijin
=(A)
5. Meminta tanda tangan kehadiran kepada guru yang hadir dan mempunyai jam mengajar
6. Mencatat ketidakhadiran guru pada Jurnal dan Papan Absensi dengan ketentuan:
Sakit ada tugas = (S) b.Keperluan lain ada tugas = (I) c.Tiada pemberitahuan pada Kepala
Madrasah = (TK)
7.
8.
9.
10.

Mencatat pelanggaran tata tertib yang dilakukan peserta didik di buku Tata Tertib
Berkoordinasi dengan guru BP/BK dan wali kelas dalam mengatasi permasalahan peserta didik.
Mengondisikan kelas yang kosong
Menerima Tamu dan menujukkan lokasi dan Bapak/Ibu Guru yang dituju.

H. PETUGAS KETERTIBAN
HABIB ABDU’I, S.Pd.
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Ketentuan Tugas :
1. Menertibkan dan mengondisikan peserta didik agar segera masuk kelas sebelum jam 06.50 WIB.
2. Menertibkan dan mengondisikan peserta didik agar sholat dhuhur berjama’ah di kelas masingmasing.
I.

GURU TAHASSUS (PEGON)

KELAS

NAMA GURU

XA

MAMILA ZIYYIT TUQO, M.Sc.

XB

HABIB ABDU’I, S.Pd.

XC

AINNA KHOIRON NAWALI, M.Pd.

XD

HILMI SAHAB, M.Pd.

XE

MOH. RIDWAN, S.Pd.I

XF

MOH. AKHFAS, S.Th.I

XG

ANIQ ABDULLAH, S.Pd.I

Ketentuan Tugas Guru Tahassus :
1.
2.
3.
4.
5.

Menjaring peserta didik yang belum bisa menulis pegon
Membimbing peserta didik hingga mampu menulis pegon dengan benar dan lancar
Metode pengajaran diserahkan sepenuhnya kepada guru pembimbing
Waktu bimbingan kondisional
Batas waktu program Tahassus hanya sampai akhir semester gasal.

J. GURU PROGRAM QIROATUL KITAB
Penanggung Jawab : KH. ULIN NUHA, S.Pd.I

NO

NAMA GURU

KELOMPOK

1

ANAS ALAWIE, S.Pd.I

I

2

ANIQ ABDULLAH, S.Pd.I

II

3

SAEFUDIN, S.Pd.I

III

4

ASIF IZZUL MUNA, S.Sy.

IV

5

MOH. AKHFAS, S.Th.I

V
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6

AINNA KHOIRON NAWALI, M.Pd.

VI

7

HABIB ABDU’I, S.Pd.

VII

Ketentuan Tugas Guru Program Qiroatul Kitab :

1. Menjaring peserta didik yang layak mengikuti program Qiroatul Kitab
2. Membimbing peserta didik sampai mampu membaca kitab dengan lancar, memahami nahwu,
shorof, dan mufrodatnya serta mampu menjelaskan isi kandungan kitab
3. Metode pengajaran diserahkan sepenuhnya kepada guru pembimbing
4. Waktu bimbingan kondisional (dua pertemuan selama satu minggu)
5. Batas waktu program Qiroatul Kitab sampai akhir tahun pelajaran 2019/2020

Kudus, Juli 2019
Kepala Madrasah

H. ASNADI, S.Ag. M.Si
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STRUKTUR ORGANISASI
MA NU MIFTAHUL FALAH CENDONO DAWE KUDUS
TAHUNPELAJARAN 2019/2020
PENGURUS
MADRASAH
KOMITE
MADRASAH

KEPALA MADRASAH
H. ASNADI, S.Ag, M.Si

KOORDINATOR
TATA USAHA

WAKIL KEPALA
URUSAN KURIKULUM
MOH. ALI NUHIN, S.Pd.

WAKIL KEPALA
URUSAN KESISWAAN
H. ULIN NUHA, S.Pd.I

WAKIL KEPALA
URUSAN SARPRAS& HUMAS
MACHSUN HADI

KURIKULUM

BIMBINGAN
KONSELING

RUMAH TANGGA

KBM

PEMBINA OSIS

PENGADAAN SARANA

PERPUSTAKAAN

EKSTRA
KURIKULER

INVENTARIS

SUPERVISI

UKS

PENGEMBANGAN SDM

LABORATORIUM

KETERTIBAN

ADMINISTRASI KEARSIPAN

OSIS

GURU /
WALI KELAS
SISWA
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Gedung MA NU Miftahul Falah

Wawancara dengan Kepala Madrasah

Wawancara dengan Waka Kesiswaan

Wawancara dengan Kepala Madrasah
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Gedung MA NU Miftahul Falah

Wawancara dengan Guru BK

Wawancara dengan Waka Kurikulum

Wawancara dengan Kepala Madrasah

Wawancara dengan Guru Mapel Fiqih

Kegiatan Rapat Pimpinan dan Dewan Guru

Kegiatan Rapat Pimpinan dan Dewan Guru

Kegiatan Siswi MA NU Miftahul Falah

Kegiatan Keagamaan Siswa MA NU Miftahul Falah

Kegiatan Keagamaan Siswa MA NU Miftahul Falah

KBM Siswa di Kelas

Praktik Ibadah Mapel Fiqih
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Ngaji Sorogan

KBM Siswa di Kelas

Wawancara dengan Walimurid dan Siswa-siswi

Wawancara dengan Walimurid dan Siswa-siswi

Wawancara dengan Walimurid dan Siswa-siswi
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DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

Nama Lengkap
NIM
Tempat/Tanggal Lahir
Alamat
Email

:
:
:
:
:

BUSIRI A.H
172610000468
Kudus, 24 April 1967
Japan RT 05 RW 01 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus
busiri.ahmad67@gmail.com

Riwayat Pendidikan
1.
2.
3.
4.

SDN Japan 1
SMPN 1 Lasem
SMAN 1 Pati
IAIN Sunan Kalijaga

: Tahun 1976-1982
: Tahun 1982-1985
: Tahun 1985-1988
: Tahun 1988-1993

Riwayat Organisasi
1.
2.
3.

2003 – 2007
: Waka Sarpras MTsN Gembong Pati
2007 – 2013
: Ketua BPD Japan
2007 – sekarang : Kepala MTs Mafatihul Islamiyah Kudus
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