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UKBM 

 

1. Identitas  
a. Nama Mata Pelajaran : Fikih 

b. Semester   : 1/ Ganjil 

c. Kompetensi Dasar  :  

 

 

 

 

 

 

d. Materi Pokok  :KetentuanIslamTentangZakat, Undang-Undang 
 Pengelolaan Zakat dan Hikmahnya 

e. Alokasi Waktu  : 4 JP X 2 

f. TujuanPembelajaran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Materi Pembelajaran    

Bacalah bacaan pada buku teks pelajaran (BTP):Fikih MA Kelas X. Bandung: 

Srikandi Empat Widya Utama, edisi revisi 2016 hal.  43 s.d. 58. 
 

2. Peta Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Undang-Undang 

Zakat 

KETENTUAN ISLAM TENTANG ZAKAT, UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN 

ZAKAT DAN HIKMAHNYA 

 

Melalui kegiatan pembelajaran dengan metode  diskusi, tanyajawab, analisis, 

penugasan, danpresentasi dengan model problem based learning dan 

pendekatan saintifik,  peserta didik dapat menganalisis macam-macam zakat, 

menafsirkan ketentuan zakat, menelaah ketentuan Islam tentang zakat dan 

aturan perundang-undangan zakat,dan menyimpulkan hikmah zakat sehingga 

peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya melalui belajar fikih. 

3.3. MenelaahketentuanIslamtentangzakat, undang-undangpengelolaan zakat 
dan hikmahnya 

4.3. Menunjukkancontohpenerapanketentuanzakat 

Zakat Fitrah Zakat Mal Hikmah Zakat 

 Pengertian Zakat 

Fitrah 

 Hukum Zakat 

Fitrah 

 Besaran Zakat 

Fitrah 

 Syarat Wajib 

Zakat Fitrah 

 Waktu 

Mengeluarkan 

Zakat Fitrah 

 Penerima Zakat 

Fitrah 

Ketentuan Islam 

Tentang Zakat 

 Pengertian Zakat 

Mal 

 Syarat Wajib 

Zakat Mal 

 Jenis Harta Yang 

Wajib Dizakati 

dan Nisabnya 
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3. KonsepBelajar 

 
 

  

 

 

Sebelum mempelajari materi ini, silakan Anda membaca dan memahami teks di bawah 

ini. 

 

 

Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, silahkan Anda lanjutkan kegiatan 

berikut danikuti petunjuk yang ada dalam UKBM ini! 

 

 
 

 

 

 

1. PetunjukUmum UKBM 

a. Baca dan pahami materi pada Buku Siswa Fikih MA Kelas X. Bandung: Srikandi 

Empat Widya Utama, edisi revisi 2016 hal.  43 s.d. 58. 

b. Setelah memahami isi materi dalam bacaan berlatihlah untuk berpikir tinggi 

melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKBM ini baik bekerja sendiri maupun 

bersama teman sebangku atau teman lainnya. 

c. Kerjakan UKBMini dibukukerjaataulangsungmengisikanpadabagian yang 

telahdisediakan. 

d. Anda dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegitan ayo berlatih, apabila 

Anda yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahan-

permasalahan dalam kegiatan belajar 1 dan 2. Anda boleh sendiri atau mengajak 

teman lain yang sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar Anda dapat belajar 

ke UKBM berikutnya. 

2. KegiatanBelajar 

Ayo … … ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh kesabaran dan 

konsentrasi!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pendahuluan 

b. Kegiatan Inti 

Zakat sebagai salah satu rukun Islam menjadi kewajiban bagi setiap muslim 

baik laki-laki maupun perempuan. Pengaturan dan pengelolaan zakat haruslah 

sesuai dengan tata aturan Islam dan undang undang zakat yang berlaku. Kita sebagai 

seorang muslim tentunya sangat setuju bila pelaksanaan zakat sesuai dengan tujuan 

tersebut. 

Akan tetapi sebaliknya, faktanya justru masih diluar harapan bersama bahwa 

pengelolaan zakat di Indonesia masih belum efektif. Pertanyaannya mengapa hal 

tersebutbisa terjadi? 
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1. Bacalah Fikih MA Kelas X. Bandung: Srikandi Empat Widya Utama, edisi revisi 

2016 hal.  45 s.d. 55. 

2. Baca dan pahami permasalahan di bawah ini! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan problematika diatas jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 
 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Mengapa pengelolaan zakat di Indonesia 

belum maksimal? Berikan analisis anda 

tentang hal ini! 

 

 

2. Zakat “SAMA DENGAN PAJAK” 

bagaimana pendapat anda tentang hal ini? 

 

 

3. “HIDUP BERKAH DENGAN ZAKAT” 

Bagaimana pendapat anda tentang 

pernyataan ini? 

 

 

4. Masih ada penyaluran zakat yang tidak 

tepat sasaran. Mengapa demikian? 

 

 

5. Bagaimana memberikan kesadaran 

kepada masyarakat untuk menunaikan 

zakat sesuai dengan kewajibannya? 

 

 

Kegiatan Belajar 1 

PROBLEMATIKA ZAKAT DI TENGAH MASYARAKAT 

 

Potensi zakat di Indonesia lebih dari 200 trilyun setiap tahunnya. 

Apabila hal ini bisa terkumpul dan terkelola dengan baik, tentunya akan 

memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi perkembangan dan 

pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Kemiskinan yang selama ini 

masih menjajah Indonesia dapat diperangi, pengangguran yang selama ini 

merajalela dapat diberantas, bahkan hutang luar negeri yang jumlahnya 

sungguh fantastis dapat dihapus oleh zakat tersebut. 

Akan tetapi sesuai dengan realita yang ada, sampai saat ini zakat 

masih menjadi hal yang masih tabu di tengah tengah masyarakat Indionesia. 

Bagaimana tidak; Pengetahuan masyarakat Indonesia tentang zakat masih 

sangat minim. Sebagian besar dari mereka hanya mengetahui zakat sebatas 

pada pemahaman klasik saja yaitu zakat fitrah, zakat yang ditunaikan pada 

malam hari raya Idul Fitri. Padahal zakat sangatlah komplek dan jenis-jenisnya 

sangat banyak tidak hanya zakat fitrah saja. 

 
Sumber: https://www.kompasiana.com/bisrikalisari/.../problematika-zakat-di-tengah-

masyarakat 
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Perhatikan dan cermati gambar berikut! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: http://wartakota.tribunnews.com/2017/06/23/dapatkah-zakat-fitrah-dibayar-dengan-

uang 

 

 

Setelah mencermati gambar di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini! 

1. Bagaiamana penafsiran anda tentang gambar tersebut! 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

2. Apabila anda memberikan jawaban: 

a. Setuju, maka berapa ketentuan zakatnya? 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

b. Tidak setuju, Alasannya? 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

   

1. Bacalah Fikih MA Kelas X. Bandung: Srikandi Empat Widya Utama, edisi revisi 

2016 hal.  56 s.d. 56. 

2. Baca dan pahami permasalahan di bawah ini! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Belajar 2 

UU Zakat Timbulkan Ketidakpastian 

Hukum Pengelolaan Zakat di 

Indonesia 

Sumber: http://www.beritasatu.com/hukum/126727-uu-zakat-timbulkan-ketidakpastian-

hukum-pengelolaan-zakat-di-indonesia.html 

 



FIK – 3.3/4.3/1/1.3 

Setelah Anda membaca dan memahami pernyataan di atas, selanjutnya jawablah 

pertanyaan berikut ini! 

a. Setujukah anda dengan pernyataan diatas! Alasannya! 

b. Coba anda analisis apa yang menyebabkan hal itu terjadi! 

c. Menurut pendapat anda bagaimana penyelesaian masalah diatas! 

d. Bagaimana menurut pendapat anda ketentuan zakat profesi yang harus dibayarkan 

sesuai dengan undang-undang zakat? 

e. Bagaimana pengelolaan zakat profesi dalam tinjauan hukum Islam? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://www.google.com/search?q=hikmah+zakat&safe=strict&client=firefox-b-

ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqlpqkvv3eAhWYSH0KHe95ABsQ_AUIDygC&biw=1

366&bih=635#imgrc=meH7lWCNP3k8gM: 

 

Setelah mencermati gambar di atas jawablah pertanyaan di bawah ini! 

a. Bagaimana pendapat anda tentang pernyataan gambar di atas? 

b. Setelah berzakat, perubahan positif apa yang terjadi pada diri andasebagai muzakki? 

c. Menurut pendapat anda hikmah apa yang dapat diambil dari pelaksanaan zakat? 

d. Menurut pendapat anda apakah zakat itu bisa memakmurkan bangsa? 

e. Bagaimana kesimpulan anda tentang hikmah zakat? 

 

 

 

 

Bagaimana Anda sekarang? 

Setelah Anda belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1, 2 dan 3, berikut 

diberikan tabel untuk mengukur diri Anda terhadap materi yang sudah dipelajari. Jawablah 

sejujurnya terkait dengan penguasaan materi pada UKBM ini di tabel berikut! 
 

Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi 

 

No  Pertanyaan Ya  Tidak  

1. Apakah Andadapat menganalisis macam-macam zakat?   

2. Dapatkah Andamenafsirkan ketentuan zakat secara benar? 

 

  

3. DapatkahAndamenelaah ketentuan Islam tentang zakat 

dan aturan perundang-undangan zakat? 
 

  

      4. Dapatkah  Anda  menyimpulkan hikmah zakat? 

 

  

Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka pelajarilah kembali materi 

tersebut dalam buku teks pelajaran (BTP) dan pelajari ulang kegiatan belajar 1 dan 2 yang 

sekiranya perlu Anda ulang dengan bimbingan guru atau teman sejawat. Jangan putus asa untuk 

c. Penutup 
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mengulang lagi!  Apabila Anda menjawab “YA” pada semua pertanyaan,maka mintalah tes formatif 

kepada guru Anda sebelum belajar ke UKBM  berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

Selamat belajar semoga sukses! 
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1. Identitas  
a. Nama Mata Pelajaran : FIKIH 

b. Kelas / Semester  : X / Genap 

c. Kompetensi Dasar  :  

 

 

 

 

 

d. Materi Pokok  : Dhaman dan Kafalah 

e. Alokasi Waktu  : 2 JP 

f. TujuanPembelajaran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Materi Pembelajaran    
Bacalah bacaan pada buku teks pelajaran (BTP): Buku Siswa FIKIH untuk MA Kelas X 

Semester Genap 

2. Peta Konsep 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHAMAN DAN KAFALAH 

Melalui kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi, tanyajawab, analisis, penugasan, 

dan presentasi dengan model discoverylearning dan pendekatan saintifik,  peserta didik 

dapat  menjelaskan ketentuan Islam tentang dhaman dan kafalah dengan benar, 
membedakan antara dhaman dan kafalah dengan benar,   terampil mempraktikkan cara 
dlaman dan kafalah dengan baik dan benar, sehingga peserta didik dapat menghayati dan 

mengamalkan ajaran agama yang dianutnya melalui belajar fikih materi tentang kurban dan 

akikah, mengembangkan sikap/ karakter jujur, peduli, dan bertanggungjawab serta 

dapat mengembangkan kemampuan berpikirkritis, berkomunikasi, berkolaborasi, 

berkreasi (4C)dan berliterasi. 

3.5 Memahami ketentuan Islam tentang dhaman dan kafalah 

 4.5 Mempraktikkan cara dhaman dan kafalah 
 

DHAMAN 

DHAMAN 

Hukum 

Syarat dan Rukun 

Hukum 

Syarat dan Rukun 

Macam-macam 
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3. Konsep Belajar 
 

  

 

Sebelum mempelajari materi ini, silahkan Anda membaca dan memahami teks di bawah ini. 

 

 

Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, silakan Anda lanjutkan ke kegiatan berikut dan 

ikuti petunjuk yang ada dalam UKBM ini. 

 

 

 

 

1. PetunjukUmum UKBM 

a. Baca dan pahami materi dhaman dan kafalah pada Buku Siswa FIKIH Wajib untuk 

MA Kelas X Semester Genap 

b. Setelah memahami isi materi dalam bacaan berlatihlah untuk berpikir tinggi melalui 

tugas-tugas yang terdapat pada UKBM ini baik bekerja sendiri maupun bersama 

teman sebangku atau teman lainnya. 

c. Kerjakan UKBM ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada bagian yang telah 

disediakan. 

d. Anda dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegitan ayo berlatih, apabila 

Anda yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

dalam kegiatan belajar 1 dan 2. Anda boleh sendiri atau mengajak teman lain yang 

sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar Anda dapat belajar ke UKBM 

berikutnya. 

 

2. Kegiatan Belajar 

Ayo … … ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh kesabaran dan konsentrasi!!! 

 

 

 

  

     A.  Menjelaskan ketentuan Islam tentang Dhaman dan Kafalah 
1. Bacalah teks buku siswa FIKIH wajib untuk MA kelas X semester Genap tentang materi 

dhaman dan kafalah 

2. Kemudian, jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ! 

a. Pendahuluan 

Di antara masalah-masalah yang banyak melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan 

sehari–hari adalah masalah muamalah (akad, transaksi) dalam berbagai bidang. Karena masalah 

muamalah ini langsung melibatkan manusia dalam masyarakat, maka pedoman dan tatanannya 

pun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan 

pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia.  

Kesadaran muamalah hendaknya tertanam lebih dahulu dalam diri masing-masing, sebelum 

orang terjun kedalam kegiatan muamalah itu. Pemahaman agama, pengendalian diri, 

pengalaman, akhlaqul karimah dan pengetahuantentang seluk beluk muamalah hendaknya 

dikuasai sehingga menyatu dalam diri pelaku (pelaksana) muamalah itu.  

Kegiatan muamalah ini sangat banyak salah satu di antaranya adalah akad  dhaman dan 

kafalah. Sebagai salah satu bentuk aktifitas ekonomi, dhaman dan kafalah atau jaminan 

menjadi hal yang amat sering dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai transaksi ekonomi 

demi memenuhi kebutuhan.  

Seiring perkembangan zaman, kafalah pun mengalami perkembangan dan modifikasi 

sebagaimana terlihat dalam aktifitas ekonomi modern bersangkut paut dengan penerapannya 

dalam masyarakat secara langsung maupun melalui dunia perbankan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dengan tetap berada dalam bingkai syari’ah. 

b. Kegiatan Inti 

Kegiatan Belajar 1 
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Soal Uraian Singkat. 

     Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jawaban singkat ! 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Menanggung hutang seseorang karena 
adanya unsur kasihan termasuk.... 

 

2. Hukum dhaman pada dasarnya adalah... 
 

 

3. Menjamin hutang seseorang karena ada 
unsur pakasaan dapat.... 

 

4. Harus diketahui waktu jatuh tempo 
pembayaran hutang termasuk syarat.... 
 

 

5. Menjamin seseorang yang dikaitkan dengan 
sesuatu keadaan bila terjadi dinamakan 
kafalah.... 

 

6. Menjamin terhadap sesuatu tanggungan 
yang dikuatkan oleh suatu keadaan tertentu 
disebut dengan .... 

 

7. Jika sudah terjadi kesepakatan menanggung 
sesuatu, maka pihak yang berkewajiban 
menanggung disebut.... 

 

8. Kafalah bisa berakhir apabila yang 
melakukan proses penjaminan.... 

 

9. Para koruptor yang tengah menjalani proses 
hukum sebaiknya.... 
 

 

10 Dapat membantu saudara kita yang kesulitan 
untuk membayar hutang termasuk hikmah.... 
 

 

 

 

Soal Uraian Subyektif 

Untuk memperluas wawasan Anda tentang qurban dan aqiqah, kemudian cari jawaban 

dari beberapa pertanyaan berikut ini! 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah pengertian dhaman ! 
 
 
 
 
 

 

2. Jelaskan maksud hadits berikut ini ! 

رواه ( َعاِدمٌ اَْلعَاِرَيةُ ُمَؤادَّةٌَوَزِعْيٌم 

  )  ابوداودوالترمذى
       

 

 

3. Sebutkan perbedaan dhaman dan kafalah ! 
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4 Berikan contoh Dhaman ! 
 
 
 
 
 

 

5. Berikan contoh Kafalah ! 
 
 
 
 
 

 

 

 
B. Menjelaskan Hikmah Dhaman dan Kafalah 

Dalam Pelaksanaan dhaman dan kafalah selain memang disyariatkan oleh agama juga tentunya akan 
mengandung bannyak hikmah baik bagi diri pelaku maupun orang lain. 

 

NO Aspek Jawaban  

1 Hikmah Dhaman 

 

 

 

 

2 Hikmah Kafalah 

 

 

 

 

 

 

 

C.   Terampil Mempraktekkan Cara Dhaman dan Kafalah 
Pengertian Dhaman adalah suatu ikrar atau lafadz yang disampaikan berupa perkataan atau 
perbuatanuntuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Dengan demikian, kewajiban membayar 
hutang atau tanggungan itu berpindah dari orang yang berhutang kepada orang yang menjamin 
pelunasanhutangnya.  Syarat dan Rukun Dhaman; Penjamin (dhamin), Orang yang dijamin 
hutangnya (madhmun ‘anhu), Penagih yang mendapat jaminan (madhmun lahu), Lafadz / ikrar. 
Pengertian Kafalah adalah menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam 
suatu tuntutan hukum di Pengadilan pada saat dan tempat yang ditentukan.  Syarat dan Rukun 

Kafalah; Kafil, yaitu orang berkewajiban menanggung, Ashiil, yaitu orang yang hutang atau 
orang yang ditanggung akan kewajibannya, Makful Lahu, yaitu orang yang menghutangkannya, 

Makful Bihi, yaitu orang atau barang atau pekerjaan yang wajib dipenuhi olehorang yang  
ihwalnya ditanggung (makful ‘anhu). 
Macam-macam Kafalah; kafalah jiwa dan kafalah harta. Kafalah jiwa dikenal pula dengan 
sebutan dhammul wajhi (tanggungan muka), yaitu adanya kewajiban bagi penanggung untuk 
menghadirkan orang yang ditanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (makful lahu). Seperti 
ucapan :”Aku jamin dapat mendatangkan Ahmad dalam persidangan nanti”. Ketentuan ini boleh 
selama menyangkut hak manusia, namun bila sudah berkaitan dengan hak-hak Allah tidak sah 
kafalah, seperti menanggung /mengganti dari had zina, mencuri dan qishas. 

 

 

 

 

 

Portofolio / Keterampilan 

Ayo berlatih! 
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Kerjakan di buku kerja Anda. 
Carilah video tata cara dhaman dan kafalah kemudian  Catatlah langkah-langkahnya. Setelah 

itu, simpulkan menurut pendapatmu sehingga kamu memahami langkah-langkah tersebut! 

 

 

1. Isilah format berikut ini yang  berkaitan dengan  cara dhaman dan kafalah 
 

No. 

 

Langkah 

 

Yang akan dilakukan  

 

Keterangan 

1. Pertama   

2. Kedua   

3. Ketiga   

4. Kempat   

5. Kelima   

6 Ke enam    

 

2. Isilah format berikut ini  yang berkaitan dengan dhaman dan kafalah 

 

No. 

 

QS.(ayat)/Hadist (HR) 

 

Makna Haditsnya 

1.   

 

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

D. Ayo Berlatih Mempraktekkan Contoh Pelaksanaan Dhaman dan Kafalah secara 

Berkelompok! 

 

Marilah berlatih mempraktekkan dhaman dan kafalah secara berkelompok. Pertama-tama, 

kamu membuat kelompok bersama teman-temanmu, yang terdiri atas 4 orang. Kemudian bagi 

tugas masing-masing anggota. Setelah itu silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompok 

kalian apa saja yang harus dipersiapkan dan dilakukan dalam pelaksanaan dhaman maupun 

kafalah, kemudian silahkan praktekkan sesuai dengan bagian peran masing-masing. Jangan lupa, 

setelah selesai dipresentasikan di depan kelas! 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana Anda sekarang? 

c. Penutup 
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Setelah Anda belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar tersebut diatas, berikut 

diberikan tabel untuk mengukur diri Anda terhadap materi yang sudah dipelajari. Jawablah 

sejujurnya terkait dengan penguasaan materi pada UKBM ini di tabel berikut! 

 

Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi 

No  Pertanyaan Ya  Tidak  

1. Apakah Anda telah memahami tentang pengertian 

Dhaman? 

  

2. Dapatkah Anda menjelasakan pengertian kafalah ?   

3. Dapatkah Anda menjelaskan syarat dan rukun dhaman ?   

      4. Dapatkah  Anda  menjelaskan apa saja hikmah dhaman ?   

5.  Dapatkah Anda menjelaskan apa saja hikmah kafalah ?   

6. Dapatkah Anda menjelaskan cara pelaksanaan dhaman ?   

7. Dapatkah Anda menjelaskan cara pelaksanaan kafalah ?   

  

Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka pelajarilah kembali materi 

tersebut dalam buku teks pelajaran (BTP) dan pelajari ulang kegiatan belajar diatas yang sekiranya 

perlu Anda ulang dengan bimbingan guru atau teman sejawat. Jangan putus asa untuk 

mengulang lagi!.  Apabila Anda menjawab “YA” pada semua pertanyaan, lanjutkanlah ke UKBM 

berikutnya.  

Di  mana posisi Anda? 

Ukurlah diri Anda dalam menguasai materi Dhaman dan Kafalah dalam rentang 0 – 100, tuliskan 

ke dalam kotak yang tersedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah Anda menuliskan penguasaan terhadap materi Dhaman dan Kafalah, lanjutkan kegiatan 

berikut untuk mengevaluasi penguasaan Anda! 

Yuk Cek Penguasaan Anda terhadap Materi Dhaman dan Kafalah ! 

 
1. Jelaskan pengertian Dhaman menurut istilah ! 
2. Jelaskan pengertian Kafalah menurut istilah ! 
3. Sebutkan Syarat dan Rukun Dhaman ..! 
4. Sebutkan Syarat dan Rukun Kafalah ! 
5. Jelaskan  Perbedaan Dhaman dan Kafalah ! 

 
Setelah menyelesaikan soal di atas dan mengikuti kegiatan belajar diatas,  silakan Anda berdiskusi 

dengan teman sebangku atau teman lain jika memang masih ada beberapa hal yang perlu dikaji 

ulang.  

Ini adalah bagian akhir dari UKBM materi Dhaman dan Kafalah,  mintalah tes formatif kepada 

Guru Anda sebelum belajar ke UKBM  berikutnya. 

 

 

Suksesuntukkalian!!! 

 

 

 

 
 

 



  

 

 

 

 

PEREKONOMIAN 

DALAM ISLAM 

 

 

 

 

 

 

1. IDENTITAS : 

  

  

                   MATA  PELAJARAN   :      FIQIH           

         SEMESTER                      :       2 ( GENAP )  

 ALOKASI WAKTU        :       6 X 45 JP 

 

 

UKBM  FIQIH                               FIQ /3.2 /4.2 /2 

/1.1 

FIKIH, SYARIAH 

DAN IBADAH 



1. Identitas  
a. Nama Mata Pelajaran : Fikih (W) X 

b. Semester   : 1 / Ganjil 

c. Kompetensi Dasar  :  

 

 

 

 

 

 
d. Materi Pokok  : Konsep Fikih, Syariah dan Ibadah  

e. Alokasi Waktu  : 6 JP X 3 

f. TujuanPembelajaran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Materi Pembelajaran    
 Bacalah bacaan pada buku teks pelajaran (BTP):  Fikih  MA Kelas X (W)  K 13.   

2. Peta Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Konsep Belajar 
 

  

 

Melalui kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi, tanyajawab, analisis, penugasan, 

dan presentasi dengan model discoverylearning dan pendekatan saintifik,  peserta didik 

dapat memahami konsep fikih dalam Islam dan melakukan ibadah berdasarkan aturan fikih 

sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

melalui belajar Fikih, dan mengembangkan sikap/ karakter jujur, peduli, dan 

bertanggungjawab serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, 

berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi (4C) dan berliterasi. 

 

a. Pendahuluan 

3.1. Memahami konsep fikih dalam Islam 

4.1. Melakukan ibadah berdasarkan aturan fikih 

SYARIAH 

IBADAH 

FIKIH 

Konsep Syariah Islam 

Tujuan dan Prinsip Syariah 

Ibadah Mahdhah 

Ibadah Ghairu Mahdhah 

 

Tata Cara Pelaksanaan Ibadah 



Sebelum mempelajari materi ini, silakan Anda membaca dan memahami teks di bawah ini. 

 

Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, silakan Anda lanjutkan ke kegiatan berikut dan 

ikuti petunjuk yang ada dalam UKBM ini. 

 

 

 

 

1. Petunjuk Umum UKBM 

a. Baca dan pahami materi pada Buku Siswa Fikih kelas MA X (Wajib) tentang materi 

riba bank dan asuransi 

b. Setelah memahami isi materi dalam bacaan berlatihlah untuk berpikir  tingkat  

tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKBM ini baik bekerja sendiri 

maupun bersama teman sebangku atau teman lainnya. 

c. Kerjakan UKBM ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada bagian yang telah 

disediakan. 

d. Anda dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan ayo berlatih, apabila 

Anda yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

dalam kegiatan belajar 1,2 dan 3. Anda boleh sendiri atau mengajak teman lain yang 

sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar Anda dapat belajar ke UKBM 

berikutnya. 

 

2. KegiatanBelajar 

Ayo … … ikuti kegiatan belajar berikut ini dengan rasa senang di hati, penuh 

kesabaran dan konsentrasi ! 

 

 

 

  

     A.  KONSEP FIKIH DAN SYAR’IAT 

 
1. Bacalah materi “ Konsep Fikih” dalam buku teks pelajaran (BTP Fikih MA Kelas X (Wajib)   

2. Kemudian, jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ini ! 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa pengertian fikih menurut bahasa dan 

istilah ? 

 

2. Sebutkan ruang lingkup pembahasan fikih ?  

3. Apa pengertian syariat menurut bahasa dan 

istilah ? 

 

4. Apa perbedaan fikih dan syariat !  

5. Bagaimana maqhasid syariat menurut Prof. 

Dr.H. Suparman  ? 

 

Allah SWT telah menciptakan makhluk manusia  dan Allah juga telah menurunkan 

syariat sebagai jalan hidup yang harus dilalui oleh manusia itu sendiri agar manusia dalam 

hidupnya memperoleh kebahagiaan hidupnya di dunia sampai akherat. Ibarat PT. Kereta 

Api Indonesia (KAI) ketika memproduksi kereta api maka agar kereta api bisa berjalan 

sampai pada tujuannya PT. KAI juaga membuat relnya sehingga kereta api bisa berjalan 

dengan selamat sampai tujuan, Anda bisa bayangkan bagaimana jika kereta api yang 

berjalan tanpa rel atau berjalan keluar dari rel apa yang akan terjadi ? maka kecelakaanlah, 

itulah gambaran syariat bagi manusia.  nah kegiatan pembelajaran ini akan memberikan 

pemahaman kepada Anda agar Anda dalam hidup ini bisa menjalankan syariat Islam secara 
kaffah, murni dan benar. 

b. Kegiatan Inti 

Kegiatan Belajar 1 



6. Bagaimana maqhasid syariat menurut Prof. 

Dr.H. Aswadi Syukur  ? 

 

7. Bagaimana maqhasid syariat menurut Prof. 

Dr.H. Mukhtar Yahya ? 

 

8. Sebutkan 5 maqhasid syariat ?  

9 Abel dan Joni seorang pelajar SMU di Jakarta 

dia terlibat kasus pergaulan bebas sehingga 

Abel hamil diluar nikah, contoh kasus 

tersebut bertentangan dengan maqhasid 

syariah ? 

 

10 Sebutkan 5 prinsip syariat dalam mnetapkan 

hukum dan contohnya ! 

 

 

 

 

 

   

B. IBADAH 

 
1. Bacalah materi “ Ibadah ” dalam buku teks pelajaran (BTP Fikih MA Kelas X Wajib) 

2. Kemudian, jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ! 

 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa pengertian ibadah menurut bahasa dan 

istilah ? 

 

2. Tunjukkan 2 dalil yang menjadi dasar hukum 

Ibadah dan terjemahnya ? 

 

3. Sebutkan macam-macam  ibadah  dan 

contohnya ! 

 

4. Sebutkan 3 rukun Ibadah  ?  

5. Sebutkan 4 prinsip Ibadah makhdhah ?  

6. Sebutkan 4 tujuan Ibadah  ?  

7. Sebutkan 4 fungsi Ibadah  ?  

8. Sebutkan 4 karakter/ tanda ahli Ibadah  ?  

9. Bagaimana hakekat Ibadah menurut Al 

Ghazali  ? 

 

10 Sebutkan 4menjaga istiqomah Ibadah  ?  

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Belajar 2 

c. Penutup 



Bagaimana Anda sekarang? 

Setelah Anda belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1 dan 2, berikut diberikan 

tabel untuk mengukur diri Anda terhadap materi yang sudah dipelajari. Jawablah sejujurnya terkait 

dengan penguasaan materi pada UKBM ini di tabel berikut! 

 

Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi 

No  Pertanyaan Ya  Tidak  

1. Apakah Anda telah memahami  tentang konsep fikih, 

syariah  dan ibadah ? 

  

2. Dapatkah Anda menunjukkan perbedaan fikih, syariat dan 

ibadah ? 

  

3. Dapatkah  Anda  membedakan orang  beramal sesuai 

syariat maupun yang bertentangan dengan syariat  ? 

  

      4. Dapatkah Anda membedakan karakter ahli ibadah dengan 

bukan ahli ibadah  ? 

  

5.  Dapatkah Anda bersikap bijaksana menghormati orang lain 

yang berbeda pendapatnya denganmu dalam masalah 

pengamalan ibadah  ? 

  

6. Dapatkah Anda membedakan bagaimana akibat orang yang 

brpegang teguh pada syariat dengan orang yang melnggar 

syariat ? 

  

 

Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka pelajarilah kembali materi 

tersebut dalam buku teks pelajaran (BTP) dan pelajari ulang kegiatan belajar 1 dan 2 yang 

sekiranya perlu Anda ulang dengan bimbingan guru atau teman sejawat. Jangan putus asa untuk 

mengulang lagi!.  Apabila Anda menjawab “YA” pada semua pertanyaan, lanjutkanlah ke UKBM 

berikutnya.  

Di  mana posisi Anda? 

Ukurlah diri Anda dalam menguasai materi Riba, Bank dan Asuransi dalam rentang 0 – 100, 

tuliskan ke dalam kotak yang tersedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah Anda menuliskan penguasaan terhadap materi Riba, Bank dan Asuransi, lanjutkan 

kegiatan berikut untuk mengevaluasi penguasaan Anda! 

Yuk  Cek Penguasaan Anda terhadap Materi Riba, Bank dan Asuransi ! 

 Dapatkah Anda membedakan karakter ahli ibadah dengan bukan ahli ibadah  ? 

 
I. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling tepat ! 

1. Istilah fikih berasal  dari kata fiqhun yang secara bahasa berarti  ٌفَْهٌم َعِمْيق yaitu.... 
a. Penjelasan 
b. Ilmu ibadah 
c. pemahaman yang mendalam 
d. Aturan yang harus dikerjakan 
e. Paham para ulama 

2. Pengertian syari’ah menurut bahasa berarti ... 
a. Peraturan 
b. Hukum 
c. Ikatan 
d. Hakim 
e. Peradilan 

3. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan syari’ah Islam adalah ... 

 



a. untuk kesejahteraan dan kemaslahatan hidup manusia 
b. untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia 
c. untuk menjaga keturunan melalui hukum perkawinan 
d. untuk melaksanakan syariat yang ditetapkan Allah 
e. untuk memelihara keberadaan jiwa setiap manusia 

4. Di bawah ini merupakan contoh muamalah, yaitu ... 
a. Shalat berjamaah 
b. Kerjasama dalam bidang pertanian 
c. Puasa ramadhan 
d. Membaca alqur’an 
e. Ibadah haji dan umrah 

5. Kemudahan yang diberikan dalam menjalankan syari’at Islam sering  disebut ... 
a. rukhshah 
b. mu’jizat 
c. ajimat 
d. maunah 

e. madharat 
6. Salah satu maqasidus syariah adalah Hifdz al Nafs,  artinya.... 

a. Kewajiban memelihara harta 
b. Kewajiban menjaga dan memelihara jiwa manusia 
c. Kewajiban menjaga keturunan 
d. Kewajiban menjaga lingkungan 
e. Kewajiban menjaga agama 

7. Syari’at Islam secara berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, contohnya ... 
a. pengharaman khamar 
b. pengharaman daging babi 
c. pengharaman daging anjing 

d. pengharaman darah 

e. pengharaman bangkai 
8. Ibadah dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah mahdlah dan ibadah ghairu mahdlah. Ibadah 

ghairu mahdlah pelaksanaan.... 
a. Terikat dengan tempat dan waktu 
b. Tidak terikat dengan orang lain 
c. Terikat aturan perundang-undangan 
d. Tidak terikat dengan batasan waktu dan tempat 
e. Tidak bebas tapi harus sama 

9. Salah satu rukun ibadah adalah likhaufillah, artinya... 
a. Mendasari ibadah dengan cinta kepada Allah 
b. Mendasari ibadah dengan penuh harap kepada Allah 
c. Mendasari ibadah dengan rasa ikhlas 
d. Mendasari ibadah ada rasa takut kepada Allah 
e. Mendasari ibadah dengan minta tolang kepada Allah 

10. Tujuan ibadah adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan 
mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai bentuk.... 
a. Penghambaan manusia kepada Allah SWT 
b. Media untuk minta pertolongan 
c. Penyelarasan hidup di dunia dan akhirat  
d. Pengabdian sebagai unsur pembebasan 
e. Pembebasan akal dan jiwa manusia untuk beragama  

 
II. Isilah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat! 

1. Syariat Islam bertujuan untuk mengatur perbuatan dan tingkah laku ... 
2. Sumber syariat Islam adalah... 
3. Salah satu tujuan syariah adalah khifzu ad-din yaitu memelihara... 
4. Kedudukan Fikih dalam syariat Islam adalah sebagai... 
5. Fikih sebagai bagian dari syariah merupakan hasil pemahaman yang mendalam yang 

berasal dari aturan dan ketentuan.... 



6. Fikih dan ibadah merupakan bagian sistem yang tidak bisa terpisahkan, karena Fikih 
merupakan ilmu yang membahas tentang.... 

7. Ibadah merupakan sarana untuk... 
8. Ibadah mahdlah adalah bentuk ibadah yang tata caranya .... 
9. Ibadah ghairu mahdlah adalah suatu bentuk ibadah yang tata caranya.... 
10. Hibullah merupakan salah satu rukun ibadah yang berarti... 

 
III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar ! 

1. Jelaskan pengertian Syariah menurut bahasa dan Istilah ! 
2. Jelaskan pengertian Fikih ! 
3. Apa saja yang menjadi ruang lingkup Fikih? 
4. Ibadah dibedakan menjadi dua, sebutkan dan jelaskan ! 
5. Jelaskan perbedaan fikih dengan syariat !  

 

Setelah menyelesaikan soal di atas dan mengikuti kegiatan belajar 1 dan 2,  silakan Anda berdiskusi 

dengan teman sebangku atau teman lain jika memang masih ada beberapa hal yang perlu dikaji 

ulang.  

Ini adalah bagian akhir dari UKBM materi Riba, Bank dan Asuransi, mintalah tes formatif kepada 

Guru Anda sebelum belajar ke UKBM  berikutnya. 

 

Sukses untuk kalian 

Semua ! Amiin 
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 MATERI POKOK                     :  Perekonomian Dalam Islam 

                  KOMPETENSI DASAR            :  3.2 Menelaah aturan Islam tentang perekonomian Islam 

                                                                                 4.2 Mempraktikkan cara jual beli, Khiyar, Musaqoh, 

Muzaro’ah,  Mukhabarah, Syirkah, Murabahah, 

Mudharabah, dan Salam 

                  

  

 

                         

                   

 

 

 

 

 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN :  Melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, penugasan dan 

peragaan peserta didik mampu menjelaskan,memahami tentang perekonomian Islam, serta 

menganalisis dan mempraktikkan  cara jual beli, Khiyar, Musaqoh, Muzaro’ah,  Mukhabarah, 

Syirkah, Murabahah, Mudharabah, dan Salam dengan baik dan benar sehingga dapat 

mengaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai penerapan untuk menghayati dan 

mengamalkan ajaran agama yang dianutnya melalui pelajaran FIQIH, mengembangkan sikap 

jujur, peduli, amanah dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan 

berfikir kritis, komunikasi, kolaborasi dan kreatif (4C).   

Materi Pembelajaran : Bacalah buku Paket FIQIH-USHUL FIQIH Kelas X untuk 
Madrasah Aliyah diterbitkan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Fiqih 
Madrasah Aliyah Propinsi Jawa Timur, halaman 130 s/d 139.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. PETA KONSEP 

INDIKATOR PENCAPAIAN :  3.2.1 Menjelaskan aturan Islam tentang perekonomian 
KOMPETENSI                         Islam 

                                                3.2.2 Menyimpulkan aturan Islam tentang perekonomian  
Islam 

                                                       4.2.1 Memperagakan cara jual beli, Khiyar, Musaqoh, 

Muzaro’ah,  Mukhabarah, Syirkah, Murabahah, 

Mudharabah, dan Salam 

                                                                   4.2.2 Terampil dalam mempraktikkan cara jual beli, Khiyar, 

Musaqoh, Muzaro’ah,  Mukhabarah, Syirkah, 

Murabahah, Mudharabah, dan Salam 

 

Perekonomian 

Dalam Islam 

Jual beli dan Khiyar 

Kerjaama bidang 

Pertanian 

Syirkah 

Murabahah 

Mudharabah 

Murabahah 

Salam 
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 3.KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

a. Pendahuluan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kegiatan Inti 
 

Untuk dapat mengetahui persoalaan-persoalaan pada materi  

perekonomian Islam tersebut, silahkan kalian lanjutkan ke kegiatan 

                belajar berikut dan ikuti petunjuk yang ada dalam UKB ini. 

 

 

 

 

1) Petunjuk Umum UKB 
 
a) Baca dan pahami materi pada Buku Pelajaran FIQIH-USHUL FIQIH,  Kelas X, 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Fiqih, Madrasah Aliyah Propinsi 

Jawa Timur, hal. 130 s/d 139. 

b) Setelah memahami isi materi dalam bacaan bermainlah untuk berfikir tinggi 
melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKB ini baik bekerja sendiri maupun 

bersama teman sebangku atau teman lainnya. 

c) Kerjakan UKB ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada bagian yang 

telah disediakan. 

d) Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan ayo bermain, 

apabila kalian yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahan-

permasalahan dalam kegiatan belajar1, 2, 3 dan 4 kalian boleh sendiri atau 

mengajak teman lain yang sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar kalian 
dapat belajar ke UKB berikutnya. 

 
 

Allah SWT  menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, manusia satu dengan manusia yang 

lain saling membutuhkan, baik dengan jalan tolong menolong dalam urusan kemasyarakatan, 

tukar menukar barang maupun jual beli. 

Dalam ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dihindarkan dan secara 

otomatis tindakan untuk memindahkan aliran kekayaan kepada anggota masyarakat harus 

dilaksanakan. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil, berupaya menjamin kekayaan 

tidak terkumpul hanya kepada satu kelompok saja, tetapi tersebar ke seluruh masyarakat.   

Islam memperbolehkan seseorang  mencari kekayaan sebanyak mungkin. Islam menghendaki 

adanya persamaan, tetapi tidak menghendaki penyamarataan. Kegiatan ekonomi harus diatur 

sedemikian rupa sehingga tidak terlalu banyak harta dikuasai pribadi. Di dalam bermuamalah, 

Islam menganjurkan untuk mengatur muamalah di antara sesama manusia atas dasar amanah, 

jujur, adil, dan memberikan kemerdekaan bermuamalah serta jelas-jelas bebas dari unsur riba. 

Islam melarang terjadinya pengingkaran dan pelanggaran larangan-larangan dan menganjurkan 

untuk memenuhi janji serta menunaikan amanat. 

Oleh sebab itu agama Islam mengatur seluruh tata kehidupan manusia termasuk  muamalat yang 

didalamnya menyinggung banyak persoalan interaksi manusia dengan manusia seperti 

pelaksanaan perekonomian yang terjadi di masyarakat seperti jual beli, syirkah, mukhabarah, 

mudharabah dan lain-lain. Maka dalam bab ini akan dibahas tentang jual beli, khiyar, musaqah, 

muzara’ah, mukhabarah, syirkah, murabahah, mudharabah, dan salam. 

Literasi 
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2) Kegiatan Belajar 1 
 

Ayo……ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh kesabaran dan konsentrasi...!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Jual beli dengan cara menipu, sabda Nabi SAW : 

الَنِبيُّ َصلَّى هللا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َبْيعِ الَغَرِر (رواه مسلم)                        َنَهى   

“Nabi melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipuan”(HR. 

Muslim). 

2) Sabda Rasulullah SAW :  

َبِيٍع َمْبُرْوٍر (رواهوالطبراني)               اَْفَضُل اْلَكَسِب َعَمَل الرَّ ُجِل ِبَيِدِه َوُكلُّ    

“Pendapatan yang paling utama dari seorang adalah hasil usaha sendiri dan hasil jual 

beli yang mabrur” (HR. Thabrani). 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       JAWAB : 

 

 

 

 

 

 

 

 

karakter 

Anak-anak....amatilah kedua gambar di atas, Jelaskan dan hubung- 

 kan kedua gambar tersebut dengan kedua dalilnya ......!!! 

Jangan lupa dijelaskan sesuai materi yang 

berhubungan dengan Perekonimian Islam...... 
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Nah.... setelah kalian menjelaskan kedua dalil tersebut di atas dengan 

menghubungkan kedua gambar, selanjutnya kalian cari perbedaan jual beli yang 
Halalan Thoyyiban dengan jual beli yang dilarang menurut Syariat Islam disertai 
dalilnya.....!!!  

 

Tabel Perbedaan Jual Beli yang halal dengan yang terlarang ! 
 

N

o 
Jual Beli yang Halal (disertai dalil) Jual Beli Terlarang (disertai dalil) 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   
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3) Kegiatan Belajar 2 
 

Untuk kegiatan belajar  2 ini, anak-anak  silahkan lihat beberapa gambar di bawah 
ini....!  Kemudian silahkan kalian jelaskan perbedaannya makasud dari gambar 
tersebut dan hubungkan dengan materi tentang perekonomian Islam. Untuk lebih 
jelasnya, bisa dilihat dalam Buku Siswa Paket FIQIH kelas X Kurikulum 2013, 
Kementerian Agama Republik Indonesia 2014, hal. 104 s/d 118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimana anak-anak.... sudah menemukan jawabannya.....? 

 

 

 

 

 

Bagaimana......sudah pahamkah kalian untuk kegiatan belajar 1 .....???  

kalau sudah paham silahkan lanjut pada Kegiatan Belajar 2 ya...., tapi  

bagi yang belum paham silahkan diulangi lagi atau minta bantuan guru ...... !!!

Jangan Putus asa yaaa........Ayooo tetap semangat pasti    

kamu  bisaa......OK....!!! 
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Jangan lupa untuk memperkuat jawaban kalian.......tolong dikasih  

Dalil sebagai dasar hukum alasan kalian yaaaa......!!!  

 

 

 

4) Kegiatan Belajar 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MAN JADDA WA JADDA...... Siapa yang sungguh-sungguh pasti 

bisa, kalau kalian mau belajar, bermusyawarah pasti dapat menyelesaikan 

UKBM ini......!!! 

                            OK........ Sanggup Yaaa......!!! 

 

 

 

Yuk....Sekarang kalian lanjut pada Kegiatan Belajar 3.... 

diskusikan jawaban masing-masing dengan membentuk 

kelompok yaaa..... 

Nah anak-anak...... kemudian silahkan dipraktekkan di depan kelas 

dengan kelompok masing-masing cara proses bermuamalah dalam 

Perekonomian Islam........  

OK.....Siap yaa....!!! 
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Pilihlah Jawaban yang paling benar ! 

1. Apabila seorang beraqod meninggal dunia maka status musaqoh yaitu.... 
A. Batal                                                                D. Tetap berjalan kerjasama 
B. Tidak batal                                                     E. Mencari penggarapan lain      
C. Harus ada kompetensi 

2. Dalam Mukhobaroh, pihak yang diberi beban untuk membayar zakat adalah .... 
A. Penggarap                                                        D. Yang menanam benih 
B. Masyarakat                                                      E. Yang mengelusrkan benih 
C. Pemilik tanah 

3. Perhatikan ayat di bawah ini ! 
     
   

     

      

 
Dalam QS. Al-Maidah : 2 yang bergaris bawah tersebut di atas menjelaskan tentang dasar 
hukum bentuk jual beli terlarang yaitu .... 
A. Jual beli untuk ditimbun 
B. Jual beli untuk alat maksiat 
C. Jual beli dengan cara menipu 
D. Membeli barang yang sudah dibeli dalam proses tawaran orang lain 
E. Jual beli yang harganya diatas/dibawah harga pasar dengan menghadang penjual 

4. Jual beli barang pada harga asal ditambah keuntungan yang disepakati disebut..... 
Menunggui keluarga dekat yang ditinggalkan 
A. Musaqoh                                                         D. Mukhobaroh 
B. Muzaroah                                                       E. Mudhorobah  
C. Murobahah 

5. Suatu aqod jual beli dimana barang tidak diperlihatkan, tetapi diberi tahu sifat barang dan 
kualitasnya oleh penjual, setelah ada kesepakatan pembeli langsung membayar, istilah fiqih 
disebut .... 

 

Alhamdulillah.....Bagaimana 

anak-anak sudah paham.....??? 
Kalau begitu, yukk kita 

EVALUASI......!!!  
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A. Khiyar                                    C. Syirkah                                  E. Musaqoh 
B. Salam                                      D. Muzaroah 

6. Kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap, dimana benih dibebankan kepada pemilik 
tanah dan hasil dibagi menurut perjanjian, disebut.... 
A. Musaqoh                                                      D. Mudhorobah 
B. Muzaroah                                                    E. Murobahah 
C. Mukhobaroh 

7. Pak Anton bersama teman-temannya membuat bentuk kerjasama dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat yang bergerak dalam bidang jasa disebut .... 
A. Muzaroah                                                    D. Syirkah Abdan 
B. Perserikatan                                                E. Syirkah Kolektif 
C. Syirkah ‘Inan 

8. Hamid memiliki sepetak tanah yang ditanami pohon mangga, pohon mangga tersebut dibeli 
oleh seorang pedagang pada saat berbunga, dilihat dari hukum Islam hal tersebut adalah.... 
A. Boleh, karena sama-sama rela 
B. Dilarang, karena Nabi melarang 
C. Boleh, karena dijual ke pedagang 
D. Dilarang, karena tidak dijual di pasar 
E. Dilarang, karena transaksi tidak pada tempatnya 

9. Zulaikah membeli baju muslim di pasar dengan melakukan tawar menawar dengan penjual, 
akhirnya disepakati harga dan barangnya dengan perjanjian, bila tidak sesuai ukurannya 
boleh ditukar dalam jang waktu maximal 3 hari, jual beli ini disebut.... 
A. Salam                                                            D. Khiyar Syarat 
B. Khiyar Aib                                                   E. Syirkah Abdan 
C. Khiyar Majlis  

10. Hak pilih yang melakukan transaksi jual beli antara meneruskan/mengurungkan jual beli 
selama masih dalam satu tempat trasaksi disebut.... 
A. Khiyar Aib                                                   D. Khiyar Mutlak 
B. Khiyar Syarat                                              E. Khiyar Sesaat    
C. Khiyar Majlis 

 
 

Jawablah  pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 

 

1. Prinsip jual beli menurut Islam adalah … 
2. Menjual anak ternak yang masih dalam kandungan termasuk jual beli … 
3. Kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya 

dinamakan.... 
4. Kerjasama dua orang atau lebih dalam hal modal disebut.... 
5. Kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dimana benihnya dari penggarap 

dianamakan.... 
6. Pemilik kebun sepakat melakukan kerjasama  dengan penggarap dimana lahan sudah ada 

tanamannya disebut.... 
7. Kerjasama dalam  muzaraah biasanya harga benihnya relatif.... 
8. Perkumpulan para penjahit untuk mengerjakan pembuatan seragam merupakan contoh 

dari syirkah.... 
9. Mukhabarah akan berakhir jika pemilik lahan... 
10. Ulama’ yang tidak memperbolehkan jual beli model salam adalah... 
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C.Penutup 
 

Selanjutnya.......untuk mengetahui sejauh mana 

pemahaman kalian, jawablah tabel Penilaian 

Sikap dan Spiritual di bawah ini......!!!    

 

 

 

 

 

 

Tabel Refleksi Penilaian Sikap dan Spiritual 
 
 

N

o 
Pertanyaan 

 

Setuju 
Kurang 

setuju 

Tidak 

setuju 

1. Sebelum bekerja harus berdoa     

2. Jual beli harus yang jujur    

3. Bekerjasama dalam perekonomian dengan non muslim 

adalah haram 

   

4.  Dalam jual beli harus mencari keuntungan yang 

sebanyak-banyaknya 

   

5. Jual beli tidak boleh merugikan orang lain    

6. Menawar barang yang sudah ditawar orang lain adalah 

suatu yang wajar dalam jual beli 

   

7. Sesuatu yang kita miliki harus kita nikmati sendiri 

meskipun tetangga ada yang membutuhkan 

   

 
 

Perhatian....!!!  Lembar ini diisi oleh Guru sebelum kalian mengikuti test                         

formatif ! 

 

CHECKLIST KETERLAKSANAAN UKBM 

 

No Uraian Kegiatan 
Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

1 Mejelaskan tentang gambar proses Jual Beli dan Syirkah serta 

menghubungkan dengan dalil dasar hukumnya  

  

2 Menyebutkan perbedaan Jual beli yang halal dan yang terlarang disertai 

dalil hukumnya  

  

OK...
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3 Menguraikan beberapa proses kerja sama dalam perekonomian Islam 

sesuai contoh pada gambar yang tersedia  

  

4 Menyebutkan dalil-dalil yang berhubungan denga Perekonomian Islam   

4 Mempraktikkan contoh cara jual beli dan bermuamalah, bekerjasama 

dalam perekonomian Islam secara berkelompok 

  

5 Mengerjakan soal-soal hasil Evaluasi   

6 Menyelesaikan tugas Penilaian Sikap dan Spirirtual   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGAIMANA   

ANAK-ANAK......... SUKSES 

SELALU UNTUK KALIAN 

SEMUA....... !!! 
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UKBM 

 

1. Identitas  
a. Nama Mata Pelajaran : Fikih 

b. Semester   : 1/ Ganjil 

c. Kompetensi Dasar  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Materi Pokok  :KetentuanIslamTentang HAJI, Undang-Undang 

 Pengelolaan Haji dan Hikmahnya 

e. Alokasi Waktu  : 4 JP X 2 

f. TujuanPembelajaran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Materi Pembelajaran    

Bacalah bacaan pada buku teks pelajaran (BTP):Fikih MA Kelas X.  Materi haji dan 

Umroh. 
 

 

 

KETENTUAN ISLAM TENTANG ZAKAT, UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN 

ZAKAT DAN HIKMAHNYA 

 

Melalui kegiatan pembelajaran dengan metode  diskusi, tanyajawab, analisis, 

penugasan, danpresentasi dengan model problem based learning dan 

pendekatan saintifik,  peserta didik dapat menjelaskan ketentuan Islam tentang haji 

dan umrah beserta hikmahnya,  mengidentifikasi Undang-undang penyelenggaraan haji dan 

umrah, menunjukkan contoh penerapan macam-macam manasik haji,  mempraktikkan 

pelaksanaan manasik haji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang haji 

sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya melalui belajar fikih. 

3.4. Menjelaskan ketentuan Islam tentang haji dan umrah beserta hikmahnya 

3.5. Mengidentifikasi Undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah 

4.5. Menunjukkan contoh penerapan macam-macam manasik haji 

4.6. Mempraktikkan pelaksanaan manasik haji sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan tentang haji 

 

HAJI  DAN UMROH 
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2. Peta Konsep 

 

 

 

3.  

4.  

5.  

6.  

 

 

 

 

7. KonsepBelajar 

 
 

  

 

 

Sebelum mempelajari materi ini, silakan Anda membaca dan memahami teks di bawah 

ini. 

 

 

Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, silahkan Anda lanjutkan kegiatan 

berikut danikuti petunjuk yang ada dalam UKBM ini! 
 

 

 

 

1. PetunjukUmum UKBM 

a. Baca dan pahami materi pada Buku Siswa Fikih MA Kelas X. Materi Haji dan 

Umroh. 

b. Setelah memahami isi materi dalam bacaan berlatihlah untuk berpikir tinggi 

melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKBM ini baik bekerja sendiri maupun 

bersama teman sebangku atau teman lainnya. 

c. Kerjakan UKBMini dibukukerjaataulangsungmengisikanpadabagian yang 

telahdisediakan. 

d. Anda dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegitan ayo berlatih, apabila 

Anda yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahan-

permasalahan dalam kegiatan belajar 1 dan 2. Anda boleh sendiri atau mengajak 

teman lain yang sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar Anda dapat belajar 

ke UKBM berikutnya. 

 

 

 

a. Pendahuluan 

b. Kegiatan Inti 

Haji sebagai salah satu rukun Islam menjadi kewajiban bagi setiap muslim 

baik laki-laki maupun perempuan. Pengaturan dan pengelolaan haji haruslah sesuai 

dengan tata aturan Islam dan undang undang haji yang berlaku. Kita sebagai seorang 

muslim tentunya sangat setuju bila pelaksanaan haji sesuai dengan tujuan tersebut. 

Akan tetapi sebaliknya, faktanya justru masih diluar harapan bersama bahwa 

pengelolaan haji di Indonesia masih belum efektif. Pertanyaannya mengapa hal 

tersebutbisa terjadi? 

 

HAJI DAN 

UMRAH 

Hukum dan Syarat Wajib Haji 

Rukun Haji dan Umrah 

Wajib dan Sunnah Haji 

Macam-macam Haji 

UU  Haji di Indonesia 

Tata cara pelaksanaan Haji 
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2. KegiatanBelajar 

Ayo … … ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh kesabaran dan 

konsentrasi!!! 
 

 

 

 

1. Bacalah Fikih MA Kelas X. Wajib materi Haji dan Umrah. 

2. Baca dan pahami permasalahan di bawah ini! 

 

Berdasarkan problematika diatas jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 
 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Jelaskan Pengertian & dasar hukum haji dan 

umrah !  

 

2. Sebutkan Syarat dan Rukun Haji & Umrah !  

3. Sebutkan Macam macam thowaf !  

4. Sebutkan wajib haji  dan Umrah !  

5. Sebutkan macam –macam Miqot haji dan 

umrah ! 

 

6. Sebutkan Muharromat haji dan Umrah !  

7. Sebutkan Sunnah Haji dan Umrah !  

8. Praktekkan Tata cara Manasik haji dan 

Umrah ! 

 

9. Sebutkan tata cara pelaksanaan Manasik 

Haji & umrah 

 

10. Jelaskan dasar hukumpelaksanaan Haji dan 

Umrah di Indonesia? 

 

11. Sebutkan hal-hal yang harus diprsiapkan 

bagi orang yang akan naik haji berdasarkan 

UU haji ! 

 

 

 

 

 

Bagaimana Anda sekarang? 

Setelah Anda belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar, berikut diberikan 

tabel untuk mengukur diri Anda terhadap materi yang sudah dipelajari. Jawablah 

sejujurnya terkait dengan penguasaan materi pada UKBM ini di tabel berikut! 
 

Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi 

 

No  Pertanyaan Ya  Tidak  

1. 
Apakah Anda sudah memahami hal-hal pokok yang 

berkaitan dengan haji dan umrah 

  

2. 
Dapatkah Anda mendemontrasikan   manasik haji   

3. 
Dapatkah Anda mendemontrasikan   manasik umrah   

      4. 
Dapatkah  mngucapkan lafadz niat haji dan umrah   

5. 
Dapatkah Anda mengucapkan lafadz talbiyah   

 

Kegiatan Belajar 1 

c. Penutup 
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Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka pelajarilah kembali materi 

tersebut dalam buku teks pelajaran (BTP) dan pelajari ulang kegiatan belajar 1 dan 2 yang 

sekiranya perlu Anda ulang dengan bimbingan guru atau teman sejawat. Jangan putus asa untuk 

mengulang lagi!  Apabila Anda menjawab “YA” pada semua pertanyaan,maka mintalah tes formatif 

kepada guru Anda sebelum belajar ke UKBM  berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

Selamat belajar semoga sukses! 
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1. Identitas  
a. Nama Mata Pelajaran : FIKIH 

b. Kelas / Semester  : X / Ganjil 

c. Kompetensi Dasar  :  

 

 

 

 

 

d. Materi Pokok  : Qurban dan Aqiqah 

e. Alokasi Waktu  : 4 JP X 2 

f. TujuanPembelajaran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Materi Pembelajaran    
Bacalah bacaan pada buku teks pelajaran (BTP): Buku Siswa FIKIH untuk MA Kelas X 

Semester Ganjil  

2. Peta Konsep 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QURBAN DAN AQIQAH 

Melalui kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi, tanyajawab, analisis, penugasan, 

dan presentasi dengan model discoverylearning dan pendekatan saintifik,  peserta didik 

dapat  Menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dan aqiqah dengan benar, Menjelaskan hikmah 

qurban dan aqiqah dengan baik,  terampil Mempraktikkan cara pelaksanaan qurban dan aqiqah 

dengan benar, sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya melalui belajar fikih materi tentang kurban dan akikah, mengembangkan sikap/ 

karakter jujur, peduli, dan bertanggungjawab serta dapat mengembangkan kemampuan 

berpikirkritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi (4C)dan berliterasi. 

 

3.7 Menganalisis tata cara pelaksanaan kurban dan aqiqah serta hikmahnya 

4.7 Mendemontrasikan pelaksanaan kurban dan aqiqah sesuai syariat 
 

QURBAN 

AQIQAH 

Hukum qurban 

Sejarah qurban 

Ketentuan Hewan qurban 

Pemanfaatan daging qurban 

Tata cara penyembelihan qurban 

Hukum dan Ketentuan aqiqah 

Jenis dan ketentuan hewan aqiqah 

Waktu pelaksanaan aqiqah 
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3. Konsep Belajar 
 

  

 

Sebelum mempelajari materi ini, silahkan Anda membaca dan memahami teks di bawah ini. 

 

 

Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, silakan Anda lanjutkan ke kegiatan berikut dan 

ikuti petunjuk yang ada dalam UKBM ini. 

 

 

 

 

1. PetunjukUmum UKBM 

a. Baca dan pahami materi pada Buku Siswa FIKIH Wajib untuk MA Kelas X Semester 

Ganjil 

b. Setelah memahami isi materi dalam bacaan berlatihlah untuk berpikir tinggi melalui 

tugas-tugas yang terdapat pada UKBM ini baik bekerja sendiri maupun bersama 

teman sebangku atau teman lainnya. 

c. Kerjakan UKBM ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada bagian yang telah 

disediakan. 

d. Anda dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegitan ayo berlatih, apabila 

Anda yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

dalam kegiatan belajar 1 dan 2. Anda boleh sendiri atau mengajak teman lain yang 

sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar Anda dapat belajar ke UKBM 

berikutnya. 

2. KegiatanBelajar 

Ayo … … ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh kesabaran dan konsentrasi!!! 

 

 

 

  

     A.  Menjelaskan tata cara pelaksanaan qurban dan aqiqah 
1. Bacalah teks buku siswa FIKIH wajib untuk MA kelas X semester Ganjil tentang materi 

qurban dan aqiqah 

2. Kemudian, jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ! 

 

 

a. Pendahuluan 

Pelaksanaan qurban ditetapkan oleh agama sebagai upaya menghidupkan sejarah dari 

perjalanan Nabi Ibrahim, ketika menyembelih anaknya Ismail atas perintah Allah melalui 

mimpinya. Dalam pengertian ini, mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Ismail, 

merupakan sebuah ujian dari Allah, sekaligus perjuangan maha berat seorang Nabi yang 

diperintah oleh Tuhannya melalui malaikat Jibril untuk mengorbankan anaknya. Peristiwa itu 

harus dimaknai sebagai pesan simbolik agama, yang menunjukkan ketakwaan, keikhlasan, dan 

kepasrahan seorang Ibrahim pada titah sang Kholiq. 

Dengan kepasrahan dan ketundukan Nabi Ibrahim pada perintah Allah SWT, Allah pun 

mengabadikan peristiwa tersebut untuk kemudian dijadikan contoh dan teladan bagi manusia 

sesudahnya. 

Qurban merupakan istilah yang menunjukkan tujuan dari suatu ibadah, yaitu 

mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban dan aqiqah yaitu dua ibadah dalam islam yang 

terkait dengan penyembelihan binatang. Kedua ibadah ini terkadang dikesankan sama, 

padahal diantara keduanya terdapat banyak perbedaan, terutama tentang ketentuan-

ketentuan dasarnya. Beberapa dari ketentuan kedua ibadah ini akan dijabarkan dalam 

pembahasan qurban dan aqiqah. 

 

b. Kegiatan Inti 

Kegiatan Belajar 1 
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Soal Uraian Singkat. 

     Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jawaban singkat ! 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Hewan yang di sembelih pada tanggal 
10, 11, 12, 13 Dzulhijjah dinamakan …  

 

2. Jika hewan yang disembelih pada hari 
ke tujuh kelahiran anak dinamakan … 

 

3. Hukum melaksanakan qurban adalah 
…. 

 

4. Hukum melaksanakan aqiqah adalah 
….  

 

5. Membaca basmalah ketika mau 
menyembelih binatang qurban 
hukumnya.... 

 

6. Hewan qurban lebih utama diberikan 
dalam keadaan … 

 

7. Daging aqiqah sebaiknya diberikan 
dalam keadaan …. 

 

8. Kapan keutamaan melaksanakan 
qurban dan aqiqah … 

 

9. Daging qurban 1/3 bisa diberikan 
kepada ….. 

 

10 Untuk anak laki-laki hewan yang 
disembelih buat aqiqah adalah ........ 

 

 

 

Soal Uraian Subyektif 

Untuk memperluas wawasan Anda tentang qurban dan aqiqah, kemudian cari jawaban 
dari beberapa pertanyaan berikut ini! 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Jelaskan sejarah singkat 
disyari’atkannya qurban ! 
 
 
 
 

 

2. Apa pendapatmu tentang panitia qurban 
yang banyak membawa daging 
kerumahnya ? Bagaimana seharusnya !. 
 
 
 

 

3. Apa saja yang disiapkan panitia 
sebelum melaksanakan 
penyembelihan binatang kurban dan 
aqiqah ! 
 
 

 

4 Jelaskan pengertian kurban dan aqiqah 
secara istilah! 
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5. Jelaskan bagaimana  ketentuan 

melaksanakan aqiqah ! 

 

 

 

 

6. Sebutkan hal-hal yang disunatkan ketika 

menyembelih hewan qurban ! 

 

 

 

 

7. Jelaskan ketentuan pembagian daging 

qurban ! 

 

 

 

 

8. Apa saja perbedaan kurban dan akikah ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
B. Menjelaskan Hikmah Qurban dan Aqiqah dengan Baik 

Dalam Pelaksanaan qurban dan aqiqah selain memang disyariatkan oleh agama juga tentunya akan 

mengandung bannyak hikmah baik bagi diri pelaku, anak yang diaqiqahi maupun bagi masyarakat 

sekitar. 
 

NO Aspek Jawaban Singkat Jelas 

1 Hikmah Qurban bagi 

orang yang 

berqurban 

 

 

 

 

2 Hikmah Qurban bagi 

Penerimanya 

 

 

 

 

 

3 Hikmah Qurban bagi 

Kepentingan Umum 

 

 

 

 

 

 

4 Hikmah Aqiqah bagi 

Orang Tua yang 

mengaqiqahi anaknya 

 

 

 

 

5 Hikmah Aqiqah bagi 

anak yang di aqiqahi 
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6 Hikmah Aqiqah bagi 

orang lain, saudara 

maupun tetangga 

yang mendapatkan 

bagian  

 

 

 

 

C.   Terampil Mempraktekkan tatacara pelaksanaan Qurban dan Aqiqah 
Qurban adalah menyembelih hewan dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah 

SWT dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. 

Hukum Qurban adalah sunnah muakadah. 

Waktu dan Tempat Menyembelih Qurban yaitu sejak selesai shalat Idul Adha (10 Dzulhijjah) 

sampai terbenam matahari tanggal 13 Dhulhijjah.  

Ketentuan Hewan Qurban yang dijadikan qurban adalah hewan ternak. 

Domba sekurang-kurangnya berumur satu tahun atau telah tanggal giginya. 

Unta sekurang-kurangnya berumur lima tahun 

Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur dua tahun. 

Daging qurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin masih mentahan, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1) 1/3 untuk yang berqurban dan keluarganya 

2) 1/3 untuk fakir miskin 

3) 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekita atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan 

 

Aqiqah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ketujuh atau kelipatan tujuh dari kelahiran 

bayi disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. 

Hukum Aqiqah sunah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah 

hidup si anak. 

Jenis dan Syarat Hewan Aqiqah 

Aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor dan untuk anak perempuan seekor. Adapun binatang yang 

dipotong untuk aqiqah, syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk qurban. Kalau 

pada daging qurban disunahkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan  daging aqiqah 

sesudah dimasak. 

Waktu Menyembelih Aqiqah 

Penyembelihan aqiqah dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak. Jika hari ketujuh telah 

berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari keempat belas. Jika hari keempat belas telah 

berlalu, maka hendaklah pada hari kedua puluh satu. 

 

 

 

 

 

Portofolio / Keterampilan 

Kerjakan di buku kerja Anda. 
Carilah video tata cara penyembelihan hewan qurban atau aqiqah atau saksikan langsung 

ketika ada pelaksanaan qurban dan aqiqah didaerahmu kemudian Catatlah langkah-langkahnya. 

Kemudian, simpulkan menurut pendapatmu sehingga kamu memahami langkah-langkah tersebut! 

 

 

Ayo berlatih! 
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1. Isilah format berikut ini yang  berkaitan dengan  tata cara penyembelihan 
binatang kurban dan aqiqah 

 

No. 

 

Langkah 

 

Yang akan dilakukan  

 

Keterangan 

1. Pertama   

2. Kedua   

3. Ketiga   

4. Kempat   

5. Kelima   

6 Ke enam    

 

2. Isilah format berikut ini  yang berkaitan dengan kurban dan aqiqah 
 

No. 

 

QS.(ayat)/Hadist 
(HR) 

 

Makna Haditsnya 

  َوُهَو ُسنَّة ٌ لَُكمْ  .1

 

2.  اُِمْرُت بِاالنَّْحرِ     

  ُكلُّ ُغال َمٍ  .3

  ُمْرتََهنٌ  .4

َعْنهُ  حُ بَِعِقْيقَِتِه تُْذ بَ  .5
 يَْوَم َساِبِعِه 

 

 

 

D. Ayo Berlatih Membuat Kepanitiaan Pelaksanaan Qurban dan Aqiqah secara 

Berkelompok! 

 

Marilah berlatih membuat kepanitiaan pelaksanaan qurban. Pertama-tama, kamu membuat 

kelompok bersama teman-temanmu,yang terdiri atas 4 orang. Kemudian bagi tugas masing-masing 

anggota. Setelah itu silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian apa saja yang harus 

dipersiapkan dan dilakukan dalam pelaksanaan qurban, mulai dari persiapan, pelaksaan 

penyembelihan serta pembagian hewan qurban tersebut. Jangan lupa, setelah selesai 

dipresentasikan di depan kelas! 

 

 

 

 

Bagaimana Anda sekarang? 

Setelah Anda belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar tersebut diatas, berikut 

diberikan tabel untuk mengukur diri Anda terhadap materi yang sudah dipelajari. Jawablah 

sejujurnya terkait dengan penguasaan materi pada UKBM ini di tabel berikut! 

 

Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi 

c. Penutup 
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No  Pertanyaan Ya  Tidak  

1. Apakah Anda telah memahami tentang pengertian kurban ?   

2. Dapatkah Anda menjelasakan pengertian akikah ?   

3. Dapatkah Anda menyebutkan hal-hal yang disunnahkan 

dalam kurban ? 

  

      4. Dapatkah  Anda  menjelaskan apa saja hikmah dari qurban 

? 

  

5.  Dapatkah Anda menjelaskan apa saja hikmah dari Aqiqah ?   

6. Dapatkah Anda menjelaskan tatacara pelaksanaan qurban 

dan aqiqah ? 

  

 

Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka pelajarilah kembali materi 

tersebut dalam buku teks pelajaran (BTP) dan pelajari ulang kegiatan belajar diatas yang sekiranya 

perlu Anda ulang dengan bimbingan guru atau teman sejawat. Jangan putus asa untuk 

mengulang lagi!.  Apabila Anda menjawab “YA” pada semua pertanyaan, lanjutkanlah ke UKBM 

berikutnya.  

Di  mana posisi Anda? 

Ukurlah diri Anda dalam menguasai materi Qurban dan Aqiqah dalam rentang 0 – 100, tuliskan 

ke dalam kotak yang tersedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah Anda menuliskan penguasaan terhadap materi Qurban dan Aqiqah, lanjutkan kegiatan 

berikut untuk mengevaluasi penguasaan Anda! 

Yuk Cek Penguasaan Anda terhadap Materi Qurban dan Aqiqah! 

 
1. Jelaskan pengertian qurban dan aqiqah menurut istilah ! 

2. Jelaskan sejarah singkat disyari’atkannya qurban ! 

3. Apa pendapatmu tentang panitia kurban yang banyak membawa daging kerumahnya ? Bagaiamana 

seharusnya! 

4. Sebutkan hal-hal yang disunatkan ketika menyembelih hewan qurban ! 

5. Jelaskan ketentuan-ketentuan pembagian daging qurban ! 

 

Setelah menyelesaikan soal di atas dan mengikuti kegiatan belajar diatas,  silakan Anda berdiskusi 

dengan teman sebangku atau teman lain jika memang masih ada beberapa hal yang perlu dikaji 

ulang.  

Ini adalah bagian akhir dari UKBM materi Qurban dan Aqiqah, mintalah tes formatif kepada Guru 

Anda sebelum belajar ke UKBM  berikutnya. 

 

 

 

 

Suksesuntukkalian!!! 
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1. Identitas  
a. Nama Mata Pelajaran : Fikih (W) X 

b. Semester   : 2 / Genap 

c. Kompetensi Dasar  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Materi Pokok  : Kepemilikan dan Akad 

e. Alokasi Waktu  : 4 JP X 2 

f. TujuanPembelajaran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Materi Pembelajaran    

 Bacalah bacaan pada buku teks pelajaran (BTP):  Fikih Wajib  MA Kelas X K 13.   

 

2. Peta Konsep 

 

3.  

4.  

 

 

5.  

6.  

7.  

 

MILKIYAH DAN AKAD 

Melalui kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi, tanyajawab, analisis, penugasan, 

dan presentasi dengan model discoverylearning dan pendekatan saintifik,  peserta didik 

dapat Memahami dan mempreseentasikan ketentuan Islam tentang kepemilikan 
dan akad sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya melalui belajar Fikih, dan mengembangkan sikap/ karakter jujur, peduli, dan 

bertanggungjawab serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, 

berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi (4C) dan berliterasi. 

 

3.1 Memahami ketentuan Islam tentang kepemilikan dan akad 

4.1  Mempresentasikan aturan Islam tentang kepemilikan dan akad 
 

 

KEPEMILIKAN 

Sebab-sebab kepemilikan 

Macam-macam kepemilikan 

Ikhya’ul Mawat 

Khalafiyah 

 

AKAD 

Rukun dan Syarat Akad 

Macam-macam akad 
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8. Konsep Belajar 
 

  

 

Sebelum mempelajari materi ini, silakan Anda membaca dan memahami teks di bawah ini. 

 

Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, silakan Anda lanjutkan ke kegiatan berikut dan 

ikuti petunjuk yang ada dalam UKBM ini. 

 

 

 

 

1. Petunjuk Umum UKBM 

a. Baca dan pahami materi pada Buku Siswa Fikih kelas MA X (Wajib) tentang materi 

Milkiyah dan Akad 

b. Setelah memahami isi materi dalam bacaan berlatihlah untuk berpikir  tingkat  

tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKBM ini baik bekerja sendiri 

maupun bersama teman sebangku atau teman lainnya. 

c. Kerjakan UKBM ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada bagian yang telah 

disediakan. 

d. Anda dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan ayo berlatih, apabila 

Anda yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

dalam kegiatan belajar 1,2 dan 3. Anda boleh sendiri atau mengajak teman lain yang 

sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar Anda dapat belajar ke UKBM 

berikutnya. 

 

2. KegiatanBelajar 

Ayo … … ikuti kegiatan belajar berikut ini dengan rasa senang di hati, penuh 

kesabaran dan konsentrasi ! 

 

 

 

  

     A.  MILKIYAH (KEPEMILIKAN) 

 
1. Bacalah materi “ Kepemilikan dan Akad” dalam buku teks pelajaran (BTP Fikih MA Kelas X 

(Wajib)   

2. Kemudian, jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ini ! 

 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa peengertian milkiyah menurut bahasa 

dan istilah ? 

 

2. Tulislah dalil tentang dasar hukum milkiyah 

dan terjemahnya ! 

 

3. Sebutkan macam-macam kepemilikan dan 

contohnya masing ! 

 

a. Pendahuluan 

Dalam kehidupan sehari-hari Anda sebagai makhluk sosial tidak akan bisa 

menghindari kegiatan muamalah baik dalam hal hak kepeilikan maupun akad seperti jual 

beli, pinjam meminjam, syirkah maupun yang lainya, apalagi Anda hidup di era sekarang ini 

pada suatu saat nanti dalam kehidupan  ini pasti Anda akan menjumpai masalah 

kpemilikan dan akad yang mengharuskan Anda berhubungan dengan orang lain, nah 

kegiatan pembelajaran ini akan memberikan pemahaman kepada Anda agar terhindar dari 

mmperoleh harta kepemilikan dan akad/transaksi yang tidak syar’i. 

b. Kegiatan Inti 

Kegiatan Belajar 1 
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4. Sebutkan 5 contoh sebab milkiyah ?  

5. Apa pengertian Ihrazul Mubahat dan berilah 

contohnya ? 

 

6. Apa pengertian Khalafiyah Mubahat dan 

berilah contohnya ? 

 

7. Apa pengertian Tawalud minal mamluk dan 

berilah contohnya ? 

 

8. Apa pengertian ihya’ al mawat dan berilah 

contohnya ? 

 

9 Tulislah dalil Hadits tentang milkiyah yang 

terjemahnya “ Barang siapa mati karena 

membela harta/darah/agama/keluarganya 

maka ia mati syahid”  

 

10 Sebutkan  hikmah Milkiyah !  

 

 

 

 

   

B. AKAD (TRANSAKSI) 

 
1. Bacalah materi “ Akad ” dalam buku teks pelajaran (BTP Fikih MA Kelas X Wajib) 

2. Kemudian, jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ! 

 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa pengertian Akad menurut bahasa dan 

istilah ? 

 

2. Tulislah dalil tentang dasar hukum Akad dan 

terjemahnya ! 

 

3. Sebutkan macam-macam  Akad  dan jelaskan !  

4. Sebutkan syarat rukun  Akad !  

5. Sebutkan syarat-syarat barang yang 

diakadkan ! 

 

 

 

 

 

Bagaimana Anda sekarang? 

Setelah Anda belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1 dan 2, berikut diberikan 

tabel untuk mengukur diri Anda terhadap materi yang sudah dipelajari. Jawablah sejujurnya terkait 

dengan penguasaan materi pada UKBM ini di tabel berikut! 

 

 

 

 

Kegiatan Belajar 2 

c. Penutup 
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Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi 

No  Pertanyaan Ya  Tidak  

1. Apakah Anda telah memahami hal-hal pokok tentang 

kepemilikan dan akad  

  

2. Dapatkah Anda membedakan cara mndapatkan hak milik 

yang syar’i dan tidak syar’i  

  

3. Dapatkah Anda membedakan akad/transaksi yang syar’i 

dan tidak syar’i  

  

      4. Dapatkah  Anda  mempraktekkan kepemilkan dan akad 

yang syar’i  

  

5.  Dapatkah Anda megidentifikasi hikmah kepemilikan dan 

akad yang syar.i 

  

 

Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka pelajarilah kembali materi 

tersebut dalam buku teks pelajaran (BTP) dan pelajari ulang kegiatan belajar 1 dan 2 yang 

sekiranya perlu Anda ulang dengan bimbingan guru atau teman sejawat. Jangan putus asa untuk 

mengulang lagi!.  Apabila Anda menjawab “YA” pada semua pertanyaan, lanjutkanlah ke UKBM 

berikutnya.  

Di  mana posisi Anda? 

Ukurlah diri Anda dalam menguasai materi Riba, Bank dan Asuransi dalam rentang 0 – 100, 

tuliskan ke dalam kotak yang tersedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah Anda menuliskan penguasaan terhadap materi Kepemilikan dan Akad, lanjutkan kegiatan 

berikut untuk mengevaluasi penguasaan Anda! 

Yuk  Cek Penguasaan Anda terhadap Materi Kepemilikan dan Akad ! 

 
 
I. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang benar diantara huruf  a, b, c, d  atau e ! 

1. Kata milkiyah ( ِمْلِكيَّة) adalah berasal dari kata (  ِمْلكٌ  -َيْمِلُك  –َملََك  ) yang artinya … 
a. sesuatu yang bisa dimiliki  
b. sesuatu kepemilikan yang sah 
c. sesuatu kekuasaan 
d. orang yang memiliki wewenang 
e. sesuatu yang berada dalam kekuasaannya 

2. Islam sangat mendorong seseorang untuk mendapatkan kepemilikan asal memperolehnya 
dengan cara-cara yang sah dan sehingga mempertahankan kepemilikan dari segala bentuk 
kejahatan hukumnya adalah … 
a. wajib 
b. mubah 
c. sunah 
d. makruh 
e. jaiz 

3. Para nelayan boleh mengambil ikan di laut, hal ini karena ikan di laut dikategorikan  
a. Diwariskan kepada nelayan 
b. Harta tersebut bersifat umum 
c. Adanya ijin melaut 
d. Harta tersebut termasuk pembiakan para nelayan 
e. Harta temuan 
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4. Dalam perkembangannya pelaksanaan akad bermacam-macam. Jika orang yang melakukan 
akad adalah bisu, maka ia boleh melakukan akad lewat … 

a. tulisan 
b. isyarat 
c. lisan 
d. utusan 
e. kepercayaan 

 
5. Fitri telah membeli hand phone dari plaza simpang lima, maka kepemilikan tersebut adalah sah 

karena .… 
a. adanya akad jual beli 
b. barang yang boleh diperjual belikan 
c. termasuk barang yang umum 
d. adanya keinginan memiliki 
e. adanya kerelaan dari keduanya 

6. Pak Ais telah membeli mobil dan menggunakanya untuk bekerja. Kepemilikan  tersebut adalah 
… 
a.  kepemilikan materi 
b.  kepemilikan manfaat 
c.  kepemilikan penuh 
d.  kepemilikan kolektif 
e.  kepemilikan sementara 

7. Dibawah ini manakah yang bukan syarat barang yang diakadkan … 
a. bersihnya barang 
b. dapat dimanfaatkan  
c. milik orang yang melakukan akad 
d. barangnya tidak ada ditangan 
e. mampu menyerahkannya 

8. Ayat dibawah ini adalah menjadi dalil atas hukum … 

 يَآاَيَُهاالَِّذْيَن أََمنُْوا أَْوفُْوا بِاْلعُقُْوِد    
a. Jual beli 
b. Kepemilikan 
c. Ihya’ul mawat 
d. Akad 
e. Ijab qabul 

9. Di bawah ini yang bukan termasuk syarat ijab qabul adalah.... 
a. Dilakukan dalam satu majlis 
b. Ucapannya bersambung 
c. Terjadi pemindahan hak dan tanggung jawab 
d. Transaksi tidak diselingi dengan aktifitas yang lain 
e. Barang yang diakadkan bermnfaat 

10. Membuka lahan baru yang belum ada pemiliknya sering disebut dengan... 
a. Ihrazul mubahat 
b. Khalafiyah 
c. Ihya’ul mawat 
d. Kepemilikan 
e. Transmigrasi 

 
II. Isilah titik-titik  di bawah ini dengan singkat dan benar! 

1. Hukum memiliki sesuatu  dalam Islam adalah … 
2. Orang yang mempertahankan hak milik lalu meninggal dunia maka ia dikategorikan mati... 
3. Orang yang mengambil rumput atau binatang di hutan belantara untuk dikuasai menjadi miliknya, 

hukumnya… 
4. Hukum akad yang dilakukan anak kecil yang belum mampu membedakan baik dan buruk 

adalah… 
5. Perbedaan tempat yang jauh menyebabkan dibolehkannya melaksanakan akad melalui… 
6. Suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki dan dibenarkan untuk dipindahkan 

penguasaannya kepada orang lain, adalah definisi dari.... 
7. Penyewa barang dari seseorang memiliki kedudukan sebagai kepemilikan... 
8. Menurut bahasa istilah akad memiliki arti... 
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9. Mengganti atau memperbaiki barang yang kita pinjam disebabkan hilang atau rusak disebut 
dengan.... 

10. Ungkapan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad dikenal dengan istilah... 
 
III.  Jawablah Pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas ! 

 
1. Sebutkan sebab-sebab kepemilikan menurut syariat Islam! 
2. Sebutkan syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ! 
3. Jelaskan hikmah kepemilikan! 
4. Sebutkan rukun dan syarat akad! 
5. Sebutkan macam-macam akad dan berikan contohnya! 

 

Setelah menyelesaikan soal di atas dan mengikuti kegiatan belajar 1 dan 2,  silakan Anda berdiskusi 

dengan teman sebangku atau teman lain jika memang masih ada beberapa hal yang perlu dikaji 

ulang.  

Ini adalah bagian akhir dari UKBM materi Kepemilikan dan Akad, mintalah tes formatif kepada 

Guru Anda sebelum belajar ke UKBM  berikutnya. 

 

Sukses untuk kalian 

Semua ! Amiin 
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1. Identitas  
a. Nama Mata Pelajaran : Fikih (W) X 

b. Semester   : 2 / Genap 

c. Kompetensi Dasar  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Materi Pokok  : Wakaf, Hibah, Sedekah dan Hadiah 

e. Alokasi Waktu  : 4 JP X 2 

f. TujuanPembelajaran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Materi Pembelajaran    

 Bacalah bacaan pada buku teks pelajaran (BTP):  Fikih  MA Kelas X K 13.  hal.   s.d. . 

 

2. Peta Konsep 

 
 

 

 

 

 

 

PELEPASAN HAK MILIK 

Melalui kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi, tanyajawab, analisis, penugasan, 

dan presentasi dengan model discoverylearning dan pendekatan saintifik,  peserta didik 

dapat menganalisis memahami dan meempraktekkan ketentuan Islam tentang tata cara 
wakaf, hibah, sedekah dan hadiah sehingga peserta didik dapat menghayati dan 

mengamalkan ajaran agama yang dianutnya melalui belajar Fikih, dan mengembangkan 

sikap/ karakter jujur, peduli, dan bertanggungjawab serta dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi (4C) dan 

berliterasi. 

3.3 Memahami ketentuan Islam tentang wakaf, hibah, sedekah dan hadiah 

4.3 Mempraktikkan cara pelaksanaan wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah 

PELEPASAN HAK 

MILIK 

WAKAF 

HIBAH 

SEDEKAH 

HADIAH 
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3. Konsep Belajar 
 

  

 

Sebelum mempelajari materi ini, silakan Anda membaca dan memahami teks di bawah ini. 

 

Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, silakan Anda lanjutkan ke kegiatan berikut dan 

ikuti petunjuk yang ada dalam UKBM ini. 

 

 

 

 

1. Petunjuk Umum UKBM 

a. Baca dan pahami materi pada Buku Siswa Fikih kelas MA X (Wajib) tentang materi 

pelepasan hak milik 

b. Setelah memahami isi materi dalam bacaan berlatihlah untuk berpikir  tingkat  

tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKBM ini baik bekerja sendiri 

maupun bersama teman sebangku atau teman lainnya. 

c. Kerjakan UKBM ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada bagian yang telah 

disediakan. 

d. Anda dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan ayo berlatih, apabila 

Anda yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

dalam kegiatan belajar 1,2 dan 3. Anda boleh sendiri atau mengajak teman lain yang 

sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar Anda dapat belajar ke UKBM 

berikutnya. 

 

2. KegiatanBelajar 

Ayo … … ikuti kegiatan belajar berikut ini dengan rasa senang di hati, penuh 

kesabaran dan konsentrasi ! 

 

 

 

  

     A.  WAKAF DAN UU WAKAF DI INDONESIA 

 
1. Bacalah materi “ Wakaf dan UU Wakaf ” dalam buku teks pelajaran (BTP Fikih MA Kelas X 

(Wajib)   

2. Kemudian, jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ini ! 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa peengertian wakaf menurut bahasa dan 

istilah ? 

 

2. Tulislah dalil tentang dasar hukum wakaf  

dan terjemahnya ! 

 

3. Sebutkan syarat dan rukun wakaf !  

a. Pendahuluan 

Dalam kehidupan sehari-hari Anda sebagai makhluk sosial tidak akan bisa 

menghindari kegiatan muamalah baik dalam hal jual beli, pinjam meminjam, syirkah 

maupun yang lainya, apalagi Anda hidup di era milenial sekarang ini pada suatu saat nanti 

pasti Anda akan menjumpai kegiatan muamalah/ ekonomi yang mengharuskan Anda 

berhubungan dengan lembaga perbankan atau mungkin juga lembaga asuransi, nah 

kegiatan pembelajaran ini akan memberikan pemahaman kepada Anda agar terhindar dari 

transaksi yang tidak syar’i. 

b. Kegiatan Inti 

Kegiatan Belajar 1 
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4. Bagaimana hukum mengganti benda wakaf 

menurut para ulama ? 

 

5. Sebutkan 3 hikmah wakaf ?  

6. Apa dasar Pelaksanaan wakaf di Indonesia ?  

7. Jelaskan tata cara pelaksanaan wakaf  hak 

milik ? 

 

8. Jelaskan pengertian Wakif, Nadzir dan 

PPAIW? 

 

9 Jelaskan apa saja suarat-surat yang harus 

dibawa oleh Wakif kepada PPAIW sebelum 

ikrar wakaf? 

 

10 Sebutkan hak dan keewajiban Nadzir ?  

 

 

 

 

   

B. HIBAH, SEDEKAH DAN HADIAH 

 
1. Bacalah materi “ Hibah, Sedekah dan Hadiah ” dalam buku teks pelajaran (BTP Fikih MA 

Kelas X Wajib) 

2. Kemudian, jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ! 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa pengertian hibah, sedekah dan hadiah 

menurut istilah ? 

 

2. Tulislah dalil yang mnjadi dasar hukum hibah 

dan terjmahnya ? 

 

3. Sebutkan syarat dan rukun hibah !  

4. Sebutkan macam-macam hibah !  

5. Bagaimana hukum mencabut hibah ?  

6. Sebutkan 4 hikmah hibah!  

7. Sebutkan syarat dan rukun sedekah dan 

hadiah! 

 

8. Tulislah dalil yang mnjadi dasar hukum 

sedekah terjemahnya ? 

 

9. Tulislah dalil yang mnjadi dasar hukum 

hadiah dan terjemahnya ? 

 

10 Sebutkan 4 hikmah sedekah dan hadiah!  

 

 

 

 

Kegiatan Belajar 2 
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Bagaimana Anda sekarang? 

Setelah Anda belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1 dan 2, berikut diberikan 

tabel untuk mengukur diri Anda terhadap materi yang sudah dipelajari. Jawablah sejujurnya terkait 

dengan penguasaan materi pada UKBM ini di tabel berikut! 

 

 

Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi 

No  Pertanyaan Ya  Tidak  

1. Apakah Anda telah memahami hal-hal pokok tentang 

pelepasan hak milik 

  

2. Dapatkah Anda mempraktekkan wakaf jika suatu saat nanti 

anda diberi rizki yang cukup oleh Allah SW ? 

  

3. Dapatkah Anda mempraktekkan hibah jika suatu saat nanti 

anda diberi rizki yang cukup oleh Allah SW ? 

  

      4. Dapatkah Anda mempraktekkan sedekah jika suatu saat 

nanti anda diberi  rizki yang cukup oleh Allah SW ? 

  

5.  Dapatkah Anda mempraktekkan hadiah jika suatu saat 

nanti anda diberi rizki  yang cukup oleh Allah SW ? 

  

 

Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka pelajarilah kembali materi 

tersebut dalam buku teks pelajaran (BTP) dan pelajari ulang kegiatan belajar 1,2 dan 3 yang 

sekiranya perlu Anda ulang dengan bimbingan guru atau teman sejawat. Jangan putus asa untuk 

mengulang lagi!.  Apabila Anda menjawab “YA” pada semua pertanyaan, lanjutkanlah ke UKBM 

berikutnya.  

Di  mana posisi Anda? 

Ukurlah diri Anda dalam menguasai materi Pelepasan Hak Milik dalam rentang 0 – 100, tuliskan 

ke dalam kotak yang tersedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah Anda menuliskan penguasaan terhadap materi Pelepasan Hak Milik, lanjutkan kegiatan 

berikut untuk mengevaluasi penguasaan Anda! 

Yuk  Cek Penguasaan Anda terhadap Materi Pelepasan Hak Milik ! 

  
I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar, dengan memberi tanda silang (X) ! 

 

1. Suatu pemberian  baik itu harta maupun benda miliknya kepada orang lain tanpa adanya ikatan  
sebagai tanda kasih sayang merupakan pengertian dari … 
a. shadaqah 
b. hadiah 
c. hibah 
d. wakaf 
e. infak 

2. Menarik pemberian atau hibah yang sudah diberikan kepada orang lain hukumnya adalah … 
a. boleh 
b. makruh 
c. wajib 

c. Penutup 
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d. haram 
e. sunat 

3. Berkut ini yang bukan termasuk hikmah hibah adalah … 
a. Mendapat rahmat dari  Allah 
b. Terhindar dari siksa api neraka 
c. Menambah ikatan silaturahmi 
d. Dimudahkan dan mendapat jaminan kekayaan dari Allah  
e. Dapat meringankan beban orang lain 

4. Memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada pihak lain semata-mata hanya mengharapkan 
pahala dari Allah disebut … 
a. wakaf 
b. shadaqah 
c. hibah 
d. hadiah 
e. ijarah 

5. Memberikan sesuatu tanpa ada imbalannya karena ada unsur prestasi atau untuk memuliakan 
seseorang disebut … 
a. Shadaqah 
b. hibah 
c. hadiah 
d. Infak 
e. Mudharabah 

6. Tidak halal bagi seseorang memberikan sesuatu pemberian, lalu meminta kembali pemberian itu, 
kecuali… 
a. barang habis 
b. barangnya tidak nyata 
c. orang tua dalam suatu pemberian kepada anaknya 
d. pemberian kepada tetangga 
e. pemberian kepada keluarga 

7. Orang yang memberikan hibah disebut … 
a. wahib 
b. mauhub lahu 
c. mauhub 
d. ijab qabul 
e. qabul 

تََبسُُّمَك ِفىَوْجِه أَِخْيَك لََك َصدَقَة    .8  
Menurut hadits diatas bahwa shadaqah bisa berupa … 

 a. pinjaman 
 b. pikiran 
 c. saran dan pendapat 
 d. senyuman 
 e. pertolongan 

9. Hukummemberikan hadiah kepada orang laian adalah … 
 a. sunah 
 b. makruh 
 c. wajib 
 d. mubah 
 e. sunah muakad 
10. Harta atau benda yang dapat diberikan untuk wakaf adalah.... 

a. Barang tersebut tidak habis dimkan usia 
b. Barang tersebut mahal harganya 
c. Barang tersebut dapat berkembang 
d. Barang tersebut tidak mudah hilang 
e. Barang tersebut milik umum 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat dan benar! 

1. Hukum anak kecil yang memberikan shadaqah atau hadiah adalah … 
2. Orang yang menarik pemberian kepada orang lain diibaratkan seperti.... 
3. Memberikan sesuatu barang kepada orang lain karena unsur preastasi dinamakan.... 
4. Tesenyum kepada suadara kita pada saat disapa termasuk kategori.... 
5. Hukum melakukan hibah adalah.... 
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6. Ketika ada siswa yang belum makan karena tidak punya uang maka kita dianjurkan untuk.... 
7. Barang yang dihibahkan kepada orang lain disebut dengan istilah... 
8. Istilah wakaf menurut bahasa berarti.... 
9. Wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu seperti  kepada seorang tokoh 

masyarakat atau orang yang dihormati danamkan wakaf... 
10. Ulama yang melarang mengganti benda wakaf adalah Imam … 
 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan singkat, jelas dan benar ! 

 

1. Jelaskan perbedaan shadaqah dengan hadiah ! 
إذمات ابن ادم إن قطع عمله إالمن ثالث صدقة جارية أوعلم ينتفع به أوولد  .2

 صالح يدعوله 
a. Tulislah kembali hadits tersebut diatas dengan baik, benar dan lengkap dengan syakalnya ! 
b. Terjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ! 

3. Jelaskan pengertian dibawah ini ! 
a. Wahib 
b. Mauhub lahu 
c. Mauhub 

4. Sebutkan syarat-syarat barang yang dihibahkan ? 
5. Sebutkan hikmah shadaqah dan hadiah  ! 

 

 

Setelah menyelesaikan soal di atas dan mengikuti kegiatan belajar 1 dan 2,  silakan Anda berdiskusi 

dengan teman sebangku atau teman lain jika memang masih ada beberapa hal yang perlu dikaji 

ulang.  

Ini adalah bagian akhir dari UKBM materi Pelepasan Hak Milik, mintalah tes formatif kepada Guru 

Anda sebelum belajar ke UKBM  berikutnya. 

 

Sukses untuk kalian 

Semua ! Amiin 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.    Latar Belakang 

Berakhirnya kekuasaan khalifah Ali bin Abi Thalib mengakibatkan lahirnya 

kekuasan yang berpola Dinasti atau kerajaan. Pola kepemimpinan sebelumnya (khalifah 

Ali) yang masih menerapkan pola keteladanan Nabi Muhammad, yaitu pemilihan 

khalifah dengan proses musyawarah akan terasa berbeda ketika memasuki pola 

kepemimpinan dinasti-dinasti yang berkembang sesudahnya. 

Bentuk pemerintahan dinasti atau kerajaan yang cenderung bersifat kekuasaan 

foedal dan turun temurun, hanya untuk mempertahankan kekuasaan, adanya unsur 

otoriter, kekuasaan mutlak, kekerasan, diplomasi yang dibumbui dengan tipu daya, dan 

hilangnya keteladanan Nabi untuk musyawarah dalam menentukan pemimpin merupakan 

gambaran umum tentang kekuasaan dinasti sesudah khulafaur rasyidin. Dinasti Umayyah 

merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah Ibn Abi Sufyan. 

Perintisan dinasti ini dilakukannya dengan cara menolak pembai’atan terhadap khalifah 

Ali bin Abi Thalib, kemudian ia memilih berperang dan melakukan perdamaian dengan 

pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan baginya.[1] 

Jatuhnya Ali dan naiknya Muawiyah juga disebabkan keberhasilan pihak khawarij 

(kelompok yang membangkan dari Ali) membunuh khalifah Ali, meskipun kemudian 

tampuk kekuasaan dipegang oleh putranya Hasan, namun tanpa dukungan yang kuat dan 

kondisi politik yang kacau akhirnya kepemimpinannya pun hanya bertahan sampai 

beberapa bulan. Pada akhirnya Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, 

namun dengan perjanjian bahwa pemmilihan kepemimpinan sesudahnya adalah 

diserahkan kepada umat Islam. Perjanjian tersebut dibuat pada tahun 661 M / 41 H dan 

dikenal dengan am jama’ah karena perjanjian ini mempersatukan ummat Islam menjadi 

satu kepemimpinan, namun secara tidak langsung mengubah pola pemerintahan menjadi 

kerajaan. 
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Meskipun begitu, munculnya Dinasti Umayyah memberikan babak baru dalam 

kemajuan peradaban Islam, hal itu dibuktikan dengan sumbangan-sumbangannya dalam 

perluasan wilayah, kemajuan pendidikan, kebudayaan dan lain sebagainya. 

 

B.    Rumusan Masalah 

Ada pun masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana latar belakang munculnya keinginan dalam pembangunan 

peradaban dinasti Umayyah? 

2. Bagaimana peradaban dalam gerakan intelektual, bahasa, dan sastra? 

3. Apa penerapan system pemerintahan dalam segala aspek (militer, peradilan, 

dan ekonomi) ? 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

PEMBANGUNAN PERADABAN DAN INTELEKTUAL  PADA MASA UMAYYAH 

DI TIMUR 

 

A. Latar Belakang Munculnya Keinginan Dalam Pembangunan Peradaban Pada 

Dinasti Umayyah 

Hampir semua sejarahwan membagi Dinasti Umayyah menjadi dua, yaitu 

pertama, Dinasti Umayyah yang dirintis dan didirikan oleh Muawiyah Ibn Abi Sufyan 

yang berpusat di Damaskus. Fase ini berlangsung sekitar satu abad  dan mengubah 

system pemerintahan dari system khalifah pada system mamlakat (kerajaan atau monarki) 

dan kedua Dinasti Umayyah di Andalusia yang pada awalnya merupakan wilayah 

taklukan Umayyah dibawah pimpinan seorang gubernur pada zaman Walid Ibn Abd Al-

Malik, kemudian diubah menjadi kerajaan yang terpisah dari kekuasaan Dinasti Abbas 

setelah berhasil menaklukkan Dinasti Umayyah di Damaskus.  

Perintis Dinasti Umayyah ditaklukan oleh Muawiyah dengan cara menolak 

membai’at Ali, berperang melawan Ali, dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali 

yang secara politik sangat menguntungkan Muawiyah. 

Keberuntungan Muawiyah berikutnya adalah keberhasilan pihak Khawarij 

membunuh Khalifah Ali r.a. jabatan khalifah Ali r.a. wafat, dipegang oleh putranya 

Hasan Ibn Ali selama beberapa bulan. Akan tetapi, karena tidak didukung oleh pasukan 

yang kuat, sedangkan pihak Muawiyah semakin kuat akhirnya Muawiyah melakukan 

perjanjian dengan Hasan Ibn Ali. Isi perjanjian itu adalah bahwa pergantian pemimpin 

akan diserahkan kepada umat islam setelah masa Muawiyah berakhir. Perjanjian itu 

dibuat pada tahun 661 M (41 H) dan tahun tersebut disebut am jama’ah karena perjanjian 

ini mempersatukan umat islam kembali menjadi satu kepemimpinan politik, yaitu 

Muawiyah dan Muawiyah mengubah system khalifah menjadi kerajaan.  
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Pada masa itu, umat islam telah bersentuhan dengan peradaban Persia dan 

Bizantium. Oleh karena itu, Muawiyah juga bermaksud meniru cara sukses 

kepemimpinan yng ada di Persia dan Bizantium yaitu kerajaan. Akan tetapi, gelar 

pemimpin pusat tidak disebut raja (malik). Muawiyah tetap menggunakan gelar khalifah 

dengan makna konotatif yang diperbarui. Jika pada zaman khalifah empat, khalifah yang 

dimaksudkan adalah khalifah Rasul SAW. (khalifat Al-Rasul ) adalah pemimpin 

masyarakat, sedangkan pada zaman Bani Umayyah yang dimaksud dengan khalifah 

adalah khalifah Allah (khalifah Allah) adalah pemimpin atau penguasa yang diangkat 

oleh Allah. Langkah awal dalam rangka memperlancar pengangkatan Yazid sebagai 

penggantinya adalah menjadi Yazid Ibn Muawiyah sebagai putra mahkota (tahun 53 H). 

Pemerintahan Bani Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah bin Abd Syams bin 

Abdi Manaf. Dia adalah salah seorang tokoh penting ditengah Quraisy pada zaman 

Jahiliyah. Dia dan pamannya Hasyim bin Abdu Manaf selalu bertarung dalam 

memperebutkan kekuasaan dan kedudukan. 

Setelah islam datang, pertarungan menduduki kekuasaan ini menjelma menjadi 

sebuah permusuhan yang transparan dan terbuka. Bani Umayyah melakukan perlawanan 

terhadap Rasulullah dan dakwahnya, sedangkan Bani Hasyim mendukung Rasulullah dan 

mengikutinya. Bani Umayyah tidak masuk islam kecuali tidak ada jalan lain yang 

mengharuskan mereka masuk islam. Ini terjadi setelah penaklukan kota Mekah.1  

Muawiyah bin Abu Sofiyan bin Harb bin Umayyah bin Abd asy-Syams bin Abd 

Manaf bin Qushay. Nama panggilan nya Abu Abdur Rahman Al-Umawi. Dia dan 

ayahnya masuk islam pada saat pembukaan kota Mekah, ikut dalam perang Hunain, 

termasuk orang-orang mualaf yang ditarik hatinya untuk masuk islam, dan keislamannya 

baik serta menjadi salah seorang penulis wahyu.2 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Dedi Supriyadi, sejarah Peradaban Islam. (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), h.103-104. 
2 Imam As-Sayuthi, Tarikh Khulafa. (Jakarta Timur : Pustaka Alkautsar, 2010), h. 229. 
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Muawiyah berhasil mendirikan Dinasti Umayyah bukan hanya dikarenakan 

kemenangan diplomasi di Siffin dan terbunuhnya khalifah Ali. Pertama adalah berupa 

dukungan yang kuat dari rakyat Suriah dan dari Bani Umayyah sendiri. Penduduk Suriah 

yang lama diperintah oleh Muawiyah mempunyai pasukan yang kokoh, terlatih dan 

disiplin di garis depan dalm peperangan melawan Romawi. Negeri Suriah sendiri terkenal 

makmur dan menyimpan sumber alam yang berlimpah. Di tambah lagi bumi Mesir yang 

berhasil dirampas, maka sumber-sumber kemakmuran dan suplai bertambah bagi 

Muawiyah.  

Kedua, sebagai seorang administrator, Muawiyah sangat bijaksana dalam 

menempatkan para pembantunya pada jabatan-jabatan penting. Pembantu Muawiyah 

merupakan politikus yang sangat mengagumkan di kalangan muslim arab. Akses mereka 

sangat kuat dalam perpolitikan Muawiyah. 

Ketiga, Muawiyah memiliki kemampuan menonjol sebagai negarawan sejati, 

bahkan mencapai tingkat “hilm” sifat yang dimiliki oleh para pembesar Mekah zaman 

dahulu. Seorang manusia hilm seperti Muawiyah dapat mengusai diri secara mutlak dan 

mengambil keputusan-keputusan yang menentu. 
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Adapun urutan khalifah Umayyah adalah sebagai berikut. 

1. Muawiyah I bin Abi Sufyan 41-60H/661-679M 

2. Yazid I bin Muawiyah  60-64H/679-683M 

3. Muawiyah II bin Yazid   64H/683M 

4. Marwan I bin Hakam  64-65H/683-684M 

5. Abdul Malik bin Marwan  65-86H/684-705M 

6. Al-Walid I bin Abdul Malik 86-96H/705-714M 

7. Sulaiman bin Abdul Malik 96-99H/714-717M 

8. Umar bin Abdul Aziz  99-101H/717-719M 

9. Yazid II bin Abdul Malik  101-105H/719-723M 

10. Hisyam bin Abdul Malik  105-125H/723-742M 

11. Al-Walid II bin Yazid II  125-126H/742-743M 

12. Yazid bin Walid bin Malik 126H/743M 

13. Ibrahim bin Al-walid II  126-127H/743-744M 

14. Marwan II bin Muhammad  127-132H/744-750M3 

Para sejarahwan umumnya sependapat bahwa khalifah terbesar dari daulah Bani 

Umayyah ialah Muawiyah, Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. 

Muawiyah bin Abi Sufyan adalah bapak pendiri Dinasti Umayyah. Dia adalah 

tokoh pembangun yang besar. Namanya disejajarkan dalam deretan khulafaurasyidin. 

Bahkan kesalahannya yang menghianati prinsip pemilihan kepala Negara oleh rakyat, 

dapat dilupakan orang karena jasa-jasa dan kebijaksanaan politiknya yang mengagumkan. 

Muawiyah mendapat kursi kekhalifahan setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib berdamai 

dengannya pada tahun 40 H. Muawiyah  menerima kekhalifahan di Kufah dengan syarat-

syarat yang diajukan oleh Hasan, yakni 

a. Agar Muawiyah tiada menaruh dendam terhadap seorang pun penduduk Irak 

b. Menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka 

c. Agar pajak tanah negri Ahwaz diperuntukan kepadanya dan diberikan tiap 

tahun 

 

                                                           
3 Samsul Munir, Peradaban Islam Pada Masa Dinasti Umayyah. (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), h.119-123. 
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d. Agar Muawiyah membayar kepada saudaranya, Husein 2 juta dirham 

e. Pemberian kepada Bani Hasyim haruslah lebih banyak dari pemberian kepada 

Bani Abdis Syams.  

 

B. Perkembangan Peradaban Dalam Gerakan Intelektual, Bahasa dan Sastra 

1. Dalam Gerakan Intelektual  

Menurut Jurji Zaidan beberapa kemajuan dalam bidang pengembangan ilmu 

pengetahuan antara lain sebagai berikut. 

a. Pengembangan Bahasa Arab 

Para penguasa Dinasti Umayyahtelah menjadi Islam sebagai daulah, kemudian 

dikuatkannya dan di kembangankanlah bahasa Arab dalam wilayah kerajaan 

Islam. Upaya tersebut dilakukan dengan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa 

resmi dalam tata usaha Negara dan pemerintahan sehingga pembukuan dan surat-

menyurat harus menggunakan bahasa arab yang sebelumnya menggunakan 

bahasa romawi atau bahasa Persia di daerah bekas jajahan mereka dan di Persia 

sendiri. 

b. Marbad Kota Pusat Kegiatan Ilmu 

Dinasti umayyah juga mendirikan sebuah kota kecil sebagai pusat kegiatan ilmu 

pengetahuan dan kebudayaan. Pusat kegiatan ilmu dan kebudayaan itu dinamakan 

Marbad, kota satelit dari Damaskus. Di kota Marbad inilah berkumpul para 

pujangga, filsuf, ulama, penyair dan cendikiawan lainnya, sehingga kota ini diberi 

gelar ukadz-nya islam. 

c. Ilmu Qiraat 

Ilmu qariaat adalah ilmu seni baca Al-qur’an. Ilmu qiraat merupakan ilmu syariat 

tertua yang telah dibina sejak zaman khulafaur rasyidin. Kemudian mas adinasti 

umayyah dikembang luaskan sehingga menjadi cabang ilmu syariat yang sangat 

penting. Pada masa ini lahir para ahli qiraat ternama seperti Abdullah bin Qusair  

dan AShim bin Abi Nujud. 
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d. Ilmu Tafsir 

Untuk memehami Al-qur’an sebagai kitab suci diperlukan interprestasi 

pemahaman komprehensif. Minat untuk menafsirkan Alquran dikalakangan umat 

islam bertambah. Pada masa perintisan ilmu tafsir ulam yang membukukan ilmu 

tafsir yaitu Mujahi. 

e. Ilmu Hadis 

Ketika kaum muslimin telah berusaha memahami Alquran ternyata ada satu hal 

yang juga sangat mereka butuhkan yaitu ucapan-ucapan nabi yang disebut hadis. 

Oleh karena itu, timbullah usaha untuk mengumpulkan hadis menyelidiki asal-

usulnya sehingga akhirnya menjadi satu ilmu yang berdiri sendiri yang dinamakan 

ilmu hadis. Diantara para ahli hadis yang termansyur pada dinasti umayyah adalah 

Al-Auzai Abdurahman bin Amru, Hasan Bahri, Ibnu Abu Malikah. 

f. Ilmu Fiqh 

Setelah islam menjadi daulah maka para pengusa sangat membutuhkan adanya 

peraturan-peraturan untuk menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai 

masalah. Mereka kembali kepada Alquran dan hadis dan mengeluarkan syariat  

Dari kedua sumber tersebut untuk mengatur pemerintahan dan memimpin rakyat. 

alquran adalah dasar fiqh islam dan pada zaman ini ilmu fiqh telah menjadi satu 

cabang ilmu syariat yang berdiri sendiri. Dianatra ahli fiqh yang terkenal adalah 

Sa’ud bin Musib, Urwah, Qasim Ubaidillah dan Kharijah. 

g. Ilmu Nahwu  

Pada masa dinasti umayyah karena wilayah nya berkembang secara luas 

khususnya diwilayah luar arab maka ilmu nahwu sangat diperlukan. Hal tersebut  

disebabkan pula bertambahnya orang-orang Ajam (non-arab) yang masuk islam 

sehingga keberadaan bahasa arab sangat dibutuhkan.maka dibukukanlah ilmu 

nahwu dan dikembangkan. 
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h. Ilmu Jughrafi dan Tarikh 

Jughrafi dan tarikh pada masa  dinasti umayyah telah berkembang menjadi ilmu 

tersendiri. Demikian pula ilmu tarikh (ilmu sejarah), baik sejarah umum maupun 

sejarah islam pada khususnya. Adanya pengembangan dakwah islam kedaerah-

daerah baru yang luas dan jauh menimbulkan gaurah untuk mengarang ilmu 

jughrafi (ilmu bumi dan geografi) demikian pula ilmu tarikh.  

i. Usaha Penerjemahan 

Untuk kepentingan pembinaan dakwah islamiyah, pada mas adinasti umayyah 

dimulai pula penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa-bahasa  lain 

kedalam bahasa arab. Dengan demikian jelaslah bahwa gerakan penejemahan 

telah dimulai pada zaman ini hanya baru berkembang pesat pada zaman dinasti 

abbasiyah. 4 

j. Kertas, Kompas dan mesin 

Pada tahun 650 M bermula percobaan pertama di Samarkand dan Bukhara bagi 

pembikinan kertas dengan menggunakan ampas sutra. Pada tahun 705 M seorang 

tokoh bernama Jusuf Amron di kota Mekah melukukan pembikinan kertas dengan 

menggunakan kapas bagi mengganti ampas sutra. Semenjak itu dikenal sejenis 

kertas yang disebut “damask-paper” oleh karena pembikinan kertas itu lebih 

berkembang pesat di ibukota Damaskus.  

Kompas bagi keperluan pelayaran merupakan alat penting yang diwariskan daulat 

umayyah kepada umat manusia sampai kini. Perkembangan pelayaran dari teluk 

parsi dan teluk aden mengharungi lautan Hindia arah ketimur itu bagi 

mengangkut rempah-rempah yang amat dibutuhkan dunia dingin itu mau tak mau 

telah mendorong pelaut arab dan pelaut parsi itu menciptakan sutu alat yang amat 

penting itu yaitu kompas. 

Mesin telah di temukan lebih dahulu di Tiongkok akan tetapi penggunaanya 

terbatas bagi keperluan upacara-upacara keagamaan dan keramaian, yaitu mercon. 

                                                           
4 Samsul Munir, Peradaban Islam Pada Masa Dinasti Umayyah. (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), h.133-135 
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Tetapi sewaktu mesin itu diimport oleh daulat umayyah melalui jalan sutera yang 

terkenal itu sifat nya berubah menjadi peralatan militer.5 

 

2. Bahasa  

Bani Umayah selalu berusaha untuk meningkatkan derajat bangsa Arab sebagai 

bangsa penguasa di antara bangsa lain yang dikuasai.  Kefanatikan itu terlihat dari 

dijadikannya bahasa Arab menjadi bahasa resmi Negara pada masa khalifah Abd al-

Malik ibn Marwan. Sehingga semua peritah dan peraturan secara resmi memakai 

bahasa Arab. Akibatnya bahasa Arab dipelajari orang, sehingga muncul ilmu qowaid, 

nahwu, sharaf dan ilmu lain yang mempelajari bahasa Arab. Pada masa dinasti 

Umayyah ini, Abu Aswad ad-Duali (w. 681 M) menyusun gramatika Arab dengan 

member titik pada huruf-huruf hijaiyah yang semula tidak bertitik. Usaha ini 

mempunyai arti yang besar dalam pengembangan dan perluasan bahasa Arab, serta 

mempermudah orang untuk membaca, mempelajari, memahaminya dan menjaga 

barisan yang menentukan gerak kata dan bunyi suara serta ayuna iramanya hingga 

dapat diketahui maknanya.  

 

3. Dalam Gerakan Sastra 

Daulah umayyah masih dekat sekali masnya dengan kebiasaan-kebiasaan tradisional 

di Arabia, seperti dipertandingkan setiap tahunnya di dalam keramaian tahunan Al-

Ukkadz maka perkembangan yang lebih pesat dan menonjol ialah didalm bidang seni 

sajak hinggan muncul penyair-penyair Arab terbesar masa itu, yang himpunan sajak 

satu persatunya masih dikagumi sampai kini baik oleh pihak barat sendiri. 

Ghayyat Taglibi AL-AKHTAL ( 640-710 ),seorang penyair arab nasrani yang 

senantiasa beroleh tempat kehormatan pada balai penghadapan khalif-khalif Umyyah. 

Kumpulan sajaknya dihimpun oleh Abu-Said Al-Sakkari dan  Muhammad ibn Abbas 

Al-Yazidi. 

 

 

                                                           
5 Joesoef Souyb, Sejarah Daulah Umayyah I di Damaskus, (Jakarta : Bulan Bintang Keramat Kwitang 1/8, 1977), h. 

239-241. 
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JURAIR (653-733) beroleh gelaran Abu Hazrat lahir pada waha Yamamah, beroleh 

tempat kehormatan pada balai penghadapan khalif-khalif umayyah. Kumpulan 

sajaknya dihimpun oleh Abu Jaffar Muhammad ibn Hubaib. Dicetak buat pertama 

kalinya di Kairo dalam tahun 1935. 

AL-FARADZAK (641-732), seorang penyair istana lahir di Basrah dan nama 

lengkapnya Hammam ibn Ghalib ibn Shasa Al-darimi Al-Tamimi. Kumpulan 

sajaknya dihimpun oleh  Abu Jaffar Muhammad ibn Hubaib al-Nahwi Al-Bashri.6 

 

 

C. Penerapan-Penerapan Sistem Pemerintahan Dalam Segala Aspek (Militer, 

Peradilan, Ekonomi) dalam Menunjang Terjadinya Peradaban 

1. Aspek Militer 

Menurut prof. Ahmad Syalabi penaklukan di militer dizaman umayyah mencakup 

tiga fron penting, yaitu  

Petama, front melawan bangsa Romawi di Asia kecil dengan sasran utama 

pengepungan ke ibu kota Konstantinopel dan penyerangan ke pulau-pulau Laut 

Tengah. 

Kedua, front afrika Utara. Selain menunudukan daerah hitam Afrika pasukan muslim 

juga menyebrangi Selat Gibraltar lalu masuk ke Spanyol. 

Ketiga, front timur menghadapi wilayah yang sangat luas, sehinggan operasi dijalur 

ini dibagi menjadi dua arah. Yang satu menuju arah ke daerah-daerah seberang sungai 

Jihun sedangkan yang lainnya kearah selatan menyusuri Sind, wilayah India bagian 

barat. 

Ekspansi ke timur yang telah dirintis olehMuawiyah lalu disempurnakan oleh 

khalifah Abdul Malik. Di bawah komando Gubernur Irak, Hajaj binYusuf tentara 

kaum muslimin menyebrangi sungai Ammu Darya dan menundukan Balkh, Bukhara, 

Khawarizm, dan Samarkand. 

 

 

                                                           
6 Joesoef Souyb, Sejarah Daulah Umayyah I di Damaskus, (Jakarta : Bulan Bintang Keramat Kwitang 1/8, 1977), h. 

238. 
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2. Aspek Peradilan 

Pada masa pemerintahan khulafaur- rasyidin (632-661) dengan ibukota di Madinah 

Al-Munawwarah itu pimpinan pemerintahan pusat Cuma terdiri atas khalif 

didampingi seorang pejabat yang dipanggil Al-katib bermakna sekretaris . disamping 

khalif itu ada majlis penasihat terdiri atas sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang di 

panggilkan dengan Al-Habi. 

tetapi pada masa daulat umayyah yakni cuma lebih kurang 100 tahun sepeninggal 

Nabi Muhammad wilayah kekuasaan islam sudah msncapi perwatasan Tiongkok di 

sebelah timur dan pesisir Atlantik pada belahan barat termasuk wilayah Spanyol 

beserta Perancis selatan.  

Mau tak mau berlangsung perkembangan tata pemerintahan sesuai dengan 

perkembangan urusan kenegaraan yang bertambah lama bertambah kompleks. 

Di samping majlis penasihat yang mendampingi khalif maka berlaku pembagian 

tugas pemerintahan sebagai berikut. 

a. Katib Al-rasail, yakni sekretaris yang bertugas menyelenggarakan administrasi 

dan surat menyurat dengan pembesar setempat. 

b. Katib Al-Kharaj, yakni sekretaris yang bertugas menyelenggarakan penerimaan 

dan pengeluaran Negara. 

c. Katib Al-Jundi, yakni sekretaris yang bertugas menyelenggarakan hal-hal yang 

bersangkutan dengan ketentaraan. 

d. Katib Al-Syurthah, yakni sekretaris yang bertugas menyelenggarakan 

pemeliharaan keamanan umum (kepolisian). 

e. Katib Al-Qudha, yakni sekretaris yang bertugas menyelenggarakan tertib hukum 

melalui badan-badan peradilan dan hakim setempat. 
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3. Aspek Ekonomi 

Sejumlah uang emas dan perak pernah dicetak sebelumnya pada masa ’Abd al-Malik, 

tapi cetakan itu hanyalah tiruan dari mata uang Bizantium dan Persia. Selanjutnya 

pada tahun 695-M, ’Abd al-Malik mencetak dinar emas dan dirham perak yang 

murni hasil karya orang Arab. Wakilnya di Irak, al-Hajjaj, mencetak uang perak di 

Kufah pada tahun berikutnya. Sumber uang masuk pada zaman Daulah Bani 

Umayyah sebagiannya diambil dari Dharaib yaitu kewajiban yang harus dibayar oleh 

warga negara. Di samping itu, bagi daerah-daerah yang baru ditaklukkan, terutama 

yang belum masuk Islam, ditetapkan pajak istimewa. 

Namun, pada masa Umar bin Abdul Aziz, pajak untuk non muslim dikurangi, 

sedangkan jizyah bagi muslim dihentikan. Kebijakan ini mendorong non muslim 

memeluk agama Islam. 

Adapun pengeluaran pemerintah dari uang masuk tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Gaji pegawai, tentara dan biaya tata usaha Negara 

b. Pembangunan pertanian termasuk irigasi dan penggalian terusa. 

c. Ongkos bagi terpidana dan tawanan perang7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Samsul Munir, Peradaban Islam Pada Masa Dinasti Umayyah. (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), h.128 
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Silsilah Bani Umayyah adalah sebagai berikut: 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A.    KESIMPULAN 

Dinasti umayyah diambil dari nama Umayyah Ibn ‘Abdi Syams Ibn ‘Abdi 

Manaf, Dinasti ini sebenarnya mulai dirintis semenjak masa kepemimpinan khalifah 

Utsman bin Affan namun baru kemudian berhasil dideklarasikan dan mendapatkan 

pengakuan kedaulatan oleh seluruh rakyat setelah khalifah Ali terbunuh dan Hasan ibn 

Ali yang diangkat oleh kaum muslimin di Irak menyerahkan kekuasaanya pada 

Muawiyah setelah melakukan perundingan dan perjanjian. Bersatunya ummat muslim 

dalam satu kepemimpinan pada masa itu disebut dengan tahun jama’ah (‘Am al Jama’ah) 

tahun 41 H (661 M). 

Sistem pemerintahan Dinasti Bani Umayyah diadopsi dari kerangka 

pemerintahan Persia dan Bizantium, dimana ia menghapus sistem tradisional yang 

cenderung pada kesukuan. Pemilihan khalifah dilakukan dengan sistem turun temurun 

atau kerajaan, hal ini dimulai oleh Umayyah ketika menunjuk anaknya Yazid untuk 

meneruskan pemerintahan yang dipimpinnya pada tahun 679 M. 

Pada masa kekuasannya yang hampir satu abad, dinasti ini mencapai banyak 

kemajuan. Dintaranya adalah: kekuasaan territorial yang mencapai wilayah Afrika Utara, 

India, dan benua Eropa, pemisahan kekuasaan, pembagian wilayah kedalam 10 provinsi, 

kemajuan bidang administrasi pemerintahan dengan pembentukan dewan-dewan, 

organisasi keuangan dan percetakan uang, kemajuan militer yang terdiri dari angkatan 

darat dan angkatan laut, organisasi kehakiman, bidang sosial dan budaya, bidang seni dan 

sastra, bidang seni rupa, bidang arsitektur, dan dalam bidang pendidikan. 
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Kemunduran dan kehancuran Dinasti Bani Umayyah disebabkan oleh banyak 

faktor, dinataranya adalah: perebutan kekuasaan antara keluarga kerajaan, konflik 

berkepanjagan dengan golongan oposisi Syi’ah dan Khawarij, pertentangan etnis suku 

Arab Utara dan suku Arab Selatan, ketidak cakapan para khalifah dalam memimpin 

pemerintahan dan kecenderungan mereka yang hidup mewah, penggulingan oleh Bani 

Abbas yang didukung penuh oleh Bani Hasyim, kaum Syi’ah, dan golongan Mawali. 

 

B.     SARAN 

Demikianlah isi dari makalah kami, yang menurut kami  telah kami susun secara 

sistematis agar pembaca mudah untuk memahaminya. Berbicara mengenai sejarah, maka 

sejarah merupakan ilmu yang tidak akan pernah ada habisnya. Ingatlah, orang yang 

cerdas adalah orang yang belajar dari sejarah. 

Sering kali kita lupa bahwa “meskipun” berkisah mengenai masa lampau, tapi 

sejarah begitu penting bagi perjalanan suatu bangsa. Melalui sejarah, kita belajar untuk 

menghargai perjuangan para pendahulu kita, belajar menghargai tetes darah dan keringat 

mereka untuk apa yang kita nikmati saat ini. Lewat sejarah kita juga belajar dari 

pengalaman masa lalu, dan menjadikannya sebagai modal berharga untuk melangkah di 

masa depan 

Islam merupakan agama yang besar dengan perjalanan sejarah yang panjang. 

maka dari itu, marilah kita menggali lebih jauh lagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan 

sejarah Islamiah. Demi menguatkan keteguhan dan rasa kebanggaan hati kita terhadap 

agama Islam yang kita peluk ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.    Latar Belakang 

Berakhirnya kekuasaan khalifah Ali bin Abi Thalib mengakibatkan lahirnya 

kekuasan yang berpola Dinasti atau kerajaan. Pola kepemimpinan sebelumnya (khalifah 

Ali) yang masih menerapkan pola keteladanan Nabi Muhammad, yaitu pemilihan 

khalifah dengan proses musyawarah akan terasa berbeda ketika memasuki pola 

kepemimpinan dinasti-dinasti yang berkembang sesudahnya. 

Bentuk pemerintahan dinasti atau kerajaan yang cenderung bersifat kekuasaan 

foedal dan turun temurun, hanya untuk mempertahankan kekuasaan, adanya unsur 

otoriter, kekuasaan mutlak, kekerasan, diplomasi yang dibumbui dengan tipu daya, dan 

hilangnya keteladanan Nabi untuk musyawarah dalam menentukan pemimpin merupakan 

gambaran umum tentang kekuasaan dinasti sesudah khulafaur rasyidin. Dinasti Umayyah 

merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah Ibn Abi Sufyan. 

Perintisan dinasti ini dilakukannya dengan cara menolak pembai’atan terhadap khalifah 

Ali bin Abi Thalib, kemudian ia memilih berperang dan melakukan perdamaian dengan 

pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan baginya.[1] 

Jatuhnya Ali dan naiknya Muawiyah juga disebabkan keberhasilan pihak khawarij 

(kelompok yang membangkan dari Ali) membunuh khalifah Ali, meskipun kemudian 

tampuk kekuasaan dipegang oleh putranya Hasan, namun tanpa dukungan yang kuat dan 

kondisi politik yang kacau akhirnya kepemimpinannya pun hanya bertahan sampai 

beberapa bulan. Pada akhirnya Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, 

namun dengan perjanjian bahwa pemmilihan kepemimpinan sesudahnya adalah 

diserahkan kepada umat Islam. Perjanjian tersebut dibuat pada tahun 661 M / 41 H dan 

dikenal dengan am jama’ah karena perjanjian ini mempersatukan ummat Islam menjadi 

satu kepemimpinan, namun secara tidak langsung mengubah pola pemerintahan menjadi 

kerajaan. 
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Meskipun begitu, munculnya Dinasti Umayyah memberikan babak baru dalam 

kemajuan peradaban Islam, hal itu dibuktikan dengan sumbangan-sumbangannya dalam 

perluasan wilayah, kemajuan pendidikan, kebudayaan dan lain sebagainya. 

 

B.    Rumusan Masalah 

Ada pun masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana latar belakang munculnya keinginan dalam pembangunan 

peradaban dinasti Umayyah? 

2. Bagaimana peradaban dalam gerakan intelektual, bahasa, dan sastra? 

3. Apa penerapan system pemerintahan dalam segala aspek (militer, peradilan, 

dan ekonomi) ? 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

PEMBANGUNAN PERADABAN DAN INTELEKTUAL  PADA MASA UMAYYAH 

DI TIMUR 

 

A. Latar Belakang Munculnya Keinginan Dalam Pembangunan Peradaban Pada 

Dinasti Umayyah 

Hampir semua sejarahwan membagi Dinasti Umayyah menjadi dua, yaitu 

pertama, Dinasti Umayyah yang dirintis dan didirikan oleh Muawiyah Ibn Abi Sufyan 

yang berpusat di Damaskus. Fase ini berlangsung sekitar satu abad  dan mengubah 

system pemerintahan dari system khalifah pada system mamlakat (kerajaan atau monarki) 

dan kedua Dinasti Umayyah di Andalusia yang pada awalnya merupakan wilayah 

taklukan Umayyah dibawah pimpinan seorang gubernur pada zaman Walid Ibn Abd Al-

Malik, kemudian diubah menjadi kerajaan yang terpisah dari kekuasaan Dinasti Abbas 

setelah berhasil menaklukkan Dinasti Umayyah di Damaskus.  

Perintis Dinasti Umayyah ditaklukan oleh Muawiyah dengan cara menolak 

membai’at Ali, berperang melawan Ali, dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali 

yang secara politik sangat menguntungkan Muawiyah. 

Keberuntungan Muawiyah berikutnya adalah keberhasilan pihak Khawarij 

membunuh Khalifah Ali r.a. jabatan khalifah Ali r.a. wafat, dipegang oleh putranya 

Hasan Ibn Ali selama beberapa bulan. Akan tetapi, karena tidak didukung oleh pasukan 

yang kuat, sedangkan pihak Muawiyah semakin kuat akhirnya Muawiyah melakukan 

perjanjian dengan Hasan Ibn Ali. Isi perjanjian itu adalah bahwa pergantian pemimpin 

akan diserahkan kepada umat islam setelah masa Muawiyah berakhir. Perjanjian itu 

dibuat pada tahun 661 M (41 H) dan tahun tersebut disebut am jama’ah karena perjanjian 

ini mempersatukan umat islam kembali menjadi satu kepemimpinan politik, yaitu 

Muawiyah dan Muawiyah mengubah system khalifah menjadi kerajaan.  
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Pada masa itu, umat islam telah bersentuhan dengan peradaban Persia dan 

Bizantium. Oleh karena itu, Muawiyah juga bermaksud meniru cara sukses 

kepemimpinan yng ada di Persia dan Bizantium yaitu kerajaan. Akan tetapi, gelar 

pemimpin pusat tidak disebut raja (malik). Muawiyah tetap menggunakan gelar khalifah 

dengan makna konotatif yang diperbarui. Jika pada zaman khalifah empat, khalifah yang 

dimaksudkan adalah khalifah Rasul SAW. (khalifat Al-Rasul ) adalah pemimpin 

masyarakat, sedangkan pada zaman Bani Umayyah yang dimaksud dengan khalifah 

adalah khalifah Allah (khalifah Allah) adalah pemimpin atau penguasa yang diangkat 

oleh Allah. Langkah awal dalam rangka memperlancar pengangkatan Yazid sebagai 

penggantinya adalah menjadi Yazid Ibn Muawiyah sebagai putra mahkota (tahun 53 H). 

Pemerintahan Bani Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah bin Abd Syams bin 

Abdi Manaf. Dia adalah salah seorang tokoh penting ditengah Quraisy pada zaman 

Jahiliyah. Dia dan pamannya Hasyim bin Abdu Manaf selalu bertarung dalam 

memperebutkan kekuasaan dan kedudukan. 

Setelah islam datang, pertarungan menduduki kekuasaan ini menjelma menjadi 

sebuah permusuhan yang transparan dan terbuka. Bani Umayyah melakukan perlawanan 

terhadap Rasulullah dan dakwahnya, sedangkan Bani Hasyim mendukung Rasulullah dan 

mengikutinya. Bani Umayyah tidak masuk islam kecuali tidak ada jalan lain yang 

mengharuskan mereka masuk islam. Ini terjadi setelah penaklukan kota Mekah.1  

Muawiyah bin Abu Sofiyan bin Harb bin Umayyah bin Abd asy-Syams bin Abd 

Manaf bin Qushay. Nama panggilan nya Abu Abdur Rahman Al-Umawi. Dia dan 

ayahnya masuk islam pada saat pembukaan kota Mekah, ikut dalam perang Hunain, 

termasuk orang-orang mualaf yang ditarik hatinya untuk masuk islam, dan keislamannya 

baik serta menjadi salah seorang penulis wahyu.2 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Dedi Supriyadi, sejarah Peradaban Islam. (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), h.103-104. 
2 Imam As-Sayuthi, Tarikh Khulafa. (Jakarta Timur : Pustaka Alkautsar, 2010), h. 229. 
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Muawiyah berhasil mendirikan Dinasti Umayyah bukan hanya dikarenakan 

kemenangan diplomasi di Siffin dan terbunuhnya khalifah Ali. Pertama adalah berupa 

dukungan yang kuat dari rakyat Suriah dan dari Bani Umayyah sendiri. Penduduk Suriah 

yang lama diperintah oleh Muawiyah mempunyai pasukan yang kokoh, terlatih dan 

disiplin di garis depan dalm peperangan melawan Romawi. Negeri Suriah sendiri terkenal 

makmur dan menyimpan sumber alam yang berlimpah. Di tambah lagi bumi Mesir yang 

berhasil dirampas, maka sumber-sumber kemakmuran dan suplai bertambah bagi 

Muawiyah.  

Kedua, sebagai seorang administrator, Muawiyah sangat bijaksana dalam 

menempatkan para pembantunya pada jabatan-jabatan penting. Pembantu Muawiyah 

merupakan politikus yang sangat mengagumkan di kalangan muslim arab. Akses mereka 

sangat kuat dalam perpolitikan Muawiyah. 

Ketiga, Muawiyah memiliki kemampuan menonjol sebagai negarawan sejati, 

bahkan mencapai tingkat “hilm” sifat yang dimiliki oleh para pembesar Mekah zaman 

dahulu. Seorang manusia hilm seperti Muawiyah dapat mengusai diri secara mutlak dan 

mengambil keputusan-keputusan yang menentu. 
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Adapun urutan khalifah Umayyah adalah sebagai berikut. 

1. Muawiyah I bin Abi Sufyan 41-60H/661-679M 

2. Yazid I bin Muawiyah  60-64H/679-683M 

3. Muawiyah II bin Yazid   64H/683M 

4. Marwan I bin Hakam  64-65H/683-684M 

5. Abdul Malik bin Marwan  65-86H/684-705M 

6. Al-Walid I bin Abdul Malik 86-96H/705-714M 

7. Sulaiman bin Abdul Malik 96-99H/714-717M 

8. Umar bin Abdul Aziz  99-101H/717-719M 

9. Yazid II bin Abdul Malik  101-105H/719-723M 

10. Hisyam bin Abdul Malik  105-125H/723-742M 

11. Al-Walid II bin Yazid II  125-126H/742-743M 

12. Yazid bin Walid bin Malik 126H/743M 

13. Ibrahim bin Al-walid II  126-127H/743-744M 

14. Marwan II bin Muhammad  127-132H/744-750M3 

Para sejarahwan umumnya sependapat bahwa khalifah terbesar dari daulah Bani 

Umayyah ialah Muawiyah, Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. 

Muawiyah bin Abi Sufyan adalah bapak pendiri Dinasti Umayyah. Dia adalah 

tokoh pembangun yang besar. Namanya disejajarkan dalam deretan khulafaurasyidin. 

Bahkan kesalahannya yang menghianati prinsip pemilihan kepala Negara oleh rakyat, 

dapat dilupakan orang karena jasa-jasa dan kebijaksanaan politiknya yang mengagumkan. 

Muawiyah mendapat kursi kekhalifahan setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib berdamai 

dengannya pada tahun 40 H. Muawiyah  menerima kekhalifahan di Kufah dengan syarat-

syarat yang diajukan oleh Hasan, yakni 

a. Agar Muawiyah tiada menaruh dendam terhadap seorang pun penduduk Irak 

b. Menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka 

c. Agar pajak tanah negri Ahwaz diperuntukan kepadanya dan diberikan tiap 

tahun 

 

                                                           
3 Samsul Munir, Peradaban Islam Pada Masa Dinasti Umayyah. (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), h.119-123. 
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d. Agar Muawiyah membayar kepada saudaranya, Husein 2 juta dirham 

e. Pemberian kepada Bani Hasyim haruslah lebih banyak dari pemberian kepada 

Bani Abdis Syams.  

 

B. Perkembangan Peradaban Dalam Gerakan Intelektual, Bahasa dan Sastra 

1. Dalam Gerakan Intelektual  

Menurut Jurji Zaidan beberapa kemajuan dalam bidang pengembangan ilmu 

pengetahuan antara lain sebagai berikut. 

a. Pengembangan Bahasa Arab 

Para penguasa Dinasti Umayyahtelah menjadi Islam sebagai daulah, kemudian 

dikuatkannya dan di kembangankanlah bahasa Arab dalam wilayah kerajaan 

Islam. Upaya tersebut dilakukan dengan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa 

resmi dalam tata usaha Negara dan pemerintahan sehingga pembukuan dan surat-

menyurat harus menggunakan bahasa arab yang sebelumnya menggunakan 

bahasa romawi atau bahasa Persia di daerah bekas jajahan mereka dan di Persia 

sendiri. 

b. Marbad Kota Pusat Kegiatan Ilmu 

Dinasti umayyah juga mendirikan sebuah kota kecil sebagai pusat kegiatan ilmu 

pengetahuan dan kebudayaan. Pusat kegiatan ilmu dan kebudayaan itu dinamakan 

Marbad, kota satelit dari Damaskus. Di kota Marbad inilah berkumpul para 

pujangga, filsuf, ulama, penyair dan cendikiawan lainnya, sehingga kota ini diberi 

gelar ukadz-nya islam. 

c. Ilmu Qiraat 

Ilmu qariaat adalah ilmu seni baca Al-qur’an. Ilmu qiraat merupakan ilmu syariat 

tertua yang telah dibina sejak zaman khulafaur rasyidin. Kemudian mas adinasti 

umayyah dikembang luaskan sehingga menjadi cabang ilmu syariat yang sangat 

penting. Pada masa ini lahir para ahli qiraat ternama seperti Abdullah bin Qusair  

dan AShim bin Abi Nujud. 
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d. Ilmu Tafsir 

Untuk memehami Al-qur’an sebagai kitab suci diperlukan interprestasi 

pemahaman komprehensif. Minat untuk menafsirkan Alquran dikalakangan umat 

islam bertambah. Pada masa perintisan ilmu tafsir ulam yang membukukan ilmu 

tafsir yaitu Mujahi. 

e. Ilmu Hadis 

Ketika kaum muslimin telah berusaha memahami Alquran ternyata ada satu hal 

yang juga sangat mereka butuhkan yaitu ucapan-ucapan nabi yang disebut hadis. 

Oleh karena itu, timbullah usaha untuk mengumpulkan hadis menyelidiki asal-

usulnya sehingga akhirnya menjadi satu ilmu yang berdiri sendiri yang dinamakan 

ilmu hadis. Diantara para ahli hadis yang termansyur pada dinasti umayyah adalah 

Al-Auzai Abdurahman bin Amru, Hasan Bahri, Ibnu Abu Malikah. 

f. Ilmu Fiqh 

Setelah islam menjadi daulah maka para pengusa sangat membutuhkan adanya 

peraturan-peraturan untuk menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai 

masalah. Mereka kembali kepada Alquran dan hadis dan mengeluarkan syariat  

Dari kedua sumber tersebut untuk mengatur pemerintahan dan memimpin rakyat. 

alquran adalah dasar fiqh islam dan pada zaman ini ilmu fiqh telah menjadi satu 

cabang ilmu syariat yang berdiri sendiri. Dianatra ahli fiqh yang terkenal adalah 

Sa’ud bin Musib, Urwah, Qasim Ubaidillah dan Kharijah. 

g. Ilmu Nahwu  

Pada masa dinasti umayyah karena wilayah nya berkembang secara luas 

khususnya diwilayah luar arab maka ilmu nahwu sangat diperlukan. Hal tersebut  

disebabkan pula bertambahnya orang-orang Ajam (non-arab) yang masuk islam 

sehingga keberadaan bahasa arab sangat dibutuhkan.maka dibukukanlah ilmu 

nahwu dan dikembangkan. 
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h. Ilmu Jughrafi dan Tarikh 

Jughrafi dan tarikh pada masa  dinasti umayyah telah berkembang menjadi ilmu 

tersendiri. Demikian pula ilmu tarikh (ilmu sejarah), baik sejarah umum maupun 

sejarah islam pada khususnya. Adanya pengembangan dakwah islam kedaerah-

daerah baru yang luas dan jauh menimbulkan gaurah untuk mengarang ilmu 

jughrafi (ilmu bumi dan geografi) demikian pula ilmu tarikh.  

i. Usaha Penerjemahan 

Untuk kepentingan pembinaan dakwah islamiyah, pada mas adinasti umayyah 

dimulai pula penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa-bahasa  lain 

kedalam bahasa arab. Dengan demikian jelaslah bahwa gerakan penejemahan 

telah dimulai pada zaman ini hanya baru berkembang pesat pada zaman dinasti 

abbasiyah. 4 

j. Kertas, Kompas dan mesin 

Pada tahun 650 M bermula percobaan pertama di Samarkand dan Bukhara bagi 

pembikinan kertas dengan menggunakan ampas sutra. Pada tahun 705 M seorang 

tokoh bernama Jusuf Amron di kota Mekah melukukan pembikinan kertas dengan 

menggunakan kapas bagi mengganti ampas sutra. Semenjak itu dikenal sejenis 

kertas yang disebut “damask-paper” oleh karena pembikinan kertas itu lebih 

berkembang pesat di ibukota Damaskus.  

Kompas bagi keperluan pelayaran merupakan alat penting yang diwariskan daulat 

umayyah kepada umat manusia sampai kini. Perkembangan pelayaran dari teluk 

parsi dan teluk aden mengharungi lautan Hindia arah ketimur itu bagi 

mengangkut rempah-rempah yang amat dibutuhkan dunia dingin itu mau tak mau 

telah mendorong pelaut arab dan pelaut parsi itu menciptakan sutu alat yang amat 

penting itu yaitu kompas. 

Mesin telah di temukan lebih dahulu di Tiongkok akan tetapi penggunaanya 

terbatas bagi keperluan upacara-upacara keagamaan dan keramaian, yaitu mercon. 

                                                           
4 Samsul Munir, Peradaban Islam Pada Masa Dinasti Umayyah. (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), h.133-135 
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Tetapi sewaktu mesin itu diimport oleh daulat umayyah melalui jalan sutera yang 

terkenal itu sifat nya berubah menjadi peralatan militer.5 

 

2. Bahasa  

Bani Umayah selalu berusaha untuk meningkatkan derajat bangsa Arab sebagai 

bangsa penguasa di antara bangsa lain yang dikuasai.  Kefanatikan itu terlihat dari 

dijadikannya bahasa Arab menjadi bahasa resmi Negara pada masa khalifah Abd al-

Malik ibn Marwan. Sehingga semua peritah dan peraturan secara resmi memakai 

bahasa Arab. Akibatnya bahasa Arab dipelajari orang, sehingga muncul ilmu qowaid, 

nahwu, sharaf dan ilmu lain yang mempelajari bahasa Arab. Pada masa dinasti 

Umayyah ini, Abu Aswad ad-Duali (w. 681 M) menyusun gramatika Arab dengan 

member titik pada huruf-huruf hijaiyah yang semula tidak bertitik. Usaha ini 

mempunyai arti yang besar dalam pengembangan dan perluasan bahasa Arab, serta 

mempermudah orang untuk membaca, mempelajari, memahaminya dan menjaga 

barisan yang menentukan gerak kata dan bunyi suara serta ayuna iramanya hingga 

dapat diketahui maknanya.  

 

3. Dalam Gerakan Sastra 

Daulah umayyah masih dekat sekali masnya dengan kebiasaan-kebiasaan tradisional 

di Arabia, seperti dipertandingkan setiap tahunnya di dalam keramaian tahunan Al-

Ukkadz maka perkembangan yang lebih pesat dan menonjol ialah didalm bidang seni 

sajak hinggan muncul penyair-penyair Arab terbesar masa itu, yang himpunan sajak 

satu persatunya masih dikagumi sampai kini baik oleh pihak barat sendiri. 

Ghayyat Taglibi AL-AKHTAL ( 640-710 ),seorang penyair arab nasrani yang 

senantiasa beroleh tempat kehormatan pada balai penghadapan khalif-khalif Umyyah. 

Kumpulan sajaknya dihimpun oleh Abu-Said Al-Sakkari dan  Muhammad ibn Abbas 

Al-Yazidi. 

 

 

                                                           
5 Joesoef Souyb, Sejarah Daulah Umayyah I di Damaskus, (Jakarta : Bulan Bintang Keramat Kwitang 1/8, 1977), h. 

239-241. 
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JURAIR (653-733) beroleh gelaran Abu Hazrat lahir pada waha Yamamah, beroleh 

tempat kehormatan pada balai penghadapan khalif-khalif umayyah. Kumpulan 

sajaknya dihimpun oleh Abu Jaffar Muhammad ibn Hubaib. Dicetak buat pertama 

kalinya di Kairo dalam tahun 1935. 

AL-FARADZAK (641-732), seorang penyair istana lahir di Basrah dan nama 

lengkapnya Hammam ibn Ghalib ibn Shasa Al-darimi Al-Tamimi. Kumpulan 

sajaknya dihimpun oleh  Abu Jaffar Muhammad ibn Hubaib al-Nahwi Al-Bashri.6 

 

 

C. Penerapan-Penerapan Sistem Pemerintahan Dalam Segala Aspek (Militer, 

Peradilan, Ekonomi) dalam Menunjang Terjadinya Peradaban 

1. Aspek Militer 

Menurut prof. Ahmad Syalabi penaklukan di militer dizaman umayyah mencakup 

tiga fron penting, yaitu  

Petama, front melawan bangsa Romawi di Asia kecil dengan sasran utama 

pengepungan ke ibu kota Konstantinopel dan penyerangan ke pulau-pulau Laut 

Tengah. 

Kedua, front afrika Utara. Selain menunudukan daerah hitam Afrika pasukan muslim 

juga menyebrangi Selat Gibraltar lalu masuk ke Spanyol. 

Ketiga, front timur menghadapi wilayah yang sangat luas, sehinggan operasi dijalur 

ini dibagi menjadi dua arah. Yang satu menuju arah ke daerah-daerah seberang sungai 

Jihun sedangkan yang lainnya kearah selatan menyusuri Sind, wilayah India bagian 

barat. 

Ekspansi ke timur yang telah dirintis olehMuawiyah lalu disempurnakan oleh 

khalifah Abdul Malik. Di bawah komando Gubernur Irak, Hajaj binYusuf tentara 

kaum muslimin menyebrangi sungai Ammu Darya dan menundukan Balkh, Bukhara, 

Khawarizm, dan Samarkand. 

 

 

                                                           
6 Joesoef Souyb, Sejarah Daulah Umayyah I di Damaskus, (Jakarta : Bulan Bintang Keramat Kwitang 1/8, 1977), h. 

238. 
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2. Aspek Peradilan 

Pada masa pemerintahan khulafaur- rasyidin (632-661) dengan ibukota di Madinah 

Al-Munawwarah itu pimpinan pemerintahan pusat Cuma terdiri atas khalif 

didampingi seorang pejabat yang dipanggil Al-katib bermakna sekretaris . disamping 

khalif itu ada majlis penasihat terdiri atas sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang di 

panggilkan dengan Al-Habi. 

tetapi pada masa daulat umayyah yakni cuma lebih kurang 100 tahun sepeninggal 

Nabi Muhammad wilayah kekuasaan islam sudah msncapi perwatasan Tiongkok di 

sebelah timur dan pesisir Atlantik pada belahan barat termasuk wilayah Spanyol 

beserta Perancis selatan.  

Mau tak mau berlangsung perkembangan tata pemerintahan sesuai dengan 

perkembangan urusan kenegaraan yang bertambah lama bertambah kompleks. 

Di samping majlis penasihat yang mendampingi khalif maka berlaku pembagian 

tugas pemerintahan sebagai berikut. 

a. Katib Al-rasail, yakni sekretaris yang bertugas menyelenggarakan administrasi 

dan surat menyurat dengan pembesar setempat. 

b. Katib Al-Kharaj, yakni sekretaris yang bertugas menyelenggarakan penerimaan 

dan pengeluaran Negara. 

c. Katib Al-Jundi, yakni sekretaris yang bertugas menyelenggarakan hal-hal yang 

bersangkutan dengan ketentaraan. 

d. Katib Al-Syurthah, yakni sekretaris yang bertugas menyelenggarakan 

pemeliharaan keamanan umum (kepolisian). 

e. Katib Al-Qudha, yakni sekretaris yang bertugas menyelenggarakan tertib hukum 

melalui badan-badan peradilan dan hakim setempat. 
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3. Aspek Ekonomi 

Sejumlah uang emas dan perak pernah dicetak sebelumnya pada masa ’Abd al-Malik, 

tapi cetakan itu hanyalah tiruan dari mata uang Bizantium dan Persia. Selanjutnya 

pada tahun 695-M, ’Abd al-Malik mencetak dinar emas dan dirham perak yang 

murni hasil karya orang Arab. Wakilnya di Irak, al-Hajjaj, mencetak uang perak di 

Kufah pada tahun berikutnya. Sumber uang masuk pada zaman Daulah Bani 

Umayyah sebagiannya diambil dari Dharaib yaitu kewajiban yang harus dibayar oleh 

warga negara. Di samping itu, bagi daerah-daerah yang baru ditaklukkan, terutama 

yang belum masuk Islam, ditetapkan pajak istimewa. 

Namun, pada masa Umar bin Abdul Aziz, pajak untuk non muslim dikurangi, 

sedangkan jizyah bagi muslim dihentikan. Kebijakan ini mendorong non muslim 

memeluk agama Islam. 

Adapun pengeluaran pemerintah dari uang masuk tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Gaji pegawai, tentara dan biaya tata usaha Negara 

b. Pembangunan pertanian termasuk irigasi dan penggalian terusa. 

c. Ongkos bagi terpidana dan tawanan perang7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Samsul Munir, Peradaban Islam Pada Masa Dinasti Umayyah. (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), h.128 
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Silsilah Bani Umayyah adalah sebagai berikut: 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A.    KESIMPULAN 

Dinasti umayyah diambil dari nama Umayyah Ibn ‘Abdi Syams Ibn ‘Abdi 

Manaf, Dinasti ini sebenarnya mulai dirintis semenjak masa kepemimpinan khalifah 

Utsman bin Affan namun baru kemudian berhasil dideklarasikan dan mendapatkan 

pengakuan kedaulatan oleh seluruh rakyat setelah khalifah Ali terbunuh dan Hasan ibn 

Ali yang diangkat oleh kaum muslimin di Irak menyerahkan kekuasaanya pada 

Muawiyah setelah melakukan perundingan dan perjanjian. Bersatunya ummat muslim 

dalam satu kepemimpinan pada masa itu disebut dengan tahun jama’ah (‘Am al Jama’ah) 

tahun 41 H (661 M). 

Sistem pemerintahan Dinasti Bani Umayyah diadopsi dari kerangka 

pemerintahan Persia dan Bizantium, dimana ia menghapus sistem tradisional yang 

cenderung pada kesukuan. Pemilihan khalifah dilakukan dengan sistem turun temurun 

atau kerajaan, hal ini dimulai oleh Umayyah ketika menunjuk anaknya Yazid untuk 

meneruskan pemerintahan yang dipimpinnya pada tahun 679 M. 

Pada masa kekuasannya yang hampir satu abad, dinasti ini mencapai banyak 

kemajuan. Dintaranya adalah: kekuasaan territorial yang mencapai wilayah Afrika Utara, 

India, dan benua Eropa, pemisahan kekuasaan, pembagian wilayah kedalam 10 provinsi, 

kemajuan bidang administrasi pemerintahan dengan pembentukan dewan-dewan, 

organisasi keuangan dan percetakan uang, kemajuan militer yang terdiri dari angkatan 

darat dan angkatan laut, organisasi kehakiman, bidang sosial dan budaya, bidang seni dan 

sastra, bidang seni rupa, bidang arsitektur, dan dalam bidang pendidikan. 
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Kemunduran dan kehancuran Dinasti Bani Umayyah disebabkan oleh banyak 

faktor, dinataranya adalah: perebutan kekuasaan antara keluarga kerajaan, konflik 

berkepanjagan dengan golongan oposisi Syi’ah dan Khawarij, pertentangan etnis suku 

Arab Utara dan suku Arab Selatan, ketidak cakapan para khalifah dalam memimpin 

pemerintahan dan kecenderungan mereka yang hidup mewah, penggulingan oleh Bani 

Abbas yang didukung penuh oleh Bani Hasyim, kaum Syi’ah, dan golongan Mawali. 

 

B.     SARAN 

Demikianlah isi dari makalah kami, yang menurut kami  telah kami susun secara 

sistematis agar pembaca mudah untuk memahaminya. Berbicara mengenai sejarah, maka 

sejarah merupakan ilmu yang tidak akan pernah ada habisnya. Ingatlah, orang yang 

cerdas adalah orang yang belajar dari sejarah. 

Sering kali kita lupa bahwa “meskipun” berkisah mengenai masa lampau, tapi 

sejarah begitu penting bagi perjalanan suatu bangsa. Melalui sejarah, kita belajar untuk 

menghargai perjuangan para pendahulu kita, belajar menghargai tetes darah dan keringat 

mereka untuk apa yang kita nikmati saat ini. Lewat sejarah kita juga belajar dari 

pengalaman masa lalu, dan menjadikannya sebagai modal berharga untuk melangkah di 

masa depan 

Islam merupakan agama yang besar dengan perjalanan sejarah yang panjang. 

maka dari itu, marilah kita menggali lebih jauh lagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan 

sejarah Islamiah. Demi menguatkan keteguhan dan rasa kebanggaan hati kita terhadap 

agama Islam yang kita peluk ini. 
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1. Identitas  
a.  Nama Mata Pelajaran : Fikih (W) X 

b. Semester   : 1 / Ganjil 

c. Kompetensi Dasar  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Materi Pokok  : Riba, Bank dan Asuransi 

e. Alokasi Waktu  : 4 JP X 2 

f. TujuanPembelajaran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Materi Pembelajaran    

 Bacalah bacaan pada buku teks pelajaran (BTP):  Fikih  MA Kelas X (W) K 13.  . 

2. Peta Konsep 

 

3.  

4.  

 

 

 

 

 

 

 

PENGURUSAN JENAZAH 

Melalui kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi, tanyajawab, analisis, penugasan, 

dan presentasi dengan model discoverylearning dan pendekatan saintifik,  peserta didik 

dapat menjelaskan tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya serta memperagakan tata cara 

penyelenggaraan jenazah sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya melalui belajar Fikih, dan mengembangkan sikap/ karakter jujur, 

peduli, dan bertanggungjawab serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, 

berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi (4C) dan berliterasi. 

 

3.2 Menjelaskan tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya. 

4.2 Memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah. 

 

PENGURUSAN 

JENAZAH 

Memandikan Jenazah Mengkafani Jenazah 

Mensholatkan Jenazah 

Menguburkan Jenazah 
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5. Konsep Belajar 
 

  

 

Sebelum mempelajari materi ini, silakan Anda membaca dan memahami teks di bawah ini. 

 

Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, silakan Anda lanjutkan ke kegiatan berikut dan 

ikuti petunjuk yang ada dalam UKBM ini. 

 

 

 

 

1. Petunjuk Umum UKBM 

a. Baca dan pahami materi pada Buku Siswa Fikih kelas MA X (Wajib) tentang materi 

pengurusan jenazah 

b. Setelah memahami isi materi dalam bacaan berlatihlah untuk berpikir  tingkat  

tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKBM ini baik bekerja sendiri 

maupun bersama teman sebangku atau teman lainnya. 

c. Kerjakan UKBM ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada bagian yang telah 

disediakan. 

d. Anda dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan ayo berlatih, apabila 

Anda yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

dalam kegiatan belajar 1,2 dan 3. Anda boleh sendiri atau mengajak teman lain yang 

sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar Anda dapat belajar ke UKBM 

berikutnya. 

 

2. KegiatanBelajar 

Ayo … … ikuti kegiatan belajar berikut ini dengan rasa senang di hati, penuh 

kesabaran dan konsentrasi ! 

 

 

 

  

     A.  PENGURUSAN JENAZAH 

 
1. Bacalah materi “ Pengurusan Jenazah” dalam buku teks pelajaran (BTP Fikih MA Kelas X 

(Wajib)   

2. Kemudian, jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ini ! 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Sebutkan apa saja yang harus dilakukan 

seseorang yang berada didekat orang sakit 

yang  sudah sakaratul maut sampai mninggal 

dunia ? 

 

2. Sebutkan kewajiban umat islam terhadap 

jenazah ! 

 

3. Praktekkan didepan kelas bagaimana tatacara  

a. Pendahuluan 

Setiap yang bernyawa pasti akan mati termasuk kita manusia, diantara 

kesempurnaan syariat Islam adalah syariat tentang pengurusan jenazah. Islam 

mengajarkan kepada kita tentang bagaimana memperlakukan jenazah sebagaimana 

memprlakukan orang yang masih hidup mulai dari memandikan, mengkafani, 

mensholatkan dan menguburkan jenazah sehingga diharapkan ananda bisa mengambil 

pelajaran dari proses pnguruzan jenazah untuk bekal hidup dmasa yang akan datang. 

b. Kegiatan Inti 

Kegiatan Belajar 1 
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memandikan jenazah ! 

4. Praktekkan didepan kelas bagaimana tata 

cara mengkafani jenazah ? 

 

5. Praktekkan didepan kelas bagaimana tata 

cara mensholati jenazah ? 

 

6. Sebutkan rukun sholat jenazah ?  

7. Praktekkan  didepan kelas bagaimana tata 

cara menguburkan jenazah ? 

 

8. Tulislah doa ketika meemasukkan jenazah ke 

liang lahat ! 

 

9 Sebutkan 4 adab Takziyah !  

10 Sebutkan 4 adab ziarah kubur !  

 

 

 

 

 

Bagaimana Anda sekarang? 

Setelah Anda belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1, 2 dan 3, berikut diberikan 

tabel untuk mengukur diri Anda terhadap materi yang sudah dipelajari. Jawablah sejujurnya terkait 

dengan penguasaan materi pada UKBM ini di tabel berikut! 

 

Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi 

No  Pertanyaan Ya  Tidak  

1. Apakah Anda telah memahami hal-hal pokok tentang  

peengurusan jenazah ? 

  

2. Dapatkah Anda mendemontasikan tata cara memandikan 

jenazah ? 

  

3. Dapatkah Anda mendemontasikan tata cara mengkafani 

jenazah ? 

  

      4. Dapatkah Anda mendemontasikan tata cara mensholati 

jenazah ? 

  

5.  Dapatkah Anda mendemontasikan tata cara menguburkan 

jenazah ? 

  

6. Dapatkah anda mempraktekkan adab takziyah    

7 Dapatkah anda mempraktekkan adab ziarah kubur   

 

Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka pelajarilah kembali materi 

tersebut dalam buku teks pelajaran (BTP) dan pelajari ulang kegiatan belajar 1,2 dan 3 yang 

sekiranya perlu Anda ulang dengan bimbingan guru atau teman sejawat. Jangan putus asa untuk 

mengulang lagi!.  Apabila Anda menjawab “YA” pada semua pertanyaan, lanjutkanlah ke UKBM 

berikutnya.  

Di  mana posisi Anda? 

Ukurlah diri Anda dalam menguasai materi Pengurusan Jenazah dalam rentang 0 – 100, tuliskan 

ke dalam kotak yang tersedia.  

 

 

 

 

c. Penutup 
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Setelah Anda menuliskan penguasaan terhadap materi Peng, lanjutkan kegiatan berikut untuk 

mengevaluasi penguasaan Anda! 

Yuk  Cek Penguasaan Anda terhadap Materi Pengurusan Jenazah ! 

 

I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar, dengan memberi tanda silang (X) ! 
1. Setiap manusia pasti akan menglami kematian yang diawali sebuah peristiwa yang 

dinamakan... 

a. Sakit kritis 

b. Musibah kematian 

c. Syakaratul maut 

d. Talqinul jenazah 

e. Membacakan surat yasin 

2. Hukum mengurus jenazah adalah.... 

a. Fardlu kifayah 

b. Fardlu ain 

c. Wajib 

d. Sunnah muakadah 

e. Sunnah 

3. Jika Jenazah yang meninggal laki-laki maka yang wajib memandikan adalah … 

 a.  laki-laki  

 b. saudara laki-laki  

 c. anak laki-lakinya 

 d. Istrinya  

4. Jenazah yang telah dimandikan kemudian dikafani dengan kain untuk laki-laki...  

 a. 2 lembar 

 b. 3 lembar 

 c. 4 lembar 

 d. 5 lembar 

 e. 6 lembar 

5.   Sebelum digunakan untuk membungkus, kain kafan hendaknya diberi... 

 a.  wangi-wangian 

 b. tulisan arab dari al-qur’an 

 c. gerusan kapur barus 

 d. air bunga-bungaan 

 e. kapas dan bedak  

  

6. Salah satu kewajiban kaum muslimin terhadap orang Islam yang meninggal adalah … 

 a. mengantarkannya ke kubur 

 b. menguburkannya 

 c. mentahlilkannya 

 d. mendo’akannya 

 e. mentalkinkannya 

7. Apabila seseorang muslim meninggal dunia, maka harus segera dikuburkan, kecuali ada 

hal yang memaksa, diantaranya … 

 a. menunggu vitsum dari dokter 

 b. menunggu adanya kesepakatan keluarga 

 c. menunggu keluarganya berkumpul  

 d. menanti anak sulungnya datang 

 e. menunggu pihak-pihak yang berwenang 

8.  Pelaksanaan shalat jenazah ketika jenazahnya laki-laki maka posisi imam berada... 

 a. samping kanan jenazah 

 b. samping kiri jenazah 
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 c. dekat dengan kepala jenazah 

 d. dekat dengan perut jenazah 

 e. dekat dengan kaki jenazah 

9. Sebelum proses penguburan sebaiknya lubanng kubur dipersiapkan terlebih dahulu  

dengan kedalaman... 

 a.  minimal 1 meter agar bau tubuh yang membusuk tidak tercium ke atas 

 b.  minimal 2 meter agar bau tubuh yang membusuk tidak tercium ke atas 

 c.  minimal 3 meter agar tidak tercium oleh binatang buas 

 d.  minimal 4 meter agar dapat terjaga dari panas dan hujan 

 e.  bebas asalkan lebarnya minimal 3 meter 

10. Alasan tali pocong dilepas pada saat menguburkan jenazah adalah... 

 a.  agar pipi kanan jenazah bisa tersentuh dengan tanah 

 b.  agar tidak menjadi pocong yang dapat mengganggu orang lain. 

 c.  agar tubuh menjadi longgar dan mudah bergerak 

 d.  agar mudah dimakan rayap sehingga akan diganti dengan jenazah baru 

 e. perwujudan asal usul manusia yang dari tanah.  

 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat dan benar! 

1. Ketika kita sedang menunggu keluarga yang sedang syakaratul maut dianjurkan untuk.... 

2. Malaikat maut akan datang kapan saja menghampiri manusia, sehingga setiap yang 

bernyawa pasti... 

3. Istilah jenazah sering diartikan... 

4. Memandikan jenazah hukumnya adalah.... 

5. Mengkafani jenazah menggunakan kain yang berwarna putih untuk laki-laki 

berjumlah.... 

6. Bila jenazah  laki-laki maka posisi imam yang menshalatkan berada pada.... 

7. Jika jenazah perempuan, maka posisi imam yang menshalatkan adalah … 

8. Pada saat melaksanakan sholat jenazah setelah takbir pertama membaca... 

9. Urutan dalam shalat jenazah setelah takbir yang kedua adalah membaca.... 

10. Hukum mensegerakan menguburkan jenazah adalah.... 

 

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan  benar ! 

1. Apa yang harus dilakukan pada saat menunggu orang yang sedang syakaratul Maut? 

2. Sebutkan kewajiban keluarga ketika salah satu dari mereka ada yang meninggal dunia! 

3. Bagaimana tata cara memandikan jenazah yang baik? 

4. Jelaskan tata cara pelaksanaan shalat jenazah !  

5. Jelaskan hikmah penyelenggaraan jenazah !                                            

 

Setelah menyelesaikan soal di atas dan mengikuti kegiatan belajar 1, 2, dan 3,  silakan Anda 

berdiskusi dengan teman sebangku atau teman lain jika memang masih ada beberapa hal yang 

perlu dikaji ulang.  

Ini adalah bagian akhir dari UKBM materi Pengurusan jenazah, mintalah tes formatif kepada Guru 

Anda sebelum belajar ke UKBM  berikutnya. 

 

Sukses untuk kalian 

Semua ! Amiin 
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1. Identitas  
a. Nama Mata Pelajaran : Fikih (W) X 

b. Semester   : 2 / Genap 

c. Kompetensi Dasar  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Materi Pokok  : Riba, Bank dan Asuransi 

e. Alokasi Waktu  : 4 JP X 2 

f. TujuanPembelajaran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Materi Pembelajaran    

 Bacalah bacaan pada buku teks pelajaran (BTP):  Fikih  MA Kelas X K 13.  hal.   s.d. . 

 

2. Peta Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIBA BANK DAN ASURANSI 

Melalui kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi, tanyajawab, analisis, penugasan, 

dan presentasi dengan model discoverylearning dan pendekatan saintifik,  peserta didik 

dapat menganalisis hukum riba, bank dan asuransi dan menunjukkan contoh-contoh praktek 

ribawi sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya melalui belajar Fikih, dan mengembangkan sikap/ karakter jujur, peduli, dan 

bertanggungjawab serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, 

berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi (4C) dan berliterasi. 

 

3.6 Menganalisis hukum riba, bank, dan asuransi 

4.6 Menunjukkan contohtentang praktik ribawi 
 

RIBA 
Riba Fadl 

Riba Nasiah 

Riba Qord 

Riba Yad 
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3. Konsep Belajar 
 

  

 

Sebelum mempelajari materi ini, silakan Anda membaca dan memahami teks di bawah ini. 

 

Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, silakan Anda lanjutkan ke kegiatan berikut dan 

ikuti petunjuk yang ada dalam UKBM ini. 

 

 

 

 

1. Petunjuk Umum UKBM 

a. Baca dan pahami materi pada Buku Siswa Fikih kelas MA X (Wajib) tentang materi 

riba bank dan asuransi 

b. Setelah memahami isi materi dalam bacaan berlatihlah untuk berpikir  tingkat  

tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKBM ini baik bekerja sendiri 

maupun bersama teman sebangku atau teman lainnya. 

c. Kerjakan UKBM ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada bagian yang telah 

disediakan. 

d. Anda dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan ayo berlatih, apabila 

Anda yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

dalam kegiatan belajar 1,2 dan 3. Anda boleh sendiri atau mengajak teman lain yang 

sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar Anda dapat belajar ke UKBM 

berikutnya. 

 

2. KegiatanBelajar 

Ayo … … ikuti kegiatan belajar berikut ini dengan rasa senang di hati, penuh 

kesabaran dan konsentrasi ! 

 

 

 

  

     A.  RIBA 

 
1. Bacalah materi “ Riba” dalam buku teks pelajaran (BTP Fikih MA Kelas X (Wajib)   

2. Kemudian, jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ini ! 

 

 

a. Pendahuluan 

Dalam kehidupan sehari-hari Anda sebagai makhluk sosial tidak akan bisa 

menghindari kegiatan muamalah baik dalam hal jual beli, pinjam meminjam, syirkah 

maupun yang lainya, apalagi Anda hidup di era milenial sekarang ini pada suatu saat nanti 

pasti Anda akan menjumpai kegiatan muamalah/ ekonomi yang mengharuskan Anda 

berhubungan dengan lembaga perbankan atau mungkin juga lembaga asuransi, nah 

kegiatan pembelajaran ini akan memberikan pemahaman kepada Anda agar terhindar dari 

transaksi yang tidak syar’i. 

b. Kegiatan Inti 

Kegiatan Belajar 1 

BANK 

ASURANSI 

Bank Konvensional 

Bank Syariah 

Asuransi Konvensional 

Asuransi Takaful 
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No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa peengertian riba menurut bahasa dan 

istilah ? 

 

2. Tulislah dalil tentang larangan Riba dan 

terjemahnya ! 

 

3. Sebutkan macam-macam riba dan jelaskan 

masing ! 

 

4. Tunjukkan contoh riba fadli dalam praktek 

muamalah sehari-hari ? 

 

5. Tunjukkan contoh riba qord dalam praktek 

muamalah sehari-hari ? 

 

6. Tunjukkan contoh riba nasiah dalam praktek 

muamalah sehari-hari ? 

 

7. Tunjukkan contoh riba yad dalam praktek 

muamalah sehari-hari ? 

 

8. Ibu Tini meminjam beras sembako 5 kg (Rp. 

8.000/ kg) kepada Ibu Rina dengan perjanjian 

Ibu Tini harus mengembalikan 5 kg beras rojo 

lele (Rp.12.000/kg) adalah contoh riba...... 

 

9 Jual beli dengan dua harga (cash dan kredit ) 

adalah contoh dari riba..... 

 

10 Sebutkan 4 hikmah larangan riba !  

 

 

 

 

   

B. BANK 

 
1. Bacalah materi “ Bank ” dalam buku teks pelajaran (BTP Fikih MA Kelas X Wajib) 

2. Kemudian, jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ! 

 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa pengertian bank menurut bahasa dan 

istilah ? 

 

2. Bagaimana pendapat para ulama tentang 

hukum bank dan alasannya ? 

 

3. Sebutkan macam-macam  bank  dan jelaskan !  

4. Apa saja prinsip-prinsip bank syariah  ?  

5. Apa saja prinsip-prinsip bank konvensional  ?  

6. Sebutkan 4 produk bank syariah !  

Kegiatan Belajar 2 



FIK – 3.1 /4.1/3/1.1 

7. Apa maksud istilah  qordhul hasan ?  

8. Apa maksud istilah  bai’ murabahah ?  

9. Apa maksud istilah  Ijarah ?  

10 Apa maksud istilah  wadhiah ?  

 

 

 

 

   

C. ASURANSI 

 
1. Bacalah materi “ ASURANSI ” dalam buku teks pelajaran (BTP Fikih MA Kelas X (Wajib)  

2. Kemudian, jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ! 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa pengertian asuransi menurut bahasa dan 

istilah ? 

 

2. Bagaimana pendapat para ulama tentang 

hukum asuransi dan alasannya ? 

 

3. Sebutkan macam-macam  asuransi  dan 

jelaskan ! 

 

4. Sebutkan prinsip-prinsip asuaransi syariah/ 

tahaful  ? 

 

5. Apa saja ciri-ciri asuransi konvensional  ?  

6. Sebutkan 4 produk asuransi syariah/ tahaful !  

7. Apa maksud prinsip tahaful dalam asuransi 

syariah ? 

 

8. Apa maksud prinsip tabarru dalam asuransi 

syariah ? 

 

9. Apa maksud prinsip ta’awun dalam asuransi 

syariah ? 

 

10 Apa maksud istilah  mengandung ghurur, 

maisir dalam asuransi konvensinal ? 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana Anda sekarang? 

Setelah Anda belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1, 2 dan 3, berikut diberikan 

tabel untuk mengukur diri Anda terhadap materi yang sudah dipelajari. Jawablah sejujurnya terkait 

dengan penguasaan materi pada UKBM ini di tabel berikut! 

 

 

 

 

c. Penutup 

Kegiatan Belajar 3 
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Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi 

No  Pertanyaan Ya  Tidak  

1. Apakah Anda telah memahami hal-hal pokok tentang riba, 

bank dan asuransi ? 

  

2. Dapatkah Anda menunjukkan bagaimana hukum riba bank 

dan asuransi dan apa alasannya ? 

  

3. Dapatkah Anda menunjukkan contoh muamalah yang 

ribawi dalam kehidupan masyarakat? 

  

      4. Dapatkah  Anda  mempresentasikam  Perbedaan bank 

syariah dan bank konvensional ? 

  

5.  Dapatkah Anda mempresntasikan perbedaan asuransi 

syariah/ tahaful dan asuransi konvensional ? 

  

6. Dapatkah membedakan produk-produk bank syariah dan 

asuransi syariah / Tahaful ? 

  

 

Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka pelajarilah kembali materi 

tersebut dalam buku teks pelajaran (BTP) dan pelajari ulang kegiatan belajar 1,2 dan 3 yang 

sekiranya perlu Anda ulang dengan bimbingan guru atau teman sejawat. Jangan putus asa untuk 

mengulang lagi!.  Apabila Anda menjawab “YA” pada semua pertanyaan, lanjutkanlah ke UKBM 

berikutnya.  

Di  mana posisi Anda? 

Ukurlah diri Anda dalam menguasai materi Riba, Bank dan Asuransi dalam rentang 0 – 100, 

tuliskan ke dalam kotak yang tersedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah Anda menuliskan penguasaan terhadap materi Riba, Bank dan Asuransi, lanjutkan 

kegiatan berikut untuk mengevaluasi penguasaan Anda! 

Yuk  Cek Penguasaan Anda terhadap Materi Riba, Bank dan Asuransi ! 

  
I. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling tepat ! 

1. Istilah riba berasal dari bahasa arab “aziyadah” yang artinya... 
a. Tambahan 
b. Merampas 
c. Merugikan 
d. Keuntungan 
e. Berbahaya  

2. Definisi riba menurut istilah adalah.... 
a. Mengambil keuntungan dari transaksi ekonomi maupun layanan jasa yang 

mengakibatkan kerugian 
b. Pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli, maupun pinjam meminjam 

secara batil sehingga dapat merugikan salah satu pihak 
c. Menambah keuntungan dari setiap transaksi yang bersifat memaksa salah satu pihak 
d. Menghilangkan keuntungn karena adanya syarat yang sudah disepakati 
e. Menambah penghasilan yang berlebihan dari transaksi jual beli dan pinjam meminjam 

barang 
3. Perhatikan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275 di bawah ini 

 
بَوا . . . ُ اْلبَْيَع َوَحَرَم الّرِ َبوا َوأََحلَّ ?َّ  إَِنَما اْلبَْيُع ِمثَْل الّرِ
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Kandungan ayat diatas menjelaskan.... 
a. Sesungguhnya jual beli sama dengan riba 
b. Riba dan jual diperbolehkan selama tidak merugikan 
c. Jual beli seperti riba tetapi riba kadang haram kadang tidak 
d. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 
e. Riba dapat membahayakan jual beli 

4. Mengambil keuntungan dari transaksi  tukar menukar atau jual beli antara dua buah 
barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukuranya disebut.... 
a. Riba Mubayyanah 
b. Riba Nasi’ah 
c. Riba Qard 
d. Riba Fadl 
a. Riba Ijarah  

5. Keuntungan yang di dapat dari pinjam meminjam atau atau tukar-menukar  barang yang 
sejenis maupun yang tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu pembayaran 
disebut.... 
a. Riba Khiyar 
b. Riba Nasi’ah 
c. Riba Qard 
d. Riba Fadl 
e. Riba Musaqah 

6. Mengambil keuntungan dari transaksi meminjamkan sesuatu dengan syarat ada 
keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam sering disebut.... 
a. Riba yad 
b. Riba Khiyar 
c. Riba Nasi’ah 
d. Riba Qard 
e. Riba Fadl 

7. Dibawah ini yang bukan termasuk hikmah dilarangnya riba adalah.... 
a. Menghindari tipu daya diantara sesama manusia. 
b. Melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan dengan batil. 
c. Memotivasi orang muslim untuk menginvestasi hartanya pada usaha-usaha yang 

bersih dari penipuan. 
d. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan. 
e. Mensyukuri nikmat Allah SWT dengan cara memanfaatkan kelemahan orang lain. 

8. Badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak adalah .... 
a. Fungsi Asurnsi Islam 
b. Fungsi Bank konvensional 
c. Pengertian Bank Syari’ah 
d. Pengertian Bank 
e. Manfaat tabungan 

9. Di bawah ini yang bukan termasuk tujuan bank adalah.... 
a. Menolong manusia dalam banyak kesulitan terutama dalam bidang ekonomi 
b. Meringankan hubungan antara para pedagang dan pengusaha dengan memperlancar 

pemindahan uang 
c. Mengumpulkan dana dari masyarakat untuk keperluan tertentu 
d. Untuk menjaga keamanan dan memberi perlindungan dari penjahat dan pencuri 

dengan menyimpan di tempat yang aman 
e. Untuk kepentingan dan perkembangan kepentingan, baik nasional maupun 

internasional dalam seluruh bidang kehidupan. 
10. Bank merupakan masalah baru dalam khazanah hukum Islam, sehingga para ulama masih 

memperdebatkan. Adapun alasan ulama yang menganggap bahwa hukum bank boleh 
adalah.... 
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a. Kegiatan bermuamalah kaum Muslimin dengan bank bukan merupakan perbuatan 
yang dilarang 

b. Bank adalah keburuhan suatu negara maka keberadaan sangat dibutuhkan 
c. Keberadan Bank sangat membantu masyarakat secara umum 
d. Bank merupakan lembaga keuangan yang mengambil keuntungan 
e. Pemberlakuan bank telah diatur oleh undang-undang 

 
II. Isilah titik di bawah ini dengan singkat! 

1. Menurut bahasa riba berasal dari bahasa arab aziyadah yang berarti.... 
2. Riba diharamkan karena didalamnya terdapat salah satu pihak yang merasa.... 
3. Bank syariah  dalam operasional kegiatanya menggunakan prinsip-prinsip...... 
4. Salah satu produk bank syariah adalah pembiayaan murabahah, yaitu dengan model jual 

beli dimana keuntungannya telah ... 
5. Dalam pelayanan bank syariah terdapat pula prisip ijarah yaitu model.... 
6. Salah satu perbedaan bank sayariah dengan bank konvensional, jika bank  konvensional  

menerapkan bunga sementara bank syariah menggunakan.... 
7. Hukum bank syariah adalah.... 
8. Secara umum kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “Insurance” yang artinya... 
9. Dalam Islam terdapat istilah asuransi dekenal dengan nama .... 

10. Asuransi syariah  dibangun atas dasar ta’awun artinya.... 
 

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar! 

1. Jelakan pengertian Riba menurut bahasa dan istilah! 
2. Bagaimana hukum riba ? jelaskan sertai dalilnya 
3. Sebutkan macam-macam riba! 
4. Apakah yang dimaksud dengan riba nasiah! 
5. Sebutkan perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah! 

 

Setelah menyelesaikan soal di atas dan mengikuti kegiatan belajar 1, 2, dan 3,  silakan Anda 

berdiskusi dengan teman sebangku atau teman lain jika memang masih ada beberapa hal yang 

perlu dikaji ulang.  

Ini adalah bagian akhir dari UKBM materi Riba, Bank dan Asuransi, mintalah tes formatif kepada 

Guru Anda sebelum belajar ke UKBM  berikutnya. 

 

Sukses untuk kalian 

Semua ! Amiin 
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1. Identitas  
a. Nama Mata Pelajaran : Fikih (W) X 

b. Semester   : 2 / Genap 

c. Kompetensi Dasar  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Materi Pokok  : Riba, Bank dan Asuransi 

e. Alokasi Waktu  : 4 JP X 2 

f. TujuanPembelajaran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Materi Pembelajaran    

 Bacalah bacaan pada buku teks pelajaran (BTP):  Fikih  MA Kelas X K 13.  hal.   s.d. . 

 

2. Peta Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIBA BANK DAN ASURANSI 

Melalui kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi, tanyajawab, analisis, penugasan, 

dan presentasi dengan model discoverylearning dan pendekatan saintifik,  peserta didik 

dapat menganalisis hukum riba, bank dan asuransi dan menunjukkan contoh-contoh praktek 

ribawi sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya melalui belajar Fikih, dan mengembangkan sikap/ karakter jujur, peduli, dan 

bertanggungjawab serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, 

berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi (4C) dan berliterasi. 

 

3.6 Menganalisis hukum riba, bank, dan asuransi 

4.6 Menunjukkan contohtentang praktik ribawi 
 

RIBA 
Riba Fadl 

Riba Nasiah 

Riba Qord 

Riba Yad 
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3. Konsep Belajar 
 

  

 

Sebelum mempelajari materi ini, silakan Anda membaca dan memahami teks di bawah ini. 

 

Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, silakan Anda lanjutkan ke kegiatan berikut dan 

ikuti petunjuk yang ada dalam UKBM ini. 

 

 

 

 

1. Petunjuk Umum UKBM 

a. Baca dan pahami materi pada Buku Siswa Fikih kelas MA X (Wajib) tentang materi 

riba bank dan asuransi 

b. Setelah memahami isi materi dalam bacaan berlatihlah untuk berpikir  tingkat  

tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKBM ini baik bekerja sendiri 

maupun bersama teman sebangku atau teman lainnya. 

c. Kerjakan UKBM ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada bagian yang telah 

disediakan. 

d. Anda dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan ayo berlatih, apabila 

Anda yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

dalam kegiatan belajar 1,2 dan 3. Anda boleh sendiri atau mengajak teman lain yang 

sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar Anda dapat belajar ke UKBM 

berikutnya. 

 

2. KegiatanBelajar 

Ayo … … ikuti kegiatan belajar berikut ini dengan rasa senang di hati, penuh 

kesabaran dan konsentrasi ! 

 

 

 

  

     A.  RIBA 

 
1. Bacalah materi “ Riba” dalam buku teks pelajaran (BTP Fikih MA Kelas X (Wajib)   

2. Kemudian, jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ini ! 

 

 

a. Pendahuluan 

Dalam kehidupan sehari-hari Anda sebagai makhluk sosial tidak akan bisa 

menghindari kegiatan muamalah baik dalam hal jual beli, pinjam meminjam, syirkah 

maupun yang lainya, apalagi Anda hidup di era milenial sekarang ini pada suatu saat nanti 

pasti Anda akan menjumpai kegiatan muamalah/ ekonomi yang mengharuskan Anda 

berhubungan dengan lembaga perbankan atau mungkin juga lembaga asuransi, nah 

kegiatan pembelajaran ini akan memberikan pemahaman kepada Anda agar terhindar dari 

transaksi yang tidak syar’i. 

b. Kegiatan Inti 

Kegiatan Belajar 1 

BANK 

ASURANSI 

Bank Konvensional 

Bank Syariah 

Asuransi Konvensional 

Asuransi Takaful 
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No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa peengertian riba menurut bahasa dan 

istilah ? 

 

2. Tulislah dalil tentang larangan Riba dan 

terjemahnya ! 

 

3. Sebutkan macam-macam riba dan jelaskan 

masing ! 

 

4. Tunjukkan contoh riba fadli dalam praktek 

muamalah sehari-hari ? 

 

5. Tunjukkan contoh riba qord dalam praktek 

muamalah sehari-hari ? 

 

6. Tunjukkan contoh riba nasiah dalam praktek 

muamalah sehari-hari ? 

 

7. Tunjukkan contoh riba yad dalam praktek 

muamalah sehari-hari ? 

 

8. Ibu Tini meminjam beras sembako 5 kg (Rp. 

8.000/ kg) kepada Ibu Rina dengan perjanjian 

Ibu Tini harus mengembalikan 5 kg beras rojo 

lele (Rp.12.000/kg) adalah contoh riba...... 

 

9 Jual beli dengan dua harga (cash dan kredit ) 

adalah contoh dari riba..... 

 

10 Sebutkan 4 hikmah larangan riba !  

 

 

 

 

   

B. BANK 

 
1. Bacalah materi “ Bank ” dalam buku teks pelajaran (BTP Fikih MA Kelas X Wajib) 

2. Kemudian, jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ! 

 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa pengertian bank menurut bahasa dan 

istilah ? 

 

2. Bagaimana pendapat para ulama tentang 

hukum bank dan alasannya ? 

 

3. Sebutkan macam-macam  bank  dan jelaskan !  

4. Apa saja prinsip-prinsip bank syariah  ?  

5. Apa saja prinsip-prinsip bank konvensional  ?  

6. Sebutkan 4 produk bank syariah !  

Kegiatan Belajar 2 
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7. Apa maksud istilah  qordhul hasan ?  

8. Apa maksud istilah  bai’ murabahah ?  

9. Apa maksud istilah  Ijarah ?  

10 Apa maksud istilah  wadhiah ?  

 

 

 

 

   

C. ASURANSI 

 
1. Bacalah materi “ ASURANSI ” dalam buku teks pelajaran (BTP Fikih MA Kelas X (Wajib)  

2. Kemudian, jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ! 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa pengertian asuransi menurut bahasa dan 

istilah ? 

 

2. Bagaimana pendapat para ulama tentang 

hukum asuransi dan alasannya ? 

 

3. Sebutkan macam-macam  asuransi  dan 

jelaskan ! 

 

4. Sebutkan prinsip-prinsip asuaransi syariah/ 

tahaful  ? 

 

5. Apa saja ciri-ciri asuransi konvensional  ?  

6. Sebutkan 4 produk asuransi syariah/ tahaful !  

7. Apa maksud prinsip tahaful dalam asuransi 

syariah ? 

 

8. Apa maksud prinsip tabarru dalam asuransi 

syariah ? 

 

9. Apa maksud prinsip ta’awun dalam asuransi 

syariah ? 

 

10 Apa maksud istilah  mengandung ghurur, 

maisir dalam asuransi konvensinal ? 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana Anda sekarang? 

Setelah Anda belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1, 2 dan 3, berikut diberikan 

tabel untuk mengukur diri Anda terhadap materi yang sudah dipelajari. Jawablah sejujurnya terkait 

dengan penguasaan materi pada UKBM ini di tabel berikut! 

 

 

 

 

c. Penutup 

Kegiatan Belajar 3 
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Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi 

No  Pertanyaan Ya  Tidak  

1. Apakah Anda telah memahami hal-hal pokok tentang riba, 

bank dan asuransi ? 

  

2. Dapatkah Anda menunjukkan bagaimana hukum riba bank 

dan asuransi dan apa alasannya ? 

  

3. Dapatkah Anda menunjukkan contoh muamalah yang 

ribawi dalam kehidupan masyarakat? 

  

      4. Dapatkah  Anda  mempresentasikam  Perbedaan bank 

syariah dan bank konvensional ? 

  

5.  Dapatkah Anda mempresntasikan perbedaan asuransi 

syariah/ tahaful dan asuransi konvensional ? 

  

6. Dapatkah membedakan produk-produk bank syariah dan 

asuransi syariah / Tahaful ? 

  

 

Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka pelajarilah kembali materi 

tersebut dalam buku teks pelajaran (BTP) dan pelajari ulang kegiatan belajar 1,2 dan 3 yang 

sekiranya perlu Anda ulang dengan bimbingan guru atau teman sejawat. Jangan putus asa untuk 

mengulang lagi!.  Apabila Anda menjawab “YA” pada semua pertanyaan, lanjutkanlah ke UKBM 

berikutnya.  

Di  mana posisi Anda? 

Ukurlah diri Anda dalam menguasai materi Riba, Bank dan Asuransi dalam rentang 0 – 100, 

tuliskan ke dalam kotak yang tersedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah Anda menuliskan penguasaan terhadap materi Riba, Bank dan Asuransi, lanjutkan 

kegiatan berikut untuk mengevaluasi penguasaan Anda! 

Yuk  Cek Penguasaan Anda terhadap Materi Riba, Bank dan Asuransi ! 

  
I. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling tepat ! 

1. Istilah riba berasal dari bahasa arab “aziyadah” yang artinya... 
a. Tambahan 
b. Merampas 
c. Merugikan 
d. Keuntungan 
e. Berbahaya  

2. Definisi riba menurut istilah adalah.... 
a. Mengambil keuntungan dari transaksi ekonomi maupun layanan jasa yang 

mengakibatkan kerugian 
b. Pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli, maupun pinjam meminjam 

secara batil sehingga dapat merugikan salah satu pihak 
c. Menambah keuntungan dari setiap transaksi yang bersifat memaksa salah satu pihak 
d. Menghilangkan keuntungn karena adanya syarat yang sudah disepakati 
e. Menambah penghasilan yang berlebihan dari transaksi jual beli dan pinjam meminjam 

barang 
3. Perhatikan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275 di bawah ini 

 
بَوا . . . ُ اْلبَْيَع َوَحَرَم الّرِ َبوا َوأََحلَّ ?َّ  إَِنَما اْلبَْيُع ِمثَْل الّرِ
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Kandungan ayat diatas menjelaskan.... 
a. Sesungguhnya jual beli sama dengan riba 
b. Riba dan jual diperbolehkan selama tidak merugikan 
c. Jual beli seperti riba tetapi riba kadang haram kadang tidak 
d. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 
e. Riba dapat membahayakan jual beli 

4. Mengambil keuntungan dari transaksi  tukar menukar atau jual beli antara dua buah 
barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukuranya disebut.... 
a. Riba Mubayyanah 
b. Riba Nasi’ah 
c. Riba Qard 
d. Riba Fadl 
a. Riba Ijarah  

5. Keuntungan yang di dapat dari pinjam meminjam atau atau tukar-menukar  barang yang 
sejenis maupun yang tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu pembayaran 
disebut.... 
a. Riba Khiyar 
b. Riba Nasi’ah 
c. Riba Qard 
d. Riba Fadl 
e. Riba Musaqah 

6. Mengambil keuntungan dari transaksi meminjamkan sesuatu dengan syarat ada 
keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam sering disebut.... 
a. Riba yad 
b. Riba Khiyar 
c. Riba Nasi’ah 
d. Riba Qard 
e. Riba Fadl 

7. Dibawah ini yang bukan termasuk hikmah dilarangnya riba adalah.... 
a. Menghindari tipu daya diantara sesama manusia. 
b. Melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan dengan batil. 
c. Memotivasi orang muslim untuk menginvestasi hartanya pada usaha-usaha yang 

bersih dari penipuan. 
d. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan. 
e. Mensyukuri nikmat Allah SWT dengan cara memanfaatkan kelemahan orang lain. 

8. Badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak adalah .... 
a. Fungsi Asurnsi Islam 
b. Fungsi Bank konvensional 
c. Pengertian Bank Syari’ah 
d. Pengertian Bank 
e. Manfaat tabungan 

9. Di bawah ini yang bukan termasuk tujuan bank adalah.... 
a. Menolong manusia dalam banyak kesulitan terutama dalam bidang ekonomi 
b. Meringankan hubungan antara para pedagang dan pengusaha dengan memperlancar 

pemindahan uang 
c. Mengumpulkan dana dari masyarakat untuk keperluan tertentu 
d. Untuk menjaga keamanan dan memberi perlindungan dari penjahat dan pencuri 

dengan menyimpan di tempat yang aman 
e. Untuk kepentingan dan perkembangan kepentingan, baik nasional maupun 

internasional dalam seluruh bidang kehidupan. 
10. Bank merupakan masalah baru dalam khazanah hukum Islam, sehingga para ulama masih 

memperdebatkan. Adapun alasan ulama yang menganggap bahwa hukum bank boleh 
adalah.... 
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a. Kegiatan bermuamalah kaum Muslimin dengan bank bukan merupakan perbuatan 
yang dilarang 

b. Bank adalah keburuhan suatu negara maka keberadaan sangat dibutuhkan 
c. Keberadan Bank sangat membantu masyarakat secara umum 
d. Bank merupakan lembaga keuangan yang mengambil keuntungan 
e. Pemberlakuan bank telah diatur oleh undang-undang 

 
II. Isilah titik di bawah ini dengan singkat! 

1. Menurut bahasa riba berasal dari bahasa arab aziyadah yang berarti.... 
2. Riba diharamkan karena didalamnya terdapat salah satu pihak yang merasa.... 
3. Bank syariah  dalam operasional kegiatanya menggunakan prinsip-prinsip...... 
4. Salah satu produk bank syariah adalah pembiayaan murabahah, yaitu dengan model jual 

beli dimana keuntungannya telah ... 
5. Dalam pelayanan bank syariah terdapat pula prisip ijarah yaitu model.... 
6. Salah satu perbedaan bank sayariah dengan bank konvensional, jika bank  konvensional  

menerapkan bunga sementara bank syariah menggunakan.... 
7. Hukum bank syariah adalah.... 
8. Secara umum kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “Insurance” yang artinya... 
9. Dalam Islam terdapat istilah asuransi dekenal dengan nama .... 

10. Asuransi syariah  dibangun atas dasar ta’awun artinya.... 
 

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar! 

1. Jelakan pengertian Riba menurut bahasa dan istilah! 
2. Bagaimana hukum riba ? jelaskan sertai dalilnya 
3. Sebutkan macam-macam riba! 
4. Apakah yang dimaksud dengan riba nasiah! 
5. Sebutkan perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah! 

 

Setelah menyelesaikan soal di atas dan mengikuti kegiatan belajar 1, 2, dan 3,  silakan Anda 

berdiskusi dengan teman sebangku atau teman lain jika memang masih ada beberapa hal yang 

perlu dikaji ulang.  

Ini adalah bagian akhir dari UKBM materi Riba, Bank dan Asuransi, mintalah tes formatif kepada 

Guru Anda sebelum belajar ke UKBM  berikutnya. 

 

Sukses untuk kalian 

Semua ! Amiin 
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1. Identitas  
a. Nama Mata Pelajaran : Fikih (W) X 

b. Semester   : 2 / Genap 

c. Kompetensi Dasar  :  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diambil dari buku” Belajar Fiqih Kls X Kur. 2013.  “Oleh Ahmad Alfan dkk 

 

d. Materi Pokok  : Wakalah dan Shulhu 

e. Alokasi Waktu  : 4 JP X 2 

f. TujuanPembelajaran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Materi Pembelajaran    
 Bacalah bacaan pada buku teks pelajaran (BTP):  Fikih Wajib  MA Kelas X K 13.   

 

 

 

 

 

 

 

 

WAKALAH DAN SHULHU 

Melalui kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi, tanyajawab, analisis, penugasan, 

dan presentasi dengan model discoverylearning dan pendekatan saintifik,  peserta didik 
dapat Menjelaskan dan menerapkan ketentuan Islam tentang wakalah dan shulhu sehingga 

peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya melalui 

belajar Fikih, dan mengembangkan sikap/ karakter jujur, peduli, dan bertanggungjawab 

serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, 

berkreasi (4C) dan berliterasi. 

 

3.4. Menjelaskan ketentuan Islam tentang wakalah dan shulhu 

4.4. Menerapkan cara wakaalah dan sulh 
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2. Peta Konsep 

 

 
 

3. Konsep Belajar 

 

  

 

Sebelum mempelajari materi ini, silakan Anda membaca dan memahami teks di bawah ini. 

 

Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, silakan Anda lanjutkan ke kegiatan berikut dan 

ikuti petunjuk yang ada dalam UKBM ini. 

 

 

 

 

1. Petunjuk Umum UKBM 

a. Baca dan pahami materi pada Buku Siswa Fikih kelas MA X (Wajib) tentang materi 

Milkiyah dan Akad 

b. Setelah memahami isi materi dalam bacaan berlatihlah untuk berpikir  tingkat  

tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKBM ini baik bekerja sendiri 

maupun bersama teman sebangku atau teman lainnya. 

c. Kerjakan UKBM ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada bagian yang telah 

disediakan. 

d. Anda dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan ayo berlatih, apabila 

Anda yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

dalam kegiatan belajar 1,2 dan 3. Anda boleh sendiri atau mengajak teman lain yang 

sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar Anda dapat belajar ke UKBM 

berikutnya. 

 

 

 

a. Pendahuluan 

Dalam kehidupan sehari-hari Anda sebagai makhluk sosial tidak akan bisa 

menghindari kegiatan muamalah baik dalam hal hak kepeilikan maupun akad seperti jual 

beli, pinjam meminjam, syirkah maupun yang lainya, apalagi Anda hidup di era sekarang ini 

pada suatu saat nanti dalam kehidupan  ini pasti Anda akan menjumpai masalah wakalah 

dan shulhu yang mengharuskan Anda berhubungan dengan orang lain, nah kegiatan 

pembelajaran ini akan memberikan pemahaman kepada Anda agar bisa hidup harmonis 

dengan sesama manusia saling tolong mnolong sehingga bisa hidup aman dan damai. 

b. Kegiatan Inti 
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2. KegiatanBelajar 

Ayo … … ikuti kegiatan belajar berikut ini dengan rasa senang di hati, penuh 

kesabaran dan konsentrasi ! 

 

 

 

  

     A.  WAKALAH (MEMBERI MANDAT/ KUASA) DAN SHULHU 

 
1. Bacalah materi “ WAKALAH DAN SHULHU” dalam buku teks pelajaran (BTP Fikih MA Kelas 

X (Wajib)   

2. Kemudian, jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ini ! 

 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa peengertian Wakalah menurut bahasa 

dan istilah ? 

 

2. Tulislah dalil tentang dasar hukum wakalah 

dan terjemahnya ! 

 

3. Sebutkan macam-macam hukum wakalah dan 

contohnya masing ! 

 

4. Sebutkan syarat dan rukun wakalah ?  

5. Sebutkan  hikmah wakalah !  

6. Apa pengertian shulhu dan berilah contohnya 

? 

 

7. Tulislah dalil tentang dasar hukum shulhu 

dan terjemahnya ! 

 

8. Sebutkan macam-macam shulhu !  

9 Tunjukkan contoh shulhu dalam kontek 

sejarah Islam dan sekarang ! 

 

10 Sebutkan  hikmah shulhu !  

 

 

 

 

 

Bagaimana Anda sekarang? 

Setelah Anda belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1 dan 2, berikut diberikan 

tabel untuk mengukur diri Anda terhadap materi yang sudah dipelajari. Jawablah sejujurnya terkait 

dengan penguasaan materi pada UKBM ini di tabel berikut! 

 

Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi 

No  Pertanyaan Ya  Tidak  

1. Apakah Anda telah memahami hal-hal pokok tentang 

wakalah dan shulhu 

  

2. Dapatkah Anda menunjukkan dasar hukum wakalah dan  

shulhu 

  

Kegiatan Belajar 1 

c. Penutup 
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3. Dapatkah Anda menunjukkan contoh wakalah dan shulhu 

dalam kehidupan sehari-hari  

  

      4. Dapatkah  Anda  menunjukkan contoh wakalah shulhu 

dalam kontek sejarah Islam  

  

5.  Dapatkah  Anda  mempraktekkan  wakalah dan shulhu  

yang benar dalam kehidupan sehari-hari  

  

 

Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka pelajarilah kembali materi 

tersebut dalam buku teks pelajaran (BTP) dan pelajari ulang kegiatan belajar 1 dan 2 yang 

sekiranya perlu Anda ulang dengan bimbingan guru atau teman sejawat. Jangan putus asa untuk 

mengulang lagi!.  Apabila Anda menjawab “YA” pada semua pertanyaan, lanjutkanlah ke UKBM 

berikutnya.  

Di  mana posisi Anda? 

Ukurlah diri Anda dalam menguasai materi Wakalah dan Shulhu dalam rentang 0 – 100, tuliskan 

ke dalam kotak yang tersedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah Anda menuliskan penguasaan terhadap materi Wakalah dan Shulhu, lanjutkan kegiatan 

berikut untuk mengevaluasi penguasaan Anda! 

Yuk  Cek Penguasaan Anda terhadap Materi Wakalah dan Shulhu ! 

 
I. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang benar diantara huruf a, b, c, d atau e ! 

1. Istilah wakalah menurut bahasa berarti … 

a. Wali hakim 

b. Wakil tugas 

c. perwakilan 

d. mewakilkan 

e. perwalian 

2. Di bawah ini yang bukan termasuk berakhirnya akad wakalah adalah.... 

a. Salah satu pihak meninggal dunia 

b. Jika salah satu pihak menjadi gila 

c. Pemutusan dilakukan orang yang mewakilkan dan diketahui oleh orang yang diberi 

wewenang 

d. Pemberi kuasa keluar dari status kepemilikannya. 

e. Pemberi wakalah sedang sakit 

3. Salah satu syarat orang yang mewakilkan  atau yang memberi kuasa adalah... 

a. Bermanfaat untuk kepentingaan umum 

b. Diketahui barangnya 

c. Mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut. 

d. Memiliki keahlian berwirausaha 

e. Mampu secara lahir dan batin 

4. Salah satu contoh pelaksanaan wakalah adalah.... 

a. Indra mewakili orang tuanya mengerjakan shalat 

b. Amir mengerjakan Tes milik temannya karena sakit 

c. Wulan mewakili gurunya mengajar di dalam kelas 

d. Adi mewakili orang tuanya berangkat jenguk orang sakit 

e. Aminah pergi kewarung menemani ibunya 

5. Dalam Islam membolehkan wakalah sebagai salah satu yang dapat diperguanakan sebagai sarana 

tolong menolong. Sehingga diantara hikmah wakalah adalah … 

a. adanya rasa kemanusiaan 

b. adanya rasa saling percaya 

c. adanya rasa persamaan 

d. adanya rasa keadilan 

e. adanya rasa keamanan 
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6. Tidak semua jenis pekerjaan boleh diwakilkan  kepada orang laian. Di bawah ini yang boleh 

diwakilkan adalah … 

a. Semua jenis pekerjaan kecuali shalat dan puasa 

b. Pekerjaan orang lain 

c. Pekerjaan yang tidak jelas 

d. Shalat sunnah 

e. Puasa sunnah 

7. Sulhu menurut bahasa mempunyai arti … 

a. Suka sama suka 

b. terkendali 

c. damai 

d. aman 

e. selesai 

 

8. Orang yang berdamai dan bertaqwa kepada Allah akan mendapat … 

a. kebahagian 

b. rahmat 

c. keistimewaan 

d. rizki yang halal 

e. pahala 

9. Hukum mendamaikan perselisihan justru menjadi haram jika.... 

a. Yang didamaikan tidak terima 

b. Yang mendamaikan terbuuh 

c. Perdamaian tersebut ada tendensi perjanjian 

d. Sesuatu yang didamaikan melanggar syariat Islam 

e. Mendamaikan kelompok yang bertikai 

10. Perdamaian antar orang muslim itu diperboleh selama perdamaian tersebut.... 

a. Tidak menghalalkan barang halal 

b. Tidak menghalalkan barang haram 

c. mengharamkan barang haram 

d. menghalalkan sesuatu 

e. menghalalkan yang subhat 

 

 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat dan benar! 

1. Pada dasarnya hukum wakalah adalah.... 

2. Kita boleh mewakilkan pekerjaan kepada orang lain selama tidak berkaitan dengan... 

3. Mendamaikan dua anak kecil yang berkelai dengan membawa senjata tajam hukumnya.... 

4. Mengetahui tugas yang harus dilakukan ketika diberi mandat termasuk syarat dari.... 

5. Mewakili proses akad pernikahan dari mempelai laki-laki hukumnya.... 

6. Jika wali nikah sedang mengalami sakit parah kemudian diwakilkan kepada wali hakim maka 

hukum pernikahannya.... 

7. Ketika tengah terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli karena suatu hal maka kita boleh 

menempuh jalan.... 

8. Proses mendamaikan kelompok yang bertikai tidak terlepas dari keberadaan pihak ke tiga sebagai 

yang mendamaikan. Sebagai pihak ketiga harus memiliki sifat.... 

9. Kesepakatan perdamaian antara negara yang bertikai harus dilakukan dengan .... 

10. Rasulullah telah mengajari kita dalam menyelesaikan persoalan dengan cara.... 

 

 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar ! 

 

1. Jelaskan pengertian wakalah menurut istilah ? 

2. Sebutkan contoh wakalah yang dibolehkan dalam bidang ‘ubudiyah ! 

3. Apakah status bagi orang yang diberi kuasa dalam wakalah ? Jelaskan! 

4. Jelaskan pengertian shulhu menurut istilah ? 

5. Tulislah dalil tentang sulhu berikut artinya! 

 

Setelah menyelesaikan soal di atas dan mengikuti kegiatan belajar,  silakan Anda berdiskusi dengan 

teman sebangku atau teman lain jika memang masih ada beberapa hal yang perlu dikaji ulang.  

Ini adalah bagian akhir dari UKBM materi Wakalah dan Shulhu, mintalah tes formatif kepada Guru 

Anda sebelum belajar ke UKBM  berikutnya. 
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Sukses untuk kalian 

Semua ! Amiin 
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