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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Puji syukur al-hamdulillah kehadlirat Allah Swt., yang menciptakan, mengatur dan
menguasai seluruh makhluk di dunia dan akhirat. Semoga kita senantiasa mendapatkan
limpahan rahmat dan ridha-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada
Rasulullah Muhammad Saw., beserta keluarganya yang telah membimbing manusia
untuk meniti jalan lurus menuju kejayaan dan kemuliaan.
Fungsi pendidikan agama Islam untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga
kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama, dan ditujukan
untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati,
dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni.
Untuk merespons beragam kebutuhan masyarakat modern, seluruh elemen dan
komponen bangsa harus menyiapkan generasi masa depan yang tangguh melalui
beragam ikhtiyar komprehensif. Hal ini dilakukan agar seluruh potensi generasi dapat
tumbuh kembang menjadi hamba Allah yang dengan karakteristik beragama secara
baik, memiliki cita rasa religiusitas, mampu memancarkan kedamaian dalam totalitas
kehidupannya. Aktivitas beragama bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang
tampak dan dapat dilihat dengan mata, tetapi juga aktivitas yang tidak tampak yang
terjadi dalam diri seseorang dalam beragam dimensinya.
Sebagai ajaran yang sempurna dan fungsional, agama Islam harus diajarkan dan
diamalkan dalam kehidupan nyata, sehingga akan menjamin terciptanya kehidupan
yang damai dan tenteram. Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan layanan pendidikan
Islam di Madrasah, ajaran Islam yang begitu sempurna dan luas perlu dikemas menjadi
beberapa mata pelajaran yang secara linear akan dipelajari menurut jenjangnya.
Pengemasan ajaran Islam dalam bentuk mata pelajaran di lingkungan Madrasah
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dikelompokkan sebagai berikut; diajarkan mulai jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah
Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Ilmu-ilmu Sosial, Ilmu-ilmu Bahasa dan Budaya, serta Madrasah Aliyah Kejuruan
(MAK) meliputi; a) Al-Qur’an-Hadis b) Akidah Akhlak c) Fikih d) Sejarah Kebudayaan
Islam. Pada jenjang Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan dikembangkan
kajian khusus mata pelajaran yaitu: a) Tafsir-Ilmu Tafsir b) Hadis-Ilmu Hadis c) FikihUshul Fikih d) Ilmu Kalam dan e) Akhlak. Untuk mendukung pendalaman kajian ilmuilmu keagamaan pada peminatan keagamaan, peserta didik dibekali dengan pelajaran
Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab.
Sebagai panduan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 di Madrasah, Kementerian
Agama RI telah menyiapkan model Silabus Pembelajaran PAI di Madrasah dan
menerbitkan BukuPegangan Siswa dan Buku Pedoman Guru. Kehadiran buku bagi
siswa ataupun guru menjadi kebutuhan pokok dalam menerapkan Kurikulum 2013 di
Madrasah.
Sebagaimana kaidah Ushul Fikih, PƗOƗ \DWLPPX DOZƗMLEX LOOƗ ELKƯ IDKXZD
ZƗMLEXQ, (suatu kewajiban tidak menjadi sempurna tanpa adanya hal lain yang menjadi
pendukungnya, maka hal lain tersebut menjadi wajib). Atau menurut kaidah Ushul
Fikih lainnya, yaitu DODPUXELDV\V\DL¶LDPUXQELZDVƗLOLKƯ (perintah untuk melakukan
sesuatu berarti juga perintah untuk menyediakan sarananya).
Perintah menuntut ilmu berarti juga mengandung perintah untuk menyedikan sarana
pendukungnya, salah satu diantaranya Buku Ajar. Karena itu, Buku Pedoman Guru dan
%XNX3HJDQJDQ6LVZDLQLGLVXVXQGHQJDQ3HQGHNDWDQ6DLQWL¿N\DQJWHUDQJNXPGDODP
proses mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan.
Keberadaan Buku Ajar dalam penerapan Kurikulum 2013 di Madrasah menjadi
sangat penting dan menentukan, karena dengan Buku Ajar, siswa ataupun guru dapat
menggali nilai-nilai secara mandiri, mencari dan menemukan inspirasi, aspirasi,
motivasi, atau bahkan dengan buku akan dapat menumbuhkan semangat berinovasi dan
berkreasi yang bermanfaat bagi masa depan.
Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan cetakan pertama, tentu masih
terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu sangat terbuka untuk terusmenerus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Kami berharap kepada berbagai
iv
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pihak untuk memberikan saran, masukan dan kritik konstruktif untuk perbaikan dan
penyempurnaan di masa-masa yang akan datang.
Atas perhatian, kepedulian, kontribusi, bantuan dan budi baik dari semua pihak yang
terlibat dalam penyusunan dan penerbitan buku-buku ini, kami mengucapkan terima
kasih. -D]ƗNXPXOODK.KDLUDQ.DVƯUDQ.
Jakarta, 02 April 2014
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Nur Syam
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PETUNJUK PENGUNAAN BUKU
Untuk mengoptimalkan penggunaan buku ini, pahamilah tahapan berikut ini.
1. Pertama, bacalah bagian pendahuluan untuk memahmai konsep utuh buku mari
belajar Al-Qur’an-Hadis, serta memahami Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
dalam kerangka kurikulum 2013.
2. Setiap bab berisi: kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi
pokok, proses pembelajaran, tugas, penilaian, pengayaan, remedial, interaksi guru dan
murid.
3. Pada Sub bab tertentu penomoran Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar tidak
berurutan. Hal tersebut disesuaikan dengan tahapan pencapaian kompetensi dasar.
4. Guru perlu mendorong peserta didik untuk memperhatikan kolom-kolom yang
terdapat dalam buku teks pelajaran sebagai berikut:
a. Kegiatan: berisi aktifitas yang harus peserta didik lakukan untuk memahami materi
b. Aku bisa! Merupakan kegiatan agar peserta didik bisa melakukan
c. Hikmah: berisi pesan moral dari Qur’an, Hadis, kata mutiara atau sumber lain
yang bisa diambil pelajaran.
d. Ayo berlatih: untuk mengukur penguasaan peserta didik terhadap materi yang
dibahas.
e. Tugasku: berisi latihan bagi peserta didik untuk menyelesaikan tugas tertentu baik
berupa hafalan maupun tulisan.
f. Rubrik nyanyian dan tepuk tangan Islami: untuk penguatan pembelajaran yang
menyenangkan sesuai perkembangan peserta didik.
5. Guru bisa mengembangkan kompetensipeserta didik secara lebih luas setelah
kompetensi dasar yang ditetapkan sudah tercapai seperti kompetensi menghafal dan
vi

Buku Guru Kelas 4 MI

menulis yang tidak tercanttum dalam kompetensi dasar bisa dikembangkan setelah
menerjemah atau dilaksanakan dalam kegiatan pengayaan.
Dalam pelaksanaanya, sangat mungkin dilakukan pengembangan yang disesuaikan
dengan potensi peserta didik, guru, sumber belajar, dan lingkungan.
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KOMPETENSI INTI (KI)
DAN KOMPETENSI DASAR (KD)
TINGKAT
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
MATA PELAJARAN : Al-Qur'an Hadis

KELAS IV SEMESTER GANJIL
KOMPETENSI INTI
KOMPETENSI DASAR
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai 1.1. Menerima Q.S. an-Nasr (110), alajaran agama yang dianutnya
Kautsar (108), dan al-Adiyat (100) sebagai
firman Allah Swt.
1.2. Mengamalkan ajaran Q.S. an-Nasr
(110), al-Kautsar (108), dan al-Adiyat
(100) dalam kehidupan sehari-hari
1.3. Meyakini bahwa semua rezeki dan
pertolongan pada hakikatnya berasal dari
Allah Swt.
1.4. Meyakini bahwa niat merupakan
syarat sahnya suatu ibadah
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 2.1. Memiliki sikap bersyukur sebagai
tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya implementasi dari pemahaman Q.S. andiri dalam berinteraksi dengan keluarga, Nasr (110) al-Kautsar (108) dan al-Adiyat
(100)
teman, guru, dan tetangganya
2.2. Terbiasa memiliki niat yang benar dan
baik dalam melakukan ibadah
2.3
Memiliki perilaku takwa dalam
kehidupan sehari-hari
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3. Memahami pengetahuan faktual dengan
cara mengamati dan menanya berdasarkan
rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan
benda-benda yang dijumpainya di rumah,
di sekolah dan tempat bermain

3.1. Mengetahui arti Q.S. an-Nasr (110)
dan al- Kautsar (108)
3.2. Memahami isi kandungan Q.S. anNasr (110) dan al- Kautsar (108)
3.3. Mengenal Q.S. al-Adiyat (100)
3.4. Memahami hukum bacaan Izhar dan
Ikhfa’
3.5. Mengetahui arti hadis tentang niat
riwayat al-Bukhari dari Umar bin Khattab
r.a. ÿªŕƔƊƅŕŗƅŕƈŷƗ§ŕƈƊ¥
3.6. Memahami isi kandungan hadis
tentang niat riwayat al-Bukhari dari Umar
bin Khattab ÿªŕƔƊƅŕŗƅŕƈŷƗ§ŕƈƊ¥
3.7. Mengetahui arti hadis tentang takwa
riwayat at-At-Tirmizi dari Abu Dzar

ªƊƄŕƈŝƔţƌÌƆƅ§½ś§

3.8. Memahami isi kandungan hadis
tentang takwa riwayat at-At-Tirmizi dari
Abu Dzar

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

ªƊƄŕƈŝƔţƌÌƆƅ§½ś§

4.1. Membaca Q.S. an-Nasr (110), alKautsar (108) dan al-Adiyat (100)secara
benar dan fasih
4.2. Menghafalkan Q.S. al-Adiyat (100)
secara benar dan fasih
4.3. Menerapkan hukum bacaan Izhar dan
Ikhfa’
4.4. Menghafalkan hadis tentang niat
riwayat al-Bukhari dari Umar bin Khattab
r.a. ªŕƔƊƅŕŗƅŕƈŷƗ§ŕƈƊ¥
4.5. Menghafalkan hadis tentang takwa
riwayat at-at-At-Tirmizi dari Abu Dzar

ªƊƄŕƈŝƔţƌÌƆƅ§½ś§

xiv

Buku Guru Kelas 4 MI

KELAS IV SEMESTER GENAP

1.

KOMPETENSI INTI
Menerima,
menjalankan,
menghargai ajaran agama
dianutnya

dan 1.1
yang
1.2
1.3

2.

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 2.1
tanggung jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam berinteraksi
dengan keluarga, teman, guru, dan 2.2
tetangganya

KOMPETENSI DASAR
Menerima Q.S. al-Lahab (111) dan
al-Insyirah (094) sebagai firman
Allah Swt.
Mengamalkan ajaran Q.S. al-Lahab
(111) dan al-Insyirah (094)
Meyakini bahwa Allah akan
melapangkan
rezeki
dan
memanjangkan umur orang yang
gemar bersilaturrahim
Terbiasa
menghindari
akhlak
tercela sebagai implementasi dari
pemahaman Q.S. al-Lahab (111)
Terbiasa
berperilaku
gemar
bersilaturahmi sebagai implementasi
dari pemahaman hadis tentang
silaturahmi riwayat al-Bukhari
Muslim dari Anas

ƌƁ²±Ƒžƌƅ·ŬŗƔÁ§¨ţ£Áƈ
Ì

2.3 Memiliki perilaku mencintai AlQur'an dan Hadis
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3.

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

3.1 Mengetahui arti Q.S. al-Lahab (111)
3.2 Memahami isi kandungan Q.S.alLahab (111)
3.3 Mengenal Q.S. al-Insyirah (094)
3.4 Mengetahui arti hadis tentang
silaturahmi
riwayat al-Bukhari
Muslim dari Anas

ƌƁ²±Ƒžƌƅ·ŬŗƔÁ§¨ţ£Áƈ
Ì

3.4 Memahami isi kandungan hadis
tentang silaturahmi riwayat Bukhari
Muslim dari Anas

ƌƁ²±Ƒžƌƅ·ŬŗƔÁ§¨ţ£Áƈ
Ì

4.

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

3.5 Memahami hukum bacaan idgam
bigunnah, idgam bilagunnah, dan
iqlab
4.1 Membaca Q.S. al-Insyirah (094)
secara benar dan fasih
4.2 Menghafalkan Q.S. al-Insyirah (094)
secara benar dan fasih
4.3 Menghafalkan
hadis
tentang
silaturahmi
riwayat al-Bukhari
Muslim dari Anas

ƌƁ²±Ƒžƌƅ·ŬŗƔÁ§¨ţ£Áƈ
Ì

4.4 Menerapkan hukum bacaan idgam
bigunnah, idgam bilagunnah, dan
iqlab

xvi
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PELAJARAN 1

MARI BELAJAR
SURAH AN-NASR
A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI-1

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya

KI-2

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan
tetangganya

KI-3

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

KI-4

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

B. KOMPETENSI DASAR (KD)
1.1.
1.2.

Menerima Q.S. an-Nasr (110) sebagai firman Allah Swt.
Mengamalkan ajaran Q.S. an-Nasr (110) dalam kehidupan sehari-hari

1.3.

Meyakini bahwa semua rezeki dan pertolongan pada hakekatnya berasal
dari Allah Swt.

2.1.

Memiliki sikap bersyukur sebagai implementasi dari pemahaman
Q.S. an-Nasr (110)

3.1.

Mengetahui arti Q.S. an-Nasr (110)

3.2.

Memahami isi kandungan Q.S. an-Nasr (110)

4.1.

Membaca Q.S. an-Nasr (110), secara benar dan fasih
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C. INDIKATOR PEMBELAJARAN
1. Mengartikan Q.S. an-Nasr (110) dengan benar dan fasih
2. Menjelaskan isi kandungan Q.S. an-Nasr (110) dengan benar dan fasih

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan
peserta didik mampu:
1. Mengartikan Q.S. an-Nasr (110) dengan benar dan fasih
2. Menjelaskan isi kandungan Q.S. an-Nasr (110) dengan benar dan fasih

E. MATERI POKOK
1. Lafal Surah an-Nasr

ÀƔË ţË±ƅ§
Č ÁË ƈÉ ţÍ ±ƅ§
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ËČ
Ë Ã¾Đ
Ë̄ Ë Í ŗŬÉž Ð ŕŠ§ÃžÍ É£ƌË ÌƆÚ ƅ§ÁƔ
Ë ÁÃÊƆŦÊ Í̄ Ɣ³ŕƊČƅ§ª
Ë Ë̄ Ɠž
É ¡ŕ
É ƔÉÍ±£ÉÃ
É °É ¥Ë
ÊƌƊČ¥ËÊƋ±Í ſżÍ ÉśŬ§
Æ É
É É
É
Í Ɗ
Í É É ŗ±
É Š§
É
É ƈÍ ţÉ ŗŢĐ
É Ï ŢÊ ÍśÉſƅÍ§Ã
É ƌƆƅ§±Ê Ű
Ñ ŕŗ§Æ ÃČÉśÁŕ
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2. Terjemah Surah an-Nasr
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan,
2. dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah,
3. maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadaNya. Sungguh, Dia Maha Penerima tobat.
3. Isi kandungan Surah an-Nasr
1. Surah an-Nasr tergolong surah Madaniyyah tetapi diturunkan di Makkah
sesudah hijrah, terdiri dari 3 ayat, merupakan surah yang ke 110 dalam alQur’an, diturunkan setelah surah At-Taubah. An-Nasr artinya pertolongan
2. Agama yang dibawa Nabi Muhammad saw. pasti membawa kemenagan
3. Allah memerintahkan kepada hambanya agar senantiasa berdoa dan meminta
pertolongan kepadanya.
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4. Kita diperintah bertobat dan memohon ampun kepada Allah atas segala dosa
yang telah kita perbuat
5. Pertolongan dan kemenangan datangnya dari Allah. Kewajiban manusia
berusaha dan berdoa serta mensucikan nama Allah dan bersyukur kepadanya.

F. PROSES PEMBELAJARAN
1. Pendahuluan
a. Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa
bersama/membaca basmalah
b. Guru menyapa, memeriksa kehadiran dan kerapian peserta didik
c. Guru memberikan motivasi peserta didik dengan menyampaikan tujuan
pembelajaran
d. Guru menyajikan apersepsi
e. Guru mempersiapkan alat peraga berupa Al-Qur'an atau media lain seperti
CD, MP3, LCD Proyektor dan lain-lain.
f. Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang cocok di
antaranya model direct instruction (model pengajaran langsung) yang termasuk
ke dalam rumpun model sistem perilaku (the behavioral systems family of model).
Direct instruction diartikan sebagai instruksi langsung; dikenal juga dengan active
learning atau whole-class teaching mengacu kepada gaya mengajar pendidik yang
mengusung isi pelajaran kepadapeserta didik dengan mengajarkan memberikan
koreksi, dan memberikan penguatan secara langsung pula. Model ini dipadukan
dengan model artikulasi (membuat/mencari pasangan yang bertujuan untuk
mengetahui kemampuan/pemahaman peserta didik

2. Kegiatan Inti
a. Membaca Surah An-Nasr
1) Guru memberi motivasi bagaimana kelebihan orang yang membaca alQur’an. Di dalam buku teks selalu diawali dengan kalimat”Amati dan
cerikan gambar berikut”. Di setiap akhir bab ada, aku bisa, hikmah, hatihati, rangkuman dan ayo berlatih.
2) Guru menanyakan sekilas apakah siswa sudah mengenal dan hafal Surah
an-Nasr.
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3) Peserta didik mengamati gambar dan teks surah an-Nasr
4) Guru memberi contoh membaca Surah an-Nasr.
5) Peserta didik menyimak dan membaca an-Nasr bersama-sama dengan guru
6) Pesera didik membaca surah an-Nasr ayat per ayat hingga mahir, dan
mencermati huruf, tanda baca dan hukum bacaan.
Pada kolom Kegiatan, setelah siswa melancarkan membaca surah an-Nasr, ayat
per ayat hingga mahir, dan mencermati huruf, tanda baca dan hukum bacaan.
Pada Kolom Insyaallah ''Aku bisa'', peserta didik diminta menirukan kembali
bacaan surah An-Nasr secara berulang-ulang sehingga tartil dan fasih, kemudian
mendemonstrasikan bacaan di depan kelas secara bergantian dengan tertib.
Setelah lancar membaca pesera didik kemudian dilatih menulis lafal surah AnNasr dengan menyalin pada kolom yang tersedia.

b. Mengartikan Surah An-Nasr
1. Guru menyiapkan dan memberi motivasi berkaitan dengan manfaat bagi
orang yang membaca Surah an-Nasr .
3. Bagaimana cara mengartikan surah an-Nasr? Ajaklah peserta didik untuk
mengamati arti kosa katanya.
4. Guru memberi motivasi, agar peserta didik bersemangat mengartikan per
ayat surah an-Nasr .
5. Pada Kolom Kegiatan, peserta didik diminta untuk mengingat mufrodat
Surah An-Nashr melafalkan secara berulang hingga hafal.
6.peserta didik menyusun bersama teman sebangkunya arti kata tersebut menjadi
terjemahan yang sempurna, kemudian mencocokkan hasil terjemahannya
dengan terjemahan yang ada di buku teks.
Catatan.
Pada kolom Aku bisa: guru membimbing peserta didik untuk bisa membaca
surah an-Nashr ayat per ayat beserta terjemahnya, lakukanlah berulangulang hingga lancar dan hafal. Kemudian peserta didik mendemonstrasikan
hafalannya secara individu, kelompok maupun klasikal.
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c. Memahami Isi Kandungan Surah An-Nasr
1. Guru menyiapkan dan memberi motivasi berkait dengan menghafal
terjemah dan memahami isi kandungan surah an-Nasr.
Di dalam buku teks diawali dengan kalimat ”Amati dan ceritakan gambar
berikut”.
2. Peserta didik menjawab pertanyaan” Tahukah kamu sebab-sebab turun
(asbabun nuzul) dan isi kandungan surah an-Nashr? ” Lihat buku teks.
3. Jika ada yang sudah tahu isi kandungan surah surah an-Nasr, mintalah
untuk menjelaskan secara singkat kepada teman-temannya.Jika tidak,
ajaklah peserta didik untuk mempelajari isi kandungan Al-Qur'an.
4. Guru menjelaskan isi kandungan surah an-Nasr dengan jelas dan penuh
kesabaran.
5. Guru terus memberi motivasi, agar peserta didik bersemangat untuk
menelaah dan memahami isi kandungan surah an-Nasr, serta menanyakan
yang belum dipahami terkait isi kandungan surah an-Nasr.
6. Pada kolom kegiatan, peserta didik untuk bergabung ke kelompok
masing-masing secara tertib diminta untuk mendiskusikan dalam bentuk
Menulis secara singkat isi kandungan surah an-Nasr di lembar kertas, dan
membacakan hasil kerja kelompoknya di depan teman-temannya. Setelah
dikomentari guru/dinilai ditempel di papan pajang di kelas.
Catatan Umum.
Setiap akhir pembelajaran, setiap kompetensi (membaca, menghafal, menulis
guru selalu memberikan penguatan, terutama bagi peserta didik yang tergolong
lambat. Jangan lupa, selalu memberi motivasi untuk belajar.

3. Penutup
a. Guru melaksanakan penilaian secara tertulis
b. Merefleksi dengan pertanyaan atau tanggapanpeserta didik dari kegiatan yang
telah dilaksanakan sebagai bahan perbaikan dan memberikan pesan-pesan
positif terkait kandungan surah an-Nasr
c. Merencanakan kegiatan tindak lanjut
d. Pembelajaran ditutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis
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serta salam

√ Hikmah
Sebagai bentuk motivasi, guru memberi penjelasan singkat tentang isi kandungannya,
dan kebaikan membaca dan mengamalkan isi kandungannya surah an-Nasr.

√ Hati-Hati
Sebagai rambu-rambu, agar peserta didik dapat memahami dan melakukan tindakan
yang benar serta menghindari hal-hal yang tidak dibenarkan dalam tolong menolong

√ Rangkuman
Pada kolom “Rangkuman”, guru menyampaikan garis besar dalam pembelajaran surah
an-Nasr

G. PENILAIAN
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik
1. Menjawab Pertanyaan Uraian
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan individu secara
tertulis
Kunci jawaban :
1. An-Nasr artinya pertolongan

ËÚ
2. ŢÊ ÍśÉſƅÍ§Ã
É ¡ŕ
É °É ¥Ë
Í Ɗ
É Š§
É ƌÌƆƅ§±Ê Ű
3. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadaNya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.
4. Kita diperintah membaca tasbih dan istighfar
5. Bertaubat dengan memperbanyak membaca istighfar (memohon ampun kepada
Allah atas segala dosa yang telah kita perbuat)
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Rubrik Penilaian
No.
Soal
1.
2.

3

4

5

Rubrik Penilaian
a.
b.
a.
b.
c.
a.
b.
c.
a.

Skor

Jawaban betul dan sempurna, skor 2
Jawaban salah, skor 1
Jawaban betul dan sempurna, skor 3
Jawaban betul dan kurang sempurna, skor 2
Jawaban salah, skor 1
Jawaban betul dan sempurna, skor 3
Jawaban betul dan kurang sempurna, skor 2
Jawaban salah, skor 1
Jika peserta didik menjawab dua jawaban dan kedua nya betul, skor

3
b. Jika peserta didik menjawab dua jawaban, satu jawaban betul dan
c.
a.
b.
c.

satu jawaban salah, skor 2
Jika peserta didik menjawab dan jawabannya salah, skor 1
Jawaban betul dan sempurna, skor 3
Jawaban betul dan kurang sempurna, skor 2
Jawaban salah, skor 1

2
3

3

3

3

Pedoman Penilaian
Skor maksimal 14
Skor diperoleh
Nilai Akhir =

---------------

x 100

Skor maksimal

2. Penilaian sikap
Peserta didik memberi beri tanda centang (√ ) pada kolom sangat setuju, setuju,
atau tidak setuju di bawah ini, guru mengarahkan siswa untuk memilih salah satu
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jawaban sesuai pemahamannya
No
1
2
3
4
5

Sangat
Setuju

Pernyataan

Setuju

Tidak
Setuju

Hakekat semua pertolongan datangnya dari
Allah
Rezeki yang kita terima adalah milik kita
sepenuhnya yang bebas kita gunakan untuk
bersenang-senang
Bertobatlah dan mohonlah ampun atas segala
dosa yang kita perbuat
Aku senang membaca istighfar dan tasbih
setiap selesai salat
Jika kita ditimpa kesusahan hendaklah bersabar
dan mengharap pertolongan Allah
Petunjuk penskoran

No.
1.
2.
3.
4.
5.

Rubrik Penilaian
Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1
Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3
Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1
Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1
Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1

Skor
3
3
3
3
3

Pedoman Penilaian
Skor maksimal 15
Skor diperoleh
Nilai Akhir =

---------------

x 100

Skor maksimal
Catatan:
√ Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai
dengan kebutuhan peserta didik.
√ Guru diharapkan memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki
peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Terkait dengan sikap atau
nilai nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik, penilaian dapat dilakukan
melalui tabel berikut.
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Contoh Rubrik Penilaian Sikap

No

Kriteria

Nama
peserta
didik

Kerjasama

Keaktifan

Disiplin

Tepat waktu

M M M B

M M M B

M M M B

M M M B

K

K

K

K

B

T

T

B

T

T

B

T

T

B

T

T

Guru menilai peserta didik terhadap sikap mereka dalam mengikuti aktifitas
pembelajaran. Aktivitas dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti sikap: tolongmenolong, disiplin, jujur, sopan santun, dan lain-lain
MK

=

MB

=

MT

=

BT

=

Membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan
perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai
konsisten).
Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah memperlihatkan tandatanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator namun belum
konsisten).
Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tandatanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

2. Penilaian Performen (Unjuk kerja)

No

Nama

: ..............................................

Kelas

: ..............................................
Uraian

Nilai Pengamatan
1

1

2

3

4

Hafalan Lafal dan Terjemah surah an-Nasr:
ayat pertama
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ayat kedua
ayat ketiga
Keterangan nilai
1 = kurang

2 = sedang

3 = baik

4 = sangat baik

Keterangan :
Sangat baik (90-100)

: Hafalan lancar, tartil, lagu/berirama.

Baik

(80-89 )

: Hafalan lancar sesuai kaidah bacaan

Sedang

(70-78 )

: Hafalan kurang lancar sesuai kaidah bacaan.

Kurang

( <70

: Hafalan tidak lancar

)

√ Tugasku
a. Tugas Individu
Peserta didik diminta menghafalkan surah An-Nasr beserta terjemahnya! Dan
menunjukkan hafalannya di hadapan orang tuanya! kemudian disuruh meminta
orang tua untuk menyimaknya dan memberikan penilaian dan menandatangani
laporan atas hafalannya peserta didik
Penilaian dengan cara memberi tanda centang (√) pada kolom hafal atau belum
hafal yang sesuai!
Hafalan lafal dan terjemah surah an-Nasr
Ayat
Hafal
1.
2.
3.

Belum hafal

b. Tugas Kelompok
Peserta didik diminta berdiskusi untuk membuat rangkuman isi kandungan
surah An-Nasr secara berkelompok dan membuat kaligrafi surah An-Nasr dan
terjemahannya seindah mungkin, lalu dipajang di kelas

H. PENGAYAAN
Peserta didik yang sudah menghafal surah an-Nasr dengan benar dan lancar diberi
tugas untuk membantu peserta didik lain yang belum hafal, serta yang sudah mengusai
10
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semua kompetensi dasar yang ditetapkan bisa diberikan materi tambahan untuk
memperluas dan memperdalam pengetahuan siswa

I. REMEDIAL
Guru membimbing ulangpeserta didik yang belum hafal surah an-Nasr dan melakukan
penilaian kembali

J. INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA
Guru membuat buku penghubung yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran selama di
dalam kelas, yang berisi pengamatan belajar anak di rumah dengan kolom komentar dan paraf.

Al-Qur'an Hadis - Kurikulum 2013
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Guru hendaknya mendorong peran serta orang tua untuk membimbing dan mendampingi
anaknya belajar di rumah

PELAJARAN 2

MARI BELAJAR SURAH
AL-KAUTSAR
A. Kompetensi Inti (KI)
KI-1

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya

KI-2

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan
tetangganya

KI-3

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

KI-4

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

B. Kompetensi Dasar (KD)
1.1.

Menerima al-Kautsar (108), sebagai firman Allah Swt.

1.2.

Mengamalkan ajaran al-Kautsar (108) dalam kehidupan sehari-hari

1.3.

Meyakini bahwa semua rezeki dan pertolongan pada hakekatnya berasal
dari Allah Swt.

2.1.

Memiliki sikap bersyukur sebagai implementasi dari pemahaman
al-Kautsar (108)
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3.1.

Mengetahui arti Q.S. al-Kautsar (108)

3.2.

Memahami isi kandungan al-Kautsar (108)

4.1.

Membaca Q.S. al-Kautsar (108) secara benar dan fasih
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C. Indikator Pembelajaran
1. Mengartikan Surah al-Kautsar dengan benar
2. Menjelaskan isi kandungan Surah al-Kautsar dengan benar

D. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan
peserta didik mampu:
1. Menerjemahkan Surah al-Kautsar dengan benar
2. Menjelaskan isi kandungan Surah al-Kautsar dengan benar

E. MATERI POKOK
1. Lafal Surah al-Kautsar

ÀƔË ţË±ƅ§
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É
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2. Terjemah Surah al-Kautsar
1. Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak.

2. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah
dan mendekatkan diri kepada Allah).
3. Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus (dari rahmat
Allah).
3. Isi kandungan Surah al-Kautsar
1. Surah al-Kautsar merupakan surah ke-108 dalam Al-Qur'an, tergolong surah
Makkiyah, terdiri dari 3 ayat, al-Kautsar artinya nikmat yang banyak
2. Allah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan umatnya nikmat
yang banyak, oleh karena itu kita diperintahkan untuk bersyukur dengan
melaksanakan salat dan berkurban
3. Orang yang membenci Nabi Muhammad saw. dan ajarannya adalah orang
yang terputus dari rahmat Allah, mereka tidak akan mendapat kebaikan di
dunia maupun akhirat
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F. PROSES PEMBELAJARAN
1. Pendahuluan
a. Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa
bersama
b. Guru menyapa, memeriksa kehadiran dan kerapian peserta didik
c. Guru memberikan motivasi peserta didik dengan menyampaikan tujuan
pembelajaran
d. Guru menyajikan apersepsi
e. Guru mempersiapkan alat peraga berupa Al-Qur'an atau media lain seperti
CD, MP3, LCD Proyektor dan lain-lain.

2. Kegiatan Inti
a. Membaca Surah Al-Kautsar
1. Guru memberi motivasi bagaimana kelebihan orang yang membaca alQur’an. Di dalam buku teks selalu diawali dengan kalimat”Amati dan
cerikan gambar berikut”.Di setiap akhir bab ada ''rangkuman'', ''hikmah'',
dan ''ayo berlatih''.
2. Guru menanyakan arti Surah al-Kautsar.
3. Peserta didik diminta membaca al-Kautsar bersama-sama dengan guru
4. Peserta didik mengamati teks surah al-Kautsar dan membacanya hingga
mahir.
5.

Pesera didik membaca surst al-Kautsar ayat per ayat hingga mahir, dan
mencermati huruf , tanda baca dan hukum bacaan.

Pada kolom Kegiatan, guru membimbing peserta didik menulis kembali surah
Al-Kautsar dengan baik dan benar.
Pada Kolom Isya allah ''Aku bisa'', peserta didik diminta menirukan kembali
bacaan surah Al-Kautsar secara berulang sehingga lancar.
b. Mengartikan Surah Al-Kautsar
1. Guru menyiapkan dan memberi motivasi berkaitan dengan manfaat bagi
orang yang membaca Surah al-Kautsar. Di dalam buku teks diawali dengan
kalimat “Amati dan ceritakan gambar berikut”.
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2. Peserta didik menjawab pertanyaan “Mengapa kita perlu menerjemahkan
surah al-Kautsar?”
3. Bagaimana cara menterjemahkan surah al-Kautsar? Jika ada, mintalah
untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Jika tidak, ajaklah peserta
didik untuk mengamati arti kosa katanya.
4. Guru memberi motivasi, agar peserta didik bersemangat menterjemah per
ayat surah al-Kautsar.
5. Pada Kolom Kegiatan, peserta didik diminta untuk membaca terjemah per
ayat surah al-Kautsar di buku teks.
6. Pada kolom Insyaallah, Aku bisa, peserta didik diminta membaca terjemah
surah al-Kautsar berulang sampai hafal dan lancar.
Catatan.
Pada kolom Insyaallah, Aku bisa: guru membimbing peserta didik untuk bisa
menterjemahkan surah al-Kautsar yang benar. Secara individu peserta didik
membaca terjemah surah al-Kautsar berulang sampai hafal. Kemudian peserta
didik untuk mendemonstrasikan hafalannya secara individu, kelompok maupun
klasikal.
c. Memahami Isi Kandungan Surah al-Kautsar
1. Guru menyiapkan dan memberi motivasi berkait dengan menghafal
terjemah dan memahmi isi kandungan surah al-Kautsar.
2. Peserta didik diminta mengamati dan menceritakan gambar yang ada pada
buku teks dan bertanya Tahukah kamu sebab-sebab turun (asbabun nuzul)
dan isi kandungan surah al-Kautsar?
3. Jika ada yang sudah tahu isi kandungan surah al-Kautsar, mintalah untuk
menjelaskan secara singkat kepada teman-temannya. Jika tidak, ajaklah
peserta didik untuk mempelajari isi kandungan Al-Qur'an.
4. Guru menjelaskan isi kandungan surah al-Kautsar dengan jelas dan penuh
kesabaran.
5. Guru terus memberi motivasi, agar peserta didik bersemangat untuk
memahami isi kandungan surah al-Kautsar.
6. Pada kolom kegiatan, peserta didik untuk bergabung ke kelompok masingmasing secara tertib diminta untuk mendiskusikan dalam bentuk menulis
secara singkat isi kandungan surah al-Kautsar di lembar kertas, dan
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membacakan hasil kerja kelompoknya di depan teman-temannya.Setelah
dikomentari guru/dinilai ditempel di papan pajang di kelas.
Catatan Umum.
Setiap akhir pembelajaran, setiap kompetensi (membaca, menghafal, menulis) guru
selalu memberikan penguatan, terutama bagi peserta didik yang tergolong lambat.
Jangan lupa, selalu memberi motivasi untuk belajar.

3. Penutup
Guru menutup pelajaran dengan kegiatan refleksi dan rmemberikan pesan-pesan
positif terkait kandungan surah al-Kautsar dan mengakhirinya dengan mengucap
bacaan hamdalah dan salam

√ Hikmah
Sebagai motivasi, guru memberi penjelasan singkat tentang pokok isi kandungannya
dan serta pesan moral yang harus dilakukan peserta didik terkait kandungan surah alKautsar.

√ Hati-Hati
Agar menjadi perhatian, guru mengharapkan peserta didik menghindari sikap terkait
kandungan surah al-Kautsar

√ Rangkuman
Pada kolom “Rangkuman”, guru menyampaikan garis besar dalam pembelajaran surah
al-Kautsar

√ Tugasku
a. Tugas Individu
1). Peserta didik diminta membuat data orang-orang yang berkurban setahun
yang lalu di sekitar tempat tinggal peserta didik, guru bisa memberikan batasan
maksimal 10 orang atau dikembangkan sesuai kondisi daerah setempat !
2). Peserta didik diminta menghafalkan surah al-Kautsar beserta terjemahnya!
Dan menunjukkan hafalannya di hadapan orang tuanya! kemudian disuruh
16
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meminta orang tua untuk menyimaknya dan memberikan penilaian dan
menandatangani laporan atas hafalannyapeserta didik

Penilaian dengan cara memberi tanda centang (√) pada kolom hafal atau belum hafal
yang sesuai!
Hafalan lafal dan terjemah surah al-Kautsar
Hafal
Belum hafal

Ayat
1.
2.
3.

b. Tugas Kelompok
Peserta didik diminta berdiskusi untuk membuat rangkuman isi kandungan surah
al-Kautsar secara berkelompok dan membuat kaligrafi surah al-Kautsar dan
terjemahannya seindah mungkin, lalu dipajang di kelas

G. PENILAIAN
Perhatikan kolom Ayo berlatih, guru dapat memberi penilaian sbb.
1. Pertanyaan Uraian
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan individu secara
tertulis
Kunci jawaban :
1. Nikmat yang banyak
2. ±ÉÉŝÃÍ ƄÉ ƅÍ§¾ŕ
É ŷÉ
É ƊÉƔÍ ·
Í £ŕƊČ¥Ë
3. a. Perasaan tenang dan bahagia pada saat salat
b. Diangkat sebagai utusan Allah
c. Senang bersedekah kepada fakir miskin
4. Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah
5. Orang yang terputus dari rahmat Allah
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Rubrik Penilaian
No.
Soal
1.
2.

3

4

5

Rubrik Penilaian
a.
b.
a.
b.
c.
a.
b.
c.
a.

Skor

Jawaban betul dan sempurna, skor 2
Jawaban salah, skor 1
Jawaban betul dan sempurna, skor 3
Jawaban betul dan kurang sempurna, skor 2
Jawaban salah, skor 1
Jawaban betul dan sempurna, skor 3
Jawaban betul dan kurang sempurna, skor 2
Jawaban salah, skor 1
Jika peserta didik menjawab dua jawaban dan kedua nya betul, skor

3
b. Jika peserta didik menjawab dua jawaban, satu jawaban betul dan
c.
a.
b.
c.

satu jawaban salah, skor 2
Jika peserta didik menjawab dan jawabannya salah, skor 1
Jawaban betul dan sempurna, skor 3
Jawaban betul dan kurang sempurna, skor 2
Jawaban salah, skor 1

Pedoman Penilaian
Skor maksimal 15
Skor diperoleh
Nilai Akhir =

---------------

x 100

Skor maksimal

Skor perolehan
Pedoman Penskoran

=

--------------Skor maksimal
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x 100

2
3

3

3

3

a. Menghafal Terjemah surah al-Kautsar
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan individu
Menghafal terjemah surah al-Kautsar.
Contoh rubrik penilaian
No.
1
2
3
4
5

Nama peserta didik

1

Kategori
2
3

4

Ahmad
Azmi
Adinda
Amanda
Dan seterusnya
1= kurang

2=sedang

3= baik

4=sangat baik

Keterangan :
Sangat baik (90-100)

: Hafalan lancar, tartil, lagu/berirama.

Baik

(80-89 )

: Hafalan lancar sesuai kaidah bacaan

Sedang

(70-78 )

: Hafalan kurang lancar sesuai kaidah bacaan.

Kurang

( <70

: Hafalan tidak lancar

)

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

2. Penilaian sikap
Peserta didik memberi beri tanda centang (√ ) pada kolom sangat setuju, setuju,
atau tidak setuju di bawah ini, guru mengarahkan siswa untuk memilih salah satu
jawaban sesuai pemahamannya
Guru diharapkan memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki
peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Terkait dengan sikap atau nilai
nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik, penilaian dapat dilakukan melalui
tabel berikut
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Contoh Rubrik Penilaian Sikap

No

Kriteria

Nama
peserta
didik

Kerjasama

Keaktifan

Disiplin

Tepat waktu

M M M B

M M M B

M M M B

M M M B

K

K

K

K

B

T

T

B

T

T

B

T

T

B

T

T

Guru menilai peserta didik terhadap sikap mereka dalam mengikuti aktifitas
pembelajaran. Aktivitas dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti sikap: tolongmenolong, disiplin, jujur, sopan santun, dan lain-lain
MK

=

MB

=

MT

=

BT

=

Membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan
perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai
konsisten).
Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah memperlihatkan tandatanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator namun belum
konsisten).
Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tandatanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

H. PENGAYAAN
Peserta didik yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta mengerjakan materi
pengayaan yang sudah disiapkan berupa soal-soal yang berkaitan dengan surah alKautsar, terjemah dan isi kandungannya dan guru bisa mengajarkan kaligrafi atau
pengembangan materi yang lebih luas terkait surah al-Kautsar
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I. REMEDIAL
Peserta didik yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan kembali
materi surah al-Kautsar, terjemah dan isi kandungannya. Guru melakukan penilaian
kembali terhadap hasil pekerjan siswa. Pelaksanaan remedial dilakukan pada hari dan
waktu tertentu yang disesuaikan, misalkanya 30 menit setelah jam pulang.
J. INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA
Guru memintapeserta didik untuk meperlihatkan kolom “tugas mandiri” dalam buku
teks kepada orang tuanya denga memberikan komentar dan paraf. Kegiatan ini juga
dapat dilakukan dengan mengunakan buku penghubung guru dan orang tua atau
komunikasi langsung dengan orang tua untuk mengamati.
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PELAJARAN 3

MARI MENGENAL
SURAH AL-‘ADIYAT
A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI-1

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya

KI-2

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan
tetangganya

KI-3

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

KI-4

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

B. KOMPETENSI DASAR (KD)
1.1.

Menerima Q.S. al-Adiyat (100) sebagai firman Allah Swt.

1.2.

Mengamalkan ajaran Q.S. al-Adiyat (100) dalam kehidupan sehari-hari

2.1.

Memiliki sikap bersyukur sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. alAdiyat (100)
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3.3.

Mengenal Q.S. al-Adiyat (100)

4.1.

Membaca Q.S. al-Adiyat (100) secara benar dan fasih

4.2.

Menghafalkan Q.S. al-Adiyat (100) secara benar dan fasih
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C. INDIKATOR PEMBELAJARAN
1. Membaca Q.S. al-Adiyat (100) secara benar dan fasih
2. Menghafalkan surah al-Adiyat (100) secara benar dan fasih

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan
peserta didik mampu:
1. Membaca Q.S. al-‘Adiyat (100) secara benar dan fasih
2. Menghafalkan surah al-‘Adiyat (100) secara benar dan fasih

E. MATERI POKOK
Lafal Surah al-‘Adiyat

ÀƔË ţË±ƅ§
Č ÁË ƈÉ ţÍ ±ƅ§
Č ƌË ÌƆÚ ƅ§ÀËŬÍ Ëŗ

Ë Ë
Ë Ë ƈƅÍŕÉž Ï ŕţŗÍ Ųªŕ
Ë Ɣ Ë̄ ŕŸƅÍ§Ã
Ñ ŕţÆ ŗÍ Ű
Æ É
É É É
Ê ª§±ƔÉ żƈÊ ƅÍŕÉž Ð ŕţÆ Í̄ ÉƁªŕƔÉ±Ã
Ê

Ë Í ŬÃÉž Ò ŕŸƂÍ Ɗ
Ë
Ë ŗ±ƅ
Ë ŬƊÍ ƙ§
Ô  Ç̄ÃƊÊƄÉ ÉƅƌĐ
É ƌËŗÁÉ ·
É É ËÍ ÁČ ¥Ë Ó ŕŸÆ ƈÍ Š
ÉÉ
Æ É ƌËŗÁÉ±ÍÉŝÉōÉž
É Áŕ
Ë ƌƊČ§ËÃ
Ë
Đ ţÊ ƅ
Ö  Ç̄ Ɣ Ë̄ ŮÉ Éƅ±Ë ƔÍ ŦÉ ƅÍ§¨
Ê ǔ É Õ  Ç̄ ƔƎË ŮÉ Éƅ¾É ƅ°É ƑÉƆŷ
É ÊƌƊČ§ËÃǔ É

Ë ƈ¿É Ű
Ë ƈ±ËŝŸŗ§°É ¥ËÀÉƆŸƔƜÉ ÉžÉ£
Ë Ê̄ Ű
Ë ŗÊÊƂƅÍ§Ɠžŕ
ÎÏ ±Ã
č ƅ§Ɠžŕ
É Đ ţÊ Ã
É É ÍÊ Ê ÍÉ
É × ±Ã

Ë
 ÏÏ ±ƔÇ ËŗŦÉ Éƅ°ÈËœƈÉ ÃÍ Ɣ
É ÀÍ ƎË ËŗÀÍ ÊƎŗČ±
É ÁČ ¥

F. PROSES PEMBELAJARAN
1. Pendahuluan
a. Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa
bersama
b. Guru menyapa, memeriksa kehadiran dan kerapihan siswa
c. Guru memberi motivasi peserta didik dengan menyampaikan tujuan
pembelajaran
d. Guru mempersiapkan alat peraga dengan buku Al-Qur'an Hadis atau media
lain seperti CD, MP3, LCD Proyektor dan lain-lain
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2. Kegiatan Inti
a. Membaca Surah al-‘Adiyat
1. Guru membaca surah al-‘Adiyat satu ayat- satu ayat
2. Siswa menirukan bacaan guru dan dibaca berulang-ulang sampai fasih dan
lancar
3. Guru memberikan penegasan cara praktis membaca yang benar berdasar
ilmu tajwid secara sederhana
4. Guru membaca surah al-‘Adiyat secara secara keseluruhan ayat
5. Siswa mendengarkan dan mencermati bacaan guru kemudian membaca
semua ayat secara klasikal dan individual

b. Menghafal Surah al-‘Adiyat
1. Guru membaca ayat pertama dari surah al-‘Adiyat
2. Siswa menirukan bacaan guru secara berulang-ulang sampai bisa hafal
3. Siswa melancarkan hafalan surah al-‘Adiyat dengan bimbingan guru
4. Setelah hafal satu ayat kemudian dilanjutkan menghafal ayat kedua dan
seterusnya sebagaimana langkah di atas sampai hafal semua ayat dari surah
al-‘Adiyat
5. Guru mengamati sikap dan hafalan siswa serta mengadakan penilaian
hafalan siswa
6. Untuk mengecek kemampuan hafalan peserta didik, dilaksanakan kegiatan
saling menyimak hafalan secara bergantian, dengan mengisi format yang
tersedia.
7. Untuk melatih kemampuan siswa dalam menulis, dilaksankan kegiatan
latihan menulis dengan mengisi format yang tersedia.

3. Penutup
a. Guru mengadakan post test
b. Siswa menjawab pertanyaan dari guru
c. Siswa diberi tugas hafalan surah al-‘Adiyat
d. Guru melakukan refleksi untuk penguatan surah al-‘Adiyat
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√ Hikmah
Sebagai bentuk motivasi, guru memberi penjelasan singkat tentang keutamaan
membaca

√ Hati-Hati
Sebagai rambu-rambu, agar peserta didik dapat memahami dan melakukan tindakan
yang benar serta menghindari hal-hal menjadikan dapat melupakan hafalan

G. PENILAIAN
1. Penilaian Performance
Siswa disuruh ke depan satu persatu membacakan dan menghafal surah al-‘Adiyat
secara bergiliran.

a. Rubrik penilaian membaca Q.S. al-‘Adiyat.
No.

Nama Murid

Amat baik

Kategori
baik
cukup

Kurang

1.
2.
3.
4.
5.
Keterangan:
Amat Baik

: Jika anak dapat menghafal surah al-‘Adiyat dengan fasih dan benar

Baik

: Jika anak dapat membaca surah al-‘Adiyat dengan lancar

Cukup Baik

: Jika anak dapat membaca surah al-‘Adiyat kurang lancar.

Kurang Baik

: Jika anak tidak dapat membaca surah al-‘Adiyat

2. Penilaian sikap
R55 /,/5 *.5 '(!'(!%(5 -)&5 ,#%/.5 ,/,#%5 (5 *(-%),((35 --/#5
dengan kebutuhan peserta didik.
R55 /,/5#",*%(5''#&#%#5..(5-#%*5./5(#&#7(#&#5%,%.,53(!5#'#&#%#5
peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Terkait dengan sikap atau
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nilai nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik, penilaian dapat dilakukan
melalui tabel berikut.

Contoh Rubrik Penilaian Sikap

No

Kriteria

Nama
peserta
didik

Kerjasama

Keaktifan

Disiplin

Tepat waktu

M M M B

M M M B

M M M B

M M M B

K

K

K

K

B

T

T

B

T

T

B

T

T

B

T

T

Guru menilai peserta didik terhadap sikap mereka dalam mengikuti aktifitas
pembelajaran. Aktivitas dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti sikap: tolongmenolong, disiplin, jujur, sopan santun, dan lain-lain
MK

=

MB

=

MT

=

BT

=

Membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan
perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai
konsisten).
Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah memperlihatkan tandatanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator namun belum
konsisten).
Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tandatanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

H. PENGAYAAN
Siswa yang sudah hafal membaca Al-Q.S. al-‘Adiyat, mereka diberikan pengayaan
tentang terjemah dan isi kandungan surah al-‘Adiyat
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I. REMEDIAL
Guru meminta siswa yang sudah lancar dan hafal membaca Al-Q.S. al-‘Adiyat, untuk
mengajari temannya yang belum bisa membaca dan menghafal Al-Q.S. al-‘Adiyat .

J. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA
Guru membuat buku penghubung yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang
berisi pengamatan belajar anak di rumah dengan kolom komentar dan paraf.
Guru hendaknya mendorong peran serta orang tua untuk membimbing dan
mendampingi anaknya belajar di rumah

Orang tua diminta mengamati hafalan siswa dengan member tanda centang (√) pada
kolom hafal atau belum hafal yang sesuai
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kemampuan
Hafal
Belum

Lafal

Ë Ë̄
ŕţÆ ŗÍ Ų
É ªŕƔÉ ŕŸÉ ƅÍ§ÃÉ

Ë Ɣ±Ã
ŕţÆ Í̄ ÉƁªŕ
É Ë ƈÊ ƅÍŕÉž

Ë Ë
ŕţÆ ŗÍ Ű
Ê ª§±ƔÉ żƈÊ ƅÍŕÉž

ŕŸÆ ƂÍ Ɗ
É ƌË ËŗÁÉ±ÍÉŝÉōÉž

Ë Í ŬÃÉž
ŕŸÆ ƈÍ Š
É ƌËŗÁÉ ·
ÉÉ

Ë ŗ±ƅ
Ë ŬƊÍ ƙ§
Ç̄ÃƊÊƄÉ ÉƅƌĐ
É É ËÍ ÁČ ¥Ë
É Áŕ
Ç̄ ƔƎË ŮÉ Éƅ¾É ƅË°É ƑÉƆŷ
É ÊƌƊČ§ËÃǔ É

Ë ƌƊČ§ËÃǔ
Đ ţÊ ƅ
Ç̄ Ɣ Ë̄ ŮÉ Éƅ±Ë ƔÍ ŦÉ ƅÍ§¨
Ê É
Ë ƈ±ËŝŸŗ§°É ¥ËÀÉƆŸƔƜÉ ÉžÉ£
Ë ŗÊÊƂƅÍ§Ɠžŕ
±Ã
É É ÍÊ Ê ÍÉ
Ë ƈ¿Đ
Ë Ê̄ Ű
±Ã
č ƅ§Ɠžŕ
É É ŰţÊ ÃÉ

Ë
±ƔÇ ËŗŦÉ Éƅ°ÈËœƈÉ ÃÍ Ɣ
É ÀÍ ƎË ËŗÀÍ ÊƎŗČ±
É ÁČ ¥
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PELAJARAN 4

MARI BELAJAR
HADIS TENTANG NIAT
A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI-1

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya

KI-2

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya

KI-3

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

KI-4

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

B. KOMPETENSI DASAR (KD)
1.4.

Meyakini bahwa niat merupakan syarat sahnya suatu ibadah

2.2.

Terbiasa memiliki niat yang benar dan baik dalam melakukan ibadah

3.5.

Mengetahui arti hadis tentang niat riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab

ªŕƔƊƅŕŗ¿ŕƈŷƗ§ŕƈƊ§
3.6.

Memahami isi kandungan hadis tentang niat riwayat Bukhari dari Umar
bin Khattab

ªŕƔƊƅŕŗ¿ŕƈŷƗ§ŕƈƊ§
4.5.

Menghafalkan hadis tentang niat riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab

ªŕƔƊƅŕŗ¿ŕƈŷƗ§ŕƈƊ§
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C. INDIKATOR PEMBELAJARAN
1. Mengartikan hadis tentang niat
2. Menjelaskan isi kandungan hadis tentang niat
3. Menghafalkan hadis tentang niat

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengomunikasikan
peserta didik mampu:
1. Mengartikan hadis tentang niat
2. Menjelaskan isi kandungan hadis tentang niat
3. Menghafalkan hadis tentang niat

E. MATERI POKOK
1. Lafal hadis tentang niat

Ë É ÉƁÀČƆŬÃƌË ƔÉƆŷƌÌƆÚ ƅ§ƑČƆŰƌË ÌƆÚ ƅ§¿É ÃŬ±ÁČ É§ƌƊÍ ŷƌÌƆÚ ƅ§ƓŲ
Ë
Ë Ë̈ ŕČ·ŦÉ ƅÍ§ÁË ŗ§Í±ƈŷÁŷ
Ë
Ã
Í Ɨ§ŕƈÉ ƊČ§¿ŕ
É
É
ÉÉ Ê Í É
Í Ê É Ê É Ê É ±
ÉÉ É ÍÉ Ê
É ªŕƔČƊĐƅ§ŕŗ¿Ê ŕƈÉ ŷÉ
Ë ƈƊČ§Ë
È Í ¿Đ ƄÊ ƅŕ
ÄÃÉ Ɗŕ
É ƈ
É ¦±Ë ƈ§
É
Ä±ŕË ŦÉ ŗÊƅÍ§ÊƋ§ÃÉ±É

2. Terjemah Hadis hadis tentang niat
Dari Umar bin Khattab ra. Berkata, sesungguhnya Rasulullah saw. bersbda:
Sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal, bergantung kepada niatnya. Dan yang
dinggap amal setiap orang adalah apa yang ia diniatkan.
(Hadis Riwayat Bukhari Muslim)
3. Isi kandungan hadis tentang niat
1. Niat adalah
perbuatan.

menyengaja

melakukan

sesuatu

yang

diikuti

dengan

2. Niat sangat menentukan sahnya suatu ibadah
3. Hal yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah adalah niatnya.
4. Allah akan menerima amal ibadah seseorang yang diniatkan secara ikhlas
semata-mata mengharap ridla-Nya
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5. Hindarilah perbuatan (amal ibadah) karena ingin dilihat (ria) atau ingin
didengar (sum’ah) orang lain.
F. PROSES
1. Pendahuluan
a. Guru mengawali pembelajaran dngan mengucapkan salam dan berdoa bersama
b. Guru menyapa, memeriksa kehadiran dan kerapian peserta didik
c. Guru memberi motivasi peserta didik dengan menyampaikan tujuan
pembelajaran
d. Guru mempersiapkan alat peraga berupa buku Al-Qur'an Hadis atau media
lain seperti Tape Recorder, VCD, MP3, LCD Proyektor dan lain-lain.

2. Kegiatan Inti
a. Peserta didik melakukan pengamatan terhadap gambar yang ada pada buku
teks.
b. Peserta didik menceritakan hasil pengamatannya (lisan/tertulis).
c. Sebelum masuk pada inti pembelajaran, guru terlebih dahulu menyampaikan
secara singkat tentang pentingnya niat
A. Membaca Hadis Tentang Niat
a. Peserta didik mengamati lafal hadis tentang niat
b. Guru membaca hadis tentang niat
c. Peserta didik menirukan bacaan guru
d. Peserta didik berlatih menghafal hadis tentang niat dengan membaca
berulang-ulang dan memeriksa hafalan sesamapeserta didik
Pada Kolom Insyaallah ''Aku bisa'', peserta didik diminta menirukan
kembali bacaan hadis tentang niat secara berulang sehingga lancar dan
mendemontrasikan bacaannya di depan kelas.
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B. Mengartikan Hadis Tentang Niat
a. Guru melafalkan mufradat hadis tentang niat
b. Peserta didik menirukan pelafalan guru
c. Peserta didik membaca mufradat berulang-ulang dan bertanya jawab
tentang mufradat dengan sesama teman
d. Peserta didik menyusun mufradat menjadi terjemahan yang sempurna
e. Peserta didik berlatih menghafal lafal dan terjemah hadis tentang niat
dengan membaca berulang-ulang dan memeriksa hafalan sesamapeserta
didik
Guru bisa mengembangkan kemampuanpeserta didik mengingat mufradat
dengan bermain kartu kata (card sort) Hadis Tentang Niat
C. Memahami Pokok Isi Kandungan Hadis tentang Niat
a. Peserta didik mengamati, menceritakan gambar
b. Peserta didik membaca penjelasan isi kandungan hadis tentang niat
c. Guru menerangkan isi kandungan hadis tentang niat
d. Peserta didik mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru
e. Guru dan peserta didik menyimpulkan isi kandungan hadis tentang
niat
Pada kolom kegiatan “''Aku bisa'',” peserta didik diminta untuk berlatih
menerangkan isi kandungan hadis tentang niat di depan kelas secara bergantian

3. Penutup
a. Guru melaksanakan penilaian secara tertulis
b. Merefleksi dengan pertanyaan atau tanggapanpeserta didik dari kegiatan yang
telah dilaksanakan sebagai bahan perbaikan dan memberikan pesan-pesan
positif terkait kandungan hadis tentang niat
c. Merencanakan kegiatan tindak lanjut
d. Pembelajaran ditutup dengan membaca hamdalah dan doa serta salam
Catatan:
Setiap akhir pembelajaran, setiap kompetensi (membaca, menghafal, menulis)
Guru selalu memberikan penguatan, terutama bagi peserta didik yang tergolong
lambat dan senantiasa memberikan motivasi belajar.
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√ Rangkuman
Pada kolom “Rangkuman,”guru menyampaikan poin-poin penting dalam pembelajaran
Hadis tentang Niat

√ Tugasku
Menulis Hadis tentang Niat
R5 -,.5 ##%5 #'#(.5 '(/&#-5 %'&#5 #-5 .(.(!5 (#.5 5 *5 %)&)'5 3(!5
tersedia dengan menyalin lafal di sebelahnya pada format yang telah disediakan
R5

#%5-/"5#-5'(/&#-5(!(5'(3&#(65#'#(.5'(/&#-5& &5#-5.(.(!5(#.5
tersebut secara lengkap tanpa melihat teksnya, pada kolom yang tersedia

R5 -,.5 ##%5 #-/,/"5 '#(.5 ),(!5 ./(35 /(./%5 '',#%-5 ./&#-((35 -&/'5
diserahkan kepada guru
R55 &($/.(3*-,.5 ##%5 #'#(.5 '(!" &%(5 #-5 .(.(!5 (#.5 -,.5
terjemahnya! Dan menunjukkan hafalan dihadapan orang tuanya, kemudian minta
agar orang tua atau keluarganya untuk menyimaknya dan memberikan penilaian
atas hafalannya

G. PENILAIAN
I. Penilaian Tes Tulis
Menjawab Pertanyaan Uraian
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan individu secara
tertulis
Kunci jawaban :
1. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim
2. Niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan.
3. Di dalam hati
4. Niat sangat menentukan sahnya suatu ibadah
5. Allah tidak akan menerima amal ibadahnya

32

Buku Guru Kelas 4 MI

Rubrik Penilaian
No.
Soal
1.
2.
3

4

5

Rubrik Penilaian
a.
b.
a.
b.
c.
a.
c.
a.

Skor

Jawaban betul dan sempurna, skor 2
Jawaban salah, skor 1
Jawaban betul dan sempurna, skor 3
Jawaban betul dan kurang sempurna, skor 2
Jawaban salah, skor 1
Jawaban betul dan sempurna, skor 2
Jawaban salah, skor 1
Jika peserta didik menjawab dua jawaban dan kedua nya betul, skor

3
b. Jika peserta didik menjawab dua jawaban, satu jawaban betul dan
c.
a.
b.
c.

satu jawaban salah, skor 2
Jika peserta didik menjawab dan jawabannya salah, skor 1
Jawaban betul dan sempurna, skor 3
Jawaban betul dan kurang sempurna, skor 2
Jawaban salah, skor 1

2
3
2

3

3

Pedoman Penilaian
Skor maksimal 15
Skor diperoleh
Nilai Akhir =

---------------

x 100

Skor maksimal

II. Penilaian sikap
Format Penilaian
Peserta didi memberi beri tanda centang (√ ) pada kolom sangat setuju, setuju, atau
tidak setuju di bawah ini, guru mengarahkan peserta didik untuk memilih salah
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satu jawaban sesuai pemahamannya
Sangat
setuju

No

Uraian

1
2

Niat menentukan syahnya ibadah
Saya melakukan niat di dalam hati
Niat tidak penting, karena yang utama adalah
perbuatannya
Setiap ibadah selalu diawali dengan niat
Kita harus meneladani segala prilaku Nabi
Muhammad saw.

3
4
5

setuju

Tidak
setuju

Petunjuk penskoran
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Rubrik Penilaian
Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1
Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3
Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1
Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1
Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1

Skor
3
3
3
3
3

Pedoman Penilaian
Skor maksimal 15
Skor diperoleh
Nilai Akhir =

---------------

x 100

Skor maksimal

III.Tes Performen (Unjuk Kerja)
Rubrik Penilaian menghafal hadis tentang niat.
a. Rubrik penilaian membaca Q.S. al-‘Adiyat.
No.

Nama Murid

1.
2.
3.
4.
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Amat baik

Kategori
baik
cukup

Kurang

5.
Keterangan:
Amat Baik

(90-100)

: Hafalan lancar,tartil,lagu/berirama.

Baik

(80-89 )

: Hafalan lancar sesuai kaidah bacaan

Cukup Baik

(70-78 )

: Hafalan kurang lancar sesuai kaidah bacaan.

Kurang Baik

( <70

: Hafalan tidak lancar

)

H. PENGAYAAN
Bagi peserta didik yang sudah menguasai bahan pelajaran hadis tentang niat mereka
diminta mencari referensi lain yang terkait hadis tentang niat

I. REMEDIAL
Guru mengidentifikasi pembelajarn ulang dan evaluasi ulang untuk soal yang sulit.
Peserta didik yang belum hafal dibantu menghafalkan dengan didampingi teman
yang sudah hafal.

J. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA
Guru membuat buku penghubung yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran
selama di dalam kelas, yang berisi pengamatan belajar anak di rumah dengan kolom
komentar dan paraf.
Guru hendaknya mendorong peran serta orang tua untuk membimbing dan
mendampingi anaknya belajar di rumah

Al-Qur'an Hadis - Kurikulum 2013

35

PELAJARAN 5

MARI MENINGKATKAN
TAKWA
A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI-1

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya

KI-2

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya

KI-3

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

KI-4

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

B. Kompetensi Dasar (KD)
1.3.

Meyakini bahwa semua rezeki dan pertolongan pada hakikatnya berasal
dari Allah Swt.

2.3.

Memiliki perilaku takwa dalam kehidupan sehari-hari

3.7.

Mengetahui arti hadis tentang takwa riwayat At-Tirmizi dari Abu Dzar

ªƊƄŕƈŝƔţƌÌƆƅ§½ś§
3.8.

Memahami isi kandungan tentang takwa riwayat At-Tirmizi dari Abu Dzar

ªƊƄŕƈŝƔţƌÌƆƅ§½ś§
4.5.

Menghafalkan hadis tentang takwa riwayat At-Tirmizi dari Abu Dzar

ªƊƄŕƈŝƔţƌÌƆƅ§½ś§
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C. INDIKATOR PEMBELAJARAN
1. Menerjemahkan hadis tentang takwa riwayat At-Tirmizi dari Abu Dzar
2. Menjelaskan isi kandungan hadis tentang takwa riwayat At-Tirmizi dari Abu Dzar
3. Menghafalkan hadis tentang takwa riwayat At-Tirmizi dari Abu Dzar

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengomunikasikan
peserta didik mampu:
1. Menerjemahkan hadis tentang takwa riwayat At-Tirmizi dari Abu Dzar
2. Menjelaskan isi kandungan tentang takwa riwayat At-Tirmizi dari Abu Dzar
3. Menghafalkan hadis tentang takwa riwayat At-Tirmizi dari Abu Dzar

E. MATERI POKOK
1. Lafal hadis tentang takwa riwayat At-Tirmizi dari Abu Dzar

Ë ƌÌƆÚ ƅ§ƑČƆŰƌË ÌƆÚ ƅ§¿Ê ÃŬ±¿ŕ
ÀÉ ÌƆŬÉ Ã
É ÉƁ±ē°É ƓÍ ËŗÉ§ÁÍ ŷÉ
É Ê
É
Í Ê É É ÉƁ¿ŕ
É ƌƔÍ ÉƆŷ

Ú Ë Čś§Ë
Ë ª
È ÊƆŦÊ Ëŗ³ŕ
Ë ƅŕË Ŧ
Ä°ƈ±śƅ§Ƌ§Ã± ÁÈ ŬÉ ţ
É Ãŕ
É ½
É ÉƌÌƆƅ§½
É ƊČƅ§½
É ÉƎţÊ ƈÍ ÉśÉřƊÉŬÉ ţÉ ƅÍ§ÉřœĐÉƔŬČ ƅ§ŶË ŗÍśÉ§Ã
É É ƊÍ ƄÊ ŕƈÉ ÊŝƔÍ ţ
2. Terjemah hadis tentang takwa riwayat At-Tirmizi dari Abu Dzar
Dari Abu Dzar r.a. berkata : Rasulullah saw. bersabda : "Bertakwalah kepada Allah
di manapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik,
niscaya akan menghapuskannya dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak
yang baik”
(HR. at-Tirmidzi)
3. Pokok Isi kandungan hadis tentang takwa riwayat At-Tirmizi dari Abu Dzar
1. Takwa menurut bahasa artinya patuh, taat atau menjaga. Sedangkan menurut
istilah takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala
larangan-Nya.
2. Takwa harus dilakukan di setiap tempat dan waktu
3. Apabila kita sudah terlanjur melakukan perbuatan yang buruk, maka hendaknya
mengikutinya dengan perbuatan baik agar bisa menghapusnya.
4. Kita harus bergaul kepada sesama manusia dengan akhlak yang mulia
5. Orang yang bertakwa memperoleh kedudukan yang mulya di sisi Allah
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F. PROSES PEMBELAJARAN
1. Pendahuluan
a. Peserta didik harus kondisi siap menerima pelajaran. Guru mengucapkan salam
dan berdoa bersama.
b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
c. Guru menyapa peserta didik misalnya “Apa kabar anak-anak?”.
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
e. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan
mengaitkan dengan materi hadis tentang takwa

2. Kegiatan Inti
a. Peserta didik melakukan pengamatan terhadap gambar yang ada pada buku
teks.
b. Peserta didik menceritakan hasil pengamatan gambar.
c. Guru dan peserta didik bertanya jawab tentang hasil pengamatan gambar
d. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakanpeserta
didik
A. Membaca hadis tentang takwa
a. Guru menunjukkan teks hadis tentang takwa melalui media/alat peraga/
alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton (tulisan
yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan
multimedia berbasis ICT atau media lainnya
b. Peserta didik diminta mencermati teks hadis tentang takwa
c. Guru memberikan contoh cara membaca hadis tentang takwa
d. Peserta didik mendengarkan dan menirukan bacaan guru secara
berulang-ulang sampai lancar dan hafal
e. Peserta didik memeriksa hafalan sesama temannya dengan mengisi
format yang tersedia
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B. Menerjemahkan hadis tentang takwa
a. Peserta didik mengamati mufradat hadis tentang takwa
b. Guru dan peserta didik membaca mufradat hadis tentang takwa
berulangkali sampai lancar
c. Peserta didik bertanya tanya-jawab dengan sesama teman untuk
mengingat mufradat hadis tentang takwa
d. Peserta didik menyusun mufradat hadis tentang takwa menjadi sebuah
teks hadis secara lengkap beserta terjemahnya
e. Guru memberi penguatan dengan menunjukkan terjemah yang benar
f. Guru dan peserta didik membaca hadis tentang takwa dan terjemahnya
berulangkali sampai lancar
Guru bisa mengembangkan model pembelajaran melalui bermain kartu
kata (Card Sort). Model pembelajaran ini bertujuan untuk mentransfer
pengetahuan dan mengembangkan keterampilan (skill) pemecahan masalah
dan tingkah laku, serta mengeksplorasi materi pelajaran. Kegiatan dilakukan
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Guru menyiapkan media kartu kata yang tiap lembar tertulis penggalan
kata/lafal dan lembar lainnya tertulis arti dari mufradat hadis tentang
takwa
b. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok
c. Peserta didik mencocokkan lafal dengan arti mufradat hadis tentang
takwa secara berkelompok
d. Peserta didik menunjukkan hasil kerja kelompok dalam mencocokkan
lafal dengn arti dari mufradat hadis tentang takwa
e. Guru memberikan apresiasi dan menunjukkan jawaban yang benar
f. Peserta didik memeriksa hafalan terjemah hadis tentang takwa sesama
temannya dengan mengisi format yang tersedia
C . Memahami Isi Kandungan Hadis Tentang Takwa
a. Peserta didik mengamati dan menyanikan lagu yang berjudul Mari
Bertakwa dengan menirukan contoh yang diberikan guru
b. Peserta didik membaca penjelasan isi kandungan hadis tentang takwa
dan mengamati gambar yang tersedia
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c. Guru menerangkan isi kandungan hadis tentang takwa
d. Guru bisa mengembakan pemahaman peserta
mendiskusikan isi kandungan hadis tentang takwa

didik

dengan

e. Secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil
diskusinya, dan kelompok lainnya mendengarkan dan memberikan
tanggapan
f. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil
diskusi tersebut.
g. Guru menyampaikan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai
penghayatan dan pengamalan setelah mempelajari hadis tentang
takwa.
h. Guru memberikan kesempatan peserta didik bertanya jawab tentang
pokok isi kandungan hadis tentang takwa.
i. Guru dan peserta didik bersama-sama membuat rangkuman pokok isi
kandungan hadis tentang takwa.
D. Menghafalkan Hadis Tentang Takwa
a. Peserta didik diminta membaca hadis tentang takwa dan terjemahnya
sampai lancar
b. Guru memberi motivasi berkaitan dengan hikmah bagi orang yang
menghafal hadis
c. Siapa di antara kalian yang sudah hafal hadis tentang takwa? Jika ada,
mintalah untuk memperdengarkan hafalan itu kepada teman-temannya.
d. Peserta didik diminta menghafal hadis tentang Takwa dan terjemahnya
3. Penutup
a. Pada kolom kegiatan “Aku Bisa,” guru membimbing peserta didik untuk
membaca dan menghafal hadis tentang takwa beserta terjemahnya yang benar.
b. Secara individu peserta didik menirukannya berulang kali sampai hafal.
Kemudian peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan hafalannya baik
secara individu, kelompok maupun klasikal.
c. Guru memberikan penguatan dan refleksi dengan menyampaikan hikmah yang
terkandung dalam hadis tentang takwa dan pesan hati-hati untuk meningkatkan
kewaspadaan agar kita tidak terjerumus dalam kesesatan.
G. PENILAIAN
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Perhatikan kolom ''Aku bisa'', guru dapat memberikan penilaian sbb.
1. Membaca
Pada penilaian kompetensi membaca hadis tentang takwa menggunakan rentang
nilai, yaitu sangat baik, baik, sedang, kurang.
Ketentuan nilai masing-masing rentang sebagai berikut:
R5 (!.5#%65$#%5''5.,.#&5(5&(,5--/#5(!(5%#"
Rentang nilainya 90 - 100
R5 #%65$#%5''5%/,(!5.,.#&5(5%/,(!5&(,5--/#5(!(5%#"8
Rentang nilainya 80 - 89
R5 (!65$#%5''5%/,(!5.,.#&5(5%/,(!5--/#5(!(5%#"8
Rentang nilainya 70 - 78
R5

/,(!65$#%5''5.#%5.,.#&85(.(!5(#&#(355mf
Untuk mengamati unjuk kerja peserta didik guru dapat menggunakan alat atau
instrumen, misalnya daftar cek (centang).

Contoh:
Format Penilaian Membaca Hadis
Nama peserta didik: ________ Kelas: _____
Format Penilaian Membaca Hadis
No.
1
2
3

Aspek Yang Dinilai

1

Rentang Nilai
2
3

4

Makhraj huruf
Panjang Pendek bacaan
Kelancaran membaca
Skor
Keterangan rentang nilai
1 = kurang

2 = sedang

3 = baik

4 = sangat baik
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Penilaian Sikap.
Nama peserta didik: ________ Kelas: _____
Format Penilaian Membaca Hadis
No.
1
2
3
4

Aspek Yang Dinilai

1

Rentang Nilai
2
3

4

Keterlibatan
Inisiatif
Perhatian
Tanggung Jawab
Skor
Skor maksimal
1 = kurang

2 = sedang

3 = baik

4 = sangat baik

2. Menghafal hadis tentang takwa
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan individu
menghafal hadis tentang takwa
Contoh Rubrik Penilaian
No.

Nama peserta didik

1

1
2
3
4
1 = kurang

2 = sedang

3 = baik

4 = sangat baik

Keterangan:
Sangat baik : Hafalan lancar, tartil, lagu/berirama
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Baik

: Hafalan lancar sesuai kaidah bacaan

Sedang

: Hafalan kurang lancar sesuai kaidah bacaan.

Kurang

: Hafalan tidak lancar
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Kategori
2
3

4

Catatan:
R55 /,/5 *.5 '(!'(!%(5 -)&5 ,#%/.5 ,/,#%5 (5 *(-%),((35 --/#5
dengan kebutuhan peserta didik.
R55 /,/5#",*%(5''#&#%#5..(5-#%*5./5(#&#7(#&#5%,%.,53(!5#'#&#%#5
peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Terkait dengan sikap atau
nilai nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik, penilaian dapat dilakukan
melalui tabel berikut.

Contoh Rubrik Penilaian Sikap

No

Kriteria

Nama
peserta
didik

Kerjasama

Keaktifan

Disiplin

Tepat waktu

M M M B

M M M B

M M M B

M M M B

K

K

K

K

B

T

T

B

T

T

B

T

T

B

T

T

Guru menilai peserta didik terhadap sikap mereka dalam mengikuti aktifitas
pembelajaran. Aktivitas dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti sikap: tolongmenolong, disiplin, jujur, sopan santun, dan lain-lain
MK

=

MB

=

MT

=

BT

=

Membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan
perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai
konsisten).
Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah memperlihatkan tandatanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator namun belum
konsisten).
Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tandatanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

√ Kunci Jawaban dari soal pada Ayo Berlatih
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1. Takwa menurut bahasa artinya patuh, taat atau menjaga.
Sedangkan menurut istilah takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan
menjauhi segala larangan-Nya.
2. Salat, zakat, puasa dan haji (terserah korektor).
3. Syirik, berzina, berjudi, dan mencuri (terserah korektor).
4. 1). Takwa harus dilakukan di setiap tempat dan waktu
2). Apabila kita sudah terlanjur melakukan perbuatan yang buruk, maka hendaknya
mengikutinya dengan perbuatan baik.
3). Kita harus bergaul kepada sesama manusia dengan akhlak yang mulia
5. 1). Menjadi orang yang dimulyakan Allah
2) Diberi jalan keluar oleh Allah dari berbagai persoalan.
3) Memperoleh rezeki dari jalan yang tidak diduga.
dan lain-lain. (terserah korektor).

Rubrik Penilaian
No.
Soal
1.

2.

3
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Rubrik Penilaian
a.
b.
c
a.

Jawaban betul dan sempurna, skor 4
Jawaban betul dan kurang sempurna, skor 2
Jawaban salah, skor 1
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban dan ke tiganya betul, skor

b.
c.
d.
a.

4
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban, dua jawaban betul, skor 3
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban, satu jawaban betul, skor 2
Jika peserta didik menjawab dan jawabannya salah, skor 1
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban dan ke tiganya betul, skor

4
b. Jika peserta didik menjawab tiga jawaban, dua jawaban betul, skor 3
c. Jika peserta didik menjawab tiga jawaban, satu jawaban betul, skor 2
d. Jika peserta didik menjawab dan jawabannya salah, skor 1
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Skor

4

4

4

a. Jika peserta didik menjawab tiga jawaban dan ke tiganya betul, skor
4

5

b.
c.
d.
a.

4
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban, dua jawaban betul, skor 3
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban, satu jawaban betul, skor 2
Jika peserta didik menjawab dan jawabannya salah, skor 1
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban dan ke tiganya betul, skor

4
b. Jika peserta didik menjawab tiga jawaban, dua jawaban betul, skor 3
c. Jika peserta didik menjawab tiga jawaban, satu jawaban betul, skor 2
d. Jika peserta didik menjawab dan jawabannya salah, skor 1

4

4

Pedoman Penilaian
Skor maksimal 20
Skor diperoleh
Nilai Akhir =

---------------

x 100

Skor maksimal
3. Penilaian sikap
Peserta didik memberi beri tanda centang (√ ) pada kolom sangat setuju, setuju,
atau tidak setuju di bawah ini, guru mengarahkan siswa untuk memilih salah satu
jawaban sesuai pemahamannya
No
1
2
3
4
5

Sangat
Setuju

Peristiwa

Setuju

Tidak
Setuju

Saya membaca Al-Qur'an setiap malam setelah
salat maghrib
Mira tidak berpuasa di bulan Ramadhan,
karena ikut-ikutan temannya yang tidak
berpuasa
Setelah pulang sekolah Faiqoh selalu
membantu ibunya membersihkan rumah
Saat adzan berkumandang, kita bergegas ke
masjid untuk salat berjamaah
Setiap hari senin Ahmad sengaja datang
terlambat di sekolah. Ia tidak mau mengikuti
upacara
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Petunjuk penskoran
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Rubrik Penilaian
Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1
Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3
Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1
Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1
Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1

Skor
3
3
3
3
3

Pedoman Penilaian
Skor maksimal 15
Skor diperoleh
Nilai Akhir =

---------------

x 100

Skor maksimal

√ Tugasku
Menulis hadis tentang takwa
- Peserta didik diminta menulis hadis tentang takwa dengan menyalin lafal di
sebelahnya sebagaimana format yang tersedia.
- Kalau sudah bisa menulis dengan menyalin, peserta didik diminta menulis lafal
hadis tentang takwa tersebut secara lengkap tanpa melihat teksnya, pada kolom
yang tersedia.
- Peserta didik disarankan agar minta kepada orang tuamu untuk memeriksa tulisan
sebelum diserahkan kepada guru dan memberikan paraf
Menghafal hadis tentang takwa
- Peserta didik diminta menghafalkan hadis tentang takwa beserta terjemahnya!
Dan menunjukkan hafalan dihadapan orang tuanya kemudian meminta orang tua
atau keluarganya untuk menyimaknya. Kemudian, mintalah agar dia memberikan
penilaian atas hafalan peserta didik sebagaimana format yang tersedia.
H. PENGAYAAN
Bagi peserta didik yang sudah menguasai bahan pelajaran hadis tentang takwa mereka
diminta mencari referensi lain yang terkait hadis tentang takwa
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I. REMEDIAL
Guru mengidentifikasi pembelajarn ulang dan evaluasi ulang untuk soal yang sulit.
Peserta didik yang belum hafal dibantu menghafalkan dengan didampingi teman
yang sudah hafal.

J. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA
Guru membuat buku penghubung yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran
selama di dalam kelas, yang berisi pengamatan belajar anak di rumah dengan kolom
komentar dan paraf.
Guru hendaknya mendorong peran serta orang tua untuk membimbing dan
mendampingi anaknya belajar di rumah

Al-Qur'an Hadis - Kurikulum 2013
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PELAJARAN 6

MARI BELAJAR HUKUM
BACAAN IZHAR DAN IKHFA’
A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI-3

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

KI-4

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

B. KOMPETENSI DASAR (KD)
3.3.

Memahami hukum bacaan Izhar dan Ikhfa’

4.3.

Menerapkan hukum bacaan Izhar dan Ikhfa’

C. INDIKATOR PEMBELAJARAN
1. Menjelaskan hukum bacaan Izhar
2. Menerapkan hukum bacaan Izhar
3. Menjelaskan hukum bacaan Ikhfa’
4. Menerapkan hukum bacaan Ikhfa’

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengomunikasikan
peserta didik mampu:
1. Menjelaskan hukum bacaan Izhar
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2. Menerapkan hukum bacaan Izhar
3. Menjelaskan hukum bacaan Ikhfa’
4. Menerapkan hukum bacaan Ikhfa’

E. MATERI POKOK
1. Pengertian dan cara membaca hukum bacaan Izhar
Izhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Menurut ilmu tajwid Izhar adalah

Ë ÆB bertemu dengan salah satu dari 6
apabila ada nun sukun ÁÍ atau tanwin  ÇBÈB
(enam) huruf ¡Â®¹ dan ºcara membacanya jelas tanpa mendengung.

Keenam huruf di atas disebut juga dengan huruf halqi. Disebut huruf halqi karena
Makhraj (tempat keluar) huruf-huruf tersebut dari tenggorokan (halqi). Dengan
demikian bacaan Izhar yang berhubungan dengan nun sukun dan tanwin disebut
juga Izhar Halqi.
2. Lafal contoh hukum bacaan Izhar
Nun sukun ÁÍ  bertemu salah satu huruf Izhar :
Kalimat

řÈ ƈČ Ê£ÁÍ ƈË

ÁÉ ÃÍ ÉƎƊÍ ƔÉ
±Í ţÉ Ɗ§Í ÃÉ

È ÃŦ
Ë
¼
Í É ÁÍ ƈ

Ë
È ÉƆŷ
½
É ÁÍ ƈ
Ë ÁƈË
¿ē Ż
Í

Keterangan

ÁÍ  bertemu ¡
ÁÍ bertemu Â

ÁÍ bertemu 
ÁÍ bertemu ®
ÁÍ bertemu ¹
ÁÍ bertemu º

Tanwin B
Ç ÈBË ÆB  bertemu salah satu huruf Izhar :
Kalimat

Keterangan

Ë ÀƜÉ Ŭ
ƓÉ ƍ
Ç É
ÀÇ ƔÍ ƆËţÉ ±ÇÃÍ ÊſŻÉ

Â bertemu ÇB

±§Æ ƔÍ Ŧ
É ©È±Č °É
ƌË ƔÍ ÉƆŷ§
É Ǣ ŷÍ ÃÉ

 bertemu ÇB
® bertemu BËÈ
¹ bertemu BÆ
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±§ÆÃÍ ÊſŻŕ
É ƈÆ ƔÍ ƆËţÉ

º bertemu BÆ

3. Pengertian dan cara membaca hukum bacaan Ikhfa’
Ikhfa’ menurut bahasa artinya samar. Dalam pengertian ilmu tajwid Ikhfa’ adalah

Ë ÆB bertemu dengan salah satu dari 15
apabila ada nun sukun  ÁÍ atau tanwin  ÇBÈB
(lima belas) huruf, yaitu :
¾½¼¸·¶µ´³²°¯¬«ª
cara membacanya adalah samar antara Izhar dan Idgham

4. Lafal contoh hukum bacaan Ikhfa’
Nun sukun ÁÍ bertemu salah satu huruf Ikhfa’:
Kalimat

ŕÉƎËśţÍ ÉśÁÍ ƈË
řÈ ÉƂËŝÁÍ ƈË

ŕÉƎËśţÍ ÉśÁÍ ƈË

Keterangan

ÁÍ bertemu ª
ÁÍ bertemu «
ÁÍ bertemu ¬

Tanwin ÇBÈB
Ë ÆB bertemu salah satu huruf Izhar :
Kalimat

Keterangan

ŕÉƎƊÉÃÍ ŬÊ ŗÉƆÍÉśÆřÉƆƔÍţÉ
ÀČÊŝřÈ ÉƅŕÉƎŠÉ Ëŗ

ª bertemu BÆ

Ë
§ Ǣ ŬÉ Š
É ÆƜŠÍ ŷ

« bertemu _ËÈ
¬ bertemu _Æ

5. Menerapkan hukum bacaan Izhar dan Ikhfa’
a. Latihan menerapkan hukum bacaan Izhar pada Q.S. al-Ghasiyah
b. Latihan menerapkan hukum bacaan Ikhfa’ pada Q.S. al-Insyirah

F. PROSES PEMBELAJARAN
1. Pendahuluan
a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
50
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c. Guru menyapa peserta didik misalnya “Apa kabar anak-anak?”.
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
e. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan
mengaitkan dengan materi Izhar dan Ikhfa’
2. Kegiatan Inti
a. Peserta didik melakukan pengamatan terhadap gambar yang ada pada buku
teks.
b. Peserta didik menceritakan hasil pengamatan gambar.
c. Guru dan peserta didik bertanya jawab tentang hasil pengamatan gambar
d. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan
peserta didik serta memberikan gambaran secara garis besar materi yang akan
dipelajari
A. Hukum Bacaan Izhar
- Memahami Hukum Bacaan Izhar
a. Guru memberi motivasi tentang keutamaan membaca Al-Qur’an.
b. Guru memberikan penjelasan tentang pengertian Izhar
c. Guru menunjukkan contoh bacaan Izhar melalui media/alat peraga/alat
bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton (tulisan
yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan
multimedia berbasis ICT atau media lainnya
d. Peserta didik diminta mencermati contoh bacaan Izhar
e. Guru memberikan contoh cara membaca hukum bacaan Izharpeserta
didik mendengarkan dan menirukan bacaan guru secara berulang-ulang
dengan benar sampai lancar
f. Guru dan peserta didik bertanya jawab terkait materi hukum bacaan
Izhar

- Menerapkan Hukum Bacaan Izhar
a. Guru menunjukkan Q.S. al-Ghasiyah 1-10 melalui media/alat peraga/
alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton (tulisan
yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan
multimedia berbasis ICT atau media lainnya
Al-Qur'an Hadis - Kurikulum 2013
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b. Peserta didik diminta mencermati contoh bacaan Izhar yang terdapat
pada Q.S. al-Ghasiyah 1-10
c. Guru memberikan contoh cara membaca Q.S. al-Ghasiyah 1-10
d. peserta didik mendengarkan dan menirukan bacaan guru secara
berulang-ulang dengan benar sampai lancar
e. Guru memberikan penegasan contoh cara membaca hukum bacaan
Izhar yang terdapat pada Q.S. al-Ghasiyah 1-10
f. Peserta didik mendengarkan dan menirukan bacaan guru secara
berulang-ulang dengan benar sampai lancar
g. Peserta didik menulis lafal dan alasan hukum bacaan Izhar yang terdapat
pada Q.S. al-Ghasiyah 1-10
h. Guru dan peserta didik bertanya jawab terkait materi hukum bacaan
Izhar

B. Hukum Bacaan Ikhfa’
- Memahami Hukum Bacaan Ikhfa’
a. Guru memberikan penjelasan tentang pengertian Ikhfa’
b. Guru menunjukkan contoh bacaan Ikhfa’ melalui media/alat peraga/alat
bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton (tulisan
yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan
multimedia berbasis ICT atau media lainnya
c. Peserta didik diminta mencermati contoh bacaan Ikhfa’
d. Guru memberikan contoh cara membaca hukum bacaan Ikhfa’
e. Peserta didik mendengarkan dan menirukan bacaan guru secara
berulang-ulang dengan benar sampai lancar
f. Guru dan peserta didik bertanya jawab terkait materi hukum bacaan
Ikhfa’

-

Menerapkan Hukum Bacaan Ikhfa’

a. Guru menunjukkan Q.S. al-Insyirah melalui media/alat peraga/alat
bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton (tulisan
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yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan
multimedia berbasis ICT atau media lainnya
b. Peserta didik diminta mencermati contoh bacaan Ikhfa’ yang terdapat
pada Q.S. al-Insyirah
c. Guru memberikan contoh cara membaca Q.S. al-Insyirah
d. peserta didik mendengarkan dan menirukan bacaan guru secara
berulang-ulang dengan benar sampai lancar
e. Guru memberikan penegasan contoh cara membaca hukum bacaan
Ikhfa’ yang terdapat pada Q.S. al-Insyirah
f. Peserta didik mendengarkan dan menirukan bacaan guru secara
berulang-ulang dengan benar sampai lancar
g. Peserta didik menulis lafal dan alasan hukum bacaan Ikhfa’ yang terdapat
pada Q.S. al-Insyirah
h. Guru dan peserta didik bertanya jawab terkait materi hukum bacaan
Ikhfa’

Catatan:
Guru dapat mengembangkan model pembelajaran yang digunakan dalam
kompetensi ini adalah bermain kartu kata (Short Card). Model pembelajaran ini
bertujuan untuk mentransfer pengetahuan dan mengembangkan keterampilan
(skill) pemecahan masalah dan tingkah laku, serta mengeksplorasi materi
pelajaran.
a. Guru menyiapkan media kartu kata yang tiap lembar kertas tertulis lafal
yang merupakan contoh hukum bacaan Izhar dan Ikhfa’dan lembar lainnya
tertulis hukum bacaan dan alasannya
b. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok
c. Peserta didik mencocokkan lafal dengn hukum bacaan dan alasannya secara
berkelompok
d. Peserta didik menunjukkan hasil kerja kelompok dalam mencocokkan lafal
dengan hukum bacaan dan alasannya
e. Guru memberikan apresiasi dan menunjukkan jawaban yang benar dalam
mencocokkan lafal dengn hukum bacaan dan alasannya
Al-Qur'an Hadis - Kurikulum 2013
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f. Guru dan peserta didik berulangkali membaca contoh hukum bacaan Izhar
dan Ikhfa’ sampai lancar
g. Guru memberi penguatan dengan meberikan contoh dan penjelasa cara
membaca hukum bacaan Izhar dan Ikhfa’ yang benar
2. Penutup
Pada kolom kegiatan “Aku Bisa,” guru membimbing peserta didik untuk cara
membaca hukum bacaan Izhar dan Ikhfa’ yang terdapat pada Q.S. al-Ghasiyah
1-10 dan al-Insyirah yang benar.
Secara individu peserta didik menirukannya berulang kali sampai lancar. Kemudian
peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan bacaannya baik secara individu,
kelompok maupun klasikal.
Guru memberikan penguatan dan refleksi dengan menyampaikan hikmah dalam
membaca Al-Qur'an secara tartil dan menyampaikan pesan hati-hati agar tidak
berpaling dari tuntunan kitab Allah dan sunah Rasulullah

√ Hikmah
Sebagai bentuk motivasi, guru memberi penjelasan singkat tentang keutamaan
membaca dengan tartil.
√ Hati-Hati
Sebagai rambu-rambu, agar peserta didik dapat memahami dan melakukan tindakan
yang benar serta menghindari hal-hal yang tidak dibenarkan guru memberikan penegasan
yang membedakan cara membaca Izhar dengan jelas dan Ikhfa’ dengan samar

√ Rangkuman
Pada kolom “Rangkuman”, guru menyampaikan garis besar materi dalam pembelajaran
tentang Izhar dan Ikhfa’

54

Buku Guru Kelas 4 MI

G. PENILAIAN
1. Penilaian Tes Tulis
Pada ''Ayo Berlatih'' Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam
kegiatan menjawab soal uraian tertulis secara individual

√ Kunci Jawaban Soal Uraian
1. Izhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Menurut ilmu tajwid yaitu apabila

Ë ÆB bertemu dengan salah satu dari huruf ®
ada nun sukun ÁÍ atau tanwin ÇBÈB
Â¡º¹ dan cara membacanya jelas.

2. Contoh bacaan Izhar

řÈ ƈČ Ê£ÁÍ ƈË
ÁÉ ÃÍ ÉƎƊÍ ƔÉ
±Í ţÉ Ɗ§Í ÃÉ
3. Ikhfa’ menurut bahasa artinya samar. Dalam pengertian ilmu tajwid Ikhfa’ adalah

Ç ÈBË ÆB  bertemu dengan salah satu dari lima
apabila ada nun sukun ÁÍ atau tanwin B
belas huruf, yaitu :
¾½¼¸·¶µ´³²°¯¬«ª
4. Huruf Ikhfa’ ada 15 (lima belas) huruf, yaitu :

¾½¼¸·¶µ´³²°¯¬«ª
5. Contoh bacaan Ikhfa’ (skor tiap item contoh : 2)
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ŕÉƎƊÉÃÍ ŬÊ ŗÉƆÍÉśÆřÉƆƔÍţÉ
ÀČÊŝřÈ ÉƅŕÉƎŠÉ Ëŗ

Ë
§ Ǣ ŬÉ Š
É ÆƜŠÍ ŷ
Rubrik Penilaian
No.
Soal
1.

2.

3

4

5
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Rubrik Penilaian
a.
b.
c
a.

Jawaban betul dan sempurna, skor 4
Jawaban betul dan kurang sempurna, skor 2
Jawaban salah, skor 1
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban dan ke tiganya betul, skor

b.
c.
d.
a.

4
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban, dua jawaban betul, skor 3
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban, satu jawaban betul, skor 2
Jika peserta didik menjawab dan jawabannya salah, skor 1
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban dan ke tiganya betul, skor

b.
c.
d.
a.

4
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban, dua jawaban betul, skor 3
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban, satu jawaban betul, skor 2
Jika peserta didik menjawab dan jawabannya salah, skor 1
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban dan ke tiganya betul, skor

b.
c.
d.
a.

4
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban, dua jawaban betul, skor 3
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban, satu jawaban betul, skor 2
Jika peserta didik menjawab dan jawabannya salah, skor 1
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban dan ke tiganya betul, skor

4
b. Jika peserta didik menjawab tiga jawaban, dua jawaban betul, skor 3
c. Jika peserta didik menjawab tiga jawaban, satu jawaban betul, skor 2
d. Jika peserta didik menjawab dan jawabannya salah, skor 1
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Skor

4

4

4

4

4

Pedoman Penilaian
Skor maksimal 20
Skor diperoleh
Nilai Akhir =

---------------

x 100

Skor maksimal

4. Penilaian sikap
Peserta didik memberi beri tanda centang (√ ) pada kolom sangat setuju, setuju,
atau tidak setuju di bawah ini, guru mengarahkan siswa untuk memilih salah satu
jawaban sesuai pemahamannya
No
1
2
3
4
5

Sangat
Setuju

Kejadian /Peristiwa

Setuju

Tidak
Setuju

Fery membaca Al-Qur'andengan suara yang
merdu tapi tidak menggunakan kaidah ilmu
tajwid yang benar
Nabila membaca bacaan Izhar dengan cara
jelas
Apabila ada orang membaca Al-Qur'ansaya
selalu mendengarkan dengan baik
Tajwid adalah ilmu yang kuno dan tidak
penting untuk dipelajari
Mahrus menanyakan cara membaca Ikhfa’
yang benar meskipun sudah dijelaskan karena
ia belum faham
Petunjuk penskoran

No.
1.
2.
3.
4.
5.

Rubrik Penilaian
Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1
Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3
Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1
Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1
Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1

Skor
3
3
3
3
3
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Pedoman Penilaian
Skor maksimal 15
Skor diperoleh
Nilai Akhir =

---------------

x 100

Skor maksimal

- Penilaian Performen
Perhatikan kolom ''Aku bisa'', guru dapat memberikan penilaian sbb.
Pada penilaian kompetensi menerapkan cara membaca hukum bacaan Izhar
dan Ikhfa’ yang terdapat pada Q.S. al-Ghasiyah 1-10 dan al-Insyirah
menggunakan rentang nilai, yaitu sangat baik, baik, sedang, kurang.
Ketentuan nilai masing-masing rentang sebagai berikut:
R5 (!.5#%65$#%5''5.,.#&5(5&(,5--/#5(!(5%#"
Rentang nilainya 90 - 100
R5 #%65$#%5''5%/,(!5.,.#&5(5%/,(!5&(,5--/#5(!(5%#"8
Rentang nilainya 80 - 89
R5 (!65$#%5''5%/,(!5.,.#&5(5%/,(!5--/#5(!(5%#"8
Rentang nilainya 70 - 78
R5

/,(!65$#%5''5.#%5.,.#&85(.(!5(#&#(355mf

Untuk mengamati unjuk kerja peserta didik guru dapat menggunakan alat atau
instrumen, misalnya daftar cek (centang).
Contoh:
Format Penilaian Membaca Al-Qur'an
Nama peserta didik: ________ Kelas: _____
Format Penilaian Membaca Al-Qur'an
No.
1
2
3
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Aspek Yang Dinilai
Makhraj huruf
Kebenaran bacaan Tajwid
Kelancaran membaca
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1

Rentang Nilai
2
3

4

Skor
Keterangan rentang nilai
1 = kurang

2 = sedang

3 = baik

4 = sangat baik

Penilaian Sikap.
Nama peserta didik: ________ Kelas: _____
Format Penilaian Membaca Al-Qur'an
No.
1
2
3
4

Aspek Yang Dinilai

1

Rentang Nilai
2
3

4

Keterlibatan
Inisiatif
Perhatian
Tanggung Jawab
Skor
Skor maksimal
1 = kurang

2 = sedang

3 = baik

4 = sangat baik

Catatan:
R55 /,/5 *.5 '(!'(!%(5 -)&5 ,#%/.5 ,/,#%5 (5 *(-%),((35 --/#5
dengan kebutuhan peserta didik.
R55 /,/5#",*%(5''#&#%#5..(5-#%*5./5(#&#7(#&#5%,%.,53(!5#'#&#%#5
peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Terkait dengan sikap atau
nilai nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik, penilaian dapat dilakukan
melalui tabel berikut.
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Contoh Rubrik Penilaian Sikap

No

Kriteria

Nama
peserta
didik

Kerjasama

Keaktifan

Disiplin

Tepat waktu

M M M B

M M M B

M M M B

M M M B

K

K

K

K

B

T

T

B

T

T

B

T

T

B

T

T

Guru menilai peserta didik terhadap sikap mereka dalam mengikuti aktifitas
pembelajaran. Aktivitas dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti sikap: tolongmenolong, disiplin, jujur, sopan santun, dan lain-lain
MK

=

MB

=

MT

=

BT

=

Membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan
perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai
konsisten).
Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah memperlihatkan tandatanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator namun belum
konsisten).
Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tandatanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

√ Tugasku
a. Tugas Individu
Peserta didik diminta membaca al-Ghasiyah dan al- Insyirah dengan menggunakan
kaidah ilmu tajwid yang benar dihadapan orang tuanya kemudian meminta orang
tua untuk menyimaknya dan memberikan komentar serta memberikan paraf pada
kolom yang tersedia.
b. Tugas Kelompok
Peserta didik diminta mencari dan menulis secara berkelompok lafal-lafal yang
terdapat bacaan Izhar dan Ikhfa’ pada Surah al- Bayyinah pada form yang tersedia.
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H. PENGAYAAN
Dalam kegiatan pembelajaran, bagi peserta didik yang sudah mencapai kompetensi
yang ditentukan diminta untuk mengerjakan materi pengayaan dengan mencari
contoh bacaan Izhar dan Ikhfa’ pada Al-Qur'an atau membimbing teman yang belum
mengusai materi.

I. REMEDIAL
Bagi peserta didik yang belum menguasai materi, guru terlebih dahulu mengidentifikasi
hal-hal yang belum dikuasai. Berdasarkan itu, peserta didik kembali mempelajarinya
dengan bimbingan guru, dan dilakukan penilaian kembali.
Pelaksanaan remedi dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang sesuai dengan
keadaan, misal 30 menit setelah jam belajar selesai.

J. INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA
Aktivitas peserta didik di sekolah sebaiknya dikomunikasikan dengan orang tuanya.
Komunikasi ini berguna untuk keterpaduan pembinaan terhadap peserta didik. Secara
teknis, sekolah (guru) dan orang tua menyediakan buku penghubung.peserta didik
diminta memperlihatkan komentar guru pada buku penghubung kepada orang tuanya
dengan memberikan komentar balasan dan paraf.
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UJI KOMPETENSI

LATIHAN SOAL ULANGAN
AKHIR SEMESTER GANJIL
I. Berilah tanda silang pada huruf (a, b, c atau d) di depan jawaban yang paling benar !
1. Surah an-Nashr artinya… .
a. kesusahan

c. perjuangan

b. kesedihan

d. pertolongan

Ë
2. Áŕ
É ƄÉ öƌƊČ§ lanjutan ayat di samping adalah… .
a. ŕŠ§
Æ ÃÉ žÍ É§
b. Æŕŗ§°Č ƄÉ

c. ŕŗÉÃČÉś
d. ÆƜƈÉ ŷÉ

3. Lafal bacaan tasbih adalah….

Ë Ê̄ ƈţƅÍÉ§
a. ĺ§
ÍÉ

Ë ±ſË żÍ ÉśŬÉ§
c. ĺ§
Ê Í

b. ĺ§
Ê Áŕ
É ţÉ ŗÍ ŬÊ

d. ±Ê ŗÉƄÍ É§ĺ§Ê

a. kami memberimu

c. orang-orang yang membencimu

b. dan berkurbanlah

d. nikmat yang banyak

4. ¾
É œÉËƊŕŮÉ artinya....

5. Al-Kautsar adalah nama.... di syurga
a. buah

c. malaikat

b. bidadari

d. telaga

6. Salah satu perintah Allah dalam surah al-Kautsar adalah ibadah ….
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a. zakat

c. puasa

b. salat

d. muamalat
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Ë ¿Ë ŰÉž
7. ¾Đ
É ŗ±É ƅ
É
a. ±ÉÉŝÃÍ ƄÉ ƅÍ§

c. ±É ţÉ Ɗ§Í ÃÉ

b. ±ÊÉśŗÍ Éƕ§Í

d. ±Ê ŗÉƄÍ É§

8. Surah al-Kautsar diturunkan di kota…….
a. Makkah

c. Mesir

b. Madinah

d. Yaman

Ë Ë̄
9. ŕţÆ ŗÍ Ų
É ªƔ ŸÚ ƅÍ§ÃÉ lafal tersebut terdapat dalam surah…….
a. al-Fatihah
c. an-Nas
b. al-‘Adiyat

d. al–Insyirah

10. ÁÉ±ÍÉŝÉōÉžƌËŗÿ lanjutan ayat di samping adalah….
a. ŕţÆ ŗÍ Ų
É

c. ŕţÆ Í̄ ÉƁ

b. ŕţÆ ŗÍ Ű
Ê

d. ŕŸÆ ƂÍ ƊÉ
11. Lafal di bawah ini yang terdapat pada surah al – ‘Adiyat ayat ke-4 adalah…..
a. ŕŸÆ ƂÍ Ɗ
É ƌË ËŗÁÉ±ÍÉŝÉōÉž

Ë Ë̄
b. ŕţÆ ŗÍ Ų
É ªƔ ŸÚ ƅÍ§ÃÉ

c. ŕţÆ Í̄ ÉƁªË ƔÚ±ËÃÍ ƈÊ ƅÍŕÉž

Ë Ë
d. ŕţÆ ŗÍ Ű
Ê ª±Ú ƔÍ żƈÊ ƅÍŕÉž

12. Setiap orang yang akan melakukan suatu ibadah harus didahului dengan ....
a.

upacara

c. niat

b.

sesaji

d. puasa

Ë artinya ... .
13. ¿Ê ŕƈÉ ŷÍ Éƛ§ÍÉŕƈƊČ§
a. sesungguhnya aku beramal
b. sesungguhnya aku lupa amal

c. sesngguhnya tidak ada amal
d. sesungguhnya amal itu

14. Amal yang tidak diniati dengan ikhlas karena Allah, tapi karena ingin dipuji orang
disebut... .
a. sabar

c. qona’ah

b. tawakal

d. riya’

Al-Qur'an Hadis - Kurikulum 2013

63

15. Setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan ... .
a. pekerjaanya

c. apa yang diniatkan

b. upahnya

d. yang diusahakan

16. Contoh bacaan ikhfa adalah….

Ë ÁƈË
a. ÀÈƆÍŷ
Í

Ë ÀƜÉ Ŭ
b. Ɠƍ
Ç É
É

c. Àŕ
É ÇřƔÉ Í̄ žË
Ç ŸÉ ·

È ÃŦ
Ë
d. ¼
Í É ÁÍ ƈ

17. Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertaqwa . Karena itu kita
harus bertakwa ....
a. di rumah

c. di masjid

b. di sekolah

d. di manapun kita berada

18. Sebagai hamba yang bertakwa, dalam setiap perbuatan kita harus selalu ingat pada
aturan-aturan ....
a. manusia

c. Allah dan rasul-Nya

b. malaikat

d. rasul Allah

Ë
Ë Čś§ÿ
19. Éĺ§½
ª
É ƊÍ ƄÊ  Lafal yang tepat unuk melengkapi potongan Hadis tersebut
adalah ....
a. «ƔÍ ţÉ

c. ÀÉÊŝƔÍ ţÉ

b. ŕƈÉ ÊŝƔÍ ţÉ
d. ÉřƊÉŬ
É §Í
É ţƅ
20. Imam Turmudzi dalam Hadis tentang taqwa disebut ....
a. sanad

c. sunnah

b. matan

d. rowi

Ë Čś§Ë adalah ....
21. Arti kata Éĺ§½
a. bertaqwalah kamu kepada Allah
b. bertaqwalah kamu kepada rasul
c. bertaqwalah kamu kepada malaikat
d. bertaqwalah kamu kepada manusia
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22. Di bawah ini yang bukan termasuk perbuatan taqwa adalah ....
a. menjalankan salat lima waktu

c. berbakti kepada kedua orang tua

b. bermain judi

d. tidak mengumpat pengemis

23. Menjalankan perintah Allah harus dilakukan dengan niat ....
a. sabar

c. ihlas

b. tekun

d. khusyu’

24. Iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan ... niscaya akan menghapusnya.
a. baik

c. jahat

b. buruk

d. maksiat

25. Perbuatan baik adalah arti dari kata ....
a. ÉřƊÉŬ
É §Í
É ţƅ

c. ŕƈÉ ÊŝƔÍ ţÉ

b. ÉřœĐÉƔŬ
Č ƅ§

Ë Čś§Ë
d. Éĺ§½

È ÊƆŦÊ Ëŗ³ŕ
Ë ƅŕË ŦÉ Ã lafal yang bergaris bawah artinya ....
26. ÁÈ Ŭ
É ½
É ƊČƅ§½
É ţ
É
a. Allah
c. manusia
b. malaikat

d. hewan

27. Cara membaca bacaan Izhar adalah….
a. jelas

c. berdengung

b. samar

d. masuk dengan dengung

28. Huruf Izhar halqi ada…..
a. 4

c. 6

b. 5

d. 7

29. Kelompok huruf Izhar halqi adalah….
a. ¸¼½¾

c. ³´µ¶·

b. »ƍº¹®¡

d. ª«¬°¯

30. Agar bisa membaca al-Quran dengan fasih dan benar kita perlu belajar ilmu….
a. tauhid

c. agama

b. tajwid

d. fikih
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31. Contoh bacaan Izhar halqi adalah…..
a.  È̄ ƔÍ ƎË Ů
É ¡È ƓŮÉ

Í

Ë
b. § Ǣ Ŭ
É ÆƜŠÍ ŷ
É Š

Ë ŰÁŷ
c. ÀÉ ƎË ËśƜ
É ÍÉ
Ë ţ
d. §°¥Ë È̄ Ŭŕ
É

32. Ikhfa artinya….
a. dengung

c. jelas

b. ghunnah

d. samar

33. Kelompok huruf ikhfa adalah…..
a. ³´µº·

c. ³´µ¶·

b. ³´µº±

d. ³Åµº·

Ë
34. Pada lafal Áŕ
Ç ŬÉ ƊÍ § terdapat hukum bacaan……
a. ikhfa

c. idgham

b. Izhar

d. iqlab

35. řË ƔČ±Đ °Ê ÁÍ ƈË Di sebut bacaan ikhfa karena….
a. nun sukun Á
Í bertemu À

c. nun sukun Á
Í bertemu º

b. nun sukun Á
Í bertemu °Ê

d. nun sukun Á
Í bertemu ´

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat !

Ë
1. ±ÊÉśŗÍ Éƕ§ÍÃÉ ƍ
Ê ÁČ § kata yang tepat untuk melengkapi ayat di samping adalah… .
2.

ÄÃÉ ƊŕÉ ƈÉ artinya... .

3. Penyembelihan hewan kurban pada tanggal….,….,….,….Dzulhijjah
4. Salah satu hikmah silaturrahim adalah akan dipanjangkan … .

Ë ţ pada lafal di samping terdapat bacaan… .
5. §°É ¥Ë È̄ Ŭŕ
É
6. Menurut bahasa taqwa artinya ....

Ë ¾É ƊÍ ŷŕ
7. ¾
É ±É²ÍÃ
É ƊÉŸÍ Ų
É ÃÉÃÉ bacaan ikhfa pada ayat di samping terdapat pada lafal... .
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8. Berjanji tidak mengulangi perbuatan salah yang pernah dilakukan disebut... .
9. Bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang ... .
10. Surah al-’Adiyat diakhiri dengan dengan lafal... .

III.Jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ini dengan benar !
1. Tulislah kembali ayat berikut dan berilah syakkal!

±ţƊ§Ã¾ŗÌ±ƅ¿Űž
2. Tuliskan 3 contoh perintah Allah!
3. Ada berapa huruf Izhar halqi? Sebutkan!
4. Tulislah surah ke-2 dari surah al-’Adiyat!
5. Berilah 3 contoh bacaan ikhfa!
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KUNCI JAWABAN

I. PILIHAN GANDA
1 D

11

A

21

A

31

D

2 C

12

C

22

B

32

D

3 B

13

D

23

C

33

C

4 C

14

D

24

A

34

A

5 D

15

C

25

A

35

B

6 B

16

C

26

C

7 D

17

D

27

A

8 A

18

C

28

C

9 B

19

B

29

B

10 D

20

D

30

B

II. ISIAN SINGKAT
1. ¾
É œÉËƊŕŮÉ
2. Apa yang diniatkan

6. Takut, patuh, taat atau menjaga
7. Ikhfa’ Syafawi

3. 10, 11, 12, 13

8. ¾
É ƊÍ ŷÉ

4. umurnya

9. baik

5. Izhar

10. ±Ɣ
Ç ËŗŦÉ Éƅ

III. URAIAN

Ë ¿Đ ŰÉž
1.±Í ţÉ Ɗ§Í Ã
É ŗ±É ƅ
É
É ¾Đ
2. Salat, puasa, zakat (terserah korektor)
3. Ada 6 (enam) huruf ¡Â®¹ dan º

Ë Ɣ±Ã
4. ŕţÆ Í̄ ÉƁªŕ
É Ë ƈÊ ƅÍŕÉž

Ë
È
5. § Ǣ Ŭ
É ÆƜŠÍ ŷÀČÊŝřÉƅŕÉƎŠÉ ËŗŕÉƎƊÉÃÍ ŬÊ ŗÉƆÍÉśÆřÉƆƔÍţÉ (terserah korektor)
É Š
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PELAJARAN 7

MARI BELAJAR
SURAH AL LAHAB
A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI-1

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya

KI-2

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya

KI-3

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

B. KOMPETENSI DASAR (KD)
1.1.

Menerima Q.S. al-Lahab (111) sebagai firman Allah Swt.

1.2.

Mengamalkan ajaran Q.S. al-Lahab (111)

2.1 .

Terbiasa menghindari akhlak tercela sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. al-Lahab (111)

3.1 .

Mengetahui arti Q.S. al-Lahab (111)

3.2 .

Memahami isi kandungan Q.S. al-Lahab (111)

C. INDIKATOR PEMBELAJARAN
1. Mengartikan Surah al-Lahab dengan benar
2. Menjelaskan isi kandungan Surah al-Lahab dengan benar
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan
peserta didik mampu:
1. Menerjemahkan Surah al-Lahab dengan benar
2. Menjelaskan isi kandungan Surah al-Lahab dengan benar

E. MATERI POKOK
1. Lafal Surah al-Lahab

ÀƔË ţË±ƅ§
Č ÁË ƈÉ ţÍ ±ƅ§
Č ƌË ÌƆÚ ƅ§ÀËŬÍ Ëŗ

È̈
Ë Éª
Č ÉśÃ
Ï ¨
Í ŗČÉś
É ÉƎÉƅƓŗÉ£§ É̄ Ɣ

 Ñ  È̈ ÉƎÉƅª§
Í £ŕƈÉ
É °É §±ŕÆ ƊƑ
É ÉƆŰ
É ŬÉ ƄÉ ŕƈÉ Ã
É ƊÉŻÉ
Í ƔÉŬ
É Ð ¨
É ÊƌƊÍ ŷƑ
É ÊƌÊƅŕƈ

Ë
Ë̄ Ë ž
Ë Ò  Ë̈ ·
Ó  È̄ ŬÉ ƈ
É ţÉ ƅÍ§ÉřÉƅŕƈČ ţ
É ƍÉ ƔŠƓ
É ÊƌÊśÉ±£É ƈ§
Í ÃÉ
É ÁÍ ƈ¿Ç ŗÍţŕ

2. Terjemah Surah al-Lahab
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia!
2. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak (neraka).
4. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar (penyebar fitnah).
5. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.

3. Isi kandungan Surah al-Lahab
1. Surah al-Lahab adalah surah yang ke 111, terdiri dari 5 ayat dan termasuk
surah makiyah, nama al-Lahab diambil dari ayat ke-3 yang berarti gejolak api.
Surah al-Lahab turun sesudah surah an-Nasr.
2. Abu Lahab memusuhinya nabi Muhammad saw. karena nabi Muhammad saw.
menerima perintah untuk mendakwahkan agama Islam.
3. Meskipun dimusuhi dan dihalang-halangi dengan berbagai cara, namun nabi
Muhammad tetap melanjutkan dakwah Islam.
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4. Surah al-Lahab memberikan ancaman kepada Abu Lahab dan istrinya karena
menentang dakwah Nabi Muhammad saw., meskipun harta benda Abu Lahab
sangat banyak, tetapi semua itu tidak akan dapat menyelamatkanya dari siksa
Allah Swt.

F. PROSES PEMBELAJARAN
1. Pendahuluan
a. Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa
bersama
b. Guru menyapa, memeriksa kehadiran dan kerapian peserta didik
c. Guru memberikan motivasi peserta didik dengan menyampaikan tujuan
pembelajaran
d. Guru menyajikan apersepsi
e. Guru mempersiapkan alat peraga teks lafal, mufrodat dan terjemah al-Lahab

2. Kegiatan Inti
A. Membaca Surah al-Lahab
1) Guru memberi motivasi bagaimana kelebihan orang yang membaca alQur’an. Didalam buku teks selalu diawali dengan kalimat”Amati dan
ceritakan gambar berikut”. Di setiap akhir bab ada ''rangkuman'', ''hikmah'',
dan ''ayo berlatih''.
2) Peserta didik mengamati gambar dan membuat pertanyaan berdasar gambar
yang diamati
3) Peserta didik mengamati teks surah al-Lahab
4) Peserta didik membaca al-Lahab bersama-sama dengan guru
5) Pesera didik membaca surah al-Lahab ayat perbvayat hingga mahir, dan
mencermati huruf, tanda baca dan hukum bacaan.
Pada kolom Kegiatan, guru membimbing peserta didik membaca surah alLahab ayat per ayat hingga mahir dan mencermati huruf, tanda baca dan
hukum bacaan tajwid yang sudah dipelajari serta menulis kembali surah AlLahab dengan baik dan benar.
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Pada Kolom Insya Allah ''Aku bisa'', peserta didik diminta menirukan kembali
bacaan surah al-Lahab secara berulang sehingga lancar kemudian membaca
surah al-Lahab di depan kelas.
B. Menterjemah Surah Al-Lahab
1. Guru menyiapkan dan memberi motivasi berkaitan dengan manfaat bagi
orang yang membaca dan memahami arti Surah al-Lahab.
2. Peserta didik mengamati mufradat surah al-Lahab kemudian melafalkan
bersama guru sampai lancar
3. peserta didik berlatih memahami dan menghafal mufradat surah al-Lahab
dengan menulis arti mufradat surah al-Lahab pada kolom yang tersedia
4. Guru memberi motivasi, agar peserta didik bersemangat menterjemah per
ayat surah al-Lahab, kemudian berlatih menerjemah ayat per ayat surah alLahab hingga lengkap satu surah.
5. Peserta didik diminta untuk membaca terjemah per ayat surah al-Lahab di
buku teks.

Catatan.
Pada kolom Insyaallah, Aku bisa: guru membimbing peserta didik untuk bisa
menterjemahkan surah al-Lahab yang benar.Secara individu peserta didik
membaca terjemah surah al-Lahab berulang sampai hafal. Kemudian peserta
didik untuk mendemonstrasikan hafalannya secara individu, kelompok maupun
klasikal.

C. Memahami Isi Kandungan Surah al-Lahab
1. Guru menyiapkan dan memberi motivasi berkaitan dengan isi kandungan
surah al-Lahab.
2. Peserta didik mengamati gambar dan membuat pertanyaan berdasar gambar
yang diamati
3. Guru bertanya kepadapeserta didik: Siapa diantara kalian yang sudah tahu
isi kandungan surah al-Lahab? Jika ada, mintalah untuk menjelaskan secara
singkat kepada teman-temannya. Jika tidak, ajaklah peserta didik untuk
mempelajari isi kandungan Al-Qur'an.
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4. Guru menjelaskan isi kandungan surah al-Lahab dengan jelas dan penuh
kesabaran.
5. Guru terus memberi motivasi, agar peserta didik bersemangat untuk
memahami isi kandungan surah al-Lahab.
6. Pada kolom kegiatan, peserta didik diminta membaca dan menelaah isi
kandungan surah al-Lahab pada buku teks kemudian diminta menjelaskan
secara lisan dan bertanya jawab tentang isi kandungan surah al-Lahab,
selanjutnya bergabung ke kelompok masing-masing secara tertib diminta
untuk mendiskusikan dalam bentuk menulis secara singkat isi kandungan
surah al-Lahab di lembar kertas, dan membacakan hasil kerja kelompoknya
di depan teman-temannya.Setelah dikomentari guru/dinilai ditempel di
papan pajang di kelas.
7. Pada kegiatan ''Aku bisa'' siswa diminta menjelaskan isi kandungan surah
al-Lahab di depan kelas

Catatan Umum.
Setiap akhir pembelajaran, setiap kompetensi (membaca, menghafal, menulis,
menerjemah dan memahami isi kandungan) guru selalu memberikan penguatan,
terutama bagi peserta didik yang tergolong lambat. Jangan lupa,selalu memberi
motivasi untuk belajar.

3. Penutup
Guru menutup pelajaran dengan kegiatan refleksi dan rmemberikan pesan-pesan
positif terkait kandungan surah al-Lahab dan mengakhirinya dengan mengucap
bacaan hamdalah dan salam

√ Hikmah
Sebagai motivasi, guru memberi penjelasan singkat tentang terjemah, isi kandungannya,
dan kebaikan membaca surah al-Lahab.
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√ Hati-Hati
Sebagai motivasi, guru memberi penjelasan singkat sebagai implementasi dari
pengamalan surah al-Lahab agar peserta didik dalam senantiasa mendukung
perjuangan dakwah Islam agar selamat dunia akherat .

√ Rangkuman
Pada kolom “Rangkuman”, guru menyampaikan garis besar dalam pembelajaran surah
al-Lahab

G. PENILAIAN
- Penilaian Tes Tulis
Menjawab Pertanyaan Uraian
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan individu
menjawab pertanyaan materi surah al-Lahab secara tertulis.

√ Kunci jawaban :
1. Karena diturunkan di Makkah atau sebelum hijrah Nabi Muhammad
2. È̈ ÉƎÉƅª§
É °É §±ŕÆ ƊƑ
É ÉƆŰ
Í ƔÉŬÉ
3. Menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad saw. dengan menyebar fitnah
4. Tetap melanjutkan dakwah Islam dan senantiasa memohon pertilongan kepada
Allah
5. Karena tidak bisa menerima diangkatnya Muhammad sebagai Rasulullah dan
mendakwahkan agama Islam.

74

Buku Guru Kelas 4 MI

No.
Soal
1.

2.

3.

4.

5.

Rubrik Penilaian
a.
b.
c.
a.
b.
c.
a.
b.
c.
a.
b.
c.
a.
b.
c.

Skor

Jawaban betul dan sempurna, skor 3
Jawaban betul dan kurang sempurna,
Jawaban salah, skor 1
Jawaban betul dan sempurna, skor 3
Jawaban betul dan kurang sempurna,
Jawaban salah, skor 1
Jawaban betul dan sempurna, skor 3
Jawaban betul dan kurang sempurna,
Jawaban salah, skor 1
Jawaban betul dan sempurna, skor 3
Jawaban betul dan kurang sempurna,
Jawaban salah, skor 1
Jawaban betul dan sempurna, skor 3
Jawaban betul dan kurang sempurna,
Jawaban salah, skor 1

skor 2

3

skor 2

3

skor 2

3

skor 2

3

skor 2

3

Pedoman Penilaian
Skor maksimal 20
Skor diperoleh
Nilai Akhir =

---------------

x 100

Skor maksimal

- Penilaian sikap
Peserta didik memberi tanda centang (√ ) pada kolom sangat setuju, setuju, atau
tidak setuju di bawah ini, guru mengarahkan siswa untuk memilih salah satu
jawaban sesuai pemahamannya
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No
1

2
3
4
5

Kejadian/Peristiwa
Pak Udin melarang anaknya ikut mengaji di TPQ
karena anaknya sudah kelas VI dan akan mengahadapi
Ujian Nasional
Masjid di desa direhab dan diperluas, pak Toni rela
mewakafkan sebagian tanahnya untuk pembangunan
masjid
Maryam senang mengajak teman-temannya pergi
mengaji di pondok pesantren
Admad senang bergurau dan berlari-lari di masjid
Hartini membaca Al-Qur'an baik sekali karena ia
suaranya merdu dan menguasai ilmu tajwid

SS

S

TS

Petunjuk penskoran
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Rubrik Penilaian
Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1
Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3
Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1
Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1
Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1

Skor
3
3
3
3
3

Pedoman Penilaian
Skor maksimal 15
Skor diperoleh
Nilai Akhir =

---------------

x 100

Skor maksimal
- Penilaian Performen
a. Menghafal Terjemah surah al-Lahab
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan individu
Menghafal lafal dan terjemah surah al-Lahab.
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Contoh rubrik penilaian
No.

Nama peserta didik

1

Kategori
2
3

4

1
2
3
4
5
1= kurang

2=sedang

3= baik

4=sangat baik

Keterangan :
Sangat baik

(90-100)

: Hafalan lancar,tartil,lagu/berirama.

Baik

(80-89 )

: Hafalan lancar sesuai kaidah bacaan

Sedang

(70-78 )

: Hafalan kurang lancar sesuai kaidah bacaan.

Kurang

( <70

: Hafalan tidak lancar

)

Catatan:
R55 /,/5 *.5 '(!'(!%(5 -)&5 ,#%/.5 ,/,#%5 (5 *(-%),((35 --/#5
dengan kebutuhan peserta didik.
R55 /,/5#",*%(5''#&#%#5..(5-#%*5./5(#&#7(#&#5%,%.,53(!5#'#&#%#5
peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Terkait dengan sikap atau
nilai nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik, penilaian dapat dilakukan
melalui tabel berikut.
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Contoh Rubrik Penilaian Sikap

No

Kriteria

Nama
peserta
didik

Kerjasama

Keaktifan

Disiplin

Tepat waktu

M M M B

M M M B

M M M B

M M M B

K

K

K

K

B

T

T

B

T

T

B

T

T

B

T

T

Guru menilai peserta didik terhadap sikap mereka dalam mengikuti aktifitas
pembelajaran. Aktivitas dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti sikap: tolongmenolong, disiplin, jujur, sopan santun, dan lain-lain
MK

=

MB

=

MT

=

BT

=

Membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan
perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai
konsisten).
Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah memperlihatkan tandatanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator namun belum
konsisten).
Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tandatanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

√ Tugasku
Individiu
Guru memberikan tugas mandiri kepada anak untuk menghafal terjemah surah
al-Lahab dihadapan orang tua kemudian orang tua memberikan komentar disertai
paraf pada kolom yang telah disediakan
Kelompok
Guru memberikan tugas kelompok untuk berdiskusi tentang pokok isi kandungan
surah al-Lahab serta membuat kaligrafi surah al Lahab dengan terjemahannya
seindah mungkin untuk dipajang di kelas
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H. PENGAYAAN
Peserta didik yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta mengerjakan materi
pengayaan yang sudah disiapkan berupa soal-soal yang berkaitan dengan surah alLahab, terjemah dan isi kandungannya.

I. REMEDIAL
Peserta didik yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan kembali
materi surah al-Lahab, terjemah dan isi kandungannya. Guru melakukan penilaian
kembali terhadap hasil pekerjan siswa. Pelaksanaan remedial dilakukan pada hari dan
waktu tertentu yang disesuaikan, misalkan 30 menit setelah jam pulang.

J. INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA
Guru memintapeserta didik untuk meperlihatkan kolom “tugas mandiri” dalam buku
teks kepada orang tuanya denga memberikan komentar dan paraf. Kegiatan ini juga
dapat dilakukan dengan mengunakan buku penghubung guru dan orang tua atau
komunikasi langsung dengan orang tua untuk mengamati.
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PELAJARAN KE-8

MARI MENGENAL
SURAH AL- INSYIRAH
A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI-1

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya

KI-2

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya

KI-3

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

KI-4

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

B. KOMPETENSI DASAR (KD)
1.1.

Menerima Q.S. al-Insyirah (094) sebagai firman Allah Swt.

1.2.

Mengamalkan ajaran Q.S. al-Insyirah (094)

2.3.

Memiliki perilaku mencintai Al-Qur'an dan Hadis

3.3.

Mengenal Q.S. al-Insyirah (094)

4.1.

Membaca Q.S. al-Insyirah (094) secara benar dan fasih

4.2.

Menghafalkan Q.S. al-Insyirah (094) secara benar dan fasih

C. INDIKATOR PEMBELAJARAN
1. Membaca Q.S. al-Insyirah (094) secara benar dan fasih
2. Menghafal Q.S. al-Insyirah (094) secara benar dan fasih
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah melalui pengamatan, tanya jawab, drill, demontrasi, brainstorming, dan
ceramahpeserta didik mampu:
1. Membaca Q.S. al-Insyirah (094) secara benar dan fasih
2. MenghafAl-Qur'ansurah al-Insyirah (094) secara benar dan fasih

E. Materi Pokok
Lafal Surah al-Insyirah

ÀƔË ţË±ƅ§
Č ÁË ƈÉ ţÍ ±ƅ§
Č ƌË ÌƆÚ ƅ§ÀËŬÍ Ëŗ

Ë ¾É ƊÍ ŷŕ
Ð ¾É ±É²ÍÃ
É ÀÍ ÉƅÉ£
É ƊÉŸÍ Ų
É ÃÉÃ
É ¾É ÉƅÍ±É ŮÍ Ɗ
É Ï ¾É ±É Í̄ Ű

ËČ
Ë ¾É ÉƅŕƊÉŸÉž±Ã Ñ ¾É ±Ǝ¸
Ò ¾É ±É ƄÍ °
É ÉƂƊÉÍ £Å°ƅ§
Í ÉÉ
É Í É ¶

Ë
Ë
Ô §±Æ ŬÍ Ɣ
Ê ±Ë ŬÍ ŸÊ ƅÍ§ŶÉ ƈ
Ê ±Ë ŬÍ ŸÊ ƅÍ§ŶÉ ƈ
É ÁČ ¥ Ó §±Æ ŬÍ Ɣ
É ÁČ ŐÉž

 Ö ¨
É ŗ±Ƒ
ǔ É Õ ¨
Í ŻÉ±ŕÍ Éž¾Đ
ÍŰ
É ŻÍ±É Éž§°É ŐËÉž
É ƊŕÍ Éžª
É Éƅ§ËÃ

F. Proses Pembelajaran
1. Pendahuluan
a. Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa
bersama
b. Guru menyapa, memeriksa kehadiran dan kerapian siswa
c. Guru memberi motivasi peserta didik dengan menyampaikan tujuan
pembelajaran
d. Guru mempersiapkan alat peraga berupa Al-Qur'an atau media lain seperti
CD, MP3, LCD Proyektor dan lain-lain.

2. Kegiatan Inti
A. Membaca Surah al-Insyirah
a. Peserta didik mengamati gambar dan bertanya jawab berdasar gambar yang
diamati
b. Peserta didik mengamati teks surah al-Insyirah
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c. Guru membacakan surah al-Insyirah
d. Peserta didik menyimak kemudian membaca al-Insyirah bersama-sama
dengan guru
e. Pesera didik membaca surah al-Lahab ayat per ayat hingga mahir, dan
mencermati huruf, tanda baca dan hukum bacaan.
f. Guru memberikan penegasan cara membaca yang benar berdasar kaidah
ilmu tajwid yang sudah dipelajari siswa sebelumnya
B. Menghafal Surah al-Insyirah
a. Peserta didik mengamati gambar dan bertanya jawab berdasar gambar yang
diamati
b. Peserta didik mengamati teks surah al-Insyirah
c. Guru membacakan ayat kesatu surah al-Insyirah
d. Peserta didik menyimak kemudian menirukan bacaan al-Insyirah yang
dicontohkan guru dengan berulang-ulang sampai hafal
e. Apabila sudah hafal ayat kesatu lanjutkan ayat berikutnya sehingga hafal
semua ayat dalam surah al-Insyirah.
f. Untuk mengecek hafalan peserta didik mintalah kepada temannya (secara
berpasangan) untuk saling mencermati hafalan surah al-Insyirah secara
bergantian.
g. Guru membimbing peserta didik menghafal surah al-Insyirah.ayat per ayat
hingga mahir dan mencermati huruf, tanda baca dan hukum bacaan tajwid yang
sudah dipelajari serta menulis kembali surah al-Insyirah.dengan baik dan benar.

3. Penutup
Guru menutup pelajaran dengan kegiatan refleksi dan rmemberikan pesan-pesan
positif terkait kandungan surah al-Insyirah.dan mengakhirinya dengan mengucap
bacaan hamdalah dan salam
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G. PENILAIAN
- Penilaian Tes Tulis
Menjawab soal menjodohkan
Peserta didik enjawab soal dengan menjodohkan kolom yang ada di sebelah kanan
dengan yang ada di kiri yang sesuai, skor tiap item sama yaitu 2 (dua)
√ Kunci Jawaban:
1. g
2. c
3. f
4. a
5. b
6. h
7. e
8. d

Pedoman Penilaian
Skor maksimal 16
Skor diperoleh
Nilai Akhir

=

---------------

x 100

Skor maksimal
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- Penilaian Performen
a. Menghafal Terjemah surah al-Insyirah.
Format penilaian membaca surah al-Insyirah.
Kategori
No.

Amat
baik

Nama Murid

baik

cukup

Kurang

1.
2.
3.
4.
5.
Keterangan:
Amat Baik

: Jika anak dapat menghafal surah al-Insyirah.dengan fasih
dan benar sesuai dengan tajwid

Baik

: Jika anak dapat membaca surah al-Insyirah.dengan lancar

Cukup Baik

: Jika anak dapat membaca surah al-Insyirah.kurang lancar.

Kurang Baik

: Jika anak tidak dapat membaca surah al-Insyirah.

b. Menghafal Terjemah surah al-Insyirah.
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan individu dalam
menghafal surah al-Insyirah..
Contoh rubrik penilaian
No.

Kategori

Nama peserta didik

1

2

1
2
3
4
5
1= kurang

2=sedang

3= baik

4=sangat baik

Keterangan :
Sangat baik (90-100)
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: Hafalan lancar, tartil, lagu/berirama.

3

4

Baik

(80-89 )

: Hafalan lancar sesuai kaidah bacaan

Sedang

(70-78 )

: Hafalan kurang lancar sesuai kaidah bacaan.

Kurang

( <70

: Hafalan tidak lancar

)

Catatan:
R55 /,/5 *.5 '(!'(!%(5 -)&5 ,#%/.5 ,/,#%5 (5 *(-%),((35 --/#5
dengan kebutuhan peserta didik.
R55 /,/5#",*%(5''#&#%#5..(5-#%*5./5(#&#7(#&#5%,%.,53(!5#'#&#%#5
peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Terkait dengan sikap atau
nilai nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik, penilaian dapat dilakukan
melalui tabel berikut.
- Penilaian Sikap
Contoh Rubrik Penilaian Sikap

No

Kriteria

Nama
peserta
didik

Kerjasama

Keaktifan

Disiplin

Tepat waktu

M M M B

M M M B

M M M B

M M M B

K

K

K

K

B

T

T

B

T

T

B

T

T

B

T

T

Guru menilai peserta didik terhadap sikap mereka dalam mengikuti aktifitas
pembelajaran. Aktivitas dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti sikap: tolong-
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menolong, disiplin, jujur, sopan santun, dan lain-lain
MK

=

MB

=

MT

=

BT

=

Membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan
perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai
konsisten).
Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah memperlihatkan tandatanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator namun belum
konsisten).
Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tandatanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

√ Tugasku
√ Individiu
Guru memberikan tugas mandiri kepada anak untuk menghafal terjemah surah alInsyirah. dihadapan orang tua kemudian orang tua memberikan komentar disertai
paraf pada kolom yang telah disediakan
√ Kelompok
Guru memberikan tugas kelompok untuk membuat kaligrafi surah al-Insyirah
seindah mungkin selanjutnya dipajang di kelas.

H. PENGAYAAN
Siswa yang sudah hafal membaca Q.S. al-Insyirah, mereka disuruh mempelajari
terjemah dan isi kandungannya
Guru menyuruh siswa yang sudah lancar dan hafal membaca Q.S. al-Insyirah, untuk
mengajari temannya yang belum/tidak dapat membaca dan menghafal Al-Qur'an
surah tersebut.

I. REMEDIAL
Peserta didik yang belum menguasai materi pembelajaran, akan melancarkan kembali
berlatih menghafal surah al-Insyirah. Guru menyuruh siswa yang sudah lancar dan
hafal membaca Q.S. al-Insyirah, untuk mengajari temannya yang belum/tidak dapat
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membaca dan menghafAl-Qur'ansurah tersebut. Guru melakukan penilaian kembali
terhadap hasil pekerjan siswa. Pelaksanaan remedial dilakukan pada hari dan waktu
tertentu yang disesuaikan, misalkan 30 menit setelah jam pulang.

J. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA
Aktivitas peserta didik di sekolah sebaiknya dikomunikasikan dengan orang tuanya.
Komunikasi ini berguna untuk keterpaduan pembinaan terhadap peserta didik. Secara
teknis, sekolah (guru) dan orang tua menyediakan buku penghubung.peserta didik
diminta memperlihatkan komentar guru pada buku penghubung kepada orang tuanya
dengan memberikan komentar balasan dan paraf.
Guru dapat memberikan informasi kepada orang tua tentang kemampuan anak dalam
menghafal Q.S. al-Insyirâh sebagaimana format berikut.
Orang tua diminta memberi tanda centang (√ ) pada kolom hafal, kurang hafal atau
tidak hafal per ayat pada kolom yang tersedia di bawah ini

Nama Anak :
Kemampuan Menghafal
Lafad surah al-Insyirâh
Hafal

Kurang
hafal

Paraf orang
tua

Tidak
hafal

Ï ¾É ±É Í̄ Ű
É ÀÍ ÉƅÉ£
É ¾É ÉƅÍ±É ŮÍ Ɗ
Ë ¾É ƊÍ ŷŕ
Ð ¾É ±É²ÍÃ
É ƊÉŸÍ Ų
É ÃÉÃÉ
Ë ¾É ÉƅŕƊÉŸÉž±Ã Ñ ¾É ±Ǝ¸
ËČ
Ò ¾É ±É ƄÍ °
É ÉƂƊÉÍ £Å°ƅ§
Í ÉÉ
É Í É ¶

Ë
Ó §±Æ ŬÍ Ɣ
Ê ±Ë ŬÍ ŸÊ ƅÍ§ŶÉ ƈ
É ÁČ ŐÉž
Ë
Ô §±Æ ŬÍ Ɣ
Ê ±Ë ŬÍ ŸÊ ƅÍ§ŶÉ ƈ
É ÁČ ¥

Ö ¨
É ŗ±Ƒ
ǔ É Õ ¨
Í ŻÉ±ŕÍ Éž¾Đ
ÍŰ
É ŻÍ±É Éž§°É ŐËÉž
É ƊŕÍ Éžª
É Éƅ§ËÃ
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PELAJARAN 9

GEMAR BERSILATURRAHIM
A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI-1

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya

KI-2

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya

KI-3

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan
tempat bermain KI-4
Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa
yang jelas, sistematis dan
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan
yang mencerminkan anak
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan
perilaku anak beriman dan
berakhlak mulia

B. KOMPETENSI DASAR (KD)
1.3.

Meyakini bahwa Allah akan melapangkan rizki dan memanjangkan umur
orang yang gemar bersilaturrahim

2.2.

Terbiasa berperilaku gemar bersilaturrahim sebagai implementasi dari
pemahaman hadis tentang silaturrahim riwayat Bukhari Muslim dari Anas

ÿƌƁ²±Ƒžƌƅ·ŬŗƔÁ§¨ţ§Áƈ
Ì
2.3.

Memiliki perilaku mencintai Al-Qur'an dan Hadis

3.4

Mengetahui arti hadis tentang silaturrahim riwayat Bukhari Muslim dari
Anas

ÿƌƁ²±Ƒžƌƅ·ŬŗƔÁ§¨ţ§Áƈ
Ì
3.5.

Memahami isi kandungan hadis tentang silaturrahim riwayat Bukhari
Muslim dari Anas

ÿƌƁ²±Ƒžƌƅ·ŬŗƔÁ§¨ţ§Áƈ
Ì
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4.3.

Menghafalkan hadis tentang silaturrahim riwayat Bukhari Muslim dari
Anas

ÿƌƁ²±Ƒžƌƅ·ŬŗƔÁ§¨ţ§Áƈ
Ì
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN
1. Mengartikan hadis tentang silaturrahim riwayat Bukhari Muslim dari Anas
2. Menjelaskan isi kandungan hadis tentang silaturrahim riwayat Bukhari Muslim
dari Anas
3. Menghafalkan hadis tentang silaturrahim riwayat Bukhari Muslim dari Anas

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah melalui pengamatan, tanya jawab, drill, demontrasi, brainstorming, diskusi dan
ceramahpeserta didik mampu:
1. Mengartikan hadis tentang silaturrahim riwayat Bukhari Muslim dari Anas
2. Menjelaskan isi kandungan hadis tentang silaturrahim riwayat Bukhari Muslim
dari Anas
3. Menghafalkan hadis tentang silaturrahim riwayat Bukhari Muslim dari Anas

E. MATERI POKOK
1. Lafal hadis tentang silaturrahim riwayat Bukhari Muslim dari Anas

Ë ƌÌƆÚ ƅ§ƑČƆŰƌË ÌƆÚ ƅ§¿É ÃŬ±ÁČ É§ƌƊÍ ŷƌÌƆÚ ƅ§ƓŲ
Ë
È ƊÉÉ§ÁÍ ŷÉ
¿ŕ
É ÉƁÀÉ ÌƆŬÉ Ã
É Ê
É
É³
Í Ê É Ê É Ê É ±
É ƌƔÍ ÉƆŷ

Ë ¿Í Ű
Ë ƔƆÍžÉ ƋË±ËÉŝÉ§Ƒž
Ë Ë Ë Ƒž
Č ţÉ É§ÁÍ ƈÉ
Ë ÊƌÉƅÉōŬÉ ƊÍ ƔÊÃ
Ë ÊƌÉƅ·
É ŬÉ ŗÍ Ɣ
ÊƌƈÉ ţ±
É
Ê ÁÍ É§¨
É
É ƌƁ²Í±
ƌƔƆŷ½ſśƈ 

2. Terjemah hadis tentang silaturrahim riwayat Bukhari Muslim dari Anas
Dari Anas ra. bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda :"Barang siapa ingin diluaskan
rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturrahim. (H.R.
Bukhari Muslim )
3. Isi kandungan hadis tentang silaturrahim riwayat Bukhari Muslim dari Anas
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a. Silaturrahim terdiri dari dua kata, silah artinya menyambung dan rahim artinya
kekeluargaan atau kasih sayang. Silaturrahim berarti menyambung hubungan
kasih sayang
b. Silaturrahim dapat dilakukan dengan berkunjung, mengirim surah dan
menelepon
c. Diantara hikmah silaturrahim adalah dapat dilapangkan rezeki dan dipanjangkan
umur
d. Salat berjamaah, Salat Jum’at, serta Salat Idul Fitri dan Idul Adha merupakan
sarana silaturrahim sesama muslim

F. PROSES PEMBELAJARAN
1. Pendahuluan
a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
c. Guru menyapa peserta didik misalnya “Apa kabar anak-anak?”.
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
e. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan
mengaitkan dengan materi hadis tentang silaturrahim
2. Kegiatan Inti
a. Guru memberi motivasi tentang hikmah bersilaturrahim.
b. Peserta didik diminta mengamati gambar.
c. Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan gambar.
d. Guru dan peserta didik bertanya jawab tentang hasil pengamatan gambar
e. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakanpeserta
didik
A. Membaca Hadis Tentang Silaturrahim
a. Guru menunjukkan teks hadis tentang silaturrahim melalui Media/
alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas
karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga
menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya
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b. Peserta didik diminta mencermati teks hadis tentang silaturrahim
c. Guru memberikan contoh cara membaca hadis tentang silaturrahim
d. Peserta didik mendengarkan dan menirukan bacaan guru secara
berulang-ulang sampai lancar
e. Peserta didik berlatih menghafalkan hadis tentang silaturrahim dengan
mendengarkan dan menirukan bacaan guru sepenggal- sepenggal secara
berulang-ulang sampai lancar dan hafal
f. Untuk mengecek kemampuan hafalan peserta didik, dilaksanakan
kegiatan saling menyimak hafalan secara bergantian, dengan mengisi
format yang tersedia.

Catatan.
Pada kolom ''Aku bisa'', guru membimbing peserta didik untuk bisa membaca
dan menghafal hadis tentang silaturrahim dengan baik dan benar. Kemudian
peserta didik mendemonstrasikan hafalannya secara individu, kelompok
maupun klasikal.

B. Menerjemahkan Hadis Tentang Silaturrahim
a. Guru menunjukkan mufradat hadis tentang niat, peserta didik mengamati
mufradat tersebut
b. Guru melafalkan mufradat hadis tentang silaturrahim
c. Peserta didik menirukan pelafalan guru
c. Peserta didik membaca mufradat berulang-ulang dan bertanya jawab
tentang mufradat dengan sesama teman
d. Peserta didik menyusun mufradat menjadi terjemahan yang sempurna
e. Peserta didik berlatih menghafal lafal dan terjemah hadis tentang
silaturrahim dengan membaca berulang-ulang dan memeriksa hafalan
sesamapeserta didik
Guru bisa mengembangkan kemampuanpeserta didik mengingat mufradat
dengan bermain kartu kata (card cort) Hadis Tentang silaturrahim.
Model pembelajaran ini bertujuan untuk mentransfer pengetahuan dan
mengembangkan keterampilan (skill) pemecahan masalah dan tingkah laku,
serta mengeksplorasi materi pelajaran.
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a. Guru menyiapkan media kartu kata yang tiap lembar tertulis penggalan
kata/lafal dan lembar lainnya tertulis arti dari mufradat Hadis tentang
Silaturrahim
b. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok
c. Peserta didik mencocokkan lafal dengn arti dari mufradat hadis tentang
silaturrahim
d. Peserta didik menunjukkan hasil kerja kelompok dalam mencocokkan lafal
dengan arti dari mufradat hadis tentang silaturrahim
e. Guru memberikan apresiasi dan menunjukkan jawaban yang benar dalam
mencocokkan lafal dengn arti dari mufradat hadis tentang silaturrahim
f. Guru dan peserta didik berulangkali membaca mufradat hadis tentang
silaturrahim sampai lancar
g. Peserta didik menyusun mufradat hadis tentang silaturrahim menjadi
sebuah teks hadis secara lengkap beserta terjemahnya
h. Guru memberi penguatan dengan memberikan terjemah yang benar
i. Guru dan peserta didik berulangkali membaca hadis tentang silaturrahim
dan terjemahnya sampai lancar dan hafal

C. Memahami Isi Kandungan Hadis Tentang Silaturrahim
a. Guru memberi motivasi tentang hikmah bersilaturrahim.
b. Peserta didik diminta mengamati gambar.
c. Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan gambar.
d. Guru memberikan penjelasan tentang isi kandungan Hadis
silaturrahim

tentang

e. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru
f. Peserta didik mendiskusikan isi kandungan hadis tentang silaturrahim
g. Secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil
diskusinya, dan kelompok lainnya mendengarkan dan memberikan
tanggapan
h. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil
diskusi tersebut.
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i. Guru menyampaikan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai
penghayatan dan pengamalan setelah mempelajari hadis tentang
silaturrahim.
j. Guru memberikan kesempatan peserta didik bertanya jawab tentang pokok
isi kandungan hadis tentang silaturrahim.
k. Guru dan peserta didik bersama-sama membuat rangkuman pokok isi
kandungan hadis tentang silaturrahim.

2. Penutup
a. Pada kolom kegiatan “Aku Bisa,” guru membimbing peserta didik untuk
memahami pokok isi kandungan hadis tentang silaturrahim hadis tentang
silaturrahim dan berani menjelaskan di depan kelas
b. Guru memberikan penguatan dan refleksi dengan menyampaikan hikmah yang
terkandung dalam hadis tentang silaturrahim.

√ Hikmah
Sebagai bentuk motivasi, guru memberi penjelasan singkat tentang keutamaan
bersilaturrahim

√ Hati-Hati
Sebagai rambu-rambu, agar peserta didik dapat memahami dan melakukan tindakan
yang benar serta menghindari hal-hal yang tidak dibenarkan guru memberikan
penegasan agar jangan suka memutus tali silaturrahim jika tidak ingin terputus dari
rahmat Allah

√ Rangkuman
Pada kolom “Rangkuman”, guru menyampaikan garis besar materi dalam pembelajaran
tentang silaturrahim

G. PENILAIAN
- Penilaian Tes Tulis
Menjawab Pertanyaan Uraian
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Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan individu
menjawab pertanyaan materi hadis tentang silaturrahim secara tertulis.
Kunci jawaban :
1. Silaturrahim terdiri dari dua kata, silah artinya menyambung dan rahim artinya
kekeluargaan atau kasih sayang. Silaturrahim berarti menyambung hubungan
kasih sayang
2. Diantara hikmah silaturrahim adalah dapat dilapangkan rezeki dan dipanjangkan
umur
3. Mengucapkan salam, berjabat tangan, berbicara santun dan memilih waktu yang
tepat.
4. Silaturrahim dapat dilakukan dengan berkunjung, mengirim surah dan menelpon.
5. Tidak disenangi Allah/keluarga/teman dan dijauhkan dari surga

Rubrik Penilaian
No.
Soal
1.

2.

3

4
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Rubrik Penilaian
a.
b.
c
a.

Jawaban betul dan sempurna, skor 4
Jawaban betul dan kurang sempurna, skor 2
Jawaban salah, skor 1
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban dan ke tiganya betul, skor

b.
c.
d.
a.

4
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban, dua jawaban betul, skor 3
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban, satu jawaban betul, skor 2
Jika peserta didik menjawab dan jawabannya salah, skor 1
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban dan ke tiganya betul, skor

b.
c.
d.
a.

4
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban, dua jawaban betul, skor 3
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban, satu jawaban betul, skor 2
Jika peserta didik menjawab dan jawabannya salah, skor 1
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban dan ke tiganya betul, skor

4
b. Jika peserta didik menjawab tiga jawaban, dua jawaban betul, skor 3
c. Jika peserta didik menjawab tiga jawaban, satu jawaban betul, skor 2
d. Jika peserta didik menjawab dan jawabannya salah, skor 1
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Skor

4

4

4

4

5

a. Jawaban betul dan sempurna, skor 4
b. Jawaban betul dan kurang sempurna, skor 2
c Jawaban salah, skor 1

4

Pedoman Penilaian
Skor maksimal 20
Skor diperoleh
Nilai Akhir =

---------------

x 100

Skor maksimal
- Penilaian sikap
Peserta didik memberi tanda centang (√ ) pada kolom sangat setuju, setuju, atau
tidak setuju di bawah ini, guru mengarahkan siswa untuk memilih salah satu
jawaban sesuai pemahamannya

No
1.
2.

3.

4.

5.

Sangat
Setuju

Kejadian /Peristiwa

Setuju

Tidak
setuju

Keluarga pak Agus dan keluarga pak Halim
tetangga dekat, mereka saling membantu
Idrus seorang direktur di sebuah perusahaan,
karena sibuk dengan pekerjaannya dia tidak
pernah mempedulikan tetangganya
Setiap akan berangkat sekolah Rifda selalu
mengucapkan salam dan menjabat tangan
kedua orangtuanya
Nabila memberi uang kepada pengemis
dengan ikhlas walaupun uangnya tinggal
sedikit
Mahmud bekerja sebagai sopir di luar negeri,
karena jauh dia tidak pernah pulang dan tidak
pernah menghubungi keluarganya meskipun
saat hari raya Idul Fitri
Petunjuk penskoran

No.

Rubrik Penilaian

Skor
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1.
2.
3.
4.
5.

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

3
3
3
3
3

Pedoman Penilaian
Skor maksimal 15
Skor diperoleh
Nilai Akhir =

---------------

x 100

Skor maksimal

- Penilaian Performen
a. Membaca
Pada penilaian kompetensi membaca hadis tentang silaturrahim menggunakan
rentang nilai, yaitu sangat baik, baik, sedang, kurang.
Ketentuan nilai masing-masing rentang sebagai berikut:
R5 (!.5#%65$#%5''5.,.#&5(5&(,5--/#5(!(5%#"
Rentang nilainya 90 - 100
R5 #%65$#%5''5%/,(!5.,.#&5(5%/,(!5&(,5--/#5(!(5%#"8
Rentang nilainya 80 - 89
R5 (!65$#%5''5%/,(!5.,.#&5(5%/,(!5--/#5(!(5%#"8
Rentang nilainya 70 - 78
R5

/,(!65$#%5''5.#%5.,.#&85(.(!5(#&#(355mf

Untuk mengamati unjuk kerja peserta didik guru dapat menggunakan alat atau
instrumen, misalnya daftar cek (centang).

Contoh:
Format Penilaian Membaca Hadis
Nama peserta didik: ________ Kelas: _____
Format Penilaian Membaca Hadis
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No.
1
2
3

Aspek Yang Dinilai

1

Rentang Nilai
2
3

4

Makhraj huruf
Panjang Pendek bacaan
Kelancaran membaca
Skor
Keterangan rentang nilai
1 = kurang

2 = sedang

3 = baik

4 = sangat baik

Nama peserta didik: ________ Kelas: _____
Format Penilaian Sikap Membaca Hadis
No.
1
2
3
4

Aspek Yang Dinilai

1

Rentang Nilai
2
3

4

Keterlibatan
Inisiatif
Perhatian
Tanggung Jawab
Skor
Skor maksimal
1 = kurang 2 = sedang

3 = baik

4 = sangat baik

b. Menghafal Hadis Tentang Silaturrahim
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan individu menghafal
hadis tentang silaturrahim
Contoh Rubrik Penilaian
No.

Nama peserta didik

Kategori
1

2

3

4

1
2
3
4
1 = kurang

2 = sedang

3 = baik

4 = sangat baik
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Keterangan:
Sangat baik : Hafalan lancar, tartil, lagu/berirama
Baik

: Hafalan lancar sesuai kaidah bacaan

Sedang

: Hafalan kurang lancar sesuai kaidah bacaan.

Kurang

: Hafalan tidak lancar

Catatan:
R5 /,/5 *.5 '(!'(!%(5 -)&5 ,#%/.5 ,/,#%5 (5 *(-%),((35 --/#5
dengan kebutuhan peserta didik.
R555 /,/5#",*%(5''#&#%#5..(5-#%*5./5(#&#7(#&#5%,%.,53(!5#'#&#%#5
peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Terkait dengan sikap atau nilai

Nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik, penilaian dapat dilakukan
melalui tabel berikut.
Contoh Rubrik Penilaian Sikap

No

Kriteria

Nama
peserta
didik

Kerjasama

Keaktifan

Disiplin

Tepat waktu

M M M B

M M M B

M M M B

M M M B

K

K

K

K

B

T

T

B

T

T

B

T

T

B

T

T

Guru menilai peserta didik terhadap sikap mereka dalam mengikuti aktifitas
pembelajaran. Aktivitas dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti sikap: tolongmenolong, disiplin, jujur, sopan santun, dan lain-lain
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MK

=

MB

=

Membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan
perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai
konsisten).
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MT

=

BT

=

Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah memperlihatkan tandatanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator namun belum
konsisten).
Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tandatanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

H. PENGAYAAN
Dalam kegiatan pembelajaran, bagi peserta didik yang sudah mencapai kompetensi
yang ditentukan (membaca, menerjemah, memahami isi kandungan dan menghafal
hadis tentang silaturrahim dengan tartil,l ancar, dan baik-benar) diminta untuk
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan oleh guru.
Guru bisa menjadikan peserta didik yang sudah menguasai kompetensi sebagai tutor
sebaya, untuk memantapkan kemampuannya. Alternatif lain, peserta didik dapat
membaca menerjemah, memahami isi kandungan hadis yang lain.

I. REMEDIAL
Bagi peserta didik yang belum menguasai materi, guru terlebih dahulu mengidentifikasi
hal-hal yang belum dikuasai. Berdasarkan itu, peserta didik kembali mempelajarinya
dengan bimbingan guru, dan melakukan penilaian kembali.

J. INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA
Aktivitas peserta didik di sekolah sebaiknya dikomunikasikan dengan orang tuanya.
Komunikasi ini berguna untuk keterpaduan pembinaan terhadap peserta didik. Secara
teknis, sekolah (guru) dan orang tua menyediakan buku penghubung peserta didik
diminta memperlihatkan komentar guru pada buku penghubung kepada orang tuanya
dengan memberikan komentar balasan dan paraf.
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PELAJARAN 10

MARI BELAJAR
HUKUM BACAAN IDGHAM
DAN IQLAB
A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI-3

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

KI-4

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

B. KOMPETENSI DASAR (KD)
3.5.

Memahami hukum bacaan idgam bigunnah, idgam bilagunnah, dan
iqlab

4.3.

Menerapkan hukum bacaan idgam bigunnah, idgam bilagunnah, dan
iqlab

C. INDIKATOR PEMBELAJARAN
1. Menjelaskan hukum bacaan bacaan idgam bigunnah
2. Menjelaskan hukum bacaan bacaan idgam bilagunnah
3. Menjelaskan hukum bacaan iqlab
4. Menerapkan hukum bacaan idgam bigunnah
5. Menerapkan hukum bacaan idgam bilagunnah
6. Menerapkan hukum bacaan iqlab
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengomunikasikan
peserta didik mampu:
1. Menjelaskan hukum bacaan idgam bigunnah
2. Menjelaskan hukum bacaan idgam bilagunnah
3. Menjelaskan hukum bacaan iqlab
4. Menerapkan hukum bacaan idgam bigunnah
5. Menerapkan hukum bacaan idgam bilagunnah
6. Menerapkan hukum bacaan iqlab

E. MATERI POKOK
1. Pengertian, cara membaca dan contoh hukum bacaan Idgham bighunnah
Idgham bighunnah artinya memasukkan dengan dengung. Huruf

Idgham

bighunnah ada 4 (empat) yaitu ÅÁÀÃ yang biasa disingkat ÃÍ ƈÊ ƊÍ ƔÉ. Apabila ada
nun sukun Á
Í atau tanwin BÇ ÈBË ÆB bertemu dengan salah satu dari 4 (empat) huruf
tersebut hukum bacaannya disebut Idgham bighunnah.
Cara membacanya adalah suara nun sukun Á
Í atau tanwin BÇ ÈBË ÆB dilebur masuk
ke dalam huruf sesudanya dengan didengungkan dan ditahan 2 harakat, sehingga
suara nun Á
Í atau tanwin BÇ ÈBË ÆB hilang.
Contoh:
Lafal

È̄ ŬƈÁƈË
ÉÉ Í
¿Í ƈÉ ŸÍ Ɣ
É ÁÍ ƈÉ Éž

È ŰŸƄÉ
¿ÃÍ ƄÊ ōÍ ƈČ ¼
Í É
ÈË
±Ê Ê̄ Ű
É °œƈÉ ÃÍ ƔÉ
Í Ɣ

Cara Membaca
Mim masad
Famay ya’mal
Ka’asfim ma’kuul
Yaumaidziy yashduru

Keterangan

Á
Í bertemu À

Á
Í bertemu ya
_ËÈ bertemu À

_ËÈ bertemu ya

2. Pengertian, cara membaca dan contoh hukum bacaan Idgham bilaghunnah
Idgham bilaghunnah berarti memasukkan (melebur) tanpa dengung. Huruf
Idgham bilaghunnah ada 2 yaitu lam ¿ dan ra ± . Apabila ada nun sukun ÁÍ
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atau tanwin  ÇBÈB
Ë ÆB bertemu dengan salah satu dari kedua huruf tersebut, maka
hukum bacaannya adalah Idgham bilaghunnah.
Cara membaca Idgham bilaghunnah adalah suara nun sukun ÁÍ atau tanwin B
Ç ÈBË ÆB

yang bertemu dengan lam ¿ dan ra ± menjadi hilang karena dimasukkan atau
dilebur ke dalam huruf sesudahnya dengan tanpa dengung.
Contoh:
Lafal

Ë
ÀÍ ƎË ŗĐ±
É ÁÍ ƈ
ÀËƔÍ ţË±
É ±ÇÃÍ ÊſŻÉ

Cara Membaca
Mir rabbihim
Gafuurur rahiim

Keterangan

ÁÍ bertemu ±
_Ç bertemu ±

3. Pengertian, cara membaca dan contoh hukum bacaan Iqlab
Iqlab artinya membalik atau menukar, yaitu menukar bunyi huruf nun sukun ÁÍ

atau tanwin B
Ç ÈBË ÆB menjadi bunyi huruf mim mati ÀÍ disertai dengung.
Huruf Iqlab hanya satu yaitu ba ¨ .

Cara membaca iqlab yaitu dengan menukar bunyi huruf nun sukun ÁÍ  atau

Ç ÈBË ÆB menjadi bunyi huruf mim mati disertai dengung.
tanwin B
Contoh:
Lafal

¿É ŦË ŗ
É ÁÍ ƈŕ
É ƈČ É£ÃÉ

±§ÆÃÍ ŗŕ
Ê ƈÆ ÃÍ ÉƁ

Cara Membaca
Wa ammaa man bakhila

Keterangan

Qaumam buuro

_Æ bertemu ¨

ÁÍ bertemu ¨

F. PROSES PEMBELAJARAN
1. Pendahuluan
a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
c. Guru menyapa peserta didik misalnya “Apa kabar anak-anak?”.
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
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e. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan
mengaitkan dengan materi Idgham bighunnah, Idgham bilaghunnah, dan iqlab
2. Kegiatan Inti
a. Guru memberi motivasi tentang keutamaan membaca Al-Qur’an.
b. Peserta didik diminta mengamati gambar
c. Peserta didik menceritakan hasil pengamatan gambar.
d. Guru dan peserta didik bertanya jawab tentang hasil pengamatan gambar
e. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan
peserta didik
A. Memahami hukum bacaan Idgham dan iqlab
a. Guru menjelaskan pengertian dan cara membaca Idgham bighunnah,
Idgham bilaghunnah, dan iqlab
b. Guru menunjukkan contoh bacaan Idgham bighunnah, Idgham
bilaghunnah, dan iqlab melalui Media/alat peraga/alat bantu bisa
berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton (tulisan yang besar
dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan multimedia
berbasis ICT atau media lainnya
c. Peserta didik diminta mencermati contoh bacaan Idgham bighunnah,
Idgham bilaghunnah, dan iqlab
d. Guru memberikan contoh cara membaca hukum bacaan Idgham
bighunnah, Idgham bilaghunnah, dan iqlab
e. Peserta didik mendengarkan dan menirukan bacaan guru secara
berulang-ulang dengan benar sampai lancar
f. Guru memberikkan penguatan dengan menjelaskan tentang pengertian
dan cara membaca hukum bacaan Idgham bighunnah, Idgham
bilaghunnah, dan iqlab
g. Guru dan peserta didik bertanya jawab terkait materi hukum bacaan
Idgham bighunnah, Idgham bilaghunnah, dan iqlab
B. Menerapkan hukum bacaan Idgham dan iqlab
a. Guru menunjukkan Q.S. al-Balad melalui media/alat peraga/alat
bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton (tulisan
yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan
multimedia berbasis ICT atau media lainnya
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b. Peserta didik diminta mencermati contoh bacaan Idgham bighunnah,
Idgham bilaghunnah, dan iqlab yang terdapat pada Q.S. al-Balad
c. Guru memberikan contoh cara membaca Q.S. al-Balad
d. peserta didik mendengarkan dan menirukan bacaan guru secara
berulang-ulang dengan benar sampai lancar
e. Guru memberikan penegasan contoh cara membaca hukum bacaan
Idgham bighunnah, Idgham bilaghunnah, dan iqlab yang terdapat pada
Q.S. al-Balad
f. Peserta didik mendengarkan dan menirukan bacaan guru secara
berulang-ulang dengan benar sampai lancar
g. Peserta didik menulis lafal dan alasan hukum bacaan Idgham bighunnah,
Idgham bilaghunnah dan iqlab yang terdapat pada Q.S. al-Balad
h. Guru dan peserta didik bertanya jawab terkait materi hukum bacaan
Idgham bighunnah, Idgham bilaghunnah dan iqlab

3. Penutup
a. Pada kolom kegiatan “Aku Bisa,” guru membimbing peserta didik untuk
memahami kembali pengertian dan cara membaca hukum bacaan Idgham
bighunnah, Idgham bilaghunnah, dan iqlab
b. Secara individu peserta didik menirukannya berulang kali sampai lancar.
Kemudian peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan bacaannya baik
secara individu, kelompok maupun klasikal.
c. Guru memberikan penguatan dan refleksi dengan menyampaikan hikmah
dalam membaca Al-Qur'an secara tartil khususnya cara membaca hukum bacaan
Idgham bighunnah, Idgham bilaghunnah, dan iqlab dan menyampaikan pesan
hati-hati agar tidak berpaling dari tuntunan kitab Allah dan sunah Rasulullah

√ Hikmah
Sebagai bentuk motivasi, guru memberi penjelasan singkat tentang keutamaan membaca
Al-Qur'an pada hari kiamat akan member syafaat bagi orang yang membacanya
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√ Hati-Hati
Sebagai rambu-rambu, agar peserta didik dapat memahami dan melakukan tindakan
yang benar serta menghindari hal-hal yang tidak dibenarkan dalam membaca AlQur’an
√ Rangkuman
Pada kolom “Rangkuman”, guru menyampaikan garis besar dalam pembelajaran
Idgham bighunnah, Idgham bilaghunnah, dan iqlab

G. PENILAIAN
- Penilaian Tes Tulis
Menjawab Pertanyaan Uraian
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan individu
menjawab pertanyaan materi Idgham bighunnah, Idgham bilaghunnah, dan iqlab
secara tertulis.
√ Kunci Jawaban dari soal pada Ayo Berlatih
1. Idgham bighunnah artinya memasukan dengan dengung. Huruf

Idgham

bighunnah ada 4 (empat) yaitu ÅÁÀÃ yang biasa disingkat ÃÍ ƈÊ ƊÍ ƔÉ. Apabila ada nun

Ç ÈBË ÆB bertemu dengan salah satu dari 4 (empat) huruf
sukun ÁÍ  atau tanwin B
tersebut hukum bacaannya disebut Idgham bighunnah.

Cara membacanya adalah suara nun sukun Á
Í atau tanwin BÇ ÈBË ÆB dilebur masuk
ke dalam huruf sesudanya dengan didengungkan dan ditahan 2 harakat, sehingga
suara nun Á
Í atau tanwin BÇ ÈBË ÆB hilang.
2. Cara membaca Idgham bilaghunnah adalah suara nun sukun ÁÍ atau tanwin B
Ç ÈBË ÆB

yang bertemu dengan lam ¿ dan ra ± menjadi hilang karena dimasukkan atau
dilebur ke dalam huruf sesudahnya dengan tanpa dengung.

3. Cara membaca iqlab yaitu dengan menukar bunyi huruf nun sukun ÁÍ atau tanwin

BÇ ÈBË ÆB menjadi bunyi huruf mim mati disertai dengung.

4. Contoh bacaan Idgham bighunnah dan Idgham bilaghunnah:

È ŰŸƄÉ
¿ÃÍ ƄÊ ōÍ ƈČ ¼
Í É
ÈË
±Ê Ê̄ Ű
É °œƈÉ ÃÍ ƔÉ
Í Ɣ
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Ë
ÀÍ ƎË ŗĐ±
É ÁÍ ƈ

Č
Ë
¨
É ƆƂÉ ƊÍ ƔČÁÍ ƅÁÍ É§

5. Contoh bacaan Idgham bighunnah dan Idgham bilaghunnah:

±§ÆÃÍ ŗŕ
Ê ƈÆ ÃÍ ÉƁ

È·
ÁĐ
É ƆÍŬÊ Ëŗ
Í Ɣŗ
É Áŕ

ŕƈÉ ËŗÀÇ ƔÍ ƅËÉ§

Rubrik Penilaian
No.

Rubrik Penilaian

Soal
1.

2.

3

4

5
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a.
b.
c
a.
b.
c
a.
b.
c
a.

Jawaban betul dan sempurna, skor 4
Jawaban betul dan kurang sempurna, skor 2
Jawaban salah, skor 1
Jawaban betul dan sempurna, skor 4
Jawaban betul dan kurang sempurna, skor 2
Jawaban salah, skor 1
Jawaban betul dan sempurna, skor 4
Jawaban betul dan kurang sempurna, skor 2
Jawaban salah, skor 1
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban dan ke tiganya betul, skor

b.
c.
d.
a.

4
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban, dua jawaban betul, skor 3
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban, satu jawaban betul, skor 2
Jika peserta didik menjawab dan jawabannya salah, skor 1
Jika peserta didik menjawab tiga jawaban dan ke tiganya betul, skor

4
b. Jika peserta didik menjawab tiga jawaban, dua jawaban betul, skor 3
c. Jika peserta didik menjawab tiga jawaban, satu jawaban betul, skor 2
d. Jika peserta didik menjawab dan jawabannya salah, skor 1
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Skor

4

4

4

4

4

Pedoman Penilaian
Skor maksimal 20
Skor diperoleh
Nilai Akhir =

---------------

x 100

Skor maksimal

- Penilaian sikap
Peserta didik memberi tanda centang (√ ) pada kolom sangat setuju, setuju, atau
tidak setuju pada format yang tersedia sebagimana di bawah ini, guru mengarahkan
siswa untuk memilih salah satu jawaban sesuai pemahamannya
No
1

Sangat
Setuju

Uraian

Setuju

Tidak
Setuju

Setelah belajar ilmu tajwid, Safi’i rajin
membaca Al-Qur'an dengan tartil
Munir membaca bacaan Iqlab seperti membaca
bacaan Izhar
Farida malas mengikuti pelajaran Al-Qur'an
Hadis, karena sulit melafalkan huruf-huruf
hijaiyah dengan baik dan benar
Saya merasa senang jika bisa membaca AlQur'an dengan fasih dan tartil
Kata Hamidah huruf bacaan Idgham
bilaghunnah ia hanya ada 2 (dua) yaitu ¿ dan

2
3

4
5

±

Petunjuk penskoran
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Rubrik Penilaian
Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1
Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3
Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1
Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1
Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1

Skor
3
3
3
3
3
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Pedoman Penilaian
Skor maksimal 15
Skor diperoleh
Nilai Akhir =

---------------

x 100

Skor maksimal

- Penilaian Performen
a. Membaca
Pada penilaian kompetensi menerapkan cara membaca hukum bacaan Idgham
bighunnah, Idgham bilaghunnah, dan iqlab yang terdapat pada Al-Balad
menggunakan rentang nilai, yaitu sangat baik, baik, sedang, kurang.
Ketentuan nilai masing-masing rentang sebagai berikut:
R5 (!.5#%65$#%5''5.,.#&5(5&(,5--/#5(!(5%#"
Rentang nilainya 90 - 100
R5 #%65$#%5''5%/,(!5.,.#&5(5%/,(!5&(,5--/#5(!(5%#"8
Rentang nilainya 80 - 89
R5 (!65$#%5''5%/,(!5.,.#&5(5%/,(!5--/#5(!(5%#"8
Rentang nilainya 70 - 78
R55

/,(!65$#%5''5.#%5.,.#&85(.(!5(#&#(355mf

Untuk mengamati unjuk kerja peserta didik guru dapat menggunakan alat atau
instrumen, misalnya daftar cek (centang).

Contoh:
Format Penilaian Membaca Al-Qur'an
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Nama peserta didik: ________ Kelas: _____
Format Penilaian Membaca Al-Qur'an
No.
1
2
3

Aspek Yang Dinilai

Rentang Nilai
2
3

1

4

Makhraj huruf
Panjang Pendek bacaan
Kelancaran membaca
Skor
Keterangan rentang nilai
1 = kurang

2 = sedang

3 = baik

4 = sangat baik

Penilaian Sikap Kegiatan Membaca
Nama peserta didik: ________ Kelas: _____
Format Penilaian Sikap Membaca Al-Qur'an
No.
1
2
3
4

Aspek Yang Dinilai

1

Rentang Nilai
2
3

4

Keterlibatan
Inisiatif
Perhatian
Tanggung Jawab
Skor
Skor maksimal
1 = kurang

2 = sedang

3 = baik

4 = sangat baik

B. Menerapkan Hukum Bacaan Idgham dan Iqlab
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan individu menerapkan
cara membaca hukum bacaan Izhar dan Ikhfa’
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Contoh Rubrik Penilaian
No.

Nama peserta didik

Kategori
1

2

3

4

1
2
3
4
1 = kurang

2 = sedang

3 = baik 4 = sangat baik

Keterangan:
Sangat baik

: Bacaan lancar, tartil, lagu/berirama

Baik

: Bacaan lancar sesuai kaidah bacaan

Sedang

: Bacaan kurang lancar sesuai kaidah bacaan.

Kurang

: Bacaan tidak lancar

Catatan:
R55 /,/5 *.5 '(!'(!%(5 -)&5 ,#%/.5 ,/,#%5 (5 *(-%),((35 --/#5
dengan kebutuhan peserta didik.
R55 /,/5#",*%(5''#&#%#5..(5-#%*5./5(#&#7(#&#5%,%.,53(!5#'#&#%#5
peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Terkait dengan sikap atau
nilai nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik, penilaian dapat dilakukan
melalui tabel berikut.
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Contoh Rubrik Penilaian Sikap

No

Kriteria

Nama
peserta
didik

Kerjasama

Keaktifan

Disiplin

Tepat waktu

M M M B

M M M B

M M M B

M M M B

K

K

K

K

B

T

T

B

T

T

B

T

T

B

T

T

Guru menilai peserta didik terhadap sikap mereka dalam mengikuti aktifitas
pembelajaran. Aktivitas dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti sikap: tolongmenolong, disiplin, jujur, sopan santun, dan lain-lain
MK

=

MB

=

MT

=

BT

=

Membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan
perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai
konsisten).
Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah memperlihatkan tandatanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator namun belum
konsisten).
Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tandatanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

H. PENGAYAAN
Dalam kegiatan pembelajaran, bagi peserta didik yang sudah mencapai kompetensi yang
ditentukan (memahami dan menerapkan Idgham bighunnah, Idgham bilaghunnah,
dan iqlab lancar dan baik-benar) diminta untuk mengerjakan materi pengayaan yang
sudah disiapkan oleh guru.
Guru boleh menjadikan peserta didik yang sudah mencapai kompetensi sebagai tutor
sebaya, untuk memantapkan kemampuannya. Alternatif lain, peserta didik dapat
membaca materi tajwid yang lain.
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I. REMEDIAL
Bagi peserta didik yang belum menguasai materi, guru terlebih dahulu mengidentifikasi
hal-hal yang belum dikuasai. Berdasarkan itu, peserta didik kembali mempelajarinya
dengan bimbingan guru, dan melakukan penilaian kembali.

J. INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA
Aktivitas peserta didik di sekolah sebaiknya dikomunikasikan dengan orang tuanya.
Komunikasi ini berguna untuk keterpaduan pembinaan terhadap peserta didik. Secara
teknis, sekolah (guru) dan orang tua menyediakan buku penghubung. Peserta didik
diminta memperlihatkan komentar guru pada buku penghubung kepada orang tuanya
dengan memberikan komentar balasan dan paraf.
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UJI KOMPETENSI

LATIHAN SOAL
ULANGAN KENAIKAN KELAS
(UKK) AKHIR
SEMESTER GENAP
I. Berilah tanda silang pada huruf ( a, b, c atau d ) di depan jawaban yang paling benar !
1. Surah al-Lahab tergolong surah ... .
a. Madaniyah

c. Misriyah

b. Makkiyah

d. Arabiyah

2. Surah al-Lahab terdiri dari ...ayat.
a. lima

c. tujuh

b. enam

d. delapan

3. Lafal ª
Í ŗČÉś artinya … .
a. membinasakan

c. kebinasaan

b. binasalah

d. dibinasakan

4. Dinamakan surah al-Lahab karena berisi tentang … .
a. Abu Sofyan

c. Abu Jahal

b. Abu Bakar

d. Abu Lahab

5. Lafal ¢ É̄ ƔÉ mempunyai arti … .
a. kedua kaki

c. kedua mata

b. kedua tangan

d. kedua telinga

Al-Qur'an Hadis - Kurikulum 2013

113

6. ¨
É ŬÉ ƄÉ ÉŕƈÃöƌ
É ƊÚ ŻÍ É§Éŕƈ adalah surah al-Lahab ayat….
É ÊƅÉŕƈÊƌƊÍ ŷƑ
a. 1
c. 3
b. 2

d. 4

7. Nama istri Abu Lahab adalah … .
a. Maesaroh

c. Arwa

b. Ruqoyah

d. Hindun

8. Hubungan Abu Lahab dengan Nabi Muhammmad sebelum diangkat jadi rasul
adalah ... .
a. baik

c. memusuhi

b. buruk

d. membenci

9. Perlawanan Abu Lahab dan istrinya terhadap Nabi Muhammad saw. menemui ...
.
a. kegagalan

c. kesuksesan

b. keberhasilan

d. tertunda

10. Orang yang memusuhi Rasulullah saw. akan mendapatkan ... .
a. pahala

c. siksa yang pedih

b. surga

d. siksa yang ringan

11. Meskipun mendapatkan perlawanan dari Abu Lahab dan kaum kafir qurays
Rasulullah saw. tetap melanjutkan ... .
a. dakwahnya

c. kisahnya

b. perjalanannya

d. pekerjaannya

ËČ
12. ¶
É ÉƂƊÍ É§Ä
Í °ƅÉ§ lanjutan dari ayat di samping adalah … .
a. ¾
É ±É Í̄ Ű
É
b. ¾
É ±É²ÍÃË

c. ¾
É
É ±É ƎÍ ¸

Ë
d. ¾
É ±É ƄÍ °

13. Surah al-Insyirah termasuk golongan surah … .
a. Makkiyah
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c. Madaniyah

b. Yamaniyah

d. Misriyah

14. Berikut ini yang tidak termasuk surah al – Insyirah adalah … .

ËČ
a. ¾±É ƎÍ ¸
É ¶
É ÉƂƊÍ É§Ä
Í °ƅÉ§
Ë Éƅ
b. Ê̄ ÉƅÃƔ
Ê ÀÍ ÉƅÃ
É
É Í̄ ƆƔÀ

Ë ¾É ƊÍ ŷŕ
c. ¾
É ±É²ÍÃ
É ƊÉŸÍ Ų
É ÃÉÃÉ

Ë
d. ±§Æ ŬÍ Ɣ
Ê ±Ë ŬÍ ŸÊ ƅÍ§ŶÉ ƈ
É ÁČ §

15. Lafal yang mengakhiri surah al–Insyirah ayat ke-7 adalah….
a. ¨
ÍŰ
É ƊŕÍ Éž
b. ¨
Í ŻÉ±ŕÍ Éž

c. ¾±É ƎÍ ¸
É
d. ¾
É ±É²ÍÃË

16. Terdapat lafal §±Æ ŬÍ ƔÊ pada surah al–Insyirah sebanyak ... kali.
a. 4
c. 2
b. 3

d. 1

17. Mufradat hadis berikut yang artinya barangsiapa yang senang adalah … .

Č ţÉ É§ÁÍ ƈÉ
a. ¨
b.

·
É ŬÉ ŗÍ Ɣ
Ê ÁÍ É§

Ë
c. ÊƌƈÉ ţË ±
É ¿Í ŰƔÉƆÍžÉ
d. ÊƌÉƅÉŕŬ
É ƊÍ ƔÊÃÉ

18. Menyambung tali silaturrahmi hukumnya … .
a. wajib

c. mubah

b. sunah

d.makruh

19. Arti dari lafal ·
É ŬÉ ŗÍ Ɣ
Ê ÁÍ É§ adalah … .
a. disebarluaskan

c. masuk surga

b. diluaskan

d. dipanjangkan

20. Maka hendaklah bersilaturrahmi adalah arti dari … .

Ë ÊƌÉƅÉŕŬÉ ƊÍ ƔÊÃÉ
a. ƋË±ËÉŝÉ§Ƒž
Ë
b. ÊƌƈÉ ţË ±
É ¿Í ŰƔÉƆÍžÉ

c. ÉřƊČŠÉ ƅÍ§¿Ê ŦÊ Í̄ ƔÉÉƛ

Ë Ƒž
Ë ÊƌÉƅ·
d. ƌË ƁË²Í±
É ŬÉ ŗÍ ƔÊ
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21. Gemar bersilaturrahim akan menambah… .
a. pengeluaran

c. persaudaraan

b. pemborosan

d. kesibukan

22. Cara membaca Idgham adalah dengan ...
a. membalikan

c. samar

b. memasukan

d. Jelas

23. Idgham bigunnah adalah apabila ada nun sukun Á
Í  atau tanwin BÇ ÈBË ÆB bertemu
salah satu huruf ... .
a. ±Àª¨

c. ±¿

b. ¨ª°À

d. ÅÁÀÃ

24. Nun sukun Á
bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah terdapat
Í
dalam ungkapan ... .

Ë
a. ŕƈÆ ƔÍ ƂËÉśŬÍ ƈč ŕ·
Æ ±§É Ű
Ë ÁČƅÁÉ£
b. ¨
É ƆƂÌ ƊÍ Ɣ
É Í Í

c. ÀÇ ƔÍ ƆËţÉ ±ÇÃÍ ÊſŻÉ

d. ¾
É ËŗƊÍ °É ÍÁƈË

25. Tanwin B
Ç ÈBË ÆB bertemu dengan salah satu huruf idgham bilagunnah terdapat pada
lafadz ... .
a. °È ËœƈÉ ÃÍ ƔČÇƋÃÍ ŠÊ ÃÊ
b. ÁĐ
Č Ǣ ŗÉÉ£
É Ɣ²ÊÃ§

c. ¡ŕ
Ê ŮÉ ƔČÁÍ ƈÉ

d. ©È²É ƈÉ čƅ©È²É ƈÉ ƍÊ

26. Bacaan idgham bilagunnah yang terdapat pada surah al-Ikhlash adalah ... .
a. Ç̄ ţÉ É§§ÃÆ ÊſƄÊ

Ë ÀÉƅ
b. Í̄ ÉƅÃÍ Ɣ
Ê ÀÍ ÉƅÃ
É Í
É Í̄ ƆƔ

c. ÷ƌÉƅÁÍ ƄÊ ƔÉ
d. Ç̄ ţÉ É§§ÃÆ ÊſƄÊ

27. Iqlab artinya ... .
a. menukar

c. mengganti

b. menerima

d. menyerupai

28. Huruf iqlab berjumlah ... .
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29. Cara membaca iqlab yaitu dengan menukar huruf nun sukun atau tanwin dengan
huruf ... .
a. ¨

c. ÀÍ

b. ÀÊ

d. ÁÍ

30. Nun sukun bertemu dengan huruf Idgham bilagunnah terdapat pada kata ... .

Ë
a. ÀÆ ƔÍ ƂËÉśŬÍ ƈč ŕ·
Æ ±§É Ű

Ë
c. ¨
É ƆƂÉ ƊÍ ƔÉ

b. ƌË ƔÍ ÉƆŷ§
É Ǣ ŷÍ ÃÉ

d. ÊƌČƅÁÍ ƄÊ Ɣ
É ÀÍ ÉƅÃÉ

a. mim mati bertemu ba

c. nun sukun bertemu ba

b. tanwin bertemu ba

d. mim mati bertemu tanwin

Ë ËŗÁƈË ¤ƔÀČƅÁƈÃ bacaan iqlab yang terdapat kalimat tersebut adalah ...
31. ĺ§ŕ
Í ÍÊ Í Í É É

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat !

Ë ¾É ÉƅŕƊÉŸÉž±Ã Lafal di samping terdapat dalam surah... .
1. ¾
É ±É ƄÍ °
Í ÉÉ
2. Surah al-Lahab menceritakan tentang orang yang ... dakwah Nabi
3. ... ÉřÉƅŕƈČ ţ
É ÊƌÊśÉ±£É ƈ§
Í ÃÉ lanjutan ayat di samping adalah… .
4. Surah al-Insyirah termasuk golongan surah... .

Ë̄ Ë žË lafal yang bergaris bawah artinya... .
Ë
5. È̄ Ŭ
É ƍÉ ƔŠƓ
É ƈ
É ÁÍ ƈ¿Ç ŗÍţŕ
6. Surah al-Insyirah terdiri dari ... ayat
7. Huruf idgham bighunnah ada 4 yaitu ... .
8. Memadukan dengan tidak berdengung adalah cara membaca bacaan... .

Ë ¾É Ɣ Ë̄ ƎƔÃ pada lafal yang bergaris bawah terdapat bacaan... .
9. ÀÆ ƔÍ ƂËÉśŬÍ ƈč ŕ·
Æ ±§É Ű
É Í ÉÉ
10. Bacaan iqlab adalah bacaan Á
Í bertemu dengan huruf.......
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini !
1. Tulislah surah al-Insyirah ayat ke 3 !
2. Sebutkan 2 manfaat dari silaturrahmi?
3. Bagaimana cara membaca hukum bacaan idgham bighunnah ?
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4. Tulislah tiga kalimat yang terdapat bacaan Iqlab!
5. Tulislah terjemah ayat di samping ini! È̈ ÉƎÉƅª§
É °É §±ŕÆ ƊƑ
É ÉƆŰ
Í ƔÉŬÉ
KUNCI JAWABAN
I. PILIHAN GANDA
1 B

11

C

21

C

31

D

2 A

12

C

22

B

32

D

3 B

13

A

23

D

33

C

4 D

14

B

24

B

34

A

5 B

15

A

25

D

35

B

6 B

16

C

26

C

7 C

17

A

27

A

8 A

18

B

28

A

9 A

19

B

29

C

10 C

20

B

30

B

II. ISIAN SINGKAT
1. al-Insyirah
2. memusuhi/menghalangi
3. Ë̈ ·
É ţÉ ƅÍ§
4. Makkiyah
5. tali
6. 8
7. ÅÁÀÃ
8. Idgham bilagunnah
9. Idgham bigunnah
10. ¨
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III. URAIAN

ËČ
1. ¾
É ¶
É ±É ƎÍ ¸
É ÉƂƊÉÍ £Å°ƅ§
2. Diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya
3. memasukan dengan mendengung
4. ŕƈÉ ËŗÀÇ ƔÍ ƅËÉ§¿É ŦË ŗ
É ÁÍ ƈ
É ÁÌ °É ŗÉƊÍ ƔÊÉƅ (terserah korektor)
5. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak (neraka).
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PENUTUP
Al-Hamdulillāh, kami panjatkan syukur kehadirat Allah Swt., berkat petunjuknya kami
dapat menyelesaikan Buku Panduan Guru Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadis MI. Semoga
buku ini dapat membantu memudahkan dan memberikan panduan bagi Guru Mata
Pelajaran Al-Qur'an Hadis dalam merencanakan, melaksanakan, dan penilaian terhadap
proses dan hasil pembelajaran. Dengan adanya buku ini diharapkan dapat memberikan
inspirasi, agar guru dapat meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan berbagai
pendekatan, model, metode, strategi, dan teknik pembelajaran dengan menggunakan dan
menciptakan berbagai macam media pembelajaran.
Akhirnya penulis mengharapkan proses dan hasil pembelajaran dapat mewujudkan
peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya perubahan sikap yang lebih baik
untuk kemajuan Bangsa Indonesia pada masa yang akan datang. Amin.
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IKHTISAR BUKU
PEDOMAN GURU
Buku Guru ini memberikan panduan kepada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadis
MI dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan penilaian terhadap proses
pembelajaran. Dalam buku ini terdapat enam hal penting yang perlu mendapat perhatian
khusus, yaitu: tahap perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, pengayaan, remedi, dan
interaksi guru dengan orang tuapeserta didik.
Dengan usaha yang maksimal diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara
optimal. Muaranya, tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensipeserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang
demokratis serta bertanggung jawab dapat terealisir.
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GLOSARIUM
Hijrah
I’tikaf
Ikhlas
Kafir

Madaniyah

Makiyah

Makhraj
Masjid
Mufradat
Nikmat

Rezeki
Salat
Tajwid

Zikir

: meninggalkan suatu perbuatan'' atau ''Menjauhkan diri dari
pergaulan'' atau ''Berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain.''
: Berdiam diri di masjid sebagai ibadah yang disunahkan untuk
dikerjakan di setiap waktu
: Niat tulus dalam bertindak dan berbuat demi mengharapkan ridha
Allah Swt.
: orang yang mengingkari Allah sebagai satu-satunya yang berhak
disembah dan mengingkari Rasul Muhammad saw. sebagai utusanNya
: wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. setelah
berhijrah ke Madinah. Yaitu selama 9 tahun 9 bulan 9 hari. Yaitu
dari permulaan Rabi’ul Awal tahun 54 dari Milad Nabi , hingga 9
Dzulhijjah tahun 63 dari Milad Nabi, atau tahun 10 Hijrah
: wahyu (surah dan ayat) yang diturunkan kepada Nabi Muhamamd
saw. sebelum berhijrah ke Madinah, yaitu 12 tahun 5 bulan 13 hari.
Yakni dari 17 Ramadhan tahun 41 dari Milad hingga awal Rabi’ul
awwal tahun 54 dari Milad Nabi.
: tempat keluarnya huruf dalam melafalkan huruf al-Qur’an
: Tempat untuk sujud, tempat umat muslim melaksanakan berbagai
kegiatan keagamaan
: daftar kata yang disusun seperti kamus tetapi dengan penjelasan
singkat yang praktis
: Segala pemberian Allah Swt. yang bermanfaat dan menyenangkan,
seperti panca indera, kebahagiaan, kebaikan, kelezatan, kepuasan,
dan sebagainya
: Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah dan telah kita rasakan
manfaatnya
: serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai
dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.
: suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau
mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci AlQur'anmaupun bukan
: Semua bentuk aktivitas yang tujuannya mendekatkan diri kepada
Allah
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