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iiiAl-Qur’an Hadis Kelas 9

Kata Pengantar

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

Pendidikan Islam turut memiliki tanggungjawab moral dalam membentuk generasi cerdas dan 
sejahtera lahir-batin sebagaimana ditegaskan dalam visi Kementerian Agama RI.  

Upaya melahirkan generasi kaffah (cerdas intelektual, spiritual dan mental) tersebut tentu tidak 
sebentar, tidak mudah dan tidak asal-asalan namun tentu tidak mustahil dicapai. Pencapaian 
ultimate goal (tujuan puncak) membentuk generasi kaffah tersebut membutuhkan ikhtiar 
terencana (planned), strategis dan berkelanjutan (sustainable). 

Kurikulum 2013 sebagai kurikulum penyempurna kurikulum 2006 (KTSP) diyakini shahih 
sebagai “modal” terencana dan strategis mendekati tujuan mencetak generasi yang tidak saja 
cerdas intelektual namun shalih dan shalihah. Salah satu upaya membumikan isi K-13 adalah 
dengan menyediakan sumber belajar yakni buku. 

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

Dengan selesainya buku K-13 untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di madrasah ini 
diharapkan dapat memudahkan peserta didik dan pendidik dalam memahami, mengerti dan 
sekaligus menyampaikan ilmu yang dimilikinya. 

Terakhir, saya mengucapkan jazakumullah akhsanal jaza, kepada semua pihak yang telah ikut 
mendukung selesainya pembuatan buku ini. Sebagai dokumen “hidup” saran dan kritik sangat 
diharapkan dalam rangka penyempurnaan buku ini. 

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Jakarta,     Maret 2016
Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA
NIP: 196901051996031003
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iv Buku Guru Madrasah Tsanawiyah

Pedoman Transliterasi Arab-Latin
Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Bersama 
Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 
1987 dan Nomor 0543/b/u/1987.

1. Konsonan

No Arab Latin No Arab Latin No Arab Latin

1 أ Tidak
dilambangkan

11 ز z 21 ق Q

2 ب B 12 س s 22 ك K

3 ت T 13 ش sy 23 ل L

4 ث ts 14 ص  ṣ 24 م m 

5 ج J 15 ض ḍ 25 ن N

6 ح h 16 ط ṭ 26 و W

7 خ Kh 17 ظ ẓ 27 ه H

8 د D 18 ع ’ 28 ء ̇

9 ذ Ż 19 غ g 29 ي Y

10 ر R 20 ف f

2. Vokal Pendek
ـ ـَ a   =    ـ َتَب

َ
kataba     ك

ـ ـِ  i   =    ـ
َ

ُسِئل
     su ̇ ila

ـ ـُ u   =    ـ َهُب
ْ

yażhabu     َيذ

4. Diftong
ْي ـَ

  =  ai  
َ

ْيف
َ
kaifa    ك

ْو ـَ
   =  au    

َ
َحْول   haula

3. Vokal Panjang ا ـَ  =   a 
َ

ال
َ
   qala  ق

ي ـِ  =    ī 
َ

   qīla  ِقْيل

و ـُ
 =   ū 

ُ
ْول

ُ
  yaqūlu  َيق
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viiAl-Qur’an Hadis Kelas 9

A. Pengertian, Tujuan dan Ruang Lingkup 
Mata Pelajaran Qur’an Hadis kelas IX

Pendahuluan

1. Pengertian

Al-Qur’an-Hadis merupakan sumber utama ajaran Islam, dalam 
arti keduanya merupakan sumber akidah-akhlak, syari’ah/fikih 
(ibadah, muamalah), sehingga kajiannya berada di setiap unsur 
tersebut

Mata pelajaran Al-Qur’an-Hadis termasuk mata pelajaran 
kelompok A (wajib) untuk ilmu-ilmu agama Islam pada 
Madrasah Tsanawiyah (MTs). 

2. Tujuan

Mata pelajaran Al-Qur’an-Hadis kelas IX di Madrasah 
Tsanawiyah, sebagai mata pelajaran wajib yang bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan baca tulis yang baik dan benar, 
memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta 
mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup mata pelajaran Qur’an Hadis di Madrasah 
Tsanawiyah kelas IX meliputi materi berikut: 

a. Pembahasan tentang Ayat-ayat dan Hadis yang terkait 
dengan fenomena alam.

b. Pembahasan tentang hukum bacaan mad silah, mad badal, 
mad Tamkin, mad farqi, dan hukum bacaan mad lazim

c. Pembahasan tentang Ayat-ayat dan Hadis yang terkait 
dengan pemanfaatan waktu dan kewajiban menuntut ilmu.
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viii Buku Guru Madrasah Tsanawiyah

B. Kompetensi Lulusan Madrasah Tsanawiyah

Setelah menjalani proses pembelajaran secara integral, lulusan Madrasah Tsanawiyah 
diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut; 

Dimensi
Madrasah Tsanawiyah

Kualifikasi Kemampuan

Sikap

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap  orang beriman, berakhlak 
mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya. 

Pengetahuan

Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang 
tampak mata. 

Keterampilan
Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah 
abstrak dan konkret  sesuai dengan yang  dipelajari disekolah dan sumber lain 
sejenis.  

C. Struktur  Kurikulum Qur’an Hadis

Mata pelajaran Qur’an Hadis untuk kelas IX memiliki 4 Kompetensi Inti (KI) yang dijabarkan 
ke dalam 24 Kompetensi Dasar (KD) sebagai berikut :

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Semester Gasal

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1 Menyadari keutamaan membaca Al-Qur’an 

dengan baik dan benar sesuai kaidah Ilmu 
Tajwid 

1.2 Menyadari pentingnya menjaga kelestarian  
alam

1.3 Meyakini kekuasaan Allah pada fenomena alam 
yang terjadi
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ixAl-Qur’an Hadis Kelas 9

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya 
diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keber-adaannya 

2.1. Terbiasa membaca Al-Qur’an dengan baik dan 
benar dalam kehidupan sehari-hari 

2.2. Terbiasa menyikapi dengan baik fenomena alam 
sebagai implementasi dari pemahaman tentang 
kandungan Q.S. al-Qari‘ah (101), Q.S. az-
Zalzalah (99) 

2.3. Memiliki sikap peduli terhadap lingkungan 
sebagai implementasi dari pemahaman tentang 
kandungan hadis tentang kelestarian alam

3. Memahami dan menerapkan  
pengetahuan (faktual, konseptual, 
dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu penge-
tahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata 

3.1. Memahami ketentuan  hukum mad silah, mad 
badal, mad tamkin, dan mad farqi dalam Q.S. al-
Qari‘ah (101), Q.S. az-Zalzalah (99)  dan pada 
surah-surah pendek pilihan 

3.2. Memahami isi kandungan Q.S. al-Qari‘ah (101, 
Q.S. az-Zalzalah (99)   tentang fenomena alam 
dalam kehidupan

3.3. Memahami keterkaitan isi kandungan hadis 
riwayat At-Tirmizi

)...
ً
َتة ْرًضاَميِّ

َ
ْح�ي أ

َ
)َمن أ

 riwayat Ibnu Majah 

 ِذَراًعا..(
َ

َبُعْون ْر
َ
ُ أ لَ

َ
ا ف ً ْ َر ِب�ئ

َ
)َمْن َحف

 riwayat Ahmad 

ْيِل..( خَ
ْ

َصاِء ال
ْ

)َعْن ِإخ

 riwayat Al-Bazzar

ْوِح ...( ِ الرُّ
َ َص�يْ َ )�خ

tentang perilaku menjaga dan melestarikan 
lingkungan alam dengan fenomena kehidupan dan 
akibatnya
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x Buku Guru Madrasah Tsanawiyah

4 Mengolah,  menyaji dan 
menalar dalam ranah 
konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan mem-
buat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, 
menghitung, menggam-
bar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang sama 
dalam sudut pandang /
teori 

3.1. Mempraktikkan hukum mad silah, mad badal, mad tamkin, 
dan mad farqi dalam Q.S. al-Qari‘ah (101), Q.S. az-
Zalzalah (99)  dan pada surah-surah pendek pilihan.

3.2. Mensimulasikan isi kandungan Q.S. al-Qari‘ah (101, Q.S. 
az-Zalzalah (99)   tentang fenomena alam dalam kehidupan

3.3. Mendemontrasikan sikap tentang upaya pelestarian alam 
sesuai hadis riwayat At-Tirmizi

)...
ً
َتة ْرًضاَميِّ

َ
ْح�ي أ

َ
)َمن أ

 riwayat Ibnu Majah 

 ِذَراًعا..(
َ

َبُعْون ْر
َ
ُ أ لَ

َ
ا ف ً ْ َر ِب�ئ

َ
)َمْن َحف

 riwayat Ahmad 

ْيِل...(  خَ
ْ

َصاِء ال
ْ

)َعْن ِإخ

 riwayat Al-Bazzar

ْوِح...(  ِ الرُّ
َ َص�يْ َ )�خ

tentang  menjaga dan melestarikan lingkungan alam

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Semester Genap

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR BARU
1. Menghargai dan meng-

hayati ajaran agama yang 
dianutnya

1.1 Menyadari keutamaan membaca Al-Qur’an dengan baik 
dan benar sesuai kaidah Ilmu Tajwid 

1.2 Menyadari pentingnya memanfaatkan waktu dan mencari 
ilmu 

1.3 Menghayati fenomena alam sebagai sumber ilmu 
pengetahuan
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xiAl-Qur’an Hadis Kelas 9

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR BARU
2. Menghargai dan meng-

hayati perilaku jujur, 
disiplin, tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya 
diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberada-
annya 

2.1. Terbiasa membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar 
dalam kehidupan sehari-hari

2.2.  Memiliki semangat menghargai waktu dan mencari ilmu 
sebagai implementasi dari pemahaman tentang kandungan 
Q.S. al-‘Asr (03) dan Q.S. al-‘Alaq (96)

2.3. Membiasakan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari 
sebagai implementasi dari pemahaman tentang kandungan 
hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar 
mengenai menghargai waktu.

3. Memahami dan mene-
rapkan pengetahuan 
(faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya 
tentang ilmu penge-
tahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata 

3.1. Memahami ketentuan hukum mad lazim mukhaffaf kalimi, 
musaqqal kalimi, mad lazim musaqqal harfi, dan mad 
lazim mukhaffaa harfi dalam Al-Qur’an 

3.2. Memahami isi kandungan Q.S. al-‘Asr (03) dan Q.S. al-
‘Alaq (96) tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu 

3.3. Memahami keterkaitan isi kandungan hadis riwayat Al-
Bukhari dari Abdullah bin Umar

ْيٌب ... ِر
َ
 غ

َ
ك

َّ
 ن

ئَ َ
َيا ك

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

خ
ْن �

ُ
ك

tentang perilaku menghargai waktu dan hadis riwayat Ibnu 
majah dari Anas bin Malik

ِ ُمْسِلٍ
ُ

 ك
َ

 َعل
ٌ
ْيَضة ِر

َ
ِ ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
ل
َ
ط

tentang menuntut ilmu
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xii Buku Guru Madrasah Tsanawiyah

4 Mengolah, menyaji dan 
menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang /teori 

4.1. Mempraktikkan hukum mad lazim mukhaffaf kilmi, 
musaqqal kilmi, mad lazim musaqqal harfi, dan mad 
lazim mukhaffaa harfi dalam Al-Qur’an

4.2. Menyajikan data  tentang peman-faatan waktu dan 
menuntut ilmu sesuai  isi kandungan Q.S. al-‘Asr 
(03) dan Q.S. al-‘Alaq (96) 

4.3. Membuat jadwal kegiatan harian yang mencerminkan 
pemanfaatan waktu dan menuntut ilmu sesuai Q.S. 
al-‘Asr (03) dan Q.S. al-‘Alaq (96) dan hadis riwayat 
Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar

ْيٌب ... ِر
َ
 غ

َ
ك

َّ
ن
ئَ َ
َيا ك

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

خ
ْن �

ُ
ك

tentang perilaku menghargai waktu dan hadis riwayat 
Ibnu majah dari Anas bin Malik

ِ ُمْسِلٍ
ُ

 ك
َ

 َعل
ٌ
ْيَضة ِر

َ
ِ ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
ل
َ
ط

tentang tentang menuntut ilmu 

Kompetensi Inti pada kurikulum Ilmu Hadis terdiri dari 4 kompetensi. KI 1 berkaitan dengan 
sikap terhadap al-Khaliq ( Tuhan Yang Maha Esa) atau sikap spiritual, KI 2 terkait dengan 
karakter diri dan sikap sosial, KI 3 terkait dengan pengetahuan tentang materi ajar atau aspek 
kognitif, dan KI 4 terkait dengan penyajian pengetahuan dan keterampilan.

KI 1, KI 2, dan KI 4 tidak diajarkan secara langsung (direct teaching) tetapi dikembangkan dan 
ditumbuhkan melalui proses pembelajaran secara tidak langsung (indirect teaching) pada setiap 
materi pokok yang ada pada KI 3.

KI dan KD tersebut dipetakan sebagaimana berikut:

BAB KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR

Bab 1
Memperindah Bacaan Qur’an 
Dengan Tajwid Yang Benar

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

Bab 2
Kulestarikan Alam Dengan 
Melestarikan Bumiku

KI-1,  KI-2,  KI-3, KI-4
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xiiiAl-Qur’an Hadis Kelas 9

Bab 3
Bagus Tajwidku Indah Bacaanku

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

Bab 4
Memanfaatkan Waktu Menambah 
Ilmuku

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

D. Srtategi dan Model Pembelajaran Umum

1. Pengembangan Indikator

Penguasaan KD diperoleh dari proses pembelajaran dan 
pengembangan pengalaman belajar atas dasar indikator yang telah 
dirumuskan dari setiap KD, terutama KD-KD penjabaran dari KI 3. 
KD-KD dari KI 3 Mata Pelajaran Qur’an hadis kelas IX dapat 
dikembangkan menjadi indikator ketercapaian kompetensi sebagai 
berikut :

Semester Gasal
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR

3. Memahami dan 
menerapkan 
pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan 
prosedural) 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya terkait 
fenomena dan 
kejadian tampak mata 

3.1 Memahami ke-
tentuan  hukum mad 
silah, mad badal, 
mad tam-krn, dan 
mad farqi dalam Q.S. 
al-Qari‘ah (101), 
Q.S. az-Zalzalah (99)  
dan pada surah-surah 
pendek pilihan 

3.1.1 menjelaskan pengertian hukum 
bacaanJJ mad silah, mad badal, 
mad tamkin, dan mad farqi 
dalam Q.S. al-Qari‘ah (101), 
Q.S. az-Zalzalah (99)  dan pada 
surah-surah pendek pilihan

3.1.2 menjelaskan ciri-ciri hukum 
bacaan mad silah, mad badal, 
mad tamkin, dan mad farqi 
dalam Q.S. al-Qari‘ah (101), 
Q.S. az-Zalzalah (99)  dan pada 
surah-surah pendek pilihan
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR
3.1.3  mendiskripsikan cara 

membunyikan hukum bacaan mad 
silah, mad badal, mad tamkin, dan 
mad farqi dalam Q.S. al-Qari‘ah 
(101), Q.S. az-Zalzalah (99)  dan 
pada surah-surah pendek pilihan

3.1.4  mengidentifikasi hukum bacaan 
mad silah, mad badal, mad tamkin, 
dan mad farqi dalam Q.S. al-
Qari‘ah (101), Q.S. az-Zalzalah 
(99)  dan pada surah-surah pendek 
pilihan

3.1.5  menyimpulkan cara membaca 
bacaan mad silah, mad badal, mad 
tamkin, dan mad farqi dalam Q.S. 
al-Qari‘ah (101), Q.S. az-Zalzalah 
(99)  dan pada surah-surah pendek 
pilihan

3.2  Memahami isi 
kandungan Q.S. 
al-Qaari’ah (101), Q.S. 
al-Zalzalah (99)  
tentang fenomena alam 
dalam kehidupan 

3.2.1 menyebutkan terjemah Q.S. al-
Qaari’ah (101), Q.S. al-Zalzalah (99)

3.2.2 menyebutkan isi kandungan Q.S. 
al-Qaari’ah (101), Q.S. al-Zalzalah 
(99)

3.2.3 menyebutkan keterkaitan isi 
kandungan Q.S. al-Qaari’ah (101), 
Q.S. al-Zalzalah (99)   tentang 
fenomena alam dalam kehidupan

3.2.4 Menerangkan keterkaitan isi 
kandungan Q.S. al-Qaari’ah (101), 
Q.S. al-Zalzalah (99)   tentang 
fenomena alam dalam kehidupan

3.2.5 mengidenditifikasi keterkaitan isi 
kandungan Q.S. al-Qaari’ah (101), 
Q.S. al-Zalzalah (99)   tentang 
fenomena alam dalam kehidupan 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR
3.3 Memahami 

keterkaitan isi 
kandungan hadis 
riwayat Tirmidzi

 .
ً
َتة ْرًضا َميِّ

َ
ْح�ي أ

َ
َمْن أ

 riwayat Ibnu Majah

 ُ لَ
َ
ا ف ً ْ َر ِب�ئ

َ
َمْن َحف

 ِذَراًعا ... 
َ

َبُعْون ْر
َ
أ

riwayat Ahmad

ْيِل ... خَ
ْ

َصاِء ال
ْ

َعْن ِإخ

 riwayat Al Bazzar 

ْوِح ...  ِ الرُّ
َ َص�يْ َ �خ

tentang perilaku menjaga 
dan mele-starikan 
lingkungan alam dengan 
fenomena kehidupan dan 
akibatnya

3.3.1  menyebutkan arti hadis riwayat 
Tirmidzi 

 )..
ً
َتة ْرًضا َميِّ

َ
ْح�ي أ

َ
)َمْن أ

 riwayat Ibnu Majah

 ِذَراًعا( 
َ

َبُعْون ْر
َ
ُ أ لَ

َ
ا ف ً ْ َر ِب�ئ

َ
)َمْن َحف

        riwayat Ahmad

ْيِل ...(  خَ
ْ

َصاِء ال
ْ

)َعْن ِإخ
        riwayat Al Bazzar

ْوِح ...(  ِ الرُّ
َ َص�يْ َ )�خ

     tentang perilaku menjaga dan 
melestarikan lingkungan alam dengan 
fenomena kehidupan dan akibatnya

3.3.2 Menjelaskan  isi hadis riwayat 
Tirmidzi

)... 
ً
َتة ْرًضا َميِّ

َ
ْح�ي أ

َ
)َمْن أ

      riwayat Ibnu Majah 

 ِذَراًعا 
َ

َبُعْون ْر
َ
ُ أ لَ

َ
ا ف ً ْ َر ِب�ئ

َ
َمْن َحف

       riwayat Ahmad

ْيِل  خَ
ْ

َصاِء ال
ْ

َعْن ِإخ
      riwayat Al Bazzar

ْوِح  ِ الرُّ
َ َص�يْ َ  �خ

     tentang perilaku menjaga dan 
melestarikan ling-kungan alam 
dengan fenomena kehidupan dan 
akibatnya
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR
3.3.3 mengidentifikasi isi kandungan 

hadis riwayat Tirmidzi

 ...
ً
َتة ْرًضا َميِّ

َ
ْح�ي أ

َ
َمْن أ

      riwayat Ibnu Majah

 ِذَراًعا 
َ

َبُعْون ْر
َ
ُ أ لَ

َ
ا ف ً ْ َر ِب�ئ

َ
َمْن َحف

       riwayat Ahmad 

ْيِل ...  خَ
ْ

َصاِء ال
ْ

َعْن ِإخ
riwayat Al Bazzar

ْوِح ....  ِ الرُّ
َ َص�يْ َ �خ

      tentang perilaku menjaga dan 
melestarikan lingku-ngan alam 
dengan fenomena kehidupan dan 
akibatnya

  

Semester Genap

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR

3. Memahami dan 
menerapkan 
pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan 
prosedural) 
berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya terkait 
fenomena dan 
kejadian tampak mata 

3.1 Memahami ketentuan 
hukum mad lazim 
mukhaffaf kilmi, 
musaqqal kilmi, mad 
lazim musaqqal harfi, 
dan mad lazim 
mukhaffaa harfi dalam 
Al-Qur’an.

3.1.1 menjelaskan pengertian 
hukum bacaan mad lazim 
mukhaffaf kilmi, musaqqal 
kilmi, mad lazim musaqqal 
harfi, dan mad lazim mukhaffaa 
harfi dalam Al-Qur’an

3.1.2 menjelaskan ciri-ciri hukum 
bacaan mad lazim mukhaffaf 
kilmi, musaqqal kilmi, mad 
lazim musaqqal harfi, dan mad 
lazim mukhaffaa harfi dalam 
Al-Qur’an
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3.1.3 mendiskripsikan cara 
membunyikan hukum bacaan 
mad lazim mukhaffaf kilmi, 
musaqqal kilmi, mad lazim 
musaqqal harfi, dan mad lazim 
mukhaffaa harfi dalam Al-
Qur’an

3.1.4 mengidentifikasi hukum 
bacaan mad lazim mukhaffaf 
kilmi, musaqqal kilmi, mad lazim 
musaqqal harfi, dan mad lazim 
mukhaffaa harfi dalam Al-
Qur’an

3.1.5 menyimpulkan cara membaca 
bacaan mad lazim mukhaffaf 
kilmi, musaqqal kilmi, mad lazim 
musaqqal harfi, dan mad lazim 
mukhaffaa harfi dalam Al-
Qur’an 

3.2. Memahami isi 
kandungan Q.S. 
al-Ashr (103) dan Q.S. 
al-‘Alaq (96) tentang 
menghargai waktu dan 
menuntut ilmu.

3.2.1 menyebutkan terjemah Q.S. 
al-Ashr (103) dan Q.S. al-‘Alaq 
(96)

3.2.2 menyebutkan isi kandungan Q.S. 
al-Ashr (103) dan Q.S. al-‘Alaq 
(96)  

3.2.3 menyebutkan keterkaitan isi 
kandungan Q.S. al-Ashr (103) dan 
Q.S. al-‘Alaq (96) tentang 
menghargai waktu dan menuntut 
ilmu

3.2.4 Menerangkan keterkaitan isi 
kandungan Q.S. al-Ashr (103) dan 
Q.S. al-‘Alaq (96) tentang 
menghargai waktu dan menuntut 
ilmu

3.2.5 mengidenditifikasi keterkaitan isi 
kandungan Q.S. al-Ashr (103) dan 
Q.S. al-‘Alaq (96) tentang 
menghargai waktu dan menuntut 
ilmu
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3.3. Memahami keterkaitan 
isi kandungan hadis 
riwayat Bukhori dari 
Abdullah bin Umar

 
َ

ك
َّ
ن
ئَ َ
َيا ك

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

خ
ْن �

ُ
ك

ْيٌب  ِر
َ
غ

       tentang perilaku 
menghargai waktu dan 
hadis riwayat Ibnu 
majah dari Anas bin 
Malik

 
َ

 َعل
ٌ
ْيَضة ِر

َ
ِ ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
ل
َ
ط

 ُمْسِلٍ  
ِّ ُ

ك

   tentang menuntut ilmu.

3.3.1 menyebutkan arti hadis 
riwayat Bukhori dari Abdullah 
bin Umar 

ْيٌب  ِر
َ
 غ

َ
ك

َّ
ن
ئَ َ
َيا ك

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

خ
ْن �

ُ
ك

     tentang perilaku menghargai 
waktu dan hadis riwayat Ibnu 
majah dari Anas bin Malik

 ُمْسِلٍ 
ِّ ُ

 ك
َ

 َعل
ٌ
ْيَضة ِر

َ
ِ ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
ل
َ
ط

       tentang menuntut ilmu

3.3.2 Menjelaskan  isi hadis riwayat 
Bukhori dari Abdullah bin 
Umar

ْيٌب  ِر
َ
 غ

َ
ك

َّ
ن
ئَ َ
َيا ك

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

خ
ْن �

ُ
ك

     tentang perilaku menghargai 
waktu dan hadis riwayat Ibnu 
majah dari Anas bin Malik

 ُمْسِلٍ  
ِّ ُ

 ك
َ

 َعل
ٌ
ْيَضة ِر

َ
ِ ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
ل
َ
ط

    tentang menuntut ilmu

3.3.3 mengidentifikasi isi 
kandungan hadis riwayat 
Bukhori dari Abdullah bin 
Umar 

ْيٌب  ِر
َ
 غ

َ
ك

َّ
ن
ئَ َ
َيا ك

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

خ
ْن �

ُ
ك

     tentang perilaku menghargai 
waktu dan hadis riwayat Ibnu 
majah dari Anas bin Malik 

 ُمْسِلٍ 
ِّ ُ

 ك
َ

 َعل
ٌ
ْيَضة ِر

َ
ِ ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
ل
َ
ط

      tentang menuntut ilmu 
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Di samping indikator dari KD-KD yang terkait dengan KI 3  di atas, guru juga harus 
memperhatikan KD-KD yang terkait dengan KI 1, KI 2 dan KI 4. KD-KD dari KI 1 dan KI 2 
harus dijadikan perspektif dalam pembelajaran Qur’an Hadis untuk pengembangan nilai dan 
pendidikan karakter. Sementara KD-KD yang terkait dengan KI 4 dapat dikembangkan melalui 
kegiatan, observasi, wawancara, menulis, dan mempresentasikan karya sejarah atau pun 
pemikiran yang terkait dengan Qur’an Hadis, dan lain-lain.

2. Pengalaman Belajar

Rumusan – rumusan indikator di atas akan tercapai melalui proses 
pembelajaran. Dan dengan tercapainya indikator berarti tercapai pula 
KD-KD yang ditetapkan pada struktur kurikulum mata pelajaran 
Qur’an Hadis. Pengembangan pengalaman belajar secara umum dapat 
dibagi tiga ;

a. Pengembangan Ranah Afeksi (Sikap dan Karakter)

Ranah afeksi dikembangkan dalam bentuk, pemberian contoh, ceramah motivasi, dan 
pemberian tugas-tugas (learning task) : menerima, menjalankan, menghargai, menilai 
diri, menghargai, menghayati, dan mengamalkan.

b. Pengembangan Ranah Kognitif ( Pengetahuan)

Ranah pengetahuan atau kognitif dikembangankan dalam proses pembelajaran dan 
pemberian tugas : mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi.

c. Pengembangan Ranah Keterampilan ( Skill)

Ranah keterampilan dikembangkan dalam proses pembelajaran dan pemberian tugas 
(learning task): mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, dan mencipta.

Proses pembelajaran secara umum dapat dibagi menjadi tiga tahapan:

a. Kegiatan Pendahuluan 

Setiap melaksanakan kegiatan pendahuluan, pendidik selalu melaksanakan kegiatan: 

1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses   
pembelajaran; 

2) Memberi motivasi belajar peserta didik  secara kontekstual sesuai manfaat dan 
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aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan 
perbandingan lokal, nasional dan internasional; 

3) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari; 

4) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan 

5) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai  dengan 
silabus. 

b. Kegiatan Inti  Pembelajaran

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media 
pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik 
dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau 
saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang 
menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan 
dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. 

1) Sikap  

Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah 
proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga 
mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi 
yang mendorong peserta didik  untuk melakukan aktivitas tersebut. 

2) Pengetahuan 

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, 
menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteristik aktivititas belajar dalam 
domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar 
dalam domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik 
terpadu, dan tematik  sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis 
penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk mendorong peserta 
didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, 
disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya 
berbasis pemecahan masalah (project based learning).

3) Keterampilan  

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, 
menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan subtopik) mata pelajaran yang 
diturunkan dari keterampilan harus mendorong peserta didik  untuk melakukan 
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proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut 
perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis 
penyingkapan ataupun penelitian (discovery/inquiry learning) dan pembelajaran 
yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning).

c. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, pendidik  bersama peserta didik  baik secara individual maupun 
kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi: 

1) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk 
selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung 
dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; 

2) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

3) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas 
individual maupun kelompok; dan 

4) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

3. Model dan Skenario Pembelajaran

Paradigma pembelajaran dalam ruh kurikulum 2013 adalah peserta didik 
yang aktif (student centered)  bukan hanya menerima, tetapi aktif mencari. 
Oleh karena itu pembelajaran harus dikembangkan  menjadi pembelajaran 
yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM).

a. Aktif, maksudnya guru merancang pembelajaran dan menciptakan suasana yang 
mendorong peserta didik untuk aktif melakukan  pengalaman belajar sendiri seperti 
mencari pengetahuan, bertanya, dan mengemukakan gagasan.

b. Inovatif, maksudnya pembelajaran dikembangkan sedemikian rupa, sesuai dengan 
kebutuhan yang ada agar tidak monoton. Guru selalu mencari model pembelajaran yang 
kontekstual yang menarik peserta didik.

c. Kreatif, maksudnya guru harus mengembangkan kegiatan pembelajaran yang beragam, 
menciptakan pembelajaran yang baru dan penuh tantangan, menciptakan pembelajaran 
yang berbasis masalah, untuk medorong peserta didik merumuskan masalah dan cara 
pemecahannya.
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d. Efektif, yaitu guru harus memilih model dan metode pembelajaran sesuai dengan materi, 
tujuan, dan situasi, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan tujuan dapat tercapai.

e. Menyenangkan, yaitu kegiatan pembelajaran dirancang sedemikian rupa agar menjadi 
menyenangkan dan tidak membosankan.  

 
Pembelajaran PAIKEM diperlihatkan dengan berbagai kegiatan yang terjadi selama proses 
pembelajaran di kelas. Pada saat yang sama, gambaran tersebut menunjukkan kemampuan 
yang perlu  dikuasai guru untuk menciptakan keadaan tersebut. Berikut adalah tabel beberapa 
contoh kegiatan KBM dan kemampuan guru yang bersesuaian.

Kemampuan Guru Kegiatan Pembelajaran
Guru merancang dan 
mengelola kegiatan 
pembelajaran yang 
mendorong peserta didik 
untuk berperan aktif dalam 
pembelajaran

Guru melaksanakan KBM dalam kegiatan yang beragam, 
misalnya:

a. Mencari informasi 
b. Diskusi kelompok
c. Memecahkan masalah
d. Menulis laopran/ essay
e. Berkunjung keluar kelas

Guru menggunakan alat 
bantu dan sumber yang 
beragam.

Sesuai materi pembelajaran, guru menggunakan, misalnya:

a. Alat yang tersedia atau yang dibuat sendiri
b. Gambar
c. Multi Media
d. Studi kasus
e. Nara sumber
f. Lingkungan

Guru memberi kesempatan 
kepada peserta didik untuk 
mengembangkan 
keterampilan

Memberi kesempatan atau tugas kepada peserta didik untuk:

a. Melakukan percobaan, pengamatan, atau wawancara
b. Mengumpulkan data/jawaban dan mengolahnya sendiri
c. Menarik kesimpulan
d. Memecahkan masalah, mencari rumus sendiri.
e. Menulis laporan hasil karya dengan kata-kata sendiri.

Guru memberi kesempatan 
kepada peserta didik untuk 
mengungkapkan gagasannya 
sendiri secara lisan atau 
tulisan

Melalui:

a.  Diskusi
b.  Lebih banyak pertanyaan terbuka
c.  Karya tulis 
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Guru menyesuaikan bahan 
dan kegiatan belajar dengan 
kemampuan peserta didik

a. Peserta didik dikelompokkan sesuai dengan kemampuan 
(untuk kegiatan tertentu)

b. Bahan pelajaran disesuaikan dengan kemampuan 
kelompok tersebut.

c. Peserta didik diberi tugas perbaikan atau pengayaan.

Guru mengaitkan 
pembelajaran dengan 
pengalaman peserta didik 
sehari-hari.

a. Peserta didik menceritakan atau memanfaatkan 
pengalamannya sendiri.

b. Peserta didik menerapkan hal yang dipelajari dalam 
kegiatan sehari-hari

Menilai Pembelajaran  dan 
kemajuan belajar peserta 
didik secara terus-menerus

a. Guru memantau kegiatan dan kerja peserta didik
b. Guru memberikan umpan balik.

4. Penilaian Hasil dan Proses Pembelajaran 

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik 
(authentic assesment) yang menilai kesiapan peserta didik, perilaku peserta 
didik  dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran, dan hasil belajar 
secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan 
menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik  atau 
bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) 
dan dampak pengiring (nurturant effect) dari pembelajaran.  

Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh pendidik  untuk merencanakan 
program perbaikan (remedial), pengayaan (enrichment), atau pelayanan 
konseling. Selain itu,  hasil penilaian otentik dapat digunakan sebagai 
bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan Standar 
Penilaian Pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses 
pembelajaran dengan menggunakan alat: angket, observasi, catatan 
anekdot, dan refleksi. Sedangkan penilaian yang mengacu pada hasil 
pembelajaran dilakukan setiap selesai pembelajaran satu kompetensi dasar. 

a. Prinsip dan Pendekatan Penilaian 

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 
didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.
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1) Objektif, berarti penilaian berbasis pada standar penilaian dan tidak dipengaruhi 
faktor subjektivitas penilai.  

2) Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu 
dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara  berkesinambungan. 

3) Ekonomis, berarti penilaian yang dilakukan efisien dan efektif dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan  pelaporannya. 

4) Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan 
keputusan dapat diakses oleh semua pihak. 

5) Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal 
madrasah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. 

6) Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan pendidik.  

b. Ruang Lingkup, Teknik, dan Instrumen Penilaian  

1) Ruang Lingkup Penilaian 

Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk 
menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. 
Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran/
kompetensi muatan/kompetensi program, dan proses. 

2) Teknik dan Instrumen Penilaian 

Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan sebagai berikut.  

a) Penilaian kompetensi sikap 

Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian 
diri, penilaian “teman sejawat” (peer evaluation) oleh peserta didik dan jurnal. 
Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian 
antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang 
disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. 

• Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 
berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung 
maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi 
sejumlah indikator perilaku peserta didik yang diamati langsung oleh pendidik 
saat proses pembelajaran. 
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• Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik 
untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks 
pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian 
diri yang berisi ceklis aspek kepribadian. 

• Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 
peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. 
Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik yang 
berisi cheklis tentang aspek yang dinilai. 

• Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi 
informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik 
yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. 

b) Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

Pendidik menilai kompetensi pengetahuan yang dicapai peserta didik melalui tes 
tulis, tes lisan, dan penugasan. Sebelum melaksanakan penilaian kompetensi 
pengetahuan, pendidik telah menyiapkan instrumen penilaian yang meliputi; 1) 
Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, 
menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran. 2) 
Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada peserta 
didik berserta pedoman penskoranya. 3) Instrumen penugasan berupa pekerjaan 
rumah dan/atau projek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai 
dengan karakteristik tugas yang akan dikerjakan peserta didik. 

c) Penilaian Kompetensi Keterampilan 

Untuk mengetahui kompetensi keterampilan, seorang pendidik harus menilai 
kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut 
peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan 
tes praktik, projek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa 
daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi rubrik. 

Adapun penjelasan masing-masing instrument penilaian keterampilan yaitu; 

• Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan 
melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi.

• Projek adalah tugas-tugas belajar (learning tasks) yang meliputi kegiatan 
perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam 
waktu tertentu. 
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• Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai 
kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat 
reflektif-integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan/atau 
kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat 
berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik 
terhadap lingkungannya.

Instrumen penilaian kompetensi keterampilan harus memenuhi  persyaratan 
berikut yaitu: a) substansi yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai; b) 
konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen 
yang digunakan; dan  c) penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif 
sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.  
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Untuk mengoptimalkan penggunaan buku ini, perhatikan penahapan berikut ini:

1. Bacalah bagian pendahuluan untuk memahami konsep utuh mata pelajaran Qur’an Hadis, 
kompetensi inti, kompetensi dasar dalam kerangka kurikulum 2013.

2. Tiap bab terdiri atas: kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, 
proses pembelajaran, penilaian, remedial, pengayaan dan interaksi guru dengan orang tua.

3. Penomoran kompetensi inti dan kompetensi dasar tidak berurutan, hal itu menyesuaikan 
dengan tahap pencapaian kompetensi dasar.

4. Guru mengajak peserta didik untuk memperhatikan kolom-kolom pada buku pelajaran 
peserta didik sehingga menjadi fokus perhatian peserta didik.

Kolom-kolom di buku peserta didik tersebut adalah sebagai berikut:

• Mencermati gambar, ayat atau hadis : untuk menguatkan peserta didik agar dapat 
mewujudkan pengetahuan ke dalam perilaku sehari-hari. 

• Ungkapkan Rasa Keingintahuanmu: untuk memotifasi peserta didik untuk 
menghubungkan antara materi dengan pengalaman pribadinya.

• Bukalah Wawasanmu : untuk menggali pengetahuan melalui sumber-sumber baik berupa 
buku teks, guru, diskusi dengan teman, dan lain-lain.

• Kembangkan Pikiranmu : untuk mendorong peserta didik menyampaikan ide-idenya 
yang berkaitan dengan materi.

• Akhirnya Aku Tahu : merenungkan, menganalisis hasil belajar dan membandingkannya 
dengan pengalaman dan / atau pengetahuan yang telah dimiliki pribadi peserta didik 
sebelum belajar.

• Rangkuman : untuk lebih mudah mengingat meteri yang dipelajari.

• Uji Kompetensi: untuk mengukur penguasaan peserta didik terhadap materi yang dibahas

• Berlatihlah: untuk membiasakan peserta didik dalam mengamalkan pengetahuannya 
dalam kehidupan sehari-hari.

Petunjuk
Penggunaan Buku
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5.  Dalam proses pembelajaran ada dua tahapan yaitu: 

• Tahap persiapan berisi tentang upaya guru dalam mengkondisikan dan melatih peserta 
didik dalam membiasakan nilai-nilai yang baik, selain itu juga guru menyampaikan 
kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan model-model pembelajaran 
secara teknis yang akan diterapkan dalam membahas materi.

• Tahap pelaksanaan tercantum dua model pembelajaran; model pertama cocok untuk 
diterapkan di awal pertemuan dalam bab dan model kedua untuk kelanjutan pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya.

6. Contoh-contoh model penilaian ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, serta tugas peserta 
didik yang dapat dikembangkan oleh guru.

Dalam pelaksanaannya guru sangat mungkin untuk melakukan pengembangan yang disesuaikan 
dengan potensi peserta didik, sumber belajar, dan lingkungan.
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1BAB
Memperindah Bacaan Qur’an 
Dengan Tajwid Yang Benar

(Hukum Bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, 
dan mad farqi)

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 
percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, 
dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata

4. Mengolah,  menyaji dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

A. KOMPETENSI INTI
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B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR

Kompetensi Dasar Indikator

3.1  Memahami ketentuan  hukum mad 
silah, mad badal, mad tamkin, dan 
mad farqi dalam Q.S. al-Qari‘ah 
(101), Q.S. az-Zalzalah (99)  dan 
pada surah-surah pendek pilihan

3.1.1  menjelaskan pengertian hukum bacaan mad 
silah, mad badal, mad tamkin, dan mad 
farqi dalam Q.S. al-Qari‘ah (101), Q.S. az-
Zalzalah (99)  dan pada surah-surah pendek 
pilihan

3.1.2 menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mad 
silah, mad badal, mad tamkin, dan mad 
farqi dalam Q.S. al-Qari‘ah (101), Q.S. az-
Zalzalah (99)  dan pada surah-surah pendek 
pilihan

3.1.3  mendiskripsikan cara membunyikan hukum 
bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, 
dan mad farqi dalam Q.S. al-Qari‘ah (101), 
Q.S. az-Zalzalah (99)  dan pada surah-surah 
pendek pilihan

3.1.4 mengidentifikasi hukum bacaan mad silah, 
mad badal, mad tamkin, dan mad farqi 
dalam Q.S. al-Qari‘ah (101), Q.S. az-
Zalzalah (99)  dan pada surah-surah pendek 
pilihan

3.1.5 menyimpulkan cara membaca bacaan mad 
silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi 
dalam Q.S. al-Qari‘ah (101), Q.S. az-
Zalzalah (99)  dan pada surah-surah pendek 
pilihan

4.1  Menerapkan hukum mad silah, mad 
badal, mad tamkin, dan mad farqi 
dalam Q.S. al-Qari’ah (101) ,Q.S. 
al-Zalzalah (99)  dan pada surat-
surat pilihan

4.1.1  mempraktikan bacaan mad silah, mad badal, 
mad tamkin, dan mad farqi dalam Q.S. al-
Qari‘ah (101), Q.S. az-Zalzalah (99)  dan 
pada surah-surah pendek pilihan
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, 
menegosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik 
diharapkan mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan 
bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad 
farqi dalam Q.S. al-Qari‘ah (101), Q.S. az-Zalzalah 
(99)  dan pada surah-surah pendek pilihan.

D. MATERI POKOK

Pada bagian ini, perlu dijelaskan kepada siswa bahwa untuk menggali pemahaman tentang 
materi pokok bukan hanya dari membaca materi yang ada dibuku siswa, namun dalam kolom 
eksplorasi juga akan menggali pengetahuan tentang meteri dari diskusi, bertanya, pengalaman, 
praktek, dan lain-lain. 

Adapun materi pokok yang tertulis di buku siswa merupakan pedoman materi inti yang harus 
dikuasai siswa yaitu:

1. Ketentuan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi beserta contoh-
contohnya

2. Penerapan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi dalam Q.S. al-
Qari’ah (101) ,Q.S. al-Zalzalah (99)  dan pada surat-surat pilihan

E. PROSES PEMBELAJARAN

1. Persiapan

• Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

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

• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

QuranHadis__kls 9__guru__revisi.indd   3 6/16/16   7:18 PM



4 Buku Guru Madrasah Tsanawiyah

• Guru menyampaikan pertanyaan secara komunikatif tentang hal-hal yang berkaitan 
kelestarian alam  

• Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu bisa berupa gambar atau  
menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

• 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 
kepada peserta didik dengan mengajarkan memberikan koreksi, dan memberikan 
penguatan secara langsung pula. Model ini dipadukan dengan model artikulasi (membuat/
mencari pasangan yang bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik).

2. Pelaksanaan  

Guru mengajak peserta didik mencermati kalimat dan hukum bacaannya dalam  tabel 
berikut.

1. Cermati Ayat Dan Hukum Bacaan

No Lafadz Hukum bacaan

1 ا
ً
ْوُه َهِنْيئ

ُ ُ
ك

َ
ف Mad silah qashirah

2
ُ

ْول
ُ
َيق

َ
َمُه ف عَّ

َ
َون Mad silah qashirah

3
ٌ

َحد
َ
ُه ا

َ
ق
َ َو�ث Mad silah thawilah

4
َّ
ْهِلِ ِإال

َ
 أ

َ
ِإل Mad silah thawilah

5 ِ
خ َر�يْ

َ
ك

َّ
ذ

ْ
 َءال

ْ
ل

ُ
ق Mad farqi

6
َ

ْون
ُ
ك ِ

ْ ا ُي�ث مَّ
َ
ٌ أ �يْ

َ
ُ خ َءاللّ Mad farqi

7 َرْيٍش
ُ
ِف ق

َ
ْيل اِلإِ Mad badal

8
َ خ ْ
�ي يِّ

ِّ
ِعل Mad tamkin
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2. Ungkapkan Rasa Keingintahuanmu

Setelah mencermati ayat-ayat dan hukum bacaannya pada rubric 1, tersebut, guru memberi 
kesempatan  kepada peserta didik untuk mengungkapkan catatan yang dibuatnya dalam proses 
sebelumnya (mengamati gambar dan arti hadis). Maka yang dilakukan guru pada bagian ini 
sebagai berikut:

1. Guru mempersilahkan Peserta didik untuk menuliskan pertanyaan dalam kolom yang sudah 
tersedia.

2. Guru mendorong peserta didik untuk kritis dan memiliki pertanyaan-pertanyaan sebanyak 
mungkin dan tidak perlu mengomentarinya.

3. Guru memberi kesempatan peserta didik membaca pertanyaan-pertanyaannya.

4. Guru bisa meminta salah satu peserta didik untuk menulis semua pertanyaan-pertanyaan 
tersebut di papan tulis atau bisa ditulis di kertas.

Setelah terkumpul pertanyaan-pertanyaan tersebut. Guru meminta melakukan kegiatan 
berikutnya Setelah mencermati Ayat-ayat tersebut, tentu ada pertanyaan yang terkait dengan 
hukum bacaannya dan kalian ingin memperoleh jawabannya. Maka tulislah apa yang kalian 
pertanyakan itu pada kolom berikut ini:

No. Kata  tanya kata Pertanyaan

1 Apakah Apakah mad shilah itu?

2 Mengapa Mengapa dibaca begitu ?

3 Bagaimana

4 Untuk apa

5

6

7

8

9  
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10

11

12

13

14

15

3. Bukalah Wawasanmu

Pada bagian ini, yang dilakukan guru:

1. Meminta peserta didik untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di 
“bukalah wawasanmu”

2. Memberi kesempatan peserta didik untuk membaca dan menelaah “bukalah wawasanmu”

3. Meminta peserta didik untuk mencatat jawaban-jawaban yang diperoleh dari “bukalah 
wawasanmu” dari pertanyaan dalam “ungkapkan rasa keingintahuan mu”

4. Jika ada pertanyaan yang tidak didapat  jawabannya, guru bisa memberikan penjelasan 
singkat atau memberikan sumber-sumber bacaan yang bisa peserta didik dapatkan.

5. Jika ada pertanyaan yang mendasar dan perlu dikaji lebih mendalam, guru bisa menjadikan 
pertanyaan tersebut menjadi tugas mandiri.

1. Mad Silah 

Hukum bacaan mad  ini fokus kepada  dua hal yaitu ha’ dhomir/kata ganti  )ـُه \ ـِه \ ُه\ِه (  
dan hamzah. Menurut bahasa, Mad artinya panjang, silah berarti hubungan. 

Secara istilah mad silah adalah bacaan yang terjadi karena adanya ha’ dhamir yang tidak 
didahului sukun, tidak didahului bacaan panjang, tidak diikuti sukun, dan tidak diikuti 
hamzah.
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Sekali lagi bacaan mad silah ini hanya terjadi pada ha’ dhamir. Namun perlu diketahui 
bahwa tidak semua ha itu dhamir. Lebih jelasnya perhatikan kalimat yang mengandung ha’  
pada tabel berikut!

dibacaBukan
ha’ dhamirAyatNo

PanjangPendek

ِر✔
ْ

د
َ
ق
ْ
ةِ ال

َ
ْيل

َ
ِ ل

خ
َناُه �

ْ
ل َ خ ْ �خ

َ
 أ

1ِإ�خَّ

✔
َ

ْعل
ئَ
ال

ْ
ِه ا بِّ  اْبِتغآَء َوْجِه َر

َّ
2ِإال

✔َّ لَ
َ
َت َعْنُه ت

ْ
ن
َ
أ
َ
3ف

ى✔ ُيْ�َ
ْ
ُه ِلل ُ َي�ِّ

ُ
َسن

َ
4ف

ْتُح✔
َ
لف

ْ
ْصُ هللِا َوا

َ
ا جآَء ن

َ
5ِإذ

ْب✔ ِ
�ةَ
ْ
 َواق

ْ
د ُ ج

ْ
ِطْعُه َواس

ُ
 ت

َ
 ال

َّ َ
6ك

✔
ٌ

َحد
َ
ُه ا

َ
ق
َ  َو�ث

ُ
 ُيْوِثق

َ
7َوال

✔َ عْ
ئَ
ال

ْ
 َجآَءُه ا

ْ
ن

َ
8أ

َرَمُه ✔✔
ْ
ك

َ
أ
َ
ُه ف بُّ ُه َر

َ
ا َمااْبَتل

َ
 ِإذ

ُ
َسان

ْ
ن الإِ

ْ
ا ا مَّ

َ
أ
َ
9ف

✔
َ

ُبْون رَّ
َ
ق ُ ُه الْ

ُ
د َ ْ 10ي�ث

Dari tabel tersebut, dapat dipahami bahwa:

1. Tidak semua ha’ adalah dhamir.

2. Tidak semua dhamir termasuk mad silah.

Mad silah dibedakan menjadi dua

1. Mad silah qasirah (pendek), yaitu mad silah yang tidak diikuti hamzah. Dibaca panjang 
dua harakat /satu alif.

Contoh:  

ِب )4({ 
َ
ط َ  الْ

ةَ الَ ُه, َحَّ
ُ
ت
َ
}َواْمَرأ

})9( 
ٌ
ُه َهاِوَية مُّ

ُ
أ
َ
}ف
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8 Buku Guru Madrasah Tsanawiyah

2. Mad silah thawilah (panjang), yaitu mad silah yang diikuti hamzah, dibaca panjang 
limas harakat/ dua setengah alif.

Contoh:  

ُه )3({
َ

د
َ
ل

ْ
خ

َ
ُ أ  َمالَ

َّ
ن

َ
َسُب أ ْ َ }�ي

 })21( ٍ
ِث�يْ
َ
 ُمْعَتٍد أ

ُّ ُ
 ك

َّ
ُب ِبِه ِإال

ِّ
ذ

َ
}َوَما ُيك

2. Mad Badal 

Badal artinya, ganti. Dinamakan mad badal karena ada huruf mad 
) و , ي(  

 menggantikan 
hamzah sukun. 

Mad badal terjadi karena adanya hamzah berharakat fathah, dhommah, atau kasrah, bertemu 
hamzah sukun. Hamzah tersebut diganti dengan harakat  berdiri 

) ٰ  (
.  Cara membacanya 

dipanjangkan dua harakat/ satu alif.

Contoh:  

ْيِف )2({ صَّ
ْ
َتاِء َوال

ِّ
ش

ْ
 ال

ةَ ْم ِرْحلَ ِ ِ
خ

�
َ
}ِإْيل

اِت )3({  اِلَ صَّ
ْ
ْوا ال

ُ
ل ِ

َ
َمُنْوا َوع

َ
خَ أ ِذ�يْ

َّ
ل
ْ
 ا

َّ
}ِإال

3. Mad Tamkin

Tamkin artrinya penetapan, pemantapan, atau penguatan.

Mad tamkin adalah bacaan mad yang terjadi karena adanya ya sukun )ي(  didahului ya 
bertasydid dan berkasrah. Cara membacanya dengan menetapkan, memantapkan bunyi ya 
yang bertasydid dengan ditekan dan ditahan..

Contoh: 

خَ )81({  ْ
�ي يِّ

ِّ
ْ ِعل ي ِ

�خ
َ
اِر ل َ �جْ

ئَ ْ
 ِكَتاَب اال

َّ
 ِإن

َّ َ
}ك

ْوَها )68({  ْو ُردُّ
َ
ا أ َ ْ ْحَسَن ِم�خ

ئَ
ْوا �جِ يُّ َ َ ٍة �خ ْ ِبَتِحيَّ ْي�ةُ ا ُحيِّ

َ
}َوِإذ
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9Al-Qur’an Hadis Kelas 9

4. Mad Farqi

Menurut bahasa, farqi berarti pembeda. Maksudnya bacaan mad ini digunakan untuk 
membedakan antara kalimat tanya dan bukan kalimat tanya. Yang dibaca panjang (mad) 
adalah kalimat tanya. Sedangkan yang dibaca pendek (bukan mad), bukan kalimat tanya.

Panjang bacaan mad farqi ini adalah enam harakat/ tiga alif. Cara membacanya, dengan 
memanjangkan hamzah istifham (kata tanya) enam harakat lalu diidzghamkan kepada huruf 
berikutnya.  

Bacaan mad farqi tidak banyak dalam Al-Qur’an, hanya ada pada beberapa tempat, misalnya 
Q.S. Al An’am 143, 144 

})341(.... ِ
خ َر�يْ

َ
ك

َّ
ذ

ْ
 َءآل

ْ
ل

ُ
}ق

})441(..... ِ
خ ْ
َي�ي

َ
ث
ْ
ن
ُ ئ ْ
ِم اال

َ
َم أ ِ َحرَّ

خ َر�يْ
َ
ك

َّ
ذ

ْ
 ءآل

ْ
ل

ُ
}ق

4. Kembangkan Pikiranmu

Pada kegiatan ini, guru dapat memilih berbagai kegiatan yang dapat membantu peserta didik 
untuk dapat menalar dan mengembangkan pikirannya dan wawasannya. Sehingga siswa 
semakin kuat pemahaman dan berkembang daya nalarnya. 

Guru dapat mengajak peserta didik untuk melakukan aktifitas yang dapat memperkaya wawasan, 
pemahaman, pengalaman, misalnya,  berdiskusi, menyajikan cerita dan lain-lain sesuai dengan 
situasi, kondisi, dan tempat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung. 

BERDISKUSI

Agar diskusi berlangsung dengan baik, sebelum diskusi dilakukan, guru perlu mempersiapkan 
langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengantar tentang tata cara berdiskusi, antara lain

a. Berkelompoklah 5-6 orang setiap kelompok

b. Setiap kelompok harus memilih ketua dan sekretaris.

c. Setiap kelompok mendiskusikannya dengan menkaji “bukalah wawasanmu”atau 
melihat sumber lain.
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10 Buku Guru Madrasah Tsanawiyah

d. Setiap kelompok mencatat hasil diskusinya di kertas dengan rapi (bisa disediakan oleh 
guru atau dari peserta didik).

e. Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelompok yang lain.

f. Setiap kelompok menilai kelompok yang sedang  mempresentasikan hasil kerjanya 
secara bergantian 

g. Setelah selesai, tiap kelompok kembali ke tempatnya masing-masing

2. Melakukan pengamatan selama diskusi berlangsung. Gunakan Format penilaian 
“Pengamatan sikap”.

3. Meminta tiap kelompok memberikan komentar tentang persamaan dan perbedaan hasil 
diskusi antara kelompoknya dengan kelompok lain.

4. Meminta pendapat dari peserta didik secara jujur, kelompok mana yang paling baik hasil 
diskusinya.

5. Mengakhiri kegiatan diskusi dengan memberikan semangat dan menghargai semua usaha 
peserta didik.

Untuk lebih memahami dan mendalami materi ini, perlu kalian diskusikan dengan temanmu 
hal-hal berikut ini:.

Bahan Diskusi

Diskusikan hal berikut dengan baik dan saling menghargai pendapat teman!

No Lafadz Hukum 
bacaan Penjelasan

1 ي )11(  دَّ َ ا �ةَ
َ
ُ ِإذ ي َعْنُه َمالُ ِ

�خ
ْ
َوَما ُيغ

2 ْي )7( ُيْ�َ
ْ
ُه ِلل ُ َي�ِّ

ُ
َسن

َ
ف

3 )51( ْ ي
�ةَ
ْ

ش
ئَ ْ
 اال

َّ
َها ِإال

َ
 َيْصل

َ
ال

4 َرْيٍش )1(
ُ
ِف ق

َ
ْيل اِلإِ

5 خَ )19( ِسِد�يْ
ْ
ف ُ ْنَت ِمَن الْ

ُ
 َوك

ُ
ْبل

َ
 َعَصْيَت ق

ْ
د

َ
 َوق

َ
ن

ئَ ْ
َءاال

6 ُبْوًرا )55(
َ

ْيَنا َداُوَد ز
َ
ت
َ
يْ َبْعٍض َوأ

َ
خَ َعل ْ

�ي ِبيِّ نَّ
ْ
ل
َ
ا
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11Al-Qur’an Hadis Kelas 9

Penilaian Pengamatan Sikap

Format Penilaian Individu

No Nama Siswa

Aktifitas

SkorKerjasama Keaktifan
Kepedulian 

dan 
kesantunan

Inisiatif

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

1

2

3

Rubrik penilaian:

No Indikator Penilaian Skor

1

K
er

ja
sa

m
a

Belum memperlihatkan kerjasama satu kelompok 1

Mulai memperlihatkan kerjasama satu kelompok 2

kerjasama dengan teman satu kelompok 3

Menunjukkan kesungguhan dalam   kerjasama dengan kelompok 4

2

K
ea

kt
ifa

n

Belum memperlihatkan keaktifan selama melaksanakan tugas 1

Mulai memperlihatkan keaktifannya selama melaksanakan tugas 2

aktif dalam berdiskusi dan selama proses melaksanakan tugas 3

Sangat aktif dalam berdiskusi dan selama proses melaksanakan 
tugas

4
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12 Buku Guru Madrasah Tsanawiyah

3

K
ep

ed
ul

ia
n 

da
n 

ke
sa

nt
un

an

Tidak mau menghargai pendapat orang lain dan menyampaikan 
pendapatnya dengan bahasa yang kurang santun 

1

Kurang dapat menghargai pendapat orang lain dan kurang santun 2

Menghargai orang lain namun kurang santun dalam menanggapi 
pendapat

3

Menghargai orang lain dan menanggapi pendapat dengan santun 4

4

In
is

ia
tif

 

belum memperlihatkan Inisiatifnya 1

mulai memperlihatkan Inisiatifnya 2

mulai berkembang  Inisiatifnya 3

mulai membudayakan  Inisiatifnya 4

Total 16

Pedoman Pen-skoran

Nilai =
Jumlah Nilai Skor Yang diperoleh

x 100
Jumlah Skor maksimal (16)

5. Berlatihlah

Dalam rubrik ini, guru berkesempatan menguji ranah 
kognitif peserta didik dengan berbagai macam alternatif 
latihan, guru juga dapat menambah tugas-tugas lain yang 
bersifat kognitif kepada peserta didik sesuai dengan 
sarana prasarana yang tersedia di madrasah, misalnya 
peserta didik diajak menyelesaikan soal-soal berikut:
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13Al-Qur’an Hadis Kelas 9

Isilah kotak-kotak sebelah kanan dengan lafadz yang sesuai dengan  pasangan hukum bacaan 
sebelah kiri!

Penilaian

Skor untuk masing-masing item

No Indikator Penilaian Skor

1

K
eb

en
ar

an

Jawaban benar 3

Jawaban salah 1

2

Tu
lis

an

Benar dan rapi 4

Benar tidak rapi 3

Salah sebagian rapi 2

salah 1

Total 13

1

2

3

4

5

6

Mad silah thawilah

Mad tamkin

Mad silah qasirah

Mad farqi
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14 Buku Guru Madrasah Tsanawiyah

Pedoman Pen-skoran

Nilai =
Jumlah Nilai Skor Yang diperoleh

x 100
Jumlah Skor maksimal (78)

6. Akhirnya Aku Tahu

Dalam kolom “akhirnya aku tahu” seluruh siswa diharapkan sudah memahami seluruh materi 
yang disampaikan dan diharapkan dapat mengaplikasikan dalam kesehariannya.  

1. Sebelum mengakhiri pembelajaran, setiap peserta didik diminta melakukan refleksi dengan 
menjawab pertanyaan yang yang diajukan guru, seperti:

a. apakah yang dimaksud dengan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkim, dan 
mad farqi itu?

b. Apakah dalam membaca qur’an kita selalu memperhatikan hukum bacaan yang ada 
dalam Alqur’an ?

c. Apakah kita selalu memberikan hak-hak dari masing-masing huruf dan bacaan (panjang, 
pendek, jelas, mendengung, dan lain-lain) yang ada dalam Al-Qur’an?

d. Dan lain-lain

2. Guru meminta sebagian peserta didik menyampaikan hasil refleksinya. Diusahakan memilih 
peserta didik yang tidak terbiasa menyampaikan pendapatnya atau komentarnya.

3. Guru menghargai setiap hasil refleksi dengan kata “bagus” atau “hebat” atau kata-kata yang 
memotivasi peserta didik mau mengungkapkan pendapatnya.

4. Guru mengajak peserta didik untuk mengisi kolom dalam rubrik rencana aksi sebagai 
berikut:

Sekarang aku telah paham hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi, 
saya yakin didalam Al-Qur’an banyak sekali kalimat yang mengandung hukum bacaan tersebut. 
Sekarang  saya akan mencari dan akan saya catat dalam daftar berikut ini:
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15Al-Qur’an Hadis Kelas 9

Hasil pencarian Hukum Bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi  
dalam Al-Qur’an:

No Lafadz Hukum bacaan Dalam Surat Ttd. ortu
1 ْي )7( ُيْ�َ

ْ
ُه ِلل ُ َي�ِّ

ُ
َسن

َ
ف Mad silah qasirah Allail  ayat 7

2 Mad silah tawilah

3 Mad silah qasirah

4 Mad silah tawilah

5 Mad silah badal

6 Mad silah tamkin

7 Mad silah farqi

Skor untuk masing-masing item

No Indikator Penilaian Skor

1

K
eb

en
ar

an

Lafadz benar 3

Lafadz salah 1

2

N
am

a 
 sr

t Nama surat benar 2

Nama surat salah 1

3

Tu
lis

an

Benar dan rapi 4

Benar tidak rapi 3

Salah sebagian rapi 2

salah 1

Total 17
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16 Buku Guru Madrasah Tsanawiyah

Pedoman Pen-skoran

Nilai =
Jumlah Nilai Skor Yang diperoleh

x 100
Jumlah Skor maksimal (109)

7. Penutup

a. Mintalah agar siswa memberikan penilaian diskripsi pada kolom “Penilaian sikap” 
dibuku siswa

b. Ajaklah peserta didik membaca do’a kafaratul majelis, bersama-sama

c.  Ucapkan salam dan sampai jumpa.

F. PENILAIAN

1. Pengamatan Sikap.

Penilaian Sikap dilakukan pada saat proses belajar mengajar, dengan berpanduan pada 
format dan rubrik yang telah disediakan.

2. Penilaian Performance.

Dilakukan secara langsung ( peserta didik bertatap muka dengan guru ) dengan berpedoman 
pada rubrik yang ada.

3. Penilaian Tes Tulis.

Untuk mengukur kemampuan kognitif peserta didik, disusun sesuai kebutuhan dan kondisi 
yang ada, bisa berupa soal pilihan dan uraian.
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17Al-Qur’an Hadis Kelas 9

G. UJI KOMPETENSI

Ulangan

 
Materi pokok: 

Hukum bacaan mad silah,  dan mad farqi

ِح�يْ ِن الرَّ ْحٰ ِبـْسِ هللِا الرَّ

Lengkapilah  tabel berikut!

Keterangan Hukum bacaan Lafadz No

ى ُيْ�َ
ْ
ُه ِلل ُ َي�ِّ

ُ
َسن

َ
ف 1

ٌ
َحد

َ
ُه ا

َ
ق
َ  َو�ث

ُ
 ُيْوِثق

َ
َوال 2

ُه  بُّ ُه َر
َ
ا َمااْبَتل

َ
 ِإذ

ُ
َسان

ْ
ن الإِ

ْ
ا ا مَّ

َ
أ
َ
ف

َرَمُه
ْ
ك

َ
أ
َ
ف

3

ُ
ة

َ
ِئك

َ
ل َ ْمِدِه َوالْ َ

 �جِ
ُ

ْعد ُح الرَّ َوُيَسبِّ 4
َ

َيْسَتِجيُبون
َ
ِمن ُدوِنِه ال 5

َرْيٍش 
ُ
ِف ق

َ
ْيل اِلإِ 6

ٌ
ْيد ِ

َ �ث
َ
 ل

َ
ِلك

َ
 ذا

َ
ُه َعل

َّ
7 َوِإن

َ خ ْ
�ي يِّ

ِّ
 َماِعل

َ
ْدَراك

َ
َوَمآأ 8

َم  ِ َحرَّ
خ َر�يْ

َ
ك

َّ
 َءآلذ

ْ
ل

ُ
ِ ق

خ ْ
َن�ي

ْ
ْعِز اث َ َوِمَن الْ

ِ
خ ْ
َي�ي

َ
نث

ئُ
ال

ْ
ِم ا

َ
أ

9

10. Apakah mad shilah qashirah itu?

11. Apakah mad shilah thowilah itu ?
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18 Buku Guru Madrasah Tsanawiyah

12. Bagaimanakah terjadinya hukum bacaan mad badal  itu? Jelaskan! 

13. Bagaimanakah terjadinya hukum bacaan mad tamkin  itu? Jelaskan!. 

14. Bagaimanakah terjadinya hukum bacaan mad farqi  itu? Jelaskan!. 

Kunci Jawaban dan penskoran

Keterangan Hukum bacaan Lafadz No

Ha’ dhamir tidak bertemu 
hamzah, tidak didahului, tidak 
diikuti sukun  

Mad silah qasirah
ى ُيْ�َ

ْ
ُه ِلل ُ َي�ِّ

ُ
َسن

َ
ف

1

Ha dhamir bertemu hamzah Mad silah tawilah
ٌ

َحد
َ
ُه ا

َ
ق
َ  َو�ث

ُ
 ُيْوِثق

َ
َوال 2

Ha dhamir didahului harakat 
panjang

Bukan mad silah
ُه  بُّ ُه َر

َ
ا َمااْبَتل

َ
 ِإذ

ُ
َسان

ْ
ن الإِ

ْ
ا ا مَّ

َ
أ
َ
ف

َرَمُه
ْ
ك

َ
أ
َ
ف

3

Ha’ dhamir tidak bertemu 
hamzah, tidak didahului, tidak 
diikuti sukun  

Mad silah qasirah
ْمِدِه  َ

 �جِ
ُ

ْعد ُح الرَّ َوُيَسبِّ
ُ
ة

َ
ِئك

َ
ل َ َوالْ

4

Ha’ dhamir tidak bertemu 
hamzah, tidak didahului, tidak 
diikuti sukun  

Mad silah qasirah

َ
َيْسَتِجيُبون

َ
ِمن ُدوِنِه ال

5

Hamzah berkasrah bertemu  ya 
sukun

Mad badal َرْيٍش 
ُ
ِف ق

َ
ْيل اِلإِ 6

Ha’ dhamir tidak bertemu 
hamzah, tidak didahului, tidak 
diikuti sukun  

Mad silah qasirah

ٌ
ْيد ِ

َ �ث
َ
 ل

َ
ِلك

َ
 ذا

َ
ُه َعل

َّ
 َوِإن

7

Ada yak sukun sesudan yak 
tasydiddDan kasrah

Mad tamkin
َ خ ْ
�ي يِّ

ِّ
 َماِعل

َ
ْدَراك

َ
َوَمآأ 8

Mad badal bertemu sukun Mad farqi
 

ْ
ل

ُ
ِ ق

خ ْ
َن�ي

ْ
ْعِز اث َ َوِمَن الْ

ِ
خ ْ
َي�ي

َ
نث

ئُ
ال

ْ
ِم ا

َ
َم أ ِ َحرَّ

خ َر�يْ
َ
ك

َّ
َءآلذ

9
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10. bacaan yang terjadi karena ada ha’ dhamir tidak bertemu hamzah, tidak didahului, tidak 
diikuti sukun.

11. bacaan yang terjadi karena ha’ dhamir bertemu hamzah

12. hukum bacaan mad badal  terjadi apabila ada hamzah kasrah bertemu, ya sukun, hamzah 
fatha bertemu alif,  

13. hukum bacaan mad tamkin  apabila ada ya sukun sesudah ya tasydid berkasrah.

14. hukum bacaan mad farqi  itu terjadi karena ada hamzah istifham bertemu tasydidi 
(diidzghamkan).  

Penilaian

Rubrik penilaian:

No. Indikator Penilaian Skor

1 1 s.d. 9

Hukum bacaan salah, keterangan salah 0

Hukum bacaan benar, keterangan salah 2

Hukum bacaan benar keterangan benar 4

2 11 s.d. 12

Jawaban salah 0

Jawaban benar kurang sempurna 1

Jawaban benar sempurna 2

3 13 s.d, 15

Hukum bacaan salah keterangan salah 0

Hukum bacaan benar keterangan salah 2

Hukum bacaan benar keterangan benar 4

Pen-skoran
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20 Buku Guru Madrasah Tsanawiyah

H. PENGAYAAN

Berikan tugas kepada siswa yang sudah menguasai materi untuk memahamkan kepada siswa 
yang remidi tentang materi yang sedang dipelajari (Hukum Bacaan mad silah, mad badal, mad 
tamkin, dan mad farqi). Berilah nilai tambahan bagi siswa yang berhasil memahamkan temannya 
yang remidi.

I. REMEDIAL

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa ada banyak sekali program remedial 
(remedial teaching) yang dapat digunakan. Dalam hal ini yang cocok digunakan guru 
diantaranya:

1. Mengajarkan kembali (re-teaching) materi yang sama, tetapi dengan cara penyajian yang 
berbeda;

2. Tutoring sebaya, yaitu bentuk perbaikan yang diberikan oleh teman sekelasnya yang pandai, 
sebab adakalanya siswa lebih mudah menyerap materi pelajaran dari teman akrabnya 
maupun dari orang yang lebih dekat hubungan emosionalnya dari pada guru yang disegani 
atau bahkan ditakutinya; 

3. Lakukan penilaian kembali dengan memberikan soal-soal atau tanya jawab dengan lisan 
kepada siswa yang remidi (30 menit setelah pulang jam pelajaran selesai.

J. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA / WALI

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Berlatihlah” dan “Sekarang Aku 
Tahu” dalam buku teks kepada orang tuanya. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan 
buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah 
mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun memalui 
telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya. Guru dapat pula menambahkan kolom tanda 
tangan dan masukan/catatan orang tua di setiap lembar portofolionya.

Contoh:  pada rubric rencana aksi:
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Saran/masukan ortu:
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......................................................................................................................................................  
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MUTIARA HIKMAH

خ  -  هلل رّب العامل�ي
ُ

-  ألمد

 ْ كُ
َّ
َعل

َ
ِصُتْوا ل

ْ
ن
َ
ُ َوأ اْسَتِمُعْوا لَ

َ
 ف

ُ
ن

َ
ْرأ

ُ
ق
ْ
 ال

َ
ِرئ

ُ
ا ق

َ
َوِإذ

)402( 
َ

ْون َحُ ْ �ةُ
Dan apabila dibacakan Al Quran, Maka dengarkanlah baik-baik, dan 

perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat  
(Q.S. Al-A’raf 204) 
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2BAB
Kelestarian Alam dengan 
Melestarikan Bumiku
(Ayat tentang Fenomena Alam dan Hadis tentang 
Kelesrarian Alam)

A. KOMPETENSI INTI

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 
percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, 
dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata

4. Mengolah,  menyaji dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

Sumber foto: https://situsguru.files.
wordpress.com/2011/01/alam-1a.jpg
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B. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR

3.2  Memahami isi kandungan Q.S. 
al-Qaari’ah (101), Q.S. al-
Zalzalah (99)  tentang fenomena 
alam dalam kehidupan

3.2.1  menyebutkan terjemah Q.S. al-Qaari’ah (101), 
Q.S. al-Zalzalah (99)

3.2.2  menyebutkan isi kandungan Q.S. al-Qaari’ah 
(101), Q.S. al-Zalzalah (99)

3.2.3  menyebutkan keterkaitan isi kandungan Q.S. 
al-Qaari’ah (101), Q.S. al-Zalzalah (99)   
tentang fenomena alam dalam kehidupan

3.2.4  Menerangkan keterkaitan isi kandungan Q.S. 
al-Qaari’ah (101), Q.S. al-Zalzalah (99)   
tentang fenomena alam dalam kehidupan

3.2.5  mengidentifikasi keterkaitan isi kandungan Q.S. 
al-Qaari’ah (101), Q.S. al-Zalzalah (99)   
tentang fenomena alam dalam kehidupan

3.3 Memahami keterkaitan isi 
kandungan hadis riwayat Tirmidzi 

 . 
ً
َتة ْرًضا َميِّ

َ
ْح�ي أ

َ
َمْن أ

 riwayat Ibnu Majah

 ِذَراًعا...
َ

َبُعْون ْر
َ
ُ أ لَ

َ
ا ف ً ْ َر ِب�ئ

َ
 َمْن َحف

 riwayat Ahmad

ْيِل ... خَ
ْ

َصاِء ال
ْ

َعْن ِإخ

  riwayat Al Bazzar

ْوِح ...  ِ الرُّ
َ َص�يْ َ  �خ

 tentang perilaku menjaga dan 
melestarikan lingkungan alam 
dengan fenomena kehidupan dan 
akibatnya

3.3.1 menyebutkan arti hadis   riwayat Tirmidzi 

 
ً
َتة ْرًضا َميِّ

َ
ْح�ي أ

َ
َمْن أ

 riwayat Ibnu Majah

 ِذَراًعا 
َ

َبُعْون ْر
َ
ُ أ لَ

َ
ا ف ً ْ َر ِب�ئ

َ
 َمْن َحف

 riwayat Ahmad 

ْيِل  خَ
ْ

َصاِء ال
ْ

َعْن ِإخ

 riwayat Al Bazzar

ْوِح  ِ الرُّ
َ َص�يْ َ �خ

 tentang perilaku menjaga dan melestarikan 
lingkungan alam dengan fenomena kehidupan 
dan akibatnya

 Menjelaskan  isi hadis riwayat Tirmidzi

 . 
ً
َتة ْرًضا َميِّ

َ
ْح�ي أ

َ
َمْن أ

 riwayat Ibnu Majah

 ِذَراًعا ...
َ

َبُعْون ْر
َ
ُ أ لَ

َ
ا ف ً ْ َر ِب�ئ

َ
 َمْن َحف
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riwayat Ahmad

ْيِل ..., خَ
ْ

َصاِء ال
ْ

 َعْن ِإخ

riwayat Al Bazzar

ْوِح ... ِ الرُّ
َ َص�يْ َ �خ

 tentang perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan 
alam dengan fenomena kehidupan dan akibatnya
mengidentifikasi isi kandungan hadis riwayat Tirmidzi

. 
ً
َتة ْرًضا َميِّ

َ
ْح�ي أ

َ
 َمْن أ

 riwayat Ibnu Majah

 ِذَراًعا 
َ

َبُعْون ْر
َ
ُ أ لَ

َ
ا ف ً ْ َر ِب�ئ

َ
َمْن َحف

riwayat Ahmad 

ْيِل ... خَ
ْ

َصاِء ال
ْ

َعْن ِإخ

 riwayat Al Bazzar

ْوِح ...  ِ الرُّ
َ َص�يْ َ  �خ

 tentang perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan 
alam dengan fenomena kehidupan dan akibatnya

4.2 Mensimulasikan isi kandungan 
Q.S. al-Qari‘ah (101, Q.S. az-
Zalzalah (99)   tentang fenomena 
alam dalam kehidupan

4.2.1 menunjukan contoh beberapa kejadian fenomena 
alam dalam kehidupan sesuai isi kandungan 
Q.S. al-Qari‘ah (101, Q.S. az-Zalzalah (99)

4.3 mendemontrasikan sikap tentang 
upaya pelestarian alam sesuai 
hadisriwayat Tirmidzi

,... 
ً
َتة ْرًضا َميِّ

َ
ْح�ي أ

َ
 َمْن أ

 riwayat Ibnu Majah

 ِذَراًعا ... 
َ

َبُعْون ْر
َ
ُ أ لَ

َ
ا ف ً ْ َر ِب�ئ

َ
َمْن َحف

4.3.1 mempraktekan sikaptentang upaya pelestarian 
alam sesuai hadisriwayat Tirmidzi

 . 
ً
َتة ْرًضا َميِّ

َ
ْح�ي أ

َ
 َمْن أ

 riwayat Ibnu Majah

 ِذَراًعا ... 
َ

َبُعْون ْر
َ
ُ أ لَ

َ
ا ف ً ْ َر ِب�ئ

َ
 َمْن َحف

 riwayat Ahmad

ْيِل ...  خَ
ْ

َصاِء ال
ْ

 َعْن ِإخ
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riwayat Ahmad

ْيِل ... خَ
ْ

َصاِء ال
ْ

َعْن ِإخ

 riwayat Al Bazzar

ْوِح ...  ِ الرُّ
َ َص�يْ َ  �خ

tentang perilaku menjaga dan 
melestarikan lingkungan alam dengan 
fenomena kehidupan dan akibatnya

riwayat Al Bazzar

ْوِح ...  ِ الرُّ
َ َص�يْ َ  �خ

tentang perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan 
alam dengan fenomena kehidupan dan akibatnya

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Peserta didik mampu:

1. Memahami isi kandungan Q.S. al-Qaari’ah (101), Q.S. al-Zalzalah (99)  tentang 
fenomena alam

2. Memahami keterkaitan isi kandungan Q.S. al-Qaari’ah (101), Q.S. al-Zalzalah (99)  
tentang fenomena alam

3. Menerjemahkan, menerangkan dan mengidentifikasi Q.S. al-Qaari’ah (101), Q.S. al-
Zalzalah (99)  tentang fenomena alam

4. Memahami keterkaitan isi kandungan hadis tentang perilaku menjaga dan melestarikan 
lingkungan alam dengan fenomena kehidupan dan akibatnya

5. Menulis hadis tentang  menjaga dan melestarikan lingkungan alam

6. Menerjemahkan hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam

7. Menghafal hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam

D. MATERI POKOK

Pada bagian ini, perlu dijelaskan kepada siswa bahwa untuk menggali pemahaman tentang 
materi pokok bukan hanya dari membaca materi yang ada dibuku siswa, namun dalam kolom 
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eksplorasi juga akan menggali pengetahuan tentang materi dari diskusi, bertanya, pengalaman, 
praktek, dan lain-lain. Adapun materi pokok yang tertulis di buku siswa merupakan pedoman 
materi inti yang harus dikuasai siswa.

Pada kolom ini disajikan materi inti tentang :

1. Isi kandungan Q.S. al-Qaari’ah (101), Q.S. al-Zalzalah (99)  tentang fenomena alam

2. Keterkaitan isi kandungan Q.S. al-Qaari’ah (101), Q.S. al-Zalzalah (99)  tentang 
fenomena alam 

3. isi kandungan hadis tentang perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan alam dengan 
fenomena kehidupan dan akibatnya terdiri dari empat hadis yang menjadi   pembahasan.

3.1  Hadis  1dan 2 berisi tentang motivasi bagi manusia untuk melestarikan bumi. Hal 
ini menunjukkan bahwa betapa Islam sangat peduli terhadap kelestarian alam.

3.2 Hadis 3 dan 4 berisi tentang larangan mengebiri kuda dan binatang, yang  
menunjukkan bahwa Islam menghendaki terjaminnya kelestarian binatang

E. PROSES PEMBELAJARAN

1. Persiapan

a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

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

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

d. Guru menyampaikan pertanyaan secara komunikatif tentang hal-hal yang berkaitan 
dengan fenomena alam dalam Q.S. al-Qaari’ah (101), Q.S. al-Zalzalah (99)  

e. Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu bisa berupa gambar atau  
menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

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 
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kepada peserta didik dengan mengajarkan memberikan koreksi, dan memberikan 
penguatan secara langsung pula. Model ini dipadukan dengan model artikulasi (membuat/
mencari pasangan yang bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik).

2. Pela ksanaan  

1. Cermatilah Gambar Dan Ayat-Ayat Berikut

Pada bagian ini, guru memandu peserta didik untuk mencermati 
gambar dan arti dari  Q.S. al-Qaari’ah (101), Q.S. al-Zalzalah 
(99) serta mencatat hal-hal yang dianggap penting untuk 
ditanyakan

Ayat  Al-Qur’an tentang  Fenomena Alam 

Allah Swt menciptakan alam semesta dengan segala isinya sekaligus aturan dan hukum – 
hukum yang berlaku bagi tata kerja alam semesta tersebut, yang biasa disebut dengan istilah 
sunatullah. Dengan sifatNya Rabbul ‘Alamin, Allah Swt senantiasa memelihara alam dengan 
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segala isinya termasuk manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan dalam pengawasanNya 
sehinga tidak satupun daun yang jatuh dari pohonnya tanpa pengawasan dan pemeliharaanNya. 
Dengan demikian keamanan dan kehancuran alam semesta berada dalam genggaman Allah swt, 
dalam bab ini kalian akan mempelajari berbagai fenomena yang terjadi di alam ini sebagai 
tanda-tanda kekuasaan Allah Swt :

Gambar http://t0.gstatic.com/images? Gambar  http://t3.gstatic.com/images?

Qur’an Surat Al Qari’ah

َراِش 
َ
ف
ْ
ل

َ
اُس ك نَّ

ْ
 ال

ُ
ْون

ُ
 )3( َيْوَم َيك

ُ
اِرَعة

َ
ق
ْ
 َماال

َ
ْيك ْدَر

َ
 )2( َوَما أ

ُ
اِرَعة

َ
ق
ْ
 )1( َماال

ُ
اِرَعة

َ
ق
ْ
ل
َ
}ا

ي  ِ
خ

َو � ُ َ ْيُنُه )6( �خ ْت َمَواِز
َ
ل
ُ
ق
َ
ا َمْن ث مَّ

َ
أ
َ
ْوِش )5( ف

ُ
ْنف َ لْ

ْ
ِن ا ِعْ

ْ
ل
ْ َ
 ك

ُ
َبال جِ

ْ
ل

ْ
 ا

ُ
ْون

ُ
ك

َ
ْوِث )4( َوت

ُ
ْبث َ لْ

ْ
ا

ٌر 
 )01( �خَ

ٌ
 َماِهَية

َ
ْيك ْدَر

َ
 )9( َوَما أ

ٌ
ُه َهاِوَية مُّ

ُ
أ
َ
ْيُنُه )8( ف ْت َمَواِز

َّ
ف

َ
ا َمْن خ مَّ

َ
ِضَيٍة )7( َوأ ٍة رَّ

َ
ِعْيش

 })11( 
ٌ
َحاِمَية

1. Hari kiamat, 2. Apakah hari kiamat itu? 3. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? 4. Pada 
hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, 5. Dan gunung-gunung adalah 
seperti bulu yang dihambur-hamburkan. 6. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan 
(kebaikan)nya, 7.  Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. 8.  Dan adapun orang-
orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya, 9. Maka tempat kembalinya adalah neraka 
Hawiyah. 10. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? 11. (yaitu) api yang sangat panas.
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Surat Al Zalzalah

ا )3(  َ  َمالَ
ُ

َسان
ْ
ن إِ

ْ
ال

ْ
 ا

َ
ال

َ
ا )2( َوق َ الَ

َ
ق
ْ
ث
َ
 أ

ُ
ْرض

ئَ ْ
ال

ْ
َرَجِت ا

ْ
خ

َ
ا )1( َوأ َ َزالَ

ْ
 ِزل

ُ
ْرض

ئَ ْ
ال

ْ
ِت ا

َ
ِزل

ْ
ل
ُ

ا ز
َ
}ِإذ

 
ْ
ْوا َ  ِل�يُ

َتا�ةً
ْ

ش
َ
اُس أ نَّ

ْ
ل
ْ
ُر ا

ُ
ا )5( َيْوَمِئٍذ َيْصد َ ْ لَ

ْوَحي
َ
 أ

َ
ك بَّ  َر

َّ
ن

ئَ
َباَرَها )4( �جِ

ْ
خ

َ
 أ

ُ
ث

ِّ
د َ َيْوَمِئٍذ �ةُ

ُه )8({ َ ا �يَ ًّ َ ٍة �ث رَّ
َ
 ذ

َ
ال

َ
ق
ْ
 ِمث

ْ
ُه )7( َوَمْن َيْعَمل َ ا �يَ ً �يْ

َ
ٍة خ رَّ

َ
 ذ

َ
ال

َ
ق
ْ
 ِمث

ْ
ْن َيْعَمل َ َ ْم )6( �خ ُ الَ َ

ْ
ع

َ
أ

1. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat), 2. Dan bumi Telah 
mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung) nya, 3.  Dan manusia bertanya: “Mengapa 
bumi (menjadi begini)?”, 4.  Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, 5. Karena Sesungguhnya 
Tuhanmu Telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. 6. Pada hari itu manusia ke 
luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka 
(balasan) pekerjaan mereka,  Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, 
niscaya dia akan melihat (balasan)nya. 8. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan 
sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula..

2. Ungkapkan Rasa Keingintahuanmu
Setelah mencermati gambar dan ayat-ayat tersebut, guru memberi kesempatan  kepada peserta 
didik untuk mengungkapkan catatan yang dibuatnya dalam proses sebelumnya (mengamati 
gambar dan arti  dari Q.S. al-Qaari’ah (101), Q.S. al-Zalzalah (99)), peserta didik dipersilahkan 
untuk menuliskan pertanyaannya dalam kolom yang sudah tersedia.

http://pirba.ristek.go.id/file/image/2011/07/gempa-bumi.
jpg

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTVAxqnZ8nfLul
KR-tMCKxIjVATTqJOd9Q0BNjKmZ3xGYNlSKQc7MDBDh
hY
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Hal-hal yang dilakukan guru pada bagian ini sebagai berikut:

1. Guru mendorong peserta didik untuk kritis dan memiliki pertanyaan-pertanyaan sebanyak 
mungkin dan tidak perlu mengomentarinya.

2. Guru memberi kesempatan peserta didik membaca pertanyaan-pertanyaannya.

3. Guru bisa meminta salah satu peserta didik untuk menulis semua pertanyaan-pertanyaan 
tersebut di papan tulis atau bisa ditulis di kertas.

4. Setelah terkumpul pertanyaan-pertanyaan tersebut. Guru meminta melakukan kegiatan 
berikutnya.

No. Kata  tanya kata Pertanyaan

1 Apakah Apakah yang terjadi di bumi saat 
hari kiamat? 

2 Mengapa Mengapa terjadi kiamat ?

3 Bagaimana Bagaimana keadaan bumi saat 
terjadi kiamat ?

4 siapa Siapakah yang tahu kapan 
terjadinya kiamat ?

5 apa Apa tanda tanda akan terjadinya 
kiamat ?

6 Berapa Terbagi berapa manusia 
berdasarkan timbangan amal ?

7 Apa Apakah neraka hawiyah itu ?

8 Bagaimana Bagaimana keadaan manusia pada 
hari kiamat?

9 Apa Apa balasan kebaikan ?

10 Apa Apa balasan kejahatan?
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3. Kalah Wawasanmu

Pada bagian ini, yang dilakukan guru:

1. Meminta peserta didik untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di 
“bukalah wawasanmu”

2. Memberi kesempatan peserta didik untuk membaca dan menelaah “bukalah wawasanmu”

3. Meminta peserta didik untuk mencatat jawaban-jawaban yang diperoleh dari “bukalah 
wawasanmu” dari pertanyaan dalam “ungkapkan rasa keingintahuan mu”

4. Jika ada pertanyaan yang tidak didapat  jawabannya, guru bisa memberikan penjelasan 
singkat atau memberikan sumber-sumber bacaan yang bisa peserta didik dapatkan.

5. Jika ada pertanyaan yang mendasar dan perlu dikaji lebih mendalam, guru bisa 
menjadikan pertanyaan tersebut menjadi tugas mandiri.

1. Konsep Fenomena Alam menurut Q.S. Al Qari’ah (101)

Q.S. Al Qari’ah

َراِش 
َ
ف
ْ
ل

َ
اُس ك نَّ

ْ
 ال

ُ
ْون

ُ
 )3( َْوَم َيك

ُ
اِرَعة

َ
ق
ْ
 َماال

َ
ْيك ْدَر

َ
 )2( َوَما أ

ُ
اِرَعة

َ
ق
ْ
 )1( َماال

ُ
اِرَعة

َ
ق
ْ
ل
َ
}ا

ي  ِ
خ

َو � ُ َ ْيُنُه )6( �خ ْت َمَواِز
َ
ل
ُ
ق
َ
ا َمْن ث مَّ

َ
ْوِش )5( َأ

ُ
ْنف َ لْ

ْ
ِن ا ِعْ

ْ
ل
ْ َ
 ك

ُ
َبال جِ

ْ
ل

ْ
 ا

ُ
ْون

ُ
ك

َ
ْوِث )4( َوت

ُ
ْبث َ لْ

ْ
ا

 )01( 
ٌ
 َماِهَية

َ
ْيك ْدَر

َ
 )9( ََما أ

ٌ
ُه َهاِوَية مُّ

ُ
أ
َ
ْيُنُه )8( ف ْت َمَواِز

َّ
ف

َ
ا َمْن خ مَّ

َ
ِضَيٍة )7( َوأ ٍة رَّ

َ
ِعْيش

})11( 
ٌ
ٌر َحاِمَية

�خَ

Makna Lafdziyah

Terjemahan lafadz

 Hari kiamat القارعة

Tahukah kamu
َ

يك ْدَر
َ
َماأ

Pada hari itu َيْوَم

seperti anai-anai
ْ

َراش
َ
ف
ْ
ل

َ
ك

bertebaran ْوِث
ُ
ْبث َ لْ

َ
ا

gunung-gunung
ُ

َبال جِ
ْ

ِال
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seperti bulu ِن ِعْ
ْ
ل

َ
ك

yang dihambur-hamburkan ْوِش
ُ
ْنف َ لْ

َ
ا

berat timbangan (kebaikan)nya ْيُنُه ْت َمَواِز
َ
ل
ُ
ق
َ
ث

ringan ْت
َّ
ف

َ
خ

1. Hari kiamat, 2. Apakah hari kiamat itu? 3. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? 4. Pada 
hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, 5. Dan gunung-gunung adalah 
seperti bulu yang dihambur-hamburkan. 6. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan 
(kebaikan)nya, 7. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. 8. Dan adapun orang-
orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya, 9. Maka tempat kembalinya adalah neraka 
Hawiyah. 10. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? 11. (yaitu) api yang sangat panas.

Penjelasan Ayat

 yang berarti  mengejutkan hati, seperti قرع adalah “Hari kiamat”. Berasal dari kata القارعة
halnya kata الغاشية , kata القارعة juga mengisyaratkan kepada tindakan yang mengejutkan 
hati dengan kedahsyatannya, oleh karena itu Al-Qaari’ah bermakna hari kiamat. Sebab pada 
hari itu, banyak kejadian alam yang mengejutkan hati dan sanubari setiap insan, pemandangan 
dahsyat yang tak biasa terjadi, pada hari itu terjadi menimpa manusia dan gunung-gunung, 
gambaran tersebut melukiskan salah satu pemandangan tentang kiamat.

})3( 
ُ
اِرَعة

َ
ق
ْ
 َماال

َ
ْيك ْدَر

َ
 )2( َوَما أ

ُ
اِرَعة

َ
ق
ْ
 )1( َماال

ُ
اِرَعة

َ
ق
ْ
ل
َ
 }ا

Foto: http://t1.gstatic.com/images?

Ayat 1-3 ini berisi pemberitahuan akan datangnya 
hari kiamat dengan diawali sebuah pertanyaan, 
apakah hari kiamat itu, bahkan pertanyaan tersebut 
diulang lagi sebagai tanda untuk memperkuat bahwa 
pertanyaan itu memang sesuatu yang tidak 
dimengerti karena jangkauannya lebih besar untuk 
dibayangkan dengan kalimat “ tahukah kamu apakah 
kiamat itu ? kemudian jawaban dari pertanyaan 
tersebut dijawab dengan berbagai kejadian yang 
terjadi pada hari itu seperti tercantum pada ayat 
berikutnya :. 

 
ُ

ْون
ُ
ك

َ
ْوِث )4( َوت

ُ
ْبث َ لْ

ْ
َراِش ا

َ
ف
ْ
ل

َ
اُس ك نَّ

ْ
 ال

ُ
ْون

ُ
}َيْوَم َيك

ْوِش )5({
ُ
ْنف َ لْ

ْ
ِن ا ِعْ

ْ
ل
ْ َ
 ك

ُ
َبال جِ

ْ
ل

ْ
ا
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Ayat 4-5 menjelaskan dua peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, pertama keadaan manusia 
sangat panik, ketakutan dan kebingungan. Mereka berlarian tak tentu arah sehingga mereka 
digambarkan seperti anai-anai yang bertebaran. Mufassir lain memaknai anai-anai dengan 
laron-laron yaitu binatang yang terbang tak tentu arah, ia hanya terbang apakah ia akan selamat 
atau celaka, kedua keadaan gunung-gunung digambarkan seperti bulu yang berhamburan. 
Gunung –gunung yang selama ini tegar, kuat dan teguh menancap di bumi, pada saat itu tiba-
tiba saja seperti buku yang dihamburkan dan ditiup angin dengan sangat ringannya.

Kedua pemandangan tersebut merupakan awal tentang terjadinya hari kiamat yang 
mengakibatkan keterkejutan hati manusia dengan sangat dahsyat sehingga persendiannya 
gemetar seolah-olah segala sesuatu yang ada di bumi termasuk gunung-gunung beterbangan 
bagaikan debu.

Kondisi tersebut dapat diilustrasikan dengan kondisi zaman saat ini ketika terjadi satu gunung 
berapi mengalami erupsi, maka dapat dipastikan manusia sangat panik dan kebingungan untuk 
mencari perlindungan dan tempat yang aman, mereka mengungsi dan meninggalkan harta 
bendanya. Apalagi ketika gunung-gunung berapi berhamburan, mengeluarkan llahar panas 
tentu akan menjadikan situasi yang tidak menentu sebagaimana gambaran hari kiamat, kemudian 
Allah Swt menutup surah al-Qari’ah dengan kepastian akan terbaginya manusia menjadi dua 
golongan dengan firmannya :

ُه  مُّ
ُ
أ
َ
ْيُنُه )8( ف ْت َمَواِز

َّ
ف

َ
ا َمْن خ مَّ

َ
ِضَيٍة )7( َوأ ٍة رَّ

َ
ي ِعْيش ِ

خ
َو � ُ َ ْيُنُه )6( �خ ْت َمَواِز

َ
ل
ُ
ق
َ
ا َمْن ث مَّ

َ
أ
َ
}ف

})9( 
ٌ
َهاِوَية

Ayat 6-9 menjelaskan manusia terbagi dua golongan dengan adanya kejadian kiamat tersebut, 
dan hal itu berkaitan dengan amalan-amalan yang mendapat penilaian dari Allah Swt, golongan 
pertama yaitu golongan orang-orang yang mempunyai timbangan kebaikannya lebih berat, 
maka Allah Swt memberikan penilaian dan ketetapan bahwa golongan ini dipastikan akan 
berada dalam kehidupan yang memuaskan yaitu mendapatkan kenikmatan yang sangat 
menyenangkan dan golongan kedua yaitu orang-orang yang mempunyai timbangan kebaikannya 
ringan, maka Allah Swt memberikan penilaian dan timbangan bahwa golongan ini akan 
ditempatkan di neraka Hawiyah, Allah Swt menjelaskan tentang neraka Hawiyah dengan 
terlebih dulu menanyakan : tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu seperti lapad berikut ini: 

)11( 
ٌ
ٌر َحاِمَية

 )01( �خَ
ٌ
 َماِهَية

َ
ْيك ْدَر

َ
َوَما أ

Ayat tersebut menjelaskan tentang pertanyaan apa neraka Hawiyah itu dan jawabannya bahwa 
hawiyah itu adalah api yang sangat panas, dengan demikian orang yang memiliki amal kebaikan 
yang sedikit akan dimasukkan Allah ke dalam neraka Hawiyah. Apakah dan bagaimanakah 
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neraka hawiyah itu? Adalah api yang sangat panas (bergejolak), inilah ungkapan mengejutkan 
yang menggambarkan hakikat orang yang mmepunyai amal baik sedikit sehingga timbangannya 
ringan dan tempat kembalinya adalah di tempat yang terdapat api yang sangat panas (Hawiyah).

2. Konsep Pelestarian Alam menurut Q.S. Al Zalzalah (99)

Q.S. Al Zalzalah

ا )3(  َ  َمالَ
ُ

َسان
ْ
ن إِ

ْ
ال

ْ
 ا

َ
ال

َ
ا )2( َوق َ الَ

َ
ق
ْ
ث
َ
 أ

ُ
ْرض

ئَ ْ
ال

ْ
َرَجِت ا

ْ
خ

َ
ا )1( َوأ َ َزالَ

ْ
 ِزل

ُ
ْرض

ئَ ْ
ال

ْ
ِت ا

َ
ِزل

ْ
ل
ُ

ا ز
َ
}ِإذ

 
ْ
ْوا َ  ِل�يُ

َتا�ةً
ْ

ش
َ
اُس أ نَّ

ْ
ل
ْ
ُر ا

ُ
ا )5( َيْوَمِئٍذ َيْصد َ ْ لَ

ْوَحي
َ
 أ

َ
ك بَّ  َر

َّ
ن

ئَ
َباَرَها )4( �جِ

ْ
خ

َ
 أ

ُ
ث

ِّ
د َ َيْوَمِئٍذ �ةُ

ُه )8({  َ ا �يَ ًّ َ ٍة �ث رَّ
َ
 ذ

َ
ال

َ
ق
ْ
 ِمث

ْ
ُه )7( َوَمْن َيْعَمل َ ا �يَ ً �يْ

َ
ٍة خ رَّ

َ
 ذ

َ
ال

َ
ق
ْ
 ِمث

ْ
ْن َيْعَمل َ َ ْم )6( �خ ُ الَ َ

ْ
ع

َ
أ

Makna Lafdziyah

Terjemahan lafadz

bumi      
ُ

ْرض
ئَ
ال

َ
ا

dengan goncangan (yang dahsyat) ا َ َزالَ
ْ
ِزل

Telah mengeluarkan َرَجْت
ْ

خ
َ
أ

beban-beban beratnya ا َ الَ
َ
ق
ْ
ث
َ
أ

“Mengapa bumi (menjadi begini)?” ا َ َمالَ
 Pada hari itu َيْوَمِئٍد
menceritakan beritanya َباَرَها

ْ
خ

َ
 أ

ُ
ث

ِّ
د َ �ةُ

ke luar dari kuburnya ُر 
ُ

َيْصد
dalam keadaan bermacam-macam َتا�ةً

ْ
ش

َ
أ

seberat َ
ال

َ
ق
ْ
ِمث

dzarrahpun ٍة رَّ
َ
ذ

melihat (balasan)nya ٌه َ �يَ
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Terjemah lengkap

1. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat), 2. Dan bumi Telah 
mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya,  3. Dan manusia bertanya: “Mengapa 
bumi (menjadi begini)?”, 4. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya,  5. Karena Sesungguhnya 
Tuhanmu Telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. 6.  Pada hari itu manusia ke 
luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka 
(balasan) pekerjaan mereka,  Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, 
niscaya dia akan melihat (balasan)nya. 8. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan 
sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula

Penjelasan Ayat
Surah ini juga dinamai dengan Al Zilzal yang berarti goncangan yang dahsyat. 

ا )2({ َ الَ
َ
ق
ْ
ث
َ
 أ

ُ
ْرض

ئَ ْ
ال

ْ
َرَجِت ا

ْ
خ

َ
ا )1( َوأ َ َزالَ

ْ
 ِزل

ُ
ْرض

ئَ ْ
ال

ْ
ِت ا

َ
ِزل

ْ
ل
ُ

ا ز
َ
}ِإذ

Ayat 1-2 menjelaskan gambaran hari kiamat ketika bumi bergetar dan bergoncang dengan 
goncangan yang sekeras-kerasnya yang belum pernah terjadi sama sekali sebelumnya sehingga 
apa yang terkandung didalam bumi telah termuntahkan dan keluarlah beban-beban berat yang 
dikandungnya seperti jasad-jasad berbagai makhluk, lahar yang panas, barang tambang maupun 
timbunan harta, seakan-akan dengan termuntahkan semua beban tersebut, bumi menjadi ringan, 
inilah pemandangan pertama yang menggoncangkan manusia sehingga manusia pun bertanya 
seperti tertulis dalam ayat berikutnya :.

ا )3({ َ  َمالَ
ُ

َسان
ْ
ن إِ

ْ
ال

ْ
 ا

َ
ال

َ
}َوق

Pada ayat ini diceritakan bahwa setiap orang yang menyaksikan goncangan dahsyat tersebut 
akan mengajukan pertanyaan dalam keadaan bingung, takut dan terkejut karena  peristiwa-
peristiwa yang terlihat hari itu belum pernah terjadi sebelumnya dan secara rasional mereka 
tidak akan dapat mengetahui apa penyebabnya sehingga mereka bingung dan tercengang lalu 
berkata “apa gerangan yang terjadi pada bumi ini?”

ا )5({ َ ْ لَ
ْوَحي

َ
 أ

َ
ك بَّ  َر

َّ
ن

ئَ
َباَرَها )4( �جِ

ْ
خ

َ
 أ

ُ
ث

ِّ
د َ }َيْوَمِئٍذ �ةُ

Pada waktu terjadinya guncangan itu, bumi mengungkapkan segala yang telah terjadi padanya, 
menerangkan keadaannya dan apa yang terjadi padanya, semua itu adalah perintah Allah Swt, 
bukan proses alamiah belaka sehingga dengan perintah Allah tersebut, Bumi bergerak-gerak 
dengan cepat dan bergelombang dan ahirnya bergoncang dengan keras untuk mengeluarkan 
beban-beban berat yang dikandungnya, keadaan tersebut menjadikan manusia bingung, heran 
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dan takut sehingga manusia bertanya-tanya kenapa begini ? apa yang terjadi dengan bumi, 
dalam hal ini manusia menghadapi pengumpulan di padang mahsyar, dihisab, dimintai 
pertanggungjawaban dan diberi balasan sesuai dengan amalanya, ayat berikutnya menjelaskan 
hal itu

Foto: http://t3.gstatic.com/images?

ْم  ُ الَ َ
ْ

ع
َ
 أ

ْ
ْوا َ  ِل�يُ

َتا�ةً
ْ

ش
َ
اُس أ نَّ

ْ
ل
ْ
ُر ا

ُ
}َيْوَمِئٍذ َيْصد

})6(

Pada hari terjadi gempa besar itu, manusia 
keluar dari kuburnya dalam keadaan yang 
bermacam-macam menyebar dari seluruh 
penjuru bumi.

Dengan kata lain mereka keluar dengan 
kelompok yang terpisah-pisah. Setiap 
kelompok akan mengarah ke tempat masing-
masing (surga atau neraka), hal itu 
tergantung catatan seberapa berat atau 

ringan kebaikan mereka. Saat itu manusia melihat semua perbuatannya karena tuhan yang 
Maha besar memperlihatkan amalan-amalan yang telah dikerjakan manusia dengan disaksikan 
semua orang untuk dimintai pertanggungjawabannya dan amalan-amalan tersebut dihisab 
sesuai takaranya yang akan menentukan apakah manusia masuk ke surga atau neraka 
sebagaimana tertuang dalam ayat berikut ini  

ُه )8({ َ ا �يَ ًّ َ ٍة �ث رَّ
َ
 ذ

َ
ال

َ
ق
ْ
 ِمث

ْ
ُه )7( َوَمْن َيْعَمل َ ا �يَ ً �يْ

َ
ٍة خ رَّ

َ
 ذ

َ
ال

َ
ق
ْ
 ِمث

ْ
ْن َيْعَمل َ َ }�خ

Dua ayat tersebut menjelaskan bahwa semua amal akan diperhitungkan, dan tidak akan hilang 
sedikitpun. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar dzarroh Allah akan memberikan 
balasan yang setimpal begitu pula untuk amal buruk. Menurut Sayyid Quthb kata Dzarroh 
diartikan nyamuk, ada juga yang mengatakan butir debu yang terlihat dibawah sinar matahari 
maka pemahamannya perbuatan baik atau buruk sebesar dzarrah (butiran debu) akan dihadirkan 
dan dilihat oleh pelakunya serta memperoleh balasannya, dengan kata lain setiap perbuatan 
akan mendapatkan balasannya walaupun sebesar dzarrah, benda yang paling kecil dan hal itu 
akan diperlihatkan dihadapan Allah Swt untuk dimintai pertanggungjabannya. Jadi hendaklah 
manusia merasa takut didalam menghadapi semua bentuk perbuatannya, sebab setiap perbuatan 
manusia akan menghadapi timbangan yang sangat cermat dan dapat menimbang amal dengan 
teliti walaupun sebesar dzarrah. Disinilah Allah menunjukkan sifatnya Yang Maha Adil.
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Asbabunnuzul

Ayat 7-8 turun karena pada saat itu kaum muslimin menganggap bahwa orang yang 
bersedekah sedikit tidak akan memperoleh pahala, orang yang berbuat dosa kecil, seperti 
berbohong, mengupat, mencuri penglihatan dan yang seumpanya tidak tercela serta 
menganggap bahwa ancaman neraka dari Allah hanya disediakan bagi orang-orang yang 
berbuat dosa besar, maka turunlah ayat ini sebagai bantahan terhadap anggapan mereka 
itu. (diriwayatkan oleh Ibnu Hatim yang bersumber dari Said bin Jubair)

Fenomena Alam dalam QS. AL-Qaari’ah dan QS.Az-Zalzalah

Surat Al-Qaari’ah dan Surat Az-Zalzalah mempunyai kesamaan dan keterkaitan yang erat. 
Keduanya sama-sama menjelaskan fenomena alam pada saat terjadinya kiamat. Diantaranya 
hancurnya alam semesta, gunung meletus, gempa bumi, angin ribut, badai dan lain-lain dalam 
waktu yang bersamaan dan maha dahsyat. Yang demikian dinamakan kiamat kubro.  Walau hal 
tersebut merupakan gambaran keadaan alam pada hari kiamat namun fenomena alam tersebut 
mungkin terjadi jauh sebelum kiamat itu terjadi, dengan tempat, skala dan rentang waktu yang 
tidak bersamaan.  Seperti banyak bencana-bencana alam yang sering kita saksikan, yang 
demikian dinamakan kiamat sughro. 

Kedua surat tersebut seutuhnya adalah peringatan akan adanya keguncangan bumi dan alam 
semesta. Di dalamnya juga perintah untuk memperbanyak amal sholih dan tidak meremehkan 
amal sekecil apapun karena akan ada yaumul hisab.

Seluruh fenomena alam yang terungkap pada kedua ayat tersebut merupakan sunnatullah atau 
hukum alam yaitu hukum yang berlaku sesuai dengan kodrat alam. Sehingga seluruh yang ada 
di alam semesta ini mengikuti kehendak Allah, dan tak ada seorangpun yang mengetahui kapan 
berakhirnya kehidupan ini. 

3. Hadis-hadis tentang Kelestarian Alam

a. Hadis Tentang Perilaku Menjaga dan melestarikan Lingkungan Alam

Lestari artinya keberlangsungan, keberlanjutan. Kelestarian alam berarti tetap terjaganya 
keberlangsungan alam, sehingga keberlanjutannya dapat dirasakan oleh generasi 
sesudahnya.

 Kita sebagai mahluk penghuni bumi saat ini, pada dasarnya meminjam bumi ini kepada 
generasi sesudah kita. Oleh karenanya menjadi kewajiban kita untuk tetap menjaga dan 
melestarikannya, sehingga pada saatnya kita kembalikan dalam keadaan tetap utuh atau 
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lebih baik.  Islam sangat memperhatikan hal tersebut sebagaimana tercermin dalam 
beberapa hadis berikut:

Hadis Pertama

ميذى( ُ  )رواه ال�ة َ لَ
ي ِ

َ خ
� 

ً
َتة ْرًضا َميِّ

َ
ْح�ي أ

َ
قال رسول هللا ص.م َمْن أ

Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa menghidupkan bumi yang mati maka (bumi) itu 
menjadi miliknya (HR. Tirmidzi)

Hadis Kedua

خ  اِشَيِتِه )رواه ا�ج ًنا ِلَ
َ
 ِذَراًعا َعط

َ
َبُعْون ْر

َ
ُ أ لَ

َ
ا ف ً ْ َر ِب�ئ

َ
قال رسول هللا ص.م: َمْن َحف

ماجه(
Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa menggali sumur maka ia berhak 40 hasta 
sebagai kandang ternaknya. (HR. Ibnu Majah)

b. Penjelasan Hadis

Hadis pertama,

ميذى( ُ  )رواه ال�ة َ لَ
ي ِ

َ خ
� 

ً
َتة ْرًضا َميِّ

َ
ْح�ي أ

َ
قال رسول هللا ص.م َمْن أ

Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa menghidupkan bumi yang mati maka (bumi) itu 
menjadi miliknya (HR. Tirmidzi)

Bumi yang mati pada hadis tersebut mempunyai beberapa makna. Yaitu bumi yang 
kering, tidak berair sehingga gersang tidak menumbuhkan tanaman. Dan bisa juga 
diartikan bumi yang tidak terawat sehingga tidak memberi manfaat/ tidak produktif dan 
tidak bertuan.

 Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang mampu menghidupkan bumi yang mati 
itu maka bumi tadi menjadi miliknya. Dapat dipahami bahwa, barang siapa mampu 
menjadikan tanah gersang tadi menjadi produktif dan menghasilkan manfaat, maka ia 
berhak mendapatkan bumi tadi, dan itu akan menjadi miliknya. 

Perlu dipahami, bahwa tanah dan bumi pada zaman Rasulullah SAW sangat luas dan 
lebih luas daripada jumlah penduduk pada saat itu. Sehingga sangat dimungkinkan 
banyak tanah yang tidak terawat tentunya tanah tersebut bukan hak milik siapa-siapa, 
sehingga Rasulullah SAW menyatakan orang yang merawatnya berhak menjadikan 
tanah tadi menjadi hak miliknya. Hal tersebut merupakan penghargaan bagi siapa yang 
peduli terhadap kelestarian lingkungan alam. Seseorang yang menghidupkan  bumi akan 
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mendapatkan dua keuntungan yaitu mendapatkan 
hasil dari tanah yang diolah dan juga memperkecil 
terjadinya erosi atau pengikisan tanah yang 
dampaknya pasti akan bisa dirasakan oleh semua 
penduduk.

Hadis kedua

 
َ

َبُعْون ْر
َ
ُ أ لَ

َ
ا ف ً ْ َر ِب�ئ

َ
قال رسول هللا ص.م: َمْن َحف

خ ماجه( اِشَيِتِه )رواه ا�ج ًنا ِلَ
َ
ِذَراًعا َعط

Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa menggali 
sumur maka ia berhak 40 hasta sebagai kandang 

Foto: http://t2.gstatic.com/images?

Foto: http://1.bp.blogspot.com/

ternaknya. (HR. Ibnu Majah)

Pada hadis tersebut, Rasulullah SAW menjanjikan hadiah khusus bagi siapa saja yang 
berupaya dan mengusahakan adanya air dengan menggali sumur, maka ia berhak atas 
sebidang tanah. Karena sumur merupakan sumber air dan kehidupan manusia. Penggalian 
sumur berarti dibuka sumber kehidupan bagi seluruh makhluk yang bernyawa termasuk 
juga hewan. Maka Rasulullah SAW memberi penghargaan bagi siapa yang peduli 
terhadap pengadaan air ini dengan diberikannya hak atas tanah disekitar sumur tersebut 
seluar 40 hasta atau seluas kurang lebih 1.258 m2.

Memahami hadis tersebut, perlu mengetahui konteks tempat dan zamannyya, dan 
keadaan saat beliau bersabda. Di jazirah Arab dan sekitarnya pada umumnya merupakan 
kawasan gersang dan tandus, tidak banyak kehidupan. Adanya air merupakan harapan 
kehidupan baru. Kita ingat kisah Nabi Ismail dan Hajar, ketika sebelum ada zam-zam, 
maka wilayah disekitarnya adalah tandus, tak 
berpenghuni. Namun setelah adanya karunia Allah 
(zam-zam), maka beransur-ansur manusia mulai 
berdatangan dan menetap di sana. Al hasil sekarang 
menjadi kota besar yang padat penghuninya 
(Makkah Al Mukarramah). Oleh karenanya 
siapapun yang berhasil membuat sumur, maka ia 
telah berjasa besar bagi kehidupan dan berarti ia 
berjasa kepada kelestarian alam.

Kata “sebagai kandang ternaknya” dalam hadis 
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tersebut, memberikan motivasi kepada orang-orang yang memang pada saat itu banyak 
yang bermata pencaharian sebagai peternak, maka hadiah sebidang tanah untuk kandang 
ternak di dekat sumber air merupakan sesuatu yang menggembirakan.  Kalimat tersebut 
juga menjelaskan akan pentingnya menjaga kelestarian alam hewani, dengan membuat 
kandang di dekat sumur merupakan bukti kepedulian Islam untuk menjaga dan 
melestarikan hewan ternak. Oleh sebab itu, menjaga kelangsungan hidup hewani berarti 
juga menjaga kelangsungan hidup manusia itu sendiri karena salah satu sumber makanan 
manusia juga diperoleh dari hewani selain berasal dari nabati. 

Pada kedua hadis tersebut, kita dapat menangkap makna, seakan Rasulullah membuat 
sayembara terbuka, agar manusia termotivasi untuk memulai adanya kehidupan baru 
melalui pembukaan lahan baru dan penggalian sumur.

c. Hadis Tentang Perilaku melestarikan Hewan

Hadis Pertama

ِ )رواه أحد( ِ
ا�ئ َ َ �ج

ْ
ْيِل َو ال خَ

ْ
َصاِء ال

ْ
 هللا ص.م َعْن ِإخ

ُ
َ َرُسْول َ �خ

Rasulullah SAW melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang (HR. Ahmad)

Hadis Kedua

ار( خ ا )رواه ال�ج
ً

ِدْيد
َ

ًيا ش ْ َ ِ �خ ِ
ا�ئ َ َ �ج

ْ
َصاِء ال

ْ
ْوِح َو َعْن ِإخ ِ الرُّ

َ َص�يْ َ َّ ص.م �خ
ي �جِ  النَّ

َّ
ن

َ
أ

Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang (seseorang) mengurung setiap yang bernyawa 
dan mengebiri binatang-binatang dengan larangan yang keras. (HR. Al-Bazzar)

d. Penjelasan Hadis

Hadis pertama

ِ )رواه أحد( ِ
ا�ئ َ َ �ج

ْ
ْيِل َو ال خَ

ْ
َصاِء ال

ْ
 هللا ص.م َعْن ِإخ

ُ
َ َرُسْول َ �خ

Rasulullah SAW melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang (HR. Ahmad)

Hadis ini, menjelaskan tentang menjaga kelestarian hidup binatang dengan larangan 
mengebirinya. 

Mengebiri binatang adalah merekayasa sedemikian rupa terhadap mahluk hidup agar 
tidak dapat bereproduksi. Ada pengebirian binatang yang dilakukan dengan membuang 
sebagian organ reproduksinya ada juga yang tetap mengupayakan mengupayakan agar 
organ repruduksinya tetap utuh namun sedah tida berfungsi.
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Pada zaman dulu pengebirian binatang dilakukan dengan tujuan agar binatang yang 
dikebiri dapat tumbuh dengan cepat dan gemuk, serta agar lebih kuat  fisiknya,  karena 
makanan yang dikonsumsi tidak disalurkan untuk reproduksi.

Islam melarang pengebirian semacam ini karena hal tertsebut menjadi salah satu sebab 
punahnya generasi binatang yang dikebiri (tidak lestari) dan berarti pula telah merampas 
naluri dasar suatu binatang, yaitu melestarikan generasinya.

Hadis kedua

ًيا  ْ َ ِ �خ ِ
ا�ئ َ َ �ج

ْ
َصاِء ال

ْ
ْوِح َو َعْن ِإخ ِ الرُّ

َ َص�يْ َ َّ ص.م �خ
ي �جِ  النَّ

َّ
ن

َ
أ

ار( خ ا )رواه ال�ج
ً

ِدْيد
َ

ش
Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang (seseorang) 
mengurung setiap yang bernyawa dan mengebiri binatang-
binatang dengan larangan yang keras. (HR. Al-Bazzar)

Pada  hadis ini, selain melarang mengebiri binatang, Islam juga peduli akan hal kebebasan 
binatang dengan melarang mengurungnya, sehingga mereka terlepas dari habitatnya.  
Larangan mengurung binatang, karena hal tersebut bisa mengakibatkan binatang 
terampas kebebasannya, tidak mendapatkan makanan yang ia kehendaki, dan bisa 
merampas hak reproduksinya yang ujung-ujungnya bisa menjadi sebab kepunahannya.

Banyak manusia yang tidak memikirkan bahwa hewan pun bisa stres atau mengalami 
tekanan batin seperti halnya manusia karena terkurung dalam kandangnya. Apalagi 
dikurung hanya satu ekor tanpa pasangannya. Sebagaimana manusia hewan pun punya 
naluri untuk hidup berpasangan. 

Beberapa pendapat muncul tentang hukum mengurung binatang menurut prespektif fiqh 
dengan berbagai syarat dan tingkatan. Karena memang tidak dapat dipungkiri. Pada 
kondisi tertentu apabila suatu binatang dibiarkan bebas di 
alam, justru akan terancam kelestariannya, sehingga 
diambil langkah untuk ditangkarkan dan dikembang 
biakkan dan pada saatnya akan dilepaskan ke alam bebas.

Dengan perkembangan ilmu dan teknologi, manusia 
beternak  binatang tidak sebagaimana dilakukan pada 
jaman dulu. Dulu orang beternak hanhya beberapa 
jumlahnya, sedangkan sekarang seorang peternak memiliki 

Foto: http://t1.gstatic.com/images?

Foto: http://t0.gstatic.com/images?

QuranHadis__kls 9__guru__revisi.indd   42 6/16/16   7:18 PM



43Al-Qur’an Hadis Kelas 9

ternak dengan jumlah yang besar, ribuan (tidak seperti dulu),untuk  memenuhi kebutuhan 
konsumsi manusia, seperti kebutuhan daging, telur, dan lain-lain. yang tidak dapat 
dipenuhi dengan beternak cara konvensional, dilepas dialam bebas, dengan jumlah yang 
terbatas. Melainkan dengan cara modern dan jumlah yang banyak, sehingga harus 
dikandangkan. 

              

4. Kembangkan Pikiranmu

Pada kegiatan ini, guru dapat memilih berbagai kegiatan yang dapat membantu peserta didik 
untuk dapat menalar dan mengembangkan pikirannya dan wawasannya. Sehingga siswa 
semakin kuat pemahaman dan berkembang daya nalarnya. 

Guru dapat mengajak siswa berdiskusi, menyajikan cerita dan lain-lain (kondisional, guru 
dapat memberi tugas peserta didik dengan skala prioritas mana tugas penalaran yang dapat 
digunakan atau  mungkin dapat dilakukan semua)

Contoh:

Menyajikan cerita fenomena Alam

Guru memberi kesempatan peserta didik untuk menceritakan tentang kiamat

Coba sajikan peristiwa tentang kiamat sughra atau kiamat kubra pada kolom di bawah ini!

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

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

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

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

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

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

Selama proses ini berlangsung, 

1. Guru mengamati kinerja, peserta didik selama  mereka bekerja. Gunakan Format penilaian 
“Unjuk kerja”.
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2. Guru tidak perlu mengomentari tentang hasil penilaian peserta didik. 

3. Guru mengakhiri kegiatan dengan memberikan semangat dan menghargai semua usaha 
peserta didik. 

Format Penilaian unjuk kerja

No. Nama siswa
Aspek yang 

dinilai Skor
Maks. Nilai

Ketuntasan Tindak
Lanjut

1 2 3 T TT R P

Aspek dan rubrik  penilaian: 

No Indikator Penilaian Skor

1 Kelengkapan dan 
kejelasan isi cerita.

Memberikan kejelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan sempurna 

3

Memberikan penjelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan  kurang sempurna

2

Memberikan penjelasan dan kedalaman informasi 
kurang lengkap 1

2 keantusiasan/ 
semangat

Sangat bersemangat 3

Kurang bersemangat 2

kurang aktif dalam diskusi 1

3 Kejelasan dan 
kerapian 

sangat jelas dan rapi 4

jelas dan rapi, 3

jelas dan kurang rapi 2

kurang jelas dan tidak rapi 1

Pedoman Pen-Skoran

Nilai     =    
Jumlah Nilai Skor Yang diperoleh

x       100
Jumlah Skor maksimal (22)
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5. Berlatihlah

Dalam rubric ini, guru berkesempatan menguji ranah kognitif peserta didik dengan berbagai 
macam alternatif latihan, guru juga dapat menambah tugas-tugas lain yang bersifat kognitif 
kepada peserta didik sesuai dengan sarana prasarana yang tersedia di madrasah, misalnya 
peserta didik diajak membuat kesimpulan sebagai berikut:

Setelah memperhatikan isi kandungan Al Qari’ah, Al Zalzalah, hadis –hadis tentang melestarikan 
lingkungan dan hewan dapat disimpulkan bahwa: 

1.   ................................................................................................................................................  

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

2.   ................................................................................................................................................  

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

3.   ................................................................................................................................................  

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

4.   ................................................................................................................................................  

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

5.   ................................................................................................................................................  

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

Format Penilaian unjuk kerja

No Nama Siawa
Aspek yg dinilai Skor 

Maks Nilai
Ketuntasan Tindak Lanjut

1 2 3 T TT R P
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Aspek dan rubrik  penilaian:

No Indikator Penilaian Skor

1 Kelengkapan dan 
kejelasan isi rangkuman.

Memberikan kejelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan sempurna 

30

Memberikan penjelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan  kurang sempurna

20

Memberikan penjelasan dan kedalaman informasi 
kurang lengkap

10

2 Keantusiasan/ semangat Sangat bersemangat 30

Kurang bersemangat 20

kurang aktif dalam diskusi 10

3 Kejelasan dan kerapian sangat jelas dan rapi 40

jelas dan rapi, 30

jelas dan kurang rapi 20

kurang jelas dan tidak rapi 10

Pen-Skoran

Nilai =
Jumlah Nilai Skor Yang diperoleh

x100
Jumlah Skor maksimal

 

6. Akhirnya Aku Tahu

Dalam kolom “akhirnya aku tahu” seluruh siswa diharapkan sudah memahami seluruh materi 
yang disampaikan dan diharapkan dapat mengaplikasikan dalam kesehariannya.  

1. Sebelum mengakhiri pembelajaran, setiap peserta didik diminta melakukan refleksi dengan 
menjawab pertanyaan yang diajukan guru, seperti:

a. Apakah kiamat itu?
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b. Bagaimana nasib/keadaan manusia saat terjadinya kiamat?

c. Apakah yang harus dilakukan agar bisa menjadi golongan orang yang beruntung di 
akhirat?

d. Dan lain-lain

2. Guru meminta sebagian peserta didik menyampaikan hasil refleksinya. Diusahakan memilih 
peserta didik yang tidak terbiasa menyampaikan pendapatnya atau komentarnya.

3. Guru menghargai setiap hasil refleksi peserta didik. Dan tidak perlu mengomentari untuk 
membenarkan atau menyalahkan, cukup dengan kata “bagus” atau “hebat” atau kata-kata 
yang memotivasi peserta didik mau mengungkapkan pendapatnya.

4. Guru mengajak peserta didik untuk mengisi kolom dalam rubrik rencana aksi sebagai 
berikut:

Di akhirat kelak  setiap manusia akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya 
dan akan menghadapi pengadilan yang seadil-adilnya, maka sekarang saya akan lakukan 
hal-hal berikut: 

Rubrik Rencana Aksi:

No Kegiatan
Pelaksanaan Kendala* Jika 

tidak ingin 
dilakukan

Kete-
ranganYa Tidak Ttd 

Ortu

1 Melaksanakan shalat 5 waktu

2 Setiap pagi rutin membaca Al-Qur’an 

3 Senantiasa menaati peraturan yang ada

4 Rajin shalat berjama’ah

Guru menindak lanjuti rubric yang terkumpul dari peserta didik dan mengevaluasinya, memberi 
solusi dari kendala-kendala yang dihadapi peserta didik. Dan tetap memberikan apresiasi bagi 
mereka yang dapat melaksanakan aksinya dengan baik. 
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7. Penutup

a. Mintalah agar siswa memberikan penilaian diskripsi pada kolom “Penilaian sikap” 
dibuku siswa

b. Ajaklah peserta didik membaca do’a kafaratul majelis, bersama-sama

c. Ucapkan salam dan sampai jumpa.

F. PENILAIAN

1. Pengamatan Sikap’

Penilaian Sikap dilakukan pada saat proses belajar mengajar, dengan berpanduan pada 
format dan rubrik yang telah disediakan.

2. Penilaian Performance.

Dilakukan secara langsung (peserta didik bertatap muka dengan guru) dengan berpedoman 
pada rubrik yang ada.

3. Penilaian Tes Tulis.

Untuk mengukur kemampuan kognitif peserta didik, disusun sesuai kebutuhan dan kondisi 
yang ada, bisa berupa soal pilihan dan uraian.
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G. UJI KOMPETENSI

Ulangan 1

Materi pokok:  Fenomena Alam

Terjemahkanlah penggalan ayat berikut!

TERJEMAH LAFADZ N0 TERJEMAH LAFADZ N0
ُ

ْرض
ئَ
ال

ْ
َرَجِت ا

ْ
خ

َ
َوأ 9.

ُ
اِرَعة

َ
ق
ْ
ل
َ
ا 1.

ا َ َما لَ 10.  
َ

ْدرـك
َ
َوَما أ 2.

َباَرَها
ْ

خ
َ
 أ

ُ
ث

ِّ
د َ �ةُ 11. َراِش 

َ
ف
ْ
ل

َ
ك

ْوِث
ُ
ْبث َ الْ

3.

ا َ ْوح لَ
َ
أ 12. ْوِش

ُ
ْنف َ ِن الْ ِعْ

ْ
 ل

َ
ك 4.

ْم ُ الَ َ
ْ

ع
َ
ْوا أ َ ِل�يُ 13. ٍة َراِضَيٍة

َ
ِ ِعْيش

خ
� 5.

ٍة  رَّ
َ
 ذ

َ
ال

َ
ق
ْ
ِمث 14. ْت 

َّ
ف

َ
 َمْن خ

ْيُنُه َمَواِز

6.

ُه َ ا �يَ ً �يْ
َ

خ 15.
ٌ
ٌر َحاِمَية

�خَ 7.

ا َ َزالَ
ْ
ِزل 8.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawan ini!

1. Lafal  ةعراقلا  dapat diterjemahkan pengguncang hati. Mengapa demikian? Jelaskan! 

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

2. Ada dua golongan manusia yang disebutkan pada QS. Al-Qaari’ah dan QS.Az-Zalzalah 
sebutkan dan jelaskan masing-masing! 

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

3. Bagaimanakah sikap manusia yang terungkap dalam QS. Az-Zalzalah? Mengapa manusia 
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bersikap demikian? Jelaskan  

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

4. Jelaskan tahapan-tahapan yang dilalui manusia pada saat atau setelah hari kiamat?

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

5. Pada kedua ayat terakhir QS.Az-Zalzalah tersirat sifat Allah Swt. Sebutkan sifat Allah yang 
dimaksud dan jelaskan!

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

Kunci Jawaban dan Penskoran

TERJEMAH LAFADZ N0 TERJEMAH LAFADZ N0

Dan bumi 
mengeluarkan

ُ
ْرض

ئَ
ال

ْ
َرَجِت ا

ْ
خ

َ
َوأ 9. Hari kiamat

ُ
اِرَعة

َ
ق
ْ
ل
َ
ا 1.

Mengapa jadi begini ا َ َما لَ 10. tahukah kamu  
َ

ْدرـك
َ
َوَما أ 2.

Menyempaikan 
beritanya َباَرَها

ْ
خ

َ
 أ

ُ
ث

ِّ
د َ �ةُ 11.

Seperti  anai-anai 
yang beterbangan

َراِش 
َ
ف
ْ
ل

َ
ك

ْوِث
ُ
ْبث َ الْ

3.

Memerintahkan 
kepadanya ا َ ْوح لَ

َ
أ 12.

Seperti bulu yang 
dihamburkan ْوِش

ُ
ْنف َ ِن الْ ِعْ

ْ
 ل

َ
ك 4.

Untuk diperlihatkan 
perbuatan mereka ْم ُ الَ َ

ْ
ع

َ
ْوا أ َ ِل�يُ 13.

Berada di tempat 
yang memuaskan ٍة َراِضَيٍة

َ
ِ ِعْيش

خ
� 5.

Sekecil apapun ٍة  رَّ
َ
 ذ

َ
ال

َ
ق
ْ
ِمث 14.

Siapa yang ringan 
timbangannya

ْت 
َّ
ف

َ
 َمْن خ

ْيُنُه َمَواِز
6.

Kebaikan akan 
diperlihatkan ُه َ ا �يَ ً �يْ

َ
خ 15. Api yang panas

ٌ
ٌر َحاِمَية

�خَ 7.

16.
Guncangan yang 
dahsyat ا َ َزالَ

ْ
ِزل 8.

Jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas!

1. Karena peristiwanya yang luar biasa, mengguncangkan hati manusia! 

2. Al Qariah: ada golongan yang berat timbangan amal kebaikannya, berada di tempat yang 
memuaskan (surga). Golongan yang ringan timbangan kebaikannhya, masuk neraka 
hawiyah
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Al Zalzalah: orang yang berbuat kebaikan sekecil apapun akan diperlihatkan balasannya. 
Orang yang berbuat keburukan sekecil apapun akan diperlihatkan balasannya.

3. Manusia kebingungan dan bertanya-tanya karena guncangan yang sangat dahsyat.

4. Alam barzah, alam mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza.

5. Allah Maha Adil, Maha Bijaksana.Maha Kuasa

Rubrik penilaian:

No Indikator Penilaian Skor

1 1  s.d. 15 Jawaban benar 2

Jawaban salah 0

2 Bagian 2

1  s.d.  5

Jawaban benar sempurna 4

Ada sebagian yang salah 2

Jawaban salah 1

Pedoman Pen-skoran

Nilai =
Jumlah Nilai Skor Yang diperoleh

x 100
Jumlah Skor maksimal (105)

Ulangan 1

Materi pokok:  Menjaga Kelestarian Alam

Kompetensi dasar: Menulis, menerjemahkan, menghafal, dan menjelaskan isi kandungan 
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hadist tentang menjaga kelestarian alam

Terjemahkanlah penggalan hadis berikut ini!

TERJEMAH LAFADZ No TERJEMAH LA FADZ No

َصاِء  
ْ

َعْن ِإخ 7. ْرًضا 
َ
أ 1.

ِ ِ
ا�ئ َ َ �ج

ْ
ال 8.

ً
َتة َميِّ 2.

ْوِح ِ الرُّ
َص�يْ 9. َر 

َ
َمْن َحف 3.

ًيا ْ َ �خ 10. ِذَراًعا 4.

ا
ً

ِدْيد
َ

ش 11. ا ً ْ ِب�ئ 5.

12. اِشَيِتِه ِلَ 6.

Tulislah hadis yang artinya di bawah ini dan jelaskan isi kandungannya!

1. Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa menghidupkan bumi yang mati maka (bumi) itu 
menjadi miliknya (HR. Tirmidzi)

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

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

2. Rasulullah SAW bersabda:barangsiapa menggali sumur maka ia berhak 40 hasta sebagai 
kandang ternaknya. (HR. Ibnu Majah)

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

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

3. Rasulullah SAW melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang (HR. Ahmad)

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

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

4. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang (seseorang) mengurung setiap yang bernyawa 
dan mengebiri binatang-binatang dengan larangan yang keras. (HR. Al-Bazzar)

QuranHadis__kls 9__guru__revisi.indd   52 6/16/16   7:18 PM



53Al-Qur’an Hadis Kelas 9

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

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

Kunci jawaban dan penskoran

TERJEMAH LAFADZ No TERJEMAH LA FADZ No

mengebiri َصاِء  
ْ

َعْن ِإخ 7. bumi ْرًضا 
َ
أ 1.

Binatang-binatang ِ ِ
ا�ئ َ َ �ج

ْ
ال 8. mati

ً
َتة َميِّ 2.

Mengurung yang 
bernyawa ْوِح ِ الرُّ

َص�يْ 9. Siapa yang menggali َر 
َ
َمْن َحف 3.

larangan ًيا ْ َ �خ 10. hasta ِذَراًعا 4.

keras ا
ً

ِدْيد
َ

ش 11. sumur ا ً ْ ِب�ئ 5.

ternaknya اِشَيِتِه ِلَ 6.

ميذى( ُ  )رواه ال�ة َ لَ
ي ِ

َ خ
� 

ً
َتة ْرًضا َميِّ

َ
ْح�ي أ

َ
قال رسول  هللا ص.م َمْن أ

خ ماجه( اِشَيِتِه )رواه ا�ج ًنا ِلَ
َ
 ِذَراًعا َعط

َ
َبُعْون ْر

َ
ُ أ لَ

َ
ا ف ً ْ َر ِب�ئ

َ
قال رسول هللا ص.م: َمْن َحف

خ ماجه( اِشَيِتِه )رواه ا�ج ًنا ِلَ
َ
 ِذَراًعا َعط

َ
َبُعْون ْر

َ
ُ أ لَ

َ
ا ف ً ْ َر ِب�ئ

َ
قال رسول هللا ص.م: َمْن َحف

ار( خ ا )رواه ال�ج
ً

ِدْيد
َ

ًيا ش ْ َ ِ �خ ِ
ا�ئ َ َ �ج

ْ
َصاِء ال

ْ
ْوِح َو َعْن ِإخ ِ الرُّ

َ َص�يْ َ َّ ص.م �خ
ي �جِ  النَّ

َّ
ن

َ
أ

H. PENGAYAAN

Berikan tugas kepada siswa yang sudah menguasai materi untuk memahamkan kepada siswa 
yang remidi tentang materi yang sedang dipelajari. Berilah nilai tambahan bagi siswa yang 
berhasil memahamkan temannya yang remidi.
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I. REMEDIAL

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa ada banyak sekali program remedial 
(remedial teaching) yang dapat digunakan. Dalam hal ini yang cocok digunakan guru 
diantaranya:

1. Mengajarkan kembali (re-teaching) materi yang sama, tetapi dengan cara penyajian yang 
berbeda;

2. Tutoring sebaya, yaitu bentuk perbaikan yang diberikan oleh teman sekelasnya yang pandai, 
sebab adakalanya siswa lebih mudah menyerap materi pelajaran dari teman akrabnya 
maupun dari orang yang lebih dekat hubungan emosionalnya dari pada guru yang disegani 
atau bahkan ditakutinya; 

3. Lakukan penilaian kembali dengan memberikan so’al-so’al atau tanya jawab dengan lisan 
kepada siswa yang remidi (30 menit setelah pulang jam pelajaran selesai.

J. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA / WALI

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Berlatihlah” dan “Sekarang Aku 
Tahu” dalam buku teks kepada orang tuanya. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan 
buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah 
mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun melalui 
telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya. Guru dapat pula menambahkan kolom tanda 
tangan dan masukan/catatan orang tua di setiap lembar portofolionya.

Contoh:  pada rubric rencana aksi:

 Saran/masukan ortu:

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

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

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

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

 ................................................................................................................................................
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MUTIARA HIKMAH

ْم  ُ اِس ِلُيِذْي�ةَ نَّ
ْ
ْيِدي ال

َ
َسَبْت أ

َ
ك ا َ

َبْحِر �جِ
ْ
ِّ َوال �جَ

ْ
ْ ال

ي ِ
خ

َساُد �
َ
ف
ْ
َر ال َ َ }�خ

})14( 
َ

ِجُعْون ْ ُهْم �يَ
َّ
َعل

َ
ْوا ل

ُ
ل ِ

َ
ِذي ع

َّ
َبْعَض ال
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3BAB
Bagus Tajwidku 
Indah Bacaanku
Hukum Bacaan Mad Laazim Mukhaffaf Kilmi, Mutsaqqal Kilmi, 
Mad Lazim Mukhaffaf Harfi, Dan Mutsaqqal Harfi

Foto: jazaulhusna.files.wordpress.com

A. KOMPETENSI INTI

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

4. Mengolah,  menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori.
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B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR

3.1 Memahami ketentuan hukum mad 
lazim mukhaffaf kilmi, musaqqal 
kilmi, mad lazim musaqqal harfi, dan 
mad lazim mukhaffaa harfi dalam 
Al-Qur`an

3.1.1 menjelaskan pengertian hukum bacaan mad 
lazim mukhaffaf kilmi, musaqqal kilmi, mad 
lazim musaqqal harfi, dan mad lazim 
mukhaf-faa harfi dalam Al-Qur`an

3.1.2 menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mad 
lazim mukhaffaf kilmi, musaqqal kilmi, mad 
lazim musaqqal harfi, dan mad lazim 
mukhaffaa harfi dalam Al-Qur`an

3.1.3 mendiskripsikan cara mem-bunyikan hukum 
bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi, musaqqal 
kilmi, mad lazim musaqqal harfi, dan mad 
lazim mukhaffaa harfi dalam Al-Qur`an

3.1.4 mengidentifikasi hukum baca-an mad lazim 
mukhaffaf kilmi, musaqqal kilmi, mad lazim 
musaqqal harfi, dan mad lazim mukhaffaa 
harfi dalam Al-Qur`an

3.1.5 menyimpulkan cara membaca bacaan mad 
lazim mukhaffaf kilmi, musaqqal kilmi, mad 
lazim musaqqal harfi, dan mad lazim 
mukhaffaa harfi dalam Al-Qur`an

4,1 Mempraktikkan hukum mad lazim 
mukhaffaf kilmi, musaqqal kilmi, 
mad lazim musaqqal harfi, dan mad 
lazim mukhaffaa harfi dalam Al-
Qur`an

4.1.1 mempraktikan bacaan mad lazim mukhaffaf 
kilmi, musaqqal kilmi, mad lazim musaqqal 
harfi, dan mad lazim mukhaffaa harfi dalam 
Al-Qur`an
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, menegosiasi, 
dan mengkomunikasikan, psererta didik diharapkan mampu 
menjelaskan ketentuan Mad Laazim Mukhaffaf Kilmi, 
Mutsaqqal Kilmi, Mad Lazim Mukhaffaf Harfi, dan 
Mutsaqqal Harfi, menunjukkan Mad Laazim Mukhaffaf 
Kilmi, Mutsaqqal Kilmi, Mad Lazim Mukhaffaf Harfi, dan 
Mutsaqqal Harfi, serta mampu menerapkan Mad Laazim 
Mukhaffaf Kilmi, Mutsaqqal Kilmi, Mad Lazim Mukhaffaf 
Harfi, dan Mutsaqqal Harfi dalam al-Quran khususnya 
surat-surat pendek pilihan

D. MATERI POKOK

Pada bagian ini, perlu dijelaskan kepada siswa bahwa untuk menggali pemahaman tentang 
materi pokok bukan hanya dari membaca materi yang ada dibuku siswa, namun dalam kolom 
eksplorasi juga akan menggali pengetahuan tentang meteri dari diskusi, bertanya, pengalaman, 
praktek, dan lain-lain. 

Adapun materi pokok yang tertulis di buku siswa merupakan pedoman materi inti yang harus 
dikuasai siswa yaitu:

1. Ketentuan Mad Laazim Mukhaffaf Kilmi, Mutsaqqal Kilmi, Mad Lazim Mukhaffaf Harfi, 
dan Mutsaqqal Harfi beserta contoh-contohnya

2. Penerapan Mad Laazim Mukhaffaf Kilmi, Mutsaqqal Kilmi, Mad Lazim Mukhaffaf Harfi, 
dan Mutsaqqal Harfi  dan pada surat-surat pilihan

E. PROSES PEMBELAJARAN
 
1. Persiapan

• Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
• Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran.
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• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

• Guru menyampaikan pertanyaan secara komunikatif tentang hal-hal yang berkaitan 
kelestarian alam  

• Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu bisa berupa gambar atau  
menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

• 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 
kepada peserta didik dengan mengajarkan memberikan koreksi, dan memberikan 
penguatan secara langsung pula. Model ini dipadukan dengan model artikulasi (membuat/
mencari pasangan yang bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik).

2. Pelaksanaan  

Guru mengajak peserta didik mencermati kalimat dan hukum bacaannya dalam  tabel berikut.

 

1. Cermati Kalimat Dan Hukum Bacaannya

No Lafadz Hukum bacaan

1 )2( 
ُ
ة

َّ
اق َ

ْ
َماال Mad lazim musaqqal kilmi

2  َعَصْيَت....)19( 
ْ

د
َ
 َوق

َ
ن

ئَ ْ
ال

َ
أ Mad lazim mukhaffaf kilmi

3 امل )1(  Mad lazim musaqqal harfi

4 يس )1(  Mad lazim mukhaffaf harfi
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2. Ungkapkan Rasa Keingin Tahuanmu

Setelah mencermati ayat-ayat dan hukum bacaannya pada rubric 1, tersebut, guru memberi 
kesempatan  kepada peserta didik untuk mengungkapkan catatan yang dibuatnya dalam proses 
sebelumnya (mengamati gambar dan arti ayat). Maka yang dilakukan guru pada bagian ini 
sebagai berikut:

Peserta didik dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya dalam kolom yang sudah tersedia.

1. Guru mendorong peserta didik untuk kritis dan memiliki pertanyaan-pertanyaan sebanyak 
mungkin dan tidak perlu mengomentarinya.

2. Guru memberi kesempatan peserta didik membaca pertanyaan-pertanyaannya.

3. Guru bisa meminta salah satu peserta didik untuk menulis semua pertanyaan-pertanyaan 
tersebut di papan tulis atau bisa ditulis di kertas.

Setelah terkumpul pertanyaan-pertanyaan tersebut. Guru meminta melakukan kegiatan 
berikutnya. Setelah mencermati Ayat-ayat tersebut, tentu ada pertanyaan yang terkait dengan 
hukum bacaannya dan kalian ingin memperoleh jawabannya. Maka tulislah apa yang kalian 
pertanyakan itu pada kolom berikut ini:

No. Kata tanya Pertanyaan

1 Apa Apakah mad lazim musaqal kilmi itu?

2 Mengapa Mengapa disebut bacaan mad lazim musaqqal kilmi itu? 

3 Bagaimana Bagaimana cara melafadzkan bacaan mad lazim musaqqal kilmi itu?

4 Untuk apa Untuk apa kita mempelajari bacaan mad lazim musaqqal kilmi itu?

5 Apa Apakah mad lazim mukhaffaf kilmi itu?

6 Mengapa Mengapa disebut bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi itu? 

7 Bagaimana Bagaimana cara melafadzkan bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi itu?

8 Untuk apa Untuk apa kita mempelajari bacaan mad lazim muhaffaf kilmi itu?

9 Apa Apakah mad lazim musaqqal harfi itu?

10 Mengapa Mengapa disebut bacaan mad lazim musaqqal harfi itu? 

11 Bagaimana Bagaimana cara melafadzkan bacaan mad lazim musaqqal harfi itu?

12 Untuk apa Untuk apa kita mempelajari bacaan mad lazim musaqqal harfi itu?

13 Apa Apakah mad lazim mukhaffaf harfi itu?
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14 Mengapa Mengapa disebut bacaan mad lazim mukhaffaf harfi itu? 

15 Bagaimana Bagaimana cara melafadzkan bacaan mad lazim mukhaffaf harfi itu?

16 Untuk apa Untuk apa kita mempelajari bacaan mad lazim mukhaffaf harfi itu?

3. Bukalah Wawasanmu

Pada bagian ini, yang dilakukan guru:

1. Meminta peserta didik untuk mencari jawaban dari pertanyaan-
pertanyaan tersebut di “bukalah wawasanmu”

2. Memberi kesempatan peserta didik untuk membaca dan 
menelaah “bukalah wawasanmu”

3. Meminta peserta didik untuk mencatat jawaban-jawaban yang 
diperoleh dari “bukalah wawasanmu” dari pertanyaan dalam 
“ungkapkan rasa keingintahuan mu”

4. Jika ada pertanyaan yang tidak didapat  jawabannya, guru bisa memberikan penjelasan 
singkat atau memberikan sumber-sumber bacaan yang bisa peserta didik dapatkan.

Jika ada pertanyaan yang mendasar dan perlu dikaji lebih mendalam, guru bisa menjadikan 
pertanyaan tersebut menjadi tugas mandiri.

Mad lazim 

Kata mad artinya “bacaan panjang”, sedangkan kata lazim  artinya ‘biasa, wajar, pasti’. Sehingga  
Mad Lazim, menurut bahasa bisa dimaknai dengan ‘bacaan yang meski dibaca panjang. Panjang 
bacaannya adalah 6 harokat atau tiga alif. 

Mad lazim ini dibedakan menjadi dua, yaitu mad lazim Mutsaqqal (diberatkan) dan mad lazim 
Mukhaffaf (diringankan). Untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya kita perhatikan uraian berikut:

1. Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi

Menurut bahasa, mad  lazim mutsaqqal kilmi adalah kalimat yang wajib dibaca panjang (6 
harakat/6 alif) dan diberatkan. 

Foto: http://t3.gstatic.com/images?
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Jadi ada dua syarat suatu kalimat disebut bacaan mad lazim mutsaqqal kilmi, pertama, 
bacaan mad bertemu huruf bertasydid kedua, huruf yang bertasydid tersebut harus berada 
dalam satu kata. 

Menurut istilah adalah kalimat yang wajib dibaca panjang (6 harakat/6 alif) dan diberatkan, 
karena ada huruf mad yang diiringi dengan huruf berharokat tasydid dalam satu kata, cara 
membacanya diberatkan sebab diidghamkan

Contoh:     

ة 
َّ
ــاق ـَ

ْ
ل

َ
ة ،  ا

َّ
ف

َ
،  ك خَ ْ

�ي
ِّ
ال  الضَّ

َ
 َوال

2. Mad Lazim Mukhaffaf Kilmi

Menurut bahasa, mad lazim mukhaffaf kilmi adalah kalimat yang wajib dibaca panjang (6 
harakat/6 alif) dan diringankan. 

Menurut istilah adalah kalimat yang wajib dibaca panjang (6 harakat/6 alif) dan diringankan 
karena ada huruf mad yang diiringi huruf berharakat sukun dalam satu kata dan tidak 
diidghamkan. 

Dalam Al-Quran yang merupakan contoh hukum bacaan ini hanya ada satu kata yaitu ن
آ
  آال

. Dalam Al-Qur’an bacaan ini tidak banyak, hanya ada pada beberapa tempat diantaranya 
tempat, Surat Yunus ayat 51 dan 91, lafalnya

 )15({]يونس[
َ

ْون
ُ
ْسَتْعِجل

َ
ْ ِبِه ت ْن�ةُ

ُ
 ك

ْ
د

َ
خَ َوق ـ�ئ

ْ
ْ ِبِه ال َع آَمْن�ةُ

َ
ا َوق

َ
َّ ِإذ ُ �ث

َ
}أ

خَ )19({]يونس[ ِسِد�يْ
ْ
ف ُ ْنَت ِمَن الْ

ُ
 َوك

ُ
ْبل

َ
 َعَصْيَت ق

ْ
د

َ
خ َوق }َءال�ئ

3. Mad Lazim Mutsaqqal Harfi 

Hukum bacaan mad lazim musaqqal harfi ini terjadi pada fawatihussuwar (huruf awal/
pembuka surah). Tentu masih diingat tentang hukum bacaan mad lazim musaqqal, ciri 
utamanya adalah adanya mad yang bertemu tasydid atau diidzghamkan. Karena terjadi pada 
fawatihussuwar, maka disebut mad lazim musaqqal harfi. 

Jadi mad lazim musaqqal harfi adalah huruf yang wajib dibaca panjang (6 harakat/6 alif) 
dan diberatkan, karena ada mad pada fawatihussuwar yang diiringi dengan huruf berharokat 
tasydid, cara membacanya diberatkan sebab diidghamkan.

Contoh:
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املر )1( طس )1( املص )1(

4. Mad Lazim Mukhaffaf Harfi 

Mad lazim musaqqal harfi adalah huruf yang wajib dibaca panjang (6 harakat/6 alif) dan 
dibaca ringan, karena ada mad pada fawatihussuwar yang tidak diiringi dengan huruf 
berharokat tasydid, cara membacanya diringankan sebab tidak diidghamkan.

Contoh:

الر )1( هكيعص )1( طس )1(  
Demikian uraian yang berkaitan dengan hukum bacaan mad lazim, baik mukhaffaf kilmi, 
musaqqal kilmi, mukhaffaf harfi, dan musaqqal harfi. 

4. Kembangkan Pikiranmu

Pada kegiatan ini, guru dapat memilih berbagai kegiatan yang dapat membantu peserta didik 
untuk dapat menalar dan mengembangkan pikirannya dan wawasannya. Sehingga siswa 
semakin kuat pemahaman dan berkembang daya nalarnya. 

Guru dapat mengajak peserta didik untuk melakukan aktifitas yang dapat memperkaya wawasan, 
pemahaman, pengalaman, misalnya,  berdiskusi, menyajikan cerita dan lain-lain sesuai dengan 
situasi, kondisi, dan tempat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung.

Untuk lebih memahami dan mendalami materi tersebut di atas, perlu kalian diskusikan dengan 
temanmu hal-hal berikut ini:.

1. Berkelompoklah 5-6 orang setiap kelompok!

2. Siapkanlah alat tulis untuk mencatat hasil diskusi kalian

3. Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelompok yang lain secara bergantian.

4. Setiap kelompok menilai kelompok yang sedang  mempresentasikan hasil kerjanya.

5. Kelompok yang paling banyak mendapatkan skor, menjadi yang terbaik.

6. Diskusikan hal berikut dengan baik dan saling menghargai pendapat teman!

Bahan Diskusi
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Pasangkan hukum bacaan dengan kalimat yang sesuai

Tulislah hasil diskusi kalian pada kolom di bawah ini!

مح )1( 

املص )1(

هكيعص )1(

Mad lazim 
musaqqal  kilmi

َ
ك

َ
 َوَوَجد

َ
ك

َ
َضاال َوَوَجد

 
ُ
ة

َّ
اخ صَّ

ْ
 ال

ْ
َجاَءت

ْ ْن�ةُ
ُ
 ك

ْ
د

َ
 َوق

َ
ن

ئَ ْ
ال

َ
أ

Mad lazim 
mukhaffaf  kilmi

Mad lazim 
mukhaffaf harfi

Mad lazim 
musaqqal  harfi

1

4

2

5

3

6

Kunci Jawaban

No Hukum bacaan Penjelasan 

1 Mad lazim musaqqal harfi Fawatihussuwar bertemu tasydid dan diidzghamkan

2 Mad lazim mukhaffaf harfi Fawatihussuwar tidak bertemu tasy-did dan tidak 
diidzghamkan

3 Mad lazim mukhaffaf harfi Fawatihussuwar tidak bertemu tasy-did dan tidak 
diidzghamkan

4 Mad lazim mukhaffaf kilmi Ada mad bertemu sukun dalam satu kalimat dan tidak 
diidzghamkan

QuranHadis__kls 9__guru__revisi.indd   64 6/16/16   7:18 PM



65Al-Qur’an Hadis Kelas 9

5 Mad lazim musaqqal kilmi Ada mad bertemu tasydid dalam satu kalimat dan 
diidzghamkan

6 Mad lazim musaqqal kilmi Ada mad bertemu tasydid dalam satu kalimat dan 
diidzghamkan

Penilaian Pengamatan Sikap

Format Penilaian Individu

No Nama Siswa

Aktifitas

Skor
Kerjasama Keaktifan

Kepedulian 
dan 

kesantunan
Inisiatif

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

1

2

3

Rubrik penilaian:

No Indikator Penilaian Skor

1

K
er

ja
sa

m
a

Belum memperlihatkan kerjasama satu kelompok 1

Mulai memperlihatkan kerjasama satu kelompok 2

kerjasama dengan teman satu kelompok 3

Menunjukkan kesungguhan dalam   kerjasama dengan kelompok 4

2

K
ea

kt
ifa

n

Belum memperlihatkan keaktifan selama melaksanakan tugas 1

Mulai memperlihatkan keaktifannya selama melaksanakan tugas 2

aktif dalam berdiskusi dan selama proses melaksanakan tugas 3

Sangat aktif dalam berdiskusi dan selama proses melaksanakan 
tugas

4
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3

K
ep

ed
ul

ia
n 

da
n 

ke
sa

nt
un

an

Tidak mau menghargai pendapat orang lain dan menyampaikan 
pendapatnya dengan bahasa yang kurang santun 

1

Kurang dapat menghargai pendapat orang lain dan kurang santun 2

Menghargai orang lain namun kurang santun dalam menanggapi 
pendapat

3

Menghargai orang lain dan menanggapi pendapat dengan santun 4

4

In
is

ia
tif

belum memperlihatkan Inisiatifnya 1

mulai memperlihatkan Inisiatifnya 2

mulai berkembang  Inisiatifnya 3

mulai membudayakan  Inisiatifnya 4

Total 16

Pedoman Pen-skoran

Nilai =
Jumlah Nilai Skor Yang diperoleh

x 100
Jumlah Skor maksimal (16)

5. Berlatihlah

Dalam rubrik ini, guru berkesempatan menguji ranah kognitif peserta didik dengan berbagai 
macam alternatif latihan, guru juga dapat menambah tugas-tugas lain yang bersifat peningkatan 
kemampuan kognitif peserta didik sesuai dengan sarana prasarana yang tersedia di madrasah, 
misalnya peserta didik diajak menyelesaikan soal-soal berikut:

Cermatilah kalimat di dalam lingkaran sebelah kiri dan 
isilah kotak sebelah kanan dengan menyebutkan hukum 
bacaannya, dan bagaimana cara membunyikannya!
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....................................................................

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

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

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

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

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

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

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

يس )1(

املص )1( 

 
ُ
ة

َّ
اق َ

ْ
َال

َ
ن

ئَ ْ
ال

َ
أ

1

3

2

4

Kunci Jawaban

No Hukum bacaan Penjelasan 

1 Mad lazim musaqqal kilmi  Ada mad bertemu tasydid dalam satu kalimat dan 
diidzghamkan

2 Mad lazim mukhaffaf harfi  Fawatihussuwar tidak bertemu tasydid dan tidak 
diidzghamkan

3 Mad lazim musaqqal harfi  Fawatihussuwar bertemu tasydid dan diidzghamkan

4 Mad lazim mukhaffaf kilmi Ada mad bertemu sukun dalam satu kalimat dan tidak 
diidzghamkan
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Penilaian

Skor untuk masing-masing item

No Indikator Penilaian Skor

1 Hukum bacaan Bacaan benar 3

Bacaan salah 1

2 Alasan / 
keterangan

Jawaban benar , alasan benar 4

Jawaban benar , alasan salah 2

Jawaban dan alasan salah 1

Total 11

Pedoman Pen-skoran

Nilai =
Jumlah Nilai Skor Yang diperoleh

x 100
Jumlah Skor maksimal (44)

                  

6. Akhirnya Aku Tahu

Dalam kolom “akhirnya aku tahu” seluruh siswa diharapkan sudah memahami seluruh materi 
yang disampaikan dan diharapkan dapat mengaplikasikan dalam kesehariannya. 

1. Sebelum mengakhiri pembelajaran, setiap peserta didik diminta melakukan refleksi dengan 
menjawab pertanyaan yang diajukan guru, seperti:

a. apakah yang dimaksud dengan hukum bacaan mad lazim mutaqol kilmi, mad lazim 
mukhafaf kilmi, mad lazim mutsaqal harfi, dan mad lazim mukhafaf harfi?
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b. Apakah dalam membaca qur’an kita selalu memperhatikan hukum bacaan yang ada 
dalam Alqur’an ?

c. Apakah kita selalu memberikan hak-hak dari masing-masing huruf dan bacaan (panajang, 
pendek, jelas, mendengung, dan lain-lain) yang ada dalam Al-Qur’an?

d. Dan lain-lain

2. Guru meminta sebagian peserta didik menyampaikan hasil refleksinya. Diusahakan memilih 
peserta didik yang tidak terbiasa menyampaikan pendapatnya atau komentarnya.

3. Guru menghargai setiap hasil refleksi dengan kata “bagus” atau “hebat” atau kata-kata yang 
memotivasi peserta didik mau mengungkapkan pendapatnya.

4. Guru mengajak peserta didik untuk mengisi kolom dalam rubrik rencana aksi sebagai 
berikut:

Didalam Al-Qur’an banyak sekali kalimat yang mengandung hukum bacaan mad lazim, saya 
akan mencari dan akan saya catat dalam daftar berikut ini:

Hasil pencarian hukum bacaan mad lazim dalam Al-Qur’an:

No Lafadz Hukum bacaan Terdapat dalam Ttd ortu

1 َ خ �ي
ِّ
آل الضَّ

َ
َوال Mad lazim musaqqal kilmi Al Fatihah ayat 7

2  َعَصْيَت
ْ

د
َ
خ َوق َءال�ئ Mad lazim mukhaffaf kilmi Yunus  91

3 امل Mad lazim musaqqal harfi Al Baqarah  1

4 هكيعص Mad lazim mukhaffaf harfi Maryam 1
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Penilaian
Penskoran untuk setiap item

No Indikator Penilaian Skor

Lafadz benar, bacaan benar, surat benar 6

Lafadz benar, bacaan benar, surat salah 4

Lafadz benar, bacaan salah, surat salah 2

Lafadz salah, bacaan salah, surat salah 1

Jawaban benar , alasan salah 2

Jawaban dan alasan salah 1

Total 16

Pedoman Pen-skoran

Nilai =
Jumlah Nilai Skor Yang diperoleh

x 100
Jumlah Skor maksimal (64)

7. Penutup

a. Mintalah agar siswa memberikan penilaian diskripsi pada kolom “Penilaian sikap” 
dibuku siswa

b. Ajaklah peserta didik membaca do’a kafaratul majelis, bersama-sama

c. Ucapkan salam dan sampai jumpa.
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F. PENILAIAN

1. Pengamatan Sikap.

Penilaian Sikap dilakukan pada saat proses belajar mengajar, dengan berpanduan pada 
format dan rubrik yang telah disediakan.

2. Penilaian Performance.

Dilakukan secara langsung (peserta didik bertatap muka dengan guru) dengan berpedoman 
pada rubrik yang ada.

3. Penilaian Tes Tulis.

Untuk mengukur kemampuan kognitif peserta didik, disusun sesuai kebutuhan dan kondisi 
yang ada, bisa berupa soal pilihan dan uraian.

G. UJI KOMPETENSI

Ulangan

Materi pokok: Hukum Bacaan Mad Lazim.

Lengkapilah  table berikut!

Keterangan Hukum Bacaan Lafadz No

الـم )1(  1.

املص  )1( 2.

يس )1(    3.

ى َ �جْ
ُ
ك

ْ
 ال

ُ
ة آمَّ

َّ
َجآَءِت الط 4.

 ْ ْن�ةُ
ُ
 ك

ْ
د

َ
 َوق

َ
ن

ئَ ْ
ال

َ
أ 5.

QuranHadis__kls 9__guru__revisi.indd   71 6/16/16   7:18 PM



72 Buku Guru Madrasah Tsanawiyah

Jawablah pertanyaan di bawah ini!

1. Apakah yang dimaksud dengan fawatihus suwar itu? sebutkan!  

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

2. Apakah yang dimaksud mad lazim musaqal harfi itu?

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

3. Apakah yang dimaksud mad lazim mukhaffaf harfi itu?

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

4.  Apakah yang dimaksud mad lazim musaqal kilmi itu?

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

5. Apakah yang dimaksud mad lazim mukhaffaf kilmi itu?

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

Kunci Jawaban dan Penskoran!

Keterangan Hukum Bacaan Lafadz No

Mad  pada fawatihussuar bertemu 
tasydid, diidzghamkan

Mad lazim 
musaqal harfi

امل )1(  1.

Mad  pada fawatihussuar tidak 
bertemu tasydid 

Mad lazim 
musaqal kilmi

املص  )1( 2.

Mad  pada fawatihussuar bertemu 
tasydid, diidzghamkan

Mad lazim 
mukhaffaf harfi

يس )1(  3.

Ada mad bertemu tasydid di satu 
kalimat, diidghamkan

Mad lazim 
musaqal kilmi

ى َ �جْ
ُ
ك

ْ
 ال

ُ
ة آمَّ

َّ
َجآَءِت الط 4.

Hamzah istifham bertemu sukun 
Mad lazim 
mukhaffaf kilmi

 ْ ْن�ةُ
ُ
 ك

ْ
د

َ
 َوق

َ
ن

ئَ ْ
ال

َ
أ 5.

Jawaban pertanyaan di atas!

1.  Huruf yang digunakan sebagai pembuka surat:  

2. Apabila ada mad bertemu tasydid, diidzghamkan pada huruf pembuka surat
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3. Apabila ada mad tidak bertemu tasydid, tidak diidzghamkan pada huruf pembuka surat. 

4.  Mad yang terjadi karena adanya mad yang bertemu tasydid di satu kalimat, diidzghamkan

5. Mad yang terjadi karena adanya mad yang bertemu sukun di satu kalimat, tidak diidzghamkan

Penilaian 

Rubrik penilaian:

No Indikator Penilaian Skor

1 1  s.d. 5 Hukum bacaan salah keterangan salah 0

Hukum bacaan benar keterangan salah 2

Hukum bacaan benar keterangan benar 4

2 6 Jawaban salah 0

Jawaban benar kurang sempurna 1

Jawaban benar sempurna 2

3 7 s.d 10 Hukum bacaan salah keterangan salah 0

Hukum bacaan benar keterangan salah 2

Hukum bacaan benar keterangan benar 4

Pen-skoran

Nilai =
Jumlah Nilai Skor Yang diperoleh

x 100
Jumlah Skor maksimal (57)
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H. PENGAYAAN

Berikan tugas kepada siswa yang sudah menguasai materi untuk memahamkan kepada siswa 
yang remidi tentang materi yang sedang dipelajari (Hukum Bacaan mad lazim). Berilah nilai 
tambahan bagi siswa yang berhasil memahamkan temannya yang remidi.

I. REMEDIAL

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa ada banyak sekali program remedial 
(remedial teaching) yang dapat digunakan. Dalam hal ini yang cocok digunakan guru 
diantaranya:

1. Mengajarkan kembali (re-teaching) materi yang sama, tetapi dengan cara penyajian yang 
berbeda;

2. Tutoring sebaya, yaitu bentuk perbaikan yang diberikan oleh teman sekelasnya yang pandai, 
sebab adakalanya siswa lebih mudah menyerap materi pelajaran dari teman akrabnya 
maupun dari orang yang lebih dekat hubungan emosionalnya dari pada guru yang disegani 
atau bahkan ditakutinya; 

3. Lakukan penilaian kembali dengan memberikan soal-soal atau tanya jawab dengan lisan 
kepada siswa yang remidi (30 menit setelah pulang jam pelajaran selesai.

J. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA / WALI

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Berlatihlah” dan “Sekarang Aku 
Tahu” dalam buku teks kepada orang tuanya. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan 
buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah 
mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun memalui 
telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya. Guru dapat pula menambahkan kolom tanda 
tangan dan masukan/catatan orang tua di setiap lembar portofolionya.

Contoh:  pada rubric rencana aksi:
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Saran/masukan ortu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUTIARA HIKMAH

حصابه.  )روه مسل(
ئ
ي يوم القيامةشفيعاال

�ة
ئ
 أقرؤواالقران فانه �ي

Bacalah Al-Qur’an, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk 
memberi pertolongan bagi pembacanya. (H.R. Muslim 1337). 
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4BAB
Memanfaankan Waktu 
Menambah Ilmuku
Ayat dan Hadis tentang kewajiban memanfaakan waktu dan 
menuntut ilmu

A. KOMPETENSI INTI

Foto : http://4.bp.blogspot.com

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

4. Mengolah,  menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber 
lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
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B. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR

Kompetensi Dasar Indikator

3.2. Memahami isi kandungan Q.S. al-
Ashr (103) dan Q.S. al-‘Alaq (96) 
tentang menghargai waktu dan 
menuntut ilmu.

3.2.1 menyebutkan terjemah Q.S. al-Ashr (103) 
dan Q.S. al-‘Alaq (96)

3.2.2 menyebutkan isi kandungan Q.S. al-Ashr 
(103) dan Q.S. al-‘Alaq (96)  

3.2.3 menyebutkan keterkaitan isi kandungan Q.S. 
al-Ashr (103) dan Q.S. al-‘Alaq (96) tentang 
menghargai waktu dan menuntut ilmu

3.2.4 Menerangkan keterkaitan isi kandungan Q.S. 
al-Ashr (103) dan Q.S. al-‘Alaq (96) tentang 
menghargai waktu dan menuntut ilmu  

3.2.5 mengidenditifikasi keterkaitan isi kandungan 
Q.S. al-Ashr (103) dan Q.S. al-‘Alaq (96) 
tentang menghargai waktu dan menuntut 
ilmu

3.3. Memahami keterkaitan isi 
kandungan hadis riwayat Bukhori 
dari Abdullah bin Umar  
ْيٌب ) ِر

َ
 غ

َ
ك

َّ
ن
ئَ َ
َيا ك

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

خ
ْن �

ُ
...ك ) 

tentang perilaku menghargai waktu 
dan hadis riwayat Ibnu majah dari 
Anas bin Malik  
)  ُمْسِلٍ

ِّ ُ
 ك

َ
 َعل

ٌ
ْيَضة ِر

َ
ِ ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
ل
َ
 )...ط

tentang menuntut ilmu.

3.3.1 menyebutkan arti hadis riwayat Bukhori 
dari Abdullah bin Umar  
ْيٌب( ِر

َ
 غ

َ
ك

َّ
ن
ئَ َ
َيا ك

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

خ
ْن �

ُ
 tentang )...ك

perilaku menghargai waktu dan hadis 
riwayat Ibnu majah dari Anas bin Malik  
)  ُمْسِلٍ

ِّ ُ
 ك

َ
 َعل

ٌ
ْيَضة ِر

َ
ِ ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
ل
َ
 )...ط

tentang menuntut ilmu
3.3.2 Menjelaskan  isi hadis riwayat Bukhori dari 

Abdullah bin Umar  
ْيٌب ( ِر

َ
 غ

َ
ك

َّ
ن
ئَ َ
َيا ك

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

خ
ْن �

ُ
 tentang )...ك

perilaku menghargai waktu dan hadis 
riwayat Ibnu majah dari Anas bin Malik  
)  ُمْسِلٍ

ِّ ُ
 ك

َ
 َعل

ٌ
ْيَضة ِر

َ
ِ ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
ل
َ
 tentang )...ط

menuntut ilmu
 3.3.3 mengidentifikasi isi kandungan hadis 

riwayat Bukhori dari Abdullah bin Umar 
ْيٌب( ِر

َ
 غ

َ
ك

َّ
ن
ئَ َ
َيا ك

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

خ
ْن �

ُ
 tentang )...ك

perilaku menghargai waktu dan hadis 
riwayat Ibnu majah dari Anas bin Malik 
 )  ُمْسِلٍ

ِّ ُ
 ك

َ
 َعل

ٌ
ْيَضة ِر

َ
ِ ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
ل
َ
 tentang )...ط

menuntut ilmu
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4.2  Menyajikan data tentang 
pemanfaatan waktu dan menuntut 
ilmu sesuai isi kandungan Q.S. 
al-Ashr (103) dan Q.S. al-‘Alaq (96)

4.2.1 menunjukan sikap 

4.3 Membuat jadwal kegiatan harian 
yang mencerminkan pemanfaatan 
waktu dan menuntut ilmu sesuai 
Q.S. al-‘Asr (03) dan Q.S. al-‘Alaq 
(96) dan hadis riwayat Al-Bukhari 
dari Abdullah bin Umar 
ْيٌب ... ِر

َ
 غ

َ
ك

َّ
ن
ئَ َ
َيا ك

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

خ
ْن �

ُ
ك

 tentang perilaku menghargai waktu 
dan hadis riwayat Ibnu majah dari 
Anas bin Malik 

ِ ُمْسِلٍ
ُ

 ك
َ

 َعل
ٌ
ْيَضة ِر

َ
ِ ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
ل
َ
ط

 tentang tentang menuntut ilmu

4.3.1Menulis hadis riwayat Bukhori dari Abdullah 
bin Umar  )ْيٌب ِر

َ
 غ

َ
ك

َّ
ن
ئَ َ
َيا ك

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

خ
ْن �

ُ
 )...ك

tentang perilaku menghargai waktu dan 
hadis riwayat Ibnu majah dari Anas bin 
Malik  tentang menuntut ilmu 
)  ُمْسِلٍ

ِّ ُ
 ك

َ
 َعل

ٌ
ْيَضة ِر

َ
ِ ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
ل
َ
)...ط

4.3.2 Menerjemahkan hadis riwayat Bukhori dari 
Abdullah bin Umar 
ْيٌب( ِر

َ
 غ

َ
ك

َّ
ن
ئَ َ
َيا ك

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

خ
ْن �

ُ
 )...ك

 tentang perilaku menghargai waktu dan 
hadis riwayat Ibnu majah dari Anas bin 
Malik 
)  ُمْسِلٍ

ِّ ُ
 ك

َ
 َعل

ٌ
ْيَضة ِر

َ
ِ ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
ل
َ
 )...ط

 tentang menuntut ilmu
4.3.3 Menghafalkan hadis riwayat Bukhori dari 

Abdullah bin Umar  
ْيٌب(  ِر

َ
 غ

َ
ك

َّ
ن
ئَ َ
َيا ك

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

خ
ْن �

ُ
 )...ك

tentang perilaku menghargai waktu dan 
hadis riwayat Ibnu majah dari Anas bin  
Malik )  ُمْسِلٍ

ِّ ُ
 ك

َ
 َعل

ٌ
ْيَضة ِر

َ
ِ ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
ل
َ
  )...ط

tentang menuntut ilmu

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, menegosiasi, dan mengkomunikasikan, peserrta 
didik diharapkan mampu:

1. Menjelaskan keterkaitan isi kandungan Q.S. al-Ashr (103) dan Q.S. al-‘Alaq (96) tentang 
menghargai waktu dan menuntut ilmu.
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2. Menulis, menerjemahkan, menghafal, dan memahami isi kandungan hadis riwayat Bukhori 

dari Abdullah bin Umar )ْيٌب ِر
َ
 غ

َ
ك

َّ
ن
ئَ َ
َيا ك

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

خ
ْن �

ُ
 tentang perilaku menghargai waktu )...ك

dan hadis riwayat Ibnu majah dari Anas bin Malik )  ُمْسِلٍ
ِّ ُ

 ك
َ

 َعل
ٌ
ْيَضة ِر

َ
ِ ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
ل
َ
 )...ط

tentang menuntut ilmu

D. MATERI POKOK

Pada bagian ini, perlu dijelaskan kepada siswa bahwa untuk menggali pemahaman tentang 
materi pokok bukan hanya dari membaca materi yang ada dibuku siswa, namun dalam kolom 
eksplorasi juga akan menggali pengetahuan tentang meteri dari diskusi, bertanya, pengalaman, 
praktek, dan lain-lain. 

Adapun materi pokok yang tertulis di buku siswa merupakan pedoman materi inti yang harus 
dikuasai siswa yaitu:

1. Isi kandungan Q.S. al-Ashr (103) dan Q.S. al-‘Alaq (96) tentang menghargai waktu dan 
menuntut ilmu.

2. Menulis, menerjemahkan, menghafal, dan memahami isi kandungan hadis riwayat Bukhori 

dari Abdullah bin Umar )ْيٌب ِر
َ
 غ

َ
ك

َّ
ن
ئَ َ
َيا ك

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

خ
ْن �

ُ
 tentang perilaku menghargai waktu )...ك

dan hadis riwayat Ibnu majah dari Anas bin Malik )  ُمْسِلٍ
ِّ ُ

 ك
َ

 َعل
ٌ
ْيَضة ِر

َ
ِ ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
ل
َ
 )...ط

tentang menuntut ilmu.

E. PROSES PEMBELAJARAN

1. Persiapan

• Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

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

• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

• Guru menyampaikan pertanyaan secara komunikatif tentang hal-hal yang berkaitan 
kelstarian alam  

QuranHadis__kls 9__guru__revisi.indd   79 6/16/16   7:18 PM



80 Buku Guru Madrasah Tsanawiyah

• Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu bisa berupa gambar atau  
menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

• 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 
kepada peserta didik dengan mengajarkan memberikan koreksi, dan memberikan 
penguatan secara langsung pula. Model ini dipadukan dengan model artikulasi (membuat/
mencari pasangan yang bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik).

2. Pelaksanaan  

Pada bagian ini, guru memandu peserta didik untuk mencermati gambar, ayat dan arti dari  Q.S. 
al-Ashr (103) dan Q.S. al-‘Alaq (96) tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu, hadis 

riwayat Bukhori dari Abdullah bin Umar )ْيٌب ِر
َ
 غ

َ
ك

َّ
ن
ئَ َ
َيا ك

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

خ
ْن �

ُ
 tentang perilaku )...ك

menghargai waktu dan hadis riwayat Ibnu majah dari Anas bin Malik 

)  ُمْسِلٍ
ِّ ُ

 ك
َ

 َعل
ٌ
ْيَضة ِر

َ
ِ ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
ل
َ
 tentang menuntut ilmu serta mencatat hal-hal yang dianggap )...ط

penting untuk ditanyakan

1. Cermatilah Gambar, Ayat-Ayat dan Hadis berikut !
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سـورة العص 

 
ِّ

ق َ لْ َواَصْوا �جِ
َ
ِلَحاِت َوت صَّ

ْ
ْوا ال

ُ
ل ِ

َ
َمُنْوا َوع

َ
خَ أ ِذ�يْ

َّ
ل
ْ
 ا

َّ
ْ�ٍ )2( ِإال

ُ
ْ خ ي ِ

�خ
َ
 ل

َ
َسان

ْ
ن إِ

ْ
 اال

َّ
َعْصِ )1( ِإن

ْ
}َوال

})3( ِ
َص�جْ

ْ
ل َواَصْوا�جِ

َ
َوت

Terjemah 

1. Demi masa.
2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,
3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati 

supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

Sejumlah santri tuna netra melakukan 
tadarusan menggunakan Al-Quran Braile 
menjelang Maghrib di TPA Al-Ikhwan, 
Solo, Jateng, Kamis (26/7). (Akbar 
Nugroho Gumay/Antara

سورة العلق

ٍق 
َ
 ِمْن َعل

َ
َسان

ْ
ن إِ

ْ
 اال

َ
ق

َ
ل

َ
 )1( خ

َ
ق

َ
ل

َ
ِذي خ

َّ
 ال

َ
ك بِّ ْسِ َر  �جِ

ْ
َرأ

ْ
ِإق

 َ ِ )4( َعلَّ
َ

ل
َ
ق
ْ
ل َ �جِ ِذْي َعلَّ

َّ
َرُم )3( ال

ْ
ك

ئَ ْ
ال

َ
 ا

َ
ك بُّ  َوَر

ْ
َرأ

ْ
)2( ِإق

)5( ْ ْ َيْعلَ  َمالَ
َ

َسان
ْ
ن إِ

ْ
اال

Terjemah 

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 
Menciptakan,

2. Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,
4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.

Rasulullah SAW. Bersabda:

ي  ْنِك�جِ َ
َ �جِ ْيِه َوَسلَّ

َ
 هللا َعل

َّ
 هللِا َصل

ُ
 َرُسْول

َ
ذ

َ
خ

َ
 : أ

َ
ال

َ
َما ق ُ ْ َ هللا َع�خ ي ر َر�خِ َ ِ عُ

خ َعْن َعْبِد هللِا �جْ

َتِظِر 
ْ
ن
َ
 ت

َ
ل

َ
ْمَسْيَت ف

َ
ا أ

َ
 ِإذ

ُ
ْول

ُ
ُر َيق َ خُ عُ  ا�جْ

َ
ن

َ
َسِبْيٍل َوك ُ

ْو َعا�جِ
َ
ْيٌب أ ِر

َ
 غ

َ
ك

َّ
ن
ئَ َ
َيا ك

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

خ
ْن �

ُ
: ك

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 
َ

ْوِتك  ِلَ
َ

 َو ِمْن َحَياِتك
َ

َرِضك  ِلَ
َ

ِتك  ِمْن حِصَّ
ْ

ذ
ُ

َساَء َوخ َ َتِظِر الْ
ْ
ن
َ
 ت

َ
ل

َ
ْصَبْحَت ف

َ
ا أ

َ
َباَح َوِإذ الصَّ

)رواه البخاري(
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Terjemah 

Dari Abdullah bin Umar ia berkata: “Rasulullah SAW memegang kedua pundakku seraya 
bersabda, ‘Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau orang yang melewati 
suatu jalan.’ Ibnu Umar berkata.” Apabila kamu berada di sore hari janganlah kamu menunggu 
(melakukan sesuatu) hingga pagi hari (datang).  Apabila kamu berada di pagi hari jangankah 
menunggu (melakukan sesuatu) hingga sore (datang). Gunakan waktu sehatmu untuk 
menghadapi sakitmu, dan waktu hidupmu untuk menghadapi matimu. (HR. Bukhori) 

 ُمْسِلٍ 
ِّ ُ

 ك
َ

 َعل
ٌ
ْيَضة ِر

َ
ِ ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
ل
َ
 هللِا ص.م : ط

ُ
 َرُسْول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ِ َماِلك ق

خ س �جْ
َ
ن
َ
َعْن أ

خ ماجة( َهَب )رواه ا�ج
َّ

 َوالذ
َ
ؤ

ُ
ل
ْ
ؤ

ُّ
ْوَهَر َوالل َ ج

ْ
ِ ال

َناِز�يْ خَ
ْ

ِد ال
ِّ
ل
َ
ق ُ َ
ْهِلِ ك

َ
ِ أ

�يْ
َ
 غ

َ
ِ ِعْند

ْ
ِعل

ْ
َوَواِضُع ال

Terjemah 

Dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, ”mencari ilmu itu wajib bagi 
setiap muslim dan memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya seperti orang yang 
mengalungi babi dengan permata, mutiara atau emas. (HR.Ibnu Majah)

2. Ungkapkan Rasa Keingin Tahuanmu

Setelah mencermati gambar, ayat-ayat, dan hadis tersebut, guru memberi kesempatan  kepada 
peserta didik untuk mengungkapkan catatan yang dibuatnya delam proses sebelumnya 
(mengamati gambar ayat dan arti dari  Q.S. al-Ashr (103) dan Q.S. al-‘Alaq (96) tentang 
menghargai waktu dan menuntut ilmu, hadis riwayat Bukhori dari Abdullah bin Umar  

ْيٌب(  ِر
َ
 غ

َ
ك

َّ
ن
ئَ َ
َيا ك

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

خ
ْن �

ُ
 tentang perilaku menghargai waktu dan hadis riwayat Ibnu majah )...ك

dari Anas bin Malik )  ُمْسِلٍ
ِّ ُ

 ك
َ

 َعل
ٌ
ْيَضة ِر

َ
ِ ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
ل
َ
 tentang menuntut ilmu serta mencatat )...ط

hal-hal yang dianggap penting untuk ditanyakan), peserte didik dipersilahkan untuk menuliskan 
pertanyaannya dalam kolom yang sudah tersedia.

Hal-hal yang dilakukan guru pada bagian ini sebagai berikut:

1. Guru mendorong peserta didik untuk kritis dan memiliki pertanyaan-pertanyaan sebanyak 
mungkin dan tidak perlu mengomentarinya.

2. Guru memberi kesempatan peserta didik membaca pertanyaan-pertanyaannya.

3. Guru bisa meminta salah satu peserta didik untuk menulis semua pertanyaan-pertanyaan 
tersebut di papan tulis atau bisa ditulis di kertas.
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4. Setelah terkumpul pertanyaan-pertanyaan tersebut. Guru meminta melakukan kegiatan 
berikutnya.

No. Kata tanya Pertanyaan

1 Apakah Apakah Ilmu Itu

2 Mengapa Mengapa kita harus mencari ilmu

3 Bagaimana Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu

4 Untuk apa Untuk apa kita harus mencaari ilmu

5 Apakah Apakah Ilmu kesempatan itu

6 Mengapa Mengapa kita harus memanfaatkan kesempatan

7 Bagaimana Bagaimana cara kita memanfaatkan kesempatan

8 Untuk apa Untuk apakah  kita harus memanfaatkan kesempatan

3. Bukalah Wawasanmu

Ilmu merupakan cahaya yang dapat memberi penerang untuk 
menuju kebaikan dan kebenaran apabila disertai dengan 
petunjuk agama. Ilmu juga dapat menjadikan manusia lebih 
jahat dari pada mahluk lainnya, apabila tidak disertai dengan 
petunjuk agama.

Ilmu dapat diperoleh seseorang melalui “membaca”. Oleh 
karenanya membaca dalam arti yang luas merupakan kewajiban 
yang mesti dilakukan oleh setiap 

orang yang ingin mendapatkan cahaya dalam hidupnya. Ajaran 
Islam banyak membari motivasi kepada manusia untuk menantiasa 
mencari ilmu. Demikian juga Rasulullah SAW telah memberi 
contoh dan dorongan kepada ummatnya untuk senantiasa mencari 
ilmu. Dalam bab ini kalian akan diajak untuk mempelajari diantara 
ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan pentingnya meluangkan 
waktu untuk mencari ilmu
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1. Ayat dan Hadis tentang memanfaatkan waktu

Islam menganjurkan agar manusia menmanfaatkan waktu dan kesempatan yang dimiliki 
sehingga ia tidak termasuk golongan orang yang  merugi. Hal itu tercantum dalam Q.S. 
‘Ashr dan Rasulullah SAW juga menganjurkan agar manusia memanfaatkan kesempatan 
yang ia miliki. Diantaranya sebagai berikut:

سورة العص 

 
ِّ

ق َ لْ َواَصْوا �جِ
َ
ِلَحاِت َوت صَّ

ْ
ْوا ال

ُ
ل ِ

َ
َمُنْوا َوع

َ
خَ أ ِذ�يْ

َّ
ل
ْ
 ا

َّ
ْ�ٍ )2( ِإال

ُ
ْ خ ي ِ

�خ
َ
 ل

َ
َسان

ْ
ن إِ

ْ
 اال

َّ
َعْصِ )1( ِإن

ْ
َوال

)3( ِ
َص�جْ

ْ
ل َواَصْوا�جِ

َ
َوت

Makna Lafdliyah

Terjemah Lafadz Terjemah Lafadz 

nasehat menasehati َواَصوا 
َ
َوت demi masa َعْصِ

ْ
َوال

mentaati kebenaran
ِّ

ق َ لْ �جِ manusia  
َ

َسان
ْ
ن الإِ

ْ
ا

menetapi kesabaran. ِ
�جْ لصَّ �جِ kerugian ٍ�ْ

ُ
خ

Terjemah lengkap

1. Demi masa.
2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,
3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati 

supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

Asbabun Nuzul

Banyak orang yang mengutuk waktu ‘Ashar. Mereka mengatakan bahwa waktu ashar 
adalah waktu yang celaka atau waktu nahaas. Menurut mereka banyak bahaya yang 
terjadi pada waktu Ashar.

Berkait dengan hal tersebut, turun-lah Surah Al Ashr yang memberi penjelasan ashar 
tidak salah. Kesalahan sebenarnya adalah manusia yang menggunakan waktu tesebut 
untuk hal-hal yang tidak terpuji.
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Penjelasan Ayat 
َعْصِ )1({

ْ
}َوال

Pada ayat pertama,  Allah memulai surat ini dengan sumpah. 
Sebagaimana ، خ  Ketika والشمس، والفجر، والضىح، والت�ي
manusia bersumpah atas nama Allah, maka Allah bersumpah atas 
nama makhlukNya. Hal tersebut disebabkan tidak ada selain Dia 

kecuali makhlukNya. Dan sumpah Allah demi masa ini menunjukkan bahwa waktu itu sangat 
penting sehingga Allah bersumpah dengannya. Sebagaimana sumpah manusia untuk meyakinkan 
seseorang akan kebenaran, maka Allah pun meyakinkan manusia akan pentingnya sebuah 
waktu bagi manusia. 

})2( ٍ�ْ
ُ

ْ خ ي ِ
�خ
َ
 ل

َ
َسان

ْ
ن إِ

ْ
 اال

َّ
}ِإن

Pada ayat kedua, “Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian” menunjukkan 
bahwa manusia banyak yang merugi. Sangat disayangkan bahwa kerugian manusia tersebut 
tidak banyak yang menyadarinya, sehingga Allah bersumpah akan hal tersebut untuk meyakinkan 
manusia bahwa mereka sungguh berada dalam kerugian. Kerugian apakah yang dialami 
manusia? Yang mereka alami adalah kerugian tidak dapat menggunakan waktu di dunia ini 
dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Islam. 

})3( ِ
َص�جْ

ْ
ل َواَصْوا�جِ

َ
 َوت

ِّ
ق َ لْ َواَصْوا �جِ

َ
ِلَحاِت َوت صَّ

ْ
ْوا ال

ُ
ل ِ

َ
َمُنْوا َوع

َ
خَ أ ِذ�يْ

َّ
ل
ْ
 ا

َّ
}ِإال

Pada ayat ketiga, dijelaskan bahwa ada 3 syarat agar manusia tidak dikategorikan sebagai orang 
merugi. Yaitu beriman, mengerjakan amal sholeh dan saling menasehati dalam kebenaran dan 
kesabaran. Iman adalah syarat pertama manusia sebelum syarat yang lain. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa iman merupakan hal mendasar yang tidak boleh dilupakan manusia. 
Keimanan akan sangat berpengaruh pada kehidupan setiap manusia. Siapapun yang memiliki 
keimanan yang kuat ia akan dapat mengamalkannya dalam keseharian, sehingga jika iman 
sudah di hati maka tidak mungkin manusia akan melupakan amal sholeh dan kebajikan, yaitu 
seluruh perbuatan baik yang tidak melanggar norma-norma ajaran Islam. Jadi, yang menjadi 
ukuran perbuatan baik dan buruk adalah yang sesuai dengan tuntunan Islam, bukan manusia. 
Iman dan amal shaleh adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iman tanpa amal saleh 
berarti belum diaplikasikan dan amal shaleh tanpa iman tidak berarti di hadapan Allah.

Demikian surat ini menerangkan bahwa, semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila 
dia tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan yang baik.
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Rasulullah SAW bersabda;

ي  ْنِك�جِ َ
َ �جِ ْيِه َوَسلَّ

َ
 هللا َعل

َّ
 هللِا َصل

ُ
 َرُسْول

َ
ذ

َ
خ

َ
 : أ

َ
ال

َ
َما ق ُ ْ َ هللا َع�خ ي ر َر�خِ َ ِ عُ

خ َعْن َعْبِد هللِا �جْ

َتِظِر 
ْ
ن
َ
 ت

َ
ل

َ
ْمَسْيَت ف

َ
ا أ

َ
 ِإذ

ُ
ْول

ُ
ُر َيق َ خُ عُ  ا�جْ

َ
ن

َ
َسِبْيٍل َوك ُ

ْو َعا�جِ
َ
ْيٌب أ ِر

َ
 غ

َ
ك

َّ
ن
ئَ َ
َيا ك

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

خ
ْن �

ُ
: ك

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 
َ

ْوِتك  ِلَ
َ

 َو ِمْن َحَياِتك
َ

َرِضك  ِلَ
َ

ِتك  ِمْن حِصَّ
ْ

ذ
ُ

َساَء َوخ َ َتِظِر الْ
ْ
ن
َ
 ت

َ
ل

َ
ْصَبْحَت ف

َ
ا أ

َ
َباَح َوِإذ الصَّ

)رواه البخاري(

Makna Lafdziyah

Terjemahan lafadz Terjemahan lafadz

kamu berada di pagi hari ْصَبْحَت
َ
أ Jadilah kamu di dunia ini  َيا

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

خ
ْن �

ُ
ك

sore َساَء َ الْ asing ْيٌب ِر
َ
غ

untuk menghadapi sakitmu
َ

َرِضك ِلَ
orang yang melewati suatu 
jalan.

ِ َسِبْيٍل َعا�جِ

untuk menghadapi matimu.
َ

ْوِتك ِلَ
Apabila kamu berada di 
sore hari

ْمَسْيَت
َ
ا أ

َ
ِإذ

kamu menunggu َتِظِر
ْ
ن
َ
ت

Terjemah lengkap

Dari Abdullah bin Umar ia berkata: “Rasulullah SAW memegang kedua pundakku seraya 
bersabda, ‘Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau orang yang melewati 
suatu jalan.’ Ibnu Umar berkata.” Apabila kamu berada di sore hari janganlah kamu menunggu 
(melakukan sesuatu) hingga pagi hari (datang).  Apabila kamu berada di pagi hari jangankah 
menunggu (melakukan sesuatu) hingga sore (datang). Gunakan waktu sehatmu untuk 
menghadapi sakitmu, dan waktu hidupmu untuk menghadapi matimu. (HR. Bukhori)

Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menjelaskan tentang pentingnya waktu. Bahwa kita disuruh bersikap seperti 
orang asing atau orang yang melewati suatu jalan. Ada juga yang mengartikan orang yang 
menyeberang jalan. Dengan demikian kita harus menyadari bahwa kesempatan hidup di dunia 
ini hanya sebentar, seperti orang yang singgah ketika dalam perjalanan. Tidaklah mungkin 
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orang yang sedang menyeberang jalan, bersantai di tengah jalan sedang ia belum sampai 
seberang. Tidaklah mungkin orang yang sedang singgah di perjalanan akan asyik bersantai 
sedangkan perjalanan belum sampai ke tujuan. Kemanakah tujuan perjalanan kita? Akhirat. 
Akhiratlah tempat abadi kita.  Namun, ada  dua tempat yang mungkin kita tinggali di akhirat 
nanti, yaitu tempat mengerikan atau neraka, naudzubillah min dzalik. Dan tempat yang 
memuaskan atau surga, semoga kita termasuk salah satu penghuninya bersama orang-orang 
yang sholeh, Amin ya Allah. 

Jika kita menginginkan tempat abadi yang memuaskan kelak, maka mestinya kita menyiapkan 
bekal kita, menggunakan waktu di perjalanan kita ini sebaik-baiknya. Jangan lengah ketika 
dalam perjalanan agar kendaraan kita tidak salah arah.  Hendaknya kita gunakan waktu kita 
dengan berbagai hal yang berguna yang tidak menyalahi aturan agama kita. Janganlah membuang 
waktu percuma dengan hal-hal yang dapat mengotori jiwa/rohani kita, yang dapat membuat 
kita menyesal kemudian.

َساَء  َ َتِظِر الْ
ْ
ن
َ
 ت

َ
ل

َ
ْصَبْحَت ف

َ
ا أ

َ
َباَح َوِإذ َتِظِر الصَّ

ْ
ن
َ
 ت

َ
ل

َ
ْمَسْيَت ف

َ
ا أ

َ
ِإذ

“jika engkau berada di sore hari janganlah menunggu (melakukan sesuatu) hingga pagi, dan 
jika engkau berada pada pagi hari, janganlah menunggu (melakukan sesuatu) hingga sore 
hari.“  

Betapa banyak menusia menunda melakukan sesuatu (yang berguna) atau pekerjaannya atau 
kewajibannya pada waktu tertentu. Mereka terbiasa menundanya sampai mereka mau 
melakukannya. Mereka merasa masih banyak waktu untuk bisa melakukannya. Inilah penyakit 
waktu yang banyak menjangkiti manusia. Tidak hanya dewasa, seorang remaja atau pelajar pun 
juga sudah banyak yang mengidapnya. Seharusnya, seorang pelajar berusaha membiasakan diri 
untuk melakukan kewajibannya sebaik-baiknya. Mestinya seorang pelajar juga berusaha untuk 
berdisiplin memanfaatkan waktu dan memanfaatkan kesempatan. Sebagaimana sabda 
Rasulullah SAW.

س:  ْ  حخَ
َ

ًسا قْبل ْ ْ حخ ي هللا عنه قال: قال رسول هللا ص م: إغت�خ
خ عباس ر�خ عن ا�ج

 ,
َ

رك
ْ
ق
َ
 ف

َ
, َوغَناك قْبل

َ
لك

ْ
غ

ُ
 ش

َ
 قْبل

َ
, َوفَراغك

َ
مك

َ
 سق

َ
 قْبل

َ
, َوحصَتك

َ
 قْبا َهَرمك

َ
باَبك

َ
ش

) ي
�ة مك والب�ي  )روه الا

َ
ْبل َمْوتك

َ
 ق

َ
ك

َ
َوحَيات

Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda: Manfaatkan lima keadaan sebelum 
datang lima: masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa 
sempatmu sebelum masa sempitmu, masa kayamu sebelum datangnya fakirmu, dan masa 
hidupmu sebelum datangnya matimu. (H.R. Al Hakim dan Al Baihaki)
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Pada hadis tersebut dijelaskan,  bahwa kita harus mewaspadai lima hal, yaitu: masa muda, masa 
sehat, masa sempat, masa kaya, dan masa hidup. Semua hal tersebut  merupakan modal utama 
setiap manusia untuk mencapai keberhasilan, termasuk dalam mencari ilmu. Sebagaimana atsar 
dari Imam Ali Karramallahu wajhah. bahwa ada emam hal yang dibutuhkan seseorang dalam 
mencari ilmu, salah satunya adalah waktu.

2. Ayat dan Hadis tentang Pentingnya Ilmu

َرُم )3( 
ْ
ك

ئَ ْ
ال

َ
 ا

َ
ك بُّ  َوَر

ْ
َرأ

ْ
ٍق )2( ِإق

َ
 ِمْن َعل

َ
َسان

ْ
ن إِ

ْ
 اال

َ
ق

َ
ل

َ
 )1( خ

َ
ق

َ
ل

َ
ِذي خ

َّ
 ال

َ
ك بِّ ْسِ َر  �جِ

ْ
َرأ

ْ
ِإق

)5( ْ ْ َيْعلَ  َمالَ
َ

َسان
ْ
ن إِ

ْ
َ اال ِ )4( َعلَّ

َ
ل

َ
ق
ْ
ل َ �جِ ِذْي َعلَّ

َّ
ال

Makna Lafdziyah

 Terjemahan lafadz Terjemahan lafadz

 segumpal darah. ٍق
َ
َعل Bacalah 

ْ
َرأ

ْ
ِإق

Maha pemurah, َرُم
ْ
ك

ئَ ْ
ال

َ
ا dengan (menyebut) nama 

Tuhanmu 

َ
ك بِّ ْسِ َر �جِ

dengan perantaran kalam ِ
َ

ل
َ
ق
ْ
ل �جِ yang Menciptakan َ

ق
َ
ل

َ
ِذي خ

َّ
ال

apa yang tidak diketahuinya ْ ْ َيْعلَ َمالَ  manusia.
َ

َسان
ْ
ن إِ

ْ
اال

Terjemah lengkap

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,

2. Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,

4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
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Asbabun Nuzul

Pada awal kerasulan Muhammad , beliau berkhalwat  (meningalkan keramaian) di Goa 
Kira. Setelah beberapa hari beliau menerima wahyu yang pertama Surat Al ‘Alaq 1-5. 
Dalam keadaan kedingingan,  beliau menemui Khadijah dan menceritakan yang telah 
terjadi. Waraqah bin Naufal adalah pendeta yang menjelaskan bahwa itu adalah peristiwa 
kenabian, sebagaimana terjadi pada nabi-nabi sebelumnya.

Penjelasan Ayat

Surat Al-Alaq 1-5 merupakan wahyu pertama yang diterima Nabi 
Muhammad SAW. Inilah wahyu pertama yang diturunkan oleh 
Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, yang dalam kajian Ibnu 
Katsir dikatakan sebagai rahmat dan nikmat pertama yang 
dianugerahkan Allah SWT kepada para hamba-Nya (Lihat Tafsir 
Ibnu Katsir V/236). Dan inilah pula yang menandai penobatan beliau sebagai Rasulullah, 
utusan Allah, kepada seluruh umat manusia. Wahyu inilah yang menjadi tonggak perubahan 
peradaban dunia. Dengan turunnya ayat tersebut maka berubahlah garis sejarah umat 
manusia. Berubah dari kehidupan jahiliyah nan gelap dalam semua aspek, termasuk di 
dalamnya kegelapan ilmu pengetahuian, menjadi terang benderang. Sejak saat itu, penduduk 
bumi hidup dalam keharibaan dan pemeliharaan Allah SWT secara langsung. Mereka hidup 
dengan terus memantau ajaran Allah yang mengatur semua urusan mereka, besar maupun 
kecil. Dan perubahan-perubahan itu ternyata diawali dengan “Iqra” (bacalah). Perintah 
membaca di sini tentu harus dimaknai bukan sebatas membaca lembaran-lembaran buku, 
melainkan juga membaca ‘buku’ dunia. Seperti membaca tanda-tanda kebesaran Allah. 
Membaca diri kita, alam semesta dan lain-lain. Berarti ayat tersebut memerintahkan kita 
untuk belajar dari mencari ilmu pengetahuan serta menjauhkan diri kita dari kebodohan. 

Namun membaca yang mampu membawa kepada perubahan positif bagi kehidupan manusia 
bukanlah sembarang membaca, melainkan membaca ‘dengan menyebut nama Allah Yang 
Menciptakan’

َ
ق

َ
ل

َ
ِذي خ

َّ
 ال

َ
ك بِّ ْسِ َر  �جِ

ْ
َرأ

ْ
ِاق

Dalam kajian Sayyid Quthb rahimahullah, bahwa surat ini adalah surat pertama dari Al-
Qur’an, maka ia dimulai dengan Bismillah, dengan nama Allah. Dan Rasulullah SAW 
pertama kali melangkah dalam berhubungan dengan Allah dan pertama kali menapaki jalan 
da’wah dengan Bimillah: “Iqra’ bismi rabbik”. (Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an)
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Dengan demikian dalam makna yang lebih luas, ayat pertama merupakan perintah untuk 
mencari ilmu, ilmu yang bersifat umum baik ilmu yang menyangkut ayat-ayat qauliyah (ayat 
Al-Qur’an) dan ayat-ayat kauniyah (yang terjadi di alam). Ayat qauliyah ialah tanda-tanda 
kebesaran Allah SWT yang berupa firmanNya, yaitu Al-Quran. Dan ayat-ayat kauniyah ialah 
tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang berupa keadaan alam semesta.

)12( 
َ

ْون ْبِصُ
ُ
 ت

َ
ل

َ
ف
َ
ْ أ ِسكُ

ُ
ف
ْ
ن
َ
ْ أ

ي ِ
خ

خَ )02( َو� ْ
ْوِقِن�ي ُ لْ

ِّ
 ل

ٌ
ت �يَ

َ
ْرِض أ

ئَ ْ
ال

ْ
ْ ا

ي ِ
خ

َو�

Dan di bumi terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang yakin dan (juga)
pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? (QS. Az-Zariyat 20-21)  

َرُم )3(
ْ
ك

ئَ ْ
ال

َ
 ا

َ
ك بُّ  َوَر

ْ
َرأ

ْ
ٍق )2( ِإق

َ
 ِمْن َعل

َ
َسان

ْ
ن إِ

ْ
 اال

َ
ق

َ
ل

َ
خ

Ayat kedua, Allah menyatakan bahwa manusia dicipta dari segumpal darah. Allah SWT sendiri 
juga telah menegaskan bahwa manusia dicipta sebagai sebaik-baik ciptaan dan tidak ada 
makhluk yang dianugerahi wujud dan fasilitas hidup yang menyamai manusia. Allah 
menganugerahi manusia berupa akal pikiran, perasaan, dan petunjuk agama. Semua itu 
menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Yang demikian itu, diharapkan 
manusia bersyukur kepada Allah dengan menaati semua perintah dan menjauhi semua 
laranganNya.   

Dalam kaitannya dengan kewajiban menuntut ilmu, ayat kedua juga memberi petunjuk kepada 
manusia untuk mengenal dirinya secara jelas, yaitu mengetahui asal kejadiannya. Hal tersebut 
terungkap dalam QS. Al-Mukminun 12-14.

)5( ْ ْ َيْعلَ  َمالَ
َ

َسان
ْ
ن إِ

ْ
َ اال ِ )4( َعلَّ

َ
ل

َ
ق
ْ
ل َ �جِ ِذْي َعلَّ

َّ
ال

Ayat keempat, Allah SWT mengajar manusia dengan pena. Maksudnya dengan pena manusia 
dapat mencatat berbagai cabang ilmu pengetahuan, dengan pena manusia dapat menyatakan 
ide, pendapat dan keinginan hatinya dan dari pena manusia juga mendapatkan berbagai ilmu 
pengetahuan baru. 

Pada ayat kelima, Allah mengajar manusia apa yang tidak/belum diketahuinya. Manusia lahir 
ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Secara perlahan, Allah memberikan manusia 
kemampuan melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, sehingga dengan 
kemampuannya itu manusia mampu mencapai cabang ilmu baik ilmu agama maupun ilmu yang 
lain bahkan ilmu yang mungkin langsung diberikan oleh Allah kepada beberapa orang yang 
dikehendaki tanpa melalui belajar (ilmu laduni).
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Demikian, Allah telah menerangkan bahwa manusia dicipta dari benda yang tidak berharga 
kemudian memuliakannya dengan mengajar membaca, menulis, dan memberinya pengetahuan.

Rasulullah SAW.  Bersabda:  

 ُمْسِلٍ 
ِّ ُ

 ك
َ

 َعل
ٌ
ْيَضة ِر

َ
ِ ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
ل
َ
 هللِا ص.م : ط

ُ
 َرُسْول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ِ َماِلك ق

خ س �جْ
َ
ن
َ
َعْن أ

خ ماجة( َهَب )رواه ا�ج
َّ

 َوالذ
َ
ؤ

ُ
ل
ْ
ؤ

ُّ
ْوَهَر َوالل َ ج

ْ
ِ ال

َناِز�يْ خَ
ْ

ِد ال
ِّ
ل
َ
ق ُ َ
ْهِلِ ك

َ
ِ أ

�يْ
َ
 غ

َ
ِ ِعْند

ْ
ِعل

ْ
َوَواِضُع ال

Makna Lafdziyah

Terjemahan lafadz Terjemahan lafadz

babi ِ
َناِز�يْ خَ

ْ
ال mencari ilmu ilmu ِ

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
ل
َ
ط

permata
َ
ؤ

ُ
ل
ْ
ؤ

ُّ
الل memberikan َوَواِضُع

mutiara َهَب
َّ

َوالذ bukan ahlinya ْهِلِ
َ
ِ أ

�يْ
َ
غ

emas. ْوَهَر َ ج
ْ

ال seperti orang yang 
mengalungi

ِد
ِّ
ل
َ
ق ُ َ
ك

Terjemah Lengkap

Dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, ”mencari ilmu itu wajib bagi 
setiap muslim dan memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya seperti orang yang 
mengalungi babi dengan permata, mutiara atau emas. (HR.Ibnu Majah)

Penjelasan Hadis

Hadis tersebut di atas adalah salah satu dari sekian banyak hadis yang berbicara tentang 
menuntut ilmu. 

 ُمْسِلٍ
ِّ ُ

 ك
َ

 َعل
ٌ
ْيَضة ِر

َ
ِ ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
ل
َ
ط

Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. potongan hadis ini sudah sangat populer di kalangan 
umat Islam. Banyak yang meriwayatkan hadis ini dengan sedikit perbedaan pada matan 
hadis dan tingkatan hadisnya. Ada yang meriwayatkan dengan ditambah kalimat wal 
muslimat. Namun semua tetap sependapat bahwa hadis ini sebagai dasar kuat bahwa mencari 
ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim.
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َ
ؤ

ُ
ل
ْ
ؤ

ُّ
ْوَهَر َوالل َ ج

ْ
ِ ال

َناِز�يْ خَ
ْ

ِد ال
ِّ
ل
َ
ق ُ َ
ْهِلِ ك

َ
ِ أ

�يْ
َ
 غ

َ
ِ ِعْند

ْ
ِعل

ْ
َوَواِضُع ال

خ ماجة( َهَب  )رواه ا�ج
َّ

َوالذ
Memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya seperti orang 
yang mengalungi babi dengan permata, mutiara dan emas. Meletakkan 
ilmu maksudnya menimba ilmu, kepada orang yang bukan ahlinya 
adalah perbuatan sia-sia. Menimba ilmu kepada orang yang tidak 
punya kemampuan di bidangnya adalah perbuatan sia-sia. Sebagai contoh, ketika kita ingin 
mempelajari cara-cara merangkai listrik, maka lebih tepat kita menanyakannya pada guru 
bidang studi fisika. Begitu juga ketika kita ingin mengetahui lebih dalam tentang cara bermain 
musik, lebih tepat jika kita berguru pada orang yang ahli di bidang itu. ketika kita ingin menulis 
sebuah artikel, buku, atau karya tulis ilmiah, maka alangkah baiknya kita berguru dan 
berkonsultasi pada orang yang mempunyai kemampuan di bidang bahasa Indonesia. 

Hadis tersebut mengibaratkan seseorang yang menimba ilmu kepada yang bukan ahlinya seperti 
orang yang bertaqlid (mengikuti tampa apa adanya, tanpa kritik). babi yang diberi pakaian 
permata, mutiara dan emas. Kita semua tahu, bahwa babi adalah binatang yang kotor dan 
hukumnya najis. Meski ia berkalungkan permata, mutiara ataupun emas, ia tetap saja binatang 
yang kotor dan menjijikkan serta hukumnya dan najis, tidak berubah menjadi suci. 

Subhaanallah, betapa Islam sangat peduli dengan ilmu pengetahuan. Betapa banyak ayat-ayat 
yang membahas pentingnya ilmu pengetahuan. dan bukan hanya Al-Qur’an. Rasulullah SAW 
banyak member motivasi kepada  umat Islam agar senantiasa mencari ilmu. Diantaranya;.

 
َ

ِ كن
ْ

لِب العل
َ
ي ط

خ
 .مْن خَرج �

َّ
 هللا علْيه وسل

َّ
 هللا صل

ُ
خْ َملك قال: قال رُسول س �ج

َ
عْن ان

ميذى جَع. رواه ال�ة ْ ي َسبْيل هللا َح�ةَّ �ي
خ

�

Dari Anas bin Malik, ia berkata,’ Rasulullah SAW. Bersabda, Orang yang keluar untuk mencari 
ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingg ia kembali (ke rumahnya).  (HR. At Tirmidzi)

خ   )رواه ا�ج
ً
َعة

ْ
 َرك

َ
ة

َ
يَ ِمائ

ِّ
َصل

ُ
 ت

ْ
ن

َ
 ِمْن أ

َ
ك

َ
ٌ ل �يْ

َ
 ِمْن ِكَتاِب هللِا خ

ً
َ آَية َتَعلَّ

َ
َو ف

ُ
د

ْ
غ

َ
 ت

ْ
ن

ئَ
رِّ ال

َ
�جَ ذ

َ
�يَ أ

ماجة(

Wahai Abu Dzar, keluarmu dari rumah di pagi hari untuk mempelajari satu ayat dari kitab 
Allah itu lebih baik daripada engkau mengerjakan sholat seratus rakaat (HR. Ibnu Majah)
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َتَضُع 
َ
 ل

َ
ة

َ
 ِئك

َ
ل َ  الْ

َّ
 َوِإن

َ
ة نَّ َ ج

ْ
 ال

َ
ا ِإل

ً
ْيق ِر

َ
 هللا ِبِه ط

َ
ك

َ
ا َسل ً ي  ِفْيِه ِعلْ ِ

ا َيْبَت�خ
ً
ْيق ِر

َ
 ط

َ
ك

َ
َمْن َسل

ميذى( ِ )رواه ال�ة
ْ

ِعل
ْ
اِلِب ال

َ
ا ِرَضاًء ِلط َ ْجِنَح�ةَ

َ
أ

Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. 
Sesungguhnya para malaikat menaungkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu 
karena senang (terhadap apa yang diperbuat) (HR. Tirmidzi dari Abi Dardak)

ُه  َ  َعلَّ
َ

َعِمل
َ
َ ف َعلَّ

َ
 : َو َمْن ت

َ
ال

َ
 هللا ص.م ق

َ
 َرُسْول

َّ
ن

َ
 : أ

َ
ال

َ
َ هللا َعْنُه ق ي اس َر�خِ ِ َعبَّ

خ َعِن ا�جْ

ْ )رواه ابو شيخ( ْ َيْعلَ هللا َمالَ

Dari Ibnu Abas ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “barang siapa belajar ilmu dan 
mengamalkannya, Allah akan mengajarkan apa yang belum diketahuinya.” (HR. Abu Syaih)

Demikian beberapa hadis Rasulullah SAW, yang  berisi motivasi kepada setiap pencari ilmu. 
Mari kita gunakan waktu dan kesempatan yang kita miliki untuk mencari ilmu. Semoga semakin 
berkah. 

4. Kembangkan Pikiranmu 

Pada kegiatan ini, guru dapat memilih berbagai kegiatan yang dapat membantu peserta didik 
untuk dapat menalar dan mengembangkan pikirannya dan wawasannya. Sehingga siswa 
semakin kuat pemahaman dan berkembang daya nalarnya. 

Guru dapat mengajak siswa berdiskusi, menyajikan cerita dan lain-lain (kondisional, guru 
dapat memberi tugas peserta didik dengan skala prioritas mana tugas penalaran yang dapat 
digunakan atau  mungkin dapat dilakukan semua)

Contoh:

Membuat resume (merangkum)

Guru memberi kesempatan peserta didik untuk merangkum  tentang isi kandungan Q.S. al-

Ashr (103) dan Q.S. al-‘Alaq (96) tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu, hadis 

riwayat Bukhori dari Abdullah bin Umar )ْيٌب ِر
َ
 غ

َ
ك

َّ
ن
ئَ َ
َيا ك

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

خ
ْن �

ُ
 tentang perilaku )...ك

menghargai waktu dan hadis riwayat Ibnu majah dari Anas bin Malik 

)  ُمْسِلٍ
ِّ ُ

 ك
َ

 َعل
ٌ
ْيَضة ِر

َ
ِ ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
ل
َ
 tentang menuntut ilmu. Rangkuman bisa berbentuk )...ط

uraian biasa atau berbentuk peta konsep.
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94 Buku Guru Madrasah Tsanawiyah

Buatlah rangkuman tentang isi kandungan Q.S. al-Ashr (103) dan Q.S. al-‘Alaq (96) tentang 

menghargai waktu dan menuntut ilmu, hadis riwayat Bukhori dari Abdullah bin Umar  

ْيٌب( ِر
َ
 غ

َ
ك

َّ
ن
ئَ َ
َيا ك

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

خ
ْن �

ُ
 tentang perilaku menghargai waktu dan hadis riwayat Ibnu )...ك

majah dari Anas bin Malik )  ُمْسِلٍ
ِّ ُ

 ك
َ

 َعل
ٌ
ْيَضة ِر

َ
ِ ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
ل
َ
 tentang menuntut ilmu pada )...ط

kolom di bawah ini!

ISI KANDUNGAN 

Q.S. al-Ashr (103) dan Q.S. al-‘Alaq (96) tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu, 
hadis riwayat Bukhori dari Abdullah bin Umar tentang perilaku menghargai waktu dan 
hadis riwayat Ibnu majah dari Anas bin Malik, tentang menuntut ilmu

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

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

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

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

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

Selama proses ini berlangsung, 

1. Guru mengamati kinerja, peserta didik selama  mereka bekerja. Gunakan Format 
penilaian “Unjuk kerja”.

2. Guru tidak perlu mengomentari tentang hasil penilaian peserta didik. 

3. Guru mengakhiri kegiatan dengan memberikan semangat dan menghargai semua usaha 
peserta didik. 

Format Penilaian unjuk kerja

No. Nama siswa
Aspek yang 

dinilai Skor
Maks. Nilai

Ketuntasan Tindak
Lanjut

1 2 3 T TT R P
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Aspek dan rubrik  penilaian: 

No Indikator Penilaian Skor

1 Kelengkapan dan 
kejelasan isi cerita.

Memberikan kejelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan sempurna 

3

Memberikan penjelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan  kurang sempurna

2

Memberikan penjelasan dan kedalaman informasi 
kurang lengkap 1

2 keantusiasan/ 
semangat

Sangat bersemangat 3

Kurang bersemangat 2

kurang aktif dalam diskusi 1

3 Kejelasan dan 
kerapian 

sangat jelas dan rapi 4

jelas dan rapi, 3

jelas dan kurang rapi 2

kurang jelas dan tidak rapi 1

Pedoman Pen-Skoran

Nilai =
 Jumlah Nilai Skor Yang diperoleh

x 100
        Jumlah Skor maksimal (22)

5. Berlatihlah

Cermatilah kalimat di dalam lingkaran sebelah kiri dan isilah kotak sebelah kanan 
dengan menuliskan ayat dan terjemahnya! 
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....................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Al-Alaq
1

Al-AShr
3

Al-Alaq
4

Al-AShr
4

1

3

2

4

Kunci Jawaban

No Bunyi Ayat Terjemah 

1 ِ
َ

ل
َ
ق
ْ
ل َ �جِ ِذْي َعلَّ

َّ
ال Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam

2
َ

ق
َ
ل

َ
ِذي خ

َّ
 ال

َ
ك بِّ ْسِ َر  �جِ

ْ
َرأ

ْ
ِإق Bacalah dengan (menyebut) nama 

Tuhanmu yang Menciptakan

3

ِلَحاِت  صَّ
ْ
ْوا ال

ُ
ل ِ

َ
َمُنْوا َوع

َ
خَ أ ِذ�يْ

َّ
ل
ْ
 ا

َّ
ِإال

ِ
َص�جْ

ْ
ل َواَصْوا�جِ

َ
 َوت

ِّ
ق َ لْ َواَصْوا �جِ

َ
َوت

Kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal saleh dan nasehat 
menasehati supaya mentaati kebenaran 
dan nasehat menasehati supaya menetapi 
kesabaran

4 َعْصِ
ْ
َوال Demi masa
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Penilaian

Skor untuk masing-masing item

No Indikator Penilaian Skor

1 Bunyi ayat Bacaan benar, tulisan benar 3

Bacaan benar, tulisan salah 2

Bacaan salah 1

2 terjemah Jawaban benar , sempurna 4

Salah 1 kata 3

Salah 2-3 kata 2

Salah lebih dari 3 kata 1

Total 16

Pedoman Pen-skoran

Nilai =
Jumlah Nilai Skor Yang diperoleh

x 100
Jumlah Skor maksimal (16)

6. Akhirnya Aku Tahu

Dalam kolom “akhirnya aku tahu” seluruh siswa diharapkan sudah memahami seluruh materi 
yang disampaikan dan diharapkan dapat mengaplikasikan dalam kesehariannya.  

1. Sebelum mengakhiri pembelajaran, setiap peserta didik diminta melakukan refleksi dengan 
menjawab pertanyaan yang diajukan guru, seperti:

a. Apakah kesempatan yang kita miliki sudah kita gunakan untuk mencari ilmu?

b. Bagaimana nasib/keadaan kita manakala kita tidak memiliki ilmu?

c. Apakah yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan ilmu yang banyak?

d. Dan lain-lain
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2. Guru meminta sebagian peserta didik menyampaikan hasil refleksinya. Diusahakan memilih 
peserta didik yang tidak terbiasa menyampaikan pendapatnya atau komentarnya.

3. Guru menghargai setiap hasil refleksi peserta didik. Dan tidak perlu mengomentari untuk 
membenarkan atau menyalahkan, cukup dengan kata “bagus” atau “hebat” atau kata-kata 
yangmemotivasi peserta didik mau mengungkapkan pendapatnya.

4. Guru mengajak peserta didik untuk mengisi kolom dalam rubrik rencana aksi sebagai 
berikut:

Nasib/ keberuntungan seseorang banyak ditentukan oleh orang itu sendiri. Yang berusaha 
sungguh-sungguh akan mendapatkan apa yang ia upayakan, yang bermalasan, ia akan susah 
di hari depannya, maka mulai sekarang saya akan lakukan hal-hal berikut: 

Rubrik Rencana Aksi:

No Kegiatan
Pelaksanaan Kendala*

Jika tidak ingin 
dilakukan

Ket Ttd 
OrtuYa Tidak

1
Membaca buku pelajaran 2 
jam sehari

2
Mengaji Al-Qur’an 
minimal 50 ayat sehari

3

Senantiasa memanfaatkan 
kesempatan yang ada 
untuk kegiatan yang 
bermanfaat

4 Beristirahat yang cukup

5
Bermain dengan 
permainan yang positif

Guru menindak lanjuti rubric yang terkumpul dari peserta didik dan mengevaluasinya, 
memberi solusi dari kendala-kendala yang dihadapi peserta didik dan tetap memberikan 
apresiasi bagi mereka yang dapat melaksanakan aksinya dengan baik. 

Penutup

a. Mintalah agar siswa memberikan penilaian diskripsi pada kolom “Penilaian sikap” 
dibuku siswa
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b. Ajaklah peserta didik membaca do’a kafaratul majelis, bersama-sama

c. Ucapkan salam dan sampai jumpa.

F. PENILAIAN

1. Pengamatan Sikap’

Penilaian Sikap dilakukan pada saat proses belajar mengajar, dengan berpanduan pada 
format dan rubrik yang telah disediakan.

2. Penilaian Performance.

Dilakukan secara langsung ( peserta didik bertatap muka dengan guru ) dengan berpedoman 
pada rubrik yang ada.

3. Penilaian Tes Tulis.

Untuk mengukur kemampuan kognitif peserta didik, disusun sesuai kebutuhan dan kondisi 
yang ada, bisa berupa soal pilihan dan uraian.

G.  UJI KOMPETENSI
  

Ulangan

Susunlah penggalan-penggalan hadis berikut sehingga menjadi susunan yang sempurna!

1. 

َ
ك

َ
ٌ ل �يْ

َ
خ يَ

ِّ
َصل

ُ
 ت

ْ
ن

َ
ِمْن أ رِّ

َ
�جَ ذ

َ
�يَ أ

ً
َ آَية َتَعلَّ

َ
ف

َعة
ْ
 َرك

َ
ة

َ
ِمائ ِمْن ِكَتاِب هللِا َو

ُ
د

ْ
غ

َ
 ت

ْ
ن

ئَ
ال
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Susunan yang benar.

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

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

2. 

ْيٌب ِر
َ
 غ

َ
ك

َّ
ن
ئَ َ
ك ْصَبْحَت

َ
ا أ

َ
َوِإذ

ُ
ْول

ُ
َيق َيا

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

خ
ْن �

ُ
ًك

َساَء َ َتِظِر الْ
ْ
ن
َ
 ت

َ
ل

َ
ف ُر َ خُ عُ  ا�جْ

َ
ن

َ
َوك ْمَسْيَت

َ
ا أ

َ
ِإذ َسِبْيٍل ُ

ْو َعا�جِ
َ
أ

َ
َرِضك ِلَ  

َ
َو ِمْن َحَياِتك َباَح َتِظِر الصَّ

ْ
ن
َ
 ت

َ
ل

َ
ف

َ
ِتك  ِمْن حِصَّ

ْ
ذ

ُ
َوخ

َ
ْوِتك ِلَ

Susunan yang benar.

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

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

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

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

Jelaskan isi kandungan dari ayat berikut!

ْ ْ َيْعلَ  َمالَ
َ

َسان
ْ
ن إِ

ْ
َ اال َعلَّ

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

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

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

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

Kunci jawaban

 )رواه 
ً
َعة

ْ
 َرك

َ
ة

َ
يَ ِمائ

ِّ
َصل

ُ
 ت

ْ
ن

َ
 ِمْن أ

َ
ك

َ
ٌ ل �يْ

َ
 ِمْن ِكَتاِب هللِا خ

ً
َ آَية َتَعلَّ

َ
َو ف

ُ
د

ْ
غ

َ
 ت

ْ
ن

ئَ
رِّ ال

َ
�جَ ذ

َ
�يَ أ

خ ماجة( ا�ج
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 َ ْيِه َوَسلَّ
َ
 هللا َعل

َّ
 هللِا َصل

ُ
 َرُسْول

َ
ذ

َ
خ

َ
 : أ

َ
ال

َ
َما ق ُ ْ َ هللا َع�خ ي ر َر�خِ َ ِ عُ

خ َعْن َعْبِد هللِا �جْ

ا 
َ
 ِإذ

ُ
ْول

ُ
ُر َيق َ خُ عُ  ا�جْ

َ
ن

َ
َسِبْيٍل َوك ُ

ْو َعا�جِ
َ
ْيٌب أ ِر

َ
 غ

َ
ك

َّ
ن
ئَ َ
َيا ك

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

خ
ْن �

ُ
: ك

َ
ال

َ
ق
َ
ي ف ْنِك�جِ َ

�جِ

 
َ

َرِضك  ِلَ
َ

ِتك  ِمْن حِصَّ
ْ

ذ
ُ

َساَء َوخ َ َتِظِر الْ
ْ
ن
َ
 ت

َ
ل

َ
ْصَبْحَت ف

َ
ا أ

َ
َباَح َوِإذ َتِظِر الصَّ

ْ
ن
َ
 ت

َ
ل

َ
ْمَسْيَت ف

َ
أ

 )رواه البخاري(
َ

ْوِتك  ِلَ
َ

َو ِمْن َحَياِتك

Allah mengajarkan ilmunya kepada manusia terkadang tidak melalui proses pembelajaran 
(melalui baca tulis)

Penilaian 

Rubrik penilaian:

No Indikator Penilaian Skor

1 Ada kesalahan lebioh dari 3 1

Ada kesalahan 3 2

Ada kesalahan kurang dari 2 3

benar semua 4

2 Ada kesalahan lebioh dari 4 1

Ada kesalahan 3 -4 2

Ada kesalahan kurang dari 2 4

benar semua 5

3 Jawaban salah 0

Jawaban benar kurang sempurna 1

Jawaban benar sempurna 2

25

Pen-skoran

Nilai =
Jumlah Nilai Skor Yang diperoleh

x 100
Jumlah Skor maksimal (25)
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H. PENGAYAAN

Berikan tugas kepada siswa yang sudah menguasai materi untuk memahamkan kepada siswa 
yang remidi tentang materi yang sedang dipelajari. Berilah nilai tambahan bagi siswa yang 
berhasil memahamkan temannya yang remidi.

I. REMEDIAL

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa ada banyak sekali program remedial 
(remedial teaching) yang dapat digunakan. Dalam hal ini yang cocok digunakan guru 
diantaranya:

1. Mengajarkan kembali (re-teaching) materi yang sama, tetapi dengan cara penyajian yang 
berbeda;

2. Tutoring sebaya, yaitu bentuk perbaikan yang diberikan oleh teman sekelasnya yang pandai, 
sebab adakalanya siswa lebih mudah menyerap materi pelajaran dari teman akrabnya 
maupun dari orang yang lebih dekat hubungan emosionalnya dari pada guru yang disegani 
atau bahkan ditakutinya; 

3. Lakukan penilaian kembali dengan memberikan soal-soal atau tanya jawab dengan lisan 
kepada siswa yang remidi (30 menit setelah pulang jam pelajaran selesai.

J. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA / WALI

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Berlatihlah” dan “Sekarang Aku 
Tahu” dalam buku teks kepada orang tuanya. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan 
buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah 
mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun memalui 
telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya. Guru dapat pula menambahkan kolom tanda 
tangan dan masukan/catatan orang tua di setiap lembar portofolionya.

Contoh:  pada rubric rencana aksi:

QuranHadis__kls 9__guru__revisi.indd   102 6/16/16   7:18 PM



103Al-Qur’an Hadis Kelas 9

 Saran/masukan ortu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUTIARA HIKMAH

ٍر  َ َجُر بل�ث
َّ

ٍل كلش
َ

ُ ِبل ع ألعلْ
Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah
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