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Kata Pengantar
Bismillahirrahmanirrahim.
lhamdulillah segala puji bagi Allah Swt Tuhan sekalian alam. Nikmat-Nya yang begitu
“deras” mengalir mengantarkan manusia pada “hilir” kesadaran bahwa kasih yang Dia
limpahkan bersifat universal menembus “belukar” sekat suku, agama, ras antar
golongan juga adil kepada mereka yang patuh maupun yang inkar.

A

Sebagai ajaran agama yang sempurna, Islam harus dikejawentahkan (dilaksanakan) dalam
kehidupan nyata sehari-hari sehingga akan tercipta kehidupan yang damai dan tenteram. Oleh
karena itu, dalam rangka mengoptimalkan layanan pendidikan Islam di madrasah, ajaran Islam
yang begitu sempurna dan luas perlu dikelompokkan menjadi beberapa mata pelajaran yang
secara linier akan dipelajari sesuai dengan jenjangnya.
Pengelompokkan ajaran Islam dalam bentuk mata pelajaran di lingkungan madrasah dimulai
dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah
(MA) di dalamnya dikhususkan pada peminatan Keagamaan, Matematika dan Ilmu Alam
(MIA), Ilmu-Ilmu Sosial (IIS), Ilmu-Ilmu Bahasa dan Budaya (IIBB) serta Madrasah Aliyah
Kejuruan (MAK) meliputi: a). Al-Quran Hadis, b). Akidah Akhlak, c). Fikih, d). Sejarah
Kebudayaan Islam (SKI).
Pada jenjang Madrasah Aliyah (MA) peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan dikembangkan kajian
khusus mata pelajaran yaitu: a). Tafsir- Ilmu Tafsir, b). Hadis ilmu Hadis, c). Fikih-Ushul Fikih,
d). Ilmu Kalam, e). Akhlak. Kemudian dalam upaya mendukung pendalaman kajian ilmu-ilmu
keagamaan pada peminatan keagamaan, peserta didik dibekali dengan pelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam (SKI) serta Bahasa Arab.
Sebagi komitmen untuk menyiapkan generasi emas anak sholeh dan sholihah, mulai tahun
ajaran 2014-2015 seluruh Madrasah dibawah pembinaan Kementerian Agama RI telah siap
melaksanakan Kurikulum 2013. Untuk keperluan dimaksud, maka secara legal formal
Kementerian Agama RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Kurikulum
2013 yang berisi Kerangka Dasar Kurikulum Madrasah 2013, Standar Kompetensi Lulusan
(SKL), Standar Kompetensi Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian.
Pada saat yang sama sebagai panduan implementasi kurikulum madrasah 2013, Kementerian
Agama telah menyiapkan model silabus Pembelajaran PAI di Madrasah, menerbitkan buku
pegangan siswa dan buku pedoman guru. Kehadiran buku ditangan peserta didik dan guru
menjadi kebutuhan pokok untuk menerapkan kurikulum Madrasah 2013.

Al-Quran Hadis Kurikulum 2013

iii

Sebagaimana kaidah Ushul Fikih, “Ma la yatimul-wajib illa bihi fahuwa wajib” (suatu kewajiban
tidak menjadi sempurna tanpa adanya hal lain yang menjadi pendukungnya, maka hal lain
tersebut menjadi wajib). Perintah menuntut ilmu berarti juga mengandung perintah untuk
menyediakan sarana pendukungnya, salah satu diantaranya buku ajar. Karena itu buku pedoman
guru dan pegangan siswa ini disusun dengan pendekatan ilmiah (scientific approach) yang
terangkum dalam proses mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan
mengkomunikasikan.
Akhirnya, semoga buku ini mampu menjadi “jembatan” antara harapan dengan cita-cita tujuan
pendidikan Islam secara khusus dan pendidikan nasional secara umum yakni membentuk
manusia Kaffah (utuh) yang memiliki tidak saja kecerdasan intelektual, namun juga kecerdasan
sosial ditengah kompleksitas kehidupan umat manusia. Amin.

Jakarta, April 2015
Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA
NIP: 196901051996031003
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Petunjuk Penggunaan Buku
Dalam rangka untuk mengoptimalkan penggunaan buku ini, perhatian tahapan-tahapan berikut:
1. Pertama, bacalah bagian pendahuluan untuk memahami konsep utuh kurikulum mata
pelajaran al-Quran Hadis. Serta memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam
rangka kurikulum 2013.
2. Setiap bab berisi: Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Tujuan Pembelajaran, Amati gambar/
cerita/ayat, Ungkapkan Rasa Ingin Tahu, Bukalah Wawasanmu, kembangkan pikiranmu,
Akhirnya Aku Tahu, Mutiara Hikmah, Rangkuman dan Berlatihlah.
3. Pada subbab tertentu, penomoran Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar tidak berurutan.
Hal itu menyesuaikan dengan tahap pencapaian kompetensi Dasar.
4. Guru perlu mendorong peserta didik untuk memperhatikan kolom-kolom yang terdapat
dalam buku teks pelajaran sehingga menjadi fokus perhatian peserta didik. Kolom-kolom
tersebut adalah sebagai berikut ;
5. Amati gambar/kisah/ayat: untuk menguatkan peserta didik agar dapat mewujudkan
pengetahuan dalam perilaku.
6. Ungkapkan rasa ingin tahu: untuk menggali kemampuan peserta didik untuk berﬁkir kritis,
kreatif setelah mengadakan pengamatan.
7. Bukalah wawasan: memberi kesempatan kepada peserta didik belajar secara mandiri,
menemukan hal-hal baru berdasarkan kemampuan berﬁkir kritis dengan bimbingan guru.
8. Kembangkan pikiranmu: memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan
daya nalar agar semakin kritis dan mampu menemukan sesuatu yang baru berdasarkan
pengembangan pemahaman terhadap materi dalam bentuk soal studi kasus.
9. Akhirnya aku tahu: memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengaplikasikan
pengetahuan yang telah diperoleh dalam bentuk rubrik rencana aksi dalam fenomena
kehidupan sehari-hari.
10. Mutiara hikmah: untuk memberikan nasihat-nasihat kepada peserta didik yang diambil dari
al-Quran, Hadis atau kata mutiara.
11. Rangkuman: merupakan intisari dari setiap materi pelajaran agar mempermudah peserta
didik mengingat materi pembelajaran.
12. Berlatihlah: untuk mengukur daya serap peserta didik terhadap materi pembelajaran yang
sudah dipelajari
13. Dalam proses pelaksanaan guru sangat dituntut melakukan pengembangan yang disesuaikan
dengan potensi peserta didik yang heterogin, sarana madrasah, sumber dan media belajar
yang tersedia serta kebutuhan peserta di daerah masing-masing.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158
Tahun 1987 dan Nomor 0543/b/u/1987.
1. Konsonan
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2. Vokal Pendek

ــــَــــ
ــــِــــ
ــــُــــ

= a
= i
= u

4. Diftong

َﻛﺘَ َﺐ
ُﺳﺌِ َﻞ
ﻳَ ْﺬ َﻫ ُﺐ

kataba
su ̇ ila
yażhabu

3. Vokal Panjang

ـ ـ ـَــﺎ
ـ ـ ـِــﻲ
ـ ـ ـُــﻮ
vi

= ā
=

ī

= ū

Latin

َﻗ
َﺎل

ﻗِﻴْ َﻞ
َﻳـ ُﻘ ْﻮ ُل

qāla
qīla
yaqūlu
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ــَ ْﻲ
ــَْﻮ

= ai
= au

َﻛﻴْ َﻒ
َﺣ ْﻮ َل

kaifa
ḥaula
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BAB I
Kuperindah Bacaan
Al-Quran dengan Tajwid
(Hukum Bacaan Mad ‘Iwad, Mad Layyin Dan Mad ‹arid Lissukun)

Kuperindah Bacaan Al-Quran dengan Tajwid

A. Kompetensi Inti
KI 1

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

KI 2

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

KI 3

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

KI 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

B. Kompetensi Dasar Dan Indikator
3.1.

Memahami ketentuan hukum 3.1.1. Menjelaskan pengertian hukum bacaan
mad ‘iwaḍ, mad layyin, dan mad ‘ariḍ
bacaan mad ‘iwaḍ, mad layyin,
lissukun dalam al-Quran surah-surah
dan mad ‘ariḍ lissukun dalam alpendek pilihan
Quran surah-surah pendek pilihan
3.1.2. Menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan
mad ‘iwaḍ, mad layyin, dan mad ‘ariḍ
lissukun dalam al-Quran surah-surah
pendek pilihan
3.1.3. Mendiskripsikan cara membunyikan
hukum bacaan mad ‘iwaḍ, mad layyin,
dan mad ‘ariḍ lissukun dalam al-Quran
surah-surah pendek pilihan
3.1.4. Mengidentiﬁkasi hukum bacaan mad
‘iwaḍ, mad layyin, dan mad ‘arid
lissukun dalam al-Quran surah-surah
pendek pilihan

2
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3.1.5. Menyimpulkan cara membaca bacaan
mad ‘iwaḍ, mad layyin, dan mad ‘ariḍ
lissukun dalam al-Quran surah-surah
pendek pilihan
4.1.

Menerapkan hukum bacaan mad 4.1.1. Mempraktikkan bacaan mad ‘iwaḍ,
mad layyin, dan mad ‘ariḍ lissukun
‘iwaḍ, mad layyin, dan mad ‘ariḍ
dalam al-Quran surah-surah pendek
lissukun dalam al-Quran surahpilihan.
surah pendek pilihan

C. Materi Pokok
1. Hukum bacaan mad ‘iwaḍ
2. Hukum bacaan mad layyin
3. Hukum bacaan mad ‘ariḍ lissukun

D. Proses Pembelajaran
Persiapan
1. Guru mengucapkan salam dan mengajak berdoa bersama.
2. Guru menanyakan keadan peserta didik, mengecek kehadiran, kerapian, dan kondisi
kelas.
3. Guru mereview sekilas tentang pembelajaran sebelumnya.
4. Guru menyampaikan hal-hal yang akan dilakukan pada pertemuan itu.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
6. Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu bisa berupa gambar atau
menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
7. Guru mengajak peserta didik untuk mengamati gambar/tayangan tentang hukum bacaan
mad ‘iwaḍ, mad layyin, dan mad ‘ariḍ lissukun yang sudah disiapkan.

Al-Quran Hadis Kurikulum 2013
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Pelaksanaan
1. Mencermati Ayat
Guru mengajak peserta didik mencermati Ayat-ayat berikut:
NO
1
2

LAFAL

ِ
ض َر ًّﺟﺎ
ُ اﻷر
ْ إِ َذا ُر ﱠﺟﺖ

3

ﺖ
ُ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ أَﻧـَْﻌ ْﻤ
ِ ِ
ﲔ
َ ُﻫ ًﺪى ﻟ ْﻠ ُﻤﺘﱠﻘ

HUKUM BACAAN
Mad ‘iwad
Mad Layyin
Mad ‘arid Lissukun

1. Guru mengajak peserta didik mencermati ayat al-Quran yang tersaji di atas.
2. Guru melafalkan dengan benar (sesuai ketentuan hukum bacaan/tajwid) peserta didik
menirukannya.
3. Guru memberikan penjelasan tambahandan penguatan yang dilakukan peserta didik
tentang hasil pengamatannya, dan mengaitkannya dengan tema “Hukum bacaan mad
iwad, mad layyin, dan mad ‘arid lissukun”

2. Ungkapan Rasa Keingin Tahuanmu
Dalam kolom ini guru berusaha untuk menstimulasi peserta didik agar kritis mencermati
ayat-ayat tersebut. Sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan/
pernyataan,
Guru mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengan sikap yang harus diperhatikan peserta
didik:
1. Guru harus memotivasi peserta didik untuk lebih kritis dan menggali pertanyaanpertanyaan sebanyak mungkin
2. Guru mengajarkan bagaimana menghargai pendapat/berbicara orang lain
3. Peserta didik mengungkapkan pertanyaan-pertanyaannya secara tertulis atau lisan.
4. Guru bisa meminta salah satu peserta didik untuk menulis semua pertanyaan-pertanyaan
yang merupakan hasil pengamatannya di papan tulis atau meminta salah satu peserta
didik untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan tersbut di depan.

4
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5. Guru dan peserta didik menyimak dan memberi apresiasi lewat ungkapan “bagus!”
atau tepuk tangan.
6. Guru mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan selanjutnya dengan mengangkat
pertanyaan/pernyataan yang sesuai materi yang menjadi pembahasan.
Beberapa contoh yang bisa menjadi acuan pertanyaan:
No.

Kata tanya

Pertanyaan

1

Apa

Apakah mad 'Iwaḍ itu?
Apakah mad 'ariḍ lissukun itu?

2

Mengapa

Mengapa disebut mad ‘‘ariḍ lissukun?
Mengapa disebut mad ‘iwaḍ?
Mengapa di dalam ilmu tajwid terdapat banyak sekali
hukum bacaan mad?

3

Bagaimana

Bagaimana cara melafalkan bacaan mad layyin?
Bagaimana cara melafalkan bacaan mad ‘iwaḍ?

Dan lain-lain
Catatan:
1. Guru mengidentiﬁkasi pertanyaan/pernyataan yang sudah dan ‘mengangkat beberapa
pertanyaan yang berkaitan dengan materi pokok untuk dijadikan sebagai bahan
pembahasan selanjutnya (diskusi/kerja kelompok).
2. Guru beserta peserta didik memberi apresiasi dengan tepuk tangan.
3. Setelah pertanyaan-pertanyaan tersebut dipilih, Guru meminta melakukan kegiatan
selanjutnya.

3. Menambah Wawasan
Pada tahapan ini, guru dan peserta didik melakukan hal-hal berikut:
1. Guru membentuk kelompok kerja untuk membahasa atau mencari jawaban dari
pertanyaaan yanag disepakati
2. Guru meminta peserta didik melakukan eksplorasi (membaca dan menelaah berbagai
sumber atau mencermati kolom “Bukalah Wawasanmu” di Buku Siswa), untuk
mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan batasan waktu yang
disepakati bersama

Al-Quran Hadis Kurikulum 2013
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3. Guru meminta peserta didik untuk menulis hasil pencarian jawaban yang diperoleh dari
hasil eksplorasi yang mereka lakukan
4. Jika ada kelompok yang tidak mendapatkan jawaban, guru memperbolehkan peserta
didik untuk bertukar pikiran dengan teman dari kelompok lain, atau guru bisa
memberikan penjelasan/arahan singkat dan mempersilahkan mereka untuk menindak
lanjutinya.
Bukalah Wawasanmu (buku siswa)
Membaca al-Quran dengan benar dan fasih menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam.
Tahukah kalian, panjang atau pendeknya bacaan dalam membaca al-Quran dapat
mempengaruhi arti/ makna ayat-ayat al-Quran? Oleh karena itu, dalam membaca al-Quran
kalian harus berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan bacaan. Membaca al-Quran dengan
benar juga akan menambah kesempurnaan kalian dalam beribadah kepada Allah Swt. Dan
untuk bisa membaca al-Quran dengan benar, kalian harus memahami ilmu tajwid. Maka,
berikut ini kita akan mempelajari materi hukum bacaan mad; mad ‘iwad, mad layyin, dan
‘arid lissukun.
1. Mad ‘iwaḍ
Secara bahasa mad artinya panjang, dan ‘iwaḍ berarti pengganti. Sedangkan menurut
istilah, mad’iwaḍ yaitu mad yang terjadi apabila ada fatḥatain yang berada di akhir
ayat atau tanda waqaf. Bacaan mad di sini menggantikan bunyi fatḥatain. Cara
membacanya dipanjangkan dua harakat atau satu alif. Contoh hukum bacaan mad ‘iwad
̣terdapat pada surah al-Kahﬁ [18] ayat 110. Perhatikan lafal yang berwarna merah.

ِ ﱃ أَﱠﳕَﺂ إِﻟَـﻬ ُﻜﻢ إِﻟَـﻪ و
ِ
ِ
اﺣ ٌﺪ ﻓَ َﻤﻦ َﻛﺎ َن ﻳـَْﺮ ُﺟﻮ ﻟَِﻘﺂءَ َرﺑِِّﻪ
ﻮﺣﻰ إِ َﱠ
َ ُﻗُ ْﻞ إﱠﳕَﺂ أَ َْ ﺑَ َﺸٌﺮ ّﻣﺜـْﻠُ ُﻜ ْﻢ ﻳ
ٌَ ْ ُ
ِ ًﻓـ ْﻠﻴـﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ
ِِ ِ ِ ِ
َﺣ َﺪا
َ َ َ ْ َ َْ َ
َ ﺻـﻠﺤﺎً َوﻻَ ﻳُ ْﺸ ِﺮْك ﺑﻌﺒَ َﺎدة َرﺑّﻪ أ
Juga terdapat pada surah an-Naṣr [110] ayat 3. Perhatikan lafal yang berwarna merah
berikut :

ِ
ً اﺳﺘـَ ْﻐ ِﻔ ْﺮﻩُ إِﻧﱠﻪُ َﻛﺎ َن ﺗـَﱠﻮا
َ ِّﻓَ َﺴﺒِّ ْﺢ ِﲝَ ْﻤﺪ َرﺑ
ْ ﻚ َو

Khusus fathatain yang berada pada huruf ta marbutah tidak di baca mad karena huruf
tersebut jika diwaqafkan berubah bunyi menjadi huruf ha.
Contoh ini terdapat pada surah Ali Imran [3] ayat 8. Perhatikan lafal yang berwarna
merah berikut ini.
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ِ
ﺎب
َ ﻚ َر ْﲪَﺔً إِﻧﱠ
َ ْﺐ ﻟَﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻟَ ُﺪ ﻧ
َ ْﻚ أَﻧ
ُ ﺖ اﻟْ َﻮﱠﻫ
ْ َرﺑـﱠﻨَﺎﻻَ ﺗُِﺰ ْغ ﻗـُﻠُﻮﺑـَﻨَﺎ ﺑـَْﻌ َﺪ إ ْذ َﻫ َﺪﻳـْﺘـَﻨَﺎ َوَﻫ
2. Mad Layyin
Menurut bahasa mad berarti panjang, dan layyin artinya lunak. Sedangkan menurut
istilah mad layyin adalah mad yang terjadi apabila ada wau sukun atau ya sukun yang
didahului huruf berharakat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca
waqaf. Cara membacanya boleh dipanjangkan sebanyak dua, empat, atau enam harakat.
Contoh mad layyin terdapat pada surah Quraisy [106] ayat 1-2, surah Ali ‘Imran [3]
ayat 26. Perhatikan lafal yang berwarna merah.

ِ ِِﻹ َﻳﻼ
ِ ﺼْﻴ
ٍ ْف ﻗـَُﺮﻳ
(٢) ﻒ
اﻟﺸﺘَ ِﺎء َواﻟ ﱠ
ِّ َ( إِ َﻳﻼﻓِ ِﻬ ْﻢ ِر ْﺣﻠَﺔ١) ﺶ
ِﻗُ ِﻞ اﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ ﻣﺎﻟ
ِﻚ ِﳑﱠﻦ ﺗَ َﺸﺎء وﺗُﻌ
ِ ﻚ اﻟْﻤ ْﻠ
ِﻚ ﺗـُْﺆ
ﺎء
ﺸ
ﺗ
ﻦ
ﻣ
ﺰ
ﻠ
ﻤ
ﻟ
ا
ع
ﺰ
ﻨ
ﺗ
و
ﺎء
ﺸ
ﺗ
ﻦ
ﻣ
ﻚ
ﻠ
ﻤ
ﻟ
ا
ﰐ
ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ﱡ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ ُ
َُ
ُ
َُ
ُ
ُ
ُ
(٢٦) ﻚ َﻋﻠَ ٰﻰ ُﻛ ِّﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ِﺪ ٌﻳﺮ
ْ َوﺗُ ِﺬ ﱡل َﻣﻦ ﺗَ َﺸﺎءُ ﺑِﻴَ ِﺪ َك
َ اﳋَﻴـُْﺮ إِﻧﱠ
3. Mad ‘arid Lissukun
Secara bahasa, mad artinya panjang, ‘ariḍ berarti baru/ tiba-tiba ada dan sukun artinya
mati. Menurut istilah, mad yang terjadi apabila ada huruf mad (wau, alif, atau ya) yang
berada di akhir ayat atau tanda waqaf. Cara membaca mad ‘arid lissukun ada tiga
macam: boleh dibaca dua harakat (qaṣr), empat harakat (tawaṣṣul), atau enam harakat
(tūl). Tetapi yang paling utama dibaca dengan panjang bacaan enam harakat. Contoh
bacaan mad ‘ariḍ lissukun terdapat pada surah al-Ma’un [107] ayat 1; surah Yasin [36]
ayat 9; az-Zumar [39] ayat 20. Perhatikan lafal yang berwarna merah.

ِ
ِ أَرأَﻳ
(١) ب ِ ﻟ ِّﺪﻳ ِﻦ
َ َْ
ُ ﺖ اﻟﱠﺬي ﻳُ َﻜ ّﺬ
ِ
ِ ﲔ أَﻳ ِﺪﻳ ِﻬﻢ ﺳﺪًّا وِﻣﻦ ﺧ ْﻠ ِﻔ ِﻬﻢ ﺳﺪًّا ﻓَﺄَ ْﻏ َﺸﻴـﻨَﺎﻫﻢ ﻓـﻬﻢ َﻻ ﻳـﺒ
(٩) ﺼُﺮو َن
ُْ ْ َُ ْ ُ ْ
َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ِ ََْو َﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ﻣﻦ ﺑـ
ِ ٰﻟَ ِﻜ ِﻦ اﻟﱠ
ﺬ
 َو ْﻋ َﺪ.ف ﱠﻣْﺒﻨِﻴﱠﺔٌ َْﲡ ِﺮي ِﻣﻦ َْﲢﺘِ َﻬﺎ ْاﻷَﻧـَْﻬ ُﺎر
ٌ ﻳﻦ اﺗـﱠَﻘ ْﻮا َرﺑـﱠُﻬ ْﻢ َﳍُْﻢ ﻏَُﺮ
ٌ ف ِّﻣﻦ ﻓـَْﻮﻗِ َﻬﺎ ﻏَُﺮ
َ
ِ
ِ
ِ
(٢٠) ﻒ ﷲُ اﻟْﻤ َﻴﻌ َﺎد
ُ  َﻻ ُﳜْﻠ. ﷲ
Pada kegiatan ini, terdapat berbagai pilihan kegiatan yang dapat dilakukan peserta
didik untuk mengembangkan potensi berﬁkirnya. Sehingga peserta didik semakin kuat
pemahaman dan berkembang daya nalarnya. (kondisional, guru dapat menugaskan
peserta didik dengan skala prioritas mana tugas penalaran yang dapat digunakan, salah
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satu alternatif kegiatan yang dapat dilakukan dalam kolom ini adalah diskusi, berdiskusi
bisa dilakukan di kelas maupun diluar kelas, misalnya di taman, atau di bawah pohon)

4. Berdiskusi
Mempelajari ilmu tajwid memang tidak mudah perlu ketekunan dan kecermatan, namun
jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat akan bermanfaat yaitu
mampu tartil dalam membaca al-Quran. Salah satu materi diskusi yang dapat dikembangkan
adalah menganilisis dan mengidentiﬁkasi lafal al-Quran yang mengandung hukum bacaan
mad ‘iwaḍ, mad layyin dan mad ‘ariḍ lissukun, di sini peserta didik bertukar pendapat
sehingga semakin memperdalam pemahaman mereka terhadap materi hukum bacaan
mad’iwaḍ, mad layyin dan mad ‘ariḍ lissukun. Contoh pengantar tentang cara berdiskusi
sebagai berikut:
1. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang dalam setiap kelompok.
2. Guru menjelaskan pengantar tentang tata cara berdiskusi, antara lain.
a. Setiap kelompok harus memilih ketua dan sekretaris.
b. Guru membagikan lembar soal berupa soal studi kasus atau pertanyaan dari peserta
didik yang mengemuka pada saat tahap “Ungkapkan Rasa Keingintahuanmu”
sebagai bahan diskusi kelompok
c. Setiap kelompok mendiskusikannya dengan mengkaji “Bukalah Wawasanmu”
atau melihat sumber lain.
d. Setiap kelompok mencatat hasil diskusinya di kertas dengan rapi (bisa disediakan
oleh guru atau dari peserta didik).
3. Guru melakukan pengamatan selama diskusi berlangsung. dengan menggunakan
Format penilaian “Unjuk kerja”.
4. Setelah selesai berdiskusi, guru mempersilakan setiap kelompok mempresentasikan
hasil diskusi di depan kelas.
5. Guru memberikan apresiasi setiap hasil kerja dari peserta didik.
6. Guru mengklariﬁkasi penyimpulan dan tindak lanjut.
7. Guru meminta tiap kelompok memberikan komentar tentang persamaan dan perbedaan
hasil diskusi antara kelompoknya dengan kelompok lain.
8. Guru tidak perlu mengomentari tentang hasil penilaian peserta didik.
9. Guru mengakhiri kegiatan diskusi dengan klariﬁkasi dan penguatan serta menghargai
semua usaha peserta didik.
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Contoh Hasil identiﬁkasi hukum bacaan sebagai berikut :
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lafadz

اﳋَْﻴ ُـﺮ
ْ ﺑِﻴَ ِﺪ َك
ِ ِ
اﺟﺎ
ً ِﰲ دﻳ ِﻦ ﷲ أَﻓـَْﻮ
َﻋﻠِ ٌﻴﻢ
َﻋ ﱠﻤﺎﺗـَْﻌ َﻤﻠُﻮ َن
ِ ِ
اﻷﻣﻮِر
ُ ﻣ ْﻦ َﻋ ْﺰم
ِ وﺑ ﱠﺴ
ﺎل ﺑَ ًّﺴﺎ
ْ ﺖ
ُ َاﳉِﺒ
َُ
ِﻀﻮب
ُ َﻏ ِْﲑاﻟْ َﻤ ْﻐ
ِ ﺼْﻴ
ﻒ
َواﻟ ﱠ
ِ
ض َر ًّﺟﺎ
ُ اﻷر
ْ إِ َذا ُر ﱠﺟﺖ
ـﺤ ِﺴﻨُﻮ َن
ْ ُﻣ

Hukum Bacaan

Keterangan

Mad Layyin
Mad ‘iwaḍ
Mad ‘ariḍ lissukun
Mad ‘ariḍ Lissukun
Mad ‘arid Lissukun
Mad ‘iwaḍ
Huruf Layyin
Mad Layyin
Mad ‘iwaḍ
Mad ‘ariḍ Lissukun

Penilaian Diskusi
A. Penilaian Individu
1. Format Penilaian Individu

No

Nama
Peserta didik

Kerjasama
1

2

3

4

Aktiﬁtas
Pengendalian
Keaktifan
Emosi
1 2 3 4 1 2 3 4

Inisiatif
1

2

3

Skor
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2. Aspek dan rubrik penilaian
No
1

2

3

4

Indikator Penilaian
Kerjasama

Belum memperlihatkan kerjasama dengan
temannya

1

Mulai memperlihatkan kerjasama dengan
temannya

2

Mulai berkembang kerjasama dengan
temannya

3

Mulai membudayakan kerjasama dengan
temannya

4

Belum memperlihatkan keaktifannya dalam
berdiskusi dan selama proses melaksanakan
tugas

1

Mulai memperlihatkan keaktifannya dalam
berdiskusi dan selama proses melaksanakan
tugas

2

Mulai berkembang keaktifannya dalam
berdiskusi dan selama proses melaksanakan
tugas

3

Mulai membudayakan keaktifannya dalam
berdiskusi dan selama proses melaksanakan
tugas

4

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

1

Keaktifan

Inisiatif

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

belum memperlihatkan Inisiatifnya

1

mulai memperlihatkan Inisiatifnya

2

mulai berkembang Inisiatifnya

3

mulai membudayakan Inisiatifnya

4

Total

10

Skor
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3. Pedoman Pen-skoran
Nilai

=

Jumlah Nilai Skor yang diperoleh
Jumlah Skor maksimal (16)

x 100

B. Penilaian Kelompok
1. Format Penilaian Kelompok

No.

Aspek yang
dinilai

Nama peserta didik
1

2

3

Skor
Maks.

Nilai

Al-Quran Hadis Kurikulum 2013
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2. Aspek dan Rubrik penilaian kelompok
No
1

2

3

Indikator Penilaian
Kejelasan dan
kedalaman
informasi.

Keaktifan dalam
diskusi

Kejelasan dan
kerapian
presentasi.

Skor

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

berperan sangat aktif dalam diskusi

30

berperan aktif dalam diskusi

20

kurang aktif dalam diskusi

10

mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi

30

mempresentasikan dengan jelas dan rapi,

20

mempresentasikan dengan sangat jelas dan
kurang rapi

10

Jumlah skor maksimal

180

3. Pedoman Pen-Skoran
Nilai

=

Jumlah Nilai Skor yang diperoleh
Jumlah Skor maksimal

x 100

Memperluas Wawasan
Dalam kegiatan ini, guru memotivasi peserta didik untuk gemar membaca al-Quran.
Meminta peserta didik untuk membaca QS. al-Waqi'ah kemudian menuliskan bacaan
mad ‘iwaḍ dan bacaan mad ‘ariḍ lissukun serta melafalkannya dihadapan orang tua,
atau teman untuk menguji sejauh mana kemampuan membaca sudah tartil atau belum.
Hal ini dimaksudkan agar semakin luaslah wawasan peserta didik dan pemahamannya
tentang “hukum bacaan mad ‘iwaḍ dan mad ‘ariḍ lissukun”.
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Format hasil pencarian hukum bacaan bacaan mad ‘iwaḍ dan bacaan mad ‘ariḍ lissukun dari
QS. al-Waqiah:
No

Lafal

ض َر ًّﺟﺎ
ُ ْاﻷ َْر

1

ِ
ِ
ﻳﻦ
َ ّﻣ َﻦ ْاﻵﺧ ِﺮ

2

Pelafalan

Hukum bacaan

Ayat ke

Mad ‘iwaḍ

4



Mad ‘ariḍ Lissukun

14



Benar

Salah

Paraf
Orang Tua

3
4
5
6
7
8
9
10

5. Berlatihlah
Dalam kolom ini, guru membimbing peserta didik mengerjakan kegiatan latihan. Latihan
dengan berbagai alternatif tugas dan pertanyaan, untuk menambah pemahaman peserta
didik. Guru dapat juga memberi tugas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta
didik di daerah masing-masing. Salah satu alternatif kegiatan yang dapat dikembangkan
adalah dengan uji kompetensi yang bersifat memperdalam penalaran peserta didik.
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No

Soal

Contoh Jawaban

1

Rasulullah saw bersabda: ”Siapa yang
membaca satu huruf dari kitab Allah, maka
mendapat kebaikan dan tiap kebaikan
mempunyai pahala berlipat sepeluh. Pahala
kebajikan apakah yang dimaksud dalam
Hadis tersebut?

Pahala yang dimaksud adalah pahala
bagi orang yang membaca al-Quran
dengan melafalkan satu huruf al-Quran
akan mendapat pahala satu kebaikan
dari satu pahala kebaikan tersebut
dilipat gandakan menjadi sepuluh
pahala kebajikan.

2

Menurutmu apakah ada perbedaan pahala
bagi orang yang membaca dengan tartil
dengan yang tidak tartil?

Ada, sebab orang yang membaca
al-Quran dengan tartil pastilah orang
tersebut faham masalah ilmu tajwid,
berarti membaca al-Qurannya didasari
ilmu. Syarat ibadah yang diterima oleh
Allah adalah ibadah yang didasari oleh
ilmu.

6. Reﬂeksi
Dalam kolom “Akhirnya Aku Tahu” seluruh peserta didik diharapkan sudah memahami
seluruh materi yang disampaikan dan diharapkan dapat mengaplikasikannya dalam
fenomena kehidupan sehari-hari.
1. Sebelum mengakhiri pembelajaran, setiap peserta didik diminta melakukan reﬂeksi
dengan menjawab pertanyaan yang diajukan guru, seperti:
a. Apa pengertian mad ‘iwaḍ itu?
b. Jelaskan cara membaca mad ‘ariḍ lissukun!
c. Beriah contoh lafal yang mengandung bacaan mad layyin!
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.
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4. Meminta peserta didik untuk mengerjakan uji kompetensi yang terdapat pada buku
ajar peserta didik.
5. Guru mengakhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama
Dalam kolom “Akhirnya Aku Tahu” bisa dijadikan rubrik rencana aksi yang diisi sebagai
bukti outentik peserta didik telah menerapkan apa yang telah dipahaminya. Dalam tema ini,
peserta didik diharapkan mengevaluasi apa yang sudah diperbuat dari rutinitas mereka
dalam kesehariannya, dan mencoba untuk senantiasa meningkatkan kualitas amal perbuatan
mereka. Untuk itu guru harus memotivasi peserta didik untuk mengkaji dan mengidentiﬁkasi
hukum bacaam Mad ‘iwaḍ, mad layyin dan mad’ ‘ariḍ lis-sukun yang terdapat dalam alQuran.
Gunakan tabel di bawah ini untuk mempermudah mereka dalam mengidentiﬁkasi.
No
1
2
3

Lafal

َﺟًﺮا َﻋ ِﻈ ًﻴﻤﺎ
ْأ
اﳋَﻴـُْﺮ
ْ ﺑِﻴَ ِﺪ َك

Hukum bacaan

Surat dan ayat ke

Mad ‘iwaḍ

QS. an-Nisā’: 40

Mad Layyin

QS. Ali Imrān: 26

Mad ‘ariḍ Lissukun

QS. al-Baqarah: 72

4
5
6
7
8
9
10
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E. 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 atau uraian

F. Pengayaan
Peserta didik yang sudah menguasai materi, mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan
oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan tentang “Kuperindah bacaan al-Quran dengan tajwid”
(Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam
pengayaan).
Contoh soal Uji Kompetensi
A. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar
1. Mad layyin terjadi apabila ada ya atau wawu sukun berada sesudah huruf yang
berharakat ….
2. Panjang bacaan mad ‘iwaḍ adalah …. alif
3. Bacaan mad ‘ariḍ lissukun terdapat pada lafal….
4. Panjang bacaan mad layyin adalah …harakat
5.

ﺖ َﻫﺒَﺎءً ُﻣﻨـْﺒـَﺜًّﺎ
ْ َﻓَ َﻜﺎﻧ

Lafal yang bergaris bawah pada ayat di atas mengandung hukum bacaan ….
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B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Jelaskan pengertian mad ‘arid lissukun menurut istilah!
2. Jelaskan cara membaca mad ‘ariḍ lissukun!
3. Sebutkan 3 contoh bacaan Mad ‘iwaḍ !
4. Jelaskan pengertian mad layyin menurut bahasa!
5. Jelaskan cara membaca mad layyin!
KUNCI JAWABAN
Uraian singkat:
NO

JAWABAN

1

Fatḥah

2

Satu

3

ﻳَ ْﻜ ِﺬﺑُﻮ َن

4

dua/empat/enam

5

Mad ‘iwaḍ

Soal Uraian:
NO

JAWABAN

SKOR

1

Mad yang terjadi apabila ada huruf mad (wau-ya, dan alif) yang
berada di akhir ayat atau terdapat tanda waqaf.

5

2

Cara membacanya adalah boleh dipanjangkan dua, empat atau enam
harakat. yang lebih utama enam harakat.

5

3

ﺑَ ًّﺴﺎ

6

اﺟﺎ
ً أَﻓـَْﻮ
4

Mad artinya panjang, layyin artinya lunak

5

Dipanjangkan dua, empat atau enam harakat.

َﻋ ِﻈ ًﻴﻤﺎ

Skor maksimal
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Pedoman penskoran:
Nilai:
Skor = @1 X 5 = 5
Skor maksimal 25
Nilai = (skor a + skor b)/30 X 100 = 100

G. Remidial
Pada dasarnya banyak sekali program remedial (remedial teaching) yang dapat digunakan,
diantara yang sering banyak dilakukan guru, yaitu:
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 peserta didik 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. Remidial test, guru mengadakan penilaian kembali dengan soal sejenis, atau soal dengan
standar yang sama.
Jadi dalam hal ini peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh
guru tentang materi “Kuperindah bacaan al-Quran dengan tajwid”. Guru akan melakukan
penilaian dengan soal-soal yang sudah dipersiapkan. Remedial test bisa dilaksanakan pada
waktu dan hari tertentu yang disesuaikan contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada
waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

H. Interaksi Guru Dengan Orang Tua
Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Berlatihlah” dan “Akhirnya Aku Tahu”
dalam buku teks kepada orang tuanya. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku
penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan perilaku peserta didik 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.
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BAB II
Kugapai Rezeki-Mu
Dengan Ikhtiarku

Kugapai Rezeki-Mu dengan Ikhtiarku

A. Kompetensi Inti
KI 1

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

KI 2

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

KI 3

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

KI 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

B. Kompetensi Dasar dan Indikator
3.2 Memahami isi kandungan
QS. Quraisy [106] dan QS.
al-Insyirah [94] tentang
ketentuan rezeki Allah

3.2.1 Menjelaskan pengertian rizki
3.2.2 Menerjemahkan QS. al-Quraisy dan QS. alInsyirah (94) tentang ketentuan rezeki dari Allah
3.2.3 Menjelaskan isi kandungan QS. al-Quraisy dan
QS. al-Insyirah (94) tentang ketentuan rezeki
dari Allah
3.2.4 Mengidentiﬁkasi isi kandungan QS. al-Quraisy
dan QS. al-Insyirah (94) tentang ketentuan
rezeki dari Allah
3.2.5 Menyimpulkan isi kandungan QS. al-Quraisy
dan QS. al-Insyirah (94) tentang ketentuan
rezeki dari Allah

4.2 Mensimulasikan isi
kandungan QS. al-Quraisy
dan QS. al-Insyirah (94)
tentang ketentuan rezeki
dari Allah

4.2.1. Mempresentasikan contoh-contoh sikap orang
yang mencerminkan isi kandungan QS. alQuraisy dan QS. al-Insyirah (94) tentang
ketentuan rezeki dari Allah
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C. Materi Pokok
1. Pengertian Rezeki
a. Menerjemahkan QS. Quraisy (106) dan QS. al-Insyirah (94) tentang ketentuan rezeki
dari Allah.
b. Isi kandungan QS. Quraisy (106) dan QS. al-Insyirah (94) tentang ketentuan rezeki dari
Allah.

D. Proses Pembelajaran
Persiapan
1. Guru mengucapkan salam dan mengajak berdoa bersama.
2. Guru menanyakan keadan peserta didik, mengecek kehadiran, kerapian, dan kondisi
kelas.
3. Guru mereview sekilas tentang pembelajaran sebelumnya.
4. Guru menyampaikan hal-hal yang akan dilakukan pada pertemuan itu.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
6. Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu bisa berupa gambar atau
menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
7. Guru mengajak peserta didik untuk mengamati gambar/tayangan yang sudah disiapkan.

Pelaksanaan
1. Mengamati Gambar
Guru mengajak peserta didik untuk mengamati gambar:

HALAL
HARUS !

DISIPLIN
YES !

Al-Quran Hadis Kurikulum 2013
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2. Ungkapkan Rasa Keingintahuanmu
Dalam tahapan ini “Ungkapkan Rasa KeIngin Tahuanmu”, guru berusaha mendorong
peserta didik agar kritis dalam mengamati atau menyimak sesuatu. Dan memotivasi peserta
didik untuk mengajukan pertanyaan/pernyataan yang berkaaitan dengan tayangan dan
tema yang akan dibahas.
Semua pertanyaan yang disampaikan peserta didik, diapresiasi, dicatat kemudian
diidentiﬁkasi, pertanyaan yang sesuai dengan tema diangkat sebagai bahan pembahasan
dalam pembelajaran baik untuk diskusi/kerja kelompok.
Pada tahapan ini, guru bisa melakukan tahapan berikut:
1. Guru harus bisa memotivasi peserta didik untuk lebih kritis dan menggali pertanyaanpertanyaan sebanyak mungkin dan guru tidak perlu mengomentarinya.
2. Peserta didik mengungkapkan pertanyaan-pertanyaannya secara tertulis atau lisan.
3. Guru bisa meminta salah satu peserta didik untuk menulis semua pertanyaan-pertanyaan
yang merupakan hasil pengamatannya di papan tulis atau meminta salah satu peserta
didik untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan tersbut di depan.
4. Guru dan peserta didik menyimak dan memberi apresiasi lewat ungkapan “bagus!”
atau tepuk tangan.
5. Guru mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan selanjutnya dengan mengangkat
pertanyaan/pernyataan yang sesuai materi yang menjadi pembahasan.
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Contoh Inventarisasi pertanyaan dari peserta didik sebagai berikut:
NO

Kata tanya

Pertanyaan

1

Apa

Apa yang dimaksud dengan rezeki ?
Apa sajakah macam-macam rezeki Allah itu?

2

Siapa

Siapa yang menentukan rezeki ?
Siapa saja yang berhak mendapatkan rezeki?

3

Mengapa

Mengapa orang perlu berikhtiyar mencari rezeki?

4

Bagaimana

Bagaimana cara orang berikhtiyar mencari rezeki?
Bagaimana cara mensyukuri rezeki Allah?

5

Dst

Catatan:
1. Guru mengidentiﬁkasi pertanyaan/pernyataan yang sudah dan mengangkat beberapa
pertanyaan yang berkaitan dengan materi pokok untuk dijadikan sebagai bahan pembahasan
selanjutnya (diskusi/kerja kelompok).
2. Guru beserta peserta didik memberi apresiasi dengan tepuk tangan.
3. Setelah terkumpul pertanyaan-pertanyaan tersebut. Guru meminta melakukan kegiatan
selanjutnya.

3. Menambah Wawasan
Pada tahapan ini, guru dan peserta didik melakukan hal-hal berikut:
1. Guru membentuk kelompok kerja untuk membahasa atau mencari jawaban dari
pertanyaaan yanag disepakati
2. Guru meminta peserta didik melakukan eksplorasi (membaca dan menelaah berbagai
sumber atau mencermati kolom “Bukalah Wawasanmu” di Buku Siswa), untuk
mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan batasan waktu yang
disepakati bersama
3. Guru meminta peserta didik untuk menulis hasil pencaharian jawaban yang diperoleh
dari hasil eksplorasi yang mereka lakukan
4. Jika ada kelompok yang tidak mendapatkan jawaban, guru memperbolehkan peserta
didik untuk bertukar pikiran dengan teman dari kelompok lain, atau guru bisa
memberikan penjelasan/arahan singkat dan mempersilakan mereka untuk menindak
lanjutinya.
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Bukalah Wawasanmu (buku siswa)
1. Rezeki Allah Sangat Luas
Allah Swt. menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Manusia dikaruniai
badan yang sehat, otak yang cerdas, serta keimanan dan kemampuan melaksanakan
ibadah dengan baik. Namun demikian, ada sebagian manusia yang mempunyai
pemikiran bahwa rezeki Allah hanya berupa materi. Padahal, rezeki Allah sebenarnya
sangat luas. Udara yang kita hirup setiap hari adalah rezeki, kesehatan dan kebugaran
tubuh kita juga termasuk bagian dari rezeki; kemampuan untuk melangkah, berjalan,
dan beraktivitas adalah rezeki. Bahkan akal ﬁkiran dan perasaan yang dapat mengangkat
kita menjadi manusia bermartabat dibandingkan makhluk lain itu juga termasuk rezeki
Allah. Lantas, apakah pengertian rezeki itu?
a. Pengertian Rezeki
Rezeki berarti segala sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna bagi makhluk, serta
dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber penghidupan. Rezeki juga berarti
anugerah, karunia, atau pemberian dari sisi Allah Swt. kepada makhluk-Nya.
Dengan ungkapan lain, segala sesuatu yang dapat menunjang kelangsungan hidup
manusia dan mengantarkannya pada kehidupan yang lebih baik disebut rezeki.
Maka, tahukah kalian bahwa rezeki manusia dan seluruh makhluk hidup sudah
dijamin oleh Allah? Perhatikanlah ﬁrman Allah dalam surah Ar-Rum [30]: 40
berikut ini :

ﷲُ اﻟﱠ ِﺬي َﺧﻠَ َﻘ ُﻜ ْﻢ ﰒُﱠ َرَزﻗَ ُﻜ ْﻢ ﰒُﱠ ُﳝِﻴﺘُ ُﻜ ْﻢ ﰒُﱠ ُْﳛﻴِﻴ ُﻜ ْﻢ ۖ َﻫ ْﻞ ِﻣﻦ ُﺷَﺮَﻛﺎﺋِ ُﻜﻢ ﱠﻣﻦ ﻳـَْﻔ َﻌ ُﻞ ِﻣﻦ
ٍ
ﺎﱃ َﻋ ﱠﻤﺎ ﻳُ ْﺸ ِﺮُﻛﻮ َن
ٰ َ َٰذﻟِ ُﻜﻢ ِّﻣﻦ َﺷ ْﻲء ۚ ُﺳْﺒ َﺤﺎﻧَﻪُ َوﺗـََﻌ
Artinya: “Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu
mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara
yang kamu sekutukan dengan Allah itu dapat berbuat demikian? Mahasuci
Dia dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan”. (QS. ar-Rūm
[30]: 40)
Pada ayat di atas, Allah menegaskan bahwa Dia telah menghidupkan manusia,
memberi rezeki, mematikan, dan menghidupkan mereka kembali. Kemudian Allah
mempertanyakan kepada manusia “Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan
dengan Allah itu dapat berbuat demikian?” Kalimat Tanya semacam ini lazim
disebut dengan pertanyaan untuk menegaskan. Dalam arti, penegasan bahwa tidak
ada makhluk yang dapat berbuat demikian. Inilah yang membutikan bahwa tidak
ada yang satu makhluk pun yang dapat disekutukan dengan Allah. Dia Maha suci
dari segala prasangka orang-orang yang menyekutukan-Nya.
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b. Spirit Al-Quran dalam Mencari Rezeki
Setelah kalian mengetahui bahwa seluruh makhluk yang ada di muka bumi telah
dijamin rezekinya oleh Allah, bukan berarti rezeki akan datang begitu saja tanpa
berbuat apa-apa. Tetapi dengan anugerah akal dan kecerdasan, kita akan memperoleh
rezeki dengan cara bekerja dan berusaha. Sehingga apa yang kita peroleh benarbenar dari sumber yang halal dan berkah.
Islam tidak menganjurkan pemeluknya menjadi pengangguran, meski dengan
alasan untuk berkonsentrasi dalam beribadah kepada Allah Swt. Atau,
menggantungkan belas kasih orang lain dengan cara meminta-minta. Jadi, usaha
mencari rezeki adalah suatu keharusan. Seseorang yang bekerja dengan cara yang
baik, halal, dan tujuannya benar, ia akan mendapatkan rezeki dalam bentuk materi,
sekaligus memperoleh pahala. Karena apa yang diusahakannya termasuk perbuatan
ibadah.
Renungkanlah ﬁrman Allah Swt.,“Apabila telah ditunaikan shalat, maka
bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah
banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. al-Jumu’ah [62]: 10). Dalam tafsir
ar-Razi dijelaskan bahwa makna “maka bertebaranlah kamu di muka bumi”
mengacu pada dua hal: Pertama, perintah untuk menyelesaikan tugas-tugas hidup
setelah selesai shalat Jumat. Kedua, larangan untuk duduk-duduk yang tidak
bermanfaat dan tidur di dalam masjid seusai shalat Jumat. Dengan ungkapan lain,
ﬁrman Allah di atas memantik inspirasi bagi kita untuk senantiasa “produktif,
energik, dan efisien” dalam menggunakan waktu, sekaligus larangan bermalasmalasan.
Selain itu, Allah Swt. berﬁrman: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu.
Maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya.”
(QS. al-Mulk [67]: 15)
Ibnu Katsir juga mengungkapkan, “Menyebarlah kemana pun kalian inginkan di
penjuru-penjuru-Nya, dan berkelilinglah di sudut-sudut, tepian, dan wilayahwilayah-Nya untuk menjalankan usaha dan perniagaan.”Penafsiran Ibnu Katsir ini
memberikan isyarat bahwa salah satu pintu rezeki Allah yang bisa dimasuki
manusia adalah lewat bidang perdagangan.
Kebiasaan berdagang ini ternyata sudah dilakukan suku Quraisy sejak masa
Rasulullah saw. Mereka melakukan perjalanan dagang ke luar wilayah Makah pada
musim dingin. Pergi ke Yaman untuk belanja parfum dan rempah-rempah, serta
menjajakan hasil pertanian ke Syam selama musim panas. Hal ini sebagaimana
digambarkan oleh Allah dalam QS. Quraisy [106]:2
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ِ ﺼْﻴ
(٢) ﻒ
اﻟﺸﺘَ ِﺎء َواﻟ ﱠ
ِّ َإِﻳـَْﻼﻓِ ِﻬ ْﻢ ِر ْﺣﻠَﺔ

Artinya: (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
c. Rezeki yang Halal dan Berkah
Setiap manusia berhak untuk hidup layak, aman, damai, dan bahagia. Menurut alQuran, hidup layak merupakan hak sekaligus kewajiban mendasar dan utama
dalam Islam. Sehingga ajaran al-Quran dan Hadis mendorong manusia untuk
mencari rezeki yang halal dan thayyib agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi.
Rasulullah saw. bersabda: “Wahai manusia, bertakwalah engkau kepada Allah,
pakailah cara baik dalam mencari (rezeki)...” Rasulullah saw. juga mengingatkan
manusia agar berhati-hati dalam mencari harta, dan mengajurkan mereka untuk
selektif dalam memperolehnya sehingga harta yang menjadi hak miliknya benarbenar halal.

ِ َ  أَ ﱠن رﺳ، ﻋﻦ أَﰊ ﻫﺮﻳـﺮَة
ِ ﲔ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ
ﱠﺎس َزَﻣﺎ ٌن
 ﻟَﻴَﺄْﺗَِ ﱠ:ﺎل
َ َ ﻗ،ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ﻮل ﷲ
َُ
َْ َ ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
(ﺎل أَﻣ ْﻦ َﺣ َﻼل أ َْم ﻣ ْﻦ َﺣَﺮام )اﻟﺒﺨﺎرى وأﺑﻮﻳﻌﻠﻰ
َ َﺧ َﺬ اﻟْ َﻤ
َ َﻻ ﻳـُﺒَ ِﺎﱄ اﻟْ َﻤ ْﺮءُ ﲟَﺎ أ

Artinya: dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: “Pasti akan datang pada
manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli lagi dari mana
hartanya ia dapatkan, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram”.
(HR. Bukhari dan Abu Ya’la).
2. QS. QURAISY [106] DAN QS. AL-INSYIRAH [94]

QS. Quraisy 1-4
No
1

26

Terjemah
Karena kebiasaan orang-orang Quraisy

2

(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada
musim dingin dan musim panas

3

maka hendaklah mereka menyembah Rabb
Pemilik rumah ini (Ka’bah).

4

yang telah memberi makanan kepada mereka
untuk menghilangkan lapar dan
mengamankan mereka dari ketakutan
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Ayat

ِ ِِﻹ َﻳﻼ
ٍ ْف ﻗـَُﺮﻳ
(١) ﺶ

ِ ﺼْﻴ
(٢) ﻒ
اﻟﺸﺘَ ِﺎء َواﻟ ﱠ
ِّ َإِ َﻳﻼﻓِ ِﻬ ْﻢ ِر ْﺣﻠَﺔ
ِ ب ﻫ َﺬا اﻟْﺒـﻴ
(٣) ﺖ
َْ َ ﻓـَْﻠﻴـَْﻌﺒُ ُﺪوا َر ﱠ

ﻮع َو َآﻣﻨـَُﻬﻢ
ٍ اﻟﱠ ِﺬي أَﻃْ َﻌ َﻤ ُﻬﻢ ِّﻣﻦ ُﺟ
ٍ ِﻣﻦ ﺧﻮ
(٤) ف
َْ ْ ّ
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QS. Al-Insyirah 1-8
No

Terjemah

1

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu?

2

dan Kami telah menghilangkan darimu
bebanmu

3

yang memberatkan punggungmu

4

Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)
mu

5

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu
ada kemudahan

6

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada
kemudahan.

7

Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu
urusan), kerjakanlah dengan sungguhsungguh (urusan) yang lain

8

dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya
kamu berharap

Ayat

ﺻ ْﺪ َرَك
َ َ( أََﱂْ ﻧَ ْﺸَﺮ ْح ﻟ١)
َ ﻚ
ﻚ ِوْزَرَك
َ ﺿ ْﻌﻨَﺎ َﻋْﻨ
َ ( َوَو٢)

ِ
ﺾ ﻇَ ْﻬَﺮَك
َ ( اﻟﱠﺬي أَﻧْـ َﻘ٣)
ﻚ ِذ ْﻛَﺮَك
َ َ( َوَرﻓـَْﻌﻨَﺎ ﻟ٤)

( ﻓَِﺈ ﱠن َﻣ َﻊ اﻟْﻌُ ْﺴ ِﺮ ﻳُ ْﺴًﺮا٥)
( إِ ﱠن َﻣ َﻊ اﻟْﻌُ ْﺴ ِﺮ ﻳُ ْﺴًﺮا٦)
ﺐ
َ ( ﻓَِﺈ َذا ﻓَـ َـﺮ ْﻏ٧)
َ ْﺖ ﻓَﺎﻧ
ْﺼ
ﺐ
َ ِّ( َو إِ َﱃ َرﺑ٨)
ْ ﻚ ﻓَ ْﺎر َﻏ

a. Kandungan QS. Quraisy
Surah Quraisy terdiri dari 4 ayat dan termasuk surah Makiyah, atau surat-surat
yang diturunkan di Makah. Ayat 1 menjelaskan tentang nama Quraisy yang diambil
ٍ ْ” ﻗَُـﺮﻳ, berarti Suku Quraisy. Suku ini mendapat kehormatan untuk
dari kata “ ﺶ
memelihara dan menjaga Ka’bah.
Pokok kandungan QS. Quraisy adalah:
Ayat 1; menjelaskan kebiasaan Suku Quraisy yang mempunyai mata pencaharian
pokok berdagang,
Ayat 2; menceritakan tentang perjalanan dagang Suku Quraisy pada musim dingin
ke Yaman, dan pada musim panas ke Syam dalam setiap tahunnya. Sedangkan
keuntungannya digunakan untuk keperluan hidup dan berkhidmat kepada Baitullah
yang menjadi kebanggaan mereka.
Ayat 3; Allah mengingatkan Suku Quraisy khususnya, dan umat Islam pada
umumnya agar senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah, sekaligus
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memanfaatkannya sesuai perintah-Nya. Dalam hal ini, mereka diperintahkan untuk
beribadah kepada Tuhan, Sang Pemilik Ka’bah.
Ayat 4; Allah Swt. menunjukkan kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka
berupa makanan dan rasa aman. Tuhan pemilik Ka’bah itu telah memberi makanan
untuk menghilangkan lapar. Maka dari itu, selayaknya mereka mengesakan Allah
Swt. dalam beribadah, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan tidak
menyembah selain Allah. Barangsiapa yang mendurhakai perintah Allah, Dia akan
mencabut rasa amannya kelak di akhirat, sebagaimana ﬁrman-Nya:

ٍ ﺖ ِآﻣﻨَﺔً ﱡﻣﻄْﻤﺌِﻨﱠﺔً ْﺗِﻴﻬﺎ ِرْزﻗـﻬﺎ ر َﻏ ًﺪا ِﻣﻦ ُﻛ ِﻞ ﻣ َﻜ
ﺎن
َ َو
ْ َب ﷲُ َﻣﺜـًَﻼ ﻗـَْﺮﻳَﺔً َﻛﺎﻧ
َ ﺿَﺮ
َ ّ ّ َ َُ َ َ َ
ِﷲ ﻓَﺄَ َذاﻗـﻬﺎ ﷲ ﻟ
ِ ﻓَ َﻜ َﻔﺮت َِﻧـﻌ ِﻢ
ِ ِ ْﻮع واﻟ
(١١٢) ﺼﻨـَﻌُﻮ َن
ﺒ
ْ َـﺨ ْﻮف ﲟَﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳ
َ َ ِ ـﺠ
ُْ ْ َ
َ
ُ ْﺎس اﻟ
َ
َ
ُ
َ
ِ ٌ وﻟََﻘ ْﺪ ﺟﺎءﻫﻢ رﺳ
(١١٣) اب َوُﻫ ْﻢ ﻇَﺎﻟِ ُﻤﻮ َن
َ ﻮل ّﻣﻨـْ ُﻬ ْﻢ ﻓَ َﻜ ﱠﺬﺑُﻮﻩُ ﻓَﺄ
ُ َﺧ َﺬ ُﻫ ُﻢ اﻟْ َﻌ َﺬ
ُ َ ْ َُ َ َ

Artinya: “Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri
yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya
melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)-nya mengingkari
nikmat-nikmat Allah; Karena itu, Allah merasakan kepada mereka
pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka
perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang Rasul
dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya; Karena itu mereka
dimusnahkan azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim.” (QS.
an-Naḥl [16]: 112-113)
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, inti pokok QS. Quraisy [106] adalah
peringatan Allah kepada masyarakat Quraisy tentang nikmat-nikmat yang telah
dianugerahkan kepada mereka. Karena itu, mereka diperintahkan untuk menyembah
Allah semata, dan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun.

b. Kandungan QS. al-Insyirah [94]
Surat al-Insyirah terdiri dari 8 ayat, dan termasuk surah Makiyah. Surah al-Insyirah
ini diturunkan sebagai pelipur lara bagi Rasulullah saw. ketika menghadapi ujianujian dalam berdakwah.
Adapun isi kandungannya antara lain:
Ayat 1; Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad saw., sesungguhnya Kami
telah melapangkan dadamu dan Kami memberikan cahaya, hingga dadamu menjadi
lapang dan luas.
Ayat 2-3; Allah mengabarkan tentang kemudahan yang akan diperoleh Nabi
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Muhammad Saw. sekaligus menanggalkan beban yang selama ini dipikulnya dan
begitu memberatkannya.
Ayat 4; Allah memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad saw., yakni
meninggikan sebutan untuk Nabi. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya nama
Muhammad yang selalu bersanding dengan nama Allah dalam konteks pengakuan
keesaan-Nya, misalnya dalam dua kalimat syahadat, serta azan dan iqamat.
Ayat 5-6; Allah menyatakan, setelah kesulitan akan datang kemudahan. Dia
menyampaikan hal tersebut untuk memotivasi Nabi dan umatnya bahwa tidak ada
kesulitan yang tidak teratasi selama manusia memiliki semangat untuk keluar dari
kesulitan tersebut, dan selalu bertawakal kepada Allah.
Ayat 7; Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad Saw. dan umatnya agar tidak
cepat puas dengan hasil usahanya. Juga mengingatkan, jika telah menyelesaikan
suatu urusan maka bergegaslah menyelesaikan urusan lainnya.
Ayat 8; Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad Saw. dan umatnya agar
senantiasa bersandar dan mohon pertolongan hanya kepada Allah Swt.

4. Penalaran
Pada kegiatan ini, terdapat berbagai pilihan kegiatan yang dapat dilakukan peserta didik
untuk mengembangkan potensi berpikirnya. Sehingga peserta didik semakin kuat
pemahaman dan berkembang daya nalarnya. (kondisional, guru dapat menugaskan peserta
didik dengan skala prioritas mana tugas penalaran yang dapat digunakan, salah satu
alternatif kegiatan yang dapat dilakukan dalam kolom ini adalah diskusi, berdiskusi bisa
dilakukan di kelas maupun di luar kelas, misalnya di taman, atau di bawah pohon)

DISKUSI
1. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang dalam setiap kelompok
2. Teknis pembagian kelompok, guru bisa melihat nomor absensi peserta didik
kemudian menentukan kelompoknya, atau bisa dengan cara lain misalnya dengan
menempuh langkah-langkah berikut :
a. Guru meminta kepada semua peserta didik untuk maju ke depan.
b. Guru menginstruksikan agar peserta didik berhitung secara berurutan dari
nomer satu sampai lima.

Al-Quran Hadis Kurikulum 2013

29

Kugapai Rezeki-Mu dengan Ikhtiarku

c. Setelah selesai guru meminta kepada peserta didik mengelompok berdasarkan
angka yang dia sebut dalam berhitung tadi.
d. Guru meminta kepada tiap-tiap kelompok agar menentukan ketua dan
sekretaris, dan juru bicaranya.
e. Setiap kelompok berdiskusi dengan mengkaji kolom “bukalah wawasanmu”
atau melihat sumber lain atau pendapat pribadi peserta didik.
f.

Setiap kelompok mencatat hasil diskusinya di lembar yang telah disediakan
oleh guru atau dari peserta didik).

g. Guru membuat kesepakatan batasan waktu untuk berdiskusi.
3. Guru membagikan lembar soal berupa soal studi kasus untuk bahan diskusi kepada
tiap kelompok.
4. Guru melakukan pengamatan selama diskusi berlangsung. dengan menggunakan
Format penilaian “Unjuk kerja”.
5. Setelah selesai berdiskusi, guru mempersilakan setiap kelompok mempresentasikan
hasil diskusi di depan kelas.
6. Guru memberikan apresiasi setiap hasil kerja dari peserta didik.
7. Guru mengklariﬁkasi penyimpulan dan tindak lanjut.

AYO BERDISKUSI!
Diskusikan soal studi kasus berikut bersama kelompokmu, dan jangan lupa
menuliskan hasil diskusi pada kolom dibawah ini!
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Bahan Diskusi 2
Allah mengingatkan kepada nabi Muhammad Saw. dan umatnya agar tidak cepat puas
dengan hasil usahanya dan mengingatkan apabila telah menyelesaikan suatu urusan
maka segeralah untuk menyelesaikan urusan yang lain. Bagaimana tanggapan
Rasulullah dengan pernyataan Allah tersebut? Nilai-nilai karakter apa yang dapat kalian
kembangkan dari pernyataan Allah tersebut?

Hasil Diskusi 1 dan 2
1. Setuju. Pokok kandungan dalam surah al-Jumu’ah tersebut Allah memerintahkan
kepada manusia untuk segera menjemput rezeki Allah yang sudah terbentang luas,
manusia dilarang bermalas-malasan sehingga tidak produktif. Agar bisa produktif
ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan:
a. Melakukan segala sesuatu harus didasari dengan ilmu.
b. Mempunyai etos kerja yang prima dan selalu optimis.
c. Mohon pertolongan Allah, dan
d. Tawakkal kepada Allah.
2. Rasulullah sangat apresiatif dengan pernyataan Allah tersebut terbukti setelah
Rasulullah mampu menaklukkan kota Mekah, Rasulullah segera giat mengembangkan dakwah Islam sehingga Islam semakin berkembang ke seluruh jazirah Arab,
bahkan ke luar dari negara Arab. Nilai-nilai karaternya adalah kita dituntut untuk
produktif, inovatif, optimis, dinamis, beorientasi pada tujuan, kreatif, mempunyai
konsep yang jelas dan bijaksana.

Catatan
Jika ada pertanyaan yang menarik dan perlu dikaji lebih mendalam, guru bisa menjadikan
pertanyaan tersebut menjadi tugas mandiri.
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Penilaian Diskusi
A. Penilaian Individu
1. Format Penilaian
Aktiﬁtas
No

Nama Peserta
didik

Kerjasama
1

2

3

Pengendalian
Emosi

Keaktifan
4

1

2

3

4

1

2

3

4

Inisiatif
1

2

3

Skor
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2. Aspek dan Rubrik Penilaian Individu
No
1

2

32

Indikator Penilaian
Kerjasama

Keaktifan

Skor

Belum memperlihatkan kerjasama dengan temannya

1

Mulai memperlihatkan kerjasama dengan temannya

2

Mulai berkembang kerjasama dengan temannya

3

Mulai membudayakan kerjasama dengan temannya

4

Belum memperlihatkan keaktifannya dalam berdiskusi
dan selama proses melaksanakan tugas

1

Mulai memperlihatkan keaktifannya dalam berdiskusi
dan selama proses melaksanakan tugas

2

Mulai berkembang keaktifannya dalam berdiskusi dan
selama proses melaksanakan tugas

3

Mulai membudayakan keaktifannya dalam berdiskusi
dan selama proses melaksanakan tugas

4
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3

4

Pengendalian
emosi

Inisiatif

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

belum memperlihatkan Inisiatifnya

1

mulai memperlihatkan Inisiatifnya

2

mulai berkembang Inisiatifnya

3

mulai membudayakan Inisiatifnya

4

Total

16

3. Pedoman Pen-skoran
Nilai =

Jumlah Nilai Skor yang diperoleh
Jumlah Skor maksimal (16)

x 100

B. Penilaian Kelompok
1. Format Penilaian
No.

Nama peserta didik

Aspek yang dinilai
1

2

3

Skor
Maks.

Nilai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2. Aspek dan Rubrik penilaian kelompok
No
1

2

3

Indikator Penilaian
Kejelasan dan
kedalaman
informasi.

Keaktifan
dalam diskusi

Kejelasan dan
kerapian
presentasi.

Skor

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

berperan sangat aktif dalam diskusi

30

berperan aktif dalam diskusi

20

kurang aktif dalam diskusi

10

mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi

30

mempresentasikan dengan jelas dan rapi,

20

mempresentasikan dengan sangat jelas dan kurang
rapi

10

Jumlah skor maksimal

180

3. Pedoman Pen-skoran
Nilai

=

Jumlah Nilai Skor yang diperoleh
Jumlah Skor maksimal

x 100

MEMPERLUAS WAWASAN
Dalam kolom ini guru memotivasi peserta didik untuk bisa menemukan dan mengidentiﬁkasi
macam-macam rezeki Allah, sebab rezeki Allah itu sangat luas dan tidak terbatas hanya pada
materi saja. Hal ini dimaksudkan agar semakin luaslah wawasan peserta didik dan pemahamannya
tentang rezeki Allah.
No

34

Macam-macam Rezeki Allah

1

Makanan dan minuman yang beraneka macam

2

Pemberian hak hidup dan menikmati kehidupan

3

Kesehatan jasmani dan rohani

4

Oksigen yang selalu kita hirup dengan bebas

5

Agama sebagai petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus
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Dalam rubrik ini, guru berkesempatan menguji ranah kognitif peserta didik dengan berbagai
macam alternatif latihan, guru juga dapat menambah tugas-tugas lain yang biasa digunakan
untuk mengukur kemampuan/daya serap peserta didik dari aspek kognitif sesuai dengan sarana
dan prasarana madrasah setempat. Beberapa alternatif latihan adalah sebagai berikut:
4. Uji kompetensi dalam bentuk soal penalaran. (terdapat di buku siswa)
No

Soal

Contoh alternatif Jawaban

1

Usaha Rasulullah yang gigih dalam
menjalankan risalah dakwah akhirnya
membuahkan hasil yang gemilang oleh
karena itu Allah memberikan
penghargaan berupa pengangkatan
nama beliau, sebagaimana pernyataan
Allah dalam al-Quran surah al-Insyirah
ayat 4, dan penghargaan itu belum
pernah diberikan kepada orang lain,
terletak dimana sajakah pengangkatan
nama tersebut?

1. Nama beliau disejajarkan dengan
Allah Swt, sebagaimana yang
terdapat pada lafal syahadat, adzan
dan iqamah.
2. Keimanan seseorang tidak berarti
tanpa disertai keimanan kepada
beliau.
3. Beliau dijadikan suri tauladan bagi
seluruh manusia.
4. Allah, Malaikat dan seluruh umat
Islam bersalawat kepada beliau.

2

1. Memanfaatkan waktu sebaikIsi kandungan surah al-Quraisy dan
baiknya untuk kegiatan yang
surah al-Insyirah mempunyai
bermanfaat.
keterkaitan yang erat, sebutkan
2. Berusaha dengan sungguh-sungguh
bagaimana penerapan isi kandungan
dalam mencari rezeki dari Allah.
kedua surah tersebut dalam kehidupan
3. Memanfaatkan hasil yang diperoleh
sehari-hari!
sebaik-baiknya untuk kepentingan
agama dan memanusiaan.

a. Format Penilaian

No.

Nama siswa

Aspek yang
dinilai
1

2

3

Skor
Maks.

Nilai

Ketuntasan
T

TT

Tindak
Lanjut
R
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b. Aspek dan rubrik penilaian kelompok:
No
1
2

3

Indikator Penilaian
Kedisiplinan
Antusiaisme

Kejelasan dan
kerapian hasil
tugas

Skor

Tepat waktu dalam penyerahan tugas

26 – 30

Terlambat dalam penyerahan tugas

10 – 25

Sangat antusias dalam mengerjakan tugas

26 – 30

Biasa saja dalam mengerjakan tugas

16 – 25

Enggan mengerjakan tugas

10 – 15

Hasil tugas yang diserahkan sangat rapi dan jelas

31 – 40

Hasil tugas yang diserahkan cukup rapi dan jelas

21 – 30

Hasil tugas yang diserahkan tidak jelas dan
asal-asalan

10 – 20

c. Pedoman Pen-skoran
Nilai

=

Jumlah Nilai Skor yang diperoleh
Jumlah Skor maksimal

x 100

2. Contoh soal penugasan (Pengembangan dari guru)
a. Membaca QS. Quraisy (106) dan QS. Al-Insyirah (94) dengan tartil.
b. Menerjemahkan QS. Quraisy (106) dan QS. Al-Insyirah (94)
Contoh menerjemahkan secara mufradat :
No
1
2
3
4
5
6
7

36

Lafal

َِر ْﺣﻠَﺔ
اﻟﺸﺘَ ِﺎء
ِّ
ِ ﺼْﻴ
ﻒ
َواﻟ ﱠ
أَﻃْ َﻌ َﻤ ُﻬ ْﻢ
ﻮع
ٍ ِﻣ ْﻦ ُﺟ
ٍ ِﻣﻦ ﺧﻮ
ف
َْ ْ
ﻧَ ْﺸَﺮ ْح
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Terjemah
Bepergian
Musim dingin
Musim panas
Memberi makan kepada mereka
dari lapar
dari ketakutan
Melapangkan

Kugapai Rezeki-Mu dengan Ikhtiarku

ِوْزَرَك
اﻟْﻌُ ْﺴ ِﺮ
ﻳُ ْﺴًﺮا

8
9
10

Bebanmu
Kesulitan
Kemudahan

Format Penilaian
No.

Nama siswa

Aspek yang
dinilai
1
2
3

Ketuntasan
Skor
Nilai
Maks.
T
TT

Tindak
Lanjut
R
P

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6. Reﬂeksi
Dalam kolom“Akhirnya Aku Tahu” seluruh peserta didik 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:
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a. Apakah rezeki itu?
b. Bagaimanakah hubungan antara rezeki dengan ikhtiyar?
c. Macam-macam rezeki Allah itu apa saja?
d. dan seterusnya.
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. Meminta peserta didik untuk mengerjakan uji kompetensi yang terdapat pada buku ajar
peserta didik.
5. Guru mengakhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Dalam kolom “Akhirnya Aku Tahu” bisa dijadikan rubrik rencana aksi yang diisi sebagai
bukti outentik peserta didik telah menerapkan apa yang telah dipahaminya. Dalam tema ini,
peserta didik diharapkan mengevaluasi apa yang sudah diperbuat dari rutinitas mereka dalam
kesehariannya, dan mencoba untuk senantiasa meningkatkan kualitas amal perbuatan mereka.
Untuk itu guru harus memotivasi peserta didik untuk menulis hal-hal yang sudah menjadi
rutinitas mereka. Gunakan tabel di bawah ini untuk mempermudah muhasabah mereka.
NO

Rezeki Allah

Cara mensyukuri

1

Kesehatan

Disiplin melaksanakan shalat tepat waktu

2

Akal ﬁkiran

Belajar dengan tekun.

Ttd Orang Tua

Menghormati pendapat orang lain.
3

Fisik yang sempurna

Menggunakan untuk hal-hal yang
bermanfaat

4

Iman dan islam

Memperbanyak membaca kalimat
Thoyyibah

5

Umur panjang

Berbakti kepada orang tua

6

Ilmu

Mengamalkan dalam bentuk perbuatan.

Dst
Guru menindak lanjuti rubrik yang terkumpul dari siswa dan mengevaluasinya.
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E. 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, bias berupa soal pilihan atau uraian.

F. Pengayaan
Peserta didik yang sudah menguasai materi, mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan
oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan tentang “Bentangan rezeki-Mu kusambut dengan
ikhtiyar” (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil
dalam pengayaan).

Contoh Soal uji kompetensi
A. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang (x)
1. Suku yang mendapatkan kehormatan untuk memelihara Kakbah adalah....
a. Quraisy

c. Khorroz

b. Badui

d. Nadzir

a. musim panas

c. musim semi

b. musim dingin

d. musim kemarau

ِ اﻟﺸﺘ
2. Lafal “ ﺎء
َ ِّ “ pada QS. Quraisy berarti….

3. Tradisi orang-orang Quraisy pada musim panas mereka mengadakan perjalanan
perdagangan ke negeri...
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a. Yaman

c. Basroh

b. Kuffah

d. Syam (Suriah)

4. Lafadz

ِوْزَرَك

yag terdapat pada QS. al-Insyirah (94) berarti....

a. bebanmu

c. punggungmu

b. dadamu

d. tanganmu

5. Pernyataan berikut ini yang merupakan contoh perilaku yang mencerminkan pernerapan
isi kandungan QS. al-Insyirah dalam kehidupan sehari-hari adalah....
a. menghin dari kesulitan yang dihadapinya
b. berusaha lari dari kesulitan yang dihadapinya
c. berdo’a kepada Allah ketika menghadapi kesulitan
d. selalu gigih dalam menghadapi kesulitan yang ada
B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Sebutkan jalur perdagangan yang dilakukan oleh suku Quraisy pada musim panas dan
musim dingin !
2. Sebutkan pokok kandungan surah Quraisy ayat ke empat!
3. Jelaskan isi pokok kandungan yang terdapat pada ayat

ِ ب ﻫ َﺬا اﻟْﺒـﻴ
!ﺖ
َْ َ ﻓـَْﻠﻴـَْﻌﺒُ ُﺪوا َر ﱠ

4. Jelaskan pengertian “beban” yang terdapat pada ayat

!َوَو َﺿ ْﻌﻨَﺎ َﻋْﻨ َﻚ ِوْزَرَك

5. Jelaskan isi pokok kandungan yang terdapat Pada ayat

! َوَرﻓـَْﻌﻨَﺎ ﻟَ َﻚ ِذ ْﻛَﺮَك
KUNCI JAWABAN
Pilihan ganda:
NO
1
2
3
4
5
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JAWABAN
A
B
A
A
C

Kugapai Rezeki-Mu dengan Ikhtiarku

Soal Uraian:
NO

JAWABAN

SKOR

1

Jalur perdagangan pada musim panas: Makkah-Madinah-Damaskus-;
Makkah-Hunain-Badar-Ma’an (Syirqil Urdun)

3

2

Jalur perdagangan pada musim dingin: Mekah-Taif- ’Asir- San’a (Yaman)

3

3

Pokok kandungan: Allah menjelaskan wujud kasih sayang-Nya kepada para
hamba-Nya. Manusia diperintah taat kepada Allah dengan dua alasan.
Pertama, karena Allah telah memberi makan kepada orang-orang Quraisy
khususnya dan umumnya kepada semua manusia. Allah telah menjadikan
ka’bah sebagai kiblat peribadatan umat Islam dan setiap tahun selalu
dikunjungi orang yang beribadah haji. Hal ini akan membawa rezeki
tersendiri bagi mereka. Kedua, Allah telah memberikan rasa aman kepada
suku Quraisy. Allah berjanji bahwa kota Makah akan dijaga keamanannya
dari gangguan.

5

4

Maksudnya: Allah mengingatkan kepada suku Quraisy khususnya dan umat
Islam pada umumnya agar selalu bersyukur atas rezeki yang telah diberikan
kepada-Nya, mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhannya.

5

5

yang dimaksud dengan beban ialah kesusahan-kesusahan yang diderita Nabi
Muhammad Saw. dalam menyampaikan risalah.

4

6

Allah meninggikan nama nabi Muhammad saw. yaitu meninggikan derajat
dan mengikutkan namanya dengan nama Allah dalam kalimat syahadat,
Menyertakan keimanan seseorang kepada Allah tdak akan bernilai tanpa
disertai keimanan kepada beliau.

5

Skor maksimal

25

Nilai:
Skor = @1 X 5 = 5
Skor maksimal 25
Nilai Akhir = (skor a + skor b) X 100 = 100
3

Contoh Lembar Portofolio
Selain peserta didik diberi tugas seperti yang ada di buku ajar, peserta didik juga diberi
tugas tidak terstruktur dalam bentuk portofolio tentang laporan kegiatan membaca al-Quran
dalam sehari-hari.
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Format bentuk laporan sebagai berikut :
Nama :

Kelas :

NIS

:

Bulan :

NO

Hari/Tanggal

Ayat yang dibaca
Juz

Surah

ayat

Hlm

Iqra’

Hlm

Paraf
Guru/ortu

ket

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

.................................., ...................... 20....
Mengetahui
Guru Mapel

Orang Tua peserta didik

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

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

Catatan Orang tua...................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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E. Remidial
Pada dasarnya ada banyak sekali program remedial (remedial teaching) yang dapat digunakan,
diantara yang sering banyak dilakukan guru, yaitu:
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 peserta didik 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. Remidial test, guru mengadakan penilaian kembali dengan soal sejenis, atau soal dengan
standar yang sama.
Jadi dalam hal ini peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh
guru. Guru akan melakukan penilaian dengan soal-soal yang sudah dipersiapkan.
Remedial test bisa dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan contoh: pada
saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam
pelajaran selesai).

F. Interaksi Guru Dengan Orang Tua
Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Berlatihlah” dan “Akhirnya Aku Tahu”
dalam buku teks kepada orang tuanya. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku
penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan perilaku peserta didik setelah
mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi 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.
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BAB III

Kebahagian si Yatim
Adalah Kebahagianku

Kebahagiaan Si Yatim Adalah Kebahagiaanku

A. Kompetensi Inti (KI)
KI 1

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

KI 2

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

KI 3

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

KI 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

B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator
3.3.

Memahami isi kandungan QS. al- 3.3.1. Menjelaskan pengertian peduli sosial
Kautsar (108) dan QS. al-Ma‘un 3.3.2. Mengartikan QS. al-Kautsar (108) dan QS.
(107) tentang kepedulian sosial
al-Ma‘un (107)
3.3.3. Mengartikan Hadis tentang perilaku
tolong-menolong riwayat al-Bukhari dari
Abdullah Ibnu Umar

ِ
َﺧﻮ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِِﻢ َﻻ ﻳَﻈْﻠِ ُﻤﻪُ َوَﻻ
ُ )اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠ ُﻢ أ
(...ُﻳُ ْﺴﻠِ ُﻤﻪ

dan Hadis riwayat Muslim dari Abu
Hurairah

ِ )ﻣﻦ ﻧـ ﱠﻔﺲ َﻋﻦ ﻣ ْﺆِﻣ ٍﻦ ُﻛﺮﺑﺔً ِﻣﻦ ُﻛﺮ
ب
ُ ْ َ َ َْ
َ ْ َْ
(....ًﺲ ﷲُ َﻋْﻨﻪُ ُﻛ ْﺮﺑَﺔ
َ اﻟ ﱡﺪﻧْﻴﺎ ﻧـَﱠﻔ
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dan Hadis tentang mencintai anak yatim
riwayat al-Bukhari dari Sahl bin Saad

(...)أَ َ َوَﻛﺎﻓِ ُﻞ اﻟْﻴَﺘِْﻴ ِﻢ

dan Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu
Hurairah

ٍ
ِِ
(...ﺖ ﻓِ ِﻴﻪ ﻳَﺘِ ٌﻴﻢ
ٌ ﲔ ﺑـَْﻴ
َ )ﺧﻴـُْﺮ ﺑـَْﻴﺖ ِﰲ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠﻤ
َ

3.3.4. Menunjukkan sikap yang mencerminkan
isi kandungan QS. al-Kautsar (108) dan
QS. al-Ma‘un (107) tentang kepedulian
sosial dan isi kandungan Hadis tentang
perilaku tolong-menolong riwayat alBukhari dari Abdullah Ibnu Umar.

ِ
َﺧﻮ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِِﻢ َﻻ ﻳَﻈْﻠِ ُﻤﻪُ َوَﻻ
ُ )اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠ ُﻢ أ
(...ُﻳُ ْﺴﻠِ ُﻤﻪ

dan Hadis riwayat Muslim dari Abu
Hurairah.

ِ )ﻣﻦ ﻧـ ﱠﻔﺲ َﻋﻦ ﻣ ْﺆِﻣ ٍﻦ ُﻛﺮﺑﺔً ِﻣﻦ ُﻛﺮ
ب
ُ ْ َ َ َْ
َ ْ َْ
(....ًﺲ ﷲُ َﻋْﻨﻪُ ُﻛ ْﺮﺑَﺔ
َ اﻟ ﱡﺪﻧْﻴﺎ ﻧـَﱠﻔ

dan Hadis tentang mencintai anak yatim
riwayat al-Bukhari dari Sahl bin Saad.

(...)أَ َ َوَﻛﺎﻓِ ُﻞ اﻟْﻴَﺘِْﻴ ِﻢ

dan Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu
Hurairah.

ٍ
ِِ
(...ﺖ ﻓِ ِﻴﻪ ﻳَﺘِ ٌﻴﻢ
ٌ ﲔ ﺑـَْﻴ
َ )ﺧﻴـُْﺮ ﺑـَْﻴﺖ ِﰲ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠﻤ
َ

dalam fenomena kehidupan dan akibatnya.
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4.3

Mensimulasikan sikap tolong 4.3.1. Mempresentasikan contoh sikap orang
menolong dan peduli terhadap
yangtolong menolong dan peduli terhadap
anak yatim sesuai isi QS. alanak yatim sesuai isi QS. al-Kautsar (108)
Kautsar (108) dan QS. al-Ma‘un
dan QS. al-Ma‘un (107) dan sikap tolong
(107) dan sikap tolong menolong
menolong sesama muslim seauai isi
sesama muslim seauai isi
kandungan Hadis tentang tolong-menolong
kandungan Hadis tentang tolongriwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin
menolong riwayat Al-Bukhari
Umar
dari Abdullah bin Umar

ِ
ِ
ِ
ُ )اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠ ُﻢ أ
َُﺧﻮ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠﻢ َﻻ ﻳَﻈْﻠ ُﻤِﻪ
(...َُوَﻻ ﻳُ ْﺴﻠِ ُﻤﻪ

dan Hadis riwayat Muslim dari
Abu Hurairah

ﺲ َﻋ ْﻦ ُﻣ ْﺆِﻣ ٍﻦ ُﻛ ْﺮﺑَﺔً ِﻣ ْﻦ
َ
َ )ﻣ ْﻦ ﻧـَﱠﻔ
ِ
ُﺲ ﷲُ َﻋْﻨﻪ
َ ُﻛَﺮب اﻟ ﱡﺪﻧْﻴﺎ ﻧـَﱠﻔ
(....ًُﻛ ْﺮﺑَﺔ

dan Hadis tentang mencintai anak
yatim riwayat Al-Bukhari dari
Sahl bin Sa’ad

(...)أَ َ َوَﻛﺎﻓِ ُﻞ اﻟْﻴَﺘِْﻴ ِﻢ

dan Hadis riwayat Ibnu Majah
dari Abu Hurairah

ٍ
ِِ
ﺖ
ٌ ﲔ ﺑـَْﻴ
َ )ﺧﻴـُْﺮ ﺑـَْﻴﺖ ِﰲ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠﻤ
َ
ِ
(...ﻓِ ِﻴﻪ ﻳَﺘ ٌﻴﻢ

ِ
َﺧﻮ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِِﻢ َﻻ ﻳَﻈْﻠِ ُﻤﻪُ َوَﻻ
ُ )اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠ ُﻢ أ
(...ُﻳُ ْﺴﻠِ ُﻤﻪ

dan Hadis riwayat Muslim dari Abu
Hurairah

ِ )ﻣﻦ ﻧـ ﱠﻔﺲ َﻋﻦ ﻣ ْﺆِﻣ ٍﻦ ُﻛﺮﺑﺔً ِﻣﻦ ُﻛﺮ
ب
ُ ْ َ َ َْ
َ ْ َْ
(....ًﺲ ﷲُ َﻋْﻨﻪُ ُﻛ ْﺮﺑَﺔ
َ اﻟ ﱡﺪﻧْﻴﺎ ﻧـَﱠﻔ

dan Hadis tentang mencintai anak yatim
riwayat Al-Bukhari dari Sahl bin Sa’ad

(...)أَ َ َوَﻛﺎﻓِ ُﻞ اﻟْﻴَﺘِْﻴ ِﻢ

dan Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu
Hurairah

ٍ
ِِ
ﺖ ﻓِ ِﻴﻪ
ٌ ﲔ ﺑـَْﻴ
َ )ﺧﻴـُْﺮ ﺑـَْﻴﺖ ِﰲ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠﻤ
َ
(...ﻳَﺘِ ٌﻴﻢ

C. Materi Pokok
1. QS. al-Kautsar (108) dan al-Ma‘un (107) tentang kepedulian sosial
2. Isi kandungan QS. al-Kautsar (108) dan al-Ma‘un (107) tentang kepedulian sosial

ِ
ِ
ِ
ِ
ُ  اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠ ُﻢ أdan riwayat Muslim
َُﺧﻮ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠ ِﻢ َﻻ ﻳَﻈْﻠ ُﻤﻪُ َوَﻻ ﻳُ ْﺴﻠ ُﻤﻪ
ِ  ﻣﻦ ﻧـ ﱠﻔﺲ َﻋﻦ ﻣ ْﺆِﻣ ٍﻦ ُﻛﺮﺑﺔً ِﻣﻦ ُﻛﺮtentang tolong menolong.
ﱠ
ﱡ
ﻔ
ـ
ﻧ
ﻴﺎ
ﻧ
ﺪ
اﻟ
ب
ْ
ًﺲ ﷲُ َﻋْﻨﻪُ ُﻛ ْﺮﺑَﺔ
ُ ْ َ َ َْ
َ
َ ْ َْ
َ

3. Hadis riwayat Bukhari
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 أَ َ َوَﻛﺎﻓِ ُﻞ اﻟْﻴَﺘِْﻴ ِﻢdan Hadis riwayat Ibnu Majah
ٍ
ِِ
ﺖ ﻓِ ِﻴﻪ ﻳَﺘِ ٌﻴﻢ
ٌ ﲔ ﺑـَْﻴ
َ  َﺧﻴـُْﺮ ﺑـَْﻴﺖ ِﰲ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠﻤtentang mencintai anak yatim.

4. Hadis riwayat Bukhari

D. Proses Pembelajaran
Persiapan
1. Guru mengucapkan salam dan mengajak berdoa bersama.
2. Guru menanyakan keadan peserta didik, mengecek kehadiran, kerapian, dan
kondisi kelas.
3. Guru mereview sekilas tentang pembelajaran sebelumnya.
4. Guru menyampaikan hal-hal yang akan dilakukan pada pertemuan itu.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
6. Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu bisa berupa gambar atau
menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
7. Guru mengajak peserta didik untuk mengamati gambar/tayangan yang sudah
disiapkan.

Pelaksanaan
1. Pengamatan Gambar
Pada tahap ini, peserta didik diajak mengamati gambar.
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https://www.google.com/search?q=menyantuni+anak+yatim&espv=

Setelah peserta didik mengamati, guru meminta kepada peserta didik untuk mengeluarkan
pendapatnya, langah-langkahnya sebagai berikut :
1. Guru meminta peserta didik mengangkat tangan sebelum mengeluarkan pendapatnya.
2. Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan kasusnya. Dan peserta lain mendengarkan.
3. Guru mengajarkan bagaimana menghargai orang berbicara.
4. Guru memberikan penjelasan tambahandan penguatan yang dikemukakan peserta didik
tentang hasil pengamatannya.

2. Pengamatan Gambar
Dalam tahapan ini “Ungkapkan Rasa Keingintahuanmu”, guru berusaha mendorong peserta
didik agar kritis dalam mengamati atau menyimak sesuatu. Dan memotivasi peserta didik
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untuk mengajukan pertanyaan/pernyataan yang berkaaitan dengan tayangan/gambar, dan tema
yang akan dibahas. Semua pertanyaan yang disampaikan peserta didik, diapresiasi, dicatat
kemudian diidentiﬁkasi, pertanyaan yang sesuai dengan tema diangkat sebagai bahan
pembahasan dalam pembelajaran baik untuk diskusi/kerja kelompok.
Pada tahapan ini, guru bisa melakukan tahapan berikut:
1. Guru harus bisa memotivasi peserta didik untuk lebih kritis dan menggali pertanyaanpertanyaan sebanyak mungkin dan guru tidak perlu mengomentarinya.
2. Peserta didik mengungkapkan pertanyaan-pertanyaannya secara tertulis atau lisan.
3. Guru bisa meminta salah satu peserta didik untuk menulis semua pertanyaan-pertanyaan
yang merupakan hasil pengamatannya di papan tulis atau meminta salah satu peserta didik
untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan tersbut di depan.
4. Guru dan peserta didik menyimak dan memberi apresiasi lewat ungkapan “bagus!” atau
tepuk tangan.
5. Guru mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan selanjutnya dengan mengangkat
pertanyaan/pernyataan yang sesuai materi yang menjadi pembahasan.
Contoh Inventarisasi pertanyaan dari peserta didik sebagai berikut:
NO

Kata tanya

Pertanyaan

1

Apa

Apa tujuan tolong menolong?
Apa tujuan menyantuni anak yatim?
Pahala apa yang akan didapat dari menyantuni anak yatim?

2

Siapa

Siapakah anak yatim itu?
Siapakah orang yang harus di tolong lebih dahulu, kerabat atau tetangga?

3

Mengapa

Mengapa masih banyak orang yang enggan menolong saudaranya hanya
karena ada konﬂik di keluarga?
Mengapa masih ada orang yang tega menelantarkan anak yatim?

4

Bagaimana

Bagaimana cara kita menyantuni anak yatim?
Bagaimana hukumnya kalau ada orang menolong tidak ikhlas karena
Allah tetapi justru karena ingin dapat sanjungan orang lain?

dst
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Catatan
1. Guru mengidentiﬁkasi pertanyaan/pernyataan yang sudah dan mengangkat beberapa
pertanyaan yang berkaitan dengan materi pokok untuk dijadikan sebagai bahan
pembahasan selanjutnya (diskusi/kerja kelompok).
2. Guru beserta peserta didik memberi apresiasi dengan tepuk tangan.
3. Setelah terkumpul pertanyaan-pertanyaan tersebut. Guru mengajak melakukan
kegiatan selanjutnya.

3. Menambah Wawasan
Pada tahapan ini, guru dan peserta didik melakukan hal-hal berikut:
1. Guru membentuk kelompok kerja untuk membahas atau mencari jawaban dari pertanyaaan
yang disepakati
2. Guru meminta peserta didik melakukan eksplorasi (membaca dan menelaah berbagai
sumber atau mencermati kolom “Bukalah Wawasanmu” di Buku Siswa), untuk mencari
jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan batasan waktu yang disepakati
bersama
3. Guru meminta peserta didik untuk menulis hasil pencaharian jawaban yang diperoleh dari
hasil eksplorasi yang mereka lakukan
4. Jika ada kelompok yang tidak mendapatkan jawaban, guru memperbolehkan peserta didik
untuk bertukar pikiran dengan teman dari kelompok lain, atau guru bisa memberikan
penjelasan/arahan singkat dan mempersilakan mereka untuk menindak lanjutinya.
Bukalah Wawasanmu (buku siswa)
Konsep Kepedulian Sosial menurut QS. al-Kautsar [107] dan QS. al-Ma‘un [107]
1. Kepedulian Sosial
Kepedulian berasal dari akar kata peduli, yaitu memperhatikan atau menghiraukan. Menaruh
peduli berarti menaruh perhatian atau menghiraukan sesuatu. Kepedulian adalah sikap
memperhatikan atau menghiraukan urusan orang lain (sesama anggota masyarakat).
Kepedulian sosial bukan berarti mencampuri urusan orang lain, lebih dari itu untuk
membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang lain dengan tujuan kebaikan.
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Mengapa manusia perlu memiliki kepedulian sosial? Karena manusia adalah makhluk
sosial yang senantiasa menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama tersebut
dapat terjalin harmonis manakala masing-masing pihak memiliki kepedulian sosial.
Di dalam Islam sikap semacam ini sangat dianjurkan sebab mempunyai dampak positif. Di
antara dampak positif tersebut antara lain terwujudnya sikap tolong menolong sehingga
menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan. Selain itu, untuk menumbuhkan kepekaan dan
kepedulian sosial ada berbagai cara yang harus ditempuh, antara lain:
1. Menyadari dari bahwa rezeki berasal dari Allah. Maka, jika Dia menghendaki dapat
diambil sewaktu-waktu.
2. Menyadari dari bahwa kepedulian sosial termasuk ibadah yang akan mendapatkan
pahala dari Allah Swt.
3. Menjauhkan diri dari sifat rakus (tamak) dan kikir.
2. Surah Al-Kautsar dan Al-Ma‘un Tentang Kepedulian Sosial

Surah Al-Kautsar

ِ َ( ﻓ١) ﺎك اﻟْ َﻜﻮﺛـﺮ
ِ
(٣) ﻚ ُﻫ َﻮ ْاﻷَﺑـْﺘـَُﺮ
َ َ( إِ ﱠن َﺷﺎﻧِﺌ٢) ـﺤ ْﺮ
َ ِّﺼ ِّﻞ ﻟَﺮﺑ
َ
َ ْﻚ َواﻧ
ََ ْ َ َإ ﱠ أ َْﻋﻄَﻴـْﻨ

Artinya : 1. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.
2. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah
3. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.
Penjelasan surah
Surah al-Kautsar terdiri dari 3 ayat, dan termasuk di antara surat-surat Makiyah. Surah ini
mengabarkan tentang anugerah Allah Swt. berupa kebajikan yang melimpah kepada Nabi
Muhammad saw. yang sangat banyak baik dalam hal kedudukannya sebagai Nabi maupun
pribadi. Adapun isi kandungan surah al-Kautsar sebagai berikut:
Ayat 1; menerangkan tentang nikmat Allah yang melimpah yang telah diberikan kepada
nabi Muhammad saw. Kenikmatan yang melimpah itu disebut al-Kautsar.
Ayat 2; menerangkan tentang dua perintah kepada Nabi Muhammad Saw. khususnya, dan
umat Islam pada umumnya. Kedua perintah itu adalah pelaksanaanshalat dan kurban.
Pelaksanaan dua perintah tersebut sebagai bukti rasa syukur atas limpahan nikmat Allah
yang begitu banyak
Ayat 3; menerangkan perihal orang yang membenci nabi Muhammad saw. dan risalahnya.
Kebencian ini akan mengakibatkan terputus dari rahmat-Nya. Selain itu, dalam ayat ini
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juga terdapat lafaz al-abtar. Kata ini bermula dariba-ta-ra yang berarti putus atau terputus.
Semula kata ini untuk menjuluki binatang yang tidak memiliki ekor. Kemudian kata ini
mengalami perluasan makna sehingga digunakan untuk menyebut orang-orang yang tidak
memiliki keturunan anak laki-laki.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan, isi kandungan surah al-Kautsar menjelaskan tentang
nikmat Allah yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan kenikmatan
inilah, Allah memerintahkan Nabi untuk bersyukur dengan mendirikan shalat dan berkurban
sepenuh hati. Sedangkan orang-orang yang membenci nabi Muhammad tidak akan
mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, dan termasuk orang yang merugi.
3. Surah Al-Maa‘un [107]

ِ
ِ
ِ
ِ أَرأَﻳ
ﺾ َﻋﻠَ ٰﻰ ﻃَ َﻌ ِﺎم
ﻚ اﻟﱠ ِﺬي ﻳَ ُﺪ ﱡ
( َوَﻻ َﳛُ ﱡ٢) ع اﻟْﻴَﺘِ َﻴﻢ
َ ( ﻓَ َٰﺬﻟ١) ب ِ ﻟ ّﺪﻳ ِﻦ
َ َْ
ُ ﺖ اﻟﱠﺬي ﻳُ َﻜ ّﺬ
ِِ ( اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻦ٤) ( ﻓـﻮﻳﻞ ﻟِّْﻠﻤﺼﻠِّﲔ٣) ﲔ
ِﱠ
ِ اﻟْ ِﻤﺴ ِﻜ
ﻳﻦ
َ ْ َ ُ ٌ ْ ََ
ُ ﺻ َﻼ ْﻢ َﺳ
َ َ ُْ َ
ْ
َ ( اﻟﺬ٥) ﺎﻫﻮ َن
(٧) ( َوﻳَ ْـﻤﻨـَﻌُﻮ َن اﻟْ َﻤﺎﻋُﻮ َن٦) ُﻫ ْﻢ ﻳـَُﺮاءُو َن
Artinya:

1.Tahukah

kamu (orang) yang mendustakan agama?

2. Itulah orang yang menghardik anak yatim,
3. dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,
5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,
6. orang-orang yang berbuat ria.
7. dan enggan (menolong dengan) barang berguna.
Penjelasan Surah
Ayat 1-3; menjelaskan tentang pendusta agama. Mereka adalah orang-orang yang
menghardik (menyia-nyiakan) anak yatim dan enggan memberi makan orang miskin.
Ayat 4-7; menjelaskan perihal orang-orang yang melaksanakan shalat tapi mendapat celaka.
Kecelakan itu disebabkan mereka lalai atau mengabaikan waktu shalatnya. Orang yang
melalaikan shalatnya termasuk pendusta agama. Di samping itu, juga menjelaskan tentang
sifat riya', atau orang-orang yang berbuat baik demi memperoleh pujian dan sanjungan dari
orang lain, bukan ikhlas karena Allah.
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Dalam menerangkan tentang ria, Al-Ghazali mengatakan jika seseorang menampilkan amal
ibadahnya dengan tujuan untuk diperhatikan orang lain, hingga ia mendapatkan tempat di
dalam hatinya. Dan orang yang bersikap riya' termasuk pendusta agama karena ia sama
halnya telah menyekutukan Allah Swt.
Ayat 7; merupakan salah satu ajaran tentang larangan berperilaku bakhil atau kikir, dan
sikap enggan memberi bantuan kepada orang lain. Perilaku ini termasuk pendustaan
terhadap agama.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, isi surah al-Ma‘un menjelaskan tentang sifat
manusia yang dipandang sebagai pendusta agama, di antaranya:
1. Orang-orang yang menghardik anak yatim
2. Enggan memberi bantuan kepada orang lain yang sangat membutuhkan.
3. Tidak memberi makan fakir miskin.
4. Orang yang lalai dalam shalat dan bersikap riya'.
Berkaitan dengan hal di atas, ada dua pengertian tentang menghardik anak yatim. Pertama,
menghardik secara verbal; kedua, menghardik secara non verbal. Menghardik secara verbal
yaitu dengan kata-kata kasar. Sedangkan menghardik yang bersifat non-verbal, misalnya,
bertutur kata lembut dengan mereka tapi tidak memperhatikan makan, pakaian, dan
pendidikan yang layak buat mereka. Orang-orang yang berperilaku demikian akan
mendapatkan balasan dari Allah, sebagaimana ditegaskan dalam surah an-Nisa’ ayat 10
bahwa mereka diibaratkan menelan api dalam perutnya dan akan masuk ke dalam api
neraka yang menyala-nyala.

ِ
ِِ
ﺼﻠَ ْﻮ َن َﺳﻌِ ًﲑا
ْ َإِ ﱠن اﻟﱠﺬﻳْ َﻦ َْ ُﻛﻠُ ْﻮ َن أ َْﻣ َﻮ َال اﻟْﻴـَﺘَ َﺎﻣ ٰﻰ ﻇُْﻠ ًﻤﺎ إِﱠﳕَﺎ َْ ُﻛﻠُﻮ َن ِﰲ ﺑُﻄُﻮ ْﻢ َ ًرا َو َﺳﻴ
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim,
sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke
dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (QS. an-Nisa' :10)
Demikian pula dengan menghina anak yatim. Seseorang yang melakukan perbuatan ini
sama halnya sedang menempuh perjalanan ke neraka. Karena anak-anak yatim adalah
orang-orang yang disayangi Rasulullah saw. Apalagi doa anak yatim itu cepat dikabulkan
Allah Swt. Dengan demikian, barangsiapa menyakiti hati mereka, berarti ia melapangkan
jalan menuju neraka.

54

Buku Guru Kelas VIII MTs

Kebahagiaan Si Yatim Adalah Kebahagiaanku

4. Hadis Tolong Menolong dan Mencintai Anak Yatim
e. Hadis Tentang Tolong Menolong

Hadis 1

ِ
ِ ﻮل
ِ
ِ ِ
ٍ َﻋ ِﻦ اﺑْ ِﻦ ِﺷﻬ
ﷲ
َ َﺧﺒـََﺮﻩُ أَ ﱠن َر ُﺳ
ْ َﺧﺒـََﺮﻩُ أَ ﱠن َﻋْﺒ َﺪ ﷲ ﺑْ َﻦ ﻋُ َﻤَﺮ أ
ْ ﺎب أَ ﱠن َﺳﺎﱂَ ﺑْ َﻦ َﻋْﺒﺪ ﷲ ﺑْ ِﻦ ﻋُ َﻤَﺮ أ
َ
ِ اﻟْﻤﺴﻠِﻢ أَﺧﻮ اﻟْﻤﺴﻠِِﻢ ﻻَ ﻳﻈْﻠِﻤﻪ وﻻَ ﻳﺴﻠِﻤﻪ ﻣﻦ َﻛﺎ َن ِﰱ ﺣﺎﺟ ِﺔ أ َِﺧﻴﻪ:ﺻﻠﱠﻰ ﷲ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﻗَ َﺎل
َ َ
ْ َ ُُ ْ ُ َ ُُ َ ْ ُ ُ ْ ُ
ََ َُْ َ
َِﻛﺎ َن ﷲ ﻋﱠﺰ وﺟﻞ َِﰱ ﺣﺎﺟﺘِ ِﻪ وﻣ ُﻦ ﻓـﱠﺮج ﻋﻦ ﻣﺴﻠٍِﻢ ُﻛﺮﺑﺔ ﻓـﱠﺮج ﷲ ﻋْﻨﻪ ِ ﺎ ُﻛﺮﺑﺔ ِﻣﻦ ُﻛﺮ ِب ﻳـﻮم
َْ َ ْ ً َْ َ ُ َ ُ َ َ ً َْ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ ﱠ
( )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري. اﻟْ ِﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ َوَﻣ ْﻦ َﺳﺘـََﺮ ُﻣ ْﺴﻠِ ًﻤﺎ َﺳﺘـََﺮﻩُ ﷲُ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ ﻳـَْﻮَم اﻟْ ِﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ

Artinya: Sesungguhnya Abdullah bin Umar ra. mengabarkan, Rasulullah Saw.
bersabda, “Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain. Oleh karena itu, ia
tidak boleh menganiaya dan menyerahkannya (kepada musuh). Barangsiapa
memperhatikan kepentingan saudaranya, Allah akan memperhatikan kepentingannya.
Barangsiapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu
kesulitannya dari beberapa kesulitannya pada hari kiamat kelak. Dan, barangsiapa
menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya pada hari kiamat.”
(H.R. al-Bukhari)

Hadis 2

ِ اب اﻟ ﱡﺪﻧْﻴﺎَ ﻧـ ﱠﻔﺲ ﷲ َﻋْﻨﻪُ ُﻛﺮﺑﺔً ِﻣﻦ ُﻛﺮ
ِ ﻣﻦ ﻧـ ﱠﻔﺲ َﻋﻦ ﻣ ْﺆِﻣ ٍﻦ ُﻛﺮﺑﺔً ِﻣﻦ ُﻛﺮ
اب ﻳـَْﻮِم اْ ِﻟﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ
ُ ْ َ َ َْ
ُ َ َ
َ ْ َْ
َ ْ َْ
ِوﻣﻦ ﻳ ﱠﺴﺮ َﻋﻠَﻰ ﻣ ْﻌ ِﺴ ٍﺮ ﻳ ﱠﺴﺮ ﷲ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ِﰱ اﻟ ﱡﺪﻧـْﻴَﺎ و ْاﻻَ ِﺧﺮِة وﻣﻦ ﺳﺘـﺮ ﻣﺴﻠِﻤﺎ ﺳﺘـﺮﻩُ ﷲ ﰱ
ُ ََ َ ً ْ ُ ََ َ ْ َ َ َ َ
ُ َ َ ُ
َ َ ْ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
)رَواﻩُ ُﻣ ْﺴﻠ ٌﻢ َﻋ ْﻦ اَِﰉ
َ .اﻟ ﱡﺪﻧـْﻴَﺎ َو ْاﻻَﺧَﺮة َوﷲُ ﰱ َﻋ ْﻮن اﻟْ َﻌْﺒﺪ َﻣﺎ َﻛﺎ َن اْ َﻟﻌْﺒ ُﺪ ﰱ َﻋ ْﻮن اَﺧﻴﻪ
.َ(ُﻫَﺮﻳـَْﺮة
Artinya: “Barangsiapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia,
Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa
meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di
dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi
(aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu
mau menolong saudaranya”. (HR. Muslim dari Abu Hurairah).
Penjelasan Hadis
Hadis Pertama: Rasulullah Saw. mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong.
Tolong menolong atau ta’awun merupakan keharusan bagi setiap orang. Karena
manusia tidak bisa hidup di dunia tanpa pertolongan orang lain. Setiap pekerjaan,
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apapun bentuknya, pasti membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Di samping itu,
tolong menolong dibutuhkan tidak hanya dalam urusan pekerjaan, melainkan dalam
hal-hal nasihat-menasihati dalam kebaikan, anjuran berbuat kebajikan, dan lain
sebagainya. Hal ini sebagaimana tercermin dalam ﬁrman Allah Swt.

ِْ َوﺗـََﻌ َﺎوﻧُﻮا َﻋﻠَﻰ اﻟِْ ِﱪّ واﻟﺘـﱠْﻘﻮى وﻻ ﺗـََﻌﺎوﻧُﻮا َﻋﻠَﻰ
ﻳﺪ
ُ اﻹﰒ َواﻟْﻌُ ْﺪ َو ِان َواﺗـﱠُﻘﻮا ﷲَ إِ ﱠن ﷲَ َﺷ ِﺪ
َ
َ َ َ
ِ اﻟْﻌِ َﻘ
ﺎب
Artinya: “… dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan
bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu amat berat siksaNya.” (QS. al-Maidah [5]: 2)
Di samping itu, ta’awun adalah salah satu cara menjaga Ukhuwah Islamiah (persaudaraan
dalam Islam). Tidak ada artinya ketika kita menganggap orang lain sebagai saudara,
tapi tidak memberikan bantuan manakala ia sedang membutuhkan. Tolong menolong
dan bahu-membahu menjadi tuntuntan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya,
ketika tetangga kita sedang menderita sakit maka selayaknya kita menjenguk dan
mendoakannya. Atau tatkala orang-orang di sekitar kita mengalami suatu musibah,
hendaknya kita membesarkan hatinya dengan mengunjunginya atau menghiburnya.
Sebab kehadiran kita akan membantu meringankan beban mereka dan menjadi pelipur
lara dalam kehidupannya.
Dalam hal ini, Rasulullah Saw. telah mengajarkan untuk saling tolong menolong dalam
bermasyarakat. Beliau mengibaratkan sikap semacam ini sebagai bangunan yang saling
menguatkan satu sama lain:

ِ اﻟْﻤ ْﺆِﻣﻦ ﻟِْﻠﻤ ْﺆِﻣ ِﻦ َﻛﺎﻟْﺒـﻨـﻴ
(َﺻﺎﺑِﻌِﻪ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري
َ ﻀﺎ َو َﺷﺒﱠ
ً ﻀﻪُ ﺑـَْﻌ
ُ ﺎن ﻳَ ُﺸ ﱡﺪ ﺑـَْﻌ
َ َْﻚ ﺑـ
َ ﲔأ
َْ ُ
ُ ُ ُ
Artinya: “Mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang
saling menguatkan antara sebagian dengan sebagian lainnya. (Rasulullah Saw. sambil
memasukkan jari-jari tangan ke sela jari-jari lainnya) (H.R. al-Bukhari)
Coba kalian renungkan:
Sebuah batu bata tampak tidak berarti bila ia hanya teronggok sendirian tanpa yang
lainnya. Demikian juga, ratusan bahkan ribuan batu bata tetap tampak tidak berarti jika
hanya berserakan tanpa kesatuan yang dapat menguatkan mereka. Akan tetapi, bila
ribuan batu bata itu tersusun dengan rapi dan sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti
ditata dengan rancang-bangun yang presisi, direkatkan dengan semen yang bercampur
air dan pasir, dan lain sebagainya maka akan menjadi sebuah banguan yang kokoh.
Batu bata tidak lagi sebagai batu bata, tetapi menjadi dinding dan bangunan yang kuat,
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yang berfungsi sebagai rumah, hotel, istana, gerbang, dan lain sebagainya. Demikian
inilah permisalan yang digambarkan Rasulullah berkaitan dengan pentingnya sikap
saling tolong menolong, terutama dengan sesama. Muslim.
Dalam Hadis di atas juga dijelaskan, Allah Swt. mengapresiasi orang yang mau
membantu keperluan saudaranya.Dia akan membantunya dalam memenuhi kebutuhan
dan mengabulkan hajatnya. Seseorang yang mau melepaskan kesusahan orang lain, ia
akan dilepaskan dari kesusahannya di hari kiamat. Dan orang yang suka menutupi aib
orang lain, aibnya pun akan ditutupi oleh Allah pada hari kiamat kelak.
Hadis Kedua: Menjelaskan tentang sikap hidup yang harus ditumbuhkembangkan
dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap tersebut antara lain: Kesediaan melapangkan
kesusahan, meringankan beban penderitaan; menjaga atau menutupi aib saudaranya,
dan kesediaan menolong sesama. Jika sikap tersebut tertanam dalam dada seorang
muslim, sekaligus menjadi karakter yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari
maka Allah Swt. akan membalas dengan balasan yang sama; dilapangkan, diringankan,
ditutupi aibnya dan memperoleh pertolongan Allah dari kesusahan-kesusahan pada
hari kiamat.
f.

Hadis Tentang Mencintai Anak Yatim

Hadis 1

ٍ ﻋﻦ ﺳﻬ ٍﻞ ﺑِﻦ ﺳﻌ
ِ ﻮل
 أَ َ َوَﻛﺎﻓِ ُﻞ:ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
ﷲ
ﺳ
ر
ﺎل
ﻗ
:
ﺎل
ﻗ
،ﻪ
ﻨ
ﻋ
ﷲ
ﺿﻰ
ر
ﺪ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َْ َْ
َ
َُ
َ َْ
(َﺷ َﺎر ﺑـَﻴـْﻨـَُﻬ َﻤﺎ )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري
ْ اﻟْﻴَﺘِﻴ ِﻢ ِﰲ
َ َﺷ َﺎر ِ ﻟ ﱠﺴﺒﱠﺎﺑَِﺔ َواﻟْ ُﻮ ْﺳﻄَﻰ َوأ
َ اﳉَﻨ ِﱠﺔ َﻫ َﻜ َﺬا َوأ
Artinya: dari Sahal bin Said R.A. barkata, Rasulullah Saw bersabda,“Aku dan orangorang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini beliau menunjukkan jari
telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan antara keduanya.” (H.R. Bukhari)

Hadis 2

ِ ﻮل
ٍ ﷲ ﺻﻠﱠﻰ ﷲ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﺧﻴـﺮ ﺑـﻴ
ﺖ ِﰱ
ُ ﺎل َر ُﺳ
َ َ ﻗ:ﺎل
َ َ ﻗ,َﻋ ْﻦ اَِﰉ ُﻫَﺮﻳـَْﺮَة َرﺿﻰ ﷲ َﻋْﻨﻪ
َْ ُْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ
ِِ
ِ ِ ِ اْﳌﺴﻠِ ِﻤﲔ ﺑـﻴ
ٍ
ِِ
.ﺖ ﻓِْﻴ ِﻪ ﻳَﺘِْﻴ ٌﻢ ﻳُ َﺴﺎءُ اِﻟَْﻴ ِﻪ
ٌ ﲔ ﺑـَْﻴ
ٌ َْ َ ْ ْ
َ ْ ﺖ ﻓْﻴﻪ ﻳَﺘْﻴ ٌﻢ ُْﳛ َﺴ ُﻦ اﻟَْﻴﻪ َو َﺷﱡﺮ ﺑـَْﻴﺖ ِﰱ اْﳌُ ْﺴﻠﻤ
ُ
.(ُﺎﺟﻪ
ﻣ
ﻦ
اﺑ
اﻩ
و
)ر
َ َ ُ ْ ُ ََ
Artinya: dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Sebaik-baik
rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diasuh
dengan baik. Seburuk-buruk rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada
anak yatim yang diperlakukan dengan jahat.” (H.R. Ibnu Majah).
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Penjelasan Hadis
Hadis di atas mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap anak yatim. Seseorang
yang mau peduli terhadap anak yatim dengan cara memeliharanya secara layak,
memberikan pendidikan dan pelatihan yang bermanfaat, membesarkan jiwanya dengan
perlakuan yang baik dan wajar, akan memperoleh kedudukan yang tinggi di surga
bersama Nabi Muhammad Saw. Kebersamaannya di surga Rasulullah digambarkan
layaknya kedekatan antara jari telunjuk dan jari tengah.
Anak yatim adalah anak-anak yang belum baligh yang ditinggal mati orang tuanya,
atau salah satunya. Di Indonesia dikenal dengan istilah yatim piatu, atau anak yang
ditinggal mati oleh keduanya. Setelah kematian salah satu dari kedua orang tuanya
maka orang yang pertama kali harus bertanggung jawab adalah ahli warisnya. Mereka
berkewajiban untuk memelihara, memberikan kehidupan serta pendidikan yang layak,
mengajarkan moralitas dan membangkitkan etos kerja guna mempersiapkan masa
depan yang mandiri.
Sama halnya dengan anak-anak lainnya, anak-anak yatim ini juga membutuhkan
bimbingan dan kasih sayang orang tua dalam rangka perkembangan kepribadiannya.
Namun, mereka tidak mendapatkan hal tersebut karena ayah atau ibunya telah tiada.
Maka, diperlukan orang lain yang dapat menggantikan peran orang tua guna menuntun
mereka ke jalan yang benar. Karena anak-anak yang kehilangan orang tua ini tidak
akan tumbuh dengan baik dan seimbang, baik dari segi jasmani, mental, maupun
spiritual tanpa kasih sa yang orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu, diperlukan orang
tua asuh untuk membangkitkan jiwa dan karakternya yang terpuruk dan terbelakang,
sekaligus menggantikan peran kedua orang tuanya. Tindakan menyelamatkan generasi
dari anak-anak yatim ini tentu tidak mudah, dan memerlukan perjuangan dan keikhlasan
yang sangat besar.
Sebagian masyarakat selama ini memahami bahwa menyantuni anak yatim hanya
terbatas pada kebutuhan ﬁsik, seperti memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Dan
kebanyakan dari mereka tidak mempertimbangkan perihal pendidikan, pembekalan
skil, dan aspek psikologis lainnya. Padahal, selain kebutuhan makanan dan pakaian
anak-anak yatim yang tinggal di panti maupun di rumahnya sendiri juga membutuhkan
pendidikan dan bekal skiil yang dapat dikembangkan kelak ketika mereka dewasa. Di
samping itu, mereka merindukan ﬁgur orang tua yang menjadi tempat bertukar pikiran
dan curahan hati. Oleh karena itu, seharusnya pemberian bantuan ﬁsik disertai pula
dengan komunikasi pribadi yang intens untuk memahami kebutuhan psikologis maupun
pengembangan bakat dan minat anak yang bermanfaat bagi masa depannya.
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Hal ini sebagaimana dijelaskan Rasulullah Saw. pada Hadis tersebut bahwa orang yang
menyantuni anak yatim dengan baik, ia akan berada di surga bersanding bersama
Rasulullah Saw.
Demikian pula pada Hadis kedua bahwa rumah yang paling mulia dalam pandangan
Nabi Muhammad adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim dan diasuh
dengan baik. Sebaliknya, seburuk-buruk rumah yaitu bila di dalamnya ada anak yatim
tapi disia-siakan. Jika demikian halnya maka keberkahan hidup tidak akan pernah
terpancar dari rumah tersebut beserta penghuninya.

4. PenalaranPenalaran Penalaran
1. Diskusi
Pada kegiatan ini, terdapat berbagai pilihan kegiatan yang dapat membantu peserta didik
untuk
mengembangkan potensi berﬁkirnya. Sehingga peserta didik semakin kuat
pemahaman dan berkembang daya nalarnya. (kondisional, guru dapat menugaskan peserta
didik dengan skala prioritas mana tugas penalaran yang dapat digunakan, salah satu
alternatif kegiatan yang dapat dilakukan dalam kolom ini adalah dengan berdiskusi,
berdiskusi bisa dilakukan di kelas maupun diluar kelas, misalnya di taman, atau di bawah
pohon. Jika peserta didik menghendaki diskusi di ruang kelas, guru bisa mengatur posisi
tempat duduk model “Huruf U” atau model “Corak Tim” (cara ini dengan
mengelompokkan meja-meja setengah lingkaran), atau bisa juga dengan model “meja
konfrensi”.

Pengantar diskusi :
1. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang dalam setiap kelompok.
2. Teknis pembagian kelompok, guru bisa melihat nomor absensi peserta didik kemudian
menentukan kelompoknya, atau bisa dengan cara lain misalnya dengan menempuh
langkah-langkah berikut :
a. Guru meminta kepada semua peserta didik untuk maju ke depan.
b. Guru menginstruksikan agar peserta didik berhitung secara berurutan dari nomer
satu sampai lima.
c. Setelah selesai guru meminta kepada peserta didik mengelompok berdasarkan
angka yang dia sebut dalam berhitung tadi.
d. Guru meminta kepada tiap-tiap kelompok agar menentukan ketua dan sekretaris.
e. Setiap kelompok berdiskusi dengan mengkaji kolom “bukalah wawasanmu”atau
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melihat sumber lain atau pendapat pribadi peserta didik.
f.

Setiap kelompok mencatat hasil diskusinya dilembar yang telah disediakan oleh
guru atau dari peserta didik).

g. Guru menginformasikan batasan waktu untuk berdiskusi.
3. Guru membagikan lembar soal berupa soal studi kasus untuk bahan diskusi kepada
tiap kelompok.
4. Guru melakukan pengamatan selama diskusi berlangsung. dengan menggunakan
Format penilaian “Unjuk kerja”.
5. Setelah selesai berdiskusi, Instruksikan setiap kelompok melalui juru bicara yang
ditunjuk menyajikan hasil diskusinya dalam forum kelas.
6. Berikan apresiasi setiap hasil kerja dari peserta didik.
7. Lakukan klariﬁkasi penyimpulan dan tindak lanjut

BERDISKUSI
Menghardik anak yatim termasuk kategori pendusta Agama? Apa saja yang termasuk
kategori “menghardik anak yatim” itu?
Bagaimana sikap kalian terhadap anak yatim yang mempunyai penyimpangan akhlak
misalnya emosial dan gemar berkelahi?

Hasil Diskusi
1. Menghardik ada dua yaitu secara verbal dan nonverbal. Hardikan dengan verbal artinya
seseorang menghardik anak yatim dengan kata-kata kasar mengejek, dan menghina mereka.
Sedangkan, hardikan dengan nonverbal artinya menghardik anak yatim dengan menzalimi
secara tindakan atau perbuatan. Contoh bertutur kata lembut dengan anak yatim, tetapi
tidak memberikan makan dan pakaian yang layak bagi mereka. Juga memakan harta anak
untuk kepentingan pribadi. Menghardik tidak hanya kata-kata kasar tetapi juga mengganggu
mereka secara psikologis. Artinya, mereka bisa saja memberikan makan tetapi dengan cara
tidak santun dengan melemparnya.
2. Bersikap sabar, dengan tutur kata yang santun menasihati mereka agar tidak suka berkelahi.
Memperhatikan kebutuhan psikologisnya yaitu mencoba berbicara dari hati ke hati apa
sebenarnya yang menjadikan motivasi dia untuk berkelahi? Setelah itu memberi jalan/
solusi agar dia bisa berprilaku baik.
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Catatan
Jika ada pertanyaan yang menarik dan perlu dikaji lebih mendalam, guru bisa menjadikan
pertanyaan tersebut menjadi tugas mandiri.

Penilaian Diskusi
A. Penilaian Individu
1. Format Penilaian :
Aktivitas
No

Nama Peserta
didik

Kerjasama
1

2

3

4

Pengendalian
Emosi

Keaktifan
1

2

3

4

1

2

3

4

Inisiatif
1

2

3

Skor
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2. Aspek dan Rubrik penilaian individu
No
1

2

3

4

Indikator Penilaian
Kerjasama

Keaktifan

Pengendalian
emosi

Inisiatif

Belum memperlihatkan kerjasama dengan
temannya

1

Mulai memperlihatkan kerjasama dengan
temannya

2

Mulai berkembang kerjasama dengan temannya

3

Mulai membudayakan kerjasama dengan
temannya

4

Belum memperlihatkan keaktifannya dalam
berdiskusi dan selama proses melaksanakan tugas

1

Mulai memperlihatkan keaktifannya dalam
berdiskusi dan selama proses melaksanakan tugas

2

Mulai berkembang keaktifannya dalam berdiskusi
dan selama proses melaksanakan tugas

3

Mulai membudayakan keaktifannya dalam
berdiskusi dan selama proses melaksanakan tugas

4

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

belum memperlihatkan Inisiatifnya

1

mulai memperlihatkan Inisiatifnya

2

mulai berkembang Inisiatifnya

3

mulai membudayakan Inisiatifnya

4

Total
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3. Pedoman Pen-skoran
Nilai

=

Jumlah Nilai Skor yang diperoleh
Jumlah Skor maksimal (16)

x 100

B. Penilaian Kelompok
1. Format Penilaian :
Nama peserta
No.
didik

Aspek yang
dinilai
1
2
3

Skor
Maks.

Nilai

Ketuntasan
T

TT

Tindak
Lanjut
R
P

1
2
3
4
5
2. Aspek dan Rubrik Penilaian Kelompok.
No
1

2

3

Indikator Penilaian
Kejelasan dan
kedalaman
informasi

Keaktifan dalam
diskusi

Kejelasan dan
kerapian
presentasi.

Skor

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

berperan sangat aktif dalam diskusi

30

berperan aktif dalam diskusi

20

kurang aktif dalam diskusi

10

mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi

30

mempresentasikan dengan jelas dan rapi,

20

mempresentasikan dengan sangat jelas dan
kurang rapi

10

Jumlah skor maksimal
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3.

Pedoman Pen-skoran
Nilai

=

Jumlah Nilai Skor yang diperoleh
Jumlah Skor maksimal

x 100

3. Memperluas Wawasan
Dalam kolom ini guru memotivasi peserta didik untuk bisa menemukan dan
mengidentiﬁkasi dampak positif dari tolong menolong dan mencintai anak yatim. Hal
ini dimaksudkan agar semakin luaslah wawasan peserta didik dan pemahamannya
tentang “Kebahagian Si Yatim adalah Kebahgianku”, dan semakin mantap peserta
didik melakukan amal sholeh.
No

Dampak Positif

1

Keberkahan Allah akan selalu menyertai orang yang gemar menolong dan
sayang anak yatim

2

Hubungan persaudaraan sesama manusia dapat terjalin dengan kuat

3

Terwujudnya konsep Rahmatan lil ‘alamin dalam Islam

4

Terwujudnya pemerataan kesejahteraan

5

Menghilangkan rasa dengki dan dendam

Menemukan Peristiwa
Dalam kolom ini guru memotivasi peserta didik untuk bisa menemukan Asbabun Nuzul
dari surah al-Kautsar dan surah al-Ma’un dengan tujuan supaya pengetahuan dan keyakinan
peserta didik terhadap al-Quran semakin mantap.
Nama Surah

Asbabun Nuzul

Surah al-Kautsar Menurut Ibnul Munzr yang bersumber dari Ibnu
Juraij, surah ini turun berkaitan dengan wafatnya
putra Rasulullah saw., yaitu Ibrahim. Kaum Quraisy
berkata:” Sekarang Muhammad menjadi abtar
(terputus keturunannya)”. Hal ini menyebabkan
Rasulullah bersedih hati, maka turunlah surah alKautsar:1-3 sebagai penghibur Rasulullah. (Sumber :
Asbabun Nuzul latar belakang Historis turunnya
ayat-ayat al-Quran. Penulis: K.H.Q. Shaleh dan
H.A.A. Dahlan. dkk. Halaman 681)
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Surah al-Ma’un

Menurut Ibnul Munzir dari Tharif bin Abi Thalhah
yang bersumber Ibnu Abbas, surah al-Ma’un ayat 4-7
turun berkenaan dengan perbuatan kaum munaﬁkin
yang suka mempertontonkan shalat (ria) kepada kaum
mukminin dan meninggalkannya apabila tidak ada
yang melihatnya serta menolak memberikan bantuan
ataupun pinjaman. Ayat ini turun sebagai peringatan
kepada orang-orang yang berbuat seperti itu (Sumber
: Asbabun Nuzul latar belakang Historis turunnya
ayat-ayat Al-Quran. Penulis K.H.Q. Shaleh dan
H.A.A. Dahlan. dkk. Halaman 677)

5. Berlatihlah
Dalam kolom ini, guru membimbing peserta didik mengerjakan latihan, dengan berbagai
alternatif tugas dan pertanyaan, untuk menambah pemahaman peserta didik. Guru dapat juga
menambah tugas yang sesuai dengan kondisi peserta didik di daerah masing-masing.
Tugas bisa berupa :
1. Menulis Hadis tentang tolong menolong dan mencintai anak yatim.
Tulislah 1 hadis tentang tolong menolong dan 1 hadis tentang mencintai anak yatim
a. Format penilaiannya sebagai berikut:

No

Nama

Aspek yang
dinilai
1

2

Skor
Nilai
Maks

Ketuntasan
T

TT

Tindak
Lanjut
R

P

1
2
3
4
5
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b. Aspek dan rubrik yang dinilai
No
1

2

Indikator Penilaian
Kaidah penulisan

Kerapihan

Skor

Dapat menulis sesuai dengan kaidah
penulisan dengan sempurna.

30

Dapat menulis sesuai dengan kaidah tapi
kurang sempurna

20

Dapat menulis tidak sesuai dengan kaidah
dan tidak sempurna

10

Sangat rapi

25

Rapi

15

Kurang rapi

10

c. Pedoman Pen-skoran
Nilai =

Jumlah Nilai Skor yang diperoleh
Jumlah Skor maksimal

x 100

4. Menghafal Hadis tentang tolong menolong dan mencintai anak yatim.
Hafalkan Hadis tentang tolong menolong dan mencintai anak yatim

Penilaian Hafalan Hadis
a. Format Penilaian:
No.

Nama

Aspek yang
dinilai
1

1
2
3
4
5
6
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2

3

Skor
Maks.

Nilai

Ketuntasan
T

TT

Tindak
Lanjut
R

P
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h. Aspek dan rubrik penilaian
No
1

2

3

i.

Indikator Penilaian
Ketepatan

Kelancaran

Terjemahan

Skor

Melafalkan setiap lafal hadis dengan benar dan tepat

30

Melafalkan sebagian besar dari lafal hadidengan
benar dan tepat

20

Banyak kesalahan dalam pelafalan Hadis

10

Menghafalkan hadis dengan sangat lancar

30

Menghafalkan hadis dengan cukup lancar

20

Menghafalkan hadis kurang lancar dan terbata-bata

10

Menghafalkan terjemahan hadis dengan sangat
lancar dan benar

30

Menghafalkan terjemahan hadis dengan cukup
lancar dan benar

20

Menghafalkan terjemahan hadis kurang lancar dan
ada kesalahan

10

Pedoman Pen-skoran

Nilai =

Jumlah Nilai Skor yang diperoleh
Jumlah Skor maksimal

x 100

2. Membaca QS. al-Kautsar (108) dan al-Ma’un (107) tentang kepedulian sosial
3. Uji kompetensi, (berbentuk penalaran/ analisis) tujuannya untuk menguji sejauh mana
kemampuan daya nalar peserta didik terhadap pemahaman tentang isi kandungan QS. alKautsar (108) dan al-Ma’un (107) tentang kepedulian sosial serta Hadis tentang tolong
menolong dan mencintai anak yatim. Bentuk uji kompetensinya sebagai berikut :
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No

Soal

Contoh alternatif Jawaban

1

Setelah kalian memahami isi kandungan Menyadari yangi anak yatim dengan
Hadis tentang mencintai anak yatim, apa sepenuh hati, memperhatikan kebutuhan
yang harus kamu lakukan agar kamu ﬁsik dan psikologisnya.
mampu meraih surga bersama Rasulullah
yang diibaratkan dekatnya bagai jari
telunjuk dan jari tengah?

2

Memberi perhatian kepada anak yatim tidak
terbatas pada kebutuhan ﬁsik saja tapi lebih
dari itu perhatian dalam bentuk psikologis
sangat ditekankan, mengapa demikian?
Jelaskan
Pendapatmu!

Karena anak yatim sangat merindukan
ﬁgur ayah/ibu yang menjadi tempat
mengadu dan bermanja. Oleh karena itu
pemberian bantuan tidak cukup hanya
berupa bantuan ﬁsik juga disertai dengan
komunikasi pribadi yang intens untuk
memahami kebutuhan psikologis ataupun
pengembangan bakat minat anak.

6. Reﬂeksi

Dalam kolom “Akhirnya Aku Tahu” seluruh peserta didik 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 anak yatim?
b. Apa saja yang bisa kamu lakukan dalam rangka mencintai anak yatim?
c. Sebutkan isi kandungan QS. al-Ma’un!
d. Dan lain-lain
5. Guru meminta sebagian peserta didik menyampaikan hasil reﬂeksinya. Diusahakan memilih
peserta didik yang tidak terbiasa menyampaikan pendapatnya atau komentarnya.
6. 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.
7. Meminta peserta didik untuk mengerjakan uji kompetensi yang terdapat pada buku ajar
peserta didik.
8. Guru mengakhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama.
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Dalam kolom “Akhirnya Aku Tahu” bisa dijadikan rubrik rencana aksi yang diisi
sebagai bukti outentik peserta didik telah menerapkan apa yang telah dipahaminya.
Dalam tema ini, siswa diharapkan mengevaluasi apa yang sudah diperbuat dari rutinitas
mereka dalam kesehariannya, dan mencoba untuk senantiasa meningkatkan kualitas
amal perbuatan mereka. Untuk itu guru harus memotivasi peserta didik untuk menulis
hal-hal yang sudah menjadi rutinitas mereka. Gunakan tabel di bawah ini untuk
mempermudah muhasabah mereka.
NO

Kepedulian Sosial

Tujuan

1

Menyeberangkan orang tua di
Jalan

Membantu agar terhindar dari Laka

2

Mendengarkan keluh kesah
teman

Membantu memberi solusi terhadap
masalah yang sedang dihadapi

3

Berinfak di “Jum’at beramal”

Membantu meringankan beban teman.

4

Dan lain-lain

Ttd Orang
Tua

9. Guru menindak lanjuti rubrik yang terkumpul dari siswa dan mengevaluasinya.

D. 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, biasanya berupa soal pilihan atau uraian.
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E. Pengayaan
Peserta didik yang sudah menguasai materi, mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan
oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan tentang Keesaan Allah bahan nilai bagi peserta didik
yang berhasil dalam pengayaan).

Contoh Soal Uji Kompetensi
A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar!
1. Tolong-menolong dalam kehidupan sangat dibutuhkan, kesadaran seseorang bahwa ia
tidak akan mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, mendorong seseorang
memiliki sikap....
2.

ِ وﻣﻦ َﻛﺎ َن ِﰲ ﺣﺎﺟ ِﺔ أ
ﺎﺟﺘِ ِﻪ
َﺧ ِﻴﻪ َﻛﺎ َن ﱠ
َ اﻪﻠﻟُ ِﰲ َﺣ
َ َ
ْ ََ

Hadis tesebut menjelaskan adanya himbauan kepada setiap muslim untuk....

3.

ِ
َﺧﻮ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِِﻢ
ُ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠ ُﻢ أ

Terjemahan Hadis tersebut ialah....

4. Pak Amiruddin seorang kaya di kampungnya. Kehidupan masyarakat di sekitarnya
mayoritas kekurangan. Siapa saja yang meminjam uang kepadanya selalu diberi dengan
syarat mengembalikannya harus ada kelebihan 5 %. Sikap Pak Amiruddin jika dikaitkan
dengan tolong menolong ialah....
5.

ﺎﺳﺘـََﺮﻩُ ﷲُ ِﰱ اﻟ ﱡﺪﻧـْﻴَﺎ َواْﻻَ ِﺧَﺮِة
َوَﻣ ْﻦ َﺳﺘـََﺮ ُﻣ ْﺴﻠِ ًﻤ
َ
Potongan Hadis tersebut berisi tentang janji Allah

terhadap muslim yang menjaga

rahasia saudaranya yaitu …
B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Jelaskan mengapa orang Islam wajib memiliki kepedulian sosial?
2. Jelaskan bagaiman perwujudan rasa syukur terhadap nikmat Allah menurut surah alKautsar!
3. Sebutkan 5 dampak positif sikap tolong menolong dan mencintai anak yatim dalam
kehidupan!
4. Sebutkan 3 contoh perilaku orang yang mendustakan agama yang terjadi di masyarakat
dalam kehidupan sehari-hari!
5. Arin dikenal sebagai anak yang berprestasi, setiap penerimaan rapot, ia senantiasa
mendapatkan nilai tertinggi. Saat belajar, ia tidak mau diganggu. Suatu ketika, ia sedang
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asik belajar, adiknya, yang sudah yatim, menangis minta diambilkan minum, ibunya
sedang sibuk melayani pembeli yang menjadi pekerjaan pokok setiap hari. Ibunya
meminta Arin untuk menolong adiknya sejenak. Namun ia menolak karena sedang
belajar.
a. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Arin?
b. Apa yang akan kamu lakukan, jika kamu berada di dekat mereka?

KUNCI JAWABAN
Isian:
No

Jawaban

1

suka menolong

2

membantu saudaranya

3

seorang muslim adalah saudara muslim yang lain

4

tidak memperdulikan nasib masyarakat di sekitarnya

5

Allah akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat

Soal Uraian:
NO

JAWABAN

SKOR

1

Sebab manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa mengadakan
hubungan dengan sesama, manusia juga makhluk yang tidak mampu
memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain, untuk memenuhi
kebutuhannya manusia perlu mengadakan hubungan kerja sama dengan
pihak lain. Kerjasama dengan orang lain dapat terbina dengan baik jika
masing-masing pihak mempunyai kepedulian sosial.

5

2

Perwujudan rasa syukur atas nikamat yang telah diberikan kepada kita
menurut surah al-Kautsar adalah dengan melaksanakan shalat dan
berkurban. Shalat sebagai bukti kehambaan manusia dihadapan Allah,
berkurban merupakan ibadah yang mempunyai dua dimensi, yaitu ibadah
kepada Allah yang mementingkan ketaatan dan keihlasan. Kurban juga
memiliki nilai ibadah sosial karena sebagian daging kurban dibagikan
kepada masyarakat, fakir miskin utamanya.

5
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3

a. Terwujudnya Islam sebagai rahmatan lil alamin
b. Terjalinnya hubungan persaudaraan yang erat di masyarakat
c. Menciptakan kondisi masyarakat yang kuat dan harmonis
d. terwujudnya pemerataan kesejahteraan
e. menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya.

5

4

a. Menyia-nyiakan pendidikan anak yatim
b. Memakan harta anak yatim.
c. Tidak peduli terhadap nasib orang miskin

4

5

Sikap arin kurang bijaksana, melihat kesibukan ibunya, seharusnya dia
mau membantu adiknya, karena belajar dapat ditunda sementara waktu.
Mengingatkan kepada arin dengan halus agar dia bersedia membantu
adiknya.

5

Skor maksimal

30

Nilai:
Skor = @1 X 5 = 5
Skor maksimal 30
Nilai Akhir = (skor a + skor b) X 100 = 100
35

E. Remidial
Pada dasarnya ada banyak sekali program remedial (remedial teaching) yang dapat digunakan,
diantara yang sering banyak dilakukan guru, yaitu:
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 peserta didik 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. Remidial test, guru mengadakan penilaian kembali dengan soal sejenis, atau soal dengan
standar yang sama.
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Jadi dalam hal ini peserta didik yang belum menguasai materiakan dijelaskan kembali oleh
guru materi tentang “Tolong-menolong dan mencintai anak yatim”. Guru akan melakukan
penilaian dengan soal-soal yang sudah dipersiapkan.
Remedial test bisa dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan contoh: pada
saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam
pelajaran selesai).

F. Interaksi Guru Dengan Orang Tua
Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Berlatihlah” dan “Akhirnya Aku Tahu”
dalam buku teks kepada orang tuanya. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku
penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan perilaku peserta didik setelah
mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung, maupun melalui telepon,
tentang perkembangan perilaku peserta didik.
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BAB -IV

Kuperindah Bacaan
Al-Quran Dengan Tajwid
(Hukum Bacaan Lam dan Ra)

Hukum Bacaan Lam dan Ra’

A. Kompetensi Inti
KI 1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI 2 Menghargai, dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi,
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
KI 3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa
Keingin tahuanmu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena
dan kejadian tampak mata.
KI 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.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator
3.1. Memahami ketentuan hukum bacaan 3.1.1. Menyebutkan pengertian hukum bacaan
lam dan ra dalam QS. al-Humazah
lam dan ra' dalam QS. al-Humazah
(104), QS. at-Takatsur (102), dan
(104), QS. at-Takatsur (102), dan surahsurah-surah lain dalam al-Quran
surah lain dalam al-Quran
3.1.2. Menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan lam
dan ra dalam QS. al-Humazah (104),QS.
at-Takatsur (102), dan surah-surah lain
dalam al-Quran
3.1.3. Mendiskripsikan cara membunyikan
hukum bacaan lam dan ra dalam QS. alHumazah (104), QS. at-Takatsur (102),
dan surah-surah lain dalam al-Quran
3.1.4.

Mengidentiﬁkasi hukum bacaan lam
dan ra dalam QS. al-Humazah (104),QS.
at-Takatsur (102), dan surah-surah lain
dalam al-Quran

Al-Quran Hadis Kurikulum 2013

75

Kuperindah Bacaan Al-Quran Dengan Tajwid

3.1.5. Menyimpulkan cara membaca bacaan
lam dan ra dalam QS. al-Humazah (104),
QS. at-Takatsur (102), dan surah-surah
lain dalam al-Quran
4.1. Mendemonstrasikan hukum bacaan 4.1.1. Mempraktikan bacaan lam dan ra dalam
lam dan ra dalam QS. al-Humazah
QS. al-Humazah (104), QS. at-Takatsur
(104), QS. at-Takatsur (102), dan
(102), dan surah-surah lain dalam alsurah-surah lain dalam al-Quran
Quran

C. Materi Pokok
1. Hukum Bacaan Lam (

)ل

Di dalam Ilmu Tajwid hukum membaca Lam ada dua macam, yaitu :

 ) ﺗﻔﺨﻴﻢtebal / Mufakhkhamah
c. Lam Tarqiq (  ) ﺗﺮﻗﻴﻖTipis / Muraqqaqah
Hukum Bacaan Ra ( ) ر
Hukum membaca huruf ra (  ) رdibagi menjadi tiga macam, yaitu :
e. Tafkhim (  ) ﺗﻔﺨﻴﻢartinya tebal / Mufakhkhamah
f. Tarqiq ( ) ﺗﺮﻗﻴﻖtipis / Muraqqaqah
g. Jawazul Wajhain ( )ﺟﻮاز اﻟﻮﺟﻬﲔartinya boleh dibaca tebal dan
b. Lam tafkhim (

4.

boleh dibaca

tipis.

8. Menerapkan Hukum Bacaan Lam dan Ra Dalam Al-Quran Surah Al-Humazah dan
at-Takatsur.

D. Proses Pembelajaran
Persiapan
1. Guru mengucapkan salam dan mengajak berdoa bersama.
2. Guru menanyakan keadan peserta didik, mengecek kehadiran, kerapian, dan kondisi
kelas.
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3. Guru mereview sekilas tentang pembelajaran sebelumnya.
4. Guru menyampaikan hal-hal yang akan dilakukan pada pertemuan itu.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
6. Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu bisa berupa gambar atau
menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
7. Guru mengajak peserta didik untuk mengamati gambar/tayangan yang sudah disiapkan.

Pelaksanaan
1. Mencermati Ayat
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Lafadz

َﺷ َﻌﺎﺋَِﺮ اﻟ ٰﻠّ ِﻪ
اﳊََﺮ َام
ْ ﱠﻬَﺮ
ْ َوﻻ اﻟﺸ
َوﻻ َْﳚ ِﺮَﻣﻨﱠ ُﻜ ْﻢ
ِ ﻳﺪ اﻟْﻌِ َﻘ
ﺎب
ُ َواﺗـﱠُﻘﻮا اﻟ ٰﻠّﻪَ إِ ﱠن اﻟ ٰﻠّﻪَ َﺷ ِﺪ
َوَﻣﺎ أ ُِﻫ ﱠﻞ ﻟِﻐَ ِْﲑ اﻟ ٰﻠّ ِﻪ
ِﻣ ْﻦ ُﻛ ِّﻞ ﻓِْﺮﻗٍَﺔ
ِ ٍِ
ٌﻳـَْﻮَﻣﺌﺬ َﳋَﺒﲑ
ِ
ِ
ِ
ﻳﻦ
َ َﻋﻠَﻰ أ َْد َ رُﻛ ْﻢ ﻓـَﺘـَﻨـَْﻘﻠﺒُﻮا َﺧﺎﺳ ِﺮ

Hukum bacaan
Lam tafkhim
Ra' tafkhim
Ra' Tarqiq
Lam Tafkhim
Lam Tarqiq
Jawazul Wajhain
Ra' Tarqiq
Ra' Tarqiq

1. Guru mengajak peserta didik mencermati ayat al-Quran yang tersaji di atas.
2. Guru melafalkan dengan benar (sesuai ketentuan hukum bacaan/tajwid) peserta didik
menirukannya.
3. Guru memberikan penjelasan tambahandan penguatan yang dikemukaan peserta didik
tentang hasil pengamatannya, dan mengaitkannya dengan tema “Kuperindah Bacaan AlQuran Dengan Tajwid (Hukum Bacaan Lam dan Ra')”
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2. Ungkapan Rasa Keingin Tahuanmu
Dalam kolom ini guru berusaha untuk menstimulasi peserta didik agar kritis mencermati ayatayat tersebut. Sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan/
pernyataan,
Guru mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengan sikap yang harus diperhatikan peserta didik:
1. Guru harus memotivasi peserta didik untuk lebih kritis dan menggali pertanyaan-pertanyaan
sebanyak mungkin
2. Guru mengajarkan bagaimana menghargai pendapat/berbicara orang lain
3. Peserta didik mengungkapkan pertanyaan-pertanyaannya secara tertulis atau lisan.
4. Guru bisa meminta salah satu peserta didik untuk menulis semua pertanyaan-pertanyaan
yang merupakan hasil pengamatannya di papan tulis atau meminta salah satu peserta didik
untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan tersbut di depan.
5. Guru dan peserta didik menyimak dan memberi apresiasi lewat ungkapan “bagus!” atau
tepuk tangan.
6. Guru mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan selanjutnya dengan mengangkat
pertanyaan/pernyataan yang sesuai materi yang menjadi pembahasan.

Beberapa contoh yang bisa menjadi acuan pertanyaan:
No.

Kata tanya

Pertanyaan

1

Apa

Apa yang dimaksud hukum bacaan lam?
Apa syarat lam di baca tebal

2

mengapa

Mengapa ra' bisa dibaca tafkhim, tarqiq dan jawazul wajhain?

3

Dan lain-lain

Catatan
1. Guru harus bisa mendorong peserta didik untuk kritis dan memiliki pertanyaan-pertanyaan
sebanyak mungkin dan tidak perlu mengomentarinya.
2. Peserta didik mengungkapkan pertanyaan-pertanyaannya lewat lisan.
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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
selanjutnya.

3. Menambah Wawasan
Pada tahapan ini, guru dan peserta didik melakukan hal-hal berikut:
1. Guru membentuk kelompok kerja untuk membahas atau mencari jawaban dari pertanyaaan
yanag disepakati.
2. Guru meminta peserta didik melakukan eksplorasi (membaca dan menelaah berbagai
sumber atau mencermati kolom “Bukalah Wawasanmu” di Buku Siswa), untuk mencari
jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan batasan waktu yang disepakati
bersama.
3. Guru meminta peserta didik untuk menulis hasil pencaharian jawaban yang diperoleh dari
hasil eksplorasi yang mereka lakukan.
4. Jika ada kelopok yang tidak mendapatkan jawaban, guru memperbolehkan peserta didik
untuk bertukar pikiran dengan teman dari kelompok lain, atau guru bisa memberikan
penjelasan/arahan singkat dan mempersilakan mereka untuk menindak lanjutinya.

Bukalah Wawasanmu (buku siswa)
Keindahan al-Quran, setiap orang dituntut untuk membaca al-Quran adalah bacaan yang mulia,
yang diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Ia diturunkan dengan segenap
keindahan bahasa dan puncak kefasihan yang tiada tandingannya. Maka, untuk mengapresiasi
dengan baik dan benar. Salah satunya dengan membaca sesuai kaidah-kaidah ilmu tajwid. Lebih
dari itu, kita pun dianjurkan menghiasai al-Quran seindah mungkin dengan tartil, mujawwad,
dan nada-nada yang mendorong orang-orang untuk menghayati dan memahami maknanya.
Dengan bacaan yang benar dan indah, diharapkan akan medapatkan limpahan pahala bagi
pembaca dan pendengarnya. Sebaliknya, jika kita mengabaikan tajwid dalam membaca
al-Quran , kita akan terjebak dalam kesalahan membaca hingga mempengaruhi arti dan maksud
dari pesan-pesan al-Quran . Selain itu, membaca al-Quran dengan benar juga akan menambah
kekhusukan dalam beribadah. Maka dari itu, agar kalian mampu membaca al-Quran dengan
baik dan benar kalian harus mempelajari ilmu tajwid dengan sebaik-baiknya.
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Di bawah ini, kita akan mempelajari ilmu tajwid berkaitan dengan hukum bacaan Lam dan Ra.
A. Hukum Bacaan Lam ()ﻝ
Di dalam Ilmu Tajwid hukum bacaan Lam ada dua macam, yaitu:
1. Lam tafkhim (  ) ﺗﻔـﺨﻴﻢtebal / Mufakhkhamah

ﷲ

Apabila ada huruf Lam ( )ﻝdalam lafzul jalalah ( ) yang didahului huruf berharakat
fathah ( )ـَـatau dhammah ()ـُـ. Maka harus dibaca tafkhim atau tebal. Lam yang terdapat
dalam lafzul Jalalah dinamakan lam jalalah. Cara membacanya dengan menjorokkan
atau memoncongkan kedua bibir ke depan.
Contoh:

 ) ﷲyang didahului huruf yang berharakat fathah
ِ ِٰ
ِ
َ  ﻗُ ْﻞ ُﻫ َﻮﷲُ أ- ُﻣﻊ ﷲ
َ
ُ ﻻَإﻟﻪَ إﻻﱠﷲ- ُ َﺷﻬ َﺪﷲ- َﺣ ٌﺪ
- Lafzul Jalalah (  ) ﷲyang didahului huruf yang berharakat damah
ِ  ﻋﺒ ُﺪ-  ُﳛﺒِﺒ ُﻜﻢ ﷲ-  ﻳـﺆﺗِﻴﻬﻢ ﷲ ﺧﻴـﺮا- ﷲ
ِ ُور ْﲪﺔ
ﷲ
َ ََ
َْ
ُ ُ ْْ
ًْ َ ُ َ ُْ
Lam Tarqiq (  ) ﺗﺮﻗﻴﻖTipis / Muraqqaqah
- Lafzul Jalalah (

2.

Huruf Lam dibaca tarqiq terdapat dalam dua keadaan, yaitu:

ﷲ

a. Lam yang terdapat pada lafzul jalalah ( ) dan didahului oleh huruf berharakat
kasrah. ()ـِـ. Posisi mulut tidak menjorok kedepan.
Contoh:

ِ  ِﰱ ِدﻳ ِﻦ- ﷲ
ِ  ِﰱ رﺳﻮِل- ﷲ
ِ ﺑِﺴ ِﻢ
َ
اﺟﺎ
ﻮ
ـ
ﻓ
أ
ﷲ
ْ
ْ
ًَ
ُْ َ
ْ
ْ

b. Semua huruf lam yang terdapat dalam lafal selain lafzul jalalah
Contoh:

B. Hukum Bacaan Ra ()ﺭ

 ﻟُ َﻤَﺰٍة-  ﻟِ ُﻜ ِّﻞ- َو َﻋﻠﱠ َﻢ

Hukum bacaan ra' ( )ﺭdibagi menjadi tiga, yaitu:
1. Ra' Tafkhim (  ) ﺗﻔﺨﻴﻢartinya ra' yang dibaca tebal.
Ra dibaca tebal bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
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a. Jika huruf ra berharakat fathah atau fathatain
Contoh:

(  ًر/ ) َر

- Ra fathah

 اَﻟَ ْﻤﺘـََﺮ- ُ ﻏُ ِﻔَﺮﻟَﻪ-  َرِّ ﻟْ َﻔﻠَ ِﻖ- ) َر ( َرﺑﱡ ُﻜ ْﻢ

- Rafathatain

b.

ﺷﺮا
ً -  ﻃَﻴـًْﺮا-  َﺧﻴـًْﺮا- ) ًر ( َ ًرا
Jika huruf ra berharakat dhammah atau dammatain (  ر/ ) ر
ٌ ُ

Contoh:

ِ  ﻧَﺼﺮ-  أَ ْﻛﺒـﺮ-  َﻛ َﻔﺮوا- رِزﻗـﻨﺎ
( ﷲ ) ُر
َْ ُ
ُْ
ُْ
َُ
Ra dhammatain (  ﻧﻮر ) ر-  ﻣﱪور-  أﺟﺮ- ﻏﻔﻮر
ٌ ٌ
ٌُ َ
ٌ
ٌ

- Ra dhammah
-

c. Jika ra berharakat sukun jatuh setelah huruf berharakat fathah atau dhammah

(ـَـ+ ْر/ ُ ـ+ْ)ر

Contoh:

( َ ـ ـ ـ+) ْر
 َو ْاﳓَْﺮ-  ﻓَﺄَﺛـَْﺮﻧَﺒِ ِﻪ-  ﺗـَْﺮِﻣْﻴ ِﻬ ْﻢ- َوأ َْر َﺳ َﻞ
Ra sukun jatuh sesudah huruf berharakat dhammah (  ـ ـ ـ+) ر
ُ ْ
ِ
 ُﻣ ْﺮﺗـََﻔ ًﻘﺎ-  ﻗـُْﺮآ ٌن- ﲔ
َ ْ  ُﻣ ْﺮ َﺳﻠ- ﺗـُْﺮ َﲪُْﻮ َن

- Ra sukun jatuh setelah huruf fathah

-

d. Jika ra berharakat sukun didahului huruf yang berharakat kasrah tetapi kasrahnya
tidak asli dari kalimat itu.
Contoh:

( ِ ـ ــ+  ْر/ kasrah tidak asli

ِ ا- اِرِﺟﻌِﻰ
 اِْر َﲪْﻨَﺎ- ﺐ
ﻛ
ر
َ
ْ ْ
ْ ْ

e. Jika ra sukun didahului huruf berharakat kasrah asli, tetapi setelah ra sukun ada
huruf isti’la
yang tidak kasrah (huruf isti’la tidak kasrah
kasrah asli). Adapun huruf isti’la` itu ialah

( ) إﺳـﺘـﻌـﻼء

Contoh:

 ق-  غ-  خ-  ظ-  ط- ض-ص

+ ِ ـ ــ+  ْر/

ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ﺎد
ٌﺻ
َ  ﻣ ْﺮ-  ﻣ ْﻦ ُﻛ ِّﻞ ﻓ ْﺮﻗَﺔ- ﺎس
ٌ َﻗ ْﺮﻃ
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2. Tarqiq (

 ) ﺗﺮﻗﻴﻖtipis / Muraqqaqah

Ra’ tarqiq atau muraqqaqah ialah ra’ yang dibaca tipis. Di dalam ilmu tajwid ra’ ( ) ﺭ
dibaca tipis jika memenuhi persyaratan-persyaratan berikut, yaitu:
a. Jika ra’ berharakat kasrah atau kasratai ( ِﺭ

/) ٍﺭ

Contoh:
- Ra’ dikasrah ( ) ِﺭ

-

-  ِﻣ َﻦ اﻟِّﺮ َﺟ ِﺎل- ٌ َﻛ ِﺮْﱘ- َوِﻣﻦ َْﺷِّﺮ

Ra’ di-kasratain ( ) ٍﺭ

 ﻟَِﻔ ْﻰ ُﺧ ْﺴ ٍﺮ- ﻀِّﺮ
ُ ِﺑ

b. Jika ra’ sukun dan huruf sebelumnya berharakat kasrah asli, tapi setelah ra’ sukun
bukan huruf isti’la. (bukan huruf isti’la +  ْﺭ+ ِ )ــ.
Contoh:

 ِﻣ ْﺮﻓـًَﻘﺎ-  َوأَﻧْ َﺬ ْرﺑِِﻪ- ُ ﻓـَﺒَ ِّﺸ ْﺮﻩ- ﻓِْﺮ َﻋ ْﻮ َن

c. Jika ra’ terdapat pada tempat pemberhentian atau waqaf dan huruf sebelumnya ya
sukun (ra’ waqaf + ﻱ
ْ )
Contoh:

ِ  وﻫﻮ-ﺷﻴ ٍﺊ ﻗَ ِﺪﻳـﺮ
ِ  َِﲰﻴﻊ ﺑ- اﳋَﺒِﲑ
ﺼﻴـٌْﺮ
ْ ْ اﻟﻌﻠْﻴ ُﻢ
َ َ ُ َ ٌْ ْ َ
َ ٌْ

d. Jika ra di-waqaf-kan dan huruf sebelumnya berharakat kasrah (ra’ waqaf + ِ )ــ
Contoh:

C. Jawazul Wajhain

ِ ِ
ِ
ﺼْﻴ ِﻄ ٍﺮ
َ ُ ﲟ-  ُﻫ َﻮاﻟْ َﻜﺎﻓ ُﺮ- َوﻻَ َﺻَﺮ
()ﺟﻮاز اﻟﻮﺟﻬﲔ

Jawazul Wajhain artinya boleh dibaca tebal atau tipis.
Huruf ra’ boleh dibaca tafkhim atau tarqiq jika ra’ sukun didahului dengan huruf berharakat
kasrah, sedangkan setelah ra’ sukun itu ada huruf isti’la yang dikasrah. (huruf isti’la yang
dikasrah + +ِ )

ْﺭ

Contoh:

ٍ  ِِﲝ ْﺮ- ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﺮ ِﺿ ِﻪ
ص
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D. Menerapkan Hukum Bacaan Lam dan Ra Dalam Al-Quran Surah Al-Humazah dan
Takatsur.
Untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang hukum bacaan lam dan ra’, bukalah
al-Quran dan bacalah surat al-Humazah dan at-Takatsur di bawah ini dengan memperhatikan
kalimat yang mengandung hukum bacaan lam dan ra’. Ucapkanlah huruf lam dan ra’ yang
ada di dalamnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah kalian pelajari.

1. Al-Humazah

ِ
ِ
(٣) َُﺧﻠَ َﺪﻩ
ْ ﺐ أَ ﱠن َﻣﺎﻟَﻪُ أ
َ ( اﻟﱠﺬي َﲨَ َﻊ َﻣ ًﺎﻻ َو َﻋﺪ١) َوﻳْ ٌﻞ ﻟّ ُﻜ ِّﻞ ُﳘََﺰٍة ﻟﱡ َﻤَﺰٍة
ُ ( َْﳛ َﺴ٢) ُﱠدﻩ
ِ( َ ر ﱠ٥) ُاﳊﻄَﻤﺔ
ِ اﳊﻄَﻤ
ِ
( اﻟﱠِﱵ٦) ُاﻪﻠﻟ اﻟْ ُﻤﻮﻗَ َﺪة
ﺎ
ﻣ
اك
ر
َد
أ
ﺎ
ﻣ
و
(٤)
ﺔ
ْ
َ
ْ
ُ
َ ُ َ َ ََ
َ ُْ َﻛ ﱠﻼ ﻟَﻴُﻨﺒَ َﺬ ﱠن ﰲ
ٍ
ِ
ِ ِ
(٩) ﱠد ٍة
َ ( ِﰲ َﻋ َﻤﺪ ﱡﳑَﺪ٨) ٌﺻ َﺪة
َ ( إِﻧـﱠَﻬﺎ َﻋﻠَْﻴ ِﻬﻢ ﱡﻣ ْﺆ٧) ﺗَﻄﱠﻠ ُﻊ َﻋﻠَﻰ ْاﻷَﻓْﺌ َﺪة

2. At-Takatsur

( ﰒُﱠ َﻛ ﱠﻼ٣) ف ﺗـَْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن
َ ( َﻛ ﱠﻼ َﺳ ْﻮ٢) ( َﺣ ﱠ ٰﱴ ُزْرُﰎُ اﻟْ َﻤ َﻘﺎﺑَِﺮ١) أَ ْﳍَﺎ ُﻛ ُﻢ اﻟﺘﱠ َﻜﺎﺛـُُﺮ
ِ ( َﻛ ﱠﻼ ﻟَﻮ ﺗـَْﻌﻠَﻤﻮ َن ِﻋ ْﻠﻢ اﻟْﻴَ ِﻘ٤) ف ﺗـَْﻌﻠَﻤﻮ َن
ْ ( ﻟَﺘـََﺮُو ﱠن٥) ﲔ
( ﰒُﱠ٦) اﳉَ ِﺤ َﻴﻢ
ُ ْ
ُ َ َﺳ ْﻮ
َ
ِ ﲔ اﻟْﻴَ ِﻘ
(٨) ( ﰒُﱠ ﻟَﺘُ ْﺴﺄَﻟُ ﱠﻦ ﻳـَْﻮَﻣﺌِ ٍﺬ َﻋ ِﻦ اﻟﻨﱠﻌِﻴ ِﻢ٧) ﲔ
َ ْ ﻟَﺘـََﺮُوﻧـﱠَﻬﺎ َﻋ
4. Penalaran
Pada kegiatan ini, terdapat berbagai pilihan kegiatan yang dapat membantu peserta didik untuk
dapat menalar dan mengembangkan pikirannya. Sehingga peserta didik semakin kuat
pemahaman dan berkembang daya nalarnya. (kondisional, guru dapat menugaskan peserta
didik dengan skala prioritas mana tugas penalaran yang dapat digunakan atau mungkin dapat
dilakukan semua).
Untuk lebih memahami dan mendalami materi tersebut di atas, berdiskusilah dengan teman
kalian dengan langkah-langkah berikut :
a. Berkelompoklah 5 orang setiap kelompok!
b. Siapkan alat tulis untuk mencatat hasil diskusi!
c. Hargai pendapat temanmu!
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d. Presentasikan hasil diskusi di depan kelompok lain,
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lafal

Hukum Bacaan

ﺎﻫ ْﻢ
ُ ََرَزﻗـْﻨ
ِ ِو
ﻵﺧَﺮِة
َ
ِ
ﻚ اﻟﱠ ِﺬي َﺧﻠَ َﻖ
َ ِّاﻗـَْﺮأ ِ ْﺳ ِﻢ َرﺑ
َﺣ ﱠﱴ ُزْرُﰎُ اﻟْ َﻤ َﻘﺎﺑَِﺮ
ِ
ِ
اﻷﻣﻮِر
ُ ﻣ ْﻦ َﻋ ْﺰ م
َﺣ ٌﺪ
َ ﻗُ ْﻞ ُﻫ َﻮ ﷲُ أ
ِ ِﰲ ﺳﺒِ ِﻴﻞ
ﷲ
َ
ِﻣﺮﺿ ِﺎة ﱠ
اﻪﻠﻟ
َ َْ
َُِّﻳـُﺒ
ُﲔ ﷲ
َو ْﺟ ِﻪ ﷲ

Tanggal Penilaian

Nilai

Keterangan

Ra Tafkhim
Ra Tafkhim
Ra Tafkhim
Ra Tafkhim
Ra Tarqiq
Lam Tahkhim
Lam Tarqiq
Lam Tarqiq
Lam Tafkhim
Lam Tarqiq
Paraf Orang Tua

Paraf Guru

Petunjuk Pelaksanaan Diskusi.
1. Guru menjelaskan pengantar tentang tata cara berdiskusi, antara lain
a. Setiap kelompok harus memilih ketua dan sekretaris.
b. Setiap kelompok mendiskusikannya dengan menkaji “Bukalah Wawasanmu”atau
melihat sumber lain.
c. Setiap kelompok mencatat hasil diskusinya di kertas dengan rapi (bisa disediakan oleh
guru atau dari peserta didik).`
d. Setiap kelompok meletakkan hasil kerjanya di atas mejanya.
e. Setiap kelompok bergeser kelompok lain untuk mengamati hasil diskusi kelompok
lain.
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6. Guru melakukan pengamatan selama diskusi berlangsung. Gunakan Format penilaian
“Unjuk kerja”.
7. Setelah selesai diskusi, tiap kelompok berputar untuk mengamati hasil diskusi kelompok
lain.
8. Setelah selesai, tiap kelompok kembali ke tempatnya masing-masing.
9. Guru meminta tiap kelompok memberikan komentar tentang persamaan dan perbedaan
hasil diskusi antara kelompoknya dengan kelompok lain.
10. Guru meminta pendapat dari peserta didik secara jujur, kelompok mana yang paling baik
hasil diskusinya.
11. Guru tidak perlu mengomentari tentang hasil penilaian peserta didik.
12. Guru mengakhiri kegiatan diskusi dengan memberikan semangat dan menghargai semua
usaha peserta didik.

Penilaian Diskusi
A. Penilaian Individu
1. Format Penilaian Individu
Aktiﬁtas
No

Nama
Peserta didik

Kerjasama
1

2

3

Pengendalian
Emosi

Keaktifan
4

1

2

3

4

1

2

3

4

Inisiatif
1

2

3

Skor
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2. Aspek dan rubrik penilaian
No
1

2

3

4

Indikator Penilaian
Kerjasama

Keaktifan

Pengendalian
emosi

Inisiatif

Skor

Belum memperlihatkan kerjasama dengan
temannya

1

Mulai memperlihatkan kerjasama dengan
temannya

2

Mulai berkembang kerjasama dengan temannya

3

Mulai membudayakan kerjasama dengan
temannya

4

Belum memperlihatkan keaktifannya dalam
berdiskusi dan selama proses melaksanakan tugas

1

Mulai memperlihatkan keaktifannya dalam
berdiskusi dan selama proses melaksanakan tugas

2

Mulai berkembang keaktifannya dalam berdiskusi
dan selama proses melaksanakan tugas

3

Mulai membudayakan keaktifannya dalam
berdiskusi dan selama proses melaksanakan tugas

4

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

belum memperlihatkan inisiatifnya

1

mulai memperlihatkan inisiatifnya

2

mulai berkembang inisiatifnya

3

mulai membudayakan inisiatifnya

4

Total

16

3. Pedoman Pen-skoran
Nilai
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Jumlah Nilai Skor yang diperoleh
Jumlah Skor maksimal (16)
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B. Penilaian Kelompok
1. Format Penilaian Kelompok
No.

Nama peserta didik

Aspek yang dinilai
1

2

3

Skor
Maks.

Nilai

2. Aspek dan Rubrik penilaian kelompok
No
1

2

3

Indikator Penilaian
Kejelasan dan
kedalaman
informasi.

Keaktifan
dalam diskusi

Kejelasan dan
kerapian
presentasi.

Skor

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

berperan sangat aktif dalam diskusi

30

berperan aktif dalam diskusi

20

kurang aktif dalam diskusi

10

mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi

30

mempresentasikan dengan jelas dan rapi,

20

mempresentasikan dengan sangat jelas dan kurang rapi

10

Jumlah skor maksimal

180
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3. Pedoman Pen-skoran
Nilai

=

Jumlah Nilai Skor yang diperoleh
Jumlah Skor maksimal

x 100

5. Berlatih

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 madrasah setempat dan kebutuhan peserta
didik. Beberapa alternatif latihan antara lain sebagai berikut:
A. Uji Kompetensi dalam bentuk soal penalaran (terdapat di buku siswa)
1. Rasul bersabda “Bacalah al-Quran! Sesungguhnya al-Quran akan datang pada hari
kiamat memberi syafaat bagi para pembacanya”. Jelaskan pendapatmu apa yang
dimaksud syafaat dalam hadis tersebut? Upaya-upaya yang harus kamu tempuh untuk
mendapatkan syafaat itu?
Contoh Jawaban: Kelak di hari kiamat akan didatangkan pahala-pahala orang yang
membaca al-Quran dan yang mengamalkannya. Pahala-pahala itulah yang akan menjadi
syafaat.
Upaya-upaya yang harus ditempuh yaitu membaca al-Quran dengan tartil dan
menghayati isi kandungannya kemudian mengamalkan isi kandungan tersebut.
2. Ada sebagian orang berpendapat bahwa mempelajari ilmu tajwid tidak perlu sebab
ilmu tajwid berkembang setelah Rasulullah wafat. Bagaimana pendapatmu terhadap
pernyataan tersebut? Jelaskan!
Contoh Jawaban: tidak sependapat, sebab ilmu tajwid meskipun berkembangnya
setelah Rasul wafat, namun pada dasarnya ilmu tajwid itu merupakan suatu cabang
ilmu yang dihasilkan dari pengamatan terhadap bacaan al-Quran, sehingga dari
pengamatan itu tersusun kaidah-kaidah yang berfungsi sebagai rumus yang pasti untuk
menghasilkan bacaan yang benar sesuai dengan bacaan Rasulullah.

Skor penilaian sebagai berikut:
a. Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang ditentukan
dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 100.
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b. Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan
perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90.
c. Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan
perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, nilai 80.
B. Soal pengembangan dari guru :
1. Mengidentiﬁkasi hukum bacaan lam dan ra’ pada surah al-Humazah dan surah atTakatsur.
2. Melafalkan ayat yang mengandung hukum bacaan lam dan ra’.
No

Lafadz

1
2

dst

Hukum bacaan

ْ َوَﻣﺎ أ َْدَر َاك َﻣﺎ
ُاﳊُﻄَ َﻤﺔ

Surat/Ayat ke
Al-Humazah ayat 5

Ra’ tafkhim

3
4
5
6
7

C. Penilaian sikap dalam mengidentiﬁkasi hukum bacaan.
1. Format penilaian
No.

Nama peserta
didik

Aspek yang
dinilai
1

2

3

Skor
Maks.

Nilai

Ketuntasan
T

TT

Tindak
Lanjut
R
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2. Aspek dan Rubrik Penilaian
No
1

2

3

Indikator Penilaian
Kedisiplinan

Antusiasme

Kejelasan dan
kerapian hasil
tugas

Skor

Tepat waktu dalam penyerahan tugas.

26 – 30

Terlambat dalam penyerahan tugas.

10 – 25

Sangat antusias dalam mengerjakan tugas.

26 – 30

Biasa saja dalam mengerjakan tugas.

16 – 25

Enggan mengerjakan tugas.

10 – 15

Hasil tugas yang diserahkan sangat rapi dan
jelas.

31 – 40

Hasil tugas yang diserahkan cukup rapi dan jelas

21 – 30

Hasil tugas yang diserahkan tidak jelas dan
asal-asalan.

10 – 20

3. Pedoman Pen-Skoran
Nilai =

Jumlah Nilai Skor yang diperoleh
Jumlah Skor maksimal

x

100

D. Penilaian “TILAWAH AYAT”
1. Format Penilaian
No.

90

Nama peserta
didik

Aspek yang
dinilai
1
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2

3

Skor
Maks.

Nilai

Ketuntasan
T

TT

Tindak
Lanjut
R

P

Hukum Bacaan Lam dan Ra’

2. Aspek dan rubrik penilaian tilawah ayat:
No
1

2

Indikator Penilaian
Tajwid

Fashahah

Tartil
3

Skor

Melafalkan setiap lafal dengan benar dan tepat

30

Melafalkan sebagian besar dari lafal dengan benar
dan tepat

20

Banyak kesalahan dalam pelafalan ayat

10

Melafalkan ayat dengan sangat lancar

30

Menghafalkan ayat dengan cukup lancar

20

Menghafalkan ayat kurang lancar dan terbata-bata

10

Membaca ayat-ayat al-Quran dengan jelas dan tartil

30

Membaca ayat-ayat al-Quran dengan cukup jelas
dan tartil

20

Membaca ayat-ayat al-Quran kurang jelas dan tidak
tartil

10

3. Pedoman Pen-skoran
Nilai

=

Jumlah Nilai Skor yang diperoleh
Jumlah Skor maksimal

x 100

6. Reﬂeksi
Dalam kolom “akhirnya aku tahu” seluruh peserta didik 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 pengertian tafkhim?
b. Sebutkan syarat ra’ dibaca tafkhim!
c. Dan lain-lain
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3. Guru meminta sebagian peserta didik menyampaikan hasil reﬂeksinya. Diusahakan memilih
peserta didik yang tidak terbiasa menyampaikan pendapatnya atau komentarnya.
4. 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.
5. Guru menindak lanjuti rubrik yang terkumpul dari peserta didik dan mengevaluasinya
Contoh rencana aksi
Didalam al-Quran banyak sekali kalimat yang mengandung hukum bacaan lam dan ra’ saya
akan mencari dan akan saya catat dalam daftar berikut ini:
No
1
2
3
4

Hukum
bacaan

Lafal

Dst

َواﻟْ َﻔ ْﺠ ِﺮ
َﻋ ْﺸ ٍﺮ
َواﻟْ َﻮﺗْ ِﺮ

Ra’ tarqiq

1

Ra’ tarqiq

2

Ra’ tarqiq

3

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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pelafalan
benar
salah

Paraf
orang tua

Hukum Bacaan Lam dan Ra’

E. 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, bias berupa soal pilihan atau uraian.

F. Pengayaan
Peserta didik yang sudah menguasai materi, mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan
oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan tentang Hukum bacaan lam dan ra (Guru mencatat
dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

Contoh Uji Kompetensi :
A. Pilihlah a, b, c, atau d jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang (X)
1. Hukum bacaan lam di bagi menjadi …. Macam
a. 2
b. 3
2. Lafadz

c. 5

ِ
ض
ٌ ﻓـﻲ ﻗُـﻠُﻮ ﺑِـ ِﻬ ْﻢ َﻣَﺮ

d. 6
hukum bacaannya adalah ….

a. Tarqiq

c. Jawazul wajhain

b. Tafkhim

d. Iqlab

3. Hukum bacaan ra dibagi menjadi ….
a. 1

c. 6

b. 4

d. 3
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4. Huruf yang makhrajnya terletak pada pangkal lidah sebelah atas disebut….
a. Tarqiq

c. Isti’la

b. Jawazul wajhain

d. Tafkhim

5. Lafal-lafal berikut yang mengandung bacaan ra tarqiq adalah ….
a.
b.

إِ َذا َر َﺟﻌُﻮا
ِ ََْﻣﱠﺮﺗـ
ﲔ أ َْوَﻣﱠﺮًة

c.
d.

َوﻻ ﻳَ ﱠﺬ ﱠﻛُﺮوﻧـَُﻬ ْﻢ
َوأَﻧْ ِﺬ ْر ﺑِِﻪ

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Jelaskan pengertian lafdzul jalalah!
2. Sebutkan 5 syarat ra di baca tafkhim!
3. Berilah 3 contoh lafal yang mengandung hukum bacaan ra’ tafkhim!
4. Sebutkan huruf-huruf hijaiyyah yang termasuk huruf isti’la’!
5. Kapankah huruf lam harus di baca tarqiq?

KUNCI JAWABAN
Pilihan ganda:
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1

A

2

B

3

D

4

C

5

D
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Soal Uraian:
NO

JAWABAN

SKOR

1

Yaitu huruf lam yang berada pada lafal Allah.

4

2

Jika ra’ berharakat fathah
Jika ra’ berharakat dhammah
Jika ra’ berharakat sukun sedangkan huruf sebelumnya berharakat fathah
ata dhammah
Jika ra’ berharakat sukun didahului oleh huruf yang berharakat kasra,
tetapi bukan kasrah asli dari asal perkataannya.
Jika ra berharakat sukun, sedangkan huruf sebelumnya berharakat kasrah
asli tetapi sesudah ra’ ada huruf isti’la

6

3

5

4

ِ ِو
ﻵﺧَﺮِة
َ
ﺎﻫ ْﻢ
ُ ََرَزﻗـْﻨ
ض
ٌ َﻣَﺮ

 ق-  غ-  خ-  ظ-  ط-  ض-ص

5

5

Lam yang terdapat pada lafal jalalah (
) dibaca tipis jika didahului
oleh huruf yang dikasrah.
Semua lam yang terdapat dalam lafal selain lafal jalalah

5

Skor maksimal

25

Nilai:
Skor = @1 X 5 = 5
Skor maksimal 25
Nilai = (skor a + skor b)/30 X 100 = 100
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G. Remidial
Pada dasarnya ada banyak sekali program remedial (remedial teaching) yang dapat digunakan,
diantara yang sering banyak dilakukan guru, yaitu:
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 peserta didik 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. Remidial test, guru mengadakan penilaian kembali dengan soal sejenis, atau soal dengan
standart yang sama
Jadi dalam hal ini peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh
guru materi tentang hukum bacaan lam dan ra Guru akan melakukan penilaian dengan soal-soal
yang sudah dipersiapkan.

H. Interaksi Guru Dengan Orang Tua
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 peserta didik setelah
mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi 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 Lembar Portofolio
Selain peserta didik diberi tugas seperti yang ada di buku ajar, peserta didik juga diberi tugas
tidak terstruktur dalam bentuk portofolio tentang laporan kegiatan membaca al-Quran dalam
sehari-hari.
Format bentuk laporan sebagai berikut :
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Nama :

Kelas :

NIS

Bulan :

NO

:

Hari/Tanggal

Ayat yang dibaca
Juz

Surah

Paraf
Guru/ortu
ayat Hlm Iqra’ Hlm

ket

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
.........................................., ............20..........
Mengetahui
Guru Mapel

Orang Tua peserta didik

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

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

Catatan Orang tua .........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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BAB -V
Kuraih Ketenangan Hidup
Dengan Menghindari Sifat Tamak

Kuraih Ketenangan Hidup Dengan Menghindari Sifat Tamak

A.Kompetensi Inti
KI 1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI 2 Menghargai, dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi,
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
KI 3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,seni budaya terkait fenomena dan
kejadian tampak mata.
KI 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.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator
3.2. Memahami isi kandungan QS. alHumazah (104) dan QS. at-Takatsur
(102) tentang sifat cinta dunia dan
melupakan kebahagian hakiki

3.2.1. Menjelaskan pengertian tamak
3.2.2. Menterjemahkan surah QS. alHumazah (104) dan QS. at-Takatsur
(102)
3.2.3. Menjelaskan isi kandungan surah QS.
al-Humazah (104) dan QS. at-Takatsur
(102) tentang sifat cinta dunia dan
melupakan kebahagian hakiki
3.2.4. Mengidentiﬁkasi isi kandungan surah
QS. al-Humazah (104) dan QS. atTakatsur (102) tentang sifat cinta
dunia dan melupakan kebahagian
hakiki

4.2. Mensimulasikan sikap yang sesuai
dengan isi kandungan QS. alHumazah (104) dan QS. at-Takatsur
(102) tentang sifat cinta dunia dan
melupakan kebahagian hakiki

4.2.1. Menunjukkan contoh sikap yang
sesuai dengan isi kandungan QS.
al-Humazah (104) dan QS. at-Takatsur
(102) tentang sifat cinta dunia dan
melupakan kebahagian hakiki

Al-Quran Hadis Kurikulum 2013

99

Kuraih Ketenangan Hidup Dengan Menghindari Sifat Tamak

C. Materi Pokok
1. Tamak terhadap harta
a. Pengertian Tamak
b. Akibat buruk dari sifat Tamak terhadap Harta
2. Kandungan surah Al-Humazah dan at-Takatsur.
a. Surah Al-Humazah
1. Lafal dan terjemah surah Al-Humazah
2. Asbabun Nuzul
3. Penjelasan Ayat
b. Surah at-Takatsur
1. Lafal dan terjemah surah at-Takatsur
2. Asbabun Nuzul
3. Penjelasan Ayat.

D. Proses Pembelajaran
Persiapan
1. Guru mengucapkan salam dan mengajak berdoa bersama.
2. Guru menanyakan keadan peserta didik, mengecek kehadiran, kerapian, dan kondisi
kelas.
3. Guru mereview sekilas tentang pembelajaran sebelumnya.
4. Guru menyampaikan hal-hal yang akan dilakukan pada pertemuan itu.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
6. Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu bisa berupa gambar atau
menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
7. Guru mengajak peserta didik untuk mengamati gambar/tayangan yang sudah
disiapkan.
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Pelaksanaan
1. Mencermati Cerita

Kisah Qarun
Ingatkah kalian tentang kisah Qarun? Qarun adalah orang yang sangat kaya raya. Harta
kekayaannya sangat melimpah namun dia termasuk orang yang kikir, sombong dan
tamak terhadap harta. Karena kekayaan yang dimilikinya itu ia tidak mau menyembah
Tuhannya dan enggan mengeluarkan zakat. Dia beranggapan bahwa apa yang dimiliki
semata-mata adalah karena jerih payahnya sendiri dan ilmu yang dimiliki sehingga
menganggap tidak ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Akibat keserakahannya dan
ketamakannya terhadap harta itu, Allah kemudian mengadzab dengan menenggelamkan
harta kekayaan yang ia miliki bersama dirinya ke dalam tanah. Kisah tersebut
menggambarkan sikap seseorang yang menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan
hidup dan menjadikan harta sebagai “berhala” yang selalu dipuja-puja sehingga
melahirkan sikap kikir dan serakah. Hidup di dunia yang sementara seharusnya kita
jadikan sebagai jembatan menuju kehidupan akhirat yang hakiki. Kehidupan dunia
merupakan lahan tempat kita menanam kebajikan yang hasilnya akan kita panen di
kehidupan akhirat nanti.

Setelah peserta didik mengamati, guru meminta kepada peserta didik untuk mengeluarkan
pendapatnya, langah-langkahnya sebagai berikut :
1. Guru mengajak peserta didik mencermati cerita yang berkaitan dengan tamak terhadap
harta.
2. Guru meminta peserta didik mengangkat tangan sebelum mengeluarkan pendapatnya.
3. Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan terhadap kisah. Dan peserta lain
mendengarkan.
4. Guru mengajarkan bagaimana menghargai orang berbicara.
5. Guru memberikan penjelasan tambahandan penguatan yang dikemukaan peserta didik
tentang hasil pengamatannya.
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2. Ungkapkan Rasa Kengintahuanmu
Dalam kolom “ Ungkapkan Rasa Keingin Tahuanmu” guru berusaha untuk menstimulasi
peserta didik agar kritis dalam mengamati atau menyimak kisah. Sehingga dapat memotivasi
peserta didik untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan setelah mendengarkan pendapat dari
temannya dan penguatan dari guru serta menghubungkannya dengan sikap tidak tamak
terhadap harta.
Beberapa contoh pertanyaan yang bisa menjadi acuan dalam kegiatan ini adalah sebagai
berikut:
NO

Kata tanya

Pertanyaan

1

Apa

Apa penyebab utama terjadinya perilaku tamak terhadap harta?
Faktor apa yang menyebabkan Qarun terkena azab dari Allah?

2

Siapa

Siapa Qarun itu?
Siapa yang dimaksud orang yang tamak terhadap harta?

3

Mengapa

Mengapa Qarun terkena azab dari Allah?
Mengapa orang bisa tamak terhadap harta?

4

Bagaimana

Bagaimana cara agar terhindar dari tamak tehadap harta?

5

dst

Catatan:
1. Guru harus bisa mendorong peserta didik untuk kritis dalam menggali pertanyaan sebanyak
mungkin dan tidak perlu mengomentarinya.
2. Peserta didik mengungkapkan pertanyaan-pertanyaannya lewat lisan.
3. Guru bisa meminta salah satu peserta didik untuk menulis semua pertanyaan-pertanyaan
tersebut di papan tulis atau bisa ditulis di kertas.
4. Guru dan peserta didik menyimak kemudian memberi apresiasi lewat tepuk tangan.
5. Setelah terkumpul pertanyaan-pertanyaan tersebut. Guru meminta melakukan kegiatan
selanjutnya.
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3. Menambah Wawasan
Pada tahapan ini, guru dan peserta didik melakukan hal-hal berikut:
1. Guru meminta peserta didik untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di
“Bukalah Wawasanmu”
2. Peserta didik diberi waktu membaca dan menelaah “Bukalah Wawasanmu”
3. Guru meminta peserta didik untuk menulis jawaban-jawaban berdasarkan “Bukalah
Wawasanmu”
4. Jika ada pertanyaan yang tidak ada jawabannya, guru bisa memberikan penjelasan singkat
atau memberikan sumber-sumber bacaan yang bisa peserta didik dapatkan.

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

Bukalah Wawasanmu (Buku Siswa)
A. Tamak terhadap Harta
Islam menganjurkan pemeluknya untuk bekerja mencari nafkah dengan cara baik dan halal.
Dengan bekerja, manusia akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya berupa sandang,
pangan, dan papan. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, harta benda juga harus
dimanfaatkan untuk tujuan beribadah kepada Allah Swt.
Tahukah kalian, kepemilikan harta yang melimpah terkadang bisa memunculkan perilaku
buruk, yaitu kecintaan berlebihan terhadap harta benda atau tamak? Dikarenakan
kecintaannya terhadap harta yang mendalam, sebagian manusia hendak menimbun harta
untuk kepentingan pribadi. Semakin bertambah jumlah harta seseorang maka akan
memunculkan sikap serakah dan hasrat yang tak terkendali terhadap harta kekayaan. Ia
akan selalu berusaha mengejar dan mencari kekayaan dengan segala macam cara. Tak
peduli halal atau haram, yang penting harta benda dapat terkumpul dalam genggamannya.
Ia pun tidak akan pernah merasa puas dan bersyukur terhadap apa yang dimilikinya, dan
senantiasa berusaha meraih segala sesuatu yang belum menjadi miliknya. Sikap seperti
inilah yang disinyalir Allah dalam al-Quran surat at-Takatsur bahwa sejatinya manusia
memiliki kecenderungan untuk tamak dan serakah terhadap harta. Keinginan untuk
mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya tidak pernah berakhir dalam diri manusia
sampai ia masuk ke liang lahat.
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1. Pengertian tamak
Pada zaman sekarang, banyak manusia yang lebih mengejar kehidupan mewah dan
berlaku konsumtif daripada hidup sederhana dan apa adanya. Padahal, salah satu efek
negatif dari gaya hidup konsumtif adalah menumbuhkan sifat tamak terhadap harta.
Lantas, apakah yang dimaksud dengan tamak terhadap harta?
Tamak terhadap harta adalah suatu keinginan yang besar untuk memperoleh harta
sebanyak-banyaknya. Hal ini didorong oleh kecintaan yang berlebihan terhadap harta,
atau bisa juga dipicu lewat pergaulan dan gaya hidup hedonis.
Islam tidak melarang seseorang untuk mencintai harta. Hanya saja Islam mengingatkan
agar kecintaannya terhadap harta itu bukan dijadikan sebagai tujuan hidup. Sebab
tujuan hidup manusia tidak terletak pada kecukupan harta, tetapi kepuasan ruhani yang
mengantarkan manusia pada kenikmatan hidup yang hakiki di masa yang akan datang.
Selain itu, al-Quran juga mengungkapkan bahwa harta dan anak-anak tidak lain
hanyalah perhiasan dunia. Namun, yang lebih hakiki dan abadi yaitu amal-amal saleh
manusia sebagai bekal kehidupan di akhirat kelak. Coba renungkan ﬁrman Allah dalam
surah al-Kahﬁ [18] ayat 46, berikut :

ِ اﳊﻴ ِﺎة اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴﺎ واﻟْﺒﺎﻗِﻴﺎت اﻟ ﱠ
.ﻚ ﺛـََﻮا ً َو َﺧْﻴ ٌـﺮ أ ََﻣ ًﻼ
ُ اَﻟْ َﻤ
َ ﺎت َﺧْﻴ ٌـﺮ ِﻋ
َ ِّﻨﺪ َرﺑ
ُ َﺼﺎﳊ
ُ َ ََ َ
ََْ ُﺎل َواﻟْﺒَـﻨُﻮ َن ِزﻳﻨَﺔ
Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalanamalan yang kekal lagi saleh itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik
untuk menjadi harapan.” (QS. al-Kahﬁ [18]: 46)
Lain halnya dengan pernyataan dalam surah at-Takatsur. Kecenderungan manusia
untuk berbanyak-banyak harta tidak akan selesai hingga kematian menjemputnya.
Sepanjang hayat masih dikandung badan keinginan manusia untuk menambah dan
mengumpulkan harta tidak akan putus. Semakin bertambah kekayaan yang diperoleh
dan dikuasainya, semakin tinggi pula semangatnya untuk menambah kekayaan. Bahkan
dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah saw. bersabda:
“Seandainya manusia ada yang memiliki dua lembah yang penuh dengan Emas maka
dia akan tetap mengharapkan mempunyai lembah yang ketiga.”
2. Akibat Buruk dari Sifat Tamak terhadap Harta
Perilaku-perilaku negatif yang ditimbulkan dari sifat tamak antara lain:
1. Bakhil. Sikap ini dipicu karena cinta harta secara berlebihan sehingga enggan
berbagi dengan orang lain yang membutuhkan.
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2. Egois, atau suatu sikap mementingkan diri sendiri
3. Individualis, sikap tidak peduli dengan lingkungannya.
4. Ambisius; hasrat berpacu untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya.
5. Menjadikan harta sebagai “berhala” (sesuatu yang dipuja-puja dan diimpikan)
sehingga melalaikan tujuan kehidupan hakiki (akhirat).
Demikianlah, sifat tamak terhadap harta akan membuat pelakunya semakin jauh dengan
Allah Swt. karena ia akan mencintai harta dan sedikit demi sedikit fmelupakan Allah
Swt. sebaagai Dzat yang Maha Mencukupi dan Maha Memberi.
Selanjutnya, kita akan membahas Surat al-Humazah dan at-Takatsur. Di dalam kedua
surat ini terkandunng peringatan Allah Swt. agar kita tidak tamak terhadap harta benda.
Di samping itu, surah ini juga menggambarkan perihal ancaman Allah bagi orangorang yang suka mencela, menimbun harta, bermegah-megahan dengan hartanya, serta
enggan menafkahkan harta di jalan Allah.
B. Kandungan Surah al-Humazah dan at-Takatsur
Surah al-Humazah dan at-Takatsur adalah dua surah yang membahas tentang sifat orang
yang tamak terhadap harta. Untuk mengetahui lebih lanjut kandungan surah ini, mari kita
pelajari dengan sungguh-sungguh!
1. Surah al-Humazah
Pembahasan surah al-Humazah meliputi lafal, terjemah, dan penjelasan surah.
a. Lafal dan terjemahan surah al-Humazah

ِ
ِ
( َﻛ ﱠﻼ٣) َُﺧﻠَ َﺪﻩ
ْ ﺐ أَ ﱠن َﻣﺎﻟَﻪُ أ
َ ( اﻟﱠﺬي َﲨَ َﻊ َﻣ ًﺎﻻ َو َﻋﺪ١) َوﻳْ ٌﻞ ﻟّ ُﻜ ِّﻞ ُﳘََﺰٍة ﻟﱡ َﻤَﺰٍة
ُ ( َْﳛ َﺴ٢) ُﱠدﻩ
ِ( َ ر ﱠ٥) ُاﳊﻄَﻤﺔ
ِ ْ ﻟَﻴﻨﺒ َﺬ ﱠن ِﰲ
( اﻟﱠِﱵ ﺗَﻄﱠﻠِ ُﻊ َﻋﻠَﻰ٦) ُاﻪﻠﻟ اﻟْ ُﻤﻮﻗَ َﺪة
َُ
ُ
َ ُْ ( َوَﻣﺎ أ َْد َر َاك َﻣﺎ٤) اﳊُﻄَ َﻤﺔ
ٍ
ِ ِ
(٩) ﱠد ٍة
َ ( ِﰲ َﻋ َﻤﺪ ﱡﳑَﺪ٨) ٌﺻ َﺪة
َ ( إِﻧـﱠَﻬﺎ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ﱡﻣ ْﺆ٧) ْاﻷَﻓْﺌ َﺪة
Artinya: “Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan
harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat
mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan
ke dalam Huthamah. Dan tahukah kamu apa Huthamah itu? (yaitu) api (yang
disediakan) Allah yang dinyalakan, yang (membakar) sampai ke hati. Sesungguhnya
api itu ditutup rapat atas mereka, (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang
panjang.”
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b. Asbabun Nuzul
Dalam salah satu riwayat dikatakan, ‘Utsman ra. dan Ibnu ‘Umar ra. berkata:
“Masih segar terngiang di telinga kami bahwa ayat ini (surah al-Humazah 1-2)
turun berkenaan dengan Ubay bin Khalaf, seorang tokoh Quraisy yang kaya raya.
Ia selalu mengejek dan menghina Rasul dengan kekayaannya.” Demikianlah yang
diriwayatkan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari ‘Utsman dan Ibnu ‘Umar.
c. penjelasan Ayat
Surah al-Humazah termasuk di antara surah Makkiyah. Surah ini terdiri dari
sembilan ayat. Al-Humazah berarti pengumpat, salah satu sifat tercela dan dilarang
oleh agama.
Adapun pokok kandungan surah al-Humazah adalah sebagai berikut:
Ayat 1; menjelaskan tentang orang yang suka mencela dan mengumpat akan celaka.
Ayat 2; menjelaskan tentang perilaku orang kaﬁr yang gemar mengumpulkan harta
dan sibuk menghitung kekayaannya. Mereka lebih berkonsentrasi pada kehidupan
dunia yang fana daripada mencariu hidayah Allah Swt. dan memikirkan kehidupan
akhirat yang abadi.
Ayat 3, menjelaskan tentang perilaku orang kaﬁr yang menganggap bahwa harta
yang dimiliki bisa membawa pada kesenangan selama-lamanya.
Ayat 4; Allah menjelaskan bahwa semua anggapan orang kaﬁr itu salah, dan
kekayaan yang mereka miliki tidak ada manfaatnya. Mereka akan mendapat
balasan dari perbuatannya, yaitu dilempar ke neraka Huṭamah.
Ayat 5-7; menjelaskan tentang tempat bagi pencela dan pengumpat, yaitu neraka
Huṭamah, dengan api yang akan membakar hingga masuk ke dalam hati mereka.
Ayat 8-9; menjelaskan keadaan mereka di dalam neraka Huṭamah. Mereka tidak
dapat keluar karena sudah ditutup rapat dan diikat di tiang-tiang panjang.
Setelah kalian memahami kandungan surah al-Humazah, pasti kalian akan berﬁkir
lebih jauh untuk sedapat mungkinmenghin dari perilaku-perilaku buruk yang
diungkapkan dalam surah tersebut. Maka, yakinlah bahwa kalian sanggup, dan
mohonlah perlindungan dari Allah karena Dia-lah sebaik-baik tempat berlindung.
Ketahuilah, ancaman bagi orang-orang yang tidak mampu menghin dari sifat-sifat
buruk yang terungkap dalam surah al-Humazah adalah neraka Huṭamah. Sifat api
Huṭamah berbeda dengan api yang berada di dunia. Api Huṭamah dapat menyusup
masuk ke rongga badan hingga membakar hati. Mereka pun akan terkunci rapat di
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dalam neraka. Sehingga setiap kali mereka hendak keluar karena merasakan
kesengsaraan, niscaya mereka akan dikembalikan lagi ke dalamnya. Begitulah
seterusnya penderitaan yang mereka alami.
2. Surah at-Takatsur
Pembahasan surah at-Takatsur meliputi lafal surah, terjemah dan penjelasannya.
a. Lafal dan Terjemah Surah at-Takatsur

( ﰒُﱠ َﻛ ﱠﻼ٣)
(٦) اﳉَ ِﺤ َﻴﻢ
ْ

ف ﺗـَْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن
َ ( َﻛ ﱠﻼ َﺳ ْﻮ٢) ( َﺣ ﱠ ٰﱴ ُزْرُﰎُ اﻟْ َﻤ َﻘﺎﺑَِﺮ١) أَ ْﳍَﺎ ُﻛ ُﻢ اﻟﺘﱠ َﻜﺎﺛـُُﺮ
ِ ( َﻛ ﱠﻼ ﻟَﻮ ﺗـَْﻌﻠَﻤﻮ َن ِﻋ ْﻠﻢ اﻟْﻴَ ِﻘ٤) ف ﺗـَْﻌﻠَﻤﻮ َن
( ﻟَﺘـََﺮُو ﱠن٥) ﲔ
ُ ْ
ُ َ َﺳ ْﻮ
َ
ِ ﲔ اﻟْﻴَ ِﻘ
(٨) ( ﰒُﱠ ﻟَﺘُ ْﺴﺄَﻟُ ﱠﻦ ﻳـَْﻮَﻣﺌِ ٍﺬ َﻋ ِﻦ اﻟﻨﱠﻌِﻴ ِﻢ٧) ﲔ
َ ْ ﰒُﱠ ﻟَﺘـََﺮُوﻧـﱠَﻬﺎ َﻋ

Artinya: “Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke
dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu
itu), dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika
kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar
akan melihat neraka Jahim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya
dengan `ainul yaqin, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang
kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu).”
b. Asbabun Nuzul
Surah at-Takatsur ayat 1-2 turun berkenaan dengan dua kabilah Anshar; Bani
Haritsah dan Banil Harits yang saling menyombongkan diri dengan kekayaan dan
keturunannya. Mereka saling bertanya, “Apakah kalian mempunyai pahlawan
segagah dan secekatan si anu?” Mereka saling menyombongkan diri dengan
kedudukan dan kekayaan orang-orang yang masih hidup. Mereka juga saling
mengajak pergi ke kuburan untuk menyombongkan kepahlawanan golongannya
yang sudah gugur dengan menunjukkan kuburannya. Ayat ini turun sebagai teguran
kepada orang-orang yang hidup bermegah-megah sehingga ibadahnya kepada
Allah terabaikan. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu
Buraidah)
c. Penjelasan Ayat
Surah at-Takatsur terdiri dari delapan ayat, dan termasuk golongan surat Makkiyyah.
At-Takatsur artinya bermegah-megahan. Seakan-akan ayat ini hendak
mengungkapkan penyebab kecelakaan itu karena saling memperbanyak kenikmatan
duniawi, yang mengakibatkan mereka enggan untuk kalah bersaing. Mereka
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mengunggulkan kenikmatan harta benda dan anak-anak. Keengganan untuk kalah
bersaing itu mendorong mereka untuk mengunjungi kubur-kubur leluhur mereka
demi membuktikan keunggulan satu sama lain. Hingga hal ini melalaikan mereka
dari ibadah kepada Allah sampai ajal menjemput.
Pokok kandungan surah at-Takatsur tentang perilaku manusia yang suka bermegahmegahan dalam soal kehidupan duniawi sehingga menyebabkan melalaikan dari
tujuan hidupnya.
Allah Swt. sangat mencela perilaku bermegah-megahan dan saling membanggakan
status sosial. Di akhirat nanti Allah akan menyediakan tempat bagi mereka yaitu
neraka Jahim, dan mereka benar-benar kekal di dalamnya. Di akhir surah ini, Allah
menegaskan bahwa pada hari kiamat nanti manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kenikmatan yang dibangga-bangakan ketika di dunia itu.
Setelah kalian memahami kandungan surah at-Takatsur, pasti timbul keinginan
untuk menghin dari perbuatan-perbuatan tercela tersebut dengan segala daya upaya
dan ridha dari Allah Swt.
Surah al-Humazah dan at-Takatsur mempunyai keterkaitan erat, yaitu :
1) Surah al-Humazah dan at-Takatsur sama-sama mengungkap tentang perilaku
orang-orang yang membanggakan kemewahan dunia dan bermegahmegahan, hingga melalaikan kehidupan akhirat.
2) Orang yang bermegah-megahan itu menganggap bahwa ia akan memperoleh
kenikmatan yang abadi. Padahal, kehidupan dunia bersifat sementara,
sedangkan kelak mereka pasti akan dimintai pertanggungjawaban tentang
harta yang mereka bangga-banggakan di dunia.
3) Kedua surah ini sama-sama mengiformasikan tentang ancaman siksa neraka.
Mereka yang suka mencela dan mengumpat akan berada di neraka Huṭamah,
sedangkan orang-orang yang suka bermegah-megahan dan membanggakan
harta hingga melalaikan tujuan kehidupan akhirat akan berada di neraka
Jahim.
Setelah kalian mempelajari kandungan kedua surah di atas, kalian harus bisa
mengambil hikmah dari penjelasan di atas. Berikut adalah beberapa cara untuk
menghindari ancaman neraka, antara lain:
1) Tidak membanggakan harta yang dimilikinya.
2) Memilih pola hidup sederhana tapi bermartabat.
3) Tidak menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan hidup.
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4) Harta kekayaan tidak menjadikan lalai kepada Allah Swt.
5) Bersikap selektif dengan tidak menghalalkan segala cara.
6) Mencari harta yang halal dan thayyib.
7) Menanamkan kesadaran bahwa harta kekayaan yang dimiliki merupakan
amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.

4. Penalaran
Pada kegiatan ini, terdapat berbagai pilihan kegiatan yang dapat membantu peserta didik untuk
dapat menalar dan mengembangkan pikirannya. Sehingga peserta didik semakin kuat
pemahaman dan berkembang daya nalarnya. (kondisional, guru dapat menugaskan peserta
didik dengan skala prioritas mana tugas penalaran yang dapat digunakan atau mungkin dapat
dilakukan semua).
Setelah memahami konsep Islam tentang tamak terhadap harta, guru memotivasi peserta didik
untuk berdiskusi tentang penanganan beberapa kasus yang merupakan fenomena kehidupan di
sekeliling kita. Diharapkan hasil diskusi dapat memotivasi peserta didik untuk berlomba
menambah kebaikan dan mengurangi keburukan.

Berdiskusi
1. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang di tiap kelompoknya.
2. Guru membaginya dengan cara menyebutkan angka. Caranya:
a. Peserta didik berhitung secara berurutan dan masing-masing menghafalkan nomornya.
b. Jadikan angka 1 sampai sepuluh menjadi dua kelompok yaitu kelompok angka ganjil
dan kelompok angka genap.
c. Jadikan angka 11 sampai angka 20 menjadi dua kelompok yaitu kelompok ganjil dan
kelompok genap.
d. Begitu seterus. Sesuaiakan dengan jumlah peserta didik dalam satu kelas
e. Guru bisa mengembangkannya berdasarkan jumlah peserta didik.
3. Guru membagikan soal studi kasus /lembar diskusi kepada tiap kelompok.
4. Guru menjelaskan pengantar tentang tata cara berdiskusi, antara lain
a. Setiap kelompok harus memilih ketua dan sekretaris.
b. Setiap kelompok mendiskusikannya dengan menkaji “Bukalah Wawasanmu”atau
melihat sumber lain.
c. Setiap kelompok mencatat hasil diskusinya di kertas dengan rapi (bisa disediakan oleh
guru atau dari peserta didik).`
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d. Setiap kelompok meletakkan hasil kerjanya di atas mejanya.
e. Setiap kelompok bergeser kelompok lain untuk mengamati hasil diskusi kelompok
lain.
5. Guru melakukan pengamatan selama diskusi berlangsung. Gunakan Format penilaian
“Unjuk kerja”.
6. Setelah selesai diskusi, tiap kelompok berputar untuk mengamati hasil diskusi kelompok
lain.
7. Setelah selesai, tiap kelompok kembali ke tempatnya masing-masing.
8. Guru meminta tiap kelompok memberikan komentar tentang persamaan dan perbedaan
hasil diskusi antara kelompoknya dengan kelompok lain.
9. Guru meminta pendapat dari peserta didik secara jujur, kelompok mana yang paling baik
hasil diskusinya.
10. Guru tidak perlu mengomentari tentang hasil penilaian peserta didik.
11. Guru mengakhiri kegiatan diskusi dengan memberikan klariﬁkasi dan penguatan sehingga
semakin sempurna pemahaman peserta didik terhadap materi.
Contoh soal studi kasus yang bisa dikembangkan dalam kolom diskusi :
NO

KASUS

HASIL DISKUSI

1

Sikap cinta terhadap dunia
seperti tamak terhadap
harta, bermegah-megahan
serta membanggabanggakan harta bisa
melupakan tujuan hidup
yang hakiki yaitu
kehidupan akhirat,
mengapa demikian?

Sikap cinta terhadap dunia, seperti bermegahmegahan dan sejenisnya sangat dilarang dalam
Islam karena perilaku-perilaku tersebut
mendorong seseorang untuk berusaha
mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang
diperlukan agar bisa hidup mewah, megah yang
adakalanya dalam mencapai tuntutan tersebut
seseorang terlalu sibuk bekerja sehingga tidak
mengenal waktu. Setiap waktu digunakan untuk
bekerja keras sehingga lupa untuk shalat, lupa
untuk istirahat. Padahal shalat adalah kewajiban
bagi seorang hamba yang kelak akan dihisab
oleh Allah paling awal. Inilah kerugian terbesar
manusia yang berusaha mengejar kehidupan
dunia tapi melupakan kehidupan yang hakiki,
yaitu kehidupan di akhirat.
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2

Realitas kehidupan di
masyarakat ada anggapan
yang menyatakan, apabila
seseorang mempunyai
harta kekayaan yang lebih
banyak akan memberikan
jaminan kesejahteraan
hidup, Benarkah?

Tidak, sebab realitas kehidupan membuktikan
tidak selalu harta yang dalam jumlah besar bisa
memberikan kontribusi terhadap tercapainya
kesejahteraan hdup yang diidamkan. Memang
diakui bahwa harta kekayaan merupakan salah
satu komponen hidup yang mempunyai peranan
dalam mewujudkan kesejahteraan. Akan tetapi,
andil itu tidak selalu mutlak. Suatu bukti, ada
orang yang mempunyai harta melimpah tetapi
mengalami krisis dan kegoncangan jiwa dalam
hidupnya.

Pengamatan Sikap
1. Format Penilaian
Aktiﬁtas
No

Nama
Peserta didik

Kerjasama
1

2

3

Kepedulian
dan kesantunan

Keaktifan
4

1

2

3

4

1

2

3

4

Skor

Inisiatif
1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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2. Aspek dan Rubrik Penilaian
No
1

2

3

4

Indikator Penilaian
Kerjasama

Keaktifan

Kepedulian
dan
kesantunan

Inisiatif

Belum memperlihatkan kerjasama dengan teman satu kelompok

1

Mulai memperlihatkan kerjasama dengan teman satu kelompok

2

Mulai berkembang kerjasama dengan teman satu kelompok

3

Mulai membudayakan kerjasama dengan teman satu kelompok

4

Belum memperlihatkan keaktifannya dalam berdiskusi dan
selama proses melaksanakan tugas

1

Mulai memperlihatkan keaktifannya dalam berdiskusi dan
selama proses melaksanakan tugas

2

Mulai berkembang keaktifannya dalam berdiskusi dan selama
proses melaksanakan tugas

3

Mulai membudayakan keaktifannya dalam berdiskusi dan
selama proses melaksanakan tugas

4

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

belum memperlihatkan inisiatifnya

1

mulai memperlihatkan inisiatifnya

2

mulai berkembang inisiatifnya

3

mulai membudayakan inisiatifnya

4

Total
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3.

Pedoman Pen-skoran

Nilai

=

Jumlah Nilai Skor yang diperoleh
Jumlah Skor maksimal (16)

x 100

TEMUKAN PERISTIWA
No

Kisah

Nilai Karakter

1

Sikap dan tindakan sahabat Abdurrahman bin Auf
sungguh mulia, ketika Rasulullah menganjurkan kepada
masyarakat untuk membelanjakan hartanya untuk
keperluan perang Tabuk, maka Abdurrahman bin Auf
mengikhlaskan uang sebanyak 4000 Dirham, katanya,
“Ya Rasulullah, simpanan uangku sebanyak 8000 dirham,
setengahnya saya pergunakan untuk kebutuhan
keluargaku dan setengahnya lagi ku dermakan untuk
keperluan perang Tabuk. Jawab Rasul:” semoga Allah
memberkati semua hartamu, baik yang dibelanjakan
untuk keluarga atau yang didermakan untuk keperluan
sabilillah.” (Sumber Duratun Nasihin hal. 77-78)

Dermawan, ikhlas, gemar
berbuat kebajikan, tidak
ria dalam beramal dan
tawakkal kepada Allah.

2

Sahabat Ali bin Abi Thalib ra. punya uang 4 dirham,
ketika dianjuran untuk bersedekah, maka ia berikan 1
dirham di malam hari, 1 dirham di siangnya dan 1 dirham
dirahasiakan memberinya, sedang 1 dirham lagi diberikan
secara terang-terangan (maksudnya boleh diumumkan
kepada masyarakat) Sumber: Duratun Nasihin, hal.78

Taat kepada Rasulullah,
tidak takut kekurangan,
taqwa kepada Allah Swt,
gemar berbuat kebajikan,
dermawan dan ikhlas.
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Penilaian Menemukan Peristiwa
1. Format Penilaian

No.

Nama peserta
didik

Aspek yang
dinilai
1

2

3

Skor
Maks.

Nilai

Tindak
Lanjut

Ketuntasan
T

TT

R

P

2. Aspek dan rubrik penilaian kelompok
No
1

2

3

114

Indikator Penilaian
kedalaman
informasi.

Keaktifan
dalam diskusi/
tugas

Kejelasan dan
kerapian
presentasi/
jawaban

Skor

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

berperan sangat aktif dalam diskusi

30

berperan aktif dalam diskusi

20

kurang aktif dalam diskusi

10

mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi

40

mempresentasikan dengan jelas dan rapi,

30

mempresentasikan dengan sangat jelas dan kurang rapi

20

mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak rapi

10
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3. Pedoman Pen-Skoran

Nilai =

Jumlah Nilai Skor yang diperoleh
Jumlah Skor maksimal

x 100

5. Berlatihlah
1. Uji Kompetensi berupa penalaran (Terdapat di buku siswa)
a. Pokok kandungan surah at-Taktsur adalah perintah tidak boleh bermegah-megahan,
artinya dalam hidup kita harus menanamkan pola hidup sederhana. Bagaimana
pendapatmu dengan perilaku selebritis yang mengeluarkan uang Rp.200.000.000,
hanya untuk membeli sepasang sepatu?
b. Bagaimana pendapatmu dengan koruptor-koruptor yang ada di negara kita, apakah
motivasi mereka melakukan perbuatan tercela dengan korupsi termasuk dampak
negatif dari pola hidup bermegah-megahan? Jelaskan pendapatmu!

Skor penilaian sebagai berikut:
1. Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang ditentukan
dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 100.
2. Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan
perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90.
3. Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan
perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, nilai 80.
2. Tugas (Pengembangan dari guru)
Bacalah surah al-Humazah dan at-Takatsur dengan tartil!
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Penilaian “TILAWAH SURAH”
1.

Format Penilaian
Nama peserta
didik

No.

Aspek yang
dinilai
1

2

3

Skor
Maks.

Nilai

Tindak
Lanjut

Ketuntasan
T

TT

R

P

a. Aspek dan rubrik penilaian tilawah surah
No
1

2

Indikator Penilaian
Tajwid

Fashahah

Tartil
3

116

Skor

Melafalkan setiap lafal surah dengan benar dan tepat

30

Melafalkan sebagian besar dari lafal surah dengan
benar dan tepat

20

Banyak kesalahan dalam pelafalan suarh

10

Melafalkan surah dengan sangat lancar

30

Menghafalkan surah dengan cukup lancar

20

Menghafalkan surah kurang lancar dan terbata-bata

10

Membaca surah dengan jelas dan tartil

30

Membaca surah dengan cukup jelas dan tartil

20

Membaca surah kurang jelas dan tidak tartil

10
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b. Pedoman Pen-skoran
Nilai

=

Jumlah Nilai Skor yang diperoleh
Jumlah Skor maksimal

x 100

6. Reﬂeksi
Dalam kolom “Akhirnya Aku Tahu” seluruh peserta didik 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 ada.
a. Apakah pengertian tamak terhadap harta?
b. Apa dampak negatif dari sifat tamak terhadap harta?
c. Bagaimana cara kalian menghin dari dari sifat tamak terhadap harta?
2. Guru meminta sebagain 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. Dan rubrik rencana aksi diisi sebagai bukti otentik peserta didik telah menerapkan apa yang
telah dipahaminya
5. Guru menindak lanjuti rubrik yang terkumpul dari peserta didik dan mengevaluasinya.

Contoh rencana aksi
Larangan untuk berperilaku tamak terhadap harta merupakan sinyal kuat bagi pikiran cerdasku
untuk berperilaku dermawan, berempati terhadap teman dan mendorongku untuk berbagi
kebahagian bersama mereka. Kuraih ketenangan hidup dengan tidak tamak terhadap harta.
Karena itu saya harus bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif dan saya tahu tujuannya.
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No

Jenis Kegiatan

Tujuan

1

Membantu korban bencana banjir

Meringankan beban penderitaaan

2

Membantu teman yang rumahnya
terendam banjir

Ta’awun

3

Dst

4
5

E. Penilaian
1. Format Penilaian
No.

Aspek yang dinilai

Nama peserta didik

1

2

3

Skor
Maks.

Nilai

2. Aspek dan rubrik penilaian :
No
1
2

3
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Indikator Penilaian
Kedisiplinan
Antusiaisme

Kejelasan dan
kerapian hasil tugas
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Skor

Tepat waktu dalam penyerahan tugas

26 – 30

Terlambat dalam penyerahan tugas

10 – 25

Sangat antusias dalam mengerjakan tugas

26 – 30

Biasa saja dalam mengerjakan tugas

16 – 25

Enggan mengerjakan tugas

10 – 15

Hasil tugas yang diserahkan sangat rapi
dan jelas

31 – 40

Hasil tugas yang diserahkan cukup rapi
dan jelas

21 – 30

Hasil tugas yang diserahkan tidak jelas
dan asal-asalan

10 – 20
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3. Pedoman Pen-skoran

Nilai

=

Jumlah Nilai Skor yang diperoleh
Jumlah Skor maksimal

x 100

F. Pengayaan
Peserta didik yang sudah menguasai materi, mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan
oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan tentang tamak terhadap harta (Guru mencatat dan
memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

Contoh Uji Kompetensi :
A. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a,
b, c, atau d!
1. Al-Humazah artinya….
a. Orang yang sombong
b. Pengumpat
c. Pengecut
d. Penyebar ﬁtnah
2. Surah al-Humazah terdiri dari.... ayat
a. 7

c. 9

b. 5

d. 7

3. Orang yang sibuk mengumpulkan harta, selalu menghitung-hitungnya sehingga
melupakan kehidupan akhirat kelak akan ditempatkan di neraka Huthamah. Hal ini
dijelaskan dalam surat al-Humazah ayat....
a. 8

c. 4

b. 6

d. 2
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4. Orang yang tamak terhadap harta mempunyai kecenderungan untuk....
a. egois

c. qanaah

b. optimis

d. tinggi hati

5. Harta yang dimegah-megahkan ketika di dunia, kelak akan dimintai pertanggung
jawaban oleh Allah, hal terungkap dalam surah at-Takatsur ayat....
a. 6

c. 7

b. 8

d. 5

B. Kerjakansoal-soal di bawah ini dengan benar !
1. Jelaskan bagaimana cara mensyukuri harta kekayaan yang diberikan oleh Allah?
2. Jelaskan pokok kandungan surah at-Takatsur!
3. Sebutkan 2 keterkaitan kandungan surat al-Humazah dan at-Takatsur!
4. Sebutkan 3 penerapan isi kandungan suarat al-Humazah dan at-Takatsur dalam
kehidupan sehari-hari!
5. Apa yang kamu lakukan untuk menghin dari kecintaan terhadap dunia?

KUNCI JAWABAN
Pilihan ganda:
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NO

JAWABAN

1

B

2

C

3

D

4

A

5

C
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Soal Uraian:
NO

JAWABAN

SKOR

1

Cara mensyukurinya antara lain menggunakan harta kekayaan tersebut
untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan
ketakwaan kepada Allah.

5

2

Menjelaskan tentang sikap manusia yang menyibukkan dirinya dengan
membangga-banggakan status sosial sehingga lalai terhadap
kewajibannya. Surah ini mempertegas bahwa Allah mencela
kesombongan mereka, Allah juga menjelaskan akibat perbuatan mereka
itu di neraka jahim dan mereka akan kekal di dalamnya.

5

3

1. Kedua surah tersebut sama-sama membicarakan tentang orang yang
bangga dengan kehidupan dunia dan melupakan kehidupan akhirat.

5

2. Sama- sama membicarakan ancaman siksa neraka bagi mereka yang
berlebih-lebihan dalam mencintai harta dan melupakan kehidupan
akhirat.
4

1. Bersikap wajar dalam bekerja mencari rezeki Allah dengan tetap
memperhatikan norma-norma agama.

5

2. Berusaha memanfaatkan rezeki yang diperoleh sesuai petunjuk
agama
3. Bersiakap qana’ah
5

1. Tidak terlalu sibuk mengejar harta

5

2. Tidak terpengaruh denga sikap hidup mewah yang cenderung pada
kufur nikmat.
3. Dalam urusan dunia, selalu melihat orang yang lebih rendah, dalam
urusan agama melihat orang yang lebih tinggi.
Skor maksimal

25

Nilai:
Skor = @1X 5 = 5
Skor maksimal 25
Nilai = (skor a + skor b)/30 X 100 = 100
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G. Remidial
Pada dasarnya ada banyak sekali program remedial (remedial teaching) yang dapat digunakan,
diantara yang sering banyak dilakukan guru, yaitu:
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 peserta didik 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. Remidial test, guru mengadakan penilaian kembali dengan soal sejenis, atau soal dengan
standart yang sama
Jadi dalam hal ini peserta didik yang belum menguasai materiakan dijelaskan kembali oleh
guru materi tentang tamak terhadap. Guru akan melakukan penilaian dengan soal-soal yang
sudah dipersiapkan.

H. Interaksi Guru Dengan Orang Tua
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 peserta didik setelah
mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung, maupun melalui telepon,
tentang perkembangan perilaku peserta didik. Guru dapat pula menambahkan kolom tanda
tangan dan masukan/catatan orang tua di setiap lembar portofolionya.
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BAB - VI
Konsep Keseimbangan
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A. Kompetensi Inti
KI 1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI 2 Menghargai, dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi,
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
KI 3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan
kejadian tampak mata.
KI 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.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator
3.3.

Memahami isi kandungan Hadis tentang perilaku keseimbangan hidup di dunia dan
akhirat riwayat Ibnu Asakir dari Anas
3.3.1.

Menjelaskan pengertian hidup seimbang

3.3.2.

Menerjemahkan Hadis tentang perilaku keseimbangan hidup di dunia dan
akhirat riwayat Ibnu Asakir dari Anas

(… ﺲ َﺧْﻴ ُـﺮُﻛ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﺗَ َـﺮَك ُدﻧْـﻴَﺎﻩُ ِﻵ ِﺧَﺮﺗِِﻪ
َ ) ﻟَْﻴ

dan Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah

ِﺐ إِ َﱃ ﱠ
ِ ِاﻪﻠﻟ ِﻣﻦ اﻟْﻤ ْﺆِﻣ ِﻦ اﻟﻀﱠﻌ
( ﻴﻒ
) اﻟْ ُﻤ ْﺆِﻣ ُﻦ اﻟْ َﻘ ِﻮ ﱡ
َﺣ ﱡ
َ ي َﺧْﻴ ٌـﺮ َوأ
ُ َ

dan Hadis riwayat Al-Bukhari dari Zubair bin Awwam

3.3.3.

ٍ ََﺣﺒـًُﻼ ﻓَـﻴَﺄْ ُﺧ َﺬ ُﺣ ْﺰَﻣﺔً ِﻣ ْﻦ َﺣﻄ
ﺐ
ْ َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ أ
َ َﻷَ ْن َْ ُﺧ َﺬ أ

Mengidentiﬁkasi sikap hidup yangsesuai Hadis tentang keseimbangan
hidup di dunia dan akhirat riwayat Ibnu Asakir dari Anas

(… ﺲ َﺧْﻴ ُـﺮُﻛ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﺗَ َـﺮَك ُدﻧْـﻴَﺎﻩُ ِﻵ ِﺧَﺮﺗِِﻪ
َ ) ﻟَْﻴ
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dan Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah

ِ ﺐ إِ َﱃ
ِ ِﷲ ِﻣﻦ اﻟْﻤ ْﺆِﻣ ِﻦ اﻟﻀﱠﻌ
(ﻴﻒ
)اﻟْ ُﻤ ْﺆِﻣ ُﻦ اﻟْ َﻘ ِﻮ ﱡ
َﺣ ﱡ
َ ي َﺧْﻴ ٌـﺮ َوأ
ُ َ

dan Hadis riwayat al-Bukhari dari Zubair bin Awwam

4.3.

ٍ ََﺣﺒـًُﻼ ﻓـَﻴَﺄْ ُﺧ َﺬ ُﺣ ْﺰَﻣﺔً ِﻣ ْﻦ َﺣﻄ
ﺐ
ْ َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ أ
َ َﻷَ ْن َْ ُﺧ َﺬ أ

Menyajikan data tentang sikap hidup yang seimbang antara kahidupan dunia dan
kehidupan akhirat sesuai Hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat
riwayat Ibnu Asakir dari Anas

(… ﺲ َﺧﻴـُْﺮُﻛ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﺗَ َـﺮَك ُدﻧـْﻴَﺎﻩُ ِﻵ ِﺧَﺮﺗِِﻪ
َ ) ﻟَْﻴ

dan Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah

ِ ﺐ إِ َﱃ
ِ
ِ ِﷲ ِﻣﻦ اﻟْﻤ ْﺆِﻣ ِﻦ اﻟﻀﱠﻌ
(ﻴﻒ
َﺣ ﱡ
َ )اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣ ُﻦ اﻟْ َﻘ ِﻮي َﺧْﻴ ٌـﺮ َوأ
ُ َ

dan Hadis riwayat al-Bukhari dari Zubair bin Awwam

4.3.1.

ٍ ََﺣﺒـًُﻼ ﻓـَﻴَﺄْ ُﺧ َﺬ ُﺣ ْﺰَﻣﺔً ِﻣ ْﻦ َﺣﻄ
ﺐ
ْ َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ أ
َ َﻷَ ْن َْ ُﺧ َﺬ أ

Menunjukkan sikap yang mencerminkan isi kandungan Hadissesuai Hadis
tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat riwayat Ibnu Asakir dari
Anas

(… ﺲ َﺧﻴـُْﺮُﻛ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﺗَ َـﺮَك ُدﻧـْﻴَﺎﻩُ ِﻵ ِﺧَﺮﺗِِﻪ
َ ) ﻟَْﻴ

dan Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah

ِ ﺐ إِ َﱃ
ِ ِﷲ ِﻣﻦ اﻟْﻤ ْﺆِﻣ ِﻦ اﻟﻀﱠﻌ
(ﻴﻒ
) اﻟْ ُﻤ ْﺆِﻣ ُﻦ اﻟْ َﻘ ِﻮ ﱡ
َﺣ ﱡ
َ ي َﺧْﻴ ٌـﺮ َوأ
ُ َ

dan Hadis riwayat Al-Bukhari dari Zubair bin Awwam

ٍ ََﺣﺒـًُﻼ ﻓـَﻴَﺄْ ُﺧ َﺬ ُﺣ ْﺰَﻣﺔً ِﻣ ْﻦ َﺣﻄ
ﺐ
ْ َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ أ
َ َﻷَ ْن َْ ُﺧ َﺬ أ

Tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat riwayat Ibnu Asakir dari
Anas

(… ﺲ َﺧﻴـُْﺮُﻛ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﺗَ َـﺮَك ُدﻧـْﻴَﺎﻩُ ِﻵ ِﺧَﺮﺗِِﻪ
َ ) ﻟَْﻴ

Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah

ِ ﺐ إِ َﱃ
ِ ِﷲ ِﻣﻦ اﻟْﻤ ْﺆِﻣ ِﻦ اﻟﻀﱠﻌ
(ﻴﻒ
)اﻟْ ُﻤ ْﺆِﻣ ُﻦ اﻟْ َﻘ ِﻮ ﱡ
َﺣ ﱡ
َ ي َﺧْﻴ ٌـﺮ َوأ
ُ َ

Dan Hadis riwayat al-Bukhari dari Zubair bin Awwam

ٍ ََﺣﺒـًُﻼ ﻓَـﻴَﺄْ ُﺧ َﺬ ُﺣ ْﺰَﻣﺔً ِﻣ ْﻦ َﺣﻄ
ﺐ
ْ َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ أ
َ َﻷَ ْن َْ ُﺧ َﺬ أ
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C. Materi Pokok
A. Memahami isi kandugan Hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat
1. Lafal Hadis
a. H.R. Ibnu Asakir dari Anas.
b. H.R. Muslim dari Ibnu Umar
c. H.R. Al-Bukhari dari Zubair bin Awwam.
2. Terjemah Hadis
3. Penjelasan Hadis
B. Keterkaitan kandungan Hadis dalam perilaku keseimbangan hidup di dunia dan
akhirat dalam fenomena kehidupan.
1. Keterkaitan Kandungan Hadis
2. Dampak positif dari penerapan isi kandungan Hadis.

D. Proses Pembelajaran
Persiapan
1. Guru mengucapkan salam dan mengajak berdoa bersama.
2. Guru menanyakan keadan peserta didik, mengecek kehadiran, kerapian, dan kondisi
kelas.
3. Guru mereview sekilas tentang pembelajaran sebelumnya.
4. Guru menyampaikan hal-hal yang akan dilakukan pada pertemuan itu.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
6. Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu bisa berupa gambar atau
menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
7. Guru mengajak peserta didik untuk mengamati gambar/tayangan yang sudah disiapkan.

Pelaksanaan
1. Mencermati Kisah
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Kisah Khalifah Umar Bin Khatab
Sahabat Umar bin Khatab sewaktu menjadi khalifah pernah sangat marah ketika melihat
orang yang hanya berada di masjid untuk ibadah tetapi mengabaikan tugas dan tanggung
jawabnya terhadap keluarga, ia rajin beribadah tapi untuk kebutuhan sehari-hari
bergantung kepada saudaranya. Beliau bertanya :” Kenapa kamu berdiam diri di masjid
dan tidak bekerja untuk mencari rezeki dari Allah?. Jawab orang tersebut: ”Wahai
Khalifah, kebutuhan sehari-hariku sudah dipenuhi oleh saudara saya, karena itu hidupku
hanya untuk Allah, kugunakan hari-hariku untuk shalat dan membaca al-Quran serta
iktikaf di masjid”. Mendengar jawaban tersebut Khalifah berkata: ”Kalau begitu pahala
saudaramu lebih besar dari pahalamu. Sebab kamu tidak mungkin bisa menjalankan
ibadah di masjid seperti ini tanpa ada bantuan dari saudaramu yang setiap hari bekerja
untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan kebutuhanmu”.
Sumber : Dinamika kehidupan religius
Pengarang : Muhammad Tholchah Hasan

Setelah peserta didik mengamati, guru meminta kepada peserta didik untuk mengeluarkan
pendapatnya, langah-langkahnya sebagai berikut :
Pada tahapan ini guru dan peserta didik melakukan hal-hal berikut:
Guru mengajak peserta didik mencermati kisah tersebut:
1. Guru meminta peserta didik mengangkat tangan sebelum mengeluarkan pendapatnya.
2. Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan kasusnya. Dan peserta lain mendengarkan.
3. Guru mengajarkan bagaimana menghargai orang berbicara.
4. Guru memberikan penjelasan tambahandan penguatan yang dikemukaan peserta didik
tentang hasil mencermati kisah, dan mengaitkannya dengan tema Konsep Keseimbangan
Hidup Dunia dan Akhirat.

2. Ungkapan Rasa Keingintahuanmu
Dalam hal ini guru berusaha untuk menstimulasi peserta didik agar kritis dalam ayat-ayat
tersebut. Sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan
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setelah mendengarkan pendapat temannya dan penguatan dari guru serta menghubungkannya
dengan Konsep Keseimbangan Hidup Dunia dan Akhirat.
Beberapa contoh yang bisa menjadi acuan pertanyaan:sebagai berikut:
No.

Kata tanya

Pertanyaan

1

Apa

Apa yang menyebabkan khalifah Umar marah?

2

mengapa

Mengapa pahala orang ibadah justru sedikit di banding orang yang
bekerja?

3

Apakah

Apakah pengertian konsep keseimbangan hidup dunia dan akhirat?

4

Bagaimana

Bagaimana penerapan pola hidup yang seimbang antara kehidupan
di dunia dan akhirat?

Catatan
1. Guru harus bisa mendorong peserta didik untuk kritis dan memiliki pertanyaanpertanyaan sebanyak mungkin dan tidak perlu mengomentarinya.
2. Peserta didik mengungkapkan pertanyaan-pertanyaannya lewat lisan.
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
selanjutnya

3. Menambah Wawasan
Pada tahapan ini, guru dan peserta didik melakukan hal-hal berikut:
1. Guru meminta peserta didik untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di
“Bukalah Wawasanmu”
2. Peserta didik diberi waktu membaca dan menelaah “Bukalah Wawasanmu”
3. Guru meminta peserta didik untuk mencatat jawaban-jawaban berdasarkan “Bukalah
Wawasanmu”
4. Jika ada pertanyaan yang tidak ada jawabannya, guru bisa memberikan penjelasan singkat
atau memberikan sumber-sumber bacaan yang bisa peserta didik dapatkan.
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Catatan
Jika ada pertanyaan yang menarik dan perlu dikaji lebih mendalam, guru bisa menjadikan
pertanyaan tersebut menjadi tugas mandiri.

Bukalah wawasanmu (Buku Siswa)
Islam adalah agama yang menganjurkan adanya keseimbangan antara kepentingan hidup di
dunia dan akhirat. Dunia adalah jembatan menuju kehidupan akhirat. Kita tidak boleh
mementingkan kehidupan dunia saja, karena dunia itu sementara. Sedangkan akhirat adalah
kehidupan yang kekal dan merupakan tujuan akhir hidup manusia.
Di era globalisasi ini manusia banyak yang salah dalam mengartikan kebahagiaan.
Kebahagiaan hidup hanya diukur dari kesuksesan hidup di dunia dan melalaikan kehidupan
akhirat. Hal ini sangat berlawanan dengan anjuran Nabi Muhammad Saw.tentang
keseimbangan hidup di akhirat.
Dalam pembelajaran kali ini kalian akan membahas Hadis Nabi Muhammad Saw. yang
berhubungan dengan perilaku untuk menjaga keseimbangan hidup di dunia dan akhirat
dalam fenomena kehidupan.

A. Konsep Keseimbangan Hidup Dunia dan Akhirat
1. Lafal Hadis

ِ ِ ِِ ِ ِ
َِ ﺼﻴﺐ ِﻣﻨـﻬﻤ
ِ
ِ ِ ﻟَْﻴ
ﺎﲨﻴـًْﻌﺎ ﻓَِﺎ ﱠن اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ
َ ُ ْ َ ْ ُﺲ ﲞَْﲑُﻛ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﺗـََﺮَك ُدﻧْـﻴَﺎﻩُ ﻻَﺧَﺮﺗﻪ َوَﻻاَﺧَﺮﺗَﻪُ ﻟ ُﺪِﻧْـﻴَﺎﻩُ َﺣ ﱠﱴ ﻳ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ًّ
ٍ
ِ
()رَوﻩُ اﺑْ ُﻦ َﻋ َﺴﺎﻛُﺮ َﻋ ْﻦ اَﻧَﺲ
َ ﺑَﻼَغٌ ﻟﻼَﺧَﺮة َوﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧـُْﻮا َ َﻛﻼ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺎس
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِِ
ص َﻋﻠَﻰ
اَﻟْ ُﻤ ْﺆِﻣ ُﻦ اْﻟ َﻘ ِﻮ ﱡ
ي َﺧْﻴ ٌـﺮ َواَ َﺣ ﱡ
ْ  ا ْﺣ ِﺮ.ﺐ َاﱃ ﷲ ﻣ َﻦ اْﳌـُْﺆﻣ ِﻦ اﻟﻀﱠﻌْﻴﻒ َوﻓـﻲ ُﻛ ٍّﻞ َﺧ ٍْﲑ
ِ
ِ ِ ِ ﻣﺎﻳـْﻨـ َﻔﻌﻚ و
()رَواﻩُ ُﻣ ْﺴﻠِ ٌﻢ َﻋ ْﻦ اَِﰉ ُﻫَﺮﻳـَْﺮَة
ْ َ َُ ََ
َ . اﺳﺘَﻌ ْﻦ ﷲ َوَﻻ ﺗَ ْـﻌﺠ ْﺰ
ٍ ََﻻَ ْن َْ ُﺧ َﺬ اَ َﺣ ُﺪ ُﻛﻢ اَ ْﺣﺒَﻼً ﻓـَﻴَﺎْ ُﺧ َﺬ ُﺣ ْﺰَﻣﺔً ِﻣ ْﻦ َﺣﻄ
ﻒ ﷲُ ﺑِِﻪ َو ْﺟ َﻬﻪُ َﺧْﻴ ٌـﺮ ِﻣ ْﻦ اَ ْن ﻳَ ْﺴﺎَ َل
ﺐ ﻓـَﻴَﺒِْﻴ َﻊ ﻓَـﻴَ ُﻜ ﱡ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(اﻟﺰﺑـَْﲑ ﺑْ ِﻦ اﻟْ َﻌ َﻮام
ُ )رَواﻩُ اﻟﺒُ َﺨﺎرى َﻋ ْﻦ
َ َ. ﱠﺎس اُ ْﻋﻄ َﻲ اَْو ُﻣﻨ َﻊ
َ اﻟﻨ
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2. Terjemah Hadis
Hadis Pertama
Bukanlah orang yang baik diantara kamu yang meninggalkan kepentingan dunia untuk
mengejar akhirat atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia sehingga dapat
memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju
kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. (H.R. Ibnu Asakir dari
anas)
Hadis kedua
Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang
lemah, sedangkan pada masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah kamu untuk
mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan
janganlah kamu merasa tak berdaya. (H.R. Muslim dari Abu Hurairah)
Hadis ketiga
Sungguh jika salah seorang diantara kamu membawa seutas tali untuk mencari seikat
kayu bakar, lalu kayu itu dijual sehingga Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya
dengan hasil jualannya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain,
baik diberi atau ditolak (H.R. al Bukhari)
Hadis Riwayat Ibnu ’Asakir dari Anas di atas mengandung beberapa pelajaran yang
perlu kita cermati. Adapun beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari sabda
Rasulullah saw. tersebut di atas ialah :
a. Tidak dibenarkan orang Islam lebih mengutamakan kehidupan akhiratnya hingga
melalaikan kehidupan dunianya. Begitu pula sebaliknya mengejar kehidupan dunia
hingga melupakan akhiratnya juga bukanlah hal yang baik.
b. Yang terbaik dalam Islam adalah adanya perhatian yang seimbang antara kehidupan
dunia dan akhirat
c. Kehidupan dunia perlu diperhatikan bukanlah sebagai tujuan hidup, akan tetapi
sebagai sarana untuk mencapai kehidupan akhirat
d. Dengan adanya perhatian yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat, Allah
Swt. berjanji akan memberikan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
e. Agama Islam melarang pemeluknya menjadi beban yang memberatkan bagi orang
lain. Maka wajib bagi umat Islam berusaha dengan keras untuk mencukupi
kebutuhan hidupnya sendiri. Sehingga tidak akan menjadi beban orang lain.
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3. Kandungan Hadis
Beberapa pelajaran yang terkandung dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah
ialah :
a. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah., dari pada orang
mukmin yang lemah.
b. Hadis ini merupakan motivasi bagi Umat Islam untuk menjadi umat yang kuat.
Kuat yang dimaksud adalah kuat dalam berbagai hal diantaranya ialah :
1) Kuat iman, yaitu imannya teguh dan tidak terpengaruh oleh situasi dan
kondisi apapun.
2) Kuat ilmu, yaitu memiliki ilmu dan wawasan yang luas. Sehingga dengan
ilmunya itu akan dapat memperjuangkan Islam dengan benar.
3) Kuat ekonomi, yaitu hidup kecukupan sehingga akan dapat memperjuangkan
Islam dengan mudah. Karena ditopang dengan harta yang cukup.
4) Kuat semangat, yaitu memiliki semangat yang kuat dalam segala aspek
kehidupan. Dengan semangat ini berarti telah memiliki modal yang besar
untuk mencapai kejayaan Islam.
5) Kuat ﬁsik, yaitu badan sehat dan tidak sakit-sakitan. Dengan badan yang
sehat ini akan dapat menopang terhadap perjuangan Islam.
Memperhatikan uraian di atas, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa seorang
mukmin yang kuat merupakan aset yang besar dan syarat bagi tercapainya kejayaan
Islam oleh karena itu setiap mukmin harus memiliki semangat yang kuat untuk berusaha
mencapai cita-citanya yang mulia. Agar cita-cita yang mulia dapat tercapai, maka
selain harus berusaha dengan semangat yang tinggi, setiap mukmin wajib berdo’a dan
minta pertolongan kepada Allah Swt.
Hadis Riwayat Al-Bukhari dari Zubair bin Awwam mengandung beberapa pelajaran
yang bisa kita ambil berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Beberapa pelajaran itu antara lain :
a. Motivasi untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.
b. Untuk tidak merasa rendah diri dalam melakukan pekerjaan yang halal meskipun
harus mencari kayu bakar.
c. Bekerja dengan semampunya untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya
jauh lebih mulia ketimbang meminta-minta kepada orang lain.
d. Meminta-minta kepada orang lain adalah perbuatan yang tidak terhormat dan
seharusnya dijauhi oleh setiap muslim.
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e. Wajib bagi setiap muslim memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya, sehingga tidak menjadi beban orang lain.
B. Menjelaskan Keterkaitan Kandungan Hadis dalam Perilaku Keseimbangan Hidup di
Dunia dan Akhirat dalam Fenomena Kehidupan dan Akibatnya
Memperhatikan kandungan ketiga Hadis di atas, maka dapatlah kita ketahui bahwa terdapat
keterkaitan yang erat antara Hadis yang satu dengan Hadis yang lain hubungannya dengan
fenomena kehidupan setiap manusia. Keterkaitan ketiga Hadis tersebut dalam fenomena
kehidupan manusia sehari-hari dan akibat (dampak positif) bagi kehidupan manusia adalah
sebagai berikut :
1. Keterkaitan Kandungan Hadis
Hadis pertama mengajarkan tentang keseimbangan dalam perhatiannya terhadap
kehidupan dunia dan akhirat. Jadi tidak benar meninggalkan dunianya demi kepentingan
akhiratnya, begitu pula sebaliknya. Islam melarang kepada pemeluknya menjadi beban
orang lain. Ini berarti mendorong untuk hidup mandiri.
Hadis kedua mengandung motivasi agar hidup penuh semangat dan untuk selalu minta
pertolongan kepada Allah sehingga akan menjadi orang mukmin yang kuat. Karena
orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Swt.
Hadis ketiga merupakan dorongan yang sangat kuat untuk bekerja keras dalam rangka
memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, apapun pekerjaannya yang penting halal.
Hal ini akan dapat menghin dari perilaku meminta-minta kepada orang lain.
Kesimpulan yang dapat kita ambil setelah memperhatikan kandungan ketiga Hadis
tersebut ialah bahwa setiap muslim haruslah memiliki perilaku dalam kehidupan sehariharinya sebagai berikut :
a. berusaha menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat.
b. berusaha untuk menjadi orang mukmin yang kuat dalam segala bidang.
c. mempunyai semangat yang tinggi dalam meraih sesuatu yang bermanfaat dan
mulia.
d. selalu memohon pertolongan kepada Allah Swt. dalam segala hal.
e. mau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.
f.
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2. Akibat (Dampak Positif)
Dampak positif yang akan dapat diperoleh umatIslam ketika menerapkan ajaran-ajaran
yang terkandung pada ketiga Hadis di atas ialah :
a. Akan tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
b. Dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri sehingga tidak meminta-minta dan
menjadi beban orang lain.
c. Memiliki pribadi yang mandiri.
d. Menjadi mukmin yang kuat dalam segala bidang.
e. Terasa selalu dekat kepada Allah Swt. sehingga hidupnya tenang.
f.

Dapat memperjuangkan Islam dengan kekuatan yang maksimal.

g. Menjadi orang yang terhormat sehingga tidak menjadi bahan cemoohan orang,
disegani oleh musuh-musuh Islam sehingga tidak senantiasa diganggu mereka.

4. Penalaran
Pada kegiatan ini, terdapat berbagai pilihan kegiatan yang dapat membantu peserta didik untuk
dapat menalar dan mengembangkan pikirannya. Sehingga peserta didik semakin kuat
pemahaman dan berkembang daya nalarnya. (kondisional, guru dapat menugaskan peserta
didik dengan skala prioritas mana tugas penalaran yang dapat digunakan atau mungkin dapat
dilakukan semua). Salah satu bentuk kegiatan untuk menambah wawasan dan pemahaman
terhadap materi pembelajaran adalah dengan diskusi, misalnya peserta didik diminta melakukan
studi pustaka untuk menemukan tokoh yang mempunyai konsep hidup seimbang antara dunia
dan akhirat.

Diskusi
Dengan memahami materi di atas, ada hal-hal yang perlu kalian lakukan agar pengetahuanmu
terhadap materi semakin lengkap dan sempurna. Berkelompoklah, lakukan studi pustaka cari
kisah teladan dari sahabat nabi, tokoh masyarakat yang mampu menyeimbangkan antara
kehidupan dunia dan akhirat! Tulis kisahnya kemudian diskusikan dengan teman kalian tentang
nilai-nilai karakter apa saja yang bisa diteladani dan bagaimana cara yang harus ditempuh untuk
bisa mewujudkan nilai-nilai karakter tersebut. Jangan lupa cantumkan sumbernya (dari mana
kamu mendapat kisah tersebut).
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Contoh kisah

Abu Hanifah al-Nu’man
Abu Hanifah al-Nu’man bin Tsabit bin Zautha dilahirkan di Kufah pada tahun 80
H/699. Orang tuanya berasal dari keturunan Persia dan ketika ia masih dalam kandungan
di bawa pindah ke Kufah dan menetap disini hingga Abu Hanifah lahir. Abu Hanifah
memiliki ilmu yang luas dalam semua kajian Islam hingga ia merupakan seorang
mujtahid besar (Imamul A’dzam) sepanjang masa. Karya karyanya yang sampai kepada
kita adalah kitab al-Fiqul Akbar, Kitab Al-Risalah, kitab Al-’Alim wal Mutallim dan
kitab Al-washiyah. Meskipun demikian ia hidup sebagaimana layaknya dengan
melakukan usaha berdagang dalam rangka menghidupi keluarga. Dengan prinsip
berdiri di atas kemampuan sendiri. Meskipun ia berdagang ia hidup sebagai kehidupan
suﬁ dengan zuhud, wara’, dan taat ibadah. Abu Hanifah hidup dengan ilmu dan
bimbingan umat dengan penuh kreatif, hidup dengan kemampuan sendiri tidak
memberatkan orang lain. Disamping menjalankan usaha dagangnya. ia juga hidup
dengan ibadah yang intensif siang dan malam. Pada suatu ketika Abu Hanifah mengirim
barang dagangan kepada kongsinya. Didalam barang dagangan itu ada sehelai kain
yang cacat. Abu Hanifah mensyaratkan kepada kongsinya supaya menerangkan cacat
kain itu. Lalu sipembeli tidak mengetahui. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu
maka ia segera bersedekah sebanyak 30.000 dirham.Dalam kehidupan, disamping
memiliki akhlak dan tingkah laku mulia, ia selalu menjaga kesucian diri dan harta,
disamping ia selalu dalam peribadahan selama 40 tahun Abu Hanifah memenuhi malam
malamnya dengan shalat dan selama itu shalatnya subuh dilaksanakan dengan wudhu
pada waktu isya. Dan dalam shalatnya itu dibacanya al-Quran dan konon kerika ia
meninggal ia telah menghatamkan Al-Quran 7000 kali.
Sumber : http://alkisahteladan.blogspot.com/2009/09/abu-hanifah-al-numan.html

Nama Tokoh

Nilai-nilai karakter

Abu Hanifah al-Nu’man  Ilmuwan
 Wirausahawan
 Mandiri/tidak
bergantung dengan
orang lain
 Jujur
 Taat kepada Allah
 Dermawan
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Upaya yang ditempuh untuk
mewujudkan nilai-nilai karakter
 Belajar dengan tekun
 Menekuni profesi dengan sungguhsungguh
 Bekerja dengan ulet, tekun pantang
menyerah
 Mengedepankan nilai-nilai kebenaran
 Berpegang teguh kepada ajaran AlQuran dan Hadis
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 Disiplin
 Berakhlak mulia

 Menyisihkan sebagaian rezeki yang
didapat untuk disedekahkan
 Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya
untuk hal-hal yang bermanfaat.
 Mengedepankan akhlakul karimah

Siti Khadijah binti
Khuwailid
Fatimah binti
Muhammad saw
Mu’adz bin Jabal
Imam al-Ghazali
1. Guru menjelaskan pengantar tentang tata cara berdiskusi, antara lain
a. Setiap kelompok harus memilih ketua dan sekretaris.
b. Setiap kelompok mendiskusikannya dengan menkaji “Bukalah Wawasanmu”atau
melihat sumber lain.
c. Setiap kelompok mencatat hasil diskusinya di kertas dengan rapi (bisa disediakan oleh
guru atau dari peserta didik).
d. Setiap kelompok meletakkan hasil kerjanya di atas mejanya.
e. Setiap kelompok bergeser kelompok lain untuk mengamati hasil diskusi kelompok
lain.
2. Guru melakukan pengamatan selama diskusi berlangsung. Gunakan Format penilaian
“Unjuk kerja”.
3. Setelah selesai diskusi, tiap kelompok berputar untuk mengamati hasil diskusi kelompok
lain.
4. Setelah selesai, tiap kelompok kembali ke tempatnya masing-masing.
5. Guru meminta tiap kelompok memberikan komentar tentang persamaan dan perbedaan
hasil diskusi antara kelompoknya dengan kelompok lain.
6. Guru meminta pendapat dari peserta didik secara jujur, kelompok mana yang paling baik
hasil diskusinya.
7. Guru tidak perlu mengomentari tentang hasil penilaian peserta didik.
8. Guru mengakhiri kegiatan diskusi dengan memberikan semangat dan menghargai semua
usaha peserta didik.
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E. Penilaian
A. Format Penilaian “penalaran” (Berdiskusi – Menemukan Peristiwa)
1. Penilaian Individu
Aktiﬁtas
No

Kerjasama

Nama Peserta didik

Keaktifan

Partisipasi

Inisiatif

Skor

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
2
3
4
5
2. Aspek dan Rubrik Penilaian:
No
1

2

3

4

Indikator Penilaian
Kerjasama

Keaktifan

Partisipasi

Inisiatif

Belum memperlihatkan kerjasamanya

1

Mulai memperlihatkan kerjasamanya

2

Mulai berkembang kerjasamanya

3

Mulai membudayakan kerjasamanya

4

Belum memperlihatkan keaktifannya

1

Mulai memperlihatkan keaktifannya

2

Mulai berkembang keaktifannya

3

Mulai membudayakan keaktifannya

4

Belum memperlihatkan Partisipasinya

1

Mulai memperlihatkan partisipasinya

2

Mulai berkembang partisipasinya

3

Mulai partisipasinya

4

Belum memperlihatkan Inisiatifnya

1

Mulai memperlihatkan Inisiatifnya

2

Mulai berkembang Inisiatifnya

3

Mulai membudayakan Inisiatifnya

4

Total
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3. Pedoman Pen-skoran

Nilai

=

Jumlah Nilai Skor yang diperoleh
Jumlah Skor maksimal (16)

x

100

B. Penilaian “penalaran”(Berdiskusi – Menemukan Peristiwa)
1. Format Penilaian Kelompok
No.

Nama peserta
didik

Aspek yang
dinilai
1

2

3

Skor
Maks.

Nilai

Tindak
Lanjut

Ketuntasan
T

TT

R

P

1
2
3
4
5
Aspek dan rubrik penilaian kelompok:
No
1

2

3

Indikator Penilaian
kedalaman
informasi

Keaktifan dalam
diskusi/tugas
Kejelasan dan
kerapian
presentasi/
jawaban

Skor

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

berperan sangat aktif dalam diskusi

30

berperan aktif dalam diskusi

20

kurang aktif dalam diskusi

10

mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi

40

mempresentasikan dengan jelas dan rapi,

30

mempresentasikan dengan sangat jelas dan
kurang rapi

20

mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak
rapi

10
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2. Pedoman Pen-skoran
Nilai =

Jumlah Nilai Skor yang diperoleh
Jumlah Skor maksimal

x 100

5. Berlatih
Dalam kolom ini, guru membimbing Peserta didik mengerjakan kegiatan latihan. Latihan
bisa dengan berbagai alternatif tugas dan pertanyaan, untuk menambah pemahaman peserta
didik, guru dapat juga menambah tugas-tugas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
peserta didik. Contoh :
A. Uji Kompetensi dalam bentuk penalaran (Latihan soal yang terdapat di buku ajar)
1. Rasulullah mencela orang-orang yang hanya tekun beribadah tanpa mengenal waktu,
mereka mengabaikan kewajiban-kewajibannya sebagai makhluk hidup yang
mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya dan orang lain. Rasulullah juga mencela
orang-orang yang tekun bekerja untuk semata-mata urusan dunianya saja, sehingga
mereka lupa kewajibannya kepada Allah. Rasulullah mengajarkan agar menghindarkan
diri dari sifat minta-minta dan berikhtiyar keras untuk bekerja agar terhindar dari fakir,
sebab kefakiran itu sangat dekat dengan kekaﬁran. Sebagai pelajar apa wujud
keseimbangan hidup di dunia dan akhirat yang dapat kalian lakukan? Tulis jawaban di
kolom berikut:

NO

Kegiatan

Wujud keseimbangan hidup di dunia dan
akhirat

1

Menuntut ilmu di MTs

Mempelajari materi pelajaran Agama juga
materi umum secara imbang

2

Belajar

Mempelajari ilmu umum juga ilmu agama
secara proporsional

Dst
2. Kebahagiaan hidup biasanya hanya diukur dari kesuksesan kepemilikan materi sehingga
adakalanya untuk mewujudkan hal tersebut orang menempuh jalan yang salah dan
menghalalkan segala cara, seperti korupsi. Bagaimana pendapatmu? Jelaskan alasanmu!
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Contoh jawaban : Tidak diperbolehkan bahkan hukumnya haram! Sebab merupakan
perbuatan yang merugikan orang masyarakat dan negara.
Skor penilaian sebagai berikut:
1. Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 100.
2. Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan
dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90.
3. Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan
dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, nilai 80.

B. Soal dalam bentuk tugas mandiri/kelompok. (Informasikan kepada siswa tentang
aspek yang akan dinilai sehingga siswa akan sungguh-sungguh dalam mengerjakan
tugas)
1. Tulislah Hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat yang diriwayatkan
oleh Ibnu ‘Asakir, Muslim dan Bukhari!
2. Hafalkanlah Hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat yang diriwayatkan
oleh Ibnu ‘Asakir, Muslim dan Bukhari!

1. Penilaian “Hafalan Hadis”
a. Format Penilaian
No.

Nama Peserta
Didik

Aspek yang
dinilai
1

2

3

Skor
Maks.

Nilai

Ketuntasan
T

TT

Tindak
Lanjut
R

P

1
2
3
4
5
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b. Aspek dan rubrik penilaian hafalan Hadis:
No
1

Indikator Penilaian
Ketepatan

2

Kelancaran

3

Terjemahan

Skor

Melafalkan setiap lafal Hadis dengan benar dan tepat

30

Melafalkan sebagian besar dari lafal hadidengan benar
dan tepat

20

Banyak kesalahan dalam pelafalan Hadis

10

Menghafalkan Hadis dengan sangat lancar

30

Menghafalkan Hadis dengan cukup lancar

20

Menghafalkan Hadis kurang lancar dan terbata-bata

10

Menghafalkan terjemahan Hadis dengan sangat lancar
dan benar

30

Menghafalkan terjemahan Hadis dengan cukup lancar
dan benar

20

Menghafalkan terjemahan Hadis kurang lancar dan
ada kesalahan

10

c. Pedoman Pen-Skoran
Nilai =

Jumlah Nilai Skor yang diperoleh
Jumlah Skor maksimal

x 100

2. Penilaian Menulis Hadis
a. Format Penilaian

No

Nama
Peserta didik

1
2
3
dst
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Aspek yang
dinilai
1

2

Skor
Maks

Nilai

Ketuntasan
T

TT

Tindak
Lanjut
R

P
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Aspek dan Rubrik yang dinilai
No
1

2

Indikator Penilaian

Skor

Kaidah penulisan Dapat menulis sesuai dengan kaidah penulisan
dengan sempurna.

Kerapihan

30

Dapat menulis sesuai dengan kaidah tapi kurang
sempurna

20

Dapat menulis tidak sesuai dengan kaidah dan tidak
sempurna

10

Sangat rapi

25

Rapi

15

Kurang rapi

10

b. Pedoman Pen-Skoran

Nilai =

Jumlah Nilai Skor yang diperoleh
Jumlah Skor maksimal

x 100

6. Reﬂeksi
Dalam kolom “Akhirnya Aku Tahu” seluruh peserta didik 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 pengertian keseimbangan hidup itu?
b. Jelaskan maksud konsep keseimbangan hidup dunia akhirat?
c. Dan lain-lain
2. Guru meminta sebagain peserta didik menyampaikan hasil reﬂeksinya. Diusahakan memilih
peserta didik yang tidak terbiasa menyampaikan pendapatnya atau komentarnya.
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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.
Dalam kolom “Akhirnya Aku Tahu” bisa dijadikan rubrik rencana aksi yang diisi sebagai
bukti otentik peserta didik telah menerapkan apa yang telah dipahaminya. Dalam tema ini,
siswa diharapkan mengevaluasi apa yang sudah diperbuat dari rutinitas mereka dalam
kesehariannya, dan mencoba untuk senantiasa meningkatkan kualitas amal perbuatan mereka.
Untuk itu guru harus memotivasi peserta didik untuk menulis hal-hal yang sudah menjadi
rutinitas mereka. Gunakan tabel di bawah ini untuk mempermudah muhasabah mereka.
Contoh rencana aksi :
Di dalam al-Quran tentunya banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan tentang konsep
keseimbangan hidup dunia akhirat, saya akan mencari dan akan saya pahami kandungannya
dan saya catat dalam daftar berikut ini:
No

Lafadz Ayat Al-Quran

Pokok Kndungan/isi

1

ِ واﺑـﺘَ ِﻎ ﻓِﻴﻤﺎ آ َ َك اﻟ ٰﻠّﻪ اﻟﺪﱠار
ﺲ
ﻨ
ـ
ﺗ
ﻻ
و
ة
ﺮ
اﻵﺧ
َ
ْ
َ
َ ُ
َ
َ َْ
َ
َٰ
ِ
ِ
ِ َﻧ
َ َﺼﻴﺒ
َُﺣ َﺴ َﻦ اﻟﻠّﻪ
ْ َﺣﺴ ْﻦ َﻛ َﻤﺎ أ
ْ ﻚ ﻣ َﻦ اﻟ ﱡﺪﻧـْﻴَﺎ َوأ
ِ اﻷر
ض إِ ﱠن اﻟ ٰﻠّﻪَ َﻻ
َ إِﻟَْﻴ
ْ ﻚ َوﻻ ﺗـَْﺒ ِﻎ اﻟْ َﻔ َﺴ َﺎد ِﰲ
ِِ
ﻳﻦ
ُِﳛ ﱡ
َ ﺐ اﻟْ ُﻤ ْﻔﺴﺪ

Perintah mencari apa yang telah
dianugerahkan Allah tentang kebahagian
akhirat, dan larangan melupakan
kebahagiaan duniawi dan anjuran berbuat
baik kepada orang lain sebagaimana Allah
telah berbuat baik, kepada kita dan larangan
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Karena
Allah tidak menyukai orang-orang yang
berbuat kerusakan

ﻳﺪﻧﱠ ُﻜ ْﻢ َوﻟَﺌِ ْﻦ
َ َوإِ ْذ ََذﱠ َن َرﺑﱡ ُﻜ ْﻢ ﻟَﺌِ ْﻦ َﺷ َﻜ ْﺮُْﰎ ﻷ ِز
َﻛ َﻔ ْﺮُْﰎ إِ ﱠن َﻋ َﺬ ِاﰊ ﻟَ َﺸ ِﺪﻳ ٌﺪ

Perintah untuk bersyukur atas nikmat Allah,
dan apabila kufur nikmat sesungguhnya
adzab Allah sangat pedih

ِ ِ ِ ِ ِ ﺐ اﻟﺸ
ِ ُزﻳِّ َﻦ ﻟِﻠﻨ
ﲔ
َ ﱠﻬ َﻮات ﻣ َﻦ اﻟﻨّ َﺴﺎء َواﻟْﺒَﻨ
َ ﱠﺎس ُﺣ ﱡ
ِ َواﻟْ َﻘﻨ
ِ ﺎﻃ ِﲑ اﻟْﻤ َﻘﻨﻄَﺮِة ِﻣﻦ اﻟ ﱠﺬ َﻫ
اﳋَْﻴ ِﻞ
ْ ﺐ َواﻟْ ِﻔﻀ ِﱠﺔ َو
ُ
َ
َ َ
ِ
ِاﳊﻴﺎة
ِ
ِ
ْ اﻟْ ُﻤ َﺴ ﱠﻮَﻣﺔ َو ْاﻷَﻧـَْﻌ ِﺎم َو
َ اﳊَْﺮث ٰذﻟ
ََْ ُﻚ َﻣﺘَﺎع
ِ ٰ
ِ ﻨﺪﻩ ﺣﺴﻦ اﻟْﻤ
ﺂب
َ ُ ْ ُ ُ َ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َواﻟﻠّﻪُ ﻋ

manusia cenderung pada kesenangan hidup
dunia. Namun di akhir ayatnya Allah
mengingatkan kita bahwa manusia akan
kembali pada Allah sehingga semua
kesenangan dunia itu akan ditinggalkan.
Oleh karena itu tidak ada yang lebih baik
selain tempat kembali yang paling baik yaitu
surga.

(QS. Qaṣaṣ :77)

2

(QS. Ibrahim:7)
3

(QS. Ali Imran:14)
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4

Dst

Guru menindak lanjuti rubrik yang terkumpul dari peserta didik dan mengevaluasinya.

F. Pengayaan
Peserta didik yang sudah menguasai materi, mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan
oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan tentang Keseimbangan hidup di dunia dan akhirat
(Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam
pengayaan).

Contoh Uji Kompetensi :
A. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang (X)
1. Rasulullah menyatakan bahwa kehidupan dunia merupakan….
a. Tempat bersenang-senang
b. Tempat mengumpulkan harta kekayaan
c. Sarana menuju kehidupan akhirat
d. Tempat beribadah tanpa mengenal waktu
2.

3.

 َوﻻَ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧـُْﻮا َﻛ ًّﻼ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺎسArti lafal yang bergaris bawah adalah ….

a. Beban

c. Keseimbangan

b. Sarana

d. Kesempurnaan hidup

ِا
ِ
ﻚ
ﺮ
ﺣ
َ ُص ﻋﻠَﻰ َﻣﺎﻳـَﻨـَْﻔﻌ
ْ ْ

Penggalan Hadis di atas menjelaskan tentang ….
a. Perintah bekerja dengan tekun agar tidak miskin
b. Larangan bermaas-malas
c. Perintah untuk beribadah dengan tekun
d. Perintah untuk bersemangat dalam mencapai sesuatu yang bermanfaat.
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4. Kerjakanlah urusan duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah
amalan akhiratmu seakan-akan kamu ….
a. Akan mati besuk
b. Hidup selama-lamanya
c. Tetap muda dan kuat
d. Menghamba kepada Allah
5. Perintah Allah tentang kesimbangan hidup terdapat pada surah ….
a. Al-Qaṣṣas : 77
b. Al-Waqi'ah :2
c. Al-Zalzalah :5
d. Al-Qaṣṣaṣ : 88
B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Jelaskan tujuan hidup menurut Hadis Ibnu ‘Asakir!
2. Berilah contoh perilaku hidup yang seimbang antara dunia dan akhirat!
3. Sebutkan keterkaitan Hadis tentang perilaku kesimbangan hidup di dunia dan akhirat!
4. Jelaskan mengapa Allah lebih mencintai mukmin yang kuat dari pada mukmin yang
lemah!
5. Mengapa dalam hidup kita dilarang untuk menjadi beban orang lain?

KUNCI JAWABAN
Pilihan ganda:
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NO

JAWABAN

1

C

2

A

3

D

4

A

5

A
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Soal Uraian:
NO

JAWABAN

SKOR

1

Kehidupan di dunia adalah sarana untuk mencapai kehidupan di akhirat.
Seseorang sulit mencapai kebahagian hidup di akhirat tanpa memanfaatkan
sarana hidup yang dianugerahkan oleh Allah di dunia, dengan menyeimbangkan
kepentingan hidup di dunia dan di akhirat, Allah akan berjanji akan memberikan
kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam hidup di dunia kita dilarang
membebani dan memberatkan orang lain karena keadaaan kita yang lemah,
karena itu harus berusaha agar bisa mencukupi kebutuhan hidup sendiri sesuai
kemampuan yang dimiliki.

5

2

Orang yang sukses di bidang perniagaan tapi dia juga tidak lalai dalam
beribadah kepada Allah. Contoh ketika menjalankan bisnisnya, ketika
terdengar adzan segera wudlu dan melaksanakan shalat.

5

3

Sama-sama menjelaskan tentang pentingnya menselaraskan kehidupan di
dunia dan di akhirat, untuk bisa mencapai kebahagian akhirat kehidupan
dunialah yang menfasilitasinya karena itu setiap mukmin tidak boleh lemah,
harus kuat, kuat iman, kuat ﬁsik, kuat ilmu, kuat ekonomi dan kuat semangat
(optimis) jika demikian hidupnya akan berkualitas dan tidak menjadi beban
orang lain.

5

4

Sebab mukmin yang kuat iman, kuat ﬁsik, kuat ilmu, kuat ekonomi dan kuat
semangatnya akan mempunyai masa depan yang lebih baik dari pada mukmin
yang lemah. Contoh mukmin yang lemah ekonomi sangat mungkin akan
menjual keimanannya untuk sekedar bisa mempertahankan hidup. Hal ini
pernah diingatkan oleh oleh Rasulullah “Kefakiran sangat dekat dengan
kekufuran”

5

5

Karena kalau kita menjadi beban orang lain karena kelemahan kita yang
disebabkan karena tidak mau berusaha berarti hidup kita tidak mempunyai
nilai, baik dihadapan sesama maupun di hadapan Allah, padahal menurut
Rasulullah ”sebaik-baik manusia adalah yang mempunyai nilai manfaat bagi
sesamanya”.

5

Skor maksimal

25

Nilai:
Skor = @1 X 5 = 5
Skor maksimal 25
Nilai = (skor a + skor b)/30 X 100 = 100
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G. Remidial
Pada dasarnya ada banyak sekali program remedial (remedial teaching) yang dapat digunakan,
diantara yang sering banyak dilakukan guru, yaitu:
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 peserta didik 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. Remidial test, guru mengadakan penilaian kembali dengan soal sejenis, atau soal dengan
standar yang sama
Jadi dalam hal ini peserta didik yang belum menguasai materiakan dijelaskan kembali oleh
guru materi tentang kesimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Guru akan melakukan penilaian
dengan soal-soal yang sudah dipersiapkan.

H. Interaksi Guru Dengan Orang Tua
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 peserta didik setelah
mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung, maupun melalui telepon,
tentang perkembangan perilaku anaknya. Guru dapat pula menambahkan kolom tanda tangan
dan masukan/catatan orang tua di setiap lembar portofolionya.
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GLOSARIUM
Aib

:

Kejelekan

Asbabun Nuzul

:

Sebab-sebab turunnya ayat/surah dalam Al-Quran

Egois

:

Mementingkan diri sendiri

Huruf Isti/la

:

Huruf yang makhrajnya terletak pada pangkal lidah

Ikhtiyar

:

Usaha, upaya

Ilmu Tajwid

:

Ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik

Individualis

:

Sikap tidak peduli terhadap lingkungan

Loba

:

Serakah

Peduli

:

Perhatian

Simpati

:

Rasa senang

Spirit

:

Dorongan semangat

Thayyibah

:

Baik, bagus

Rakus

:

Ingin memperoleh harta lebih banyak dari yang dibutuhkan
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