
Direktorat Pendidikan Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI
Tahun 2016

Buku Guru

Pendekatan Sainti�k Kurikulum 2013



Buku GURU Kelas VIii

Hak Cipta © 2016 pada Kementerian Agama Republik Indonesia
Dilindungi Undang-Undang

 MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Disklaimer: Buku Guru ini  dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implemen
tasi Kurikulum 2013. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah 
koordinasi Kementerian Agama, dan dipergunakan dalam penerapan Kurikulum 2013. 
Buku ini merupakan “Dokumen Hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan 
dimutakhirkan sesuai dengan dinamika perubahan zaman. Masukan dari berbagai 
kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)Y

INDONESIA, KEMENTERIAN AGAMA

Qur'an Hadis/Kementerian Agama,- Jakarta : 
Kementerian Agama 2016.
xvii, 82 hlm.

Untuk MI Kelas VI
ISBN 978-979-8446-18-4 (jilid lengkap) 
ISBN 978-602-293-036-5 (jilid 6)

1.  Qur'an Hadis     1. Judul
II.  Kementerian Agama Republik Indonesia

Kontributor Naskah :   Suntari, M.Pd.I

Penelaah  :   Dra.Hj.Elo Al Bugisy, M.Ag

Penyelia Penerbitan :  Direktorat Pendidikan Madrasah 
    Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 
    Kementerian Agama Republik Indonesia
Cetakan Ke-1, 2016

Disusun dengan huruf Cambria 12pt, Helvetica LT Std 24 pt, Adobe Nasakh 18pt



Qur'an Hadis - Kurikulum 2013 iii

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

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

Kementerian Agama sebagai salah satu lembaga pemerintah memiliki 
tanggungjawab dalam membentuk masyarakat Indonesia yang taat 
beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir-batin sebagaimana 
ditegaskan dalam visinya. 

 Membentuk generasi cerdas dan sejahtera lahir-batin menjadi core 
(inti) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam utamanya Direktorat 
Pendidikan madrasah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan berciri khas 
Islam konsen terhadap mata pelajaran PAI (Fikih, SKI, Al-qur’an Hadis, 
Akidah Akhlak dan bahasa Arab).  

Secara filosofis, mata pelajaran PAI yang diajarkan bertujuan 
mendekatkan pencapaian kepada generasi kaffah (cerdas intelektual, 
spiritual dan mental) jalan menuju pencapaian itu tentu tidak sebentar, 
tidak mudah dan tidak asal-asalan namun tidak juga mustahil dicapai. 
Pencapaian ultimate goal (tujuan puncak) membentuk generasi kaffah 
tersebut membutuhkan ikhtiar terencana (planned), strategis dan 
berkelanjutan (sustainable). 

Kurikulum 2013 sebagai kurikulum penyempurna kurikulum 2006 
(KTSP) diyakini shahih sebagai “modal” terencana dan strategis mendekati 
tujuan pendidikan Islam. Salah satu upaya membumikan isi K-13 adalah 
dengan menyediakan sumber belajar yakni buku, baik buku guru maupun 
buku siswa. 

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

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

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

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Jakarta,   Maret 2016
Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA
NIP: 196901051996031003
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

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 ARAB

a. Vokal Tunggal (Monoftong)

b. Vokal Rangkap (Diftong)

c. Vokal Panjang (Mad)

3.  TA’ MARBUTAH

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah yang hidup atau berharakat fathah, kasrah, atau dammah 

ditransliterasikan adalah “ t “.
2. Ta’ marbutah yang mati atau yang mendapat harakat sukun ditransliterasikan 

dengan “ h ”.
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PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Untuk mengoptimalkan pengunaan buku ini, pahamilah terlebih dahulu petunjuk 
berikut ini:
1. Pertama, bacalah bagian pendahuluan untuk memahami konsep utuh Al-Qura’an 

Hadis, serta memhami kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kerangka 
kurikulum PAI dan Bahasa Arab 2013

2. Setiap bab berisi : kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, tujuan 
pembelajaran, materi pokok, proses pembelajaran, penilaian, pengayaan, remedial, 
interaksi antara guru dan orang tua

3. Pada sub bab tertentu penomoran kompetensi inti dan kompetensi dasar tidak 
berurutan. Hal ini disebabkan dengan tahap pencapaian kompetensi dasar 

4. Guru perlu mendorong peserta didik untuk memperhatikan kolom-kolom yang 
terdapat dalam buku teks pelajaran sebagai berikut:
a. Kegiatan  : kegiatan yang harus  peserta  didik  kerjakan untuk
      mencapai  tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
b. Hikmah  : ajakan  kepada peserta didik untuk merenungkannya
c. Aku bisa  : tantangan agar peserta didik bisa melakukannya
d. Hati-hati : berisi  pesan  agar   peserta  didik   tidak   memiliki
      perilaku  negatif
e. Ayo berlatih : menguatkan    peserta    didik   agar   dapat   mewujudkan
      pengetahuan dan perilaku.

5. Dalam pelaksanaannya, sangat mungkin dilakukan pengembangan yang disesuaikan 
dengan potensi peserta didik, guru, sumber belajar, dan lingkungan.



Buku GURU Kelas VIx

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
PELAJARAN AL-QUR’AN HADIS KELAS VI

SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR
1. Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang 
dianutnya

1.1 Menerima Q.S. aḍḌuhâ (93) sebagai firman 
Allah SWT.

1.2 Menghayati nilai yang terkandung dalam Q.S. 
aḍḌuhâ (93)  

1.3 Mengamalkan ajaran Q.S. aḍḌuhâ (93)
1.4 Meyakini bahwa memberi lebih utama 

daripada meminta-meminta

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, dan percaya 
diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya serta cinta tanah 
air

2.1 Memiliki perilaku peduli terhadap kaum 
dhuafa’ sebagai implementasi pemahanan Q.S. 
aḍ-Ḍuhâ (93)   

2.2 Terbiasa berperilaku suka memberi  sebagai 
implementasi dari pemahaman hadis tentang 
keutamaan memberi riwayat Bukhari Muslim 
dari Abdullah bin Umar  

) ايلد العليا خري من ايلد السفىل...(
3. Memahami pengetahuan 

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

3.1 Mengetahui arti Q.S. aḍ-Ḍuhâ (93)       
3.2 Memahami isi kandungan Q.S. aḍ-Ḍuhâ (93)   
3.3 Mengetahui arti hadis tentang keutamaan 

memberi riwayat Bukhari Muslim dari 
Abdullah bin Umar  

) ايلد العليا خري من ايلد السفىل...(
3.4 Memahami isi kandungan hadis tentang 

keutamaan memberi  riwayat Bukhari Muslim 
dari Abdullah Ibnu Umar   

) ايلد العليا خري من ايلد السفىل...(
3.5 Memahami hukum bacaan Mad  Thabi’i dan 

Mad Far’i (Wajib Muttashil dan Jaiz  Munfashil) 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR
4. Menyajikan pengetahuan 

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

4.1 Membaca Q.S. aḍḌuhâ (93)   secara benar dan 
fasih

4.2 Menghafal Q.S. aḍḌuhâ (93)   secara benar 
dan fasih

4.3 Menghafal hadis tentang keutamaan memberi 
riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah Ibnu 
Umar   

) ايلد العليا خري من ايلد السفىل…... (
4.4 Menerapkan hukum bacaan Mad Thabi’i, Mad 

Far’i (Wajib Muttashil dan Jaiz  Munfashil)

SEMESTER GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR

1. Menerima, menjalankan, dan 
menghargai ajaran agama yang 
dianutnya

1.1 Menerima Q.S.  alBayyinah (98) sebagai 
firman Allah swt.

1.2 Mengamalkan ajaran Q.S.  alBayyinah (98) 

1.3 Meyakini bahwa setiap manusia pasti mati 
dan menerima balasan amal perbuatannya

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, dan percaya 
diri dalam berinteraksi dengan 
ke-luarga, teman, guru, dan 
tetangganya

2.1 Terbiasa berperilaku yang sesuai dengan 
ajaran QS.   alBayyinah (98)

2.2 Memiliki perilaku suka beramal salih sebagai 
implementasi dari pemahaman hadis tentang 
amal salih riwayat Muslim dari Abu Hurairah

)اذا مات ابن ادم انقطع عمله..(
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR

3. Memahami pengetahuan 
faktual dan konseptual dengan 
cara mengamati, menanya dan 
men-coba berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijum-painya di rumah, di 
sekolah dan tempat bermain

3.1 Mengenal QS. al-Bayyinah (98)

3.2 Mengetahui arti hadis tentang amal salih 
riwayat Muslim dari Abu Hurairah 

)اذا مات ابن ادم انقطع عمله ...(
3.3 Memahami isi kandungan hadis tentang amal 

salih riwayat Muslim dari Abu Hurairah

 )اذا مات ابن ادم انقطع عمله ...(

4. Menyajikan pengetahuan fak-
tual dan konseptual dalam 
bahasa yang jelas, sistematis 
dan logis, dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang mencer-
minkan perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia

4.1 Membaca Q.S. alBayyinah (98) dengan baik 
dan fasih

4.2 Menghafalkan Q.S. alBayyinah (98)

4.3 Menghafalkan hadis tentang amal salih 
riwayat Muslim dari Abu Hurairah

 )اذا مات ابن ادم انقطع عمله ...(
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KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

Satuan Pendidikan  : Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Mata Pelajaran  : Al-Qur’an Hadis
Kelas     : 6

SEMESTER GANJIL

PELAJARAN JUDUL KOMPETENSI DASAR

Pelajaran 1 Mari Belajar Surah aḍ-Ḍuha 1.1 Menerima Q.S. aḍ-Ḍuha (93) 
sebagai firman Allah SWT.

1.2 Menghayati nilai yang terkandung 
dalam Q.S. aḍ-Ḍuha (93)  

0.3 Mengamalkan ajaran Q.S. aḍ-Ḍuha 
(93)

2.1 Memiliki perilaku peduli 
terhadap kaum dhuafa’ sebagai 
implementasi pemahanan Q.S. aḍ-
Ḍuha (93)

2.1 Mengetahui arti Q.S. aḍ-Ḍuha (93)       

3.2 Memahami isi kandungan Q.S. ad
Dhuhaa (93)

4.1 Membaca Q.S. aḍ-Ḍuha (93)   
secara benar dan fasih
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4.2 Menghafal Q.S. aḍ-Ḍuha (93)   
secara benar dan fasih

Pelajaran 2 Gemar  Memberi
1.4 Meyakini bahwa memberi lebih 

utama daripada meminta-
meminta

1.2 Terbiasa berperilaku suka  
memberi  sebagai imple-mentasi 
dari pemahaman hadis tentang 
keutamaan memberi riwayat 
Bukhari Muslim dari Abdullah bin 
Umar  

( ايلد العليا خري من ايلد السفىل...
.(

2.3 Mengetahui arti hadis ten tang 
keutamaan memberi riwayat 
Bukhari Muslim dari Abdullah bin 
Umar  

( ايلد العليا خري من ايلد السفىل...
.(

2.4 Memahami isi kandung- an hadis 
tentang keutamaan memberi  
riwayat Bukhari Muslim dari 
Abdullah Ibnu Umar   

( ايلد العليا خري من ايلد السفىل...(
4.3 Menghafal hadis tentang 

keutamaan memberi riwayat 
Bukhari Muslim dari Abdullah 
Ibnu Umar   

( ايلد العليا خري من ايلد السفىل….(
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Pelajaran 3 Mari Belajar Hukum Bacaan 
Mad

3.5 Memahami hukum bacaan 
Mad  Thabi’i dan Mad Far’i (Wajib 
Muttashil dan Jaiz  Munfashil)

4.4 Menerapkan hukum bacaan 
Mad Thabi’i, Mad Far’i (Wajib 
Muttashil dan Jaiz  Munfashil)

SEMESTER GENAP

PELAJARAN JUDUL KOMPETENSI DASAR

Pelajaran 4 Gemar Membaca Surah Al-
Bayyinah

0.1 Menerima Q.S.  alBayyinah (98) 
sebagai firman Allah swt.

1.2 Mengamalkan ajaran Q.S.  al
Bayyinah (98)

1.1 Terbiasa berperilaku yang sesuai 
dengan ajaran QS.   alBayyinah 
(98)

4.1 Membaca Q.S. alBayyinah (98) 
dengan baik dan fasih

4.2 Menghafalkan Q.S. alBayyinah 
(98)

Pelajaran 5 Gemar Beramal Salih
1.3 Meyakini bahwa setiap manusia 

pasti mati dan meneri ma balasan 
amal perbuatannya
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1.2 Memiliki perilaku suka beramal 
salih sebagai implementasi dari 
pemahaman hadis tentang amal 
salih riwayat Muslim dari Abu 
Hurairah

)اذا مات ابن ادم انقطع عمله...(
2.2 Mengetahui arti hadis tentang 

amal salih riwayat Muslim dari 
Abu Hurairah 

)اذا مات ابن ادم انقطع عمله ...(
2.3 Memahami isi kandung-an 

hadis tentang amal salih riwayat 
Muslim dari Abu Hurairah

 )اذا مات ابن ادم انقطع عمله ...(
4.3 Menghafalkan hadis ten-tang 

amal salih riwayat Muslim dari 
Abu Hurairah

 )اذا مات ابن ادم انقطع عمله ...(
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PEMETAAN KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
MADRASAH IBTIDAIYAH

MATA PELELAJARAN QUR’AN HADITS
KELAS VI

SEMESTER GANJIL

BAB JUDUL KOMPETENSI 
INTI (KI)

KOMPETENSI 
DASAR (KD)

ALOKASI 
WAKTU (jam)

Pelajaran 1
Mari Belajar Surat 

Ad- Duhâ

1

2

3

4

1.1

1.2

1.3

2.1

3.1

3.2

4.1

4.2

14

Pelajaran 2 Gemar memberi

1

2

3

4

1.4

2.2

3.3

3.4

4.3

8

Pelajaran 3 Mari Belajar Hukum 
Bacaan Mad

3

4

3.5

4.4
10
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SEMESTER GENAP

BAB JUDUL KOMPETENSI 
INTI (KI)

KOMPETENSI 
DASAR (KD)

ALOKASI 
WAKTU (jam) 

Pelajaran 4 Gemar Membaca 
Surat Al-Bayyinah

1

2

3

4

1.1

1.2

2.1

3.1

4.1

4.2

10

Pelajaran 5 Gemar Beramal 
Shalih

1

2

3

4

1.3

2.2

3.2

3.3

4.3

8
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Pelajaran

A. Kompetensi Inti (KI)
KI-1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya 
serta cinta tanah air.

KI-3 Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, 
menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
di sekolah dan tempat bermain.

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

B. Kompetensi Dasar (KD)
1.1  Menerima Q.S. ad-Duhâ (93) sebagai firman Allah SWT.
1.2  Menghayati nilai yang terkandung dalam Q.S. ad-Duhâ (93) 
1.3  Mengamalkan ajaran Q.S. ad-Duhâ (93)
2.1  Memiliki perilaku peduli terhadap kaum dhuafa’ sebagai implementasi 

pemahanan Q.S. ad-Duhâ (93)   
3.1  Mengetahui arti Q.S. ad-Duhâ (93)       
3.2  Memahami isi kandungan Q.S. ad-Duhâ (93)   
4.1  Membaca Q.S. ad-Duhâ (93)   secara benar dan fasih
4.2  Menghafal Q.S. ad-Duhâ (93)   secara benar dan fasih

Surah ad-Duhâ
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C. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Membaca surah ad-Duhâ secara benar dan fasih
2. Menghafal surah ad-Duhâ secara benar dan fasih
3. Menunjukkan arti mufradat surah ad-Duhâ dengan benar
4. Menerjemahkan surah ad-Duhâ
5. Menjelaskan isi kandungan surah ad-Duhâ
6. Menulis lafal surah ad-Duhâ

D. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan dengan 
melalui metode demonstrasi, drill, tanya jawab, diskusi, brains storming, dan 
ceramah, peserta didik mampu :
a. Membaca surah ad-Duhâ secara benar dan fasih
b. Menghafal surah ad-Duhâ secara benar dan fasih
c. Menunjukkan arti mufradat surah ad-Duhâ dengan benar
d. Menerjemahkan surah ad-Duhâ
e. Menjelaskan isi kandungan surah ad-Duhâ
f. Menulis lafal surah ad-Duhâ

E. Materi Pokok

1. Lafal  Surah  ad-Duhâ

ِخَرُة َخرْيٌ لََك ِمَن 
َ ْ
َعَك َربَُّك َوَما قَىَل )3( َولَل ِْل إَِذا َسَج )2( َما وَدَّ

َّ
َح )1( َوايل َوالضُّ

ْدَك يَتِيًْما فَآَوى )6( َووََجَدَك  لَْم َيِ
َ
 )4( َولََسوَْف ُيْعِطيَْك َربَُّك َفَتَْض )5( أ

َ
ول

ُ ْ
ال

آئَِل  ا السَّ مَّ
َ
َتِيَْم فَاَل َتْقَهْر )9( َوأ

ْ
ا ايل مَّ

َ
ْغَن )8( فَأ

َ
 َفَهَدى )7( َووََجَدَك َعئاًِل فَأ

ًّ
ال ضَّ

ْث )11( ]الضح : 11-1[ ا بِِنْعَمِة َربَِّك فََحدِّ مَّ
َ
فَاَل َتنَْهْر )10( َوأ

Arti surah  ad-Duhâ
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
1) Demi waktu Duhâ (ketika matahari naik sepenggalah),
2) Dan demi malam apabila telah sunyi,
3) Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula)

membencimu.
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4) Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang 
permulaan.

5) Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu 
dan engkau menjadi puas.

6) Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia 
melindungi(mu).

7) Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan 
petunjuk

8) Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia 
memberikan kecukupan

9) Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang
10) Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau 

menghardik(nya)
11) Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan(dengan 

bersyukur)

2. Isi kandungan surah ad-Duhâ
a. Surah ad-Duhâ terdiri atas 11 ayat dan termasuk surah Makkiyah, yaitu surah 

yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah. Surah 
ini merupakan surah ke-93 dan diturunkan sesudah surah al-Fajr. Ad-Duhâ 
artinya waktu Duhâ atau waktu ketika matahari naik sepenggalah,

b. Surah ad-Duhâ turun berkaitan dengan peristiwa Fathratul Wahyi, yaitu masa 
kekosongan turunya wahyu kepada Nabi Muhammad.

c. Allah tidak menurunkan  wahyu untuk sementara kepada Nabi Muhammad, 
bukan berarti Allah swt. meninggalkan atau membenci Nabi Muhammad saw.

d. Kehidupan Nabi Muhammad akan menjadi lebih baik dari pada hari-hari yang 
lalu

e. Kehidupan di akhirat lebih baik (lebih utama) daripada kehidupan di dunia. 
f.  Diantara nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah 

mendapat perlindungan saat beliau yatim, mendapat petunjuk saat beliau 
mengalami kebingungan dan diberi kecukupan saat beliau kekurangan 
(miskin) 
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g. Kita harus memiliki kepedulian sosial kepada anak yatim dan orang-orang 
yang meminta-minta..

h. Nikmat Allah swt. harus selalu disyukuri dengan tindakan nyata dalam 
kehidupan sehari-hari

F. Proses  Pembelajaran

1. Pendahuluan
1) Peserta didik harus kondisi siap menerima pelajaran. Guru mengucapkan 

salam dan berdoa bersama.
2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, serta posisi tempat duduk 

yang disesuaikan  dengan kegiatan pembelajaran.
3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
4) Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik tentang surah ad-Duhâ 

sebagai pretes.
5) Guru memberikan apresiasi terhadap semua jawaban peserta didik dan 

mengkaitkannya dengan materi pembelajaran yang akan dibahas yaitu surah 
ad-Duhâ.

6) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran surah ad-Duhâ. 

2. Kegiatan Inti
a. Membaca Surah ad-Duhâ.

a) Peserta didik diajak mengamati dan menceritakan isi gambar. Guru 
menyampaikan beberapa pertanyaan, misalnya:  Apa yang kamu rasakan 
ketika berada di waktu pagi hari? Sudah shalat Duhâ kah kamu?

b) Guru memberi motivasi bagaimana kelebihan orang yang membaca al-
Quran.

c) Guru menanyakan kepada anak sudah bisakah kalian membaca surah 
ad-Duhâ? 

d) Peserta didik diminta membaca surah ad-Duhâ bersama-sama dengan 
guru.

e) Peserta didik mengamati penggalan-penggalan surah ad-Duhâ dan 
membacanya hingga lancar. 

f) Peserta didik membaca surah ad-Duhâ  ayat per ayat hingga lancar, dan 
mencermati tulisan huruf/tanda baca. 
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g) Peserta didik membaca ulang  dan menjelaskan hukum bacaan  dari 
beberapa lafal dari surah ad-Duhâ.

h) Guru membimbing peserta didik dengan menperdengarkan bacaan 
surah ad-Duhâ yang benar dari guru, audio atau lcd proyektor.

b. Menghafal Surah ad-Duhâ.
a)  Guru memberi motivasi agar peserta didik bersemangat menghafalkan 

ayat per ayat surah ad-Duhâ hingga hafal.
b) Peserta didik menjawab pertanyaan “Mengapa kita perlu menghafal 

surah ad-Duhâ.
c) Bagaimana cara menghafalkan surah ad-Duhâ dengan mudah.
d) Peserta didik secara berpasangan untuk saling mencermati hafalan di 

antara mereka.
e) Kemudian peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan hafalannya 

baik secara klasikal, kelompok maupun individu.  

c. Mengartikan Surah ad-Duhâ
a) Guru memberi motivasi agar peserta didik bersemangat mengartikan  

ayat per ayat surah ad-Duhâ hingga hafal.
b) Guru menanyakan arti ad-Duhâ.
c) Peserta didik menjawab pertanyaan “Mengapa kita perlu mengartikan 

surah ad-Duhâ? 
d) Bagaimana cara mengartikan surah ad-Duhâ? Jika ada, mintalah untuk 

mendemonstrasikan arti surah ad-Duhâ kepada teman-temannya. Jika 
tidak, ajaklah peserta didik mengartikannya.

e) Peserta didik mencermati dan menghafal arti mufradat surah ad-Duhâ
f) Peserta didik mengecek kemampuan diri dalam menghafal arti mufradat 

surah ad-Duhâ.
g) Dengan bimbingan guru siswa menghafal terjemah  surah ad-Duhâ.
h) Pada kolom Aku Bisa Mengartikan, peserta didik diminta untuk membaca 

terjemah per ayat surah ad-Duhâ di buku teks.
i) Peserta didik menyusun arti/terjemah surah ad-Duhâ.
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j) Peserta didik mencermati dengan cara membandingkan arti/terjemah 
surah ad-Duhâ dari hasil susunan sendiri dengan terjemah yang sudah 
baku (Al Qur’an terjemah).

k) Peserta didik mengkomunikasikan hasil pencermatan terjemah surah 
ad-Duhâ dari hasil susunan sendiri dengan terjemah yang sudah baku.

d. Isi Kandungan Surah ad-Duhâ
a) Guru menyiapkan dan memberi motivasi berkaitan dengan menghafal 

terjemah surah ad-Duhâ. Di dalam buku teks selalu diawali dengan 
kalimat “Amati dan ceritakan gambar berikut”.

b) Peserta didik menjawab pertanyaan “Mengapa perlu memahami isi 
kandungan surah ad-Duhâ.

c) Peserta didik mencermati/menelaah isi kandungan  surah ad-Duhâ 
secara berkelompok.

d) Masing-masing kelompok mempresentasikan/menceritakan hasil telaah 
isi kandungan  surah ad-Duhâ.

e) Masing-masing kelompok siswa berdiskusi tentang “Apa yang kamu  
lakukan jika engkau memilki tetangga seorang yang yang miskin?

f) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 
dan kelompok yang lain menanggapinya.

g) Dengan bimbingan guru peserta didik menyimpulkan hasil diskusi
h) Guru memberikan penegasan isi kandungan  surah ad-Duhâ.
i) Guru memberikan penguatan berkaitan dengan materi surah  ad-Duhâ

c. Penutup
1) Dengan bimbingan guru, peserta didik menyusun kesimpulan  tentang 

materi  surah ad-Duhâ
2) Guru memberikan pesan kepada peserta didik agar senantiasa 

membiasakan diri untuk membaca, dan mengamalkan ajaran yang 
terkandung dalam  surah ad-Duhâ 

3) Guru memberikan refleksi/penilaian dan penguatan tentang proses 
pembelajaran yang sudah dilakukan, materi apa saja yang telah dikuasai, 
materi apa saja yang belum dikuasai, dan mengajak peserta didik untuk 
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mengasosiasi apa yang seharusnya dilakukan dan dibiasakan dan apa 
yang tidak boleh dilakukan berkaitan dengan kandungan surah ad-Duhâ.

4) Guru meminta peserta didik untuk mengembangkan pemahaman isi 
kandungan surah ad-Duhâ.

 - Hikmah 
  Berisi kata bijak yang dapat dijadikan sebagai motivasi hidup. 
 
 - Aku Bisa 
  Berisi perilaku yang perlu dibiasakan oleh peserta didik. 
 
 - Hati-Hati 

 Sebagai rambu-rambu agar peserta didik tidak memiliki perilaku negatif yang 
berhubungan dengan materi kandungan surah ad-Duhâ.

 
 - Rangkuman

 Pada kolom “Rangkuman” guru menyampaikan garis besar pembelajaran surah 
ad-Duhâ. 

G. Penilaian

1.  Penilaian Pengetahuan 
Penilaian Pengetahuan dapat dilakukan dengan bentuk tes tertulis, terdiri dari : 
pilihan ganda, dan uraian.

Kunci Jawaban
I. Ayo Memilih jawaban yang benar!

1 A 6 A 11 B 16 A 
2 D 7 C 12 A 17 C
3 B 8 C 13 D 18 B 
4 D 9 A 14 B 19 C 
5 C 10 A 15 C 20 D
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II.  Ayo menjawab pertanyaan
1. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan (dengan 

bersyukur)
2. Yang dimaksud Fathratul wahyi adalah masa kekosongan turunnya wahyu 
3. Kita harus memiliki sikap kepedulian sosial terhadap orang-orang yang 

meminta-minta baik fakir/miskin.
4. Kandungan surah ad-Duhâ diantaranya  adalah:

a. Allah tidak menurunkan  wahyu untuk sementara kepada Nabi 
Muhammad saw dinamakan  (fathratul wahyi).

b. Adanya  peristiwa fatratul wahyi bukan berarti Allah swt. meninggalkan 
atau membenci Nabi Muhammad saw.

c. Allah swt. mengingatkan masa lalu Nabi Muhammad saw. agar beliau 
merasakan betapa besar kasih sayang dan rahmat-Nya.

d. Allah swt. memberikan perhatian besar  kepada Nabi Muhammad saw. 
Dan muslimin agar melindungi anak yatim dan bersikap sosial terhadap 
orang yang meminta-minta.

e. Nikmat Allah swt. harus selalu disyukuri dengan tindakan nyata dalam 
kehidupan sehari-hari

f. Nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad menurut surah 
ad-Duhâ  adalah sebagai yatim dilindungi Allah, sebagai seorang yang 
bingung diberi petunjuk, dan sebagai seorang yang miskin diberi 
kecukupan

5. Diantara nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah 
mendapat perlindungan saat beliau yatim, mendapat petunjuk saat beliau 
mengalami kebingungan dan diberi kecukupan saat beliau kekurangan 
(miskin) 

 Skoring :
 a. Multiple Choice = jawaban benar skor 3, jawaban salah skor 0
 b. Essay = No 1 skor tertinggi 8
 No 2 skor tertinggi 8
 No 3 skor tertinggi 8
 No 4 skor tertinggi 8
 No 5 skor tertinggi 8
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 Skor Maksimal = 70

   Skor Diperoleh
Nilai Akhir =     x 100

   Skor Maksimal

2. Penilaian Ketrampilan
 a. Tes praktek membaca surah ad-Duhâ

• Pada penilaian kompetensi membaca surah ad-Duhâ setiap ayat menggunakan 
rentang nilai, yaitu sangat baik, baik, sedang, kurang.

• Ketentuan nilai masing-masing rentang sebagai berikut:

Rentang Kreteria Rentang Nilai

Baik sekali
Jika membaca tartil sesuai dengan kaidah (makhraj, 
panjang-pendek) 90 - 100

Baik
Jika membaca kurang tartil sesuai dengan kaidah 
(makhraj, panjang-pendek).

80 - 89

Sedang
Jika membaca kurang tartil dan kurang sesuai 
dengan kaidah (makhraj, panjang-pendek). 70 - 79

Kurang
Jika membaca tidak tartil dan tidak sesuai dengan 
kaidah (makhraj, panjang-pendek). <70

 b. Tes praktek menghafal surah ad-Duhâ
• Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan individu 

menghafal surah ad-Duhâ

• Contoh rubrik penilaian menghafal surah ad-Duhâ

No. Nama Murid
Kategori

Ket.
1 2 3 4

1

2

3

4
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 Keterangan :
 1 = Kurang  ( <70 )  : Hafalan tidak lancar
 2 = Cukup   (70 - 79) : Hafalan kurang lancar sesuai kaidah bacaan
 3 = Baik       (80 - 89) : Hafalan lancar sesuai kaidah bacaan
 4 = Baik sekali (90-100) : Hafalan lancar, tartil, dengan lagu/berirama

3. Penilaian sikap
Untuk penilaian sikap dapat dilakukan guru melalui observasi/pengamatan 
langsung  dalam bentuk daftar cek atau skala penilaian dalam proses pembelajaran 
berlangsung terhadap sikap/karakter tertentu yang harus dimiliki siswa. Penilaian 
sikap juga dapat dilakukan dengan penilaian diri siswa dengan cara siswa 
memberikan jawaban/tanggapan terhadap suatu pertanyaan/pernyataan yang telah 
disiapkan guru berkaitan dengan materi pembelajaran. Berikut ini contoh format 
penilaian sikap beserta rubriknya dan guru dapat berinovasi dalam penilaian sikap 
tersebut.  

a. Observasi (Bentuk Daftar Cek) 

No
Nama 
Peserta didik

Perilaku yang diamati

Percaya Diri Disiplin Bekerjasama
3 2 1 3 2 1 3 2 1

1 Ahmad √ √ √
2 Arsal √ √ √
3
4
5

 Keterangan :
Kriteria Penilaian
3 :  Membudaya      
2 :  Berkembang       
1 :  Belum terlihat 
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b. Observasi (Bentuk Skala Penilaian)

No Nama Peserta didik
Perilaku yang diamati

A B C
1 Ahmad 3 2 2
2 Arsal 2 3 2

 Keterangan :
 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian
 A : Percaya Diri     3 : Membudaya
 B : Disiplin      2 : Berkembang
 C : Bekerjasama     1 : Belum terlihat

c. Penilaian diri

Guru melakukan penilaian terhadap sikap peserta didik kaitannya pemahaman 
surah ad-Duhâ dengan cara peserta didik mengisi tanda contreng di dalam 
kolom pernyataan ya atau tidak sebagaimana tabel berikut ini.

No. Pernyataan
Alternatif

Ya Tidak

1
Saya berusaha sholat Dhuha untuk 
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 
kepada Tuhan YME 

2 Saya berusaha menghayati nilai yang 
terkandung dalam surah ad-Duhâ

3 Saya optimis akan lebih baik dari hari-
hari sebelumnya 

4 Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 
yang diridloi Allah

5 Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial 
di sekolah dan masyarakat 

6 Saya suka menyantuni  anak yatim 

7 Saya tidak berlaku sewenang-wenang 
kepada anak yatim 

8 Saya suka memberi orang yang meminta-
minta
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9 Saya tidak membentak-bentak orang 
yang meminta-minta 

10 Saya berusaha mensyukuri nikmat Allah 
yang diberikan kepadaku 

 

 Petunjuk penilaian : 
 Setiap jawaban ya diberi skor 1; jawaban tidak skor 0
 Kategori hasil penilaian
 Baik        : jika jumlah skor  8-10
 Sedang  : jika jumlah skor  6- 7
 Kurang : jika jumlah skor  1- 5 

Catatan:
• Guru dapat mengembangkan dan berinovasi soal berikut rubrik dan 

penskorannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
• Guru diharapkan memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki 

peserta didik selama dalam proses pembelajaran. 

H. Pengayaan

Bagi peserta didik yang sudah menguasai materi pembelajaran (mencapai ketuntasan 
minimal), diminta untuk  mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan oleh 
guru, misalnya :
a. Peserta didik membuat kaligrafi dari lafal surah ad-Duhâ, 
b. Mencari kandungan surah ad-Duhâ yang lebih luas dari berbagai sumber 

(perpustakaan, internet dsb)

I. Remedial

Bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar, guru sebaiknya 
mengidentifikasi tujuan pembelajaran belum dikuasai oleh peserta didik. Berdasar 
dari identifikasi itu, guru menyampaikan pembelajaran ulang yang sudah fokus pada 
materi yang dianggap sulit atau yang belum dikuasai oleh peserta didik tersebut. 



Qur'an Hadis - Kurikulum 2013 13

Pelaksanaan remedi dapat dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang sesuai 
dengan keadaan, contoh: pada saat jam belajar (apabila masih ada waktu), di luar 
jam pembelajaran (30 menit setelah jam belajar selesai).

J. Interaksi Guru dengan Orang Tua

Kegiatan belajar peserta didik di madrasah sebaiknya dikomunikasikan kepada 
orang tua/wali murid. Komunikasi ini bertujuan untuk memberikan laporan 
kegiatan belajar yang telah dialami oleh peserta didik. 
Bentuk komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara pihak madrasah menyediakan 
buku penghubung. Peserta didik diminta memperlihatkan “komentar guru” yang 
ada pada buku penghubung kepada orang tua/wali murid, dan orang tua/wali murid 
memberikan komentar balik serta membubuhkan paraf sebagai tanda telah diketahui 
oleh orang tua/wali murid. Atau meminta siswa untuk selalu berkomunikasi dengan 
orang tuanya/ keluarganya dalam menyelesaikan tugas-tugas. 
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A. Kompetensi Inti (KI)

KI-1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya serta cinta tanah air.

KI-3 Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, 
menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di 
rumah, di sekolah dan tempat bermain.

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

B. Kompetensi Dasar (KD)

0.4  Meyakini bahwa memberi lebih utama daripada meminta-meminta
2.2.  Terbiasa berperilaku suka memberi  sebagai implementasi dari pemahaman 

hadits tentang keutamaan memberi riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah 
bin Umar  

) ايلد العليا خري من ايلد السفىل...(
3.3  Mengetahui arti hadits tentang keutamaan memberi riwayat Bukhari Muslim 

dari Abdullah bin Umar  

Pelajaran

Aku Suka Memberi2
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) ايلد العليا خري من ايلد السفىل...(
3.4 Memahami isi kandungan hadits tentang keutamaan memberi  riwayat Bukhari 

Muslim dari Abdullah Ibnu Umar   

) ايلد العليا خري من ايلد السفىل...(
4.4  Menghafal hadits tentang keutamaan memberi riwayat Bukhari Muslim dari 

Abdullah Ibnu Umar

) ايلد العليا خري من ايلد السفىل...(

C. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Membaca hadits tentang keutamaan memberi riwayat Bukhari Muslim dari 
Abdullah Ibnu Umar dengan benar

2. Menghafal hadits tentang keutamaan memberi riwayat Bukhari Muslim dari 
Abdullah Ibnu Umar  dengan benar 

3. Menyebutkan arti hadits tentang keutamaan memberi riwayat Bukhari Muslim 
dari Abdullah Ibnu Umar

4. Menjelaskan isi kandungan hadits tentang keutamaan memberi riwayat Bukhari 
Muslim dari Abdullah Ibnu Umar

D. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan,  dengan 
melalui metode demonstrasi, drill, tanya jawab, diskusi, brains storming, dan 
ceramah, peserta didik mampu :
1. Membaca hadits tentang keutamaan memberi riwayat Bukhari Muslim dari 

Abdullah Ibnu Umar dengan benar.
2. Menghafal hadits tentang keutamaan memberi riwayat Bukhari Muslim dari 

Abdullah Ibnu Umar  dengan benar. 
3. Menyebutkan arti hadits tentang keutamaan memberi riwayat Bukhari Muslim 

dari Abdullah Ibnu Umar.
4. Menjelaskan isi kandungan hadits tentang keutamaan memberi riwayat Bukhari 

Muslim dari Abdullah Ibnu Umar.
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E. Materi Pokok

1. Lafal hadits tentang keutamaan memberi

نَّ رَُسوَل اهلِل َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل :
َ
َعْن َعبِْد اهلِل ابِْن ُعَمَر رَِضَ اهلُل َعنُْه أ

ائِلَُة ْفىٰل ِهَ السَّ ُمنِْفَقُة َوالسُّ
ْ
يَاِهَ ال

ْ
ُعل

ْ
َُد ال ْفىٰل َوايلْ َِد السُّ يَا َخرْيٌ ِمَن ايلْ

ْ
ُعل

ْ
َُد ال  ايلْ

 )رواه ابلخارى ومسلم( 
2 . Terjemah hadits tentang keutamaan memberi

“Dari Abdullah bin Umar r.a. berkata, bahwasannya Rasulullah s.a.w bersabda, 
“Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang 
menafkahkan (harta) dan tangan di bawah adalah yang meminta”.  (HR. Bukhari 
dan Muslim).

3. Isi kandungan hadits tentang keutamaan memberi
a. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, maksudnya orang yang 

memberi lebih baik daripada orang yang meminta. 
b. Tangan di atas maksudnya adalah orang yang suka memberi, dan tangan di 

bawah maksudnya adalah orang yang meminta.
c. Dalam memberikan sesuatu hendaklah dengan ikhlas dan tidak menyebut-

nyebutnya serta tidak menyakitkan hati orang yang menerima.
d. Sifat pemurah termasuk akhlak terpuji dan dianjurkan dalam Islam. Cara 

agar menjadi orang yang pemurah, diantaranya:
1) Membiasakan diri untuk memberi kepada orang lain, terutama yang 

sangat membutuhkan,
2) Menyadari bahwa harta adalah amanat Allah, yang didalamnya ada hak 

orang lain yang harus kita serahkan kepada mereka yang berhak,
3) Meyakini bahwa memberi lebih utama daripada meminta-meminta dan 

akan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah swt.
e. Orang yang suka memberi (dermawan/pemurah) memiliki keberuntungan, 

diantaranya :
• Akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda.
• Akan menjadi tolak balak (bencana).
• Dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh 
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dari neraka.
f. Kerugian orang yang bakhil/kikir adalah jauh dari Allah, jauh dari manusia, 

jauh dari surge dan dekat dengan neraka 
g. Kita harus memiliki sifat iffah, artinya sikap menjaga diri dari meminta-

minta.
h. Hendaklah kita menjadi orang yang suka bekerja keras. Karena suka 

bekerja keras memungkinkan untuk menjadi berkecukupan yang dapat 
menghindarkan diri dari sikap meminta-minta

F. Proses Pembelajaran

 Hadits Tentang Keutamaan Memberi

a. Pendahuluan
a) Peserta didik harus kondisi siap menerima pelajaran. Guru mengucapkan 

salam dan berdoa bersama.
a) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, serta posisi tempat duduk 

yang disesuaikan  dengan kegiatan pembelajaran.
b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
c) Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik tentang keutamaan 

memberi sebagai pretes.
d) Guru minta peserta didik mengamati gambar orang yang memberi
e) Guru meminta sebagian peserta didik untuk menceritakan gambar tersebut

b. Kegiatan Inti

1) Peserta didik diajak mengamati menceritakan gambar yang di dalamnya 
terpampang lafal hadits tentang keutamaan memberi. 

2) Peserta didik menceritakan gambar yang di dalamnya terpampang lafal 
hadits tentang keutamaan memberi. 

3) Peserta didik ditanya “Siapa di antara kalian yang sudah hafal hadits tentang 
keutamaan memberi? Jika ada, mintalah untuk memperdengarkan hafalan 
itu kepada teman-temannya. Jika tidak, ajaklah peserta didik membacanya 
sebagai langkah awal menghafalkan hadits tersebut.
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4) Peserta didik membaca penggalan per penggalan hadits tentang keutamaan 
memberi hingga lancar dan hafal secara klasikal, kelompok dilanjutkan 
secara perorangan atas bimbingan guru.

5) Peserta didik secara berpasangan untuk saling mencermati hafalan di antara 
mereka.

6) Kemudian peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan hafalannya baik 
secara individu, kelompok maupun klasikal.  

7) Peserta didik mencermati dan menghafal arti mufradat hadits tentang 
keutamaan memberi. 

8) Peserta didik bertanya jawab arti mufradat dengan temannya secara 
bergantian, guna mengecek kemampuan menghafal arti mufradat hadits 
tentang keutamaan memberi. 

9) Peserta didik menyusun terjemah hadits tentang keutamaan memberi.
10) Peserta didik mencermati dengan cara membandingkan terjemah hadits 

tentang keutamaan memberi dari hasil susunan sendiri dengan terjemah 
yang sudah ada di buku.

11) Peserta didik melaporkan hasil pencermatan terjemah hadits tentang 
keutamaan memberi dari hasil susunan sendiri dengan terjemah yang sudah 
baku.

12) Dengan bimbingan guru siswa menghafal terjemah  hadits tentang keutamaan 
member secara keseluruhan.

13) Guru membagi peserta didik untuk menjadi beberapa kelompok.
14) Masing-masing kelompok mencermati/menelaah isi kandungan  hadits 

tentang keutamaan memberi 
15) Masing-masing kelompok mempresentasikan/menceritakan hasil telaah isi 

kandungan  hadits tentang keutamaan memberi.
16) Masing-masing kelompok siswa berdiskusi tentang “Apa manfaat menjadi 

orang pemurah dan Bagaimana pedapatmu jika ada seorang pemuda yang 
berbadan sehat, tetapi menjadi peminta-minta?”

17) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 
dan kelompok yang lain menanggapinya

18) Dengan bimbingan guru peserta didik menyimpulkan hasil diskusi
19) Guru memberikan penegasan isi kandungan  hadits  tentang keutamaan 

memberi
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c. Penutup

1) Dengan bimbingan guru, peserta didik menulis kesimpulan  isi kandungan  
hadits tentang keutamaan memberi

2) Guru memberikan refleksi/penilaian dan penguatan tentang pembelajaran 
3) Guru meminta peserta didik untuk mengembangkan pemahaman isi 

kandungan hadits tentang keutamaan memberi.

- Hikmah
 Berisi tentang kata bijak yang dapat dijadikan sebagai motivasi hidup. 

- Aku Bisa 
 Berisi perilaku yang perlu dibiasakan oleh peserta didik. 

- Hati-Hati 
 Berisi pesan agar peserta didik tidak memiliki perilaku negatif sesuai materi 

pelajaran yang sedang dipelajari.

- Rangkuman
 Pada kolom “Rangkuman” guru menyampaikan garis besar yang berkaitan 

dengan materi memahami hadits  tentang keutamaan memberi

G. Penilaian

1. Penilaian Pengetahuan 
Penilaian pengetahuan dapat dilakukan dengan bentuk tes tertulis, terdiri dari : 
pilihan ganda, dan uraian.

 Kunci Jawaban

 A. Ayo memilih jawaban yang benar!

1 b 6 b 11 c 16 c
2 a 7 c 12 d 17 a
3 c 8 a 13 d 18 b
4 d 9 a 14 b 19 c
5 d 10 b 15 a 20 d
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 B. Ayo menjawab pertanyaan! 

1. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah 
yang menafkahkan (harta) dan tangan di bawah adalah yang meminta.

2. Tangan di atas maksudnya adalah orang yang suka memberi
 3. Akibat dari orang yang memiliki sifat bakhil adalah :  (a) jauh dari Allag. 

(b) jauh dari surga. (c) jauh dari manusia, (d) dekat dengan api neraka
4. Nabi tidak suka terhadap orang meminta-minta karena mereka malas 

bekerja
5. Golongan orang yang kita boleh iri adalah orang yang Allah anugerahkan 

padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan dan orang yang 
Allah beri karunia ilmu (Al Qur’an dan As Sunnah), ia menunaikan dan 
mengajarkannya

  Skoring :

 a. Multiple Choice = jawaban benar skor 3, jawaban salah skor 0
 b. Essay   = No 1 skor tertinggi 8
       No 2 skor tertinggi 8
       No 3 skor tertinggi 8
       No 4 skor tertinggi 8
       No 5 skor tertinggi 8

 Skor Maksimal = 70
        Skor Diperoleh
 Nilai Akhir   =   x 100
           Skor Maksimal
 

2. Penilaian Ketrampilan

a. Tes praktek menghafal tentang keutamaan memberi
• Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan 

individu menghafal tentang keutamaan memberi
• Contoh rubrik penilaian menghafal tentang keutamaan memberi



Qur'an Hadis - Kurikulum 2013 21

No. Nama Siswa
Kategori Ket.

1 2 3 4

1

2

3

4

5

 Keterangan :
 1 = Kurang  ( <70 )  : Hafalan tidak lancar
 2 = Cukup   (70 - 79) : Hafalan kurang lancar sesuai kaidah bacaan
 3 = Baik       (80 - 89) : Hafalan lancar sesuai kaidah bacaan
 4 = Baik sekali (90-100) : Hafalan lancar, tartil, dengan lagu/berirama

3. Penilaian Sikap

Untuk penilaian sikap dapat dilakukan guru melalui observasi/pengamatan 
dengan daftar cek atau skala penilaian dalam proses pembelajaran berlangsung 
terhadap sikap/karakter tertentu yang harus dimiliki siswa. Penilaian sikap 
juga dapat dilakukan dengan penilaian diri siswa atau sikap dari pemahaman 
berkaitan dengan materi pembelajaran dengan cara siswa memberikan jawaban/
tanggapan terhadap suatu pertanyaan/pernyataan yang telah disiapkan guru. 
Berikut ini contoh format penilaian sikap beserta rubriknya dan guru dapat 
berinovasi dalam penilaian sikap tersebut.  

  a. Observasi (Bentuk Daftar Cek) 

No
Nama Peserta 

didik

Perilaku yang diamati
Percaya Diri Disiplin Bekerjasama
3 2 1 3 2 1 3 2 1

1 Ahmad √ √ √
2
3
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4
5

   Keterangan :
   Kriteria Penilaian
   3  :  Membudaya      
   2 :  Berkembang       
   1  :  Belum terlihat 

  b. Observasi (Bentuk Skala Penilaian)

No Nama Peserta didik Perilaku yang diamati

A B C

1 Ahmad 3 2 2
2
3
4
5

   Keterangan :
   Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian
   A : Percaya Diri     3 : Membudaya
   B : Disiplin       2 : Berkembang
   C : Bekerjasama     1 : Belum terlihat

  c. Penilaian Sikap (pemahaman dari materi)

Guru melakukan penilaian terhadap sikap peserta didik kaitannya 
pemahaman hadits  tentang keutamaan memberi dengan cara peserta didik 
mengisi tanda contreng di dalam kolom pernyataan sangat setuju, setuju, 
atau tidak setuju, sebagaimana tabel berikut ini.



Qur'an Hadis - Kurikulum 2013 23

No. Peristiwa Sangat 
Setuju Setuju Tidak 

Setuju

1.
Memberi merupakan akhlak terpuji yang 
harus dimiliki oleh setiap umat Islam .

2.
Meminta-minta diperbolehkan jika dalam 
keadaan terpaksa

3.
Orang yang berhak mendapatkan sedekah 
hanyalah pengemis saja 

4.
Ketika memberi kepada orang lain, 
kita tidak boleh dengan niat untuk  
mendapatkan pujian dari orang lain

5.
Dermawan yang ikhlas sangat dicintai oleh 
manusia dan Tuhannya 

Adapun tata cara penilaiannya dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada 
rubrik berikut ini :

No.
Soal

Rubrik Penilaian Skor

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

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

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

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

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

 Skor maksimal  15
     Skor diperoleh
 Nilai Akhir  =   x 100
     Skor maksimal



Buku GURU Kelas VI24

Catatan:
• Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik.
• Guru diharapkan memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki 

peserta didik selama dalam proses pembelajaran, terkait dengan sikap atau 
nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Catatan terkait dengan sikap 
atau nilia-nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik dapat dilakukan melalui 
tabel berikut ini: 

Aktivitas

No.
 
 

Nama
siswa 

Aktivitas

Keaktivan rjas Kerjasama Kerjasama Inisiatif

M
K

M
B

M
T

B
T

M
K

M
B

M
T

B
T

M
K

M
B

M
T

B
T

M
K

M
B

M
T

B
T

Aktivitas dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: disiplin, jujur, sopan santun, 
dll.

Keterangan:
• MK = Membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan  

perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
• MB = Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai 

tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai  konsisten).
• MT = Mulai Terlihat (apabila peserta didik suda memperlihatkan tanda-tanda 

awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator namun belum konsisten).
• BT = Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda 

awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).
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H. Pengayaan

Bagi peserta didik yang sudah menguasai materi pembelajaran, diminta untuk  
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan oleh guru. Atau guru dapat 
membimbing siswa untuk mengembangkan materi yang diajarkan dengan cara 
melalui internet, perpustakaan atau kegiatan yang lain, misalnya guru membimbing 
penulisan kaligrafi.

I. Remedial

Bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar, guru sebaiknya 
mengidentifikasi tujuan pembelajaran belum dikuasai oleh peserta didik. Berdasar 
dari identifikasi itu, guru menyampaikan pembelajaran ulang yang sudah fokus pada 
materi yang dianggap sulit oleh peserta didik. 
Pelaksanaan remedi dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang sesuai dengan 
keadaan, contoh: pada saat jam belajar (apabila masih ada waktu), diluar jam 
pembelajaran (30 menit setelah jam belajar selesai).

J. Interaksi Guru dengan Orang Tua

Kegiatan belajar peserta didik di madrasah sebaiknya dikomunikasikan kepada 
orang tua/wali murid. Komunikasi ini bertujuan untuk memberikan laporan 
kegiatan belajar yang telah dialami oleh peserta didik. 
Bentuk komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara pihak madrasah menyediakan 
buku penghubung. Peserta didik diminta memperlihatkan “komentar guru” yang 
ada pada buku penghubung kepada orang tua/wali murid, dan orang tua/wali 
murid memberikan komentar balik serta membubuhkan paraf sebagai tanda telah 
diketahui oleh orang tua/wali murid. Atau meminta siswa untuk menanyakan tugas-
tugas yang diberikan guru kepada orang tua.
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Pelajaran

Mari Belajar Hukum 
Bacaan Mad3

A. Kompetensi Inti (KI)

KI-3 Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, 
menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di 
rumah, di sekolah dan tempat bermain.

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

B. Kompetensi Dasar (KD)

3.5.  Memahami hukum bacaan Mad Thabi’i dan Mad Far’i (Wajib Muttashil dan 
Jaa’iz Munfashil)

4.4   Menerapkan hukum bacaan Mad Thabi’i, Mad Far’i (Wajib Muttashil dan 
Jaa’iz Munfashil)

C. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan arti mad
2. Menyebutkan huruf mad
3. Menjelaskan pembagian mad
4. Menjelaskan perbedaan mad Wajib Muttashil dan Jaa’iz Munfashil
5. Memberikan contoh bacaan mad Thabi’i, Wajib Muttashil dan Jaa’iz Munfashil
6. Mempraktekkan bacaan mad Thabi’i,  Wajib Muttashil dan Jaa’iz Munfashil
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D. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan, dengan 
melalui metode demonstrasi, drill, tanya jawab, diskusi, brains storming, dan 
ceramah, peserta didik mampu :
1. Menjelaskan arti mad
2. Menyebutkan huruf mad
3. Menjelaskan pembagian mad
4. Menjelaskan perbedaan mad Wajib Muttasil dan Jaa’iz Munfasil
5. Memberikan contoh bacaan mad Thabi’i,  Wajib Muttashil dan Jaa’iz Munfashil
6. Mempraktekkan bacaan mad Thabi’i,  Wajib Muttashil dan Jaa’iz Munfashil

E. Materi Pokok

1) Hukum Bacaan Mad 
a. Pengertian Mad

Menurut bahasa, mad artinya panjang. Sedangkan menurut istilah ilmu 
tajwid, Mad adalah membaca panjang huruf hijaiyah di dalam Al Qur’an 
karena bertemu salah satu huruf mad. 
Huruf mad ada 3 (tiga) macam, yaitu : 
1) Alif ( ا ) yang didahului  oleh baris atas (fathah)
2) Wawu mati/sukun ( ْو ) yang didahului baris depan (dhammah) 
3) Ya’ mati (sukun) (ْي) yang didahului baris bawah (kasrah)

 

b. Macam – macam Mad
Secara garis besar hukum bacaan mad  dibagi menjadi 2 (dua) macam, yang 
terdiri dari :
a) Mad Asli  

Mad asli atau yang dikenal dengan mad tabi’i. Yang dinamakan Mad Tabi’i 
ialah fathah diikuti alif ( ا ), kasrah diikuti ya’ sukun  ( ْي   ) dan dhammah 
diikuti wawu sukun ( ْو ). Cara membaca mad asli atau mad tabi’i adalah dua 
harakat atau satu alif.
Contoh :

ـِْن َواَل َيُضُّ َعَ َطَعاِم الِْمْسِكي
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فِيَْها ُكُتٌب َقّيَِمٌة   
فَالُْمْورَِياِت قَْدًحا  

b) Mad Far’i ( mad cabang ) 
Mad far’i adalah cabang dari mad asli, yaitu bacaan panjang yang bacaannya 
melebihi mad asli atau mad tabi’i. Panjang bacaannya 2 sampai 6 harakat. 

  Mad far’i  terbagi menjadi 14 macam, yaitu : 

   1) Mad Wajib Muttasil )َمْد َواِجْب ُمتَِّصل( 
Mad Wajib Muttasil adalah apabila ada mad tabi’i yang diikuti huruf  hamzah (ء 
) alam satu kata / lafal. Panjang bacaannya empat harakat (2 alif), lima harakat 
(2,5 alif), atau enam harakat ( 3 alif)
Perhatikan contoh berikut dan bacalah dengan benar 

إَذا َجآَء نَْصُ اهللِ َوالَْفتُْح
يِْف َتآءِ َوالصَّ إِياْلَفِِهْم رِْحلََة الِشّ

ْوَن َضآَءْت َما َحْوَلُ َذَهَب اهلُل بُِنْورِهِْم َوتََرَكُهْم ِف ُظلَُماٍت اَل ُيبِْصُ
َ
آ أ فَلَمَّ

   2) Mad Ja’iz Munfasil  (َمْد َجائز ُمنَْفِصل)
Mad Jaiz Munfasil adalah apabila ada mad tabi’i yang diikuti huruf  hamzah (ء 
) dalam dua kata / lafal yang terpisah. Panjang bacaannya dua harakat (1 alif), 
empat harakat (2 alif), atau limaharakat ( 2,5 alif)

Perhatikan contoh – contoh berikut :

 إِنَُّهْم -
َ

ل
َ
َما … أ ْنُفَسُهْم  - قَالُوآ إِنَّ

َ
 أ

َّ
إِل

   3) Mad ‘Arid Lissukun (ُكْوِن  (َمْد َعرٌِض لِلسُّ
Mad ‘Arid Lissukun adalah Mad Thobi’i yang diikuti oleh huruf  hidup yang 
dimatikan, karena ada di akhir bacaan (posisi waqof). Cara membaca 
Mad ‘Arid Lissukun adalah 2, atau 4 atau 6 ketukan (dipilih salah satu).
Perhatikan contoh – contoh berikut :
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Lafal Dibaca 

َعَذاٌب َعِظيٌْم َعَذاٌب َعِظيْْم    
َليُْؤِمنُْوَن َليُْؤِمنُْوْن

َوَما يَْشُعُرْوَن َوَما يَْشُعُرْوْن
َليَرِْجُعْوَن َليَرِْجُعْوْن

4) Mad Layyin atau Mad Lin ) َِّمْد لَي (  
Mad Lin (atau juga disebut Mad Layyin) adalah mad yang terjadi huruf wau sukun ( ْو ) 
atau ya’ sukun ( ْي ) didahului dengan huruf berharakat fathah (  ). Cara membacanya 
dengan  lunak dan lemas sepanjang 2 harakat.
Contoh :

Lafal Dibaca 

َسوَْف َسوْْف
َخوْْف  َخوٌْف   

َبيٌْت  َبيْْت
ٍء َشْ ْء َشْ

5) Mad Badal  )َمْد بََدٍل(   
Badal artinya : pengganti
Mad Badal  yaitu bertemunya dua hamzah ( ء )  dalam satu kata (hamzah 
pertama berharakat dan yang kedua sukun). dan hamzah yang kedua diganti 
menjadi huruf mad. 
Contoh Mad Badal adalah :

Asal katanya dibaca

اُْؤتُْوا اُْوتُْوا
إئْــَمانًا إِيْـَمانًا
َمُنْوا

ْ
أ
َ
أ َءاَمُنْوا
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6)  Mad Farqi ( َمْد فَْرِق)
Mad Farqi adalah mad yang terjadi dari bertemunya antara Mad Badal dan Huruf 
Bertasyid. Cara membaca Mad Farqi adalah 6 harokat. 
Mad Farqi ini hanya terdapat di 4 tempat dalam Al-quran, yaitu pada :
- Surat Al-An’am (6) ayat 143 – 144 :  ِنْثََيْي

ُ
ِم اْل

َ
َم أ َكَريِْن َحرَّ قُْل َءآاذلَّ

- Surat Yunus (10) ayat 59 :ذَِن لَُكْم
َ
  قُْل َءآهلُل أ

Surat An-Naml (27) ayat 59 ا يُْشُِكْوَن مَّ
َ
 :     َءآهلُل َخْيٌ أ

7)  Mad Lazim Mukhaffaf Kilmi (ْف ِكِْم (َمْد اَلزِْم ُمَفَّ
Mad Lazim Mukhaffaf Kilmi adalah mad yang terjadi dari bertemunya antara Mad 
Badal dengan huruf  bertanda sukun (mati). Cara membaca Mad Lazim Kalimi 
Mukhoffaf  adalah 6 harokat. 
Mad ini hanya terdapat di  dua tempat dalam Al-quran, yaitu pada surat Yunus (10) 
ayat 51 dan 91. Contoh :   

َءآلَْئَ
8)	 Mad	Lazim	Muṡaqqal	Kilmi	(ْل ِكِْم  ( َمْد اَلزِْم ُمَثقَّ

Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi  adalah Mad yang terjadi dari Mad Thobi’i yang 
diikuti oleh huruf bertasydid dalam satu kata. Cara membaca Mad Lazim 
Mutsaqqal Kilmil adalah 6 harakat.
contoh :آبَُّة ُة - ادَلَّ آخَّ ـَآقَُّة -  اَلصَّ ـح

ْ
آلِّْيَ  - اَل  َوَل الضَّ

9)	 Mad	Lazim	Mukhaffaf	Harfi	( ٌْف َحْرىّف َمْد اَلزِْم ُمَفَّ )     
Mad Lazim Mukhaffaf Harfi, apabila salah satu satu dari lima huruf, yaitu :  
 .berada pada awal surah dalam Al-Qur’an (fawatihus suwar)  ر danح , ي , ط , ه 
Cara membacanya dibaca dengan harakat fathah panjangnya dua harakat atau satu 
alif dengan suara ringan.
contoh :طه   حم  الر  يس   

10)	Mad	Lazim	Mutsaqqal	Harfi	( ْل َحْرىفٌّ (َمْد اَلزِْم ُمَثقَّ
Mad Lazim Mutsaqqal Harfi apabila salah satu satu dari 8 huruf, yaitu :  
 .berada pada awal surah dalam Al-Qur’an (fawatihus suwar)  م  ك ل  ق ص ع س ن
Cara membacanya dibaca nama hurufnya, dengan memanjangkan huruf-
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huruf tersebut enam harakat atau tiga alif. Setelah itu, suara diberatkan dan 
dimasukkan pada huruf berikutnya.

contoh :الـــّم الـمص ن حـم عسق    
11) Mad Silah Qasirah  )ة )َمْد ِصلَة قَِصرْيَ

Mad Silah Qasirah   yaitu memanjangkan suara pada huruf ha dlomir (ه ), yaitu 
suara hii ( ِ  )atau huu ( ه

 kata ganti orang ketiga tunggal, dengan syarat ( هُ
diapit oleh huruf-huruf hidup dan tidak diikuti huruf hamzah sesudahnya. Cara 
membacanya dibaca 2 harakat.  Perhatikan contoh berikut :

Ha’ damir yang dibaca panjang Ha’ damir yang tidak dibaca 
panjang

ُخُذهُ ِسَنٌة
ْ
اَلتَأ اَلَريَْب فِيْهِ

َمَواِت    َلُ َما ِف السَّ َولَِيَْضوْهُ
َعْن َسبِيْلِهِ ُذكَِر اْسُم اهللِ َعلَيْهِ

12) Mad Silah Thawilah َمْد ِصلَة َطْويْلَة 
Mad Silah Thawilah yaitu terjadi apabila Mad Silah Qasirah diikuti Huruf Hamzah. 
Ukuran panjangnya adalah 4 sampai 5 harakat. Perhatikan contoh berikut:

ْويِلَآَء 
َ
 َثَمِرهِ إَِذا اَْثَمَر ِمْن ُدْونِِه أ

َ
 ِال

َّ
 ِعنَْدُه إِل

13) Mad ‘Iwadl  )َمْد ِعَوٍض(
Mad ‘Iwadl yaitu mad yang terjadi berhenti membaca pada huruf yang berakhiran 
fathatain (tanwin fathah) kecuali tanwin fathah pada ta’ marbutah [ ـة ].  Mad 
‘Iwadl panjangnya 2 ketukan saja.  Perhatikan contoh berikut :

Asal katanya dibaca

َكِريًْما َكِريَْما
َعِليًْما َعِليَْما
َشيْئًا َشيْئَا
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14) Mad Tamkin ( )َمْد َتْمِكْيٍ
Mad Tamkin adalah apabila terdapat ya’ kasrah bertasydid ( ِّي ) bertemu dengan ya’ 
sukun ( ْي ) dalam rangkaian kata.
 contoh :  َانِيِّْي ََواِريِّْيَ    نَْصَ

ْ
  نَِبيِّْيَ    ُحيِّيْتُْم    ِعلِّيِّْيَ     اَل

F. Proses Pembelajaran

Hukum Bacaan Mad 
a. Pendahuluan

a) Peserta didik harus kondisi siap menerima pelajaran. Guru mengucapkan 
salam dan berdoa bersama.

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

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
d) Peserta didik diminta membuka salah satu surat dalam al-Qur’an, dan salah 

satu peserta didik diminta untuk membacanya.
e) Peserta didik yang lain mencermati bacaan temannya. 
f) Guru minta peserta didik yang lain untuk mengomentari bacaan temannya.
g) Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik tentang hukum bacaan 

mad sebagai pretes.
h) Guru memberikan apresiasi terhadap semua jawaban peserta didik dan 

mengkaitkannya dengan materi pembelajaran yang akan dibahas yaitu 
hukum bacaan mad 

b. Kegiatan Inti
1) Peserta didik diajak mengamati dan menceritakan gambar yang di dalamnya 

terdapat lafal al-Qur’an yang mengandung bacaan mad. 
2) Peserta didik yang lain memberikan tanggapan terhadap cerita gambar dari salah 

satu teman.
3) Peserta didik mengidentifikasi beberapa lafal dari suatu ayat yang mengandung 

hukum bacaan mad
4) Dengan bimbingan guru, peserta didik mencoba menyusun pengertian mad.  
5) Peserta didik menelaah pembagian mad dan ketentuannya.
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6) Salah satu peserta didik mengemukakan hasil telaah pembagian mad dan 
ketentuannya.

7) Peserta didik mengidentifikasikan dari suatu surat yang mengandung hukum 
bacaan mad Mad Thabi’i, Mad Far’i (Wajib Muttasil dan Jaa’iz Munfasil) disertai 
dengan alasannya.

8) Peserta didik diminta membuka salah satu surat dalam al-Qur’an yang mengandung 
hukum bacaan  mad.

9) Masing-masing peserta didik diminta membaca beberapa ayat dari surat pilihan 
siswa sendiri secara bergantian.

10) Peserta didik memberi komentar bacaan temannya.
11) Masing-masing peserta didik menulis lafal yang mengandung bacaan mad 

sebanyak-banyaknya disertai nama mad dan alasannya.
12) Guru memberikan penguatan. 

c. Penutup
1) Guru membimbing peserta didik untuk menulis kesimpulan tentang bacaan mad. 
2) Guru terus memberikan motivasi, agar peserta didik untuk membaca al-Quran 

sesuai tajwid dan makhrajnya.
3) Guru memberikan umpan balik/evaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan.
4) Guru meminta peserta didik untuk belajar bacaan mad far’i selain mad Wajib 

Muttashil dan Jaa’iz Munfashil kepada para guru ngaji atau orang tuanya.

- Hikmah
 Berisi kata bijak yang dapat dijadikan sebagai motivasi hidup. 

- Aku Bisa
 Berisi perilaku yang perlu dibiasakan oleh peserta didik. 

- Hati-Hati
 Kolom hati-hati berisi pesan agar peserta didik tidak memiliki perilaku negatif 

sesuai materi pelajaran.

- Rangkuman
 Pada kolom “Rangkuman” guru menyampaikan kesimpulan dari materi yang 

berkaitan dengan hukum bacaan mad.
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G. Penilaian

1. Penilaian Pengetahuan 

Penilaian pengetahuan dapat dilakukan dengan bentuk tes tertulis, terdiri dari : 
pilihan ganda dan uraian.

Kunci  Jawaban
A. Ayo memilih jawaban yang benar!

1 A 6 B 11 A 16 B
2 A 7 A 12 C 17 C
3 C 8 C 13 D 18 B
4 B 9 D 14 B 19 A
5 D 10 C 15 A 20 B

B. Ayo menjawab!
1. Mad menurut arti bahasa berarti panjang atau menambahi.  Sedangkan 

mad menurut istilah adalah membaca panjang huruf hijaiyah di dalam Al 
Qur’an karena bertemu salah satu huruf mad. 

2. Secara garis besar mad  dibagi menjadi 2 macam
  a. Mad asli / mad tabi’i 
  b. Mad far’i ( cabang/bagian ) 
3. Mad Wajib Muttasil adalah apabila ada mad tabi’i  yang diikuti huruf  

hamzah )  (  dalam satu lafal dengan ketentuan panjang mad wajib 
Muttasil adalah lima harakat atau dua setengah alif

4. Mad Jaa’iz Munfasil adalah apabila ada mad tabi’i yang diikuti dengan 
huruf )  (  tetapi tidak dalam satu lafal,  ketentuan panjang boleh dua, 
empat, atau lima harakat.

5. Apabila  huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah yang 
terpisah disebut dengan Mad Jaa’iz Munfasil

   Skoring :
   a. Multiple Choice = jawaban benar skor 3, jawaban salah skor 0
   b. Essay    = No 1 skor tertinggi 8
          No 2 skor tertinggi  8
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          No 3 skor tertinggi  8
          No 4 skor tertinggi  8
          No 5 skor tertinggi  8

   Skor Maksimal = 50

                         Skor Diperoleh
   Nilai Akhir =  x 100
                       Skor Maksimal

2. Penilaian Ketrampilan

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian aspek kertampilan dalam membaca 
hukum bacaan mad maka guru melakukan penilaian terhadap peserta didik 
dalam kegiatan individu memptaktekkan bacaan mad. Adapun  contoh rubrik 
penilaian adalah sebagai berikut :

No. Nama Siswa
Kategori Ket.

1 2 3 4

1

2

3

4

5

Keterangan :
  1 = Kurang     (< 70 )   :  Bacaan tidak fasih, dan tidak tartil
           (makhraj, panjang-pendek)
  2 = Cukup       (70 – 79 )  :  Bacaan kurang fasih, dan tartil 
           (makhraj, panjang-pendek)
  3 = Baik          (80 – 89 )  :  Bacaan fasih, dan kurang tartil
           (makhraj, panjang-pendek)
  4 = Baik sekali (90 – 100)  :  Bacaan tartil sesuai dengan kaidah      
           (makhraj, panjang-pendek)
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3. Penilaian sikap

Untuk penilaian sikap dapat dilakukan guru melalui observasi/pengamatan 
langsung  dalam bentuk daftar cek atau skala penilaian dalam proses 
pembelajaran berlangsung terhadap sikap/karakter tertentu yang harus 
dimiliki siswa. Penilaian sikap juga dapat dilakukan dengan penilaian diri siswa 
atau sikap dari pemahaman berkaitan dengan materi pembelajaran dengan cara 
siswa memberikan jawaban/tanggapan terhadap suatu pertanyaan/pernyataan 
yang telah disiapkan guru. Berikut ini contoh format penilaian sikap beserta 
rubriknya dan guru dapat berinovasi dalam penilaian sikap tersebut.  

 a. Observasi (Bentuk Daftar Cek) 

No
Nama Peserta 

didik

Perilaku yang diamati
Percaya Diri Disiplin Bekerjasama
3 2 1 3 2 1 3 2 1

1 Ahmad √ √ √
2
3
4
5

  Keterangan :
  Kriteria Penilaian
  3 :  Membudaya      
  2 :  Berkembang      
  1 :  Belum terlihat 

 b. Observasi (Bentuk Skala Penilaian)

No Nama Peserta didik Perilaku yang diamati
A B C

1 Ahmad 3 2 2

  Keterangan :
  Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian
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   A : Percaya Diri     3 : Membudaya
   B : Disiplin     2 : Berkembang
   C : Bekerjasama     1 : Belum terlihat

 c. Penilaian Sikap (pemahaman dari materi)

Guru melakukan penilaian terhadap sikap peserta didik kaitannya pemahaman 
bacaan tajwid (mad), dengan cara peserta didik mengisi tanda contreng di 
dalam kolom pernyataan sangat setuju, setuju, atau tidak setuju, sebagaimana 
tabel berikut ini. 

No. Peristiwa Sangat 
Setuju Setuju Tidak 

Setuju
1. Apabila ada orang membaca Al-Qur’an, 

Dinda selalu mendengarkan 
2. Pak Zaenuddin mengajarkan ilmu tajwid, 

agar siswanya memahami ilmu tajwid 
meskipun tidak dapat mempraktekkannya

3. Irfan membaca dengan suara merdu tapi 
tidak menggunakan kaidah ilmu tajwid 
yang benar

4. Hamidah membaca bacaan mad dengan 
memperhatikan ketentuan panjangnya

5. Amin tidak mau mengerjakan tugas mencari 
contoh-contoh bacaan mad

5. Qosim membawa Al-Qur’an ketika bermain 
dengan teman-temannya 

6. Keberhasilan belajar  ilmu tajwid dapat 
dilihat dari benar dan tidaknya ketika 
membaca Al-Qur’an

7. Tajwid adalah ilmu yang kuno dan tidak 
penting untuk dipelajari

8. Ridwan selain belajar ilmu-ilmu umum juga 
mempelajari ilmu tajwid
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9. Azis menanyakan cara membaca mad yang 
benar meskipun sudah dijelaskan beberapa 
kali karena ia belum faham

10. Membaca Al-Qur’an tidak harus 
menggunakan ilmu tajwid, yang penting 
dapat melafalkan dengan suara  nyaring

Adapun tata cara penilaiannya dapat dilaksanakan dengan berpedoman 
pada rubrik berikut ini :

No.
Soal Rubrik Penilaian Skor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pedoman Pensekorannya:
Skor maksimal 30

    Skor diperoleh
Nilai Akhir =  x 100
    Skor maksimal
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Catatan:
•	 Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik.
•	 Guru diharapkan memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki 

peserta didik selama dalam proses pembelajaran. 

H. Pengayaan

Bagi peserta didik yang sudah menguasai materi pembelajaran, diminta untuk  
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan oleh guru atau tugas yang 
lain. Misalnya siswa diminta untuk mempelajari hukum bacaan mad selain yang 
dipelajari melalui berbagai sumber di perpustakaan  atau internet dsb.

I. Remedial

Bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar, guru sebaiknya 
mengidentifikasi tujuan pembelajaran belum dikuasai oleh peserta didik. Berdasar 
dari identifikasi itu, guru menyampaikan pembelajaran ulang yang sudah fokus pada 
materi yang dianggap sulit oleh peserta didik.
 Pelaksanaan remedi dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang sesuai dengan 
keadaan, contoh: pada saat jam belajar (apabila masih ada waktu), di luar jam 
pembelajaran (30 menit setelah jam belajar selesai).

J. Interaksi Guru dengan Orang Tua

Kegiatan belajar peserta didik di madrasah sebaiknya dikomunikasikan kepada 
orang tua/wali murid. Komunikasi ini bertujuan untuk memberikan laporan 
kegiatan belajar yang telah dialami oleh peserta didik.
 Bentuk komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara pihak madrasah menyediakan 
buku penghubung. Peserta didik diminta memperlihatkan “komentar guru” yang 
ada pada buku penghubung kepada orang tua/wali murid, dan orang tua/wali 
murid memberikan komentar balik serta membubuhkan paraf sebagai tanda telah 
diketahui oleh orang tua/wali murid.
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  ULANGAN AKHIR SEMESTER 1
 

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

َح  .1 . . . lafal yang benar dalam tulisan latin ayat tersebut adalah    َوالضُّ
a.   Wad-dluhā      c.   wal-duha
b.   Wad-uuhaa     d.   wa-alduhaa

2.   Surah Ad-dluhā  termasuk golongan surah . . .
a.   Madaniyah     c.   bacaan biasa
b.   Makkiyah     d.   Al-Qur’an yang panjang

َعَك َربَُّك َوَما قََل  .3 . . .bacaan potongan ayat yang digaris bawah adalah   َما َودَّ
a.   rabka      c.    rabbuka
b.   rabkaa     d.   Raabbukaa

4.   Lafal yang tepat untuk melengkapi ayat  َووََجَدَك ..... َفَهَدى   adalah….

a.  َعآئاًِل     c.  قَآئاًِل
b.  

َسآئاًِل  .d     َضآالًّ
5.   Kata Ad-dluhā  terdapat pada ayat …………………..
      a.   1     c.   3
      b.   2     d.   4
6.   Orang yang pelit tidak disenangi oleh Allah SWT. kelak di hari kemudian dimasukan 

ke dalam  . . .
a.   neraka      c.   liang lahad
b.   surga      d.   air yang mendidih        

7.   Nama Surah Ad-dluhā  diambil dari ayat ……………
a.  pertama    c.  ketiga
b.  kedua     d. terakhir
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8.   Perilaku dan sifat kita terhadap anak yatim adalah  . . .
a.   menghina     c.   menyanjungnya
b.   baik dan santun    d.   biasa saja

9.    
ًّ

. . . lanjutan ayat tersebut adalah  . . . .  َووََجَدَك َضال

a.لَْم
َ
  َفَهَدى  .c          أ

b.ْغَن
َ
ْث .d         أ    فََحِدّ

10. Dan terhadap peminta-minta janganlah menghardiknya adalah arti surah Ad-dluhā 
ayat ke ………
a.   8     c.  10
b.   9     d.  11

11. Lafal   آئَِل . . . mengandung hukum bacaan  السَّ
a.  mad tabi’I    c.  mad jaiz munfasil
b. mad wajib muttasil   d. mad lazim musaqqal kilmi

12. Lafal   َخْيٌ لََك  mengandung hukum bacaan idgham bilaghunnah. Maka lafal tersebut 
dibaca dengan melebur atau memasukkan tanwin dalam huruf lam dengan . . .
a.  tanpa dengung   c.  dengung
b.  jelas     d.  samar-samar

13.   Siapa saja yang membaca dan mengamalkan Al-Qur’an, tidak tersesat   . . .
a.   dunia      c.   diperjalanan
b.   akhirat      d.   dunia dan akhirat    

14.   “Dan akhir itu lebih baik dari permulaan”  kalimat yang bergaris bawah, adalah 
arti  penggalan surah Ad-dluhā   adalah  . . .

 a.   َربَُّك      c.   
َولآَلِخَرةُ

 b.   يَن َواللَّيِْل   .d     َخِٰلِ
15.  Surah Ad-dluhā  terdiri dari  . . .  ayat

a.   9      c.   10
b.   11      d.   12

16.  Potongan hadis    ايْلَدُّ اْلُعلَْيا    artinya adalah . . .
a.   tangan di atas    c.   tangan di samping
b.   tangan di bawah    d.   telunjuk
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. . . artinya adalah   َواللَّيِْل إَِذا َسَج    .17
a.   dan demi malam apabila telah terbit bulan
b.   dan demi malam apabila telah terbit bintang
c.   dan demi malam apabila telah sunyi
d.   dan demi malam apabila sudah hitam

18.    Sesungguhnya harta yang kita infaqkan akan…
a.  bertambah                            c.  sama saja                          
b.  berkurang                  d.  hilang

19.    Yang di maksud dengan “ Muttafaqun ‘Alaih adalah…
a.    Al Bukhori dan muslim       c. Muslim                             
b. Al Bukhori               d. Ibnu Hizam

20. Salah satu kandungan Surat Ad Dhuha adalah…
a.    Perintah berhaji                            c. Perintah menyayangi anak yatim
b.    Perintah bersilaturahmi        d. Perintah beribadah 

21. Turunnya Surat Ad-dluhā  merupakan sesuatu yang sangat berarti bagi Nabi 
Muhammad saw karena…
a.    Sebagai obat penyakit       
b.    Sebagai mukjizat beliau  
c.   Sebagai senjata pamungkas
d.  Sebagai penghibur hati beliau yang gelisah

22. Lafal ِبِنِْعَمة artinya adalah…
a.    Engkau menjadi puas          c.  Bukanlah
b.    Dengan Ni’mat       d.  Dia mendapatimu

23. Arti dari kata Ad-dluhā  adalah?
a.  Matahari sepenggalah naik  c.  Matahari terbit
b.  Matahari  terbenam   d. Matahari tidur

24. Arti ayat kedua dari surat Ad-dluhā  adalah.
a.  Dan demi malam apabila rama  
b.  dan demi malam apabila telah gelap
c.   Dan demi malam apabila telah sunyi 
d.  dan demi malam apabila terang benderang

25. Kehidupan dunia bersifat sementara. Sedangkan kehidupan yang bersifat kekal adalah 
kehidupan di …………
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a. Kubur    c.  akhirat
b. Maya    d.  nyata

26. Hadis keutamaan memberi diriwayatkan oleh ………….
a. Muslim    c.   Bukhari
b. Muttawaqun alaih   d.  Tirmidzi

27. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan ………….
a. Di depan    c.  di samping
b. Di bawah    d.  belakang

28. Perhatikan potongan hadis berikut!

ْفَل   ايَْلَُد الُْعلَْيا َخْيٌ ِمَن ايْلَِد السُّ
Arti potongan hadis tersebut adalah …………
a. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah
b. Tangan di bawah lebih baik daripada tangan di atas
c. Tangan di atas sama dengan tangan di bawah
d. Tangan di natas adalah orang yang memberi

29. Di antara keuntungan bagi orang yang dermawan adalah jauh dari ……
a. Surga    c.  manusia
b. Allah    d. api neraka

30. Pemberian yang diterima Allah adalah pemberian yang ……….
a. Ikhlas    c.  banyak
b. Sedikit   d. dikurangi

31. 
..…artinya adalah lebih  َخْيٌ

a. Tinggi   c.  rendah
b. Berharga   d.  baik

..…mempunyai arti  ايَْلَُد .32
a. Kepala    c.  tangan
b. Meminta    d.  pemberi

33. Berikut cara mensyukuri nikmat Allah swt. adalah …..
a. Berpesta    c. bakhil
b. Bersedekah    d. berfoya-foya
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34. Dermawan adalah orang yang suka member. Lawan kata dermawan adalah …
a. bakhil    c.   dengki
b. iri     d. hasud

35. Berdasarkan hadis kita diperbolehkan iri kepada orang yang …….
a. Kaya     c. berpangkat
b. Cantik    d. dermawan

II.  Jawablah pertanyaan diwawah ini !

1. Tulislah Surah Ad-dluhā  ayat 3 !

َعَك َربَُّك َوَما قََل   .2 ! Terjemahkan ayat tersebut  َما َودَّ

3. Jelaskan apa arti  tangan yang diatas!

!Berilah syakal dan artikan  يلد العليا خي من ايلد السفل  .4

5. Tulislah ayat yang menganjurkan untuk peduli terhadap anak yatim!

 

KUNCI JAWABAN PG

1 A 11 B 21 D 31 D

2 B 12 A 22 B 32 C

3 C 13 D 23 A 33 B

4 B 14 C 24 C 34 A

5 A 15 B 25 C 35 D

6 A 16 A 26 B

7 A 17 C 27 B

8 B 18 A 28 A

9 C 19 A 29 D

10 C 20 C 30 A



Qur'an Hadis - Kurikulum 2013 45

KUNCI JAWABAN II :

َعَك َربَُّك َوَما قَىَل  1     َما وَدَّ
2.  Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) membencimu.

3.  Tangan di atas adalah orang yang suka member atau dermawan

ْفىَل  .4 َِد السُّ يَا َخرْيٌ ِمَن ايلْ
ْ
ُعل

ْ
َُد ال    ايَلْ

   Artinya : Tangan  di atas lebih baik daripada tangan di bawah

َتِيَْم فَاَل َتْقَهرْ  .5
ْ

ا ايل  فَاَمَّ



Buku GURU Kelas VI46

A. Kompetensi Inti (KI)

KI-1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya serta cinta tanah air.

KI-3 Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, 
menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di 
rumah, di sekolah dan tempat bermain.

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

B. Kompetensi Dasar (KD)

1.1 Menerima Q.S.  alBayyinah (98) sebagai firman Allah swt.
1.2 Mengamalkan ajaran Q.S.  alBayyinah (98). 
2.1 Terbiasa berperilaku yang sesuai dengan ajaran QS.   alBayyinah (98).
3.1 Mengenal QS. al-Bayyinah (98).
4.1 Membaca Q.S. alBayyinah (98) dengan baik dan fasih.
4.2 Menghafalkan Q.S. alBayyinah secara benar dan fasih.

 

Pelajaran

Mari Berlajar Membaca 
Surat Al- Bayyinah4
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C. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Membaca surat alBayyinah secara benar dan fasih.
2. Menghafal surat alBayyinah secara benar dan fasih.
3. Menyebutkan identitas surat al-Bayyinah (nama surat, urutan surat, jumlah ayat, 

golongan surat, waktu turun.)
4. Menjelaskan pokok kandungan surat alBayyinah.

D. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan, dengan 
melalui metode demonstrasi, drill, tanya jawab, diskusi, brains storming, dan 
ceramah, peserta didik mampu :
1. Membaca surat alBayyinah secara benar dan fasih.
2. Menghafal surat alBayyinah secara benar dan fasih.
3. Menyebutkan identitas surat al-Bayyinah (nama surat, urutan surat, jumlah ayat, 

golongan surat, waktu turun).
4. Menjelaskan pokok kandungan surat alBayyinah.

E. Materi Pokok

1. Lafal surat alBayyinah

َيِّنَُة  ِتيَُهُم ابلْ
ْ
ْيَ َحتَّ تَأ ِكْيَ ُمنَْفكِّ ُمْشِ

ْ
ِكتَاِب َوال

ْ
ْهِل ال

َ
ْيَن َكَفُرْوا ِمْن أ ِ

َّ
لَْم يَُكِن ال

ْيَن  ِ
َّ

َق ال َرًة )2( ِفيَْها ُكتٌُب َقيَِّمٌة )3( َوَما َتَفرَّ )1( رَُسْوٌل ِمَن اهلِل َيتْلُْوا ُصُحًفا ُمَطهَّ
اهلَل  يِلَْعبُُدْوا   

َّ
إِل ِمُرْوا 

ُ
أ َوَما   )4( َيِّنَُة  ابلْ َجآَءْتُهُم  َما  َبْعِد  ِمْن   

َّ
إِل ِكتَاَب 

ْ
ال ْوتُْوا 

ُ
أ

َقيَِّمِة )5( 
ْ
َكَة وََذالَِك ِدْيُن ال اَلَة َوُيْؤتُوا الزَّ ْيَن ُحنََفآَء َوُيِقيُْموا الصَّ ُ ادلِّ

َ
ُمِْلِصْيَ ل

َِك 
َ

ول
ُ
ْيَن ِفيَْها أ ِكْيَ ِف نَاِر َجَهنََّم َخادِلِ ُمْشِ

ْ
ِكتَاِب َوال

ْ
ْهِل ال

َ
ْيَن َكَفُرْوا ِمْن أ ِ

َّ
إِنَّ ال

يَِّة )7(  َبِ
ْ
َِك ُهْم َخرْيُ ال

َ
ول

ُ
اِلَاِت أ ْيَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ ِ

َّ
يَِّة )6( إِنَّ ال َبِ

ْ
ُهْم َشُّ ال

بًَدا رَِضَ 
َ
ْيَن ِفيَْها أ ْنَهاُر َخادِلِ

َ ْ
ِْتَها ال

َ
ِْرى ِمْن ت

َ
َجَزآُءُهْم ِعنَْد َربِِّهْم َجنَّاُت َعْدٍن ت

اهلُل َعنُْهْم َورَُضْوا َعنُْه َذلَِك لَِمْن َخِشَ َربَُّه )8( ] ابلينة : 8-1[
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2. Mengenal surat alBayyinah
Surat alBayyinah adalah surat yang ke 98 dari 114 surat dan terletak pada juz 30 
atau dikenal dengan Juz ‘Amma. Surat alBayyinah terdiri dari 8 ayat dan termasuk 
surat Madaniyah artinya surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad saw. Hijrah 
ke Madinah. Surat alBayyinah diturunkan sesudah surat Ath Thalaq.  AlBayyinah 
artinya bukti yang nyata, kata alBayyinah diambil dari perkataan Al Bayyinah yang 
terdapat pada ayat pertama surat ini. Surat ini secara garis besar berisi tentang:
a. Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak goyah 

kepercayaannya  dan berselisih pendapat sesudah datangnya Nabi 
Muhammad saw.

b. Mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mendirikan 
shalat, dan mengeluarkan zakat yang merupakan ajaran agama yang lurus.

c. Ancaman terhadap orang-orang kafir itu ialah akan dimasukkan ke dalam 
neraka Jahannam.

d. Orang beriman dan beramal shalih dikategorikan sebaik-baik makhluk yang 
akan mendapat balasan surga dan mendapat ridla Allah.

e. Mengerjakan shalat, puasa, dan zakat berhubungan dengan gerak lahir dan 
batin harus dilakukan dengan ikhlas dan takwa untuk mencapai balasan 
yang disediakan bagi orang-orang yang beriman dan beramal shalih.

f. Ibadah tidak akan diterima, jika tidak didasari dengan keikhlasan. 

F. Proses Pembelajaran

1. Pendahuluan
a. Peserta didik harus kondisi siap menerima pelajaran. Guru mengucapkan 

salam dan berdoa bersama.
b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, serta posisi tempat duduk 

yang disesuaikan  dengan kegiatan pembelajaran.
c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
d. Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik tentang surah Al-

Bayyinah sebagai pretes.
e. Guru memberikan apresiasi terhadap semua jawaban peserta didik dan 

mengkaitkannya dengan materi pembelajaran yang akan dibahas yaitu 
surah Al-Bayyinah 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran surah Al-Bayyinah 
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2. Kegiatan Inti
a) Membaca Surah Al-Bayyinah.

a) Peserta didik diajak mengamati lafal surat alBayyinah. Guru 
menyampaikan beberapa pertanyaan, misalnya:  Sudah bisakah kamu 
membaca surat alBayyinah? Sudah hafalkah kamu surat alBayyinah? 
Jika ada, mintalah untuk mendemonstrasikan bacaan kepada teman-
temannya. Jika tidak, ajaklah peserta didik menghafalkannya.

b) Guru memberi motivasi bagaimana kelebihan orang yang membaca al
Quran.

c) Peserta didik diminta membaca surat alBayyinah bersama-sama dengan 
guru.

d) Peserta didik mengamati penggalan surat alBayyinah dan membacanya 
hingga lancar. 

e) Peserta didik membaca surat alBayyinah ayat per ayat hingga lancar, 
dan mencermati tulisan huruf/tanda baca. 

f) Guru membimbing peserta didik dengan memperdengarkan bacaan 
surat alBayyinah yang benar dari guru, audio atau tape recorder.

g) Peserta didik membaca ulang, dilanjutkan menjelaskan hukum bacaan 
beberapa lafal dari surat alBayyinah.

b). Menghafal Surah al-Bayyinah.
a) Peserta didik menjawab pertanyaan “Mengapa kita perlu menghafal 

surat alBayyinah?
b) Peserta didik ditanya “Siapa di antara kalian yang sudah hafal surat al al

Bayyinah? Jika ada, mintalah untuk mendemonstrasikan hafalan kepada 
teman-temannya. Jika tidak, ajaklah peserta didik menghafalkannya.

c) Peserta didik membaca penggalan/ayat per penggalan/ayat surat al
Bayyinah hingga hafal secara klasikal, kelompok dilanjutkan secara 
perorangan dengan bimbingan guru.

d) Peserta didik secara berpasangan untuk saling mencermati hafalan di 
antara mereka.

e) Kemudian peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan hafalannya 
baik secara klasikal, kelompok maupun individu.
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c). Mengartikan Surah Al-Bayyinah
1. Guru memberi motivasi agar peserta didik bersemangat mengartikan  

ayat per ayat surah Al-Bayyinah hingga hafal.
2. Guru menanyakan arti Al-Bayyinah.
3. Peserta didik menjawab pertanyaan “Mengapa kita perlu mengartikan 

surah Al-Bayyinah? 
4. Bagaimana cara mengartikan surah Al-Bayyinah? Jika ada, mintalah 

untuk mendemonstrasikan arti surah Al-Bayyinahkepada teman-
temannya. Jika tidak, ajaklah peserta didik mengartikannya.
a) Peserta didik mencermati dan menghafal arti mufradat surah Al-

Bayyinah
b) Peserta didik mengecek kemampuan diri dalam menghafal arti 

mufradat surah Al-Bayyinah.
5. Dengan bimbingan guru siswa menghafal terjemah  surah Al-Bayyinah.
6. Pada kolom Aku Bisa Mengartikan, peserta didik diminta untuk membaca 

terjemah per ayat surah Al-Bayyinahdi buku teks.
7. Peserta didik menyusun arti/terjemah surah Al-Bayyinah.
8. Peserta didik mencermati dengan cara membandingkan arti/terjemah 

surah Al-Bayyinah dari hasil susunan sendiri dengan terjemah yang 
sudah baku (Al Qur’an terjemah).

9. Peserta didik mengkomunikasikan hasil pencermatan terjemah surah Al-
Bayyinah dari hasil susunan sendiri dengan terjemah yang sudah baku.

d). Isi Kandungan Surah Al-Bayyinah
a) Guru menyiapkan dan memberi motivasi berkaitan dengan menghafal 

terjemah surah Al-Bayyinah. Di dalam buku teks selalu diawali dengan 
kalimat “Amati dan ceritakan gambar berikut”.

b) Peserta didik menjawab pertanyaan “Mengapa perlu memahami isi 
kandungan surah Al-Bayyinah.

c) Peserta didik mencermati/menelaah isi kandungan  surah Al-Bayyinah 
secara berkelompok.

d) Masing-masing kelompok mempresentasikan/menceritakan hasil telaah 
isi kandungan  surah Al-Bayyinah.
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e) Masing-masing kelompok siswa berdiskusi tentang “Apa yang kamu  
lakukan jika engkau memilki tetangga seorang yang yang miskin?

f) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 
dan kelompok yang lain menanggapinya.

g) Dengan bimbingan guru peserta didik menyimpulkan hasil diskusi
h) Guru memberikan penegasan isi kandungan  surah Al-Bayyinah.
i) Guru memberikan penguatan berkaitan dengan materi surah  Al-

Bayyinah

C. Penutup

1) Dengan bimbingan guru, peserta didik menyusun kesimpulan  tentang materi  
surah Al-Bayyinah

2) Guru memberikan pesan kepada peserta didik agar senantiasa membiasakan diri 
untuk membaca, dan mengamalkan ajaran yang terkandung dalam  surah Al-Bayyinah

3) Guru memberikan refleksi/penilaian dan penguatan tentang proses 
pembelajaran yang sudah dilakukan, materi apa saja yang telah dikuasai, materi 
apa saja yang belum dikuasai, dan mengajak peserta didik untuk mengasosiasi 
apa yang seharusnya dilakukan dan dibiasakan dan apa yang tidak boleh 
dilakukan berkaitan dengan kandungan surah Al-Bayyinah.

4) Guru meminta peserta didik untuk mengembangkan pemahaman isi kandungan 
surah Al-Bayyinah.

- Hikmah 
 Berisi kata bijak yang dapat dijadikan sebagai motivasi hidup. 

- Aku Bisa 
 Berisi perilaku yang perlu dibiasakan oleh peserta didik. 

- Hati-Hati 
 Sebagai rambu-rambu agar peserta didik tidak memiliki perilaku negatif yang 

berhubungan dengan materi kandungan surah Al-Bayyinah.

- Rangkuman
 Pada kolom “Rangkuman” guru menyampaikan garis besar pembelajaran surah 

Al-Bayyinah. 
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G. Penilaian

1. Penilaian Pengetahuan 
Penilaian Pengetahuan dapat dilakukan dengan bentuk tes tertulis, terdiri dari : 
pilihan ganda, dan uraian.

Kunci Jawaban
I. Ayo Memilih jawaban yang benar!

1 B 6 A 11 A 16 A
2 D 7 A 12 A 17 D
3 D 8 A 13 C 18 B 
4 A 9 C 14 D 19 D 
5 C 10 B 15 B 20 C

II. Ayo menjawab pertanyaan dengan singkat dan tepat!

1. 
َرةً َطهَّ  رَُسْوٌل ِمَن اهللِ َيتْلُْوا ُصُحًفا مُّ

لٰـئِـَك ُهْم َخْيُ اْلَبِيَّةِ .2
ُ
لٰحِت أ ِذْيَن اَٰمُنْوا وََعِملُْواالصّٰ  اِنَّ الَـّ

3. Mad wajib muttashil, izhar, ghunnah, ikhfa’, mad thabi’i, mad jaiz munfashil
4. Surat alBayyinah terdiri dari 8 ayat, termasuk golongan surat Madaniyah, 

dan terletak di urtan surat yang ke 98.
5. Pokok kandungan surat  alBayyinah, diantaranya :

a. Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak 
goyah kepercayaannya  dan berselisih pendapat sesudah datangnya 
Nabi Muhammad saw.

b. Mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, 
mendirikan shalat, dan mengeluarkan zakat yang merupakan ajaran 
agama yang lurus.

c. Ancaman terhadap orang-orang kafir itu ialah akan dimasukkan ke 
dalam neraka Jahannam.

d. Orang beriman dan beramal shalih dikategorikan sebaik-baik makhluk 
yang akan mendapat balasan surga dan mendapat ridla Allah.

e. Mengerjakan shalat, puasa, dan zakat berhubungan dengan gerak lahir dan 
batin harus dilakukan dengan ikhlas dan takwa untuk mencapai balasan 
yang disediakan bagi orang-orang yang beriman dan beramal shalih.
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f. Ibadah tidak akan diterima, jika tidak didasari dengan keikhlasan. 

Skoring :
a. Multiple Choice = jawaban benar skor 3, jawaban salah skor 0
b. Essay    = No 1 skor tertinggi 8

         No 2 skor tertinggi 8
         No 3 skor tertinggi 8
         No 4 skor tertinggi 8
         No 5 skor tertinggi 8

Skor Maksimal  = 70
   
         Skor Diperoleh
Nilai Akhir =  x 100
      W Skor Maksimal

2. Penilaian Ketrampilan
a. Tes praktek membaca surat alBayyinah

• Pada penilaian kompetensi membaca surat alBayyinah setiap ayat 
menggunakan rentang nilai, yaitu sangat baik, baik, sedang, dan  kurang.

• Ketentuan nilai masing-masing rentang sebagai berikut:

Rentang Kreteria Rentang Nilai

Baik sekali
Jika membaca tartil sesuai dengan kaidah 
(makhraj, panjang-pendek)

90 - 100

Baik
Jika membaca kurang tartil sesuai dengan 
kaidah (makhraj, panjang-pendek).

80 - 89

Sedang
Jika membaca kurang tartil dan kurang 
sesuai dengan kaidah (makhraj, panjang-
pendek).

70 - 89

Kurang
Jika membaca tidak tartil dan tidak sesuai 
dengan kaidah (makhraj, panjang-pendek).

<70
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b. Tes praktek menghafal surat alBayyinah
• Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan 

individu menghafal surat alBayyinah.
• Contoh rubrik penilaian menghafal surat alBayyinah.

No. Nama Siswa
Kategori

Ket.
1 2 3 4

1

2

3

4

5

Keterangan :
1 = Kurang   ( <70 )  : Hafalan tidak lancar
2 = Cukup    (70 - 79)  : Hafalan kurang lancar sesuai kaidah bacaan
3 = Baik        (80 - 89)  : Hafalan lancar sesuai kaidah bacaan
4 = Baik sekali (90-100) : Hafalan lancar, tartil, dengan lagu/berirama

3. Penilaian sikap
Untuk penilaian sikap dapat dilakukan guru melalui observasi/pengamatan langsung  
dalam bentuk daftar cek atau skala penilaian dalam proses pembelajaran berlangsung 
terhadap sikap/karakter tertentu yang harus dimiliki siswa. Penilaian sikap juga dapat 
dilakukan dengan penilaian diri siswa dengan cara siswa memberikan jawaban/
tanggapan terhadap suatu pertanyaan/pernyataan yang telah disiapkan guru 
berkaitan dengan materi pembelajaran. Berikut ini contoh format penilaian sikap 
beserta rubriknya dan guru dapat berinovasi dalam penilaian sikap tersebut.  
a. Observasi (Bentuk Daftar Cek) 

No
Nama Peserta 

didik

Perilaku yang diamati
Percaya Diri Disiplin Bekerjasama
3 2 1 3 2 1 3 2 1

1 Ahmad √ √ √
2
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3
4
5

Keterangan :
Kriteria Penilaian
3 :  Membudaya      
2 :  Berkembang       
1 :  Belum terlihat 

b. Observasi (Bentuk Skala Penilaian)

No Nama Peserta didik
Perilaku yang diamati

A B C
1 Ahmad 3 2 2
2
3
4
5

Keterangan :
Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian
A : Percaya Diri     3 : Membudaya
B : Disiplin       2 : Berkembang
C : Bekerjasama     1 : Belum terlihat

c. Penilaian sikap berkaitan pemahaman materi
Peserta didik diminta menjawab/memberi tanggapan terhadap pernyataan 
berikut ini dengan mengisi tanda contreng di dalam kolom pernyataan 
sangat setuju, setuju, atau tidak setuju.

No. Peristiwa Sangat 
Setuju Setuju Tidak 

Setuju

1. Syafi’i Membaca al-Qur’an setelah shalat 
Maghrib setiap hari

2. Rohman bermain dengan teman-teman di 
lapangan hingga lupa waktu mengaji.
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3.
Hilda mengajak teman-temannya pergi ke 
rumah Pak Hamid untuk belajar membaca 
al-Qur’an

4. Rizki minta kepada Ahmad mengajari  
membaca al-Qur’an karena dia muallaf!

5.
Ahmad sudah umur 9 tahun tetapi dia 
diajak ngaji temanya tidak mau malah 
bermain PS

5.
Afandi tidak mau mengaji al-Qur’an karena 
dia  anak orang kaya dan merasa malu 
dengan teman-temannya

6. Zidan marah dengan ibunya ketika disuruh 
belajar Al-Qur’an karena ia sedang bermain.

7.

Huda mengaji al-Qur’an karena ingin 
mendapat hadiah dari orang tuanya tapi dia 
malas ngaji karena tidak diberi hadiah oleh 
orang tuanya

8. Aisyah ketika mendengar lantunan bacaan 
al-Qur’an dia diam dan mendengarkannya.

9. Ahwan menghafal al-Qur’an di rumah 
sambil bergurau dan bercanda

10. Syafi’i membaca al-Qur’an setelah shalat 
Maghrib setiap hari

Guru dalam melakukan penilaian terhadap sikap peserta didik kaitannya 
pengamalan/ pemahaman membaca dan menghafal surat alBayyinah, perlu 
membuat rubrik penilaian. Contoh rubrik penilaian sikap sesuai pernyataan 
tersebut di atas sebagaimana tabel berikut.

No.
Soal

Rubrik Penilaian Skor

1. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3
2. Sangat Setuju skor1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3
3. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3
4. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3
5. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3
6. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3
7. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3
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8. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3
9. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

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

Skor 30 lamiskam
    Skor diperoleh
Nilai Akhir =  x 100
    Skor maksimal

Catatan:
• Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik.
• Guru diharapkan memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki 

peserta didik selama dalam proses pembelajaran, terkait dengan sikap atau 
nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Catatan terkait dengan 
sikap atau nilia-nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik dapat dilakukan 
melalui tabel berikut ini: 

Nama Aktivitas

No.
Nama
siswa
 

Aktivitas
Keaktifan Kerjas Kerjasama  Kerjasama Inisiatif
M
K

M
B

M
T

B
T

M
K

M
B

M
T

B
T

M
K

M
B

M
T

B
T

M
K

M
B

M
T

B
T

Aktivitas dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: disiplin, jujur, sopan santun, dll.
Keterangan:
• MK = Membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
• MB = Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai 

tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
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• MT = Mulai Terlihat (apabila peserta didik suda memperlihatkan tanda-tanda 
awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator namun belum konsisten).

• BT = Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda 
awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

H. Pengayaan

Bagi peserta didik yang sudah menguasai materi pembelajaran, diminta untuk  
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan oleh guru, misalnya :
a. menulis kaligrafi, 
b. mencari arti surat alBayyinah atau 
c. isi kandungan surat alBayyinah melalui internet, perpustakaan atau media lain.

I. Remedial

Bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar, guru sebaiknya 
mengidentifikasi tujuan pembelajaran belum dikuasai oleh peserta didik. Berdasar 
dari identifikasi itu, guru menyampaikan pembelajaran ulang yang sudah fokus pada 
materi yang dianggap sulit oleh peserta didik. 
Pelaksanaan remedi dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang sesuai dengan 
keadaan, contoh: pada saat jam belajar (apabila masih ada waktu), diluar jam 
pembelajaran (30 menit setelah jam belajar selesai).

J. Interaksi Guru dengan Orang Tua

Kegiatan belajar peserta didik di madrasah sebaiknya dikomunikasikan kepada 
orang tua/wali murid. Komunikasi ini bertujuan untuk memberikan laporan 
kegiatan belajar yang telah dialami oleh peserta didik. 
Bentuk komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara pihak madrasah menyediakan 
buku penghubung. Peserta didik diminta memperlihatkan “komentar guru” yang 
ada pada buku penghubung kepada orang tua/wali murid, dan orang tua/wali 
murid memberikan komentar balik serta membubuhkan paraf sebagai tanda telah 
diketahui oleh orang tua/wali murid.
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Pelajaran

Gemar Beramal Shalih5

A. Kompetensi Inti (KI)

KI-1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya serta cinta tanah air.

KI-3 Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, 
menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di 
rumah, di sekolah dan tempat bermain.

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

B. Kompetensi Dasar (KD)

0.3  Meyakini bahwa setiap manusia pasti mati dan menerima balasan amal 
perbuatannya.

1.2.  Memiliki perilaku suka beramal salih sebagai implementasi dari pemahaman 
hadis tentang amal salih riwayat Muslim dari Abu Hurairah

)اذا مات ابن ادم انقطع عمله(
2.2.  Mengetahui arti hadis tentang amal salih riwayat Muslim dari Abu Hurairah 
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)اذا مات ابن ادم انقطع عمله ...(
2.3  Memahami isi kandungan hadis tentang amal salih riwayat Muslim dari Abu 

Hurairah

 )اذا مات ابن ادم انقطع عمله ...(
4.3  Menghafalkan hadis tentang amal salih riwayat Muslim dari Abu Hurairah

)اذا مات ابن ادم انقطع عمله ...(

C. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Membaca hadits tentang amal shalih.
2. Menghafal hadits tentang amal shalih secara benar. 
3. Mengartikan/menyebutkan arti hadits tentang amal shalih.
4. Menjelaskan isi kandungan hadits tentang amal shalih.

D. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengkomunikasikan, dan 
melakukan, dengan melalui metode demonstrasi, drill, tanya jawab, diskusi, brains 
storming, dan ceramah, peserta didik mampu :
1. Membaca hadits tentang amal shalih.
2. Menghafal hadits tentang amal shalih secara benar.
3. Menerjemahkan hadits tentang amal shalih.
4. Menjelaskan isi kandungan hadits tentang amal shalih.

E. Materi Pokok

1. Lafal hadits tentang amal shalih

َعْن اَِبْ ُهَريَْرَة رَِض اهلُل َعنُْه قَاَل : قَاَل رَُسْوُل اهلِل َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم
بِِه  يُنْتََفُع  ٍم 

ْ
اَوِْعل َجاِرَيٍة  َصَدقٍَة   : ثاََلٍث  ِمْن 

َّ
ِال َعَملُُه  ِاْنَقَطَع  ٰاَدَم  اْبُن  ماََت  ِاذاَ   

ُ. َرواَُه ُمْسِلٌم
َ

َصاِلٍح يَْدُعْول ٍ
َ

اَْوَودل
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2. Terjemah hadits tentang amal shalih
“Dari Abi Hurairah r.a,ia berkata,Rasulullah SAW.bersabda :Apabila anak Adam 
(manusia) telah meningal dunia terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, 
yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa’at, dan anak shalih yang mendo’akan 
kedua orang tuanya” ( HR.Muslim )

3. Isi kandungan hadits tentang amal shalih
a. Setiap manusi pasti kan meninggal dunia dan apabila ia telah meninggal 

dunia maka putuslah semua amalnya. 
b. Ada 3 amal yang tidak akan putus  pahalanya walaupun  orangnya telah 

meninggal dunia yaitu :
1) Sedekah jariyah
2) Ilmu yang bermanfa’at
3) Anak shalih yang selalu mendo’akan orang tuanya

c. Sedekah jariyah adalah memberikan harta/benda untuk kepentingan umum 
yang dapat dimanfaatkan secara terus menerus dengan niat  ikhlas semata-
mata karena Allah swt. Contoh : mewakafkan tanah atau memberikan 
sumbangan untuk pembangunan masjid, mushalla, rumah sakit, jalan dan 
lain sebagainya.

d. Yang dimaksud Ilmu bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan (dilaksanakan) 
pemiliknya dan dijarkan kepada orang lain. Adapun ciri-ciri ilmu bermanfaat 
diantaranya : 
1) Ilmu tersebut diamalkan pemiliknya.
2) Ilmu tersebut diajarkan kepada orang lain
3) Ilmu tersebut mempunyai manfaat dalam kehidupan
4) Ilmu tersebut tidak bertentangan dengan agama

e. Orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya diibaratkan “pohon 
tanpa buah”  dan dia akan menjadi orang yang celaka.

f. Sedangkan yang dimaksud Anak shalih adalah anak yang taat beragama, 
bersungguh-sungguh dalam ibadah, dan suka berbuat baik terhadap sesama. 
Contoh perilaku anak shalih :
1) Mendoakan orang tuanya
2) Taat beribadah
3) Suka membantu orang tua
4) Berprilaku baik dan sopan dll.
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F. Proses Pembelajaran

Hadits Tentang Amal Salih

a. Pendahuluan
a) Peserta didik harus kondisi siap menerima pelajaran. Guru mengucapkan 

salam dan berdoa bersama.
b) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, serta posisi tempat duduk 

yang disesuaikan  dengan kegiatan pembelajaran.
c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
d) Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik tentang Amal Salih 

sebagai pretes.
e) Guru minta peserta didik mengamati gambar orang yang memberi
f) Guru meminta sebagian peserta didik untuk menceritakan gambar tersebut

b. Kegiatan Inti
a) Peserta didik diajak mengamati menceritakan gambar yang di dalamnya 

terpampang lafal hadits tentang Amal Salih. 
b) Peserta didik menceritakan gambar yang di dalamnya terpampang lafal 

hadits tentang Amal Salih. 
c) Peserta didik ditanya “Siapa di antara kalian yang sudah hafal hadits tentang 

Amal Salih? Jika ada, mintalah untuk memperdengarkan hafalan itu kepada 
teman-temannya. Jika tidak, ajaklah peserta didik membacanya sebagai 
langkah awal menghafalkan hadits tersebut.

d) Peserta didik membaca penggalan per penggalan hadits tentang Amal 
Salih hingga lancar dan hafal secara klasikal, kelompok dilanjutkan secara 
perorangan atas bimbingan guru.

e) Peserta didik secara berpasangan untuk saling mencermati hafalan di antara 
mereka.

f) Kemudian peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan hafalannya baik 
secara individu, kelompok maupun klasikal.  

g) Peserta didik mencermati dan menghafal arti mufradat hadits tentang Amal 
Salih. 

h) Peserta didik bertanya jawab arti mufradat dengan temannya secara 
bergantian, guna mengecek kemampuan menghafal arti mufradat hadits 
tentang Amal Salih. 
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i) Peserta didik menyusun terjemah hadits tentang Amal Salih.
j) Peserta didik mencermati dengan cara membandingkan terjemah hadits 

tentang Amal Salih dari hasil susunan sendiri dengan terjemah yang sudah 
ada di buku.

k) Peserta didik melaporkan hasil pencermatan terjemah hadits tentang Amal 
Salih dari hasil susunan sendiri dengan terjemah yang sudah baku.

l) Dengan bimbingan guru siswa menghafal terjemah  hadits tentang keutamaan 
member secara keseluruhan.

m) Guru membagi peserta didik untuk menjadi beberapa kelompok.
n) Masing-masing kelompok mencermati/menelaah isi kandungan  hadits 

tentang Amal Salih 
o) Masing-masing kelompok mempresentasikan/menceritakan hasil telaah isi 

kandungan  hadits tentang Amal Salih.
p) Masing-masing kelompok siswa berdiskusi tentang “Apa manfaat menjadi 

orang pemurah dan Bagaimana pedapatmu jika ada seorang pemuda yang 
berbadan sehat, tetapi menjadi peminta-minta?”

q) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 
dan kelompok yang lain menanggapinya

r) Dengan bimbingan guru peserta didik menyimpulkan hasil diskusi
s) Guru memberikan penegasan isi kandungan  hadits  tentang Amal Salih

c. Penutup
a) Dengan bimbingan guru, peserta didik menulis kesimpulan  materi  hadits 

tentang amal shalih
b) Guru memberikan pesan kepada peserta didik agar senantiasa membiasakan 

diri untuk mengamalkan ajaran yang terkandung dalam  hadits tentang amal 
shalih

c) Guru memberikan refleksi/penilaian dan penguatan tentang proses 
pembelajaran yang sudah dilakukan, materi apa saja yang telah dikuasai, 
materi apa saja yang belum dikuasai, dan mengajak peserta didik untuk 
mengasosiasi apa yang seharusnya dilakukan dan dibiasakan dan apa yang 
tidak boleh dilakukan berkaitan dengan hadits tentang amal shalih.

d) Guru meminta peserta didik untuk mengembangkan pemahaman isi 
kandungan hadits tentang amal shalih.
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- Hikmah
 Berisi tentang kata bijak yang dapat dijadikan sebagai motivasi hidup. 

- Aku Bisa 
 Berisi perilaku yang perlu dibiasakan oleh peserta didik. 

- Hati-Hati 
 Berisi pesan agar peserta didik tidak memiliki perilaku negatif sesuai materi 

pelajaran yang sedang dipelajari.

- Rangkuman
 Pada kolom “Rangkuman” guru menyampaikan garis besar yang berkaitan 

dengan materi memahami hadits  tentang keutamaan memberi

G. Penilaian

1. Penilaian Pengetahuan 
 Penilaian pengetahuan dapat dilakukan dengan bentuk tes tertulis, terdiri dari : 

pilihan ganda, dan uraian.

Kunci Jawaban
A. Ayo memilih jawaban yang benar!

1 B 6 D 11 C 16 D
2 C 7 B 12 B 17 D
3 A 8 C 13 C 18 B
4 D 9 A 14 B 19 B
5 A 10 D 15 A 20 A

B. Ayo menjawab pertanyaan! 
1. Artinya : Apabila anak Adam (manusia) telah meningal dunia terputuslah 

semua amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang 
bermanfa’at, dan anak shalih yang mendo’akan kedua orang tuanya” ( HR 
Muslim ).

2. Tiga amal yang tidak akan putus  pahalanya walaupun sudah meninggal 
dunia yaitu:
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a) Sedekah jariyah
b) Ilmu yang bermanfa’at
c) Anak shalih yang selalu mendo’akan orang tuanya

3. Sedekah jariyah adalah memberikan harta/benda untuk kepentingan umum 
yang dapat dimanfaatkan secara terus menerus dengan niat  ikhlas semata-
mata karena Allah SWT. Contoh : mewakafkan tanah atau memberikan 
sumbangan untuk pembangunan masjid, mushalla, rumah sakit, jalan dan 
lain sebagainya.

4. Anak shalih adalah anak yang taat beragama, bersungguh-sungguh dalam 
ibadah, dan suka berbuat baik terhadap sesama.

  Contoh perilaku anak shalih :
• Mendoakan orang tuanya
• Taat beribadah
• Suka membantu orang tua
• Berprilaku baik dan sopan dll.

5. Ciri ilmu bermanfaat adalah :
a) Mengamalkan ilmu tersebut
b) Mengajarkannya kepada orang lain
c) Ilmu tersebut mempunyai manfaat dalam kehidupan
d) Ilmu tersebut tidak bertentangan dengan agama

Skoring :
 a. Multiple Choice = jawaban benar skor 3, jawaban salah skor 0
 b. Essay    = No 1 skor tertinggi 8
         No 2 skor tertinggi 8
         No 3 skor tertinggi 8
         No 4 skor tertinggi 8
         No 5 skor tertinggi 8

  Skor Maksimal  = 70

                      Skor Diperoleh
 Nilai Akhir =  x 100
              Skor Maksimal
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2. Penilaian Ketrampilan
 Dalam bab ini tes prakteknya adalah menghafal hadits tentang amal shalih

• Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan individu 
menghafal tentang amal shalih

• Contoh rubrik penilaian menghafal tentang amal shalih:

No. Nama Siswa
Kategori Ket.

1 2 3 4

1
2
3
4
5

 Keterangan :
 1 = Kurang  ( <70 )  : Hafalan tidak lancar
 2 = Cukup   (70 - 79) : Hafalan kurang lancar sesuai kaidah bacaan
 3 = Baik       (80 - 89) : Hafalan lancar sesuai kaidah bacaan
 4 = Baik sekali (90-100) : Hafalan lancar, tartil, dengan lagu/berirama

3. Penilaian Sikap 
Untuk penilaian sikap dapat dilakukan guru melalui observasi/pengamatan 
dengan daftar cek atau skala penilaian dalam proses pembelajaran berlangsung 
terhadap sikap/karakter tertentu yang harus dimiliki siswa. Penilaian sikap 
juga dapat dilakukan dengan penilaian diri siswa atau sikap dari pemahaman 
berkaitan dengan materi pembelajaran dengan cara siswa memberikan jawaban/
tanggapan terhadap suatu pernyataan yang telah disiapkan guru. Berikut ini 
contoh format penilaian sikap beserta rubriknya dan guru dapat berinovasi 
dalam penilaian sikap tersebut.
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a. Observasi (Bentuk Daftar Cek) 

No Nama Peserta didik
Perilaku yang diamati
Percaya Diri Disiplin Bekerjasama
3 2 1 3 2 1 3 2 1

1 Ahmad √ √ √
2
3
4
5

 Keterangan :
 Kriteria Penilaian
 3    :  Membudaya      
 2 :  Berkembang       
 1   :  Belum terlihat 

b. Observasi (Bentuk Skala Penilaian)

No Nama Peserta didik
Perilaku yang diamati

A B C

1 Ahmad 3 2 2

2
3
4
5

 Keterangan :
Kemampuan yang dikembangkan  :  Kriteria Penilaian
A : Percaya Diri       3  :  Membudaya
B : Disiplin         2  :  Berkembang
C : Bekerjasama       1   :  Belum terlihat
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c. Penilaian Sikap (pemahaman dari materi)

Guru melakukan penilaian terhadap sikap peserta didik kaitannya pemahaman 
hadits  tentang amal shalih dengan cara peserta didik memberi tanda contreng 
di dalam kolom pernyataan sangat setuju, setuju, atau tidak setuju, sebagaimana 
tabel berikut ini.

No. Peristiwa Sangat 
Setuju Setuju Tidak 

Setuju
1. Bersedekah akan mengurangi harta bagi 

orang yang bersedekah
2. Sedekah dapat dilakukan hanya dengan 

harta saja.
3. Orang yang berhak mendapatkan 

sedekah hanyalah pengemis saja 
4. Dalam beramal salih kita tidak boleh 

dengan niat untuk  dipuji orang lain
5. Suka bersedekah akan mendapat 

balasan dari Allah
5. Memberi merupakan akhlak terpuji 

yang harus dimiliki oleh setiap umat 
Islam .

6. Mengajar kebaikan terhadap seseorang 
termasuk sedekah jariyah

7. Selaku anak tidak wajib mendo’akan 
orang tua

8. Mengamalkan dan mengajarkan ilmu 
yang kita miliki merupakan suatu 
keharusan.

9. Mendoakan orang tua dilakukan ketika 
mereka telah meninggal 

10. Berbakti kepada orang tua sangat 
menentukan kebahagiaan hidup di 
dunia dan di akhirat.
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Adapun tata cara penilaiannya dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada 
rubrik berikut ini :

No.
Soal Rubrik Penilaian Skor

1. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3
2. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3
3. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3
4. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3
5. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3
6. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3
7. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3
8. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3
9. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3

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

Skor maksimal  30
    Skor diperoleh
Nilai Akhir =  x 100
    Skor maksimal
Catatan:
• Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik.
• Guru diharapkan memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter yang 

dimiliki peserta didik selama dalam proses pembelajaran, terkait dengan 
sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Catatan 
terkait dengan sikap atau nilia-nilai karakter yang dimiliki oleh peserta 
didik dapat dilakukan.

H. Pengayaan

Bagi peserta didik yang sudah menguasai materi pembelajaran, diminta untuk  
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan oleh guru. Kegiatan pengayaan 
dapat berbentuk bimbingan menulis kaligrafi, pengembangan isi kandungan hadits  
tentang amal shalih melalui perpustakaan, internet atau media yang lain. 
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I. Remedial

Bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar, guru sebaiknya 
mengidentifikasi tujuan pembelajaran belum dikuasai oleh peserta didik. Berdasar 
dari identifikasi itu, guru menyampaikan pembelajaran ulang yang sudah fokus pada 
materi yang dianggap sulit oleh peserta didik. 
Pelaksanaan remedi dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang sesuai dengan 
keadaan, contoh: pada saat jam belajar (apabila masih ada waktu), diluar jam 
pembelajaran (30 menit setelah jam belajar selesai).

J. Interaksi Guru dengan Orang Tua

Kegiatan belajar peserta didik di madrasah sebaiknya dikomunikasikan kepada 
orang tua/wali murid. Komunikasi ini bertujuan untuk memberikan laporan 
kegiatan belajar yang telah dialami oleh peserta didik. 
Bentuk komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara pihak madrasah menyediakan 
buku penghubung. Peserta didik diminta memperlihatkan “komentar guru” yang 
ada pada buku penghubung kepada orang tua/wali murid, dan orang tua/wali 
murid memberikan komentar balik serta membubuhkan paraf sebagai tanda telah 
diketahui oleh orang tua/wali murid.
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ULANGAN KENAIKAN KELAS

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf  a, b, c atau d di depan jawaban yang paling tepat

1. Surat Al Bayyinah diturunkan di kota ....
a. Mekah                            c. Kufah                          
b. Madinah                d. Syiria

2.   Surat Al Bayyinah terdiri dari ... ayat.
a. 8                                    c. 10                                  
b. 9                            d. 11

3. Al Bayyinah diambil dari kata “Bayyinah” yang terdapat pada ayat pertama yang 
artinya ....
a. perilaku yang baik     c. sifat para nabi      
b. bukti palsu     d. Bukti yang nyata

4.  Membaca Al Qur’an secara baik, lancar dan bagus lafal bacaannya dinamakan ....
a. fasih                 c. tartil                             
b. tajwid                      d. Indah dan baik

 ..…… kelanjutan ayat adalahِفيَْها... قَِيَّمٌة   .5

      a. ُصُحًفا                   c.ِدْيٌن                        
b. ُكتٌُب                           d.  ِتيِْهْم

ْ
تَأ

6.  “hum khoirul bariyyah” lafal al Qur’annya adalah ....

a.  َيِّة َبِ
ْ
َيِّة  .c        ُهْم َخرْيُ ال رَيِ

ْ
             ُهْم َخرْيُ ال

b. يَِّة َبِ
ْ
َيِّة  .d         ُهْم َحرْيُ ال رَيِ

ْ
ُهْم َحرْيُ ال
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يِلَْعبُُدْوااهلل   .7  
ّ
ِاَل اُِمُر   Potongan ayat di samping adalah surat al- Bayyinah .... َوَمآ 

ayat ....
a. 3                                     c. 5                                  
b. 4                                d. 6

8.   Surat Al Bayyinah ayat 6 berisi tentang ....
a.  Seorang Rasul dari Allah yang membawa Al qur’an
b.  orang kafir akan masuk neraka jahanam dan kekal di dalamnya
c.  orang beriman dan beramal sholeh adalah sebaik-baik makhluk
d.  orang-orang kafir tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang bukti 

yang nyata.

9. Lafal potongan ayat di bawah ini adalah surat Al Bayyinah ayat 7 ....

 a.   َيِّة َبِ
ْ
َِك ُهْم َشُّ ال

َ
                    اُْول

 b. رَِضَ اهلل ُ َعنُْهْم َورَُضْو َعنُْه  

 c.   َكوَة لَوَت َوُيؤُْت الَزّ      َوُيِقيُْمْوَن الَصّ

 d.  .ِلَحِت ْيَن اََمنُْوا وََعِملُواالَصّ ِ
َّ

   ِاَنّ ال
10.   Surat al Bayyinah diturunkan setelah surat ....

  a. Al Falaq                          c. At Thoriq                   
  b. At Talaq             d. Al Ma’un

11. Hadis tentang amal sholih diriwayatkan oleh ....
a. Imam Bukhori         c. Abu Dawud  
b. Imam Muslim          d. Abu Huroiroh

12. Kata/lafal yang berarti mengalir adalah....

a.َصَد قٍَة                      c.  َجاِرَيٍة                        

b.  ِاْنَقَطَع                             d.  َعَملَُه
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13.  Setelah meninggal dunia akan terputus semua amalnya, kecuali ... perkara.
a. 2                                      c. 4                                
b. 3                                d. 5

14.  Arti lafal ِاْنَقَطَع  adalah ....
 a. terputus                c. meninggal/mati 
b. mengalir                          d. beramal

لَِخَرِة .15
ْ
”.Dunia itu sebagai ... akhirat“  ادُلّ ْنيَا َمْزرََعُة ا

a. perjalanan            c. sawah ladang             
b. tujuan                 d. Awal hidup

16.  Pak Kasman membangun jembatan yang rusak di kampungnya dengan hartanya.  
Perbuatan Pak Kasman termasuk ....
a. berinfak           c. zakat harta                 
b. sodaqoh             d. Sedekah jariyah

17. Agar bacaan kita benar maka kita perlu belajar ilmu...
a. nahwu     c. tajwid
b. shorof     d. mantik

18. Agar kita lancar di dalam membaca Al-Qur’an sebaiknya kita...
a. banyak makan sambal  c. sering bertadarus
b. sering berteriak   d. rajin latihan vokal

19. Belajar Al-Qur’an sebaiknya dilakukan semasa...
a. bulan Ramadlan   c. belajar di TPQ
b. masih sekolah   d. dari kecil sampai akhir hayat

20. Kita diharamkan membaca Al-Qur’an ketika sedang berada di...
a. sekolah    c. tempat umum
b. hotel     d. WC

21. Setelah selesai membaca Al-Qur’an kita disunnahkan membaca...
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a. tashdiq     c. tahlil
b. tasbih     d. tarji’

22. Perbuatan yang dilarang ketika ada orang yang sedang membaca Al-Qur’an adalah...
a. mendengaran   c. menulis
b. menyanyi    d. menyimak

23. Membaca surat Al-Qur’an secara berulang-ulang dimaksudkan untuk 
mempermudah...

 a. dalam melaksanan tugas  c. dalam menghafal
 b. dalam pemikiran    d. dalam menerjemahkan

24. Amal sholih yang kita lakukan harus dilandasi dengan ....
a. patuh                 c. riya’                           
b. tulus                                 d. Ketaatan

25. Yang dimaksud dengan  ِاْبُن اََدَم  adalah ....
a. Umat Nabi Adam as    c. semua umat Islam
b. Semua umat manusia   d. Ibnu Adam yaitu Qabil dan Habil

26.  Di bawah ini yang terputus ketika seseorang meninggal dunia adalah ....
a. harta benda yang dimiliki           c. seorang anak yang sholeh
b. ilmu yang bermanfaat                d. Sedekah yang bermanfaat
           bagi orang lain

27. Lafal يَْدُعْوا   mempunyai arti ....
a. meninggal          c. mendo’akan               
b. bermanfaat                 d. Berbuat baik

Kelanjutan ayat tersebut adalah   ِفيَْها ُكتٌُب.…  .28

a.    َقيَِّمٌه                           c.  ُمَسنََّدٌت
b.   َعْدٍن                            d. َرٌة ُمَطهَّ
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29.  Surah Al-Bayyinah termasuk surah . . . .
a. Makkiyah                        c. Arofah
b. Madaniyah                      d. Isroiliyah

َقيَِّمِة   .30
ْ
. . . artinya adalah   وََذالَِك ِدْيُن ال

a.    agama yang  lurus                 c.  agama Islamb.
b.    jalan yang lurus                  d.  kebahagiaan dunia akhirat

31. Huruf qalqalah terdiri dari ....
a. ق, ط, ب, ج, د             c. ب, ج, ك, ز
b.ي, ن, م, و                  d. ب, م, ل, ن

32. Di bawah ini dibaca qalqalah adalah ....
 a.  ْيَن ُ ادِلّ

َ
    قُْل اَُعوُْذ بَِرِبّ انلَّاِس  .c           ُمِْلِصْيَ ل

 b.  َمُد ِّهْم  .d                      اهلل ُ الَصّ
  َجَزاُؤُهْم ِعنَْد َربِ

ِّهم  .33
.... Lafal yang bergaris bawah adalah bacaan    َجَزاُؤُهْم ِعنَْد َربِ

a. qalqalah            c.  mad jaiz munfasil        
b. mad thobi’i       d. Mad wajib muttasil

34. Sedangkan lafal َرًة .... terdapat bacaan    ُصُحًفا ُمَطَهّ
a. idhar halqi        c.  idgham bighunnah    
b. idhar safawi     d. Idgham bilaghunnah

35. Panjang bacaan mad wajib muttasil adalah ... harakat.
a. 1                                      c. 3                                
b. 2                                  d. 4

II. Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Tulislah kembali ayat berikut lengkap dengan syakkalnya!

وما تفرق الـذين اوتوا الكتب المن بعد ماجآءتهم ابلينة
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2. Tuliskan ayat pertama dari surat al-Bayyinah!
3. Jelaskan perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah!
4. Sebutkan contoh hukum bacaan yang terdapat dalam Surah Al-Bayyinah!
5. Tulis hadis beserta terjemahannya tentang amal salih! 

KUNCI JAWABAN PG

1 B 11 B 21 A 31 A

2 A 12 C 22 B 32 B

3 D 13 B 23 C 33 D

4 C 14 A 24 B 34 C

5 B 15 C 25 B 35 C

6 A 16 D 26 A

7 C 17 C 27 C

8 B 18 C 28 A

9 D 19 D 29 B

10 B 20 D 30 A

KUNCI JAWABAN URAIAN

َيِّنَُة .1 ِمْن َبْعِد َماَجآَءْتُهُم ابلْ
َّ

ِكتََب ِال
ْ
ِذْيَن اُْوتُْوا ال َق الَـّ َوَما َتَفرَّ

2.
ْيَ ِكْيَ ُمنَْفكِّ ُمْشِ

ْ
ِكتَاِب َوال

ْ
ْهِل ال

َ
ْيَن َكَفُرْوا ِمْن أ ِ

َّ
لَْم يَُكِن ال

َيِّنَُة ِتيَُهُم ابلْ
ْ
  َحتَّ تَأ

 

   
3. Yang disebut surah Makkiyah adalah surat/ayat yang diturunkan sebelum Nabi 

Muhammad saw hijrah Sedangkan yang disebut dengan surah Madaniyah adalah 
surah/ayat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad saw hijrah.

4.  Hukum bacaan yang terdapat dalam Surah Al-Bayyinah antara lain : Idhar Syafawi, 
mad Thabi’i, Idhar Halqi, idgham bighunnah, Ikhfa’ Haqiqi, Mad Wajib Muttasil,  dan 
lain-lain.
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َعْن اَِبْ ُهَريَْرَة رَِض اهلُل َعنُْه قَاَل : قَاَل رَُسْوُل اهلِل َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم .5
ٍم يُنْتََفُع 

ْ
ِمْن ثاََلٍث : َصَدقٍَة َجاِرَيٍة اَوِْعل

َّ
 ِاذاَ ماََت اْبُن ٰاَدَم ِاْنَقَطَع َعَملُُه ِال

ُ. َرواَُه ُمْسِلٌم
َ

َصاِلٍح يَْدُعْول ٍ
َ

بِِه اَْوَودل
           

“Dari Abi Hurairah r.a,ia berkata,Rasulullah SAW.bersabda :Apabila anak Adam 
(manusia) telah meningal dunia terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, 
yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa’at, dan anak shalih yang mendo’akan 
kedua orang tuanya” ( HR.Muslim )
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PENUTUP

Al-Hamdulillāh, kami panjatkan syukur kehadirat Allah swt., berkat petunjuknya kami 
dapat menyelesaikan Buku Panduan Guru Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits MI. Semoga 
buku ini dapat membantu memudahkan dan memberikan panduan bagi  Guru Mata 
Pelajaran Al-Qur’an Hadits dalam merencanakan, melaksanakan, dan penilaian terhadap 
proses dan hasil pembelajaran. Dengan adanya buku ini diharapkan dapat memberikan 
inspirasi, agar guru dapat meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan berbagai 
pendekatan, model, metode, strategi, dan teknik pembelajaran dengan menggunakan 
dan menciptakan berbagai macam media pembelajaran.

Akhirnya penulis mengharapkan proses dan hasil pembelajaran dapat mewujudkan 
peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya perubahan sikap yang lebih 
baik untuk kemajuan Bangsa Indonesia pada masa yang akan datang. Amin...

IKHTISAR BUKU PEDOMAN GURU

Buku Guru ini memberikan panduan kepada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits MI dalam 
merencanakan, melaksanakan, dan melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran. 
Dalam buku ini terdapat enam hal penting yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu: 
tahap perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, pengayaan, remedi, dan interaksi 
guru dengan orang tua peserta didik.  

Dengan usaha yang maksimal diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 
optimal. Muaranya, tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang 
demokratis serta bertanggungjawab dapat terealisir.
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GLOSARIUM

Fakir :  mereka yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan, untuk 
mencukupi kebutuhan sehari-harinya

Fardu a’in :  sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah kepada setiap hambanya
Fardu kifayah :  Suatu kewajipan apabila sebahagian orang melaksanakannya, maka 

kewajipan itu gugur bagi yang lainnya
Hijrah : meninggalkan suatu perbuatan’’ atau ’’Menjauhkan diri dari 

pergaulan’’ atau ’’Berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain.’’
Iffah :  menjaga diri dari hal-hal yang tidak terpuji
Kafir :  orang yang mengingkari Allah sebagai satu-satunya yang berhak 

disembah dan mengingkari Rasul Muhammad saw. sebagai utusan-
Nya

Madaniyah :  wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. setelah 
berhijrah ke Madinah. Yaitu selama 9 tahun 9 bulan 9 hari. Yaitu 
dari permulaan Rabi’ul Awal tahun 54 dari Milad Nabi , hingga 9 
Dzulhijjah tahun 63 dari Milad Nabi, atau tahun 10 Hijra

Makiyah :  wahyu (surat dan ayat) yang diturunkan kepada Nabi Muhamamd 
saw. sebelum berhijrah ke Madinah, yaitu 12 tahun 5 bulan 13 hari. 
Yakni dari 17 Ramadhan tahun 41 dari Milad hingga awal Rabi’ul 
awwal tahun 54 dari Milad Nabi.

 Makhraj : tempat keluarnya huruf dalam melafalkan huruf al-Qur’an
 Miskin : mereka yang mempunyai harta dan pekerjaan, namun tidak 

mencukupi kebutuhan primer mereka
Mufradat :  daftar kata yang disusun seperti kamus tetapi dengan penjelasan 

singkat yang praktis
Shalat : serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai 

dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.
Tajwid : suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau 

mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci al-Qur’an 
maupun bukan

Yatim :  anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dia baligh
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