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LAMPIRAN 1

SOAL ULANGAN HARIAN

Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Kelas/Semester : Va/2
Materi : Q.S. Al-Qadr
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2013
Bentuk / Jumlah Soal : Uraian / 5 Soal

Petunjuk !!!
 Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan tepat.
 Ingat !!! Jangan menyontek sama temannya. Jika ketahuan menyontek, maka akan

diambil pekerjaannya meskipun belum selesai.
 Nilai Anda akan jadi bahan nilai tambahan untuk rapor Anda.

1. Tulislah arti mufradat dari kata-kata berikut:

a. انز لناه
b. القدر
c. المالىكة
d. مطلع

2. Terjemahkanlah ayat berikut : رِ جْ فَ الْ عِ لَ طْ ى مَ تّ حَ يَ ھِ لمٌ سَ 
3. Tuliskan asbabun nuzul surah Al-Qadr secara singkat dan jelas !
4. Tuliskan kandungan surah Al-Qadr ayat 1 dengan jelas dan benar !
5. Tuliskan pokok-pokok kandungan surah Al-Qadr dengan tepat !

Nama:
Kelas:

SELAMAT BEKERJA !!!...



84

LAMPIRAN 2

Tabel : Daftar Nilai Hasil Tes Awal (Pra Siklus) Pada Siswa Kelas Va MIN I
Kendari

No. NamaSiswa JenisKelamin NilaiAkhir Keterangan
1. AlisyaMelsayanti P 73 Tuntas
2. IntanSaputri P 91 Tuntas
3. Fitriani Maryam P 90 Tuntas
4. YumnaAfraZalikhah P 65 TidakTuntas
5. Risky Septiani P 45 TidakTuntas
6. YeyenSyarif P 89 Tuntas
7. Muh. Iklil L 75 Tuntas
8. Arviona Noor Sary P 65 TidakTuntas
9. NajwaSitiKirani P 90 Tuntas
10. Ahmad Riyadi L 60 TidakTuntas
11. Sabrina CintiaDewi A.S P 73 Tuntas
12. Wa Ode HasnaWindyana P 70 Tuntas
13. Salman Al-Farisy L 77 Tuntas
14. Muh. Raihanul L 65 TidakTuntas
15. Yusuf L 65 TidakTuntas
16. Muh. GianIbrah L 76 Tuntas
17. Mutiarani P 64 TidakTuntas
18. Muh. Fachrul L 63 TidakTuntas
19. SittiFadillah P 72 Tuntas
20. PutriHandayani P 63 TidakTuntas
21. Muh. Abdillah S. L 93 Tuntas
22. Abdul Kadir L 54 TidakTuntas
23. Aril Saputra L 70 Tuntas
24. Aminullah L 68 TidakTuntas
25. VelinMutiaraZaliani P 70 Tuntas
26. Nabil Rayhan L 65 TidakTuntas

Jumlah 1851
Nilai rata-rata 71,19
PersentaseKetuntasan 53,84%

s
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LAMPIRAN 3

SILABUSPEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Kelas : V (Lima)
Semester : Genap

Kompetensi Inti :
KI-1 : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya
KI-2 : Menunjukkanperilakujujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, danpercayadiridalamberinteraksidengankeluarga, teman,

guru, dantetangganyasertacintatanah air.
KI-3 : Memahamipengetahuanfaktualdankonseptualdengancaramengamatidanmencobaberdasarkan rasa ingintahutentangdirinya,

makhlukciptaanTuhandankegiatannya, danbenda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolahdantempatbermain.
KI-4 : Menyajikanpengetahuanfaktualdankonseptualdalambahasa yang jelas, sistematis, logisdankritisdalamkarya yang estetis,

dalamgerakan yang mencerminkananaksehat, dandalamtindakan yang mencerminkanperilakuanakberimandanberakhlakmulia.

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar

1.1 Menerima Q.S.
al-
‘Alaq(96)sebag
aifirman Allah
SWT.

Menanamkan
sikapmenerima Q.S. al-
‘Alaq (96) sebagai
firman Allah SWT.

- Penilaian Diri
- Penilaian Teman

Sebaya
- Observasi
- Jurnal/Catatan

- -

2.1 Terbiasaberperi
lakupositifsesu
aidengan Q.S.
al-‘Alaq(96)

Membimbing
pembiasaan berperilaku
positif sesuai dengan
Q.S. al-‘Alaq (96)

- Penilaian Diri
- Penilaian Teman

Sebaya
- Observasi
- Jurnal/Catatan

- -

3.1 Mengenal Q.S.
al-‘Alaq(96)

Surah al-
‘Alaq

Mengamati
- Mencermati lafal

Surah al-‘Alaq
- Menyimak

- Tes Tertulis
- Tes Lisan
- Penugasan

4 TM
(8 x 35)

 Al-Qur’an dan
Terjemahnya

 Buku Pedoman Guru
Mapel al-Qur’an Hadis
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4.1 Menghafal Q.S.
al-‘Alaq(96)
secarabenardan
fasih

bacaandanmencermati
hukumtajwid yang
terdapatdalam surah
al-‘Alaq

- Membaca Surah al-
‘Alaq dengan
memperhatikan
makhraj danhukum
tajwidnya

Menanya
- Tanya jawab tentang

Surah al-‘Alaq
- Mengajukan

pertanyaan
tentangcaramembaca
dan hukum tajwid
yang terdapat pada
Surah al-‘Alaq

Mengekplorasi
- Mencari informasi

tentang identitas
Surah al-‘Alaq
(nama, arti,
golongan, dan urutan
surat)

- Mengidentifikasihuk
um tajwid yang
terdapatpadaSurah
al-‘Alaq

- Menghafalkan Surah
al-‘Alaq

Mengasosiasi
- Menyimpulkanidentit

asdariSurah al-‘Alaq
- Membuat

kesimpulan
caramembacadanhuk

- Unjuk Kerja
- Projek
- Produk
- Portofolio

MI, Kelas 5, Kemenag
RI, 2014

 Buku Pegangan Siswa
Mapel al-Qur’an Hadis
MI, Kelas 5, Kemenag
RI, 2014

 Buku Penunjang
lainnya  yang sesuai

 Media cetak dan
elektronik yang sesuai
materi

 Lingkungan sekitar
yang mendukung



87

um tajwid yang
terdapatdalamSurah
al-‘Alaq

Mengkomunikasikan
- Mendemonstrasikan

bacaandanhafalanSur
ah al-‘Alaq

- Menyampaikanhasil
resume
tentanghukum tajwid
yang
terdapatdalamSurah
al-‘Alaq

1.4
Menyadaribahw
asikapmunafikad
alahperbuatan
yang dibenci
Allah danRasul-
Nya

Mengembangkan
kesadaran bahwa sikap
munafik adalah
perbuatan yang dibenci
Allah dan Rasul-Nya

- Penilaian Diri
- Penilaian Teman

Sebaya
- Observasi
- Jurnal/Catatan

- -

2.4
Menjauhisifatmu
nafiksebagaiimp
lementasidaripe
mahamanhadiste
ntangciri-ciri
orang munafik

Membiasakan sikap
menjauhi sifat munafik
sebagai implementasi
dari pemahaman hadis
tentang ciri-ciri orang
munafik

- Penilaian Diri
- Penilaian Teman

Sebaya
- Observasi
- Jurnal/Catatan

- -

3.4
Memahamiartida
nisikandunganha
distentangciri-
ciriorang
munafikriwayat
al-Bukhari

Hadis tentang
ciri-ciri orang
munafik

Mengamati
- Mengamatigambaryan

g relevan dengan
hadis tentang ciri-ciri
orang munafik

- Menyimak
pelafalanhadis tentang

- Tes Tertulis
- Tes Lisan
- Penugasan

4 TM
(8 x 35)

- Al-Qur’an dan
Terjemahnya

- Buku Pedoman Guru
Mapel al-Qur’an Hadis
MI, Kelas 5, Kemenag
RI, 2014
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Muslim dari
Abu Hurairah

.…)آیةالمنافقثالث(

ciri-ciri orang
munafik

- Mencermati lafal,
artimufradatdanterje
mah hadis tentang
ciri-ciri orang
munafik

- Meyimak penjelasan
terkaitisi
kandunganhadis
tentang ciri-ciri
orang munafik

Menanya
- Menanyakan

isigambar terkait
hadis tentang ciri-ciri
orang munafik

- Tanya jawab hadis
tentang ciri-ciri orang
munafik

- Mengajukanpertanyaa
nterkaitdenganartimuf
radatdanterjemah
hadis tentang ciri-ciri
orang munafik

- Mengajukan
pertanyaan terkaitisi
kandunganhadis
tentang ciri-ciri orang
munafik

Mengeksplorasi
- Mengidentifikasiartim

ufradathadistentangcir
i-ciri orang munafik

- Menerjemahkanhadis
tentang ciri-ciri orang

- Buku Pegangan Siswa
Mapel al-Qur’an Hadis
MI, Kelas 5, Kemenag
RI, 2014

- Buku Penunjang
lainnya  yang sesuai

- Media cetak dan
elektronik yang sesuai
materi

- Lingkungan sekitar
yang mendukung



89

4.4
Menghafalhadist
entangciri-ciri
orang
munafikriwayat
al-Bukhari
Muslim dari
Abu Hurairah

.…)آیةالمنافقثالث(

munafik
- Membacasecaraberul

ang-
ulanghinggahafallafa
ldanterjemah hadis
tentang ciri-ciri
orang munafik

- Mengumpulkan
informasi dari
berbagai sumber
tentang isi
kandungan hadis
tentang ciri-ciri
orang munafik

- Mendiskusikan
tentang isi
kandunganhadis
tentang ciri-ciri
orang munafik

Mengasosiasi
- Menulis hadis tentang

ciri-ciri orang
munafik

- Mengidentifikasiartid
anisi kandungan hadis
tentang ciri-ciri orang
munafik

- Membuat kesimpulan
isikandunganhadis
tentang ciri-ciri orang
munafik

Mengkomunikasikan
- Mendemonstrasikan

bacaan,
hafalandanterjemahh
adis tentang ciri-ciri

- Unjuk Kerja
- Projek
- Produk
- Portofolio
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orang munafik
- Mempresentasikanha

sildiskusitentangisik
andungan hadis
tentang ciri-ciri
orang munafik

- Menanggapi hasil
presentasi
(melengkapi,
mengkonfirmasi, dan
menyanggah).

- Membuat  resume
pembelajaran di
bawah bimbingan
guru.

Kendari, 26 Januari 2018

Guru Mata Pelajaran Peneliti

WaArliani
NIM. 14010104003Mengetahui,

Kepala MIN I Kendari



91

LAMPIRAN 4

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : MIN I Kendari
Mata Pelajaran : Al-qur’an Hadis
Kelas/Semester : 5 (Lima) /2 (Genap)
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit
Siklus : I
Pertemuan Ke : 1

A. KOMPETENSI INTI
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 factual dan konseptual dengan cara mengamati 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 factual dan konseptual dalam bahasa yang jelas,
sistematis, logis dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak
beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR
1.1 Menerima surah Al-‘Alaq sebagai firman Allah swt.
2.2 Terbiasa berperilaku positif sesuai dengan surah Al-‘Alaq

C. INDIKATOR PEMBELAJARAN
1. Membaca surah Al-‘Alaq berdasarkan hukum bacaan tajwid (Qalqalah dan Idgham)

D. MATERI PEMBELAJARAN
1. Lafal surah Al-‘Alaq, qalqalah dan idgham

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN
TahapanKegi
atan

RincianKegiatan AlokasiWa
ktu

Kegiatanawal

1. Guru
mengawalipembelajarandenganucapansalamdanberdoa

2. Guru mengabsensisiswa
3. Guru menanyakankesiapansiswadalammengikuti proses

pembelajaran

15 menit
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4. Guru menyampaikantopik/materi yang akandipelajari
5. Guru menyampaikantujuanpembelajaran

KegiatanInti

Mengamati :
1. Mencermatilafal surah Al-‘Alaq
2. Membaca surah Al-‘alaq dengan memperhatikan makhraj

dan hukum tajwidnya
Menanya:
Tanya jawabtentangsurah Al-
‘Alaqdanmengajukanpertanyaantentangcaramembaca
hukumtajwid yang terdapatpadasurah Al-‘Alaq
Mengeksplorasi:
1. Mencariinformasitentangidentitas surah al-‘alaq (nama,

arti, golongan, urutan surah, dan lain-lain)
2. Mengidentifikasi hukum tajwid yang terdapat pada surah

Al-‘Alaq
Mengasosiasi
1. Menyimpulkan identitas dari surah Al-‘Alaq dan membuat

kesimpulan cara membaca dan hukum tajwid yang
terdapat dalam surah Al-‘Alaq

Mengkomunikasikan:
Setelahmenjelaskanmateridengantuntas, guru
mengevaluasipembelajarandengancara:
1. Guru membagikanpotongankertas yang

didalamnyaterdapatsoaldanjawaban,
2. Guru memintasiswauntukmengambilpotongankertasitu  ,

satukertas 1 orang siswa
3. Setelahkegiatanituselesai, guru

memintasiswauntukmembukakertas yang di perolehnya
4. Setelahitu guru memintasiswauntukmencaripasangannya ,

misalnya yang
mendapatsoalmakasiswatersebutmencarijawabannya ,
begitupunsebaliknyajikasiswamendapatjawabanmakaiahu
rusmencarisoal yang sesuaidenganjawabanya , kemudian

5. setelahmenemukanjawabanya guru
memintasiswauntukduduksecaraberpasangan

6. kemudian guru
memintasiswauntukmembacakansoaldanjawaban yang
diperoleh di depankelas.

7. Setelahselesai guru
memberikanpenguatanjawabansertaapresiasidenganmena
nyakanperasaansiswa.

45 Menit

1. Guru memberikansoal LKS kepadasiswa
2. Guru memeriksalembarjawabansiswa
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KegiatanPen
utup

3. Guru
memberikanpenjelasanbetapapentingnyamempelajarisurah
Al-‘Alaq

4. Guru memberikanpesan moral kepadasiswa
5. Guru

mengakhiripembejarandenganucapanhamdalahsecarabersa
masama

6. Istrahat/ berdoapulang.

15 Menit

F. SUMBER BELAJAR
1. Al-Qur’an danterjemahnya
2. Buku pedoman guru mapel al-qur’anhadis MI, kelas V, Kemenag RI, 2014
3. Bukupegangansiswamapel al-qur’anhadis MI, kelas V, Kemenag RI, 2014
4. Bukupenunjanglainnya yang sesuai
5. Media cetakdanelektronik yang sesuaimateri
6. Lingkungansekitar yang mendukung

G. METODE PEMBELAJARAN
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Index Card Match

H. PENILAIAN
Penilaian kognitif diambil dari nilai LKS yang diberikan pada setiap pertemuan.

Kendari, 02 Februari 2017

Guru Mata Pelajaran Peneliti

Murni, S. Pd. I WaArliani
197504082001122005 14010104003
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LAMPIRAN 5

MATERI AL-QUR’AN HADIS
SIKLUS I

PERTEMUAN I

MARI BELAJAR SURAH AL-
‘ALAQ 1-19

MEMBACA SURAH AL-‘ALAQ BERDASARKAN
HUKUM BACAAN QALQALAH DAN IDGHAM

بسم هللا الرحمن الرحیم

               
               
                      
                       
                      
             

A. Qalqalah
1. Pengertian Qalqalah

Menurut bahasa qalqalah artinya gerak, sedangkan menurut istilah qalqalah adalah
bunyi huruf yang memantul bila ia mati atau dimatikan, atau suara membalik dengan bunyi

rangkap. Adapun huruf qalqalah terdiri atas lima huruf, yaitu د, ج, ب, ط, ق , agar mudah

dihafal, maka dapat dirangkai menjadi د جقطب  .
2. Macam-macam qalqalah

a. Qalqalah kubra (besar) huruf qalqalah yang berbaris hidup, dimatikan karena
waqaf. Inilah qalqalah yang paling utama, cara membacanya adalah dikeraskan

qalqalahnya. Contoh : َخلَقَ  dan .َعلَقَ 
b. Qalqalah sugra (kecil) adalah huruf qalqalah yang berbaris sukun, tetapi tidak

waqaf padanya, cara membacanya kurang dikeraskan qalqalahnya. Contoh: اِْقَرأْ 
, لَیَْطغى , الرُّ ْجعى , َعْبًدا , بِتَّْقوى , فَْلیَْدعُ  , َسنَْد عُ  , َواْسُجدْ  dan lain-

lain
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B. Idgham

1. Pengertian Idgham

Secara bahasa idgham artinya memasukkan atau meleburkan. Sementara itu, secara

istilah ialah apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang

enam yaitu و, م, ل, ر, ن, ي . Hukum bacaan idgham terbagi menjadi dua yaitu idgham

bigunnah dan idgham bilagunnah.

a. Idgham Bigunnah

Idgham bigunnah berarti apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu

huruf berikut: ي, و, م, ن . Idgham artinya memasukkan dan bigunnah artinya dengan

dengung. Jadi, idgham bigunnah artinya memasukkan nun sukun atau tanwin kepada salah

satu huruf idgham disertai dengan dengung. Cara membaca idgham bigunnah, antara lain:

1) Memasukkan bacaan nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya:

2) Menahan bacaan selama dua ketukan;

3) Mendengungkan bacaan dengan cara rongga hidung menahan dengungannya.

Contoh: اءٍ , تِ عَ فَ نَّ نْ اِ , لْ مَ عْ یَّ نْ مَ فَ  لِيٍّ , ِمْن مَّ َخْیًرایََّره, ِمْن وَّ
b. Idgham Bilagunnah

Idgham bilagunnah artinya apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf ل atau .ر

Idgham artinya memasukkan, sedangkan bilagunnah artinya dengan tanpa dengung. Jadi,

idgham bilagunnah adalah memasukkan bacaan nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya

tanpa disertai dengung. Cara membacanya adalah :

1) Bunyi bacaan nun sukun atau tanwin dimasukkan kepada huruf idgham

bilagunnah

2) Harus memendekkan suara tanpa dengung dengan panjang setengah alif atau

satu harakat

3) Nun sukun atau tanwin ketika bertemu idgham bilagunnah harus pada dua

kalimat.

Contoh: ,ان راه , لئن لم
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Lampiran 6

Media PotonganKartu yang diberikankepadaSiswaSiklus I PertemuanPertama
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LAMPIRAN 7

LEMBAR KEGIATAN SISWA SIKLUS I

Pertemuan I

Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Kelas/Semester : Va/2
Materi Pokok : Lafal surah al-‘Alaq, Qalqalah dan Idgham
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2013
Bentuk / Jumlah Soal : Uraian / 5 Soal

Petunjuk:
 LKS ini membantu Anda untuk lebih memahami materi Al-Qur’an Hadis. Jadi,

kerjakan LKS ini dengan sungguh-sungguh sesuai petunjuk.
 Tunjukkan kemampuan Anda sebaik mungkin karena hasil jawaban Anda akan diberi

nilai.
 Setelah mengerjakan LKS ini, presentasikan dihadapan teman-temanmu. Setelah itu

kumpulkan kepada guru.
 Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan tepat !!!

1. Apa yang dimaksud dengan qalqalah ?
2. Sebutkan huruf-huruf qalqalah !
3. Tulislah contoh qalqalah pada ayat berikut:

a. ْنَساَن ِمْن َعلَقَ َخلََق اْإلِ 
b. َكالَّ الَ تُِطْعھُ َواْسُجْد َواْقتَِربْ 

4. Apa yang dimaksud dengan idgham ?
5. Tulislah contoh idgham pada ayat berikut:

a.      
b. ْن لَّْم یَْنتَِھ لَنَْسفًَعا بِا لنَّا ِصیَةِ َكالَّ لَئِ 

Selamat

bekerja
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LAMPIRAN 8

KUNCI JAWABAN LKS SIKLUS I

Pertemuan 1

Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Kelas/Semester : Va/2
Materi Pokok : Membaca Surah Al-Alaq
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2013

1. Yang dimaksud dengan qalqalah adalah melafalkan huruf tertentu dalam satu kalimat dengan

suara memantul dari makhrajnya baik yang berharakat fathah, kasrah atau dhammah atau

yang dibaca sukun atau mati.

2. Huruf-huruf qalqalah terdiri atas qaf (ق), da (د), tha (ط), ja (ج) dan huruf ba (ب)

3. Contoh qalqalah pada ayat berikut adalah:

a. َعلَقَ ْنَساَن ِمْن َخلََق اْإلِ 
b. اْقتَِربْ وَ َواْسُجدْ َكالَّ الَ تُِطْعھُ 

4. Yang dimaksud dengan idgham adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah

satu huruf idgham yang dibaca dengan cara suara nun mati atau tanwin dimasukkan ke dalam

suara huruf tersebut dengan dengung.

5. Contoh idgham pada ayat berikut adalah :

a. اْستَْغنىاهُ ءَ اَْن رّ 
b. سیَْنتَِھ لَنَْسفَعًا بِا لنَّا ِصیَةِ ْن لَّمْ لَئِ َكالَّ 
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LAMPIRAN 9

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURUMELALUI PENERAPAN
METODE PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Satuan Pendidikan : MIN I Kendari
Kelas : Va
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Siklus : I, Pertemuan I
Kompetensi Dasar :MenerimaQ. S. Al-‘Alaq sebagai firman Allah swt. Dan terbiasa

berperilaku positif sesuai dengan Q. S. Al-‘Alaq

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor Keterangan

1. Pendahuluan 1 2 3 4
1. Guru mengawali pembelajaran

dengan ucapan salam dan berdoa
√

2. Guru mengabsensi √ Guru tidak mengabsen siswa
3. Guru menanyakan kesiapan siswa

dalam mengikuti pembelajaran
√

4. Guru melakukanapersepsi √ Guru tidak melakukan apersepsi

5. Guru menyampaikan topic materi √

6. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran

√ Guru tidak menjelaskan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai
siswa

2. Kegiatan inti
1. Guru menjelaskan materi

pembelajaran
√

2. Guru melakukan Tanya jawab
kepada siswa

√

3. Guru menjelaskan kembali materi
yang diajarkan dengan tuntas

√

4. Guru menerapkan skenario model
pembelajaran Index Card Match
sesuai dengan langkah-
langkahnya yaitu:
a. Guru menyiapkan potongan-

potongan kertas sebanyak
jumlah siswa

√
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b. Guru mencampuradukkan
potongan kertas yang telah
disiapkan tersebut.

√

c. Guru meminta siswa untuk
mengambil potongan kertas
yang telah disediakan (1
potongan kertas 1 siswa)

√

d. Guru menjelaskan kepada
siswa bahwa setiap siswa
harus mencari pasangannya
berdasarkan pada soal atau
jawaban yang diperoleh dari
potongan kertas tersebut

√

e. Setelah siswa mendapatkan
pasangannya, maka guru
meminta siswa untuk duduk
berdekatan dengan
pasangannya

√

f. Guru meminta siswa untuk
membacakan soal dan
jawaban yang diperoleh di
depan kelas

√

g. Guru menyuruh siswa
menempel kartu Index yang
diperolehnya dipapan

√

5. Guru memberikan klasifikasi dan
kesimpulan pada materi yang
telah diajarkan

√ Guru kurang memberikan
klasifikas dan kesimpulan pada
materi yang telah diajarkan

6. Guru menguasai kelas √ Guru tidak menguasai kelas

3. Penutup
1. Guru meminta siswa untuk

menyetor LKS yang diberikan
oleh guru.

√

2. Guru memeriksa jawaban siswa √ Guru tidak memeriksa lembar
jawaban siswa

3. Guru menyampaikan materi yang
akan dipelajari pada pertemuan
berikutnya

√ Guru tidak menyampaikan
materi yang akan dipelajari
pada pertemuan berikutnya

4. Guru memberikan motivasi dan
pesan-pesan moral kepada siswa

√ Guru tidak memberikan
maotivasi dan pesan-pesan
moral kepada siswa
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5. Guru mengajak siswa menutup
pelajaran secara bersama-sama

√ Guru kurang mengajak siswa
menutup pelajaran secara
bersama-sama

6. Guru mengucapkan salam
sebelum meninggalkan ruang
kelas

√

Jumlahskor 71
Skormaksimal 96
Persentase % 73,95%

Keterangan :
4 = sangat baik 2 = cukup
3 = baik 1 = Kurang

Kendari, 02 Februari 2018

p

Peneliti

Wa Arliani
NIM. 14010104003

Kolaborator

Sulastriawati
NIM. 14010104023
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LAMPIRAN 10

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI PENERAPAN
METODE PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Satuan Pendidikan : MIN I Kendari
Kelas / Semester : Va / 2 (Genap)
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Siklus : I
Pertemuan : 1
Kompetensi Dasar : Menerima Q. S. Al-‘Alaq sebagai firman Allah swt. Dan Terbiasa

berperilaku positif sesuai dengan Q.S. Al-‘Alaq

No Aspek yang Diamati Terlaksana/skor keterangan
A Kegiatan pembuka 1 2 3 4
1 Siswa menjawab salam dari

guru dan berdoa sebelum
memulai pelajaran

√

2 Siswa menjawab hadir √ Siswa tidak menjawab hadir
3 Siswa siap dalam mengikuti

pelajaran
√

4 Siswa menjawab pertanyaan
apersepsi dari guru

√ Siswa tidak menjawab
pertanyaan apersepsi dari guru

5 Siswa mendengarkan materi
yang akan dipelajari

√

6 Mendengarkan/memperhatikan
penjelasan kompetensi dan
tujuan pembelajaran yang akan
dicapai

√ Siswa tidak mendengarkan
penjelasan kompetensi dan
tujuan yang akan dicapai

B Kegiatan Inti

1 Siswa memperhatikan
penjelasan guru dengan serius

√

2 Siswa memjawab pertanyaan
dari guru

√

3 Siswa bertanya apabila
menemui kesulitan dalam
memahami pelajaran

√ Siswa tidak bertanya apabila
mengalami kesulita dalam
memahami pelajaran

4 Antusias siswa dalam mengikuti
kegiatan pembelajaran

√

5 Siswa aktif mengikuti ajakan
serta arahan dari guru

√

6 Siswa aktif bekerjasama dengan
teman

√
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7 Siswa aktif dalam mengambil
potongan kertas yang telah
disediakan oleh guru

√

8 Siswa aktif mencari pasangan
dalam metode Indeks Card
Match

√

9 Siswa membacakan kartu Indeks
nya pada masing masing
pasangan

√

10 Siswa menempel kertas yang
diperolehnya dipapan tulis

√

11 Siswa termotivasi dalam
mengikuti proses pembelajaran

√

C Kegiatan Penutup
1 Siswa menjawab lembar soal

yang diberikan guru
√

2 Siswa menyetor lembar jawaban
kepada guru

√

3 Siswa mendengarkan guru
terkait penyampaian topik
materi yang akan dipelajari pada
pertemuan berikutnya

√ Siswa tidak mendengarkan guru
terkait penyampaian topik
materi yang akan dipelajari pada
pertemuan berikutnya

4 Siswa mendengarkan motivasi
yang disampaikan oleh guru

√ Siswa tidak mendengarkan
motivasi yang disampaikan guru

5 Siswa dan guru bersama-sama
menutup pelajaran bersama-
sama

√ Siswa bersama guru tidak
menutup pelajaran bersama-
sama

6 Siswa menjawab salam dari
guru

√

Jumlah Skor 71
Skor Maksimal 92
Persentase % 77,17%
Keterangan :

1 : Kurang 3 : Baik
2 : Cukup 4 : Baik Sekali

Kendari, 02 Februari 2018

Kolaborator

Sulastriawati
NIM. 14010104023

Peneliti

Wa Arliani
NIM. 14010104003
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LAMPIRAN 11

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : MIN I Kendari
Mata Pelajaran : Al-qur’an Hadis
Kelas/Semester : 5 (Lima) /2 (Genap)
Alokasi Waktu : 4 x 35 Menit ( 2 x Pertemuan)
Siklus : I
Pertemuan Ke : 2

A. KOMPETENSI INTI
KI-1 :Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya
KI-2 :Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan

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

KI-3 :Memahami pengetahuan factual dan konseptual dengan cara mengamati 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 factual dan konseptual dalam bahasa yang jelas,
sistematis, logis dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak
beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR
3.2 Mengenal surah Al-‘Alaq
4.2 Membacasurah Al-‘Alaq secara fasih dan benar

C. INDIKATOR PEMBELAJARAN
1. Membaca surah Al-‘Alaq berdasarkan hukum tajwid (ikhfa’, iqlab dan izhar)

D. MATERI PEMBELAJARAN
1. Lafalsurah Al-‘Alaq, ikhfa, iqlab dan izhar

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN
TahapanKegiatan RincianKegiatan AlokasiWaktu

Kegiatanawal

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan
salam dan berdoa

2. Guru mengabsensi siswa
3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam

mengikuti proses pembelajaran
4. Guru menyampaikan topik/materi yang akan

15 menit
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dipelajari
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

KegiatanInti

Mengamati :
Menyimakbacaan dan mencermati hukum tajwid
yang terdapat dalam surah Al-‘Alaq
Menanya:
Mengajukan pertanyaan tentang cara membaca
dan hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-
‘Alaq
Mengeksplorasi:
Membaca surah Al-‘Alaq
Mengasosiasi
1. Membuat kesimpulan cara membaca dan

hukum bacaan yang terdapat dalam surah Al-
‘Alaq

Mengkomunikasikan:
Setelah menjelaskan materi dengan tuntas, guru
mengevaluasi pembelajaran dengan cara:
1. Guru membagikan potongan kertas yang

didalamnya terdapat soal dan jawaban,
2. Guru meminta siswa untuk mengambil

potongan kertas itu  , satu kertas 1 org siswa
3. Setelah kegiatan itu selesai, guru meminta

siswa untuk membuka kertas yang di
perolehnya

4. Setelahitu guru meminta siswa untuk mencari
pasangannya , misalnya yang mendapat soal
maka siswa tersebut mencari jawabannya ,
begitupun sebaliknya jika siswa mendapat
jawaban maka ia hurus mencari soal yang
sesuai dengan jawabanya , kemudian

5. Setelah menemukan jawabanya guru meminta
siswa untuk duduk secara berpasangan

6. kemudian guru meminta siswa untuk
membacakan soal dan jawaban yang diperoleh
di depan kelas.

7. Setelah selesai guru memberikan penguatan
jawaban serta apresiasi dengan menanyakan
perasaan siswa.

45 Menit

KegiatanPenutup

1. Guru memberikan soal LKS kepada siswa
2. Guru memeriksalembarjawabansiswa
3. Guru memberikan penjelasan betapa

pentingnya mempelajari Al-‘Alaq ayat 15 Menit
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4. Guru memberikan pesan moral kepada siswa
5. Guru mengakhiri pembejaran dengan ucapan

hamdalah secara bersama sama
6. Istrahat/ berdoa pulang.

F. SUMBER BELAJAR
1. Al-Qur’an dan terjemahnya
2. Guru pedoman guru mapel al-qur’an hadis MI, kelas V, Kemenag RI, 2014
3. Buku pegangan siswa mapel al-qur’an hadis MI, kelas V, Kemenag RI, 2014
4. Buku penunjang lainnya yang sesuai
5. Media cetak dan elektronik yang sesuai materi
6. Lingkungan sekitar yang mendukung

G. METODE PEMBELAJARAN
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Index Card Match

H. PENILAIAN

Guru melakukan penilaian kepada siswa melalui LKS dan soal evaluasi yang diberikan
guna menilai kognitif siswa.

Kendari, 09 Februari 2017

Guru Mata Pelajaran Peneliti

Murni, S. Pd. I WaArliani
197504082001122005 14010104003

Mengetahui,

Kepala MIN I Kendari

SitiJuhasni, S. Ag
196901192003122003
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LAMPIRAN 12

MATERI AL-QUR’AN HADIS
SIKLUS I

PERTEMUAN II
MARI MEMBACA SURAH AL-‘ALAQ

membaca SURAH AL-‘ALAQ berdasarkan idzhar,

ikhfa’ dan iqlab dengan FASIH DAN BENAR

بسم هللا الرحمن الرحیم

               
               
                      
                       
                      
             

C. Izhar
Menurut bahasa, izhar artinya jelas atau tegas. Menurut istilah, izhar adalah apabila

nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi maka hukum bacaannya
adalah jelas atau tegas. Izhar halqi berarti suara nun sukun atau tanwin tersebut nyata atau
jelas tanpa ada suara dengung. Huruf-huruf izhar disebut juga huruf halqiyah karena huruf-
huruf dalam tenggorokan. Izhar berjumlah enam huruf dan tempat bacaannya terbagi tiga

yaitu Adnal halqi (pangkal tenggorokan) hurufnya adalah ء dan ي , Wastkal halqi

(tengah-tengah tenggorokan) hurufnya adalah ح dan ع serta Aqsal halqi (ujung

tenggorokan) hurufnya adalah غ dan خ . Adapun contoh huruf-huruf izhar yang bertemu

dengan huruf nun sukun dan tanwin adalah sebagai berikut:

، من أمن، من حدید، من خفت، من علق،من غل، من ھو، ینھى ، حاسدإذا
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D. Ikhfa

Ikhfa secara bahasa berarti menutupi atau menyamarkan. Secara istilah, ikhfa adalah

menyamarkan nun sukun atau tanwin karena timbul suara dengung apabila bertemu dengan

salah satu huruf ikhfa yang lima belas huruf. Huruf ikhfa yang lima belas tersebut adalah

.ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ف، ق، ك Nun sukun atau tanwin

bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang lima belas. Hukum bacaan ikhfa terbagi

menjadi tiga kelompok yaitu ikhfa kubra atau ikhfa aqrab, ikhfa sugra atau ikhfa ab’ad dan

ikhfa wusta atau ikhfa ausat.

a. Ikhfa kubra atau ikhfa aqrab

Ikhfa kubra atau ikhfa aqrab adalah nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan

huruf ikhfa yang lebih dekat pengeluaran huruf hijaiyah-nya (makhraj-nya) dengan makhraj

huruf nun. Huruf-huruf ikhfa kubra tersebut adalah .ت، د، ط Suara yang dihasilkan dari

ikhfa kubra atau aqrab mendekati bunyi “n”, dan suara berdengung lalu ditahan dua

ketukan. Contoh: ، من طین، من نعمة تجزى، دكادكامن تلقائ، من دونھ
b. Ikhfa sugra atau ikhfa ab’ad

Ikhfa sugra atau ikhfa ab’ad adalah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ikhfa yang

lebih jauh pengeluaran huruf hijaiyahnya dari huruf nun. Huruf-huruf ikhfa sugra yaitu:

.ق،ك Ikhfa sugra dibaca berdengung dengan ukuran pendek. Bacaan ikhfa sugra ini

biasanya mengarah kepada bunyi “ng”. Contoh: كذب، ، ان كان، انقوالكریما,من قبلھ .

c. Ikhfa Wusta atau ikhfa ausat

Ikhfa wusta atau ikhfa ausat adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan

apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang tidak jauh dan tidak dekat

dengan makhrajnya huruf nun. Bacaan ikhfa wusta atau ikhfa ausat mengarah ke “n-ng”,

sedangkan huruf fa mengarah ke bunyi “m-f”. Huruf-huruf ikhfa wusta, yaitu ، ، ذجت، 

.س، ش، ص، ض، ز، ظ، ف Contoh: ھا، فانذرتكم،من ثقلت، من جوع، من زك ,  
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d. Iqlab

Iqlab secara bahasa adalah pindahnya sesuatu dari asalnya. Menurut isltilah iqlab
adalah mengubah atau menggantikan huruf nun sukun atau tanwin menjadi suara mim
sukun, lalu disembunyikan ke dalam huruf ba yang berbaris disertai dengan dengung. Huruf

iqlab hanya ada satu huruf yaitu huruf ba (ب). Yang menyebabkan ditukarnya bacaan nun

sukun dan tanwin menjadi suara mim sukun jika bertemu dengan huruf ba adalah:

1. Sulitnya menetapkan suara dengung dalam nun sukun dan tanwin yang diiringi
dengan dua bibir tertutup;

2. Berbeda cara pengeluaran huruf hijaiyah (makhraj), kalau huruf ba
pengeluarannya pada dua bibir, sedangkan huruf nun atau tanwin
pengeluarannya pada ujung lidah. Bunyi nun sukun atau tanwin diganti dengan
mim disertai dengan dengung.

Contoh: ، ضلال بعید،لنسفعا با،من بعد، سمعیا بصیرا
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LAMPIRAN 13

Media Potongan Kartu yang diberikan kepada Siswa Siklus I PertemuanKedua
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LAMPIRAN 14

SOAL EVALUASI SIKLUS I

Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Kelas/Semester : V/2
Materi pokok : Q.S. Al-‘Alaq
Kurikulum : 2013
Bentuk / Jumlah Soal : Uraian/10

Petunjuk !!!

Bacalah setiap soal dengan cermat agar Anda dapat menjawab dengan baik dan benar.

1. Apa yang dimaksud dengan:
a. Qalqalah
b. Iqlab
c. Izhar

2. Tulislah contoh ikhfa pada ayat berikut : اََراَْیَت اِْنَكاَن َعلَى اْلھُدى
3. Tulislah huruf-huruf izhar dan qalqalah !

    4. Tulislah contoh idgham pada ayat berikut:

4. Surah Al-‘Alaq terdiri atas berapa ayat?
5. Tulislah huruf-huruf iqlab !
6. Sebutkan macam-macam idgham !
7. Apa yang dimaksud dengan :

a. Qalqalah kubra
b. Qalqalah sugra

8. Tulislah salah satu contoh qalqalah kubra dan qalqalah sugra yang terdapat pada surah al-
‘alaq !

9. Surah Al-‘Alaq diturunkan di ….

GOOD JOB !!!

Nama :

Kelas :
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LAMPIRAN 15

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI

1. Apa yang dimaksud dengan:
a. Qalqalah adalah melafalkan huruf tertentu dalam satu kalimat dengan suara memantul

dari makhrajnya baik yang berharakat fathah, kasrah atau dhammah atau yang dibaca
sukun atau mati.

b. Iqlab adalah mengubah atau menggantikan huruf nun sukun tanwin menjadi suara mim
sukun, lalu dibunyikan ke dalam huruf ba yang berbaris disertai dengan dengung

c. Izhar adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang
dibaca dengan cara jelas, tidak didengungkan dan tidak samar-samar.

2. Contoh ikhfa pada ayat اََراَْیَت اِْنَكاَن َعلَى اْلھُدى adalah اِْنَكانَ 

3. Adapun huruf-huruf izhar adalah ه, غ, ع, خ, ح, ا sedangkan huruf-huruf qalqalah

adalah ,ق ,د ,ط ج dan ب
4.Contoh Idgham pada ayat4.

5. Surat al-‘alaq terdiri atas 19 ayat

6. Huruf iqlab hanya ada satu yaitu huruf ب
7. Idgham terbagi menjadi dua yaitu idgham bigunnah dan idgham bilagunnah
8. Yang dimaksud dengan:

a. Qalqalah kubra adalah huruf qalqalah yang dibaca sukun yang terletak pada akhir kata,
baik karena berharakat fathah, kasrah, dammah atau tanwin tetapi dibaca waqaf atau

berhenti.
b. Qalqalah sugra adalah huruf qalqalah yang terletak pada pertengahan kata yang

berharakat sukun

9. Contoh qalqalah kubra adalah َعلَقَ ْنَساَن ِمْن َخلََق اْإلِ  sedangkan contoh qalqalah sugra

adalah َربَِّك الَِّذْي َخلَقَ ْقَرْأبِْسمِ اِ 
10. Surah Al-‘Alaq diturunkan di Gua Hira (Mekah)
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Lampiran 16

Tabel : Daftar Nilai Hasil Tes  Siklus I Pada Siswa Kelas Va MIN I  Kendari

No
.

Nama Siswa Jenis
Kelamin

Nilai
Akhir

Keterangan

1. Alisya Melsayanti P 84 Tuntas
2. Intan Saputri P 85 Tuntas
3. Fitriani Maryam P 89 Tuntas
4. Yumna Afra Zalikhah P 70 Tuntas
5. Risky Septiani P 92 Tuntas
6. Yeyen Syarif L 78 Tuntas
7. Muh. Iklil L 66 Tidak Tuntas
8. Arviona Noor Sary P 77 Tuntas
9. Najwa Siti Kirani P 84 Tuntas
10. Ahmad Riyadi L 60 Tidak Tuntas
11. Sabrina Cintia Dewi A.S P 74 Tuntas
12. Wa Ode Hasna Windyana P 80 Tuntas
13. Salman Al-Farisy L 82 Tuntas
14. Muh. Raihanul L 83 Tuntas
15. Yusuf L 65 Tidak Tuntas
16. Muh. Gian Ibrah L 76 Tuntas
17. Mutiarani P 55 Tidak Tuntas
18. Muh. Fachrul L 45 Tidak Tuntas
19. Sitti Fadillah P 72 Tuntas
20. Putri Handayani P 91 Tuntas
21. Muh. Abdillah S. L 100 Tuntas
22. Abdul Kadir L 68 Tidak Tuntas
23. Aril Saputra L 80 Tuntas
24. Aminullah L 45 Tidak Tuntas
25. Velin Mutiara Zaliani P 72 Tuntas
26. Nabil Rayhan L 65 Tidak Tuntas

Jumlah 1938
Nilai rata-rata 74,53
Persentase Ketuntasan 69,23%



114

LAMPIRAN 17

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURUMELALUI PENERAPAN
METODE PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Satuan Pendidikan : MIN I Kendari
Kelas : Va
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Siklus : I, Pertemuan 2
Kompetensi Dasar :Mengenal surah Al-‘Alaq dan membaca surah Al-‘Alaq secara

benar dan fasih
No Aspek yang diamati Terlaksana/skor Keterangan

1. Pendahuluan 1 2 3 4
1. Guru mengawali pembelajaran

dengan ucapan salam dan berdoa
√

2. Guru mengabsensi √ Guru tidak mengabsen siswa
3. Guru menanyakan kesiapan siswa

dalam mengikuti pembelajaran
√

4. Guru melakukan apersepsi √
5. Guru menyampaikan topik  materi √

6. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran

√ Guru tidak menjelaskan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai
siswa

2. Kegiatan inti
1. Guru menjelaskan materi

pembelajaran
√

2. Guru melakukan tanya jawab
kepada siswa

√

3. Guru menjelaskan kembali materi
yang diajarkan dengan tuntas

√

4. Guru menerapkan skenario model
pembelajaran Index Card Match
sesuai dengan langkah-
langkahnya yaitu:
a. Guru menyiapkan potongan-

√
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potongan kertas sebanyak
jumlah siswa

b. Guru mencampur adukkan
potongan kertas yang telah
disiapkan tersebut.

√

c. Guru meminta siswa untuk
mengambil potongan kertas
yang telah disediakan (1
potongan kertas 1 siswa)

√

d. Guru menjelaskan kepada
siswa bahwa setiap siswa
harus mencari pasangannya
berdasarkan pada soal atau
jawaban yang diperoleh dari
potongan kertas tersebut

√

e. Setelah siswa mendapatkan
pasangannya, maka guru
meminta siswa untuk duduk
berdekatan dengan
pasangannya

√

f. Guru meminta siswa untuk
membacakan soal dan
jawaban yang diperoleh di
depan kelas

√

g. Guru menyuruh siswa
menempel kartu Index yang
diperolehnya dipapan

√

5. Guru memberikan klasifikasi dan
kesimpulan pada materi yang
telah diajarkan

√ Guru kurang memberikan
klasifikas dan kesimpulan pada
materi yang telah diajarkan

6. Guru menguasai kelas √ Guru kurang menguasai kelas

3. Penutup
1. Guru meminta siswa untuk

menyetor LKS yang diberikan
oleh guru.

√

2. Guru memeriksa jawaban siswa √ Guru tidak memeriksa lembar
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jawaban siswa
3. Guru menyampaikan materi yang

akan dipelajari pada pertemuan
berikutnya

√

4. Guru memberikan motivasi dan
pesan-pesan moral kepada siswa

√ Guru tidak memberikan
motivasi dan pesan-pesan moral
kepada siswa

5. Guru mengajak siswa menutup
pelajaran secara bersama-sama

√ Guru kurang mengajak siswa
menutup pelajaran secara
bersama-sama

6. Guru mengucapkan salam
sebelum meninggalkan ruang
kelas

√

Jumlah skor 78
Skor maksimal 96
Persentase % 81,25%

Keterangan :
4 = sangat baik 2 = cukup
3 = baik 1 = Kurang

Kendari, 09 Februari 2018

Peneliti

Wa Arliani
NIM. 14010104003

Kolaborator/Pengamat

Sulastriawati
NIM. 14010104023
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LAMPIRAN 18

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI PENERAPAN
METODE PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Satuan Pendidikan : MIN I Kendari
Kelas / Semester : Va / 2 (Genap)
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Siklus : I
Pertemuan : 2
Kompetensi Dasar : Mengenal surah Al-Alaq dan membaca surah Al-Alaq secara benar dan

fasih
No Aspek yang Diamati Terlaksana/skor keterangan
A Kegiatan pembuka 1 2 3 4
1 Siswa menjawab salam dari

guru dan berdoa sebelum
memulai pelajaran

√

2 Siswa menjawab hadir √
3 Siswa siap dalam mengikuti

pelajaran
√

4 Siswa menjawab pertanyaan
apersepsi dari guru

√

5 Siswa mendengarkan materi
yang akan dipelajari

√

6 Mendengarkan/memperhatikan
penjelasan kompetensi dan
tujuan pembelajaran yang akan
dicapai

√

B Kegiatan Inti

1 Siswa memperhatikan
penjelasan guru dengan serius

√

2 Siswa memjawab pertanyaan
dari guru

√

3 Siswa bertanya apabila
menemui kesulitan dalam
memahami pelajaran

√

4 Antusias siswa dalam mengikuti
kegiatan pembelajaran

√

5 Siswa aktif mengikuti ajakan
serta arahan dari guru

√

6 Siswa aktif bekerjasama dengan
teman

√

7 Siswa aktif dalam mengambil
potongan kertas yang telah
disediakan oleh guru

√
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8 Siswa aktif mencari pasangan
dalam metodeIndeks Card
Match

√

9 Siswa membacakan kartu Indeks
nya pada masing masing
pasangan

√

10 Siswa menempel kertas yang
diperolehnya dipapan tulis

√

11 Siswa termotivasi dalam
mengikuti proses pembelajaran

√

C Kegiatan Penutup
1 Siswa menjawab lembar soal

yang diberikan guru
√

2 Siswa menyetor lembar jawaban
kepada guru

√

3 Siswa mendengarkan guru
terkait penyampaian topik
materi yang akan dipelajari pada
pertemuan berikutnya

√

4 Siswa mendengarkan motivasi
yang disampaikan oleh guru

√

5 Siswa dan guru bersama-sama
menutup pelajaran bersama-
sama

√

6 Siswa menjawab salam dari
guru

√

Jumlah Skor 79
Skor Maksimal 92
Persentase % 85,86%

Keterangan :
1 : Kurang 3 : Baik
2 : Cukup 4 : Baik Sekali

Kendari, 09 Februari 2018

Peneliti

Wa Arliani
NIM. 14010104003

Kolaborator/Pengamat

Sulastriawati
NIM. 14010104023
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LAMPIRAN 19

me

MATERI AL-QUR’AN HADIS
SIKLUS II

PERTEMUAN I

JAUHI SIFAT-SIFAT ORANG
MUNAFIQ

MENGHAFAL DAN MENGARTIKAN HADITS TENTANG
CIRI-CIRI ORANG MUNAFIQ

Apa yang kamu ketahui tentang sifat-sifat orang munafiq? Kalau ingin tahu silahkan
simak penjelasan berikut ! Sikap manusia dalam menyambut ajaran islam dikelompokkan
menjadi dua macam. Pertama, kelompok orang-orang yang dapat menerima ajaran islam
dan menjadikan islam sebagai pegangan hidup. Yang tergolong dalam kelompok ini adalah
muslim, mukmin dan muttaqin. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah Swt.
Mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah Swt. Sedangkan muttaqin adalah orang
yang bertakwa kepada Allah Swt.

Kedua adalah kelompok orang-orang yang tidak dapat menerima ajaran islam.
Adapun yang termasuk dalam kelompok ini adalah kafir, fasik dan munafik. Kafir adalah
mereka yang dengan  tegas menolak agama islam. Fasik adalah orang yang percaya kepada
Allah Swt namun ia tidak mau menjalankan perintahnya. Sedangkan munafik adalah orang
yang lidahnya menyatakan keimanan akan tetapi hati yang sebenarnya tidak mengakui
keimanan yang telah diucapkan tersebut.

Munafik merupakan penyakit rohani yang tidak tampak. Oleh karena itu, yang dapat
diketahui dari penyakit ini adalah tanda-tandanya. Apakah tanda-tanda orang munafik itu ?
Untuk mengetahui jawabannya mari kita pelajari bersama hadis tentang ciri-ciri orang
munafik.

A. Menghafal Hadist Ciri-Ciri Orang Munafiq

Amati dan nyanyikan lagu berikut ini !!

CIRI-CIRI ORANG MUNAFIQ
LIRIK : POTONG BEBEK ANGSA

CIRI ORANG MUNAFIQ ITU ADA TIGA
BILA BERKATA IA BERDUSTA

BILA BERJANJI IA MENGINGKARI
BILA DIPERCAYA IA KHIANAT
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Ayo menghafal hadis ciri-ciri orang munafik berikut dengan sungguh-sungguh ! Awali

dengan membaca Basmalah bersama. Mari amati cara gurumu melafalkan hadis ciri-ciri orang

munafiq. Perhatikan gerak mulut dan penjang-pendek ketika melafalkannya !

بسم هللا الر حمن لر حیم

ةُ ایَ : الَ صلى هللا علیھ وسلم قَ هللاِ لُ وْ سُ رَ نَّ اَ ھُ نْ عَ هللاُ يَ ضِ رَ ةَ رَ یْ رَ ى ھُ بِ اَ نْ عَ 
رواه البخاري و ( انَ خَ نَ مِ ااوتُ ذَ إِ وَ فَ لَ خْ أَ دَ عَ ا وَ ذَ إِ وَ بَ ذَ كَ ثَ دَّ ا حَ ذَ إِ ثٌ َال ثَ قِ ا فِ نَ مُ الْ 

)المسلم 

B. Mengartikan Hadist Tentang Ciri-Ciri Orang Munafiq

Arti kata (Mufradat) hadis tentang ciri-ciri orang munafiq.

Bohong كذب Tanda-tanda ایة
Berjanji وعد Orang munafiq المنافق
Mengingkari أخلف Tiga ثالث
Diberi amanat اوتمن Apabila إذا
Mengkhianati خان Berkata حدث

Mari mengartikan hadist ciri-ciri orang munafiq berikut !

ةُ ایَ : الَ صلى هللا علیھ وسلم قَ هللاِ لُ وْ سُ رَ نَّ اَ ھُ نْ عَ هللاُ يَ ضِ رَ ةَ رَ یْ رَ ى ھُ بِ اَ نْ عَ 

رواه البخاري و ( انَ خَ نَ مِ ااوتُ ذَ إِ وَ فَ لَ خْ أَ دَ عَ ا وَ ذَ إِ وَ بَ ذَ كَ ثَ دَّ ا حَ ذَ إِ ثٌ َال ثَ قِ ا فِ نَ مُ الْ 

) المسلم 

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda :

tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga; apabila berkata selalu berbohong, apabila berjanji

selalu mengingkari dan apabila dipercaya selalu khianat. (H. R. Bukhari dan Muslim).
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LAMPIRAN 20

Media Potongan Kartu yang diberikan kepada Siswa Siklus II Pertemuan Pertama
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LAMPIRAN 21

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : MIN I Kendari
Mata Pelajaran : Al-qur’an Hadis
Kelas/Semester : 5 (Lima) / 2 (Genap)
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit
Siklus : II
Pertemuan Ke : 1

A. KOMPETENSI INTI
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 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, logis dan kritis   dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak
beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR
1.4 Menyadari bahwa sikap munafik adalah perbuatan yang dibenci Allah dan Rasul-Nya
4.4 Membaca hadis tentang ciri-ciri orang munafiq riwayat al-Bukhai Muslim dari Abu

Hurairah

C. INDIKATOR PEMBELAJARAN
1. Membaca dan mengartikan hadis ciri-ciri orang munafiq

D. MATERI PEMBELAJARAN
1. Bacaan dan arti mufradat hadis ciri-ciri orang munafiq

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tahapan  Kegiatan Rincian Kegiatan Alokasi Waktu

Kegiatan awal

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan
salam dan berdoa

2. Guru mengabsensi siswa
3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam

15 menit
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mengikuti proses pembelajaran
4. Guru menyampaikan topik/materi yang akan

dipelajari
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

Kegiatan Inti

Mengamati :
1. Menyimak pelafalan hadis tentang ciri-ciri

orang munafiq
2. Mencermati lafal, arti mufradat dan terjemah

hadis tentang ciri-ciri orang munafiq
Menanya:
Tanya jawab hadis tentang ciri-ciri orang munafiq
dan megajukan pertanyaan terkait dengan arti
mufradat dan terjemah hadis tentang ciri-ciri
orang munafiq
Mengeksplorasi:
1. Mengidentifikasi arti mufadat tentang ciri-ciri

orang munafiq
2. Menerjemahkan hadis tentang ciri-ciri orang

munafik
3. Membaca secara berulang-ulang hingga hafal

lafal dan terjemah hadis tentang ciri-ciri orang
munafiq

Mengasosiasi
1. Membaca hadis tentang ciri-ciri orang munafiq
Mengkomunikasikan:
Setelah menjelaskan materi dengan tuntas, guru
mengevaluasi pembelajaran dengan cara:
1. Guru membagikan potongan kertas yang

didalamnya terdapat soal dan jawaban,
2. Guru meminta siswa untuk mengambil

potongan kertas itu  , satu kertas 1 orang siswa
3. Setelah kegiatan itu selesai, guru meminta

siswa untuk membuka kertas yang di
perolehnya

4. Setelah itu guru meminta siswa untuk mencari
pasangannya , misalnya yang mendapat soal
maka siswa tersebut mencari jawabannya ,
begitupun sebaliknya jika siswa mendapat
jawaban maka ia hurus mencari soal yang
sesuai dengan jawabanya , kemudian

5. setelah menemukan jawabanya guru meminta
siswa untuk duduk secara berpasangan

6. kemudian guru meminta siswa untuk

45 Menit
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membacakan soal dan jawaban yang diperoleh
di depan kelas.

7. Setelah selesai guru memberikan penguatan
jawaban serta apresiasi dengan menanyakan
perasaan siswa.

Kegiatan Penutup

1. Guru memberikan soal LKS kepada siswa
2. Guru memeriksa lembar jawaban siswa
3. Guru memberikan  penjelasan betapa

pentingnya mempelajari hadis ciri-ciri orang
munafik

4. Guru memberikan pesan moral kepada siswa
5. Guru mengakhiri pembelajaran dengan ucapan

hamdalah secara bersama sama
6. Istrahat/ berdoa pulang.

15 Menit

F. SUMBER BELAJAR
1. Al-Qur’an dan terjemahnya
2. Buku pedoman guru mapel al-qur’an hadis MI, kelas V, Kemenag RI, 2014
3. Buku pegangan siswa mapel al-qur’an hadis MI, kelas V, Kemenag RI, 2014
4. Buku penunjang lainnya yang sesuai
5. Media cetak dan elektronik yang sesuai materi
6. Lingkungan sekitar yang mendukung

G. METODE PEMBELAJARAN
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Index Card Match

H. PENILAIAN
Penilaian kognitif diambil dari nilai LKS yang diberikan pada setiap pertemuan.
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Kendari, 23 Februari 2017

Guru Mata Pelajaran Peneliti

Murni, S. Pd. I Wa  Arliani
197504082001122005 14010104003

Mengetahui,

Kepala MIN I Kendari

Siti Juhasni, S. Ag
196901192003122003
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LAMPIRAN 22

LEMBAR KEGIATAN SISWA SIKLUS II

Pertemuan 1

Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Kelas/Semester : Va/2
Materi Pokok : Bacaan dan arti mufradat hadis ciri-ciri orang munafiq
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2013
Bentuk / Jumlah Soal : Uraian / 5 Soal

Petunjuk:
 LKS ini membantu Anda untuk lebih memahami materi Al-Qur’an Hadis. Jadi,

kerjakan LKS ini dengan sungguh-sungguh sesuai petunjuk.
 Tunjukkan kemampuan Anda sebaik mungkin karena hasil jawaban Anda akan diberi

nilai.
 Setelah mengerjakan LKS ini, presentasikan dihadapan teman-temanmu. Setelah itu

kumpulkan kepada guru.
 Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan tepat !!!

1. Apa yang dimaksud dengan :
a. Muslim =
b. Muttaqiin =

2. Apa yang dimaksud dengan:
a. Kafir =
b. Fasik=

3. Apa yang dimaksud dengan munafiq ?
4. Tulislah arti mufradat dari kata-kata berikut:

a. =َكَذبَ 

b. =أَْخلَفَ 
c. =اَْلُمنَافِقٌ 

5. Terjemahkanlah hadis berikut:

NAMA :

KELAS :
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: َعْن اَبِى ھَُرْیَرةَ َرِضَي هللاُ َعْنھُ اَنَّ َرُسْوُل هللاِ صلى هللا علیھ وسلم قَاَل 
رواه ( اْلُمنَا فِِق ثََالٌث إَِذا َحدََّث َكَذَب َوإَِذا َوَعَد أَْخلََف َوإَِذااوتُِمَن َخاَن ایَةُ 

)البخاري و المسلم 
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LAMPIRAN 23

KUNCI JAWABAN LKS SIKLUS II

Pertemuan 1

Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Kelas/Semester : Va/2
Materi Pokok : Membaca dan Mengartikan Hadis tentang Ciri-ciri Orang Munafiq
Kurikulum Acuan : Kurikulum 2013

1. Yang dimaksud dengan:
a. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah swt.
b. Muttaqiin adalah orang yang bertakwa kepada Allah swt.

2. Yang dimaksud dengan:
a. Kafir adalah orang yang dengan tegas menolak ajaran islam
b. Fasik adalah orang yang percaya kepada Allah swt. namun ia tidak mau menjalankan

perintah-Nya.
3. Munafiq adalah orang yang lidahnya menyatakan keimanan akan tetapi hati yang sebenarnya

tidak mengakui keimanan yang telah diucapkannya.
4. Arti dari kata:

a. bohong =كذب

b. Mengingkari =أخلف

c. Orang munafiq =المنافق

5. ھ وسلم  عن ھبى ھریرة رضي هللا عنھ ان رسول هللا  ایة : قال صلى هللا عل
) رواه لبخاري والمسلم(أخلف وأذااؤتمن خانالمنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda : tanda-tanda
orang munafiq itu ada tiga; apabila berkata selalu berbohong, apabila berjanji selalu
mengingkari dan apabila dipercaya selalu khianat. (H. R. Bukhari dan Muslim)
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LAMPIRAN 24

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURUMELALUI PENERAPAN
METODE PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Satuan Pendidikan : MIN I Kendari
Kelas : Va
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Siklus : II, Pertemuan I
Kompetensi Dasar :Menyadari bahwa sifat munafiq adalah perbuatan yang dibenci

Allah dan Rasul-Nya dan Menghafal Hadis tentang ciri-ciri
orang Munafiq

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor Keterangan

1. Pendahuluan 1 2 3 4
1. Guru mengawali pembelajaran

dengan ucapan salam dan berdoa
√

2. Guru mengabsensi √
3. Guru menanyakan kesiapan siswa

dalam mengikuti pembelajaran
√

4. Guru melakukan apersepsi √
5. Guru menyampaikan topik  materi √

6. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran

√ Guru tidak menjelaskan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai
siswa

2. Kegiatan inti
1. Guru menjelaskan materi

pembelajaran
√

2. Guru melakukan tanya jawab
kepada siswa

√

3. Guru menjelaskan kembali materi
yang diajarkan dengan tuntas

√

4. Guru menerapkan skenario model
pembelajaran Index Card Match
sesuai dengan langkah-
langkahnya yaitu:

√
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a. Guru menyiapkan potongan-
potongan kertas sebanyak
jumlah siswa

b. Guru mencampur adukkan
potongan kertas yang telah
disiapkan tersebut.

√

c. Guru meminta siswa untuk
mengambil potongan kertas
yang telah disediakan (1
potongan kertas 1 siswa)

√

d. Guru menjelaskan kepada
siswa bahwa setiap siswa
harus mencari pasangannya
berdasarkan pada soal atau
jawaban yang diperoleh dari
potongan kertas tersebut

√

e. Setelah siswa mendapatkan
pasangannya, maka guru
meminta siswa untuk duduk
berdekatan dengan
pasangannya

√

f. Guru meminta siswa untuk
membacakan soal dan
jawaban yang diperoleh di
depan kelas

√

g. Guru menyuruh siswa
menempel kartu Index yang
diperolehnya dipapan

√

5. Guru memberikan klasifikasi dan
kesimpulan pada materi yang
telah diajarkan

√

6. Guru menguasai kelas √ Guru kurang menguasai kelas

3. Penutup
1. Guru meminta siswa untuk

menyetor LKS yang diberikan
oleh guru.

√
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2. Guru memeriksa jawaban siswa √ Guru tidak memeriksa lembar
jawaban siswa

3. Guru menyampaikan materi yang
akan dipelajari pada pertemuan
berikutnya

√

4. Guru memberikan motivasi dan
pesan-pesan moral kepada siswa

√

5. Guru mengajak siswa menutup
pelajaran secara bersama-sama

√

6. Guru mengucapkan salam
sebelum meninggalkan ruang
kelas

√

Jumlah skor 88
Skor maksimal 96
Persentase % 91,66%

Keterangan :
4 = sangat baik 2 = cukup
3 = baik 1 = Kurang

Kendari, 23 Februari 2018

Kolaborator

Sulastriawati
NIM. 14010104023

Peneliti

Wa Arliani
NIM. 14010104003
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LAMPIRAN 25

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI PENERAPAN
METODE PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Satuan Pendidikan : MIN I Kendari
Kelas / Semester : Va / 2 (Genap)
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Siklus : II
Pertemuan : 1
Kompetensi Dasar : Menyadari bahwa sikap munafik adalah perbuatan yang dibenci Allah

dan Rasul-Nya dan menghafal hadis tentang ciri-ciri orang munafik

No Aspek yang Diamati Terlaksana/skor keterangan
A Kegiatan pembuka 1 2 3 4
1 Siswa menjawab salam dari guru

dan berdoa sebelum memulai
pelajaran

√

2 Siswa menjawab hadir √
3 Siswa siap dalam mengikuti

pelajaran
√

4 Siswa mampu menjawab
pertanyaan apersepsi dari guru

√ Siswa kurang menjawab
pertanyaan apersepsi dari
guru

5 Siswa mendengarkan materi yang
akan dipelajari

√

6 Mendengarkan/memperhatikan
penjelasan kompetensi dan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai

√ Siswa tidak mendengarkan /
memperhatikan penjelasan
kompetensi dan tujuan
pembelajaran yang akan
dicapai

B Kegiatan Inti

1 Siswa memperhatikan penjelasan
guru dengan serius

√

2 Siswa memjawab pertanyaan dari
guru

√

3 Siswa bertanya apabila menemui
kesulitan dalam memahami
pelajaran

√

4 Antusias siswa dalam mengikuti
kegiatan pembelajaran

√

5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta
arahan dari guru

√

6 Siswa aktif bekerjasama dengan
teman

√
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7 Siswa aktif dalam mengambil
potongan kertas yang telah
disediakan oleh guru

√

8 Siswa aktif mencari pasangan
dalam metodeIndeks Card Match

√

9 Siswa membacakan kartu Indeks
nya pada masing masing pasangan

√

10 Siswa menempel kertas yang
diperolehnya dipapan tulis

√

11 Siswa termotivasi dalam mengikuti
proses pembelajaran

√

C Kegiatan Penutup
1 Siswa menjawab lembar soal yang

diberikan guru
√

2 Siswa menyetor lembar jawaban
kepada guru

√

3 Siswa mendengarkan guru terkait
penyampaian topik materi yang
akan dipelajari pada pertemuan
berikutnya

√

4 Siswa mendengarkan motivasi
yang disampaikan oleh guru

√

5 Siswa dan guru bersama-sama
menutup pelajaran bersama-sama

√

6 Siswa menjawab salam dari guru √
Jumlah Skor 85
Skor Maksimal 92
Persentase % 92,39%

Keterangan :
1 : Kurang 3 : Baik
2 : Cukup 4 : Baik Sekali

Kendari, 23 Februari 2018

Kolaborator

Sulastriawati
NIM. 14010104023

Peneliti

Wa Arliani
NIM. 14010104003
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LAMPIRAN 26

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : MIN I Kendari
Mata Pelajaran : Al-qur’an Hadis
Kelas/Semester : 5 (Lima) / 2 (Genap)
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit
Siklus : II
Pertemuan Ke : 2

A. KOMPETENSI INTI
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 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, logis dan kritis   dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak
beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR
2.4 Menjauhi sifat munafik sebagai implementasi dari pemahaman hadis tentang ciri-ciri

orang munafik
3.4 Memahami arti dan isi kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafiq riwayat

Bukhari Muslim dari Abu Hurairah

C. INDIKATOR PEMBELAJARAN
1. Memahami isi kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafiq

D. MATERI PEMBELAJARAN
1. Isi kandungan hadis ciri-ciri orang munafiq

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tahapan  Kegiatan Rincian Kegiatan Alokasi Waktu
1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan

salam dan berdoa
2. Guru mengabsensi siswa 15 menit
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Kegiatan awal 3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam
mengikuti proses pembelajaran

4. Guru menyampaikan topik/materi yang akan
dipelajari

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

Kegiatan Inti

Mengamati :
1. Menyimak penjelasan terkait isi kandungan

hadis tentang ciri-ciri orang munafiq
Menanya:
Mengajukan pertanyaan terkait isi kandungan
hadis tentang ciri-ciri orang munafiq
Mengeksplorasi:
Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber
tentang isi kandungan hadis ciri-ciri orang
munafiq dan mendiskusikan isi kandungan hadis
ciri-ciri orang munafiq
Mengasosiasi
Mengidentifikasi isi kandungan hadis tentang ciri-
ciri orang munafiq
Mengkomunikasikan:
Setelah menjelaskan materi dengan tuntas, guru
mengevaluasi pembelajaran dengan cara:
1. Guru membagikan potongan kertas yang

didalamnya terdapat soal dan jawaban,
2. Guru meminta siswa untuk mengambil

potongan kertas itu  , satu kertas 1 orang siswa
3. Setelah kegiatan itu selesai, guru meminta

siswa untuk membuka kertas yang di
perolehnya

4. Setelah itu guru meminta siswa untuk mencari
pasangannya , misalnya yang mendapat soal
maka siswa tersebut mencari jawabannya ,
begitupun sebaliknya jika siswa mendapat
jawaban maka ia hurus mencari soal yang
sesuai dengan jawabanya , kemudian

5. setelah menemukan jawabanya guru meminta
siswa untuk duduk secara berpasangan

6. kemudian guru meminta siswa untuk
membacakan soal dan jawaban yang diperoleh
di depan kelas.

7. Setelah selesai guru memberikan penguatan
jawaban serta apresiasi dengan menanyakan
perasaan siswa.

45 Menit
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Kegiatan Penutup

1. Guru memberikan soal LKS kepada siswa
2. Guru memeriksa lembar jawaban siswa
3. Guru memberikan  penjelasan betapa

pentingnya mempelajari hadis ciri-ciri orang
munafik

4. Guru memberikan pesan moral kepada siswa
5. Guru mengakhiri pembelajaran dengan ucapan

hamdalah secara bersama sama
6. Istrahat/ berdoa pulang.

15 Menit

F. SUMBER BELAJAR
1. Al-Qur’an dan terjemahnya
2. Buku pedoman guru mapel al-qur’an hadis MI, kelas V, Kemenag RI, 2014
3. Buku pegangan siswa mapel al-qur’an hadis MI, kelas V, Kemenag RI, 2014
4. Buku penunjang lainnya yang sesuai
5. Media cetak dan elektronik yang sesuai materi
6. Lingkungan sekitar yang mendukung

G. METODE PEMBELAJARAN
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Index Card Match

H. PENILAIAN
Penilaian kognitif diambil dari nilai LKS yang diberikan pada setiap pertemuan.
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Kendari, 02 Maret 2017

Guru Mata Pelajaran Peneliti

Murni, S. Pd. I Wa  Arliani
197504082001122005 14010104003

Mengetahui,

Kepala MIN I Kendari

Siti Juhasni, S. Ag
196901192003122003



137

LAMPIRAN 27

Pernahkan kamu mendengar uangkapan “Lain dimulut Lain dihati” ? Ungkapan

tersebut menggambarkan perilaku orang munafiq. Secara umum, istilah munafiq diberikan

kepada orang yang suka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Secara

khususnya, kaitannya dengan iman, munafiq adalah orang yang mengatakan beriman dengan

mulut, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak beriman. Sedagkan kaitannya dengan keyakinan,

munafiq berada diantara mukmin dan kafir. Mukmin adalah orang yang percaya kepada Allah

Swt, sedangkan munafiq lidahnya berucap percaya kepada Allah Swt, akan tetapi dihatinya

tidak.

Ungkapan lain yang duberikan kepada orang munafiq adalah “Bermuka Dua”. Apa

maksudnya ? Ketika orang munafiq bersama-sama dengan orang beriman mereka mengaku

beriman kepada Allah Swt dan berpura-pura melaksanakan shalat. Akan tetapi, apabila sudah

tidak bersama lagi dengan orang beriman mereka pun enggan melaksanakan shalat. Tegasnya,

shalat yang mereka laksanakan adalah supaya dipuji oleh orang.

Dari uraian di atas, munafiq merupakan penyakit rohani yang sangat dipengaruhi oleh

batin manusia. Oleh karena itu, penyakit ini tidak tampak. Namun yang dapat diketahui

hanyalah penjelamaan dari batin tersebut dalam bentuk sikap dan tingkah laku sehari-hari.

Adapun sikap dan perilaku orang munafiq adalah sebagai berikut :

1. Apabila Berkata Dia Berdusta

Ciri pertama dari munafiq adalah dusta, yaitu menyatakan apa yang tidak sebenarnya.

Sikap berdusta ini baik dalam akidah maupun muamalah. Dalam bidang akidah, misalnya

lidahnya mengatakan beriman, namun dihatinya tidak beriman. Sikap munafiq seperti ini

digambarkan oleh Allah dalam surah al-Baqarah ayat 14.

MATERI AL-QUR’AN HADIS
SIKLUS II

PERTEMUAN II

JAUHI SIFAT-SIFAT ORANG
MUNAFIQ

KANDUNGAN HADITS TENTANG CIRI-CIRI ORANG
MUNAFIQ
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ْم ِ ِ َشيِطْي اَوِإَذاَخَلْواِإ ِذْيَنَءاَمُنْواَقُلْواَءاَمنَّ ِزُءْوَنَوِإَذاَلُقْواالَّ ْ َ ُمْس َنْحُن َما ِإنَّ اَمَعُكْم )١٤(َقُلْواِإنَّ

Artinya: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata,

“Kami telah beriman.” Tetapi mereka kembali kepada setan-setan  (para

pemimpin) mereka. Mereka berkata,”Sesungguhnya kami bersama kamu,

kami hanya berolok-olok.” (Q. S. Al-Baqarah: 14)

Dalam bidang muamalah, orang munafiq mempunyai kebiasaan berkata dusta. Dusta

mempunyai arti yang sama dengan bohong. Oleh karena itu, perkataan orang munafiq ridak

bisa dipercaya. Mereka pada umumnya mempunyai sikap lain dimulut lain dihati. Apa yang

telah keluar mulutnya tidak sama dengan apa yang ada dalam benak hatinya.

2. Apabila berjanji Dia Mengingkari

Ciri yang kedua dari munafiq adalah apabila berjanji sering menyalahi. Ibarat kata

pepatah “Lidah Tidak Bertulang.” Mereka dengan mudah membuat janji dan mereka juga tidak

memenuhi janjinya. Tindakan mengingkari janji ini sudah menjadi sikap dan perilaku dalam

hidup orang munafiq.

Sebagai contoh, Hardi berjanji kepada teman-temannya untuk membawakan CD

Qishsatul Anbiya’. Dia akan membawa CD itu pukul 4 sore ke rumah Farid. Sudah satu jam

lebih teman-temannya menunggu. Akan tetapi Hardi belum nampak juga. Bahkan sampai azan

magrib tiba, Hardi belum kelihatan batang hidungnya. Teman-temannya pun menggerutu,

karena Hardi sering tidak memenuhi janji.

Bagaimana kalau hal serupa menimpa kamu ? Menyakitkan, bukan ? Oleh karena itu

berhatilah-hatilah jika ingin berjanji. Mulailah dengan mengucapkan “Insya Allah”. Agar kamu

dapat terselamatkan dari sifat mengingkari janji. Pada masa Rasulullah perbuatan semacam ini

sering dijumpai oleh beliau dan para sahabatnya. Misalnya, ketika akan terjadi peperangan.

Pertama, mereka berjanji bersama untuk membela agama islam. Namun, ketika pasukan islam

telah siap maju ke medan perang mereka (orang-orang munafiq) sibuk mencari-cari alasan agar

tidak ikut berperang.

3. Apabila Diberi Amanat Berkhianat

Ciri yang ketiga dari munafiq adalah apabila menerima amanat dia selalu berkhianat. Sifat

ketiga ini muncul sebagai kelanjutan dari dua sifat di atas yaitu sifat sering berdusta dan

mengingkari janji. Dua ciri tersebut erat kaitannya dengan ucapan orang munafiq. Sedangkan

ciri ketiga erat kaitannya dengan perbuatan orang munafiq.
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Orang munafiq mempunyai sifat sulit untuk melaksanakan amanat. Jika menerima

amanat, maka ia berkhianat. Sebagai contoh, seorang laki-laki diberi amanat untuk

menyampakan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada sebuah panitia pembangunan mesjid.

Namun, karena orang tersebut sangat membutuhkan dana untuk perawatan anaknya

dirumah sakit, akhirnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Sifat munafiq merupakan penyakit rohani yang sangat berbahaya dan akan

membawa akibat kerugian pada diri sendiri dan orang lain. Akibat yang ditimbulkan dari

sifat munafiq tersebut diantaranya:

a. Bersikap ragu-ragu (bingung) dalam menentukan sikap, karena sikap mendua

b. Dijauhi orang karena sering merugikan orang lain.

c. Sifat munafiq akan merusak tatanan persahabatan

d. Akan memperoleh siksa yang sangat pedih yaitu masuk dalam neraka yang

paling bawah. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah an-Nisa’: 145 berikut:

ا ً ْ َنِص ْم ُ َتِجَدَل اِرَوَلْن النَّ ِمَن َْسَفِل ْ ْرِك الدَّ ِ َن ْ اْملُنِفِق )١٤٥(ِإنَّ

Artinya: sungguh, orang-orang munafiq itu (ditempatkan) pada tingkatan yang

paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun

bagi mereka. (Q. S. An-Nisa’: 145)

Kita harus menjauhi sifat munafiq. Sebab sifat tersebut akan mencelakakan diri

sendiri dan mendapat laknat Allah Swt. Oleh karena itu, kita harus menghindarkan diri dari

sifat munafiq. Untuk menghindarkan diri dari sifat-sifat atau perbuatan munafiq kita dapat

membiasakan hal-hal sebagai berikut:

a. Selalu berkata jujur dan tidak mau berkata bohong

b. Selalu menempati janji

c. Selalu menjaga dan menunaikan amanah.
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LAMPIRAN 28

Media Potongan Kartu yang diberikan kepada Siswa Siklus II Pertemuan Kedua
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LAMPIRAN 29

SOAL EVALUASI SIKLUS II

Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Kelas/Semester : V/2
Materi pokok : Q.S. Al-‘Alaq
Kurikulum : 2013
Bentuk / Jumlah Soal : Uraian/10

Petunjuk !!!

Bacalah setiap soal dengan cermat agar Anda dapat menjawab dengan baik dan benar.

1. Terjemahkanlah hadis berikut:

ایَةُ اْلُمنَا فِِق ثََالٌث إَِذا : َعْن اَبِى ھَُرْیَرةَ َرِضَي هللاُ َعْنھُ اَنَّ َرُسْوُل هللاِ صلى هللا علیھ وسلم قَاَل 
)رواه البخاري و المسلم ( َحدََّث َكَذَب َوإَِذا َوَعَد أَْخلََف َوإَِذااوتُِمَن َخاَن 

2. Apa yang dimaksud dengan :
a. Muttaqin
b. Kafir

3. Tulislah arti dari kata berikut:

a. اَْلُمنَافِق
b. َخانَ 
c. اْؤتُِمنَ 

4. Apa yang dimaksud dengan munafiq ?
5. Tuliskan 3 akibat atau bahaya yang ditimbulkan dari sifat munafiq !
6. Tuliskan tanda-tanda orang munafiq !
7. Bagaimana cara kita agar terhindar dari sifat-sifat munafiq ? jelaskan !
8. Apa yang dimaksud dengan:

a. Mukmin
b. Fasiq

9. Tulislah arti kata berikut:

a. َوَعدَ 
b. أَْخلَفَ 
c. َكَذبَ 

10. Sikap manusia dalam menyambut ajaran islam dikelompokkan menjadi dua macam.
Tuliskan kedua sikap tersebut !

Selamat Bekerja !!!



142

LAMPIRAN 30

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI SIKLUS II

1. ھ وسلمعن ابي  ایة المنافق : قال ھریرة رضي هللا عنھ ان رسول هللا صلى هللا عل

)رواه البخاري والمسلم(ثالث إذا حدث كذب وإذاوعدأخلف وإذااؤتمن خان 

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : tanda-

tanda orang munafiq itu ada tiga; apabila berkata selalu berbohong, apabila berjanji selalu

mengingkari dan apabila dipercaya selalu khianat. (H. R. Bukhari dan Muslim).

2. Yang dimaksud dengan:

a. Muttaqiin adalah orang yang bertakwa kepada Allah swt.

b. Kafir adalah orang yang dengan tegas menolak agama islam

3. Arti dari kata berikut:

a. المنافق = orang munafiq

b. خان = menghianati

c. اؤتمن = diberi amanat

4. Yang dimaksud dengan munafiq adalah orang yang orang yang lidahnya menyatakan

keimanan akan tetapi hati yang sebenarnya tidak mengakui keimanan yang telah

diucapkannya.

5. Akibat atau bahaya yang ditimbulkan dari sifat munafiq adalah

a. Bersikap ragu-ragu (bingung) dalam menentukan sikap, karena sikap mendua

b. Dijauhi orang karena sering merugikan orang lain

c. Sifat munafiq akan merusak tatanan persahabatan

d. Akan memperoleh siksa yang pedih yaitu masuk dalam neraka yang paling bawah

6. Tanda-tanda orang munafiq adalah

a. Apabila berkata selalu berdusta

b. Apabila berjanji selalu mengingkari

c. Apabila dipercaya selalu khianat
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7. Cara kita agar terhindar dari sifat-sifat munafiq adalah

a. Selalu berkata jujur dan tidak mau berkata bohong. Kita sebagai muslim harus berusaha

berkata-kata dengan jujur agar kita dapat terhindar sifat-sifat munafiq

b. Selalu menempati janji

c. Selalu menjaga dan menunaikan amanah

8. Yang dimkasud dengan:

a. Mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah SWT.

b. Fasiq adalah orang yang percaya kepada Allah SWT namun ia tidak mau menjalankan

perintah-Nya

9. Arti dari:

a. Berjanji =وعد

b. أخلف = Mengingkari

c. Bohong =كذب

10. Sikap manusia dalam menyambut ajaran islam dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:

a. Kelompok orang-orang yang dapat menyambut ajaran islam dan menjadikan islam

sebagai pegangan hidup yakni muslim, mukmin dan muttaqin

b. Kelompok orang-orang yang tidak dapat menerima ajaran islam yakni kafir, fasiq dan

munafiq.
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Lampiran 31

Tabel : Daftar Nilai Hasil Tes  Siklus II Pada Siswa Kelas Va MIN I  Kendari

No. Nama Siswa Jenis
Kelamin

Nilai
Akhir

Keterangan

1. Alisya Melsayanti P 98 Tuntas
2. Intan Saputri P 100 Tuntas
3. Fitriani Maryam P 100 Tuntas
4. Yumna Afra Zalikhah P 97 Tuntas
5. Risky Septiani P 98 Tuntas
6. Yeyen Syarif P 88 Tuntas
7. Muh. Iklil L 77 Tuntas
8. Arviona Noor Sary P 93 Tuntas
9. Najwa Siti Kirani P 97 Tuntas
10. Ahmad Riyadi L 77 Tuntas
11. Sabrina Cintia Dewi A.S P 94 Tuntas
12. Wa Ode Hasna Windyana P 87 Tuntas
13. Salman Al-Farisy L 100 Tuntas
14. Muh. Raihanul L 83 Tuntas
15. Yusuf L 66 Tidak Tuntas
16. Muh. Gian Ibrah L 76 Tuntas
17. Mutiarani P 65 Tidak Tuntas

18. Muh. Fachrul L 67 Tidak Tuntas
19. Sitti Fadillah P 77 Tuntas
20. Putri Handayani P 97 Tuntas
21. Muh. Abdillah S. L 100 Tuntas
22. Abdul Kadir L 68 Tidak Tuntas
23. Aril Saputra L 100 Tuntas
24. Aminullah L 91 Tuntas
25. Velin Mutiara Zaliani P 72 Tuntas
26. Nabil Rayhan L 70 Tuntas

Jumlah 2238
Nilai rata-rata 86,07
Persentase Ketuntasan 84,61%
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LAMPIRAN 32

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURUMELALUI PENERAPAN
METODE PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Satuan Pendidikan : MIN I Kendari
Kelas : Va
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Siklus : II, Pertemuan 2
Kompetensi Dasar :Menyadari bahwa sifat munafiq adalah perbuatan yang dibenci

Allah dan Rasul-Nya dan Menghafal Hadis tentang ciri-ciri
orang Munafiq

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor Keterangan

1. Pendahuluan 1 2 3 4
1. Guru mengawali pembelajaran

dengan ucapan salam dan berdoa
√

2. Guru mengabsensi √
3. Guru menanyakan kesiapan siswa

dalam mengikuti pembelajaran
√

4. Guru melakukan apersepsi √
5. Guru menyampaikan topik  materi √

6. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran

√

2. Kegiatan inti
1. Guru menjelaskan materi

pembelajaran
√

2. Guru melakukan tanya jawab
kepada siswa

√

3. Guru menjelaskan kembali materi
yang diajarkan dengan tuntas

√

4. Guru menerapkan skenario model
pembelajaran Index Card Match
sesuai dengan langkah-
langkahnya yaitu:
a. Guru menyiapkan potongan-

√
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potongan kertas sebanyak
jumlah siswa

b. Guru mencampur adukkan
potongan kertas yang telah
disiapkan tersebut.

√

c. Guru meminta siswa untuk
mengambil potongan kertas
yang telah disediakan (1
potongan kertas 1 siswa)

√

d. Guru menjelaskan kepada
siswa bahwa setiap siswa
harus mencari pasangannya
berdasarkan pada soal atau
jawaban yang diperoleh dari
potongan kertas tersebut

√

e. Setelah siswa mendapatkan
pasangannya, maka guru
meminta siswa untuk duduk
berdekatan dengan
pasangannya

√

f. Guru meminta siswa untuk
membacakan soal dan
jawaban yang diperoleh di
depan kelas

√

g. Guru menyuruh siswa
menempel kartu Index yang
diperolehnya dipapan

√

5. Guru memberikan klasifikasi dan
kesimpulan pada materi yang
telah diajarkan

√

6. Guru menguasai kelas √
3. Penutup

1. Guru meminta siswa untuk
menyetor LKS yang diberikan
oleh guru.

√

2. Guru memeriksa jawaban siswa √
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3. Guru menyampaikan materi yang
akan dipelajari pada pertemuan
berikutnya

√

4. Guru memberikan motivasi dan
pesan-pesan moral kepada siswa

√

5. Guru mengajak siswa menutup
pelajaran secara bersama-sama

√

6. Guru mengucapkan salam
sebelum meninggalkan ruang
kelas

√

Jumlah skor 93
Skor maksimal 96
Persentase % 96,87%

Keterangan :
4 = sangat baik 2 = cukup
3 = baik 1 = Kurang

Kendari, 02 Maret 2018

Kolaborator

Sulastriawati
NIM. 14010104023

Peneliti

Wa Arliani
NIM. 14010104003
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LAMPIRAN 33

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI PENERAPAN
METODE PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Satuan Pendidikan : MIN I Kendari
Kelas / Semester : Va / 2 (Genap)
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Siklus : II
Pertemuan : 2
Kompetensi Dasar : Menjauhi sifat munafiq sebagai implementasi dari pemahaman hadis

tentang ciri-ciri orang munafiq dan memahami isi kandungan hadis ciri-
ciri orang munafiq

No Aspek yang Diamati Terlaksana/sko
r

Keterangan

A Kegiatan pembuka 1 2 3 4
1 Siswa menjawab salam dari guru

dan berdoa sebelum memulai
pelajaran

√

2 Siswa menjawab hadir √
3 Siswa siap dalam mengikuti

pelajaran
√

4 Siswa mampu menjawab
pertanyaan apersepsi dari guru

√

5 Siswa mendengarkan materi yang
akan dipelajari

√

6 Mendengarkan/memperhatikan
penjelasan kompetensi dan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai

√

B Kegiatan Inti

1 Siswa memperhatikan penjelasan
guru dengan serius

√

2 Siswa memjawab pertanyaan dari
guru

√

3 Siswa bertanya apabila menemui
kesulitan dalam memahami
pelajaran

√

4 Antusias siswa dalam mengikuti
kegiatan pembelajaran

√

5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta
arahan dari guru

√

6 Siswa aktif bekerjasama dengan
teman

√
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7 Siswa aktif dalam mengambil
potongan kertas yang telah
disediakan oleh guru

√

8 Siswa aktif mencari pasangan
dalam metodeIndeks Card Match

√

9 Siswa membacakan kartu Indeks
nya pada masing masing pasangan

√

10 Siswa menempel kertas yang
diperolehnya dipapan tulis

√

11 Siswa termotivasi dalam mengikuti
proses pembelajaran

√

C Kegiatan Penutup
1 Siswa menjawab lembar soal yang

diberikan guru
√

2 Siswa menyetor lembar jawaban
kepada guru

√

3 Siswa mendengarkan guru terkait
penyampaian topik materi yang
akan dipelajari pada pertemuan
berikutnya

√

4 Siswa mendengarkan motivasi
yang disampaikan oleh guru

√

5 Siswa dan guru bersama-sama
menutup pelajaran bersama-sama

√

6 Siswa menjawab salam dari guru √
Jumlah Skor 89
Skor Maksimal 92
Persentase % 96,73%

Keterangan :
1 : Kurang 3 : Baik
2 : Cukup 4 : Baik Sekali

Kendari, 02Maret 2018

Kolaborator

Sulastriawati
NIM. 14010104023

Peneliti

Wa Arliani
NIM. 14010104003
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LAMPIRAN 34

Daftar Pertanyaan dan Jawaban Siklus I dan Siklus II

Tulislah salah satu huruf qolqolah pada ayat berikut:

قَ لَ خَ يْ ذِ الَّ كَ بِّ رَ مِ سْ بِ أْ رَ قْ اِ 

Sebutkan huruf-huruf qalqalah

Tulislah contoh qalqalah yang terdapat pada surah al-‘alaq ayat 1

Jelaskan pengertian qolqolah secara istilah

Huruf qolqolah pada ayat قَ لَ خَ يْ ذِ الَّ كَ بِّ رَ مِ سْ بِ أْ رَ قْ اِ  adalah huruf qof

(ق)

Qolqolah adalah melafalkan huruf-huruf tertentu dalam satu kalimat dengan suara
memantul dari makhrajnya baik yang berharakt fathah, kasrah atau dhammah atau
yang dibaca sukun atau berhenti.

Huruf-huruf qalqalah adalah qaf (ق), da (د), tha (ط), ja (ج) dan huruf ba

(ب)

Contoh qalqalah yang terdapat pada surah al-‘alaq adalah اِْقَرأْ  dan

َخلَقَ 
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Apa yang dimaksud dengan qalqalah kubra ?

Apa yang dimaksud dengan qalqalah sugra ?

Tuliskan contoh qalqalah kubra yang terdapat pada surah al-‘Alaq ayat 2 !

Tulislah salah satu contoh qalqalah sugra yang terdapat pada surah al-

‘alaq !

Sebutkan macam-macam qalqalah !

Apa yang dimaksud dengan idgham ?

Qalqalah kubra adalah huruf qalqalah yang dibaca sukun yang terletak
pada akhir kata, baik karena berharakat fathah, kasrah, dammah atau
tanwin tetapi dibaca waqaf atau berhenti.

Qalqalah sugra adalah huruf qalqalah yang terletak pada pertengahan kata
yang berharakat sukun.

Qalqalah kubra yang terdapat pada ayat 2 adalah kata قَ لَ عَ 

contoh qalqalah sugra adalah عىجْ الرُّ 

Qalqalah kubra dan qalqalah sugra
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Sebutkan macam-macam idgham !

Carilah contoh idgham pada ayat berikut: َتْغىن َاْن راُه اْس dan kenapa

dibaca idgham ?

Yang dimaksud dengan idgham adalah apabila nun sukun atau tanwin

bertemu dengan salah satu huruf berikut: و, م, ل, ر, ن, ي
dan cara membacanya suara nun mati atau tanwin dimasukkan kedalam
suara huruf tersebut dengan mendengung

Idgham bigunnah dan idgham bilaghunnah

Adapun contoh idgham pada ayat َتْغىنَاْن راُه  اْس adalah اهُ رَّ نْ اَ 
dibaca idgham karena ada salah satu huruf idgham yang bertemu
dengan nun mati atau nun sukun

Apa yang dimaksud dengan izhar ?

Izhar adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu

huruf berikut: ه, غ, ع, خ, ح, ا hukum membacanya harus
jelas, tidak mendengung dan tidak samar-samar.

Carilah salah satu contoh Izhar pada ayat berikut: لََق اْال َلَقَ َْساَن ِمْن 
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Adapun contoh izhar pada ayat لََق اْال َلََق َ َْساَن ِمْن  adalah َلََق  ِمْن 

Carilah contoh izhar pada ayat berikut: ى َْهن ِ ْي  َاَرَایَْت ا

Sebutkah huruf-huruf ikhfa !

Contoh ikhfa pada ayat berikut ََىل الْهُدى َْاكَن  َاَرَایَْت ِا adalah َْاكَن  ِا

Adapun huruf-huruf ikhfa adalah , ش, س, ز, ذ, د, ج, ث, ت
ك, ق, ف, ظ, ط, ض, ص

Sebutkan salah satu contoh ikhfa pada ayat berikut: ََىل الُْهدى َْاكَن  َاَرَایَْت ِا

Contoh izhar pada ayat ى َْهن ِ ْي  َاَرَایَْت ا adalah ى َْهن

Secara bahasa ikhfa berarti menutupi atau menyamarkan

Jelaskan pengertian ikhfa’ secara bahasa !

َوتََو ّىل  َب  َاَرَایَْت ِاْن َكذ kata yang digaris bawahi merupakan contoh.....

َوتََو ّىل  َب  َاَرَایَْت ِاْن َكذ . Kata yang digaris bawahi merupakan contoh

dari ikhfa’
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Yang dimaksud dengan iqlab adalah mengubah atau menggantikan
huruf nun sukun dan tanwin menjadi suara mim sukun, lalu dibunyikan
ke dalam huruf ba yang berbaris disertai dengan dengung.

Apa yang dimaksud dengan iqlab ?

Sebutkan huruf-huruf iqlab !

Huruf iqlab hanya ada satu yaitu huruf ب
Carilah contoh iqlab pada ayat berikut لَ  ِ لنا ِصَیةِ نَ َْسَفًعا  َ َِه ل ْ َ لْم ی

Contoh iqlab pada ayat  َ ل ِ لنا ِصَیةِ نَ َْسَفًعا  َ َِه ل ْ َ لْم ی adalah

 ِ َْسَفًعا  َ ل

Kelompok orang yang menerima ajaran islam dan menjadikan islam
sebagai pegangan hidup dikelompokkan menjadi tiga yaitu...........?

Kelompok muslim, mukmin dan muttaqin

Kelompok orang yang tidak menerima ajaran islam terbagi atas tiga.
Sebutkan ketiga golongan tersebut !

Kelompok kafir, fasik dan munafik
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Terjemahkan hadis berikut:

َعْن اَبِى ھَُرْیَرةَ َرِضَي هللاُ َعْنھُ اَنَّ َرُسْوُل هللاِ صلى هللا علیھ وسلم قَاَل 
رواه ( فِِق ثََالٌث إَِذا َحدََّث َكَذَب َوإَِذا َوَعَد أَْخلََف َوإَِذااوتُِمَن َخاَن ایَةُ اْلُمنَا: 

)البخاري و المسلم 

Dari Abu Hurairah r.a mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah saw
bersabda: tanda-tanda orang munafik itu ada tiga; apabila berkata selalu
berbohong, apabila berjanji selalu mengingkari dan apabila dipercaya selalu
khianat. (H. R. Bukhari dan Muslim)

َكَذبَ 
Bohong

أَْخلَفَ 
Mengingkari

ثََالثٌ 
Tiga

اَْلُمنَافِقُ 
Orang Munafiq

َحدَّثَ 
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Berkata

َخانَ 

اْؤتُِمنَ 

َوَعدَ 
Berjanji

Mengkhianati

Diberi Amanat

Apa yang dimaksud dengan muttaqiiin ?

Muttaqiin adalah orang bertakwa kepada Allah swt.

Apa yang dimaksud dengan muslim dan mukmin ?

Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah swt sedangkan
mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah swt.

Apa yang dimaksud dengan kafir dan fasik ?

Kafir adalah mereka yang dengan tegas menolak agama islam sedangkan fasik
adalah orang yang percaya kepada Allah Swt namun ia tidak mau menjalankan
perintahnya.
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Apa yang dimaksud dengan munafiq ?

Munafiq adalah orang yang lidahnya menyatakan keimanan akan tetapi
hati yang sebenarnya tidak mengakui keimanan yang telah diucapkan
tersebut.

Apa yang dimaksud dengan munafiq ?

Munafiq adalah orang yang lidahnya menyatakan keimanan akan tetapi hati yang
sebenarnya tidak mengakui keimanan yang telah diucapkan tersebut.

Sebutkan tanda-tanda orang munafiq ?

Tanda-tanda orang munafiq adalah apabila berkata selalu berdusta, apabila berjanji
selalu mengingkari dan apabila dipercaya selalu khianat

Sebutkan akibat atau bahaya dari sifat munafiq !

Akibat atau bahaya dari sikap munafiq adalah bersikap ragu dalam menentukan
sikap karena sikap mendua, dijauhi orang karena sering merugikan orang lain, sifat
munafiq akan merusak tatanan persahabatan dan akan memperoleh siksa yang
sangat pedih yaitu masuk dalam neraka paling bawah.

Bagaimana cara kita agar terhindar dari sifat munafiq ?

Selalu berkata jujur dan tidak mau berkata bohong, selalu menepati janji
dan selalu menjaga dan menunaikan amanah.

Tuliskan salah satu contoh sifat dusta !
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Kadir mengambil uang temannya, ketika ditanya gurunya ia bilang tidak
mengambilnya.

Sebutkan salah  satu contoh sifat khianat !

Iklil mendapat titipan surat dari gurunya untuk disampaikan kepada orang tuanya.

Namun, setelah sampai di rumah Iklil tidak memberikan surat tersebut kepada orang

tuanya. Ikil tidak amanat karena tidak menyampaikan surat kepada orang tuanya.

Abdillah berjanji akan datang jam 15.45 WITA ke rumah Dion untuk belajar

kelompok dan mengerjakan tugas bersama-sama. Namun, sudah pukul 16.15 WITA

Abdillah belum tiba, sementara Dion sudah menunggu di rumahnya. Abdillah baru

tiba setelah jam menunjukkan angka 16.45 WITA. Abdillah telah mengingkari janji

karena dia tidak tepat waktu.

Sebutkan salah satu contoh sifat mengingkari janji !

Apa maksud dari ungkapan berikut : “ Lain di mulut lain di hati”

Maksud ungakap “lain di hati lain di mulut” adalah sebagai gambaran perilaku orang
munafiq. Dimana, orang munafiq itu lidahnya selalu berucap percaya kepada Allah,
akan tetapi dihatinya tidak.

Jelaskan maksud dari ungkapan “ Bermuka dua” ?

Sifat munafiq yang berkaitan dengan iman adalah orang yang
mengatakan beriman dengan mulut tetapi sebenarnya dalam hatinya
tidak beriman.

Jelaskan sifat munafiq yang berkaitan dengan iman !
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Maksud dari ungkapa bermuka dua adalah ketika orang munafiq bersama-sama
dengan orang beriman mereka mengaku beriman kepada Allah dan berpura-pura
melaksanakan shalat. Akan tetapi apabila sudah tida bersama lagi dengan orang
beriman mereka pun enggan melaksanakan shalat. Shalat yang mereka laksanakan
adalah supaya dipuji orang.

Jelaskan maksud dari ungkapan  “ Lidah tak bertulang” !

Terjemahkanlah ayat berikut:

اَمَعُكْم إِنََّما نَْحُن َوإَِذالَقُوْاالَِّذْیَنَءاَمنُْواقَالُوْاَءاَمنَّاَوإَِذاَخلَْواإِلَى َشیِطْینِِھْم قَالُوْاإِنَّ 
ُمْستَْھِزُءْوَن 

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, “ Kami
telah beriman.” Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan (para Pemimpin)
mereka, mereka berkata, “Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-
olok”. (Q.S. al-Baqarah:14)

Maksud dari ungkapan lidah tak bertulang adalah orang yang dengan
mudah membuat janji akan tetapi tidak memenuhi janjinya.

Terjemahkan ayat berikut:

)١٤٥(إِنَّ اْلُمنفِقِْیَن فِى الدَّْرِك اْألَْسفَِل ِمَن النَّاِر َولَْن تَِجَدلَھُْم نَِصْیًرا 

Sungguh, orang-orang munafiq itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah
dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka.
(Q.S. an-Nisa’: 145)



160

LAMPIRAN 35

Proses Pembelajaran Siklus I dan Siklus II dengan Penerapan Metode Pembelajaran
Index Card Match

Siswa mengucapkan salam dan berdoa sebelum belajar Guru membuka pelajaran dan melakukan apersepasi

Siswa menjawab pertanyaan apersepsi dari guru

Guru menjelaskan materi pelajaran

Guru menuliskan pokok materi di papan tulis
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Guru menjelaskan kembali materi kepada siswa yang belum mengerti

Guru menjelaskan langkah-langkah metode Index Card Match

Siswa mengambil potongan kartu yang telah disediakan oleh guru satu persatu
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Siswa mencari pasangannya masing-masing

Siswa membacakan soal dan jawaban yang telah diperolehnya di depan kelas

Siswa mengambil potongan kartu yang telah disediakan oleh guru satu persatu
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Observer sedang menceklist lembar observasi guru dan siswa

Siswa menempel potongan kertas yang telah dibacanya di papan tulis
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Guru membagikan LKS kepada siswa Guru menjelaskan LKS yang telah diberikan
kepada siswa

Siswa menjawab LKS dan soal evaluasi  yang diberikan oleh guru

Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi pelajaran

Siswa menjawab LKS dan soal evaluasi  yang diberikan oleh guru
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