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SILABUS AL-QUR’AN HADIS

Satuan Pendidikan: Madrasah

Tsanawiyah Kelas : VII

Semester : Genap

Kompetensi Inti :

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran,

damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa

ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan baksat dan minatnya

untuk memecahkan masalah

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan
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Kompetensi dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi
Waktu

Sumber Belajar

1.3 Meyakini pentingnya
sikap optimis dan
istiqamah dalam
berdakwah

2.3 Memiliki sikap
optimis dan istiqamah
dalam berdakwah
sesuai isi kandungan
Q.S. al-Lahab (111)
dan Q.S an-Nasr
(110) dalam
kehidupan sehari-hari.

3.3 Memahami isi
kandungan Q.S. al-
Lahab (111)   dan
Q.S an- Nasr (110)
tentang problematika
dakwah

4.3 Mendemosntrasikan
sikap istikomah
Rasulullah SAW
dalam menghadapi
tantangan kaum kafir,
sesuai isi kandungan
Q.S. al-Lahab (111)
dan  Q.S an-Nasr
(110)

3.3.1 Menjelaskan arti
surah al-Lahab
(111)

3.3.2  Mendiskripsikan
isi kandungan
surah al-
Lahab (111)

3.3.3  Mengidentifikasi
kandungan
surah Nasr
(110)
problematika
dakwah

3.3.4  Menyimpulkan
isi ayat al-
Qur'an atau
hadis tentang
dakwah

• Ayat-ayat
Al- Qur'an
Tentang
problemati
ka dakwah
- QS. al-
Lahab

- QS. an-Nasr

Mengamati
 Mengamati gambar atau

tayangan atau kisah tentang
problematika dan tangtangan
dakwah.

 Mencermati bacaan Q.S. al
lahab (111) dan Q.S. an-Nasr
(110).

Menanya
 Dengan dimotivasi oleh

guru, mengajukan  pertanyaan
atau pernyataan tentang hal-
hal yang terkait dengan
tantangan dan problematika
dakwah

 Secara berpasangan saling
bertanya terkait dengan
tantangan dan problematika
dakwah

Mengeksplorasi

 Menggali informasi dari

berbagai sumber tetang

terjemahan kata dari Q.S. al-

lahab (111) dan Q.S. an-Nasr

(110).

 Menggali informasi dari

berbagai sumber tentang isi

kandungan Q.S. al-
lahab (111) dan Q.S. an-Nasr
(110).

 Diskusi menyusun arti perkata
Secara berpasangan

Tugas
 Membuat esai

terkait biografi
tokoh-tokoh
penentang dakwah

Observasi
 Mengamati

pelaksanaan diskusi
dengan
menggunakan
lembar observasi
yang memuat:
- Kejelasan
dan
kedalamn
informasi
yg diperoleh

- Keaktifan
dalam
diskusi

- Kejelasan
dan
kerapian
presentasi/r
esume

Portopolio
 Membuat paparan

tentang kandungan
Q.S. al-al-Lahab
dan QS. an-Nashr

Tes
• Tes kemampuan
kognitif  dengan
bentuk pilihan ganda

3TM
(6 x 40 Jam)

• Mushaf Al-
Qur'an dan
terjemahany
a

• Buku pegangan
siswa
Kemenag

• Buku Pedoman
Guru,
Kemenag

• Gambar/ video/
multimedia
interaktif

• Akses Internet
yang sesuai
kebutuhan

• Sumber lain yg
menunjang
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3.3.5 Mendiskripsikan
sikap
istiqomah
Rasulullah
dalam
berdakwah

3.3.6 Mensimulasikan
sikap istiqamah
Rasulullah SAW
dalam dakwah

menghafalkan Q.S. al- Q.S.
al-lahab (111) dan Q.S. an-
Nasr (110).

• Secara kelompok

Mengasosiasi

 Menganalisis, mengoreksi,
dan memperbaiki hasil
terjemahan dari Q.S. al-
lahab (111) dan Q.S. an-Nasr
(110).

 Mendiskusikan hasil
pengumpulan informasi dari
beberapa sumber tentang isi
kandungan Q.S. al-lahab
(111) dan Q.S. an-Nasr (110).

 merumuskan hasil penggalian
informasi tentang isi
kandungan Q.S. al-lahab
(111) dan Q.S. an-Nasr (110).

 Mengidentifikasi sikap
istikomah Rasulullah SAW.
dalam berdakwah sesuai isi
kandungan Q.S. al-Lahab
(111) dan Q.S. an-Nasr (110).

 Menyusun kesimpulan
kandungan ayat dengan
bimbingan guru.

Mengkomunikasikan
.

dan uraian
• Tes Lisan hafalan

Q.S. al-Lahab dan
QS. an- Nasr

Penilaian sikap
sosial dan
spiritual
melalui
penilaian diri
dan penilaian
teman sejawat
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Lampiran 1.1
(Pertemuan 1 siklus I)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : MTs Negeri 3 Buton
Kelas/Semester : VII/2
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Topik : ISTIQAMAH KUNCI KEBERHASILANKU
Pertemuan ke - : 1
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit

A. Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggungjawab, peduli

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan  dan

keberadaannya.

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena

dan kejadian tampak mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar

1.3 Meyakini pentingnya sikap optimis dan istiqamah dalam berdakwah

2.3 Memiliki sikap optimis dan istiqamah dalam berdakwah sesuai isi kandungan

Q.S. al-Lahab (111) dan Q.S an-Nasr (110) dalam kehidupan sehari-hari.

C. Indikator

1. Menjelaskan pengertian dakwah

2. Menjelaskan tujuan dakwah

3. Menjelaskan macam-macam metode dakwah
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D. Tujuan

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian dakwah

2. Siswa mampu menjelaskan tujuan dakwah

3. Siswa mampu menjelaskan macam-macam metode dakwah

E. Materi Pembelajaran

1) Fakta

 Pengertian optimis dan istiqomah

2) Konsep

 Isi kandungan QS.al-Lahaab dan QS.al-Nashr

3) Prosedur

 Membaca, menulis, menerjemah, menghafal dan menjelaskan isi kandungan

QS.al-Lahaab dan QS.al-Nashr

 Membaca, menulis, menerjemah, menghafal dan menjelaskan hadis riwayat

Ahmad Menjelaskan pentingnya sikap optimis dan istiqamah Mensimulasikan

sikap istiqomah Rasulullah SAW dalam berdakwah

F. Media, alat dan sumber belajar

1. Alat/Bahan : Laptop, spidol, papan tulis, dan lembar crossword puzzle

2. Sumber Belajar :  Al-Qur’an Hadis (Kemendikbud), serta buku-buku yang relevan dan

internet

G. Strategi Pembelajaran

1) Pendekatan : Scientific

2) Metode : ceramah dan tanya jawab

3) Strategi : Crossword Puzzle

F. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan Pendahuluan ( 15 Menit)

Orientasi

 Mengucapkan salam, berdo’a,  mengabsen dan  mengkondisikan kelas.

Apersepsi

 Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang hal-hal yang

berkaitan dengan materi minggu lalu yang diketahui peserta didik.

Motivasi

 Siswa di beri penjelasan tentang manfaat mempelajari materi tentang optimis
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dan istiqomah dalam berdakwah yang akan dipelajari

Pemberian Acuan

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

 Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok

 Peserta didik menyimak mekanisme pelaksanaan pembelajaran

2. Kegiatan inti (45 Menit)

a. Mengamati

1. Siswa mengamati dan menyimak di buku cetak tentang pengertian dakwah

2. Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan wacana. Dan peserta lain

mendengarkan.

3. Siswa mendengar uraian guru tentang Penjelasan pengantar kegiatan  secara

garis besar/global tentang pengertian dakwah

b. Menanya

1. Siswa menanyakan tentang penjelasan guru mengenai pengertian dakwah

2. Siswa memberi tanggapan atas pertanyaan yang diajukan guru atau teman

sejawat

3. Siswa mengungkapkan pendapat atau komentar atas penjelasan guru tentang

pengertian dakwah

c. Mengeksplorasi

1. Guru menulis kata-kata kunci yang berhubungan dengan materi pelajaran yang

telah diberikan.

2. Guru Membuat kisi-kisi yang dapat diisi dengan kata-kata yang telah dipilih

3. Guru membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah kata-kata yang

telah dibuat

4. Siswa mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk media cetak dan

elektronik tentang pengertian dakwah

5. Guru membagikan lembar teka teki silang kepada siswa bedasarkan kelompok

yang telah dibagikan

6. Siswa menerima lembar teka teki silang yang telah dibagikan oleh guru

d. Mengasosiasi

1. Guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap kelompok harus mencari

jawaban berdasarkan soal yang telah disiapkan.

2. Guru meminta siswa untuk mengisi jawaban .mendatar atau menurun

berdasarkan petunjuk nomor pertanyaan.
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3. Siswa mengisi jawaban .mendatar atau menurun berdasarkan petunjuk nomor

pertanyaan.

4. Guru membatasi waktu mengerjakan teka-teki silang

5. Menganalisis materi yang diajarkan tentang pengertian dakwah

e. Mengkomunikasikan

1. Guru meminta siswa mewakili kelompoknya masing-masing untuk

membacakan jawaban dan pertanyaan yang telah diisi pada lembar teka teki

silang

2. Guru menjelaskan kembali materi yang diajarkan dengan singkat.

3. Kegiatan Penutup (15 Menit)

1. Guru memberikan penguatan terhadap materi yang di paparkan dengan

mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan.

2. Guru bersama siswa memberikan klasifikasi dan kesimpulan pada materi

yang telah diajarkan.

3. Guru memberikan hadiah pada kelompok yang mengerjakan paling cepat dan

benar

4. Peserta didik mendengarkan arahan guru untuk materi pada pertemuan

berikutnya.

5. Guru menutup pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk sama-sama

membaca hamdalah, dan memberi salam.

G. Penilaian

Penilaian dilakukan menggunakan penilaian otentik yang meliputi penilaian sikap,

pengetahuan dan keterampilan. Format penilaian sebagai berikut:

a. Prosedur dan Pedoman Penilaian

 Prosedur Penilaian

No Aspek yang Di nilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian
1 Pengetahuan Pengamatan Saat presentase

2 Sikap
 Observasi

Pengamatan Selama
pembelajaran

3 Keterampilan Pengamatan
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 Pedoman penilaian

Format Penilaian Pengamatan (Observasi)

Mata  Pelajaran : Al-Quran Hadis
Kelas / Semester : VII A/Genap
Materi  Pokok : Istiqamah Kunci Keberhasilanku
Hari/tanggal :
NO Nama Siswa L/P Aspek yang diamati

Keaktifan Kerjasama Disiplin

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

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria:

4  = Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
3 = Sering, apabila sering melakukan dan kadang-kadang tidak melakukan sesuai pernyataan
2 = Kadang, apabila sering tidak melakukan dan kadang melakukan sesuai pernyataan
1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan sesuai pernyataan

Petunjuk pemberian skor: Pemberian nilai akhir menggunakan skala 1-4
∑ Skor perolehan

Nilai = X  4
Skor Maksimal

Apabila nilai yang diperoleh :

 3,66 – 4,00 = Sangat baik
 2,66 – 3,65 = Baik
 1,33 – 2,65 = Cukup
 ≤ – 1,32 = Kurang
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b. Aspek Pengetahuan (KI. 3)

 Soal evaluasi materi pelajaran

 Rubrik Penilaian Esay

No. Soal Skor
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
Dst Skor

Skor maksimal = 10 x 10 = 100

Nilai : Jumlah Skor yang diperoleh (uraian) x 100
Jumlah Skor Maksimal

Guru Mata Pelajaran
Al-Qur’an Hadis

Sitti Al-Akhyar, S.Pd

Lasalimu, Kamis 22 Maret 2018
Peneliti

Nur Amalia S
Nim. 14010101073

Mengetahui,
Kepala MTsN 3 Buton

Dra. Marwan
NIP: 196705282000032000
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Lampiran 2.1
(Pertemuan 2 siklus I)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : MTs Negeri 3 Buton
Kelas/Semester : VII/2
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Topik : ISTIQAMAH KUNCI KEBERHASILANKU
Pertemuan ke - : 2
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit
A. Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggungjawab, peduli

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan  dan

keberadaannya.

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena

dan kejadian tampak mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar

1.3 Meyakini pentingnya sikap optimis dan istiqamah dalam berdakwah

2.3 Memiliki sikap optimis dan istiqamah dalam berdakwah sesuai isi kandungan Q.S.
al-Lahab (111) dan Q.S an-Nasr (110) dalam kehidupan sehari-hari.

3. Indikator
1. Menjelaskan makna optimis dan istiqamah

2. Menjelaskan pentingnya sikap optimis dan istiqamah dalam berdakwah

3. Menjelaskan manfaat dan hikmah sikap istiqamah

4. Tujuan

1. Siswa mampu menjelaskan makna optimis dan istiqamah
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2. Siswa mampu menjelaskan pentingnya sikap optimis dan istiqomah dalam

berdakwah

3. Siwa mampu menjelskan manfaat dan hikmah sikap istiqamah

5. Materi Pembelajaran

1) Fakta

 Pengertian optimis dan istiqomah

2) Konsep

 Isi kandungan QS.al-Lahaab dan QS.al-Nashr

3) Prosedur

 Membaca, menulis, menerjemah, menghafal dan menjelaskan isi kandungan QS.al-

Lahaab dan QS.al-Nashr

 Membaca, menulis, menerjemah, menghafal dan menjelaskan hadis riwayat

Ahmad Menjelaskan pentingnya sikap optimis dan istiqamah Mensimulasikan

sikap istiqomah Rasulullah SAW dalam berdakwah

F. Media, alat dan sumber belajar

1. Alat/Bahan : Laptop, spidol, papan tulis, dan lembar crossword puzzle

2. Sumber Belajar : Al-Qur’an Hadis (Kemendikbud), serta buku-buku yang

relevan dan internet

G. Strategi Pembelajaran

a. Pendekatan : Scientific

b. Metode : ceramah dan tanya jawab

c. Strategi : Crossword Puzzle

F. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan Pendahuluan ( 15 Menit)

Orientasi

 Mengucapkan salam, berdo’a,  mengabsen dan mengkondisikan kelas.

Apersepsi

 Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang hal-hal yang

berkaitan dengan materi minggu lalu yang diketahui peserta didik.

Motivasi

 Siswa di beri penjelasan tentang manfaat mempelajari materi tentang optimis

dan istiqomah dalam berdakwah yang akan dipelajari
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Pemberian Acuan

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

 Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok

 Peserta didik menyimak mekanisme pelaksanaan pembelajaran

2. Kegiatan inti (45 Menit)

a. Mengamati

1. Siswa mengamati dan menyimak di buku cetak tentang makna optimis dan

istiqamah

2. Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan wacana. Dan peserta lain

mendengarkan.

3. Siswa mendengar uraian guru tentang Penjelasan pengantar kegiatan  secara

garis besar/global tentang makna optimis dan istiqamah

b. Menanya

1. Siswa menanyakan tentang penjelasan guru mengenai makna optimis dan

istiqamah

2. Siswa memberi tanggapan atas pertanyaan yang diajukan guru atau teman

sejawat

3. Siswa mengungkapkan pendapat atau komentar atas penjelasan guru tentang

optimis dan makna istiqamah

c. Mengeksplorasi

1. Guru menulis kata-kata kunci yang berhubungan dengan materi pelajaran yang

telah diberikan.

2. Guru Membuat kisi-kisi yang dapat diisi dengan kata-kata yang telah dipilih

3. Guru membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah kata-kata yang

telah dibuat

4. Siswa mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk media cetak dan

elektronik tentang makna optimis dan istiqamah

5. Guru membagikan lembar teka teki silang kepada siswa bedasarkan kelompok

yang telah dibagikan

6. Siswa menerima lembar teka teki silang yang telah dibagikan oleh guru

d. Mengasosiasi

1. Guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap kelompok harus mencari

jawaban berdasarkan soal yang telah disiapkan



89

2. Guru meminta siswa untuk mengisi jawaban .mendatar atau menurun

berdasarkan petunjuk nomor pertanyaan.

3. Siswa mengisi jawaban .mendatar atau menurun berdasarkan petunjuk nomor

pertanyaan.

4. Guru membatasi waktu mengerjakan teka-teki silang

5. Menganalisis materi yang diajarkan tentang makna optimis dan istiqamah

e. Mengkomunikasikan

1. Guru meminta siswa mewakili kelompoknya masing-masing untuk

membacakan jawaban dan pertanyaan yang telah diisi pada lembar teka teki

silang

2. Guru menjelaskan kembali materi yang diajarkan dengan singkat.

3. Kegiatan Penutup (15 Menit)

1. Guru memberikan penguatan terhadap materi yang dipaparkan dengan

mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan.

2. Guru bersama siswa memberikan klasifikasi dan kesimpulan pada materi

yang telah diajarkan.

3. Guru memberikan tes atau soal sebagai hasil siklus 1

4. Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang mengerjakan paling cepat

dan benar

5. Peserta didik mendengarkan arahan guru untuk materi pada pertemuan

berikutnya.

6. Guru menutup pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk sama-sama
membaca hamdalah, dan memberi salam.

6. Penilaian
Penilaian dilakukan menggunakan penilaian otentik yang meliputi penilaian sikap,

pengetahuan dan keterampilan. Format penilaian sebagai berikut:

a. Prosedur dan Pedoman Penilaian

 Prosedur Penilaian

No Aspek yang Di nilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian
1 Pengetahuan Pengamatan Saat presentase

2 Sikap
 Observasi

Pengamatan Selama
pembelajaran

3 Keterampilan Pengamatan
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 Pedoman penilaian

Format Penilaian Pengamatan (Observasi)

Mata  Pelajaran : Al-Quran Hadis
Kelas / Semester : VII A/Genap
Materi  Pokok : Istiqamah Kunci Keberhasilanku
Hari/tanggal :
NO Nama Siswa L/P Aspek yang diamati

Keaktifan Kerjasama Disiplin

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

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria:

4  = Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
3 = Sering, apabila sering melakukan dan kadang-kadang tidak melakukan sesuai pernyataan
2 = Kadang, apabila sering tidak melakukan dan kadang melakukan sesuai pernyataan
1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan sesuai pernyataan

Petunjuk pemberian skor: Pemberian nilai akhir menggunakan skala 1-4

∑ Skor perolehan
Nilai = X  4

Skor Maksimal

Apabila nilai yang diperoleh :

 3,66 – 4,00 = Sangat baik
 2,66 – 3,65 = Baik
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 1,33 – 2,65 = Cukup
 ≤ – 1,32 = Kurang

b. Aspek Pengetahuan (KI. 3)

 Soal evaluasi materi pelajaran

 Rubrik Penilaian Esay

No. Soal Skor
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
Dst Skor

Skor maksimal = 10 x 10 = 100

Nilai : Jumlah Skor yang diperoleh (uraian) x 100
Jumlah Skor Maksimal

Guru Mata Pelajaran
Al-Qur’an Hadis

Sitti Al-Akhyar, S.Pd

Lasalimu, Kamis 29 Maret 2018
Peneliti

Nur Amalia S
Nim. 14010101073

Mengetahui,
Kepala MTsN 3 Buton

Dra. Marwan
NIP: 196705282000032000
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Lampiran 1.2
(pertemuan 1 siklus I)

DAKWAH

Da'wah Secara lughawi berasal dari bahasa Arab, da'wah yang artinya seruan,

panggilan, undangan. Secara istilah, kata da'wah berarti menyeru atau mengajak manusia

untuk melakukan kebaikan dan menuruti petunjuk, menyuruh berbuat kebajikan dan

melarang perbuatan munkar yang dilarang oleh Allah Swt. dan rasul-Nya agar manusia

mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Pengertian Dakwah dalam islam merupakan suatu tindakan untuk menyeru, mengajak,

memanggil umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah SWT serta kembali kepada

suatu ajaran yang benar menurut syariat islam. Dakwah juga diartikan sebagai suatu usaha

untuk membawa orang lain kepada agama Islam, supaya mengikut petunjuk agama ini,

melaksanakan segala ketetapannya di muka bumi ini, mengkhususkan segala bentuk

penghambaan diri, permohonan dan taat kepada Allah sahaja, melepaskan diri dari segala

kongkongan yang bukan daripada Allah (taghut) yang tepaksa dipatuhi, memberi hak kepada

orang lain  yang ditentukan hak oleh Allah, menyeru kepada kebaikan dan mencegah segala

kemungkaran dan berjihad pada jalan-Nya.

Dakwah islamiah itu merupakan suatu gerakan yag membawa atau mengubah

masyarakat dari keadaan kekufuran pada keadaan keimanan, dari kegelapan pada keadaan

cahaya dan keadaan sempit pada keadaan lapang, di dunia dan di akhirat. Jadi dapat

disimpulkan dakwah merupakan salah satu usaha seseorang atau sekelompok orang untuk

menyeru manusia dengan menggunakan beberapa pendekatan tertentu untuk membawa

manusia kepada keridhaan Allah SWT.

Tujuan dakwah adalah mengubah pandangan hidup manusia bahawa kehidupan di

dunia ini hanyalah sementara kerana yang berkuasa ke atas segalanya adalah Allah SWT.

Berdakwah penting dalam menyebarkan agama Islam kepada bukan hanya pada umat Islam,

tetapi juga kepada mereka yang masih tercari-cari makna sebenar kehidupan ini.Tanpa

dakwah, Islam tidak akan berkembang dan yang tinggal hanya Islam keturunan.

Dakwah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengembalikan manusia

kepada Allah SWT yang satu, TIADA yang lain selain Allah SWT. Mengajak manusia

kepada kebaikkan dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran adalah satu

perkara wajib kita lakukan bagi setiap umat Islam. Apabila melihat kemungkaran berlaku di

depan mata tegurlah dengan cara yang berhemah dan bersesuaian.Walau ilmu yang sedikit itu
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disampaikan, tetapi selagi ilmu yang sedikit itu disampaikan dapat memberikan manfaat

kepada yang lain, maka ilmu yang ada itu tidak akan basi.Apalah guna ilmu yang sedikit itu

jika tidak disampaikan, maka sia-sia dan tidak bergunalah ilmu itu.

Macam macam metode dakwah:

Dakwah Fardiah

Merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu lain (satu

orang) atau kepada banyak orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Biasanya dakwah

fardiah berlangsung tanpa adanya kesiapan dan tersusun secara tertib.

Dakwah Ammah

Dakwah Ammah adalah jenis dakwah yang dilaksanakan seseorang dengan media

lisan yang diarahkan kepada orang banyak dengan tujuan memberi pengaruh kepada orang

lain.

Dakwah bil-Lisan

Dakwah bil-Lisan yang adalah dakwah yang secara langsung disampaikan dalam

wujud lisan sehingga ada interaksi yang terjalin antara pemberi dakwah dengan orang yang

mendengarkan dakwah tersebut. Dengan dakwah lisan atau dakwah langsung, seseorang bisa

langsung mendengarkan dan memahami apa yang telah disampaikan oleh pemberi dakwah,

jika ada hal-hal yang belum dipahami, maka orang tersebut bisa langsung menanyakan

langsung hal tersebut agar lebih jelas dan mampu dipahami.

Dakwah bil-Haal

Dakwah bil al-Hal merupakan dakwah yang mengutamakan perbuatan nyata. Dakwah

jenis ini dilaksanakan dengan maksud tidak cuma membuat pendengar memahami arti yang

disampaikan dari dakwah tersebut, tapi juga mengaplikasikan berbagai perbuatan yang

dicontohkan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, orang yang

mendengarkan dakwah tidak cuma memaknai sebuah kebaikan dan keburukan, tapi juga

mampu melaksanakan nilai-nilai kebaikan tersebut dan menjauhkan nilai-nilai keburukan

dalam kehidupan sehari-harinya.

Dakwah bit-Tadwin

Memasuki zaman global seperti saat sekarang ini, pola dakwah bit at-Tadwin (dakwah

melalui tulisan) baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan

tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah sangat penting dan efektif.

Keuntungan lain dari dakwah model ini tidak menjadi musnah meskipun sang dai, atau

penulisnya sudah wafat. Menyangkut dakwah bit-Tadwim ini Rasulullah saw bersabda,

“Sesungguhnya tinta para ulama adalah lebih baik dari darahnya para syuhada”.
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Dakwah bil Hikmah

Dakwah bil Hikmah Yakni menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana,

yakni melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah

bisa melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan

maupun konflik. Dengan kata lain dakwah bi al-hikmah merupakan suatu metode pendekatan

komunikasi dakwah yang dilakukan atas dasar persuasif.



95

Lampiran 2.2
(pertemuan 2 siklus I)

OPTIMIS DAN ISTIQAMAH

A. OPTIMIS

Optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala

hal atau persoalan. Kebalikan dari optimis adalah pesimis, yang berarti sifat orang yang

selalu berpandangan negatif dalam menghadapi segala hal atau persoalan.

Sifat optimis termasuk perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Karena sifat

optimis akan selalu melahirkan pikiran positif dan prasangka baik kepada Allah.

Ciri-ciri orang yang bersifat optimis:

 Memilki harapan yang baik pada saat sebelem melakukan suatu pekerjaan.

 Melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan rasa senang.

 Mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya.

 Melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan kemungkinan.

 Dalam situasi sulit selalu menganggap masih ada kesempatan untuk berhasil.

 Memiliki wajah berseri-seri dan mudah tersenyum.

Manfaat Optimis

1. Tidak mudah menyerah dan Putus asa dalam menghadapi persoalan

2. Memiliki Semangat yang tinggi dan Sukses dalam mencapai cita - cita

3. Sukses dalam mencapai cita cita

Firman Allah dalam Q.S. Az-Zumar [39] : 53

َ یَْغِفُر الذُّنُوَب َجِمیعًا ۚ إِنَّھُ ُھَو اْلغَفُوُر قُْل یَا ِعبَاِدَي الَِّذیَن أَْسَرفُوا َعلَٰى أَْنفُِسِھْم َال تَْقنَُطوا  َّ ِ ۚ إِنَّ ا َّ ِمْن َرْحَمِة ا

ِحیُم  ٥٣الرَّ
Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri,

janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa
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semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. Az-

Zumar [39] : 53).

B. ISTIQAMAH

Kata (istiqamah) berasal dari kata artintya secara bahasa adalah "lurus" maksudnya ialah

mempunyai pendirian yang mantap dan teguh.

Secara umum istiqamah berarti bersikap teguh berpegang kepada suatu yang diyakini

kebenarannya, dan ia tidak mau merubah keyakinannya itu dalam keadaan begaimanapun,

baik ia dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan sendiri atau ketika berada dengan

orang lain. Sikap istiqamah (teguh dan pendirian) akan mawarnai sikap seorang muslim.

Pendiriannya tidak mudah goyah, dan tidak mudah berubah. Sikap di atas menyebabkan

seorang disegani dan dihormati orang lain.

Sementara itu para ulama membagi istiqamah menjadi lima macam, yaitu :

 Istiqamaah lidah, yaitu tetap ingat (dzikir ) kepada Allah dengan mengucapakan

syukur atas segala nikmat yang diberikan-Nya.

 Istiqamah badan, yaitu membiasakan diri kita menaati segala perintah Allah,

memiliki perasaan malu kepada Allah dan kepada manusia.

 Istiqamah hati, senantiasa takut kepada Allah, tidak berputus asa, baik kepada

waktu sehat maupun dalam kadaan sakit, dan berbuat baik sangka kepada Allah.

 Istiqamaah jiwa, yaitu selalu benar dan suci jiwa dari kenistaan dan maksiat.

 Istiqamaah hidup, yaitu seleruh hidup kita tujukan untuk memperoleh keridhaan

Allah. Swt.

Isi kandungan hadist yang sedang kita pelajari ini sejalan dengan maksud Al-Qur'an surat

Fushshilat ayat 30:

Artinya :

"Sesungguhnya Orang-Orang yang berkata: "tuhan kami adalah Allah" , kemudian mereka

meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka (dengan

berkata), "janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati; dan

bergembilah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah di janjikan kepadamu". (QS.

Fushshilat : 30)

Ayat di atas menyatakan bahwa orang yang teguh pendiriannya mengakui hanya Allah

sebagai Tuhannya, serta akan mendapat kemenangan hidup, hilang rasa takut, sedih, putus

asa dan lain sebagainya. Jadi, kita sebagai umat islam harus mempunyai keteguhan hati

dalam meyakini kebenaran agama islam dan melaksanakan semua ajarannya.
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Tidak di ragukan lagi bahwa manfat beristiqamaah dalam meyakini kebenaran islam

adalah menjadikan seseorang tetap terpelihara kehormatan dan kemuliannya sebagai manusia,

karena ia tidak muda terkena bujukan yang dapat menyesatkannya. Tidak mudah putus asa

saat menghadapi masalah seberat apapun, dan ia tidak akan lari dari kesulitan yang sedang di

hadapinya. Ia yakin benar bahwa Allah bersamanya. Dalam jiwanya sudah terpatri kalimat

bahwa kebenaran datangnya dari Zat yang maha besar, yaitu Allah Swt. Dialah maha

pencipta, Dialah pemberi rezeki, Dialah pemberi derajat dan kedudukan terhormat kepada

manusia di dunia ini. Manfaat lain ialah orang yang beristiqamah dalam hal kebaikan,

kapanpun dan dimana pun ia berada, akan memperoleh kesuksesan.

Di antara hikmah perilaku Istiqamah adalah sebagai berikut.

a. Orang yang Istiqamah akan dijauhkan oleh Allah Swt. dari rasa takut dan sedih

sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut dibawa kesedihan

dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang.

b. Orang yang Istiqamah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia

karena ia tekun dan ulet.

c. Orang yang Istiqamah dan selalu sabar serta mendirikan salat akan selalu dilindungi

oleh Allah Swt.
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Lampiran 1.3
(Pertemuan 1 siklus I)

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN
PEMBELAJARAN

Pertemuan pertama

Nama Sekolah : MTsN 3 Buton
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Materi : Istiqamah Kunci Keberhasilanku
Kelas : VII A
Waktu : (2 x 40)
Siklus/Pertemuan : I / 1

No Aspek yang diamati Terlaksana Catatan

1 A. Pendahuluan Ya Tidak

1. Guru mengawali
pembelajaran dengan ucapan
salam dan doa



2. Guru mengabsensi siswa 
3. Guru mengkondisikan kelas
4. Guru menanyakan kesiapan

siswa dalam mengikuti
pembelajaran



5. Guru menjelaskan manfaat
belajar


6. Guru memberikan motivasi

kepada siswa


7. Guru menyampaikan topik
materi dan tujuan
pembelajaran.



8. Guru melaksanakan proses
pembelajaran


2 B. Kegiatan Inti

1. Guru menjelaskan materi
pelajaran


2. Guru melakukan tanya

jawab kepada siswa


3. Guru memberi komentar
atas pertanyaan atau
jawaban siswa



4. Guru mengumpulkan
materi pelajaran dari
berbagai sumber



5. Guru menghubungkan
materi yang diajarkan
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dengan kehidupan sehari-
hari

6. Guru menganalisis hasil
materi pembelajaran


7. Guru menulis kata kunci

yang berhubungan dengan
materi yang telah diberikan



8. Guru membuat kisi-kisi
yang dapat diisi dengan
kata-kata yang telah dipilih



9. Guru membagikan lembar
teka teki silang kepada
siswa berdasarkan
kelompok



10. Guru menjelaskan kepada
siswa bahwa setiap
kelompok harus mencari
jawaban berdasarkan soal
yang telah disiapkan



11. Guru meminta siswa untuk
mengisi jawaban .mendatar
atau menurun berdasarkan
petunjuk nomor pertanyaan.



12. Guru membatasi waktu

mengerjakan teka teki silang


13. Guru meminta siswa
mewakili kelompoknya
masing-masing untuk
membacakan jawaban dan
pertanyaan yang telah diisi
pada lemba teka teki silang



14. Guru menguasai kelas

3 C. Penutup
1. Guru memberikan

penguatan kepada siswa
terhadap materi yang
diajarkan



2. Guru memberikan
klasifikasi dan kesimpulan
pada materi yang telah
diajarkan dengan singkat



3. Guru memberikan hadiah
pada kelompok yang
mengerjakan paling cepat
dan benar



4. Guru memberikan arahan
dan menyampaikan materi
yang akan dipelajari pada
pertemuan berikutnya



5. Guru memberi motivasi 
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belajar dan pesan-pesan
moral kepada siswa

6. Guru menutup pelajaran
dengan membaca hamdalah
dan memberi salam



Keterangan :

0 = tidak terlaksana (tidak), apabila guru tidak melaksanakan indikator yang diamati.

1 = terlaksana (ya), apabila guru melaksanakan indikator yang diamati.

Pengamat

Sitti Al-Akhayar, S.Pd

Lasalimu, Kamis 22 Maret 2018
Peneliti

Nur Amalia S
Nim. 14010101143
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Lampiran 2.3
(Pertemuan 2 siklus I)

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN
PEMBELAJARAN

Pertemuan kedua

Nama Sekolah : MTsN 3 Buton
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Materi : Istiqamah Kunci Keberhasilanku
Kelas : VII A
Waktu : (2 x 40)
Siklus/Pertemuan : I / 2

No Aspek yang diamati Terlaksana Catatan

1 A. Pendahuluan Ya Tidak

1. Guru mengawali
pembelajaran dengan ucapan
salam dan doa



2. Guru mengabsensi siswa 
3. Guru mengkondisikan kelas 
4. Guru menanyakan kesiapan

siswa dalam mengikuti
pembelajaran



5. Guru menjelaskan manfaat
belajar


6. Guru memberikan motivasi

kepada siswa


7. Guru menyampaikan topik
materi dan tujuan
pembelajaran.



8. Guru melaksanakan proses
pembelajaran


2 B. Kegiatan Inti

1. Guru menjelaskan materi
pelajaran


2. Guru melakukan tanya

jawab kepada siswa


3. Guru memberi komentar
atas pertanyaan atau
jawaban siswa



4. Guru mengumpulkan
materi pelajaran dari
berbagai sumber



5. Guru menghubungkan
materi yang diajarkan
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dengan kehidupan sehari-
hari

6. Guru menganalisis hasil
materi pembelajaran


7. Guru menulis kata kunci

yang berhubungan dengan
materi yang telah diberikan



8. Guru membuat kisi-kisi
yang dapat diisi dengan
kata-kata yang telah dipilih



9. Guru membagikan lembar
teka teki silang kepada
siswa berdasarkan
kelompok



10. Guru menjelaskan kepada
siswa bahwa setiap
kelompok harus mencari
jawaban berdasarkan soal
yang telah disiapkan



11. Guru meminta siswa untuk
mengisi jawaban .mendatar
atau menurun berdasarkan
petunjuk nomor pertanyaan.



12. Guru membatasi waktu

mengerjakan teka teki silang


13. Guru meminta siswa
mewakili kelompoknya
masing-masing untuk
membacakan jawaban dan
pertanyaan yang telah diisi
pada lemba teka teki silang



14. Guru menguasai kelas 
3 C. Penutup

1. Guru memberikan
penguatan kepada siswa
terhadap materi yang
diajarkan



2. Guru memberikan
klasifikasi dan kesimpulan
pada materi yang telah
diajarkan dengan singkat



3. Guru membagikan soal
sebagai evaluasi materi yang
diajarkan



4. Guru memberikan hadiah
pada kelompok yang
mengerjakan paling cepat
dan benar



5. Guru memberikan arahan
dan menyampaikan materi
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yang akan dipelajari pada
pertemuan berikutnya

6. Guru memberi motivasi
belajar dan pesan-pesan
moral kepada siswa



7. Guru menutup pelajaran
dengan membaca hamdalah
dan memberi salam



Keterangan :

0 = tidak terlaksana (tidak), apabila guru tidak melaksanakan indikator yang diamati.

1 = terlaksana (ya), apabila guru melaksanakan indikator yang diamati.

Pengamat

Sitti Al-Akhayar, S.Pd

Lasalimu, Kamis 29 Maret 2018
Peneliti

Nur Amalia S
Nim. 14010101143
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Lampiran 1.4
(Pertemuan 1 siklus I)

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA KEGIATAN
PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama

Nama Sekolah : MTsN 3 Buton
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Materi : Istiqamah Kunci Keberhasilanku
Kelas : VII A
Waktu : (2 x 40)
Siklus/Pertemuan : I / 1

No Aspek yang diamati Terlaksana Catatan

1 A. Pendahuluan Ya Tidak

1. Siswa menjawab salam
dari guru dan membaca
doa sebelum belajar



2. Siswa mendengarkan
namanya


3. Siswa siap dalam

mengikuti pelajaran


4. Siswa mampu menjawab
pertanyaan apresepsi dari
guru



5. Siswa mendengarkan
motivasi dari guru


6. Siswa mendengarkan

materi yang akan dipelajari


7. Siswa mendengarkan/
memperhatikan penjelasan
kompetensi dan tujuan
pembelajaran yang akan
dicapai



8. Siswa melaksanakan
proses pembelajaran


2 B. Kegiatan Inti

1. Siswa memperhatikan
penjelasan guru dengan
serius



2. Siswa menjawab
pertanyaan dari guru


3. Siswa bertanya kepada

guru


4. Antusias siswa dalam
mengikuti kegiatan
pembelajaran
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5. Siswa aktif mengikuti
ajakan serta arahan dari
guru



6. Siswa aktif bekerjasama
dengan teman


7. Siswa bertanya apabila

menemui kesulitan dalam
memahami pelajaran



8. Siswa mengumpulkan
data dari berbagai sumber
tentang pengetian dakwah



9. Siswa menerima lembar

teka teki silang yang telah

dibagikan oleh guru



10. Siswa mendengarkan
arahan guru tentang tata
cara mengisi lembar teka
teki silang.



11. Siswa mengisi jawaban
mendatar atau menurun
berdasarkan petunjuk
nomor pertanyaan.



12. Siswa mewakili

kelompoknya untuk

membacakan jawaban dan

pertanyaan yang telah diisi

pada lembar teka teki

silang



13. Siswa mendegarkan Guru

menjelaskan kembali

materi yang diajarkan

dengan singkat.



3 C. Penutup
1. Siswa mendengarkan

penguatan tentang materi
yang diajarkan guru



2. Siswa menyimpulkan
materi yang diajarkan oleh
guru



3. Kelompok yang menjawab
lembar TTS dengan cepat
dan benar menerima
hadiah dari guru



4. Siswa mendengarkan
materi yang akan dipelajari
selanjutnya



5. Siswa dan guru sama-sama
menutup pelajaran dengan
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membaca hamdalah dan
menjawab salam guru

Keterangan :

0 = tidak terlaksana (tidak), Apabila siswa tidak melaksanakan indikator yang diamati.

1 = terlaksana (ya), apabila siswa melaksanakan indikator yang diamati.

Pengamat

Sitti Al-akhyar, S.Pd

Lasalimu,Kamis 22 Maret 2018
Peneliti

Nur Amalia S
Nim. 14010101073
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Lampiran 2.4
(pertemuan 2 siklus I)

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA KEGIATAN
PEMBELAJARAN

Pertemuan kedua

Nama Sekolah : MTsN 3 Buton
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Materi : Istiqamah Kunci Keberhasilanku
Kelas : VII A
Waktu : (2 x 40)
Siklus/Pertemuan : I / 2

No Aspek yang diamati Terlaksana Catatan

1 A. Pendahuluan Ya Tidak

1. Siswa menjawab salam
dari guru dan membaca
doa sebelum belajar



2. Siswa mendengarkan
namanya


3. Siswa siap dalam

mengikuti pelajaran


4. Siswa mampu menjawab
pertanyaan apresepsi dari
guru



5. Siswa mendengarkan
motivasi dari guru


6. Siswa mendengarkan

materi yang akan dipelajari


7. Siswa mendengarkan/
memperhatikan penjelasan
kompetensi dan tujuan
pembelajaran yang akan
dicapai



8. Siswa melaksanakan
proses pembelajaran


2 B. Kegiatan Inti

1. Siswa memperhatikan
penjelasan guru dengan
serius



2. Siswa menjawab
pertanyaan dari guru


3. Siswa bertanya kepada

guru


4. Antusias siswa dalam
mengikuti kegiatan
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pembelajaran
5. Siswa aktif mengikuti

ajakan serta arahan dari
guru



6. Siswa aktif bekerjasama
dengan teman


7. Siswa bertanya apabila

menemui kesulitan dalam
memahami pelajaran



8. Siswa mengumpulkan
data dari berbagai sumber
tentang pengetian dakwah



9. Siswa menerima lembar

teka teki silang yang

telah dibagikan oleh

guru



10. Siswa mendengarkan
arahan guru tentang tata
cara mengisi lembar teka
teki silang.



11. Siswa mengisi jawaban
mendatar atau menurun
berdasarkan petunjuk
nomor pertanyaan.



12. Siswa mewakili

kelompoknya untuk

membacakan jawaban dan

pertanyaan yang telah diisi

pada lembar teka teki

silang



13. Siswa mendegarkan

Guru menjelaskan

kembali materi yang

diajarkan dengan

singkat.



3 C. Penutup
1. Siswa mendengarkan

penguatan tentang materi
yang diajarkan guru



2. Siswa menyimpulkan
materi yang diajarkan oleh
guru



3. Siswa mengambil soal
sebagai evaluasi materi
yang diajarkan guru
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4. Siswa menjawab lembar
soal yang diberikan guru


5. Siswa menyetor lembar

jawaban kepada guru


6. Kelompok yang menjawab
lembar TTS dengan cepat
dan benar menerima
hadiah



7. Siswa mendengarkan
materi yang akan dipelajari
selanjutnya



8. Siswa dan guru sama-sama
menutup pelajaran dengan
membaca hamdalah dan
menjawab salam guru



Keterangan :

0 = tidak terlaksana (tidak), Apabila siswa tidak melaksanakan indikator yang diamati.

1 = terlaksana (ya), apabila siswa melaksanakan indikator yang diamati.

Pengamat

Sitti Al-akhyar, S.Pd

Lasalimu,Kamis 29 Maret 2018
Peneliti

Nur Amalia S
Nim. 14010101073
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Lampiran 2.5
(Soal Siklus I pertemuan 2)Soal Evaluasi
Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d didepan jawaban yang benar

1. Pengertian dakwah secara singkat menurut istilah
a. Mewujudkan kebahagian dan kesejahteraan hidup didunia dan akhirat
b. Menyeru, mengajak orang untuk berbuat kebajikan
c. Menarik perhatian
d. Menyebarkan agama islam

2. Macam-macam dakwah kecuali
a. Dakwak bil-hisab
b. Dakwah fardiah
c. Dakwah ammah
d. Dakwah bit tadwin

3. Dakwah yang mengutamakan perbuatan nyata adalah dakwah
a. Dakwah fardiah
b. Dakwah bil lisan
c. Dakwah bil-Haal
d. Dakwah bit-tadwin

4. Merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu lain (satu
orang) atau kepada banyak orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas.
a. Dakwah bil hikmah
b. Dakwah fardiah
c. Dakwah bil-Haal
d. Dakwah bit-tadwin

5. Orang yang memiliki sikap istiqamah akan melakukan perilaku
a. Sabar dan rendah hati
b. Tekun dan ulet
c. Selalu memaafkan
d. Tidak sombong

6. Hikmah memiliki sifat istiqamah adalah
a. Akan dipercaya oleh orang lain
b. Tercapai apa yang diinginkan
c. Menambah persaudaraan
d. Menjadi orang pandai

7. Berikut ini yang termaksud perilaku istiqamah
a. Selalu taat kepada Allah Swt
b. Selalu melaksanakan shalat tepat waktu
c. Belajar dengan sungguh-sungguh
d. Selalu menaati peraturan yang ada disekolah
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8. Sifat orang yang selalu berpandangan positif dalam menghadapi segala hal atau
persoalan merupakan pengertian
a. Pesimis
b. Istiqamah
c. Optimis
d. Tawakkal

9. Ketika seseorang yang optimis menemui kegagalan, maka yang terpikirkan olehnya
adalah
a. Berputus asa
b. Merasa menyesal atas usahanya
c. Berprasangka baik kepada Allah
d. Menyerah sebelum berusaha

1. Memilki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan.

2. Melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan rasa senang.

3. Selalu merasa puas dengan apa yang dia lakukan

4. Dalam situasi sulit selalu menganggap masih ada kesempatan untuk berhasil.

10. Yang termaksud ciri-ciri orang yang bersifat optimis
a. 1,2 dan 3
b. 2,3 dan 4
c. 1,2 dan 4
d. 1, 3 dan 4
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Kunci jawaban Evaluasi siklus I

1. B. Menyeru, mengajak orang untuk berbuat kebajikan
2. A. Dakwah bil-hisab
3. C. Dakwah bil-haal
4. B. Dakwah fardiah
5. B. Tekun dan ulet
6. B. Tercapai apa yang diinginkan
7. A. Selalu taat kepada Allah Swt
8. C. Optimis
9. C. Berprasangka baik kepada Allah
10. C. 1,2 dan 4
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Lampiran 3.1
(Pertemuan 3 siklus II)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : MTs Negeri 3 Buton
Kelas/Semester : VII/2
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Topik : ISTIQAMAH KUNCI KEBERHASILANKU
Pertemuan ke - : 3
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit

A. Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggungjawab, peduli

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan  dan

keberadaannya.

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena

dan kejadian tampak mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar

3.3 Memahami isi kandungan Q.S. al-Lahab (111) dan Q.S an-Nasr (110) dalam
problematika dakwah

4.3 Mendemosntrasikan sikap istikomah Rasulullah SAW dalam menghadapi tantangan
kaum kafir, sesuai isi kandungan Q.S. al-Lahab (111) dan  Q.S an-Nasr (110)

C. Indikator

1. Membaca Q.S al-Lahab dan an-Nasr dengan baik dan benar

2. Menjelaskan arti Q.S al-Lahab dan Q.S an-Nasr

3. Menjelaskan keterkaitan dakwah dan istiqamah menurut firman Allah dalam QS-

Lahab dan an-Nasr
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D. Tujuan

1. Siswa mampu membaca Q.S. al-Lahab (111) dan Q.S an-Nashr (110)

2. Siswa mampu menjelaskan arti Q.S al-Lahab dan Q.S an-Nasr

3. Siswa mampu Menjelaskan keterkaitan dakwah dan istiqamah menurut firman Allah

dalam QS-Lahab dan an-Nasr

E. Materi Pembelajaran

1) Fakta

 Pengertian optimis dan istiqomah

2) Konsep

 Isi kandungan QS.al-Lahaab dan QS.al-Nashr

3) Prosedur

 Membaca, menulis, menerjemah, menghafal dan menjelaskan isi kandungan

QS.al-Lahaab dan QS.al-Nashr

 Membaca, menulis, menerjemah, menghafal dan menjelaskan hadis riwayat

Ahmad Menjelaskan pentingnya sikap optimis dan istiqamah Mensimulasikan

sikap istiqomah Rasulullah SAW dalam berdakwah

F. Media, alat dan sumber belajar

1. Alat/Bahan : Laptop, spidol, papan tulis, dan lembar crossword puzzle.

2. Sumber Belajar :  Al-Qur’an Hadis (Kemendikbud), serta buku-buku yang relevan dan

internet

G. Strategi Pembelajaran

 Pendekatan : Scientific
 Metode : Ceramah, tanya jawab, dan iqra
 Strategi : Crossword puzzle.

F. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan Pendahuluan ( 15 Menit)

Orientasi

 Mengucapkan salam, berdo’a,  mengabsen dan  mengkondisikan kelas.

Apersepsi

 Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang hal-hal yang

berkaitan dengan materi minggu lalu yang diketahui peserta didik.

Motivasi
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 Siswa di beri penjelasan tentang manfaat mempelajari materi tentang optimis

dan istiqomah dalam berdakwah yang akan dipelajari

Pemberian Acuan

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

 Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok

 Peserta didik menyimak mekanisme pelaksanaan pembelajaran

2. Kegiatan inti (45 Menit)

a. Mengamati

1. Siswa membaca dibuku cetak QS. al-Lahaab dan QS. al-Nashr

2. Siswa menerjemahkan QS. al-Lahaab dan QS. al-Nashr

3. Siswa mengamati di buku cetak tentang keterkaitan antara istiqamah dan

dakwah berdasarkan firman Allah pada QS. al-Lahaab dan QS. al-Nashr

4. Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan Dan peserta lain

mendengarkan.

5. Siswa mendengar uraian guru tentang keterkaitan dakwah dan istiqamah

berdasarkan firman Allah pada QS. al-Lahaab dan QS. al-Nashr

b. Menanya

1. Siswa menanyakan tentang penjelasan guru mengenai kaitan istiqamah dan

dakwah berdasarkan firman Allah pada QS. al-Lahaab dan QS. al-Nashr

2. Siswa memberi tanggapan atas pertanyaan yang diajukan guru atau teman

sejawat

3. Siswa mengungkapkan pendapat atau komentar atas penjelasan guru tentang

kaitan dakwah dan istiqamah berdasarkan firman Allah pada QS. al-

Lahaab dan QS. al-Nashr
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c. Mengeksplorasi

1. Guru menulis kata-kata kunci yang berhubungan dengan materi pelajaran

yang telah diberikan.

2. Guru Membuat kisi-kisi yang dapat diisi dengan kata-kata yang telah dipilih

3. Guru membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah kata-kata

yang telah dibuat

4. Siswa mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk media cetak dan

elektronik tentang kaitan dakwah dan istiqamah

5. Guru membagikan lembar teka teki silang kepada siswa bedasarkan

kelompok yang telah dibagikan

6. Siswa menerima lembar teka teki silang yang telah dibagikan oleh guru

d. Mengasosiasi

1. Guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap kelompok harus mencari

jawaban berdasarkan soal yang telah disiapkan

2. Guru meminta siswa untuk mengisi jawaban .mendatar atau menurun

berdasarkan petunjuk nomor pertanyaan.

3. Siswa mengisi jawaban .mendatar atau menurun berdasarkan petunjuk nomor

pertanyaan.

4. Guru membatasi waktu mengerjakan teka-teki silang

5. Menganalisis materi yang diajarkan tentang dakwah dan istiqamah

e. Mengkomunikasikan

1. Guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap kelompok harus mencari

jawaban berdasarkan soal yang telah disiapkan

2. Guru meminta siswa untuk mengisi jawaban .mendatar atau menurun

berdasarkan petunjuk nomor pertanyaan.

3. Guru menjelaskan kembali materi yang diajarkan dengan singkat.

3. Kegiatan Penutup (15 Menit)

1. Guru memberikan penguatan terhadap materi yang di paparkan dengan

mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan.

2. Guru bersama siswa memberikan klasifikasi dan kesimpulan pada materi

yang telah diajarkan.
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3. Guru memberikan hadiah pada kelompok yang mengerjakan paling cepat dan

benar

4. Peserta didik mendengarkan arahan guru untuk materi pada pertemuan

berikutnya.

5. Guru menutup pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk sama-

sama membaca hamdalah, dan memberi salam.

G. Penilaian

Penilaian dilakukan menggunakan penilaian otentik yang meliputi penilaian sikap,

pengetahuan dan keterampilan. Format penilaian sebagai berikut:

a. Prosedur dan Pedoman Penilaian

 Prosedur Penilaian

No Aspek yang Di nilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian
1 Pengetahuan Pengamatan Saat presentase

2 Sikap
 Observasi

Pengamatan Selama
pembelajaran

3 Keterampilan Pengamatan

 Pedoman penilaian

Format Penilaian Pengamatan (Observasi)

Mata  Pelajaran : Al-Quran Hadis

Kelas / Semester :  VII A/Genap

Materi  Pokok : Istiqamah Kunci Keberhasilanku

Hari/tanggal :

NO Nama Siswa L/P Aspek yang diamati
Keaktifan Kerjasama Disiplin

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

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria:

4 = Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan

3= Sering, apabila sering melakukan dan kadang-kadang tidak melakukan sesuai pernyataan

2 = Kadang, apabila sering tidak melakukan dan kadang melakukan sesuai pernyataan

1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan sesuai pernyataan

Petunjuk pemberian skor: Pemberian nilai akhir menggunakan skala 1-4

∑ Skor perolehan
Nilai = X  4

Skor Maksimal

Apabila nilai yang diperoleh :

 3,66 – 4,00 = Sangat baik

 2,66 – 3,65 = Baik

 1,33 – 2,65 = Cukup

 ≤ – 1,32 = Kurang

b. Aspek Pengetahuan (KI. 3)

 Soal evaluasi materi pelajaran

 Rubrik Penilaian PG

No. Soal Skor
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
Dst Skor

Skor maksimal = 10 x 10 = 100
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Nilai : Jumlah Skor yang diperoleh (uraian) x 100
Jumlah Skor Maksimal

Guru Mata Pelajaran
Al-Qur’an Hadis

Sitti Al-Akhyar, S.Pd

Lasalimu, Kamis 03 Mei 2018
Peneliti

Nur Amalia S
Nim. 14010101073

Mengetahui,
Kepala MTsN 3 Buton

Dra. Marwan
NIP: 196705282000032000
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Lampiran 4.1
(Pertemuan 4 siklus II)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : MTs Negeri 3 Buton
Kelas/Semester : VII/2
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Topik : ISTIQAMAH KUNCI KEBERHASILANKU
Pertemuan ke - : 4
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit

A. Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggungjawab, peduli

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan  dan

keberadaannya.

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena

dan kejadian tampak mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar

3.3 Memahami isi kandungan Q.S. al-Lahab (111) dan Q.S an-Nasr (110) dalam
problematika dakwah

4.3 Mendemosntrasikan sikap istikomah Rasulullah SAW dalam menghadapi tantangan
kaum kafir, sesuai isi kandungan Q.S. al-Lahab (111) dan  Q.S an-Nasr (110)

C. Indikator

1. Mendeskripsikan isi kandungan QS al-Lahab (111) problematika dakwah

2. Mengidentifikasi kandungan surah Nasr (110) problematika dakwah

3. Mengaitkan isi kandungan QS-Lahab dan an-Nasr tentang problematika dakwah

dengan fenomena kehidupan

4. Mensimulasikan sikap istiqamah Rasulullah SAW dalam berdakwah



125

D. Tujuan

1. Siswa mampu mendeskripsikan kandungan al-Lahab (111) problematika dakwah

2. Siswa mampu Mengidentifikasi kandungan surah an-Nasr (110) problematika

dakwah

3. Siswa mampu Mengaitkan isi kandungan al-Lahab dan an-Nasr tentang

problematika dakwah dengan fenomena kehidupan

4. Siswa mampu mensimulasikan sikap istikomah Rasulullah SAW dalam berdakwah

E. Materi Pembelajaran

1) Fakta

 Pengertian optimis dan istiqomah

2) Konsep

 Isi kandungan QS.al-Lahaab dan QS.al-Nashr

3) Prosedur

 Membaca, menulis, menerjemah, menghafal dan menjelaskan isi kandungan

QS.al-Lahaab dan QS.al-Nashr

 Membaca, menulis, menerjemah, menghafal dan menjelaskan hadis riwayat

Ahmad Menjelaskan pentingnya sikap optimis dan istiqamah Mensimulasikan

sikap istiqomah Rasulullah SAW dalam berdakwah

F. Media, alat dan sumber belajar

1. Alat/Bahan : Laptop, spidol, papan tulis, dan lembar crossword puzzle.

2. Sumber Belajar :Al-Qur’an Hadis (Kemendikbud), serta buku-buku yang relevan

dan internet

G. Strategi Pembelajaran

 Pendekatan : Scientific

 Metode : Ceramah, tanya jawab, dan iqra.

 Strategi : Crossword puzzle

H. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan Pendahuluan ( 15 Menit)

Orientasi

 Mengucapkan salam, berdo’a,  mengabsen dan  mengkondisikan kelas.

Apersepsi

 Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang hal-hal yang

berkaitan dengan materi minggu lalu yang diketahui peserta didik.
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Motivasi

 Siswa di beri penjelasan tentang manfaat mempelajari materi tentang optimis

dan istiqomah dalam berdakwah yang akan dipelajari

Pemberian Acuan

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

 Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok

 Peserta didik menyimak mekanisme pelaksanaan pembelajaran

2. Kegiatan inti (45 Menit)

a. Mengamati

 Membaca Q.S Al-Lahab dan An-Nasr
 Mengidentifikasi kandungan Q.S. al-Lahab (111) dan Q.S an-Nasr

(110)tentang problematika dakwah
 Menyimak Penjelasan pengantar kegiatan  secara garis besar/global tentang

Q.S Al-Lahab dan An-Nasr dan terjemahannya serta Simulasi sikap
dakwah Rosulullah SAW dalam menghadapi tantangan kaum kafir

b. Menanya

 Mengajukan pertanyaan tentang : Q.S Al-Lahab dan An-Nasr dan

terjemahannya serta Simulasi sikap dakwah Rosulullah SAW dalam

menghadapi tantangan kaum kafir yang tidak dipahami dari apa yang

diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa

yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang

bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu,

kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang

perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.



127

c. Mengeksplorasi

1. Guru menulis kata-kata kunci yang berhubungan dengan materi pelajaran

yang telah diberikan.

2. Guru Membuat kisi-kisi yang dapat diisi dengan kata-kata yang telah dipilih

3. Guru membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah kata-kata

yang telah dibuat.

4. Siswa mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk media cetak dan

elektronik tentang problematika dakwah Rasulullah.

5. Guru membagikan lembar teka teki silang kepada siswa bedasarkan

kelompok yang telah dibagikan.

6. Siswa menerima lembar teka teki silang yang telah dibagikan oleh guru

d. Mengasosiasi

1. Guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap kelompok harus mencari

jawaban berdasarkan soal yang telah disiapkan.

2. Guru meminta siswa untuk mengisi jawaban .mendatar atau menurun

berdasarkan petunjuk nomor pertanyaan.

3. Siswa mengisi jawaban .mendatar atau menurun berdasarkan petunjuk

nomor pertanyaan.

4. Guru membatasi waktu mengerjakan teka-teki silang

5. Menganalisis materi yang diajarkan tentang dakwah dan istiqamah

e. Mengkomunikasikan

1. Guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap kelompok harus mencari

jawaban berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan

2. Guru meminta siswa untuk mengisi jawaban .mendatar atau menurun

berdasarkan petunjuk nomor pertanyaan.

3. Guru menjelaskan kembali materi yang diajarkan dengan singkat.

3. Kegiatan Penutup (15 Menit)

1. Guru memberikan penguatan terhadap materi yang dipaparkan dengan

mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan.

2. Guru bersama siswa memberikan klasifikasi dan kesimpulan pada materi

yang telah diajarkan.

3. Guru memberikan tes atau soal sebagai hasil siklus 2

4. Guru memberikan hadiah pada kelompok yang mengerjakan paling cepat

dan benar



128

5. Peserta didik mendengarkan arahan guru untuk materi pada pertemuan

berikutnya.

6. Guru menutup pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk sama-

sama membaca hamdalah, dan memberi salam.

b. Penilaian

Penilaian dilakukan menggunakan penilaian otentik yang meliputi penilaian sikap,

pengetahuan dan keterampilan. Format penilaian sebagai berikut:

a. Prosedur dan Pedoman Penilaian

 Prosedur Penilaian

No Aspek yang Di nilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian
1 Pengetahuan Pengamatan Saat presentase

2 Sikap
 Observasi

Pengamatan Selama
pembelajaran

3 Keterampilan Pengamatan

 Pedoman penilaian

Format Penilaian Pengamatan (Observasi)

Mata  Pelajaran : Al-Quran Hadis
Kelas / Semester :  VII A/Genap
Materi  Pokok : Istiqamah Kunci Keberhasilanku
Hari/tanggal :
NO Nama Siswa L/P Aspek yang diamati

Keaktifan Kerjasama Disiplin

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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15
16
17
18
19
20
21

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria:

4  = Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
3 = Sering, apabila sering melakukan dan kadang-kadang tidak melakukan sesuai pernyataan
2 = Kadang, apabila sering tidak melakukan dan kadang melakukan sesuai pernyataan
1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan sesuai pernyataan

Petunjuk pemberian skor: Pemberian nilai akhir menggunakan skala 1-4

∑ Skor perolehan
Nilai = X  4

Skor Maksimal

Apabila nilai yang diperoleh :

 3,66 – 4,00 = Sangat baik
 2,66 – 3,65 = Baik
 1,33 – 2,65 = Cukup
 ≤ – 1,32 = Kurang

b. Aspek Pengetahuan (KI. 3)

 Soal evaluasi materi pelajaran

 Rubrik Penilaian Esay

No. Soal Skor
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
Dst Skor

Skor maksimal = 10 x 10 = 100

Nilai : Jumlah Skor yang diperoleh (uraian) x 100
Jumlah Skor Maksimal
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Lampiran 3.2
(pertemuan 3 siklus II)

Istiqamah Kunci  Keberhasilanku

Dakwah berasal dari kata bahasa Arab دعوة –یدعو –دعا  yang berarti menyeru. Menurut
istilah dakwah adalah ajakan untuk berbuat baik dan beriman kepada Allah SWT sesuai
dengan syariat Islam. Dalam perkembangan Islam, dakwah Rasulullah SAW untuk menyeru
kepada kebenaran tidak akan pernah kehabisan cerita. Mulai cerita tentang dimulainya tugas
dakwah secara sembunyi-sembunyi, kekerasan hati kaum kafir Quraisy, usaha orang-orang
kafir untuk menyelakai beliau, sampai beliau diutus untuk hijrah ke Yastrib hingga beliau
kembali ke kampung halaman Makkah Al-Mukarramah pada saat fathu Makkah. Rasulullah
SAW dengan keluhuran akhlaknya, keindahan tutur kata, kebaikan perilakunya hingga
ucapannya yang tidak pernah bohong, mampu menjadikan kaum kafir Quraisy percaya dan
memberinya julukan ”al-Amiin”. Meskipun mereka mengingkarinya dan enggan mengikuti
ajaran Islam.

Diantara kisah tentang dakwah Rasulullah adalah saat beliau disiksa secara luar biasa
oleh kaum kafir Quraisy tersebut, saat beliau dilempari kotoran, saat beliau dicaci maki,
difitnah hingga rencana pembunuhan terhadap beliau yang tak pernah terwujud. Bagaimana
Rasulullah SAW menyikapi hal tersebut? Marahkah beliau? Sekali-kali tidak. Beliau sangat
sabar, tabah dan mendoakan mereka agar mereka mendapat hidayah.

Optimis dan Istiqamah adalah Inti Perjuangan

Adalah hal yang wajar saat seseorang harus mencapai keberhasilan dengan
perjuangan. Dan dalam proses mencapai keberhasilan, kendala dan kesulitan pasti akan ikut
mewarnai proses perjuangan. Rasulullah SAW berjuang menyebarkan risalah kebenaran di
tengah-tengah kekerasan hati kaumnya. Namun dengan ketabahan dan penuh istiqamah
beliau mampu melaluinya. Wali songo berusaha untuk menanamkan tauhid pada penduduk
yang masih awam sekali dan dengan istiqamahnya hal tersebut juga dapat dikatakan menuai
keberhasilan dan masih banyak lagi kisah yang lain. Maka bagi kita para pelajar, tidak perlu
mengeluh apalagi meratapi kesulitan kita untuk mencapai apa yang kita harapkan.

Istiqamah adalah sikap teguh pendirian, dan konsekuen dalam tindakan. Istiqamah
adalah sikap hati yang tidak mudah patah, tidak mudah diguncang badai dan istiqamah adalah
sikap memegang teguh kebenaran. Seseorang yang istiqamah pastilah tidak akan goyah
walaupun diterjang gelombang besar. Maka sikap istiqamah merupakan sikap positif yang
harus dimiliki seorang muslim, termasuk pelajar yang sedang dalam masa perjuangan
menggapai cita dan asa.

Berbicara masalah perjuangan dan keberhasilan, maka sikap optimis dan istiqamah
mutlak harus bersanding. Dimana keteguhan hati yang tidak mudah tergoyahkan harus
diiringi dengan sikap optimis akan keberhasilan. Sebagai pelajar, hendaknya ia bersikap
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optimis dan istiqamah dalam menuntut ilmu, melaksanakan kewajiban-kewajibanya,
menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya.

Allah juga memperhatikan pentingnya sikap istiqamah ini, sebagaimana firmanNya
dalam QS. Al-Ahqaf ayat 13:

ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا فَال َخْوٌف َعلَْیِھْم َوال ُھْم یَْحَزنُونَ إِنَّ الَِّذیَن قَالُوا  َّ َربُّنَا ا

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah", kemudian mereka
tetap istiqamah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula)
berduka cita.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim:

یا : قلت: عن أبي َعمرو وقیل أبي َعمرة سفیان بن عبد هللا رضي هللا عنھ قال
، : "قُل لي في اإلسالم قوالً ال أسأل عنھ أحداً غیرك؟ قال!رسول هللا قل آمنُت با

.رواه مسلم" ثم استقم

Dari Abu ‘Amrah Sufyan bin ‘Abdullah Al-Tsaqafiy radhiyallahu anhu, ia berkata : “Aku telah berkata : ‘Wahai
Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam, suatu perkataan yang aku tak akan dapat menanyakannya
kepada seorang pun kecuali kepadamu.’ Bersabdalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam : ‘Katakanlah :
Aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqamalah kamu." (HR. Muslim).

Kedua dalil naqli tersebut sangatlah identik. Keduanya mengajarkan pentingnya sikap
istiqamah dalam kebenaran. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengamalkannya
dalam kehidupan kita.  Istiqamah sangat berpengaruh kepada keberhasilan kita. Dalam
kaitannya dengan dakwah, maka sikap istiqamah mutlak sangat diperlukan untuk tetap
berbuat baik dan dapat menyebarkan kebaikan.

 ISI KANDUNGAN QS. AL-LAHAB DAN AN-NASHR TENTANG
ISTIQOMAH DALAM BERDAKWAH

QS. Al-Lahab

Ayat Terjemah Bunyi ayat

1
Binasalah kedua tangan Abu
Lahab dan sesungguhnya dia
akan binasa





2
Tidaklah berfaedah kepadanya
harta bendanya dan apa yang
ia usahakan
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3
Kelak dia akan masuk ke
dalam api yang bergejolak





4
Dan (begitu pula) istrinya,
pembawa kayu bakar






5
Yang di lehernya ada tali dari
sabut





Di dalam surah ini Allah menceritakan kisah Abu Lahab dan isterinya yang menentang
Rusulullah saw.. Keduanya akan mendapat kecelakaan dengan dimasukkan kedalam api
neraka sedangkan semua harta kekayaan mereka pada saat  itu tidak akan dapat
menolongnya, demikian juga segala usaha-usahanya.

Yang dimaksudkan dengan tangan Abu Lahab dalam surah ini ialah diri Abu Lahab
sendiri, dan isterinya yang bernama Arwa binti Harb (Umi Jamil saudara Abu Sufyan) digelar
dengan gelaran 'pembawa kayu api' adalah kerana ia selalu menyebarkan fitnah untuk
memburuk-burukkan Nabi saw. dan kaum muslimin. Betapa perjuangan Rasulullah pada saat
ini benar-benar berat mengingat problem dan kendala bersumber dari kerabat beliau sendiri,
paman beliau sendiri yaitu Abu Lahab dan isterinya.

Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa abu Lahab pernah mengatakan “jika yang dikatakan
oleh anak saudaraku itu benar, maka akan kutebus diriku diriku di hari kiamat nanti dengan
isteri dan anakku.” Maka turunlah ayat kedua yang artinya “tidaklah berguna baginya
hartanya dan yang ia usahkan (anak-anaknya)

Ayat 4—5 menjelaskan tentang vonis hukuman Abu Lahab yang sudah ditentukan oleh
Allah dalam al-Qur’an yaitu kelak ia akan mesuk ke dalam bara api yang sangat bergejolak.
Hukuman yang demikian juga dialami oleh isterinya yang mendapat julukan pembawa kayu
bakar yang dilehernya terdapat tali sabut. Diriwayatkan oleh Sa’id bin Musayyab bahwa dia
adalah wanita yang memiliki kalung yang sangat mahal di lehernya. Kemudian ia berkata
“aku akan mendermakan kalung ini untuk melancarkan permusuhan kepada Nabi
Muhammad SAW”) dengan demikian Allahpun memberikan siksaan kepadanya di dalam
neraka nanti dengan tali dari sabut.

QS. An-Nasr

Ayat Terjemah Bunyi ayat

1
Apabila Telah datang
pertolongan Allah dan
kemenangan,






2
Dan kamu lihat manusia
masuk agama Allah dengan
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berbondong-bondong, 




3

Maka bertasbihlah dengan
memuji Tuhanmu dan
mohonlah ampun kepada-
Nya. Sesungguhnya dia
adalah Maha Penerima
taubat.









Penjelasan Surat

Surat ini memberitahukan tentang dekatnya kematian Rasulullah SAW, maksud ayat
1 dalam surat ini “ketahuilah oleh kamu Muhammad, bahwa bila Engkau telah menaklukkan
kota Makkah, kampong halaman yang telah mengeluarkan kamu, dan orang-orang sudah
masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka perhatian Kami kepadamu telah
berakhir, lalu bersiap-siaplan untuk menghadap Kami. Sebab akhirat adalah lebih baik
bagimu daripada dunia. Dan kelak, Tuhanmu akan memberimu pemberian dan kamu akan
puas.” Itulah sebabnya maka Allah berfirman “maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu
dan mohonlah ampun kepadaNya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima tobat.” Semua sudah
sepakat bahwa yang dimaksud dengan kemenangan di sini adalah penaklukan kota
Makkah.sebab warga Arab yang tinggal di dusun-dusun menyatakan keislamannya secara
berbondong-bondong, dengan kemenangan Rasulullah SAW dan pasukannya. Mereka
meyakini bahwa jika dia,Muhammad mampu mengalahkan warganya maka dialah benar-
benar seorang Nabi utusan Allah.

Surat ini, akan mengingatkan kita awal pada perjuangan Nabi Muhammad di Makkah
sebagaimana dijelaskan pada QS. Al-Lahab, dan akhir dari perjuangan beliau adalah fathu
Makkah, dimana umat Islam mampu memasuki kampong halamannya selama kurang lebih 8
tahun ditinggalkannya demi memperoleh rahmat Allah. Mereka rela meninggalkan sanak
keluarga, kampong halaman untuk ikut hijrah bersama Rasulullah ke Yasrib. Namun Allah
tidak menyia-nyiakan mereka, hingga memberikan kepada mereka kemampuan dan
kemenangan dalam menaklukan makkah…sungguh ini merupakan pelajaran berharga bagi
kita untuk tidak berputus asa dalam berjuang, yakinlah pasti Allah akan memberikan jalan
keluar dan kemenangan jika kita senantiasa istiqamah dalam kebenaran dan menyampaikan
kebenaran.
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Lampiran 4.2
(pertemuan 4 siklus II)

Istiqamah Kunci  Keberhasilanku

Dakwah berasal dari kata bahasa Arab دعوة –یدعو –دعا  yang berarti menyeru. Menurut
istilah dakwah adalah ajakan untuk berbuat baik dan beriman kepada Allah SWT sesuai
dengan syariat Islam. Dalam perkembangan Islam, dakwah Rasulullah SAW untuk menyeru
kepada kebenaran tidak akan pernah kehabisan cerita. Mulai cerita tentang dimulainya tugas
dakwah secara sembunyi-sembunyi, kekerasan hati kaum kafir Quraisy, usaha orang-orang
kafir untuk menyelakai beliau, sampai beliau diutus untuk hijrah ke Yastrib hingga beliau
kembali ke kampung halaman Makkah Al-Mukarramah pada saat fathu Makkah. Rasulullah
SAW dengan keluhuran akhlaknya, keindahan tutur kata, kebaikan perilakunya hingga
ucapannya yang tidak pernah bohong, mampu menjadikan kaum kafir Quraisy percaya dan
memberinya julukan ”al-Amiin”. Meskipun mereka mengingkarinya dan enggan mengikuti
ajaran Islam.

Diantara kisah tentang dakwah Rasulullah adalah saat beliau disiksa secara luar biasa
oleh kaum kafir Quraisy tersebut, saat beliau dilempari kotoran, saat beliau dicaci maki,
difitnah hingga rencana pembunuhan terhadap beliau yang tak pernah terwujud. Bagaimana
Rasulullah SAW menyikapi hal tersebut? Marahkah beliau? Sekali-kali tidak. Beliau sangat
sabar, tabah dan mendoakan mereka agar mereka mendapat hidayah.

Optimis dan Istiqamah adalah Inti Perjuangan

Adalah hal yang wajar saat seseorang harus mencapai keberhasilan dengan
perjuangan. Dan dalam proses mencapai keberhasilan, kendala dan kesulitan pasti akan ikut
mewarnai proses perjuangan. Rasulullah SAW berjuang menyebarkan risalah kebenaran di
tengah-tengah kekerasan hati kaumnya. Namun dengan ketabahan dan penuh istiqamah
beliau mampu melaluinya. Wali songo berusaha untuk menanamkan tauhid pada penduduk
yang masih awam sekali dan dengan istiqamahnya hal tersebut juga dapat dikatakan menuai
keberhasilan dan masih banyak lagi kisah yang lain. Maka bagi kita para pelajar, tidak perlu
mengeluh apalagi meratapi kesulitan kita untuk mencapai apa yang kita harapkan.

Istiqamah adalah sikap teguh pendirian, dan konsekuen dalam tindakan. Istiqamah
adalah sikap hati yang tidak mudah patah, tidak mudah diguncang badai dan istiqamah adalah
sikap memegang teguh kebenaran. Seseorang yang istiqamah pastilah tidak akan goyah
walaupun diterjang gelombang besar. Maka sikap istiqamah merupakan sikap positif yang
harus dimiliki seorang muslim, termasuk pelajar yang sedang dalam masa perjuangan
menggapai cita dan asa.

Berbicara masalah perjuangan dan keberhasilan, maka sikap optimis dan istiqamah
mutlak harus bersanding. Dimana keteguhan hati yang tidak mudah tergoyahkan harus
diiringi dengan sikap optimis akan keberhasilan. Sebagai pelajar, hendaknya ia bersikap
optimis dan istiqamah dalam menuntut ilmu, melaksanakan kewajiban-kewajibanya,
menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya.

Allah juga memperhatikan pentingnya sikap istiqamah ini, sebagaimana firmanNya
dalam QS. Al-Ahqaf ayat 13:
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ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا فَال َخْوٌف َعلَْیِھْم َوال ُھْم یَْحَزنُونَ إِنَّ الَِّذیَن قَالُوا  َّ َربُّنَا ا
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah", kemudian mereka
tetap istiqamah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula)
berduka cita.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim:

یا : قلت: عن أبي َعمرو وقیل أبي َعمرة سفیان بن عبد هللا رضي هللا عنھ قال
، : "قُل لي في اإلسالم قوالً ال أسأل عنھ أحداً غیرك؟ قال!رسول هللا قل آمنُت با

.رواه مسلم" ثم استقم

Dari Abu ‘Amrah Sufyan bin ‘Abdullah Al-Tsaqafiy radhiyallahu anhu, ia berkata : “Aku telah berkata : ‘Wahai
Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam, suatu perkataan yang aku tak akan dapat menanyakannya
kepada seorang pun kecuali kepadamu.’ Bersabdalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam : ‘Katakanlah :
Aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqamalah kamu." (HR. Muslim).

Kedua dalil naqli tersebut sangatlah identik. Keduanya mengajarkan pentingnya sikap
istiqamah dalam kebenaran. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengamalkannya
dalam kehidupan kita.  Istiqamah sangat berpengaruh kepada keberhasilan kita. Dalam
kaitannya dengan dakwah, maka sikap istiqamah mutlak sangat diperlukan untuk tetap
berbuat baik dan dapat menyebarkan kebaikan.

 ISI KANDUNGAN QS. AL-LAHAB DAN AN-NASHR TENTANG
ISTIQOMAH DALAM BERDAKWAH

QS. Al-Lahab

Ayat Terjemah Bunyi ayat

1
Binasalah kedua tangan Abu
Lahab dan sesungguhnya dia
akan binasa





2
Tidaklah berfaedah kepadanya
harta bendanya dan apa yang
ia usahakan





3
Kelak dia akan masuk ke
dalam api yang bergejolak





4
Dan (begitu pula) istrinya,
pembawa kayu bakar






5
Yang di lehernya ada tali dari
sabut
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Di dalam surah ini Allah menceritakan kisah Abu Lahab dan isterinya yang menentang
Rusulullah saw.. Keduanya akan mendapat kecelakaan dengan dimasukkan kedalam api
neraka sedangkan semua harta kekayaan mereka pada saat  itu tidak akan dapat
menolongnya, demikian juga segala usaha-usahanya.

Yang dimaksudkan dengan tangan Abu Lahab dalam surah ini ialah diri Abu Lahab
sendiri, dan isterinya yang bernama Arwa binti Harb (Umi Jamil saudara Abu Sufyan) digelar
dengan gelaran 'pembawa kayu api' adalah kerana ia selalu menyebarkan fitnah untuk
memburuk-burukkan Nabi saw. dan kaum muslimin. Betapa perjuangan Rasulullah pada saat
ini benar-benar berat mengingat problem dan kendala bersumber dari kerabat beliau sendiri,
paman beliau sendiri yaitu Abu Lahab dan isterinya.

Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa abu Lahab pernah mengatakan “jika yang dikatakan
oleh anak saudaraku itu benar, maka akan kutebus diriku diriku di hari kiamat nanti dengan
isteri dan anakku.” Maka turunlah ayat kedua yang artinya “tidaklah berguna baginya
hartanya dan yang ia usahkan (anak-anaknya)

Ayat 4—5 menjelaskan tentang vonis hukuman Abu Lahab yang sudah ditentukan oleh
Allah dalam al-Qur’an yaitu kelak ia akan mesuk ke dalam bara api yang sangat bergejolak.
Hukuman yang demikian juga dialami oleh isterinya yang mendapat julukan pembawa kayu
bakar yang dilehernya terdapat tali sabut. Diriwayatkan oleh Sa’id bin Musayyab bahwa dia
adalah wanita yang memiliki kalung yang sangat mahal di lehernya. Kemudian ia berkata
“aku akan mendermakan kalung ini untuk melancarkan permusuhan kepada Nabi
Muhammad SAW”) dengan demikian Allahpun memberikan siksaan kepadanya di dalam
neraka nanti dengan tali dari sabut.

QS. An-Nasr

Ayat Terjemah Bunyi ayat

1
Apabila Telah datang
pertolongan Allah dan
kemenangan,






2
Dan kamu lihat manusia
masuk agama Allah dengan
berbondong-bondong,









3

Maka bertasbihlah dengan
memuji Tuhanmu dan
mohonlah ampun kepada-
Nya. Sesungguhnya dia
adalah Maha Penerima
taubat.









Penjelasan Surat

Surat ini memberitahukan tentang dekatnya kematian Rasulullah SAW, maksud ayat
1 dalam surat ini “ketahuilah oleh kamu Muhammad, bahwa bila Engkau telah menaklukkan
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kota Makkah, kampong halaman yang telah mengeluarkan kamu, dan orang-orang sudah
masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka perhatian Kami kepadamu telah
berakhir, lalu bersiap-siaplan untuk menghadap Kami. Sebab akhirat adalah lebih baik
bagimu daripada dunia. Dan kelak, Tuhanmu akan memberimu pemberian dan kamu akan
puas.” Itulah sebabnya maka Allah berfirman “maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu
dan mohonlah ampun kepadaNya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima tobat.” Semua sudah
sepakat bahwa yang dimaksud dengan kemenangan di sini adalah penaklukan kota
Makkah.sebab warga Arab yang tinggal di dusun-dusun menyatakan keislamannya secara
berbondong-bondong, dengan kemenangan Rasulullah SAW dan pasukannya. Mereka
meyakini bahwa jika dia,Muhammad mampu mengalahkan warganya maka dialah benar-
benar seorang Nabi utusan Allah.

Surat ini, akan mengingatkan kita awal pada perjuangan Nabi Muhammad di Makkah
sebagaimana dijelaskan pada QS. Al-Lahab, dan akhir dari perjuangan beliau adalah fathu
Makkah, dimana umat Islam mampu memasuki kampong halamannya selama kurang lebih 8
tahun ditinggalkannya demi memperoleh rahmat Allah. Mereka rela meninggalkan sanak
keluarga, kampong halaman untuk ikut hijrah bersama Rasulullah ke Yasrib. Namun Allah
tidak menyia-nyiakan mereka, hingga memberikan kepada mereka kemampuan dan
kemenangan dalam menaklukan makkah…sungguh ini merupakan pelajaran berharga bagi
kita untuk tidak berputus asa dalam berjuang, yakinlah pasti Allah akan memberikan jalan
keluar dan kemenangan jika kita senantiasa istiqamah dalam kebenaran dan menyampaikan
kebenaran.
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Lampiran 3.3
(Pertemuan 3 siklus II)

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN
PEMBELAJARAN

Pertemuan pertama

Nama Sekolah : MTsN 3 Buton
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Materi : Istiqamah Kunci Keberhasilanku
Kelas : VII A
Waktu : (2 x 40)
Siklus/Pertemuan : II/ 3

No Aspek yang diamati Terlaksana Catatan

1 A. Pendahuluan Ya Tidak

1. Guru mengawali
pembelajaran dengan ucapan
salam dan doa



2. Guru mengabsensi siswa 
3. Guru mengkondisikan kelas
4. Guru menanyakan kesiapan

siswa dalam mengikuti
pembelajaran



5. Guru menjelaskan manfaat
belajar


6. Guru memberikan motivasi

kepada siswa


7. Guru menyampaikan topik
materi dan tujuan
pembelajaran.



8. Guru melaksanakan proses
pembelajaran


2 B. Kegiatan Inti

1. Guru menjelaskan materi
pelajaran


2. Guru melakukan tanya

jawab kepada siswa


3. Guru memberi komentar
atas pertanyaan atau
jawaban siswa



4. Guru mengumpulkan
materi pelajaran dari
berbagai sumber



5. Guru menghubungkan
materi yang diajarkan
dengan kehidupan sehari-
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hari
6. Guru menganalisis hasil

materi pembelajaran


7. Guru menulis kata kunci
yang berhubungan dengan
materi yang telah diberikan



8. Guru membuat kisi-kisi
yang dapat diisi dengan
kata-kata yang telah dipilih



9. Guru membagikan lembar
teka teki silang kepada
siswa berdasarkan
kelompok



10. Guru menjelaskan kepada
siswa bahwa setiap
kelompok harus mencari
jawaban berdasarkan soal
yang telah disiapkan



11. Guru meminta siswa untuk
mengisi jawaban .mendatar
atau menurun berdasarkan
petunjuk nomor pertanyaan.



12. Guru membatasi waktu

mengerjakan teka teki silang


13. Guru meminta siswa
mewakili kelompoknya
masing-masing untuk
membacakan jawaban dan
pertanyaan yang telah diisi
pada lemba teka teki silang



14. Guru menguasai kelas 
3 C. Penutup

1. Guru memberikan
penguatan kepada siswa
terhadap materi yang
diajarkan



2. Guru memberikan
klasifikasi dan kesimpulan
pada materi yang telah
diajarkan dengan singkat



3. Guru memberikan hadiah
pada kelompok yang
mengerjakan paling cepat
dan benar



4. Guru memberikan arahan
dan menyampaikan materi
yang akan dipelajari pada
pertemuan berikutnya



5. Guru memberi motivasi
belajar dan pesan-pesan
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moral kepada siswa
6. Guru menutup pelajaran

dengan membaca hamdalah
dan memberi salam



Keterangan :

0 = tidak terlaksana (tidak), apabila guru tidak melaksanakan indikator yang diamati.

1 = terlaksana (ya), apabila guru melaksanakan indikator yang diamati.

Pengamat

Sitti Al-Akhayar, S.Pd

Lasalimu, Kamis 3 Mei 2018
Peneliti

Nur Amalia S
Nim. 14010101143
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Lampiran 4.3
(Pertemuan 4 siklus II)

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN
PEMBELAJARAN

Pertemuan kedua

Nama Sekolah : MTsN 3 Buton
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Materi : Istiqamah Kunci Keberhasilanku
Kelas : VII A
Waktu : (2 x 40)
Siklus/Pertemuan : II / 4

No Aspek yang diamati Terlaksana Catatan

1 A. Pendahuluan Ya Tidak

1. Guru mengawali
pembelajaran dengan ucapan
salam dan doa



2. Guru mengabsensi siswa 
3. Guru mengkondisikan kelas 
4. Guru menanyakan kesiapan

siswa dalam mengikuti
pembelajaran



5. Guru menjelaskan manfaat
belajar


6. Guru memberikan motivasi

kepada siswa


7. Guru menyampaikan topik
materi dan tujuan
pembelajaran.



8. Guru melaksanakan proses
pembelajaran


2 B. Kegiatan Inti

1. Guru menjelaskan materi
pelajaran


2. Guru melakukan tanya

jawab kepada siswa


3. Guru memberi komentar
atas pertanyaan atau
jawaban siswa



4. Guru mengumpulkan
materi pelajaran dari
berbagai sumber



5. Guru menghubungkan
materi yang diajarkan
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dengan kehidupan sehari-
hari

6. Guru menganalisis hasil
materi pembelajaran


7. Guru menulis kata kunci

yang berhubungan dengan
materi yang telah diberikan



8. Guru membuat kisi-kisi
yang dapat diisi dengan
kata-kata yang telah dipilih



9. Guru membagikan lembar
teka teki silang kepada
siswa berdasarkan
kelompok



10. Guru menjelaskan kepada
siswa bahwa setiap
kelompok harus mencari
jawaban berdasarkan soal
yang telah disiapkan



11. Guru meminta siswa untuk
mengisi jawaban .mendatar
atau menurun berdasarkan
petunjuk nomor pertanyaan.



12. Guru membatasi waktu

mengerjakan teka teki silang


13. Guru meminta siswa
mewakili kelompoknya
masing-masing untuk
membacakan jawaban dan
pertanyaan yang telah diisi
pada lemba teka teki silang



14. Guru menguasai kelas 
3 C. Penutup

1. Guru memberikan
penguatan kepada siswa
terhadap materi yang
diajarkan



2. Guru memberikan
klasifikasi dan kesimpulan
pada materi yang telah
diajarkan dengan singkat



3. Guru membagikan soal
sebagai evaluasi materi yang
diajarkan



4. Guru memberikan hadiah
pada kelompok yang
mengerjakan paling cepat
dan benar



5. Guru memberikan arahan
dan menyampaikan materi
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yang akan dipelajari pada
pertemuan berikutnya

6. Guru memberi motivasi
belajar dan pesan-pesan
moral kepada siswa



7. Guru menutup pelajaran
dengan membaca hamdalah
dan memberi salam



Keterangan :

0 = tidak terlaksana (tidak), apabila guru tidak melaksanakan indikator yang diamati.

1 = terlaksana (ya), apabila guru melaksanakan indikator yang diamati.

Pengamat

Sitti Al-akhyar S.Pd

Lasalimu,Kamis 14 Mei 2018
Peneliti

Nur Amalia s
Nim. 14010101073
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Lampiran 3.4
(pertemuan 3 siklus II)

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA KEGIATAN
PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama

Nama Sekolah : MTsN 3 Buton
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Materi : Istiqamah Kunci Keberhasilanku
Kelas : VII A
Waktu : (2 x 40)
Siklus/Pertemuan : II / 3

No Aspek yang diamati Terlaksana Catatan

1 A. Pendahuluan Ya Tidak

1. Siswa menjawab salam
dari guru dan membaca
doa sebelum belajar



2. Siswa mendengarkan
namanya


3. Siswa siap dalam

mengikuti pelajaran


4. Siswa mampu menjawab
pertanyaan apresepsi dari
guru



5. Siswa mendengarkan
motivasi dari guru


6. Siswa mendengarkan

materi yang akan dipelajari


7. Siswa mendengarkan/
memperhatikan penjelasan
kompetensi dan tujuan
pembelajaran yang akan
dicapai



8. Siswa melaksanakan
proses pembelajaran


2 B. Kegiatan Inti

1. Siswa memperhatikan
penjelasan guru dengan
serius



2. Siswa menjawab
pertanyaan dari guru


3. Siswa bertanya kepada

guru


4. Antusias siswa dalam
mengikuti kegiatan
pembelajaran
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5. Siswa aktif mengikuti
ajakan serta arahan dari
guru



6. Siswa aktif bekerjasama
dengan teman


7. Siswa bertanya apabila

menemui kesulitan dalam
memahami pelajaran



8. Siswa mengumpulkan
data dari berbagai sumber
tentang pengetian dakwah



9. Siswa menerima lembar

teka teki silang yang telah

dibagikan oleh guru



10. Siswa mendengarkan
arahan guru tentang tata
cara mengisi lembar teka
teki silang.



11. Siswa mengisi jawaban
mendatar atau menurun
berdasarkan petunjuk
nomor pertanyaan.



12. Siswa mewakili

kelompoknya untuk

membacakan jawaban dan

pertanyaan yang telah diisi

pada lembar teka teki

silang



13. Siswa mendegarkan Guru

menjelaskan kembali

materi yang diajarkan

dengan singkat.



3 C. Penutup
1. Siswa mendengarkan

penguatan tentang materi
yang diajarkan guru



2. Siswa menyimpulkan
materi yang diajarkan oleh
guru



3. Kelompok yang menjawab
lembar TTS dengan cepat
dan benar menerima
hadiah dari guru



4. Siswa mendengarkan
materi yang akan dipelajari
selanjutnya



5. Siswa dan guru sama-sama
menutup pelajaran dengan
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membaca hamdalah dan
menjawab salam guru

Keterangan :

0 = tidak terlaksana (tidak), Apabila siswa tidak melaksanakan indikator yang diamati.

1 = terlaksana (ya), apabila siswa melaksanakan indikator yang diamati.

Pengamat

Sitti Al-akhyar, S.Pd

Lasalimu, Kamis 3 Mei 2018
Peneliti

Nur Amalia S
Nim. 14010101073
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Lampiran 4.4
(Pertemuan 4 siklus II)

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA KEGIATAN
PEMBELAJARAN

Pertemuan kedua

Nama Sekolah : MTsN 3 Buton
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Materi : Istiqamah Kunci Keberhasilanku
Kelas : VII A
Waktu : (2 x 40)
Siklus/Pertemuan : II / 4

No Aspek yang diamati Terlaksana Catatan

1 A. Pendahuluan Ya Tidak

1. Siswa menjawab salam
dari guru dan membaca
doa sebelum belajar



2. Siswa mendengarkan
namanya


3. Siswa siap dalam

mengikuti pelajaran


4. Siswa mampu menjawab
pertanyaan apresepsi dari
guru



5. Siswa mendengarkan
motivasi dari guru


6. Siswa mendengarkan

materi yang akan dipelajari


7. Siswa mendengarkan/
memperhatikan penjelasan
kompetensi dan tujuan
pembelajaran yang akan
dicapai



8. Siswa melaksanakan
proses pembelajaran


2 B. Kegiatan Inti

1. Siswa memperhatikan
penjelasan guru dengan
serius



2. Siswa menjawab
pertanyaan dari guru


3. Siswa bertanya kepada

guru


4. Antusias siswa dalam
mengikuti kegiatan
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pembelajaran
5. Siswa aktif mengikuti

ajakan serta arahan dari
guru



6. Siswa aktif bekerjasama
dengan teman


7. Siswa bertanya apabila

menemui kesulitan dalam
memahami pelajaran



8. Siswa mengumpulkan
data dari berbagai sumber
tentang pengetian dakwah



9. Siswa menerima lembar

teka teki silang yang

telah dibagikan oleh

guru



10. Siswa mendengarkan
arahan guru tentang tata
cara mengisi lembar teka
teki silang.



11. Siswa mengisi jawaban
mendatar atau menurun
berdasarkan petunjuk
nomor pertanyaan.



12. Siswa mewakili

kelompoknya untuk

membacakan jawaban dan

pertanyaan yang telah diisi

pada lembar teka teki

silang



13. Siswa mendegarkan

Guru menjelaskan

kembali materi yang

diajarkan dengan

singkat.



3 C. Penutup
1. Siswa mendengarkan

penguatan tentang materi
yang diajarkan guru



2. Siswa menyimpulkan
materi yang diajarkan oleh
guru



3. Siswa mengambil soal
sebagai evaluasi materi
yang diajarkan guru
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4. Siswa menjawab lembar
soal yang diberikan guru


5. Siswa menyetor lembar

jawaban kepada guru


6. Kelompok yang menjawab
lembar TTS dengan cepat
dan benar menerima
hadiah



7. Siswa mendengarkan
materi yang akan dipelajari
selanjutnya



8. Siswa dan guru sama-sama
menutup pelajaran dengan
membaca hamdalah dan
menjawab salam guru



Keterangan :

0 = tidak terlaksana (tidak), Apabila siswa tidak melaksanakan indikator yang diamati.

1 = terlaksana (ya), apabila siswa melaksanakan indikator yang diamati.

Pengamat

Sitti Al-akhyar, S.Pd

Lasalimu,Kamis 14 Mei 2018
Peneliti

Nur Amalia S
Nim. 14010101073
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Lampiran 4.5
(Soal tes siklus II pertemuan 4) Soal evaluasi
Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d didepan jawaban yang benar

1. Perhatikan ayat berikut:

َهلٍَب َوَتبَّ تـَبَّْت َيَدآ َأِيب 
Lafadz yang berarti “benar-benar celakalah ia”  pada ayat tersebut adalah….

a. َوَتبَّ 
b. تـَبَّتْ 
c. تـَبَّْت َيَدآ
d. َيَدآ َأِيب َهلَبٍ 

2. Arti kata yang bergaris bawah pada ayat berikut adalah….

محالة احلطبوامرأته 
a. Isteri Abu Lahab
b. Pembawa kayu bakar
c. Isterinya pembawa kayu bakar
d. Dan dialah pembawa kayu bakar

3. Terjemahan yang tepat  pada ayat di bawah ini adalah….

رًا َذاَت َهلَبٍ  َ َسَيْصَلى 
a. Abu Lahab mengajak isterinya masuk neraka
b. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak
c. Dan isterinya pembawa kayu bakar (penebar fitnah)
d. Tidaklah berguna harta Abu Lahab dan keluarganya

4. Maksud  ayat di bawah ini adalah….

يف جيدها حبل من مسد
a. Tidak hanya Abu Lahab, isterinya juga akan disiksa di dalam api yang bergejolak
b. Siksaan bagi isteri Abu Lahab yaitu diikat lehernya dengan tali dari api neraka
c. Vonis Allah atas Abu Lahab yang telah menghalangi dakwah Islam yaitu neraka

yang bergejolak
d. Dan Abu Lahab yang dijuluki pembawa kayu bakar kelak akan mendapat siksa

yang sangat pedih
5. Yang merupakan asbabun nuzul QS. Al-Lahab adalah….

a. Abu Lahab tidak ingin keponakannya mencelakainya sehingga ia mencelakainya
terlebih dahulu

b. Dengan kemenangan umat Islam atas kaum kafir Quraisy, maka banyak kaum
kafir yang menyatakan keislamannya
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c. Saat Rasulllah SAW menyampaikan dakwahnya, Abu Lahab mengatakan bahwa
keponakannya kelak akan celaka

d. Karena Rasulullah SAW tidak mau diajak bertukar agama, maka Abu lahab
marah dan mencela nabi SAW

6. Yang merupakan pokok-pokok isi kandungan dari QS. Al-Lahab adalah….
a. Abu Lahab dan isterinya kelak akan menerima pertolongan dari harta kekayaan

dan apa yang dia usahakan
b. Meski memusuhi Nabi, Abu Lahab merupakan paman Nabi SAW dari ayah

beliau Abdullah bin Abdul Muntolib
c. Isteri Abu Lahab merupakan wanita bangsawan yang tidak akan berhenti untuk

memfitnah Nabi dan memprovokasi warga agar tidak percaya kepada Nabi SAW
d. Nabi Muhammad SAW  tidak menyangka akan sangat panik saat berdakwah,

ketika pamannya menghalangi dakwahnya
7. Arti lafadz yang bergaris bawah pada ayat berikut adalah….

والفتحنصر هللاجـــــآء إذا 
a. Telah datang pertolongan Allah
b. Apabila pertolongan Allah
c. Apabila Allah telah datang
d. Dan kemenanganpun datang

8. Perhatikan ayat berikut!

يدخلون يف دين هللا أفواجاورأيت الناس 
Maksud kata yang bergaris bawah pada ayat tersebut di atas adalah….

a. Allah memenangkan kaum muslimin karena ketaatannya
b. Banyak kaum muslimin yang menyombongkan diri karena kemenangan yang

diperolehnya
c. Dengan menyaksikan kemenangan kaum muslimin, maka banyak kaum kafir

yang menyatakan beriman
d. Kaum kafir Quraisy berbondong-bondong menyaksikan kaum muslimin yang

lihai dalam berperang
9. Dalam menerapkan isi kandungan QS. An-Nasr, dapat ditunjukkan dengan perilaku….

a. Yakin bahwa pertolongan Allah pasti akan kita terima jika kita perang
b. Saling toleransi antar agama lain atau kepercayaan yang berbeda
c. Menghormati dan menghargai seseorang yang memahami isi kandungan QS. An-

Nasr
d. Menyadari bahwa semua kesuksesan dan kebahagiaan yang kita peroleh semata-

mata dari Allah SWT
10. Berdakwah tidaklah sesulit yang dibayangkan banyak orang, bahkan para pelajarpun

dapat melakukannya ditempat ia mencari ilmu (sekolahnya), salah satu contoh
dakwah yang dapat dilakukan semua pelajar adalah….
a. Membantu teman-temannya saat mengerjakan soal ujian
b. Mengajak teman-temannya untuk senantiasa berbuat baik
c. Mengajak seluruh pelajar untuk mempertahankan budaya
d. Mengikuti ajang lomba pemilihan dai remaja
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Kunci Jawaban Evaluasi Siklus II

1. A. َوَتبَّ 
2. B. Pembawa kayu bakar
3. B. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak
4. B. Siksaan bagi istri Abu Lahab yaitu diikat lehernya dengan tali dari api neraka
5. C. Saat Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya, Abu Lahab mengatakan bahwa

keponakannya kelak akan celaka
6. C. Isteri Abu Lahab merupakan wanita bangsawan yang tidak akan berhenti untuk

memfitnah nabi dan memprovokasi warga agar tidak percaya kepada nabi SAW
7. A. Telah datang pertolongan Allah
8. C. Dengan menyaksikan kemenangan kaum muslimin, maka banyak kaum kafir yang

meyatakan beriman
9. D. Menyadari bahwa semua kesuksesan dan kebahagiaan yang kita peroleh semata-

mata dari Allah Swt
10. B. Mengajak teman-temannya untuk senantiasa berbuat baik



NO Nama Siswa L/
P

Ulangan
Harian

Mencapai KKM (70) Dibawah KKM
(70)

1 Ahmad Raihan L 64 TIDAK TUNTAS
2 Rahmad. D L 60 TIDAK TUNTAS
3 Aldih L 27 TIDAK TUNTAS
4 Arlin Sijaya L 40 TIDAK TUNTAS
5 Anang Fador L 58 TIDAK TUNTAS
6 Bakri Narendra L 44 TIDAK TUNTAS
7 Avian L 24 TIDAK TUNTAS
8 Yudistira L 35 TIDAK TUNTAS
9 Yusril L 33 TIDAK TUNTAS
10 Fajarudin L 53 TIDAK TUNTAS
11 Alfan M Bolok L 58 TIDAK TUNTAS
12 Afdal Syah R L 51 TIDAK TUNTAS
13 Ilham L 18 TIDAK TUNTAS
14 Isnar Nirmala P 60 TIDAK TUNTAS
15 Siti Sofia Hartin P 55 TIDAK TUNTAS
16 Mustika Fani R P 51 TIDAK TUNTAS
17 Siti Rachmawati P 60 TIDAK TUNTAS
18 Wd. Nur Fahmi P 89 TUNTAS
19 Sitti Minarsi Syuhada P 73 TUNTAS
20 Fawati Sakka P 62 TIDAK TUNTAS
21 Rahma Nurul Izzah P 51 TIDAK TUNTAS
22 Siti Asri Fatun P 69 TIDAK TUNTAS
23 Titin Purnama sari P 64
24 Yulianti P 40 TIDAK TUNTAS
25 Nur Azzahra P 67 TIDAK TUNTAS

NO Nama Siswa L/
P

Ulangan
Harian

Mencapai KKM (70) Dibawah KKM
(70)

1 Ahmad Raihan L 53 TIDAK TUNTAS
2 Alfayat L 57 TIDAK TUNTAS
3 Aqlya Khoiriya Asrah p 93 TUNTAS
4 Elsa atasya safitri p 43 TIDAK TUNTAS
5 Ferdi Afandi L 18 TIDAK TUNTAS
6 Ilman Nafiah L 96 TUNTAS
7 LD. Abdul Rizam L 46 TIDAK TUNTAS
8 M. Nuzul Al Aziz L 61 TIDAK TUNTAS
9 Mardianti p 53 TIDAK TUNTAS
10 Muh. Fajrin Juliansyam L 71 TUNTAS
11 Muslimi Ivan Arif L TIDAK TUNTAS
12 Nasriati L 57 TIDAK TUNTAS
13 Olivia p 71 TUNTAS
14 Putri Winda Yanni p 43 TIDAK TUNTAS
15 Risal L 89 TUNTAS



16 Ryan Prasetyo L 71 TUNTAS
17 Selfiana p 21 TIDAK TUNTAS
18 Sultary Dara Jatan M P 21 TIDAK TUNTAS
19 Uswatun Hasanah p 82 TUNTAS
20 WD. Asmarani Dian

Pratiwi
P 71 TUNTAS

jumlah 1117
Rata-rata 58,78
Ketuntasan klasikal 40
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Guru menjelaskan materi
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Guru akan membagi kelompok untuk penerapan strategi crossword
puzzle

Siswa bekerjasama mengerjakan lembar crossword Puzzle



165

Guru menjelaskan pertanyaan yang belum dimengerti oleh siswa

Evaluasi
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