
 

 

 

WAWANCARA 

 

Peneliti : Metode apa yang biasa bapak terapkan dalam pembelajaran Al-

Qur‟an Hadits? 

Guru : Metode ceramah atau jawab (konvensional) 

Peneliti : Bagaimana hasil evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an hadits di 

MTs Al-Khoiriyyah Semarang? 

Guru : Rata-rata hasil evaluasi pembelajaran baik tapi ada satu kelas 

yang hasil evaluasinya kurang baik yaitu kelas VII A, terutama 

pada materi mengkaji QS. Al-Kafirun dan Al-Bayyinah, masih 

ada beberapa siswa yang belum tuntas nilai KKM yaitu 70. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

Nama Sekolah : MTs Al-Khoiriyyah 

Mata Pelajaran  :  Al-Qur‟an Hadits 

Kelas/Semester :  VII / 2 

 Materi Pokok :  Mengkaji QS. Al-Kafirun (109), Al-

Bayyinah (98), Hadits Tentang 

Tasamuh/Toleran dan Hukum 

Bacaan Qalqalah. 

Waktu  :  2 x 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya; 

2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, 

santun, ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, 

responsif dan proaktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia; 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan  wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah; 

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. 

 



 

 

 

B. Kompetensi Dasar 

1.1 Menghayati nilai-nilai sikap fanatik beragama dan tasamuh/toleran.  

2.1 Menunjukkan perilaku sikap fanatik beragama dan tasamuh/toleran 

sebagai implementasi dari pemahaman QS. Al-Kafirun (109), Al-

Bayyinah (98) dan Hadits tentang tasamuh/toleran. 

2.2 Terbiasa menerapkan hukum bacaan qalqalah dalam QS. Al-Kafirun 

(109), Al-Bayyinah (98). 

3.1 Memahami  ayat-ayat al-Qur'an tentang sikap fanatik beragama dan 

tasamuh/toleran yang terdapat pada QS. Al-Kafirun (109), Al-

Bayyinah (98) dan Hadits tentang tasamuh/toleran. 

3.2 Memahami ketentuan hukum bacaan qalqalah dalam QS. Al-Kafirun 

(109), Al-Bayyinah (98) dan Hadits tentang tasamuh/toleran. 

4.1 Mendemonstrasikan hafalan QS. Al-Kafirun (109), Al-Bayyinah (98) 

dan Hadits tentang tasamuh/toleran beserta atinya. 

4.2 Mempraktikkan hukum bacaan qalqalah dalam QS. Al-Kafirun (109), 

Al-Bayyinah (98) dan Hadits tentang tasamuh/toleran. 

 

C. Indikator 

1. Membaca QS. Al-Kafirun (109), Al-Bayyinah (98) dan Hadits tentang 

tasamuh/toleran. 

2. Menyebutkan arti QS. Al-Kafirun (109), Al-Bayyinah (98) dan Hadits 

tentang tasamuh/toleran. 

3. Menjelaskan kandungan makna QS. Al-Kafirun (109), Al-Bayyinah 

(98) dan Hadits tentang tasamuh/toleran. 

4. Menghafal Lafaz dan arti QS. Al-Kafirun (109), Al-Bayyinah (98) dan 

Hadits tentang tasamuh/toleran. 

5. Menunjukkan perilaku sikap fanatik dalam beragama dan 

tasamuh/toleran. 

6. Menjelaskan hukum bacaan qalqalah. 

7. Mempraktekan bacaan qalqalah yang terdapat dalam QS. Al-Kafirun 

(109), Al-Bayyinah (98) dan Hadits tentang tasamuh/toleran. 



 

 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat membaca QS. Al-Kafirun (109), Al-Bayyinah (98) dan 

Hadits tentang tasamuh/toleran. 

2. Siswa dapat menyebutkan arti QS. Al-Kafirun (109), Al-Bayyinah (98) 

dan Hadits tentang tasamuh/toleran. 

3. Siswa dapat menjelaskan kandungan makna QS. Al-Kafirun (109), Al-

Bayyinah (98) dan Hadits tentang tasamuh/toleran. 

4. Siswa dapat menghafal Lafaz dan arti QS. Al-Kafirun (109), Al-

Bayyinah (98) dan Hadits tentang tasamuh/toleran. 

5. Siswa dapat menunjukkan perilaku sikap fanatik dalam beragama dan 

tasamuh/toleran. 

6. Siswa dapat menjelaskan hukum bacaan qalqalah. 

7. Siswa dapat mempraktekan bacaan qalqalah yang terdapat dalam QS. 

Al-Kafirun (109), Al-Bayyinah (98) dan Hadits tentang 

tasamuh/toleran. 

 

E. Materi 

1. QS. Al-Kafirun (109) 

 QS. Al-Kafirun artinya Orang-orang kafir, surah ini termasuk 

surah Makiyyah karena turun sebelum nabi Muhammad saw. hijrah 

dari Makkah ke Madinah. Terdiri dari 6 ayat dan surah Al-Kafirun 

merupakan surah yang ke-109. 

                   

                    

               
Artinya:  

1. Hai orang-orang kafir, 
2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, 

3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah, 

4. Dan Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu 

sembah, 



 

 

 

5. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang 

Aku sembah, 
6. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. 

 

2. QS. Al-Bayyinah (98) 

 QS. Al-Bayyinah  artinya bukti yang nyata, surah ini termasuk 

surah Madaniyah karena turun setelah nabi Muhammad saw. hijrah 

dari Makkah ke Madinah. Terdiri dari 8 ayat dan surah Al-Bayyinah 

merupakan surah yang ke-98. 

 ََ َ َََ َ ََ  َ

  َ  ََ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ  َ

َ ََ َ َ  َ َ َ َ  َََََ

  َ  ََ  َََ َ َ َ ََ

  َ  َ  َ  َ   ََ ََ  ََََ

ََ َََ َ  ََ ََ  َ

  ََ   َََ   َََََ  َ

  َ   ََ َ   َََ  َََ َ

َ  َََ  َ  َ  َََ ََ َ

 َ ََ ََ َ َََ
  
 Artinya:  

1. Orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik 

(mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan 

(agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, 

2.  (yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang 

membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (al-Quran), 

3.  Di dalamnya terdapat (isi) Kitab-Kitab yang lurus, 



 

 

 

4. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al 

kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada 

mereka bukti yang nyata, 

5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) 

agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan 

menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus, 

6. Sesungguhnya orang-orang yang kafir Yakni ahli kitab dan 

orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; 

mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah seburuk-buruk 

makhluk, 

7. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk, 

8. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga 'Adn yang 

mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di 

dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan 

merekapun ridha kepadanya. yang demikian itu adalah 

(balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya. 

 

3. Hadits tentang Tasamuh/Toleran 

Dari Abdullah ibnu „Amr dari Rasulullah shallallahu „alaihi 

wasallam, beliau bersabda: 

رَُ ِْلَارِهَََِخيـْرُُىمََْاللََِِعْندَََاْْلِيـْرَانَََِوَخْيََِلَصاِحِبِو،ََخيـْرُُىمََْاللََِِعْندَََْاأَلْصَحابَََِخيـْ  
الرتمذي(َاخرجو)ََََ    

Artinya: “Teman terbaik di sisi Allah adalah mereka yang terbaik 

dalam berinteraksi dengan temannya. Dan tetangga terbaik di sisi 

Allah adalah mereka yang terbaik dalam berinteraksi dengan 

tetangganya.” (H.R. Tirmizi) 

4. Hukum Bacaan Qalqalah 

Qalqalah secara harfi/harfiyah (bahasa) artinya adalah getaran, 

mantul atau membal. Sedangkan qalqalah menurut istilah adalah 

memantulkan bunyi huruf yang bertanda baca sukun atau karena 

terdapat tanda waqaf. Huruf qalqalah ada lima yaituج د  ق ط ب . 

Bacaan qalqalah dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1) Qalqalah sugra 

2) Qalqalah Kubra 



 

 

 

F. Pendekatan dan Metode 

Pendekatan  : Scientific 

Strategi  : active Learning 

Metode  : Ceramah, tanya jawab dan Card Sort  

 

G. Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripasi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan a. Memberi salam dan memulai pelajaran 

dengan mengucapkan basmalah dan 

kemudian berdoa bersama.  

b. Guru mengabsen siswa. 

c. Peserta didik menyiapkan buku al-quran 

hadits 

d. Guru menjelaskan secara singkat materi 

yang akan diajarkan dengan kompetensi 

inti dan kompetensi dasar serta indikator 

yang akan dicapai. 

e. Guru menjelaskan cakupan materi 

tentang mengkaji QS. Al-Kafirun(109), 

Al-Bayyinah (98) dan Hadits tentang 

tasamuh/toleran. melalui metode 

ceramah, tanya jawab dan Card Sort. 

f. Guru menanyakan materi yang pernah 

diajarkan (Appersepsi). 

 

 

10 menit 

Kegiatan Inti Dalam kegiatan inti, guru dan siswa 

melakukan kegiatan dengan Metode Card 

Sort: 

 Guru membuka pelajaran dan 

menampilkan materi dengan 

menngunakan LCD proyektor. 

 Guru bersama siswa membaca 

QS. Al-Kafirun (109) dan Al-

Bayyinah (98) beserta artinya. 

 Guru menjelaskan maksud 

kandungan ayat tersebut dan 

60 menit 



 

 

 

menjelaskan kandungan ilmu 

tajwid yang ada pada ayat 

tersebut. 

 Guru membuka diskusi dan 

mempersilahkan  siswa untuk 

bertanya. 

 Guru menjelaskan tata cara 

dalam melaksanakan card sort. 

 Guru membagikan sortiran 

kartu yang berisi potongan 

materi secara acak. 

 Siswa diminta oleh guru untuk 

mencocokkan kartu rincian 

dengan teman sekelas yang 

sama kategorinya dan 

menempelkan dengan kartu 

induk yang tedapat dipapan 

tulis. 

 Siswa mencocokkan kartu 

rincian dengan teman sekelas 

yang sama kategorinya 

kemudian menempelkan kartu 

rincian tersebut ke dalam kartu 

induk yang ditempel di papan 

tulis . 

 Guru memperhatikan masing-

masing kelompok. 

 Guru dan siswa mengoreksi 

jawaban bersama-sama. 

 Guru memberikan penegasan 

terhadap hasil pembelajaran. 

 Guru memberikan pujian 

terhadap kelompok yang 

menang. 

 Guru memberikan evaluasi 

dengan memberi  soal tertulis. 

 

Penutup  a. Guru meminta agar para peserta didik 

sekali lagi membaca QS. Al-Kafirun 

(109), Al-Bayyinah (98) dan Hadits 

tentang tasamuh/toleran. 

b. Guru meminta agar para peserta didik 

membiasakan sikap fanatik beragama 

dan tasamuh/toleran sebagai 

10 menit 



 

 

 

implementasi dari QS. Al-Kafirun (109), 

Al-Bayyinah (98) dan Hadits tentang 

tasamuh/toleran. 

c. Guru menutup/mengakhiri pelajaran 

tersebut dengan membaca 

hamdalah/doa. 

d. Guru mengucapkan salam kepada para 

peserta didik sebelum keluar kelas. 

 

H. Media 

LCD, proyektor, papan tulis dan kartu Card Sort. 

 

I. Sumber Belajar 

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim Dan 

Terjemahnya Edisi Keluarga, Surabaya: Halim Publishing dan 

Distributing, 2013. 

 Buku pemahaman al-Quran Hadits untuk kelas VII Madrasah 

Tsanawiyah. 

 

J. Evaluasi 

Terlampir 

 

Semarang, 09  Februari 2017 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

MTs al-Khoiriyyah         Guru Mapel 

 

 

 

H. Nur Jadid Setiawan, S. Pd.                  Yusa Hanafi, S. Pd.I. 

 

Guru Praktikum 

 

 

 

    Munawaroh 
 



 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Nama Sekolah : MTs Al-Khoiriyyah 

Mata Pelajaran  :  Al-Qur‟an Hadits 

Kelas/Semester :  VII / 2 

 Materi Pokok :  Mengkaji QS. Al-Kafirun (109), Al-

Bayyinah (98), Hadits Tentang 

Tasamuh/Toleran dan Hukum 

Bacaan Qalqalah. 

Waktu  :  2 x 40 menit 

 

K. Kompetensi Inti 

5. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya; 

6. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, 

santun, ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, 

responsif dan proaktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia; 

7. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan  wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah; 

8. 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. 

 



 

 

 

L. Kompetensi Dasar 

1.2 Menghayati nilai-nilai sikap fanatik beragama dan tasamuh/toleran.  

2.3 Menunjukkan perilaku sikap fanatik beragama dan tasamuh/toleran 

sebagai implementasi dari pemahaman QS. Al-Kafirun (109), Al-

Bayyinah (98) dan Hadits tentang tasamuh/toleran. 

2.4 Terbiasa menerapkan hukum bacaan qalqalah dalam QS. Al-Kafirun 

(109), Al-Bayyinah (98). 

3.3 Memahami  ayat-ayat al-Qur'an tentang sikap fanatik beragama dan 

tasamuh/toleran yang terdapat pada QS. Al-Kafirun (109), Al-

Bayyinah (98) dan Hadits tentang tasamuh/toleran. 

3.4 Memahami ketentuan hukum bacaan qalqalah dalam QS. Al-Kafirun 

(109), Al-Bayyinah (98) dan Hadits tentang tasamuh/toleran. 

8.1 Mendemonstrasikan hafalan QS. Al-Kafirun (109), Al-Bayyinah (98) 

dan Hadits tentang tasamuh/toleran beserta atinya. 

8.2 Mempraktikkan hukum bacaan qalqalah dalam QS. Al-Kafirun (109), 

Al-Bayyinah (98) dan Hadits tentang tasamuh/toleran. 

 

M. Indikator 

8. Membaca QS. Al-Kafirun (109), Al-Bayyinah (98) dan Hadits tentang 

tasamuh/toleran. 

9. Menyebutkan arti QS. Al-Kafirun (109), Al-Bayyinah (98) dan Hadits 

tentang tasamuh/toleran. 

10. Menjelaskan kandungan makna QS. Al-Kafirun (109), Al-Bayyinah 

(98) dan Hadits tentang tasamuh/toleran. 

11. Menghafal Lafaz dan arti QS. Al-Kafirun (109), Al-Bayyinah (98) dan 

Hadits tentang tasamuh/toleran. 

12. Menunjukkan perilaku sikap fanatik dalam beragama dan 

tasamuh/toleran. 

13. Menjelaskan hukum bacaan qalqalah. 

14. Mempraktekan bacaan qalqalah yang terdapat dalam QS. Al-Kafirun 

(109), Al-Bayyinah (98) dan Hadits tentang tasamuh/toleran. 



 

 

 

15. Mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok masing-masing 

didepan semua siswa dan guru. 

 

N. Tujuan Pembelajaran 

8. Siswa dapat membaca QS. Al-Kafirun (109), Al-Bayyinah (98) dan 

Hadits tentang tasamuh/toleran. 

9. Siswa dapat menyebutkan arti QS. Al-Kafirun (109), Al-Bayyinah (98) 

dan Hadits tentang tasamuh/toleran. 

10. Siswa dapat menjelaskan kandungan makna QS. Al-Kafirun (109), Al-

Bayyinah (98) dan Hadits tentang tasamuh/toleran. 

11. Siswa dapat menghafal Lafaz dan arti QS. Al-Kafirun (109), Al-

Bayyinah (98) dan Hadits tentang tasamuh/toleran. 

12. Siswa dapat menunjukkan perilaku sikap fanatik dalam beragama dan 

tasamuh/toleran. 

13. Siswa dapat menjelaskan hukum bacaan qalqalah. 

14. Siswa dapat mempraktekan bacaan qalqalah yang terdapat dalam QS. 

Al-Kafirun (109), Al-Bayyinah (98) dan Hadits tentang 

tasamuh/toleran. 

15. Siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok 

masing-masing didepan semua siswa dan guru. 

 

O. Materi 

5. QS. Al-Kafirun (109) 

 QS. Al-Kafirun artinya Orang-orang kafir, surah ini termasuk 

surah Makiyyah karena turun sebelum nabi Muhammad saw. hijrah 

dari Makkah ke Madinah. Terdiri dari 6 ayat dan surah Al-Kafirun 

merupakan surah yang ke-109. 



 

 

 

                   

                    

               
Artinya:  

7. Hai orang-orang kafir, 
8. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, 

9. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah, 

10. Dan Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu 

sembah, 

11. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan 

yang Aku sembah, 
12. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. 

 

6. QS. Al-Bayyinah (98) 

 QS. Al-Bayyinah  artinya bukti yang nyata, surah ini termasuk 

surah Madaniyah karena turun setelah nabi Muhammad saw. hijrah 

dari Makkah ke Madinah. Terdiri dari 8 ayat dan surah Al-Bayyinah 

merupakan surah yang ke-98. 

 ََ َ َََ َ ََ  َ

  َ  ََ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ  َ

َ ََ َ َ  َ َ َ َ  َََََ

  َ  ََ  َََ َ َ َ ََ

  َ  َ  َ  َ   ََ ََ  ََََ

ََ َََ َ  ََ ََ  َ

  ََ   َََ   َََََ  َ

  َ   ََ َ   َََ  َََ َ



 

 

 

َ  َََ  َ  َ  َََ ََ َ

 َ ََ ََ َ َََ
  
 Artinya:  

9. Orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik 

(mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan 

(agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, 

10.  (yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang 

membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (al-Quran), 

11.  Di dalamnya terdapat (isi) Kitab-Kitab yang lurus, 

12. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang 

didatangkan Al kitab (kepada mereka) melainkan sesudah 

datang kepada mereka bukti yang nyata, 

13. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah 

Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam 

(menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka 

mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian 

Itulah agama yang lurus, 

14. Sesungguhnya orang-orang yang kafir Yakni ahli kitab dan 

orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; 

mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah seburuk-buruk 

makhluk, 

15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik 

makhluk, 

16. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga 'Adn 

yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di 

dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan 

merekapun ridha kepadanya. yang demikian itu adalah 

(balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya. 

 

7. Hadits tentang Tasamuh/Toleran 

Dari Abdullah ibnu „Amr dari Rasulullah shallallahu „alaihi 

wasallam, beliau bersabda: 

رَُ ِْلَارِهَََِخيـْرُُىمََْاللََِِعْندَََاْْلِيـْرَانَََِوَخْيََِلَصاِحِبِو،ََخيـْرُُىمََْاللََِِعْندَََْاأَلْصَحابَََِخيـْ  
الرتمذي(َاخرجو)ََََ    

Artinya: “Teman terbaik di sisi Allah adalah mereka yang terbaik 

dalam berinteraksi dengan temannya. Dan tetangga terbaik di sisi 



 

 

 

Allah adalah mereka yang terbaik dalam berinteraksi dengan 

tetangganya.” (H.R. Tirmizi) 

8. Hukum Bacaan Qalqalah 

Qalqalah secara harfi/harfiyah (bahasa) artinya adalah getaran, 

mantul atau membal. Sedangkan qalqalah menurut istilah adalah 

memantulkan bunyi huruf yang bertanda baca sukun atau karena 

terdapat tanda waqaf. Huruf qalqalah ada lima yaituج د  ق ط ب . 

Bacaan qalqalah dibedakan menjadi dua, yaitu : 

3) Qalqalah sugra 

4) Qalqalah Kubra 

 

P. Pendekatan dan Metode 

Pendekatan  : Scientific 

Strategi  : active Learning 

Metode : Ceramah, tanya jawab dan Card Sort, nada lagu 

ummi  

 

Q. Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripasi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan g. Memberi salam dan memulai 

pelajaran dengan mengucapkan 

basmalah dan kemudian berdoa 

bersama.  

h. Guru mengabsen siswa. 

i. Peserta didik menyiapkan buku al-

quran hadits 

j. Guru menjelaskan secara singkat 

materi yang akan diajarkan dengan 

kompetensi inti dan kompetensi dasar 

serta indikator yang akan dicapai. 

k. Guru menjelaskan cakupan materi 

tentang mengkaji QS. Al-Kafirun 

(109), Al-Bayyinah (98) dan Hadits 

10 menit 



 

 

 

tentang tasamuh/toleran. melalui 

metode ceramah, tanya jawab dan 

Card Sort. 

l. Guru menanyakan materi yang pernah 

diajarkan (Appersepsi). 

 

 

Kegiatan Inti Dalam kegiatan inti, guru dan siswa 

melakukan kegiatan dengan Metode 

Card Sort: 

 Guru membuka pelajaran dan 

menampilkan materi dengan 

menngunakan LCD 

proyektor. 

 Guru bersama siswa 

membaca QS. Al-Kafirun 

(109) dan Al-Bayyinah (98) 

beserta artinya dengan 

menggunakan nada lagu 

ummi. 

 Guru menjelaskan maksud 

kandungan ayat tersebut dan 

menjelaskan kandungan ilmu 

tajwid yang ada pada ayat 

tersebut. 

 Guru membuka diskusi dan 

mempersilahkan  siswa untuk 

bertanya. 

 Guru menjelaskan tata cara 

dalam melaksanakan card 

sort. 

 Guru membagikan sortiran 

kartu yang berisi potongan 

materi secara acak. 

 Siswa diminta oleh guru 

untuk mencocokkan kartu 

rincian dengan kartu induk 

yang tedapat dipapan tulis. 

 Siswa mencocokkan kartu 

rincian dengan teman sekelas 

yang  sama kategorinya 

kemudian menempelkan kartu 

rincian tersebut ke dalam 

60 menit 



 

 

 

kartu induk yang ditempel di 

papan tulis. 

 Guru memperhatikan masing-

masing kelompok. 

 Guru dan siswa mengoreksi 

jawaban bersama-sama. 

 Guru memberikan penegasan 

terhadap hasil pembelajaran 

peserta didik. 

 Guru memberikan pujian 

terhadap kelompok yang 

menang. 

 Guru memberikan evaluasi 

dengan memberi  soal tertulis. 

 

Penutup  e. Guru meminta agar para peserta didik 

sekali lagi membaca QS. Al-

Kafirun(109), Al-Bayyinah (98) dan 

Hadits tentang tasamuh/toleran. 

f. Guru meminta agar para peserta didik 

membiasakan sikap fanatik beragama 

dan tasamuh/toleran sebagai 

implementasi dari QS. Al-

Kafirun(109), Al-Bayyinah (98) dan 

Hadits tentang tasamuh/toleran. 

g. Guru menutup/mengakhiri pelajaran 

tersebut dengan membaca 

hamdalah/doa. 

h. Guru mengucapkan salam kepada para 

peserta didik sebelum keluar kelas. 

10 menit 

 

R. Media 

LCD, proyektor, papan tulis dan kartu Card Sort. 

 

S. Sumber Belajar 

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim Dan 

Terjemahnya Edisi Keluarga, Surabaya: Halim Publishing dan 

Distributing, 2013. 



 

 

 

 Buku pemahaman al-Quran Hadits untuk kelas VII Madrasah 

Tsanawiyah. 

 

 

T. Evaluasi 

Terlampir 

 

 

Semarang, 09  Februari 2017 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

MTs al-Khoiriyyah         Guru Mapel 

 

 

 

H. Nur Jadid Setiawan, S. Pd.                  Yusa Hanafi, S. Pd.I. 

 

 

Guru Praktikum 

 

 

 

    Munawaroh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOAL TES PRA SIKLUS 

 Nama : 
 Kelas : 
 No. : 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara singkat dan tepat! 

 

1. Qs. al-Kaafiruun termasuk surah apa? 

2. Qs. al-Kaafiruun adalah surah yang ke berapa? 

3. Qs. al-Kaafiruun terdiri dari berapa ayat? 

4. Landasan hukum fanatik beragama, antara lain terungkap dalam Qs. 

al-Kaafiruun ayat berapa? 

5. Bagaimana bunyi Qs. al-Kaafiruun ayat 2? 

6. Bagaimana bunyi Qs. al-Kaafiruun ayat 4? 

7. Bagaimanakah bunyi Qs. al-Bayyinah ayat 3? 

جُِدََن َمبٓ أَْعجُدُ  .8 ََلٓ أَوتُْم َعَٰ ََ  artinya apa? 

ب َعجَدتُّمْ   .9 ََلٓ أَوَ۠ب َعبثٌِد مَّ ََ  artinya apa? 

أَْعجُدُ  ََلٓ  .10  terdapat dalam Qs. al-Kaafiruun ayat yyang keberapa? 

11. Ayat terakhir Qs. al-Kaafiruun adalah? 

ٌُمْ  .12 ٍِمْ  ِعْىدَ  َجَزاُؤ َزثِّ   lanjutan dari ayat tersebut adalah? 

13. Qs. al-Bayyinah termasuk golongan surah apa? 

14. Ayat ke-2 Qs. al-Bayyinah adalah? 

15. Qs. al-Bayyinah adalah surah yang ke berapa? 

16. Surah al-Bayyinah terdiri atas berapa ayat? 

ِم اْنِكتَبةِ  .17 ٌْ  terdapat dalam Qs. al-Bayyinah ayat إِنَّ انَِّرٌَه َكفَُسَا ِمْه أَ

keberapa? 

ٍُْس اْنجَِسٌَّخِ أ .18 ٌُْم َخ ئَِك  َنََٰ  artinya apa? 

 ?artinya apa اْنجٍَِّىَخُ  .19

20. Bagaimanakah bunyi Qs. al-Bayyinah ayat 4? 

ٍَب ُكتٌُت قٍََِّمخٌ   .21  ?artinya apa فٍِ

22. Apa yang dimaksud dengan hukum bacaan qalqalah? 

23. Ada berapa huruf qalqalah? Sebutkan! 

24. Bacaan qalqalah dibagi menjadi berapa? Sebutkan! 

25. Tuliskan Hadits yang terkait dengan Qs. al-Kaafiruun dan al-Bayyinah 

tentang sikap tasamuh/toleran! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KUNCI JAWABAN 

1. Makiyyah 

2. 109 

3. 6 ayat 

4. 2-5 

تَْعجُُدَنَ  َمب أَْعجُدُ  ََلٓ  .5  

ََلٓ  .6 ب َعبثِدٌ  أَوَب۠  ََ َعجَدتُّمْ  مَّ  

ٍَب ُكتٌُت قٍََِّمخٌ  .7  فٍِ

8. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah 

9. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah 

10. Ayat ke-2 

نِىَ  ِدٌىُُكمْ  نَُكمْ  .11 ِدٌهِ  ََ  

ٍَب ِمهْ  تَْجِسي َعْدنٍ  َجىَّبدُ  .12 ٍَبزُ  تَْحتِ ٍَب َخبنِِدٌهَ  اْْلَْو ًَ ۖ   أَثًَدا فٍِ ُ  َزِض ٍُمْ  ّللاَّ َزُضُا َعْى ۖ   َعْىًُ  ََ

نِكَ  
َٰ
ًَ  نَِمهْ  َذ ُ  َخِش َزثًَّ  

13. Madaniyyah 

ِ ٌَْتهُُ صُ  .14 ٍََّسحً َزُسٌُل ِمَه ّللاَّ ُحفًب ُمطَ  

15. 98 

16. 8 ayat 

17. Ayat ke-6 

18. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk 

19. Bukti yang nyata 

ٍُُم اْنجٍَِّىَخُ  .20 َق انَِّرٌَه أَُتُُا اْنِكتَبَة إَِلَّ ِمْه ثَْعِد َمب َجبَءْت َمب تَفَسَّ ََ  

21. Didalamnya terdapat (isi) kitab-kitab yang lurus 

22. Qalqalah secara harfi/harfiyah (bahasa) artinya adalah getaran, 

mantul atau membal. Sedangkan qalqalah menurut istilah adalah 

memantulkan bunyi huruf yang bertanda baca sukun atau karena 

terdapat tanda waqaf. 

23. Huruf qalqalah ada lima yaitu ق , ط , ب , ج , د 

24. Dibagi menjadi 2 yaitu: qalqalah sugra dan qalqalah kubra 

ٍْسُ  .25 ٌُمْ  تََعبنَى ّللاِ  ِعْىدَ  ْاْلَْصَحبةِ  َخ ٍُْس ًِ، َخ ٍْس نَِصبِحجِ َخ ٍَْسانِ  ََ ٌُمْ  ّللاِ  ِعْىدَ  اْنِج ٍُْس نَِجبِزِي  َخ  

انتسمري اخسجً  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOAL TES  SIKLUS 1 

 Nama : 
 Kelas : 
 No. :
 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara singkat dan tepat! 

 

1. Qs. al-Kaafiruun termasuk surah apa? 

2. Qs. al-Kaafiruun adalah surah yang ke berapa? 

3. Qs. al-Kaafiruun terdiri dari berapa ayat? 

4. Landasan hukum fanatik beragama, antara lain terungkap dalam Qs. 

al-Kaafiruun ayat berapa? 

5. Bagaimana bunyi Qs. al-Kaafiruun ayat 2? 

6. Bagaimana bunyi Qs. al-Kaafiruun ayat 4? 

7. Bagaimanakah bunyi Qs. al-Bayyinah ayat 3? 

جُِدََن َمبٓ أَْعجُدُ  .8 ََلٓ أَوتُْم َعَٰ ََ  artinya apa? 

ب َعجَدتُّمْ   .9 ََلٓ أَوَ۠ب َعبثٌِد مَّ ََ  artinya apa? 

أَْعجُدُ  ََلٓ  .10  terdapat dalam Qs. al-Kaafiruun ayat yyang keberapa? 

11. Ayat terakhir Qs. al-Kaafiruun adalah? 

ٌُمْ  .12 ٍِمْ  ِعْىدَ  َجَزاُؤ َزثِّ   lanjutan dari ayat tersebut adalah? 

13. Qs. al-Bayyinah termasuk golongan surah apa? 

14. Ayat ke-2 Qs. al-Bayyinah adalah? 

15. Qs. al-Bayyinah adalah surah yang ke berapa? 

16. Surah al-Bayyinah terdiri atas berapa ayat? 

ِم اْنِكتَبةِ  .17 ٌْ  terdapat dalam Qs. al-Bayyinah ayat إِنَّ انَِّرٌَه َكفَُسَا ِمْه أَ

keberapa? 

ٍُْس اْنجَِسٌَّخِ أ .18 ٌُْم َخ ئَِك  َنََٰ  artinya apa? 

 ?artinya apa اْنجٍَِّىَخُ  .19

20. Bagaimanakah bunyi Qs. al-Bayyinah ayat 4? 

ٍَب ُكتٌُت قٍََِّمخٌ   .21  ?artinya apa فٍِ

22. Apa yang dimaksud dengan hukum bacaan qalqalah? 

23. Ada berapa huruf qalqalah? Sebutkan! 

24. Bacaan qalqalah dibagi menjadi berapa? Sebutkan! 

25. Tuliskan Hadits yang terkait dengan Qs. al-Kaafiruun dan al-Bayyinah 

tentang sikap tasamuh/toleran! 

 

 

 



 

103 

 

26. Qs. al-Kaafiruun termasuk surah apa? 

27. Qs. al-Kaafiruun adalah surah yang ke berapa? 

28. Qs. al-Kaafiruun terdiri dari berapa ayat? 

29. Landasan hukum fanatik beragama, antara lain terungkap dalam Qs. al-

Kaafiruun ayat berapa? 

30. Bagaimana bunyi Qs. al-Kaafiruun ayat 2? 

31. Bagaimana bunyi Qs. al-Kaafiruun ayat 4? 

32. Bagaimanakah bunyi Qs. al-Bayyinah ayat 3? 

جُِدََن َمبٓ أَْعجُدُ  .33 ََلٓ أَوتُْم َعَٰ ََ  artinya apa? 

ب َعجَدتُّمْ   .34 ََلٓ أَوَ۠ب َعبثٌِد مَّ ََ  artinya apa? 

أَْعجُدُ  ََلٓ  .35  terdapat dalam Qs. al-Kaafiruun ayat yyang keberapa? 

36. Ayat terakhir Qs. al-Kaafiruun adalah? 

ٌُمْ  .37 ٍِمْ  ِعْىدَ  َجَزاُؤ َزثِّ   lanjutan dari ayat tersebut adalah? 

38. Qs. al-Bayyinah termasuk golongan surah apa? 

39. Ayat ke-2 Qs. al-Bayyinah adalah? 

40. Qs. al-Bayyinah adalah surah yang ke berapa? 

41. Surah al-Bayyinah terdiri atas berapa ayat? 

ِم اْنِكتَبةِ  .42 ٌْ  terdapat dalam Qs. al-Bayyinah ayat إِنَّ انَِّرٌَه َكفَُسَا ِمْه أَ

keberapa? 

ٍُْس اْنجَِسٌَّخِ أ .43 ٌُْم َخ ئَِك  َنََٰ  artinya apa? 

 ?artinya apa اْنجٍَِّىَخُ  .44

45. Bagaimanakah bunyi Qs. al-Bayyinah ayat 4? 

ٍَب ُكتٌُت قٍََِّمخٌ   .46  ?artinya apa فٍِ

47. Apa yang dimaksud dengan hukum bacaan qalqalah? 

48. Ada berapa huruf qalqalah? Sebutkan! 

49. Bacaan qalqalah dibagi menjadi berapa? Sebutkan! 

50. Tuliskan Hadits yang terkait dengan Qs. al-Kaafiruun dan al-Bayyinah 

tentang sikap tasamuh/toleran! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SOAL TES SIKLUS II 

 Nama : 
 Kelas : 
 No. : 
 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara singkat dan tepat! 

 

1. Qs. al-Kaafiruun termasuk surah apa? 

2. Qs. al-Kaafiruun adalah surah yang ke berapa? 

3. Qs. al-Kaafiruun terdiri dari berapa ayat? 

4. Landasan hukum fanatik beragama, antara lain terungkap dalam Qs. al-

Kaafiruun ayat berapa? 

5. Bagaimana bunyi Qs. al-Kaafiruun ayat 2? 

6. Bagaimana bunyi Qs. al-Kaafiruun ayat 4? 

7. Bagaimanakah bunyi Qs. al-Bayyinah ayat 3? 

جُِدََن َمبٓ أَْعجُدُ  .8 ََلٓ أَوتُْم َعَٰ ََ  artinya apa? 

ب َعجَدتُّمْ   .9 ََلٓ أَوَ۠ب َعبثٌِد مَّ ََ  artinya apa? 

أَْعجُدُ  ََلٓ  .10  terdapat dalam Qs. al-Kaafiruun ayat yyang keberapa? 

11. Ayat terakhir Qs. al-Kaafiruun adalah? 

ٌُمْ  .12 ٍِمْ  ِعْىدَ  َجَزاُؤ َزثِّ   lanjutan dari ayat tersebut adalah? 

13. Qs. al-Bayyinah termasuk golongan surah apa? 

14. Ayat ke-2 Qs. al-Bayyinah adalah? 

15. Qs. al-Bayyinah adalah surah yang ke berapa? 

16. Surah al-Bayyinah terdiri atas berapa ayat? 

ِم اْنِكتَبةِ  .17 ٌْ  terdapat dalam Qs. al-Bayyinah ayat إِنَّ انَِّرٌَه َكفَُسَا ِمْه أَ

keberapa? 

ٍُْس اْنجَِسٌَّخِ أ .18 ٌُْم َخ ئَِك  َنََٰ  artinya apa? 

 ?artinya apa اْنجٍَِّىَخُ  .19

20. Bagaimanakah bunyi Qs. al-Bayyinah ayat 4? 

ٍَب ُكتٌُت قٍََِّمخٌ فِ   .21 ٍ  artinya apa? 

22. Apa yang dimaksud dengan hukum bacaan qalqalah? 

23. Ada berapa huruf qalqalah? Sebutkan! 

24. Bacaan qalqalah dibagi menjadi berapa? Sebutkan! 

25. Tuliskan Hadits yang terkait dengan Qs. al-Kaafiruun dan al-Bayyinah 

tentang sikap tasamuh/toleran! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

PENILAIAN 
 

Nilai = Jumlah Skor x 4 

= 25x4 

= 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

KARTU CARD SORT  

Kartu Induk 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qs. al-Kaafiruun: Qs. al-Bayyinah: 

Hadits tentang sikap tasamuh/toleran: 

 



 

 

 

 

Kartu Rincian 

بُِدوَن َمآ َوََلٓ أَنتُۡم  َعٰ

 أَۡعبُدُ 
 

 ََلٓ أَۡعبُُد َما تَۡعبُُدونَ 
 

ٓأٌَُّهَا  قُمۡ  فُِرونَ ٱٌَٰ ۡنَكٰ  

ا  َوََلٓ أَنَ۠ا َعابِد  مَّ

 َعبَدتُّمۡ 
 

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْىِل 
اِر اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكيَن ِفي نَ 

ُأولََِٰئَك  ۖ  َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها 
 ُىْم َشرُّ اْلَبرِيَّةِ 

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا 
ُر  الصَّاِلَحاِت ُأولََِٰئَك ُىْم َخي ْ

 اْلَبرِيَّةِ 
 

َوَما تَ َفرََّق الَِّذيَن ُأوُتوا 
اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن بَ ْعِد َما 

َنةُ   َجاَءتْ ُهُم اْلبَ ي ِّ
َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّو 

يَن ُحنَ َفاَء  ُمْخِلِصيَن َلُو الدِّ
َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويُ ْؤُتوا 

 الزََّكاَِٰلَك ِديُن اْلَقيَِّمةِ 
 

َلْم َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا 
ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب 

يَن  َفكِّ َواْلُمْشرِِكيَن ُمن ْ
َنةُ   َحتَّىَٰ تَْأتِيَ ُهُم اْلبَ ي ِّ

 

َجَزاُؤُىْم ِعْنَد رَبِِّهْم َجنَّاُت 
َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتَها 

اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها 
ُهْم  ۖ  َأبًَدا  َرِضَي اللَُّو َعن ْ

ِلَك ِلَمْن  ۖ  َوَرُضوا َعْنُو  ذََٰ
 َخِشَي رَبَّوُ 

بُِدوَن َمآ  َوََلٓ  أَنتُۡم َعٰ

 أَۡعبُدُ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُرُىمْ  ِبوِ ِلَصاحِ  َخي ْ رُ   َرانِ  َوَخْير  ْاأَلْصَحابِ  َخي ْ   اْلِجي ْ

ُرُىمْ  ِلَجارِهِ  َخي ْ اهللِ  ِعْندَ    

 ًَ نَُكۡم ِدٌنُُكۡم َونِ

 ِدٌنِ 
ُلو  َرُسوٌل ِمَن اللَِّو يَ ت ْ

َرةً   ُصُحًفا ُمَطهَّ
 ِفيَها ُكُتٌب قَ يَِّمةٌ 

 

اهللِ  ِعْندَ   



 

 

 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

PRA SIKLUS  

 

Sekolah  : MTs Al-Khoiriyyah 

Mata Pelajaran : Al-Qur‟an Hadits 

Kelas/Semester : VII/II 

Materi Pokok : Mengkaji QS. Al-Kafirun, Al-Bayyinah, Hadits tentang 

Tasamuh/Toleran dan Hukum Bacaan  Qalqalah 

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Februari 2018 

Petunjuk, 

Berilah penilaian dengan angka pada kolom yang sesuai dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1 : Bila hasil kurang 

2 : Bila hasil cukup 

3 : Bila hasil baik 

4 : Bila hasil sangat baik 

No Nama 
Aspek Pengamatan 

Skor A B C D E F G 

1. Aulia Rasyida Elham 3 3 3 2 2 3 3 19 

2. Azka Fadlilah 3 3 3 2 2 4 4 21 

3. Bulan Syitazahra 2 2 2 2 1 1 2 12 

4. Helsa Reza Pahlevi 3 3 3 2 2 3 3 19 

5. Keisya Fairana Aziza 1 2 3 2 2 1 3 14 

6 Khoirun Nisa` 3 3 3 2 2 3 3 19 

7. Nafa Rizka Rizkyyah 3 3 2 2 2 2 2 16 

8. Nailah Sava Sasmita 3 2 2 2 2 1 2 14 

9. Nur Laili Firdausa 3 3 3 3 2 4 4 22 

10. Nur Laely Ramadhani 3 3 2 2 2 2 2 16 

11. Rahmania Firda Ayu G. 2 3 2 3 2 1 3 16 

12. Sagita Tiara Dewi 3 3 3 3 2 2 2 18 

13. Salsabila Alfitri 1 2 2 2 1 1 2 11 

14. Sevtia Dwita Karina P. 3 3 2 2 2 3 2 17 

15. Yassarulya Atha Bilbina 2 3 3 3 2 3 3 19 

16. Zulfa Aliyatul Adibah 3 3 2 2 1 3 2 16 

17. Alvina Rosa Daniswara 3 3 3 3 2 3 3 20 

Jumlah Skor 44 47 43 39 31 40 45 289 

Persentase 60,71% 

Kualifikasi Cukup 

 

 



 

 

 

 

 

1. Aspek Pengamatan  

Kode Indikator 

A Mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran. 

B Peserta didik aktif dalam mendengarkan dan memperhatikan 

penjelasan guru. 

C Semangat siswa pada saat pembelajaran berlangsung. 

D Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru. 

E Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan guru. 

F Siswa mendapatkan kartu dengan kategori sama, membentuk 

kelompok dan bekerjasama dengan kelompoknya. 

G Siswa menyampaikan hasil kerjasama atau hasil diskusi dengan 

kelompoknya. 

 

2. Kriteria Penilaian 

Persentase Kategori 

85% - 100% Sangat Baik (SB) 

75% - 84% Baik (B) 

60% - 74% Cukup (C) 

40% - 59% Kurang (K) 

0%-39% Sangat Kurang (SK) 

      Menurut: Nurgiyantoro 

   

3. Analisis Data Aktivitas  

 Rata-rata aktivitas  =  
   

  

Jumlah aktivitas seluruh siswa

Jumlah seluruh siswa
 = 

289

17
 =  17 

 Persentase  (%)
  

=   
   

 

Rata rata aktivitas

skor maksimal


 X 100  =   

17

28
 X 100% 

       =   60,71% 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

SIKLUS I 

 

Sekolah  : MTs Al-Khoiriyyah 

Mata Pelajaran : Al-Qur‟an Hadits 

Kelas/Semester : VII/II 

Materi Pokok : Mengkaji QS. Al-Kafirun, Al-Bayyinah, Hadits tentang 

Tasamuh/Toleran dan Hukum Bacaan  Qalqalah 

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Februari 2018 

Petunjuk, 

Berilah penilaian dengan angka pada kolom yang sesuai dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1 : Bila hasil kurang 

2 : Bila hasil cukup 

3 : Bila hasil baik 

4 : Bila hasil sangat baik 

No Nama 
Aspek Pengamatan 

Skor A B C D E F G 

1. Aulia Rasyida Elham 3 3 4 3 3 4 4 24 

2. Azka Fadlilah 4 3 3 3 4 4 4 25 

3. Bulan Syitazahra 3 3 3 2 2 3 3 19 

4. Helsa Reza Pahlevi 3 3 3 2 3 3 3 20 

5. Keisya Fairana Aziza 3 4 4 2 3 4 4 24 

6 Khoirun Nisa` 3 3 4 3 3 3 4 23 

7. Nafa Rizka Rizkyyah 3 3 3 2 3 3 3 20 

8. Nailah Sava Sasmita 3 3 3 2 2 3 3 19 

9. Nur Laili Firdausa 4 3 4 3 3 4 4 25 

10. Nur Laely Ramadhani 3 3 3 2 3 3 3 20 

11. Rahmania Firda Ayu G. 3 4 3 3 3 3 4 23 

12. Sagita Tiara Dewi 3 3 3 3 4 4 4 24 

13. Salsabila Alfitri 3 3 3 2 3 3 4 21 

14. Sevtia Dwita Karina P. 3 3 3 2 3 3 4 21 

15. Yassarulya Atha Bilbina 4 3 3 3 3 4 4 24 

16. Zulfa Aliyatul Adibah 3 2 3 2 2 3 3 18 

17. Alvina Rosa Daniswara 3 4 3 3 3 4 4 24 

Jumlah Skor 54 53 55 42 50 58 62 374 

Persentase 78,57% 

Kualifikasi Baik 

 

 



 

 

 

 

1. Aspek Pengamatan  

Kode Indikator 

A Mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran. 

B Peserta didik aktif dalam mendengarkan dan memperhatikan 

penjelasan guru. 

C Semangat siswa pada saat pembelajaran berlangsung. 

D Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru. 

E Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan guru. 

F Siswa mendapatkan kartu dengan kategori sama, membentuk 

kelompok dan bekerjasama dengan kelompoknya. 

G Siswa menyampaikan hasil kerjasama atau hasil diskusi dengan 

kelompoknya. 

 

2. Kriteria Penilaian 

Persentase Kategori 

85% - 100% Sangat Baik (SB) 

75% - 84% Baik (B) 

60% - 74% Cukup (C) 

40% - 59% Kurang (K) 

0%-39% Sangat Kurang (SK) 

      Menurut: Nurgiyantoro 

   

3. Analisis Data Aktivitas  

 Rata-rata aktivitas = 
   

  

Jumlah aktivitas seluruh siswa

Jumlah seluruh siswa
 =  

374

17
 =  22 

 Persentase  (%)     
 
=   

   

 

Rata rata aktivitas

skor maksimal


 X 100   =  

22

28
 X 100% 

           =    78,57%



 

 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS 

SISWA SIKLUS II 

 

Sekolah  : MTs Al-Khoiriyyah 

Mata Pelajaran : Al-Qur‟an Hadits 

Kelas/Semester : VII/II 

Materi Pokok : Mengkaji QS. Al-Kafirun, Al-Bayyinah, Hadits tentang 

Tasamuh/Toleran dan Hukum Bacaan  Qalqalah 

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Februari 2018 

Petunjuk, 

Berilah penilaian dengan angka pada kolom yang sesuai dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1 : Bila hasil kurang 

2 : Bila hasil cukup 

3 : Bila hasil baik 

4 : Bila hasil sangat baik 

No Nama 
Aspek Pengamatan 

Skor A B C D E F G 

1. Aulia Rasyida Elham 4 4 4 3 3 4 4 26 

2. Azka Fadlilah 4 4 4 3 4 4 4 27 

3. Bulan Syitazahra 4 3 4 4 3 3 4 25 

4. Helsa Reza Pahlevi 4 4 4 3 4 3 4 26 

5. Keisya Fairana Aziza 4 4 4 4 3 4 4 27 

6 Khoirun Nisa` 4 4 4 3 4 4 4 27 

7. Nafa Rizka Rizkyyah 4 4 4 3 3 3 3 24 

8. Nailah Sava Sasmita 4 4 4 3 3 3 3 24 

9. Nur Laili Firdausa 4 4 4 3 4 4 4 27 

10. Nur Laely Ramadhani 4 4 3 3 3 3 4 24 

11. Rahmania Firda Ayu G. 4 4 3 4 3 3 4 25 

12. Sagita Tiara Dewi 4 4 4 3 4 4 4 27 

13. Salsabila Alfitri 4 3 4 4 3 4 4 26 

14. Sevtia Dwita Karina P. 4 4 4 3 3 4 4 26 

15. Yassarulya Atha Bilbina 4 4 4 3 3 4 4 26 

16. Zulfa Aliyatul Adibah 4 4 4 3 3 3 4 25 

17. Alvina Rosa Daniswara 4 4 4 3 3 4 4 26 

Jumlah Skor 68 66 66 55 56 61 66 438 

Persentase 92% 

Kualifikasi Sangat Baik 

 

 



 

 

 

1. Aspek Pengamatan  

Kode Indikator 

A Mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran. 

B Peserta didik aktif dalam mendengarkan dan memperhatikan 

penjelasan guru. 

C Semangat siswa pada saat pembelajaran berlangsung. 

D Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru. 

E Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan guru. 

F Siswa mendapatkan kartu dengan kategori sama, membentuk 

kelompok dan bekerjasama dengan kelompoknya. 

G Siswa menyampaikan hasil kerjasama atau hasil diskusi dengan 

kelompoknya. 

 

2. Kriteria Penilaian 

Persentase Kategori 

85% - 100% Sangat Baik (SB) 

75% - 84% Baik (B) 

60% - 74% Cukup (C) 

40% - 59% Kurang (K) 

0%-39% Sangat Kurang (SK) 

      Menurut: Nurgiyantoro 

   

3. Analisis Data Aktivitas  

 Rata-rata aktivitas = 
   

  

Jumlah aktivitas seluruh siswa

Jumlah seluruh siswa
 =  

438

17
 =  25,76 

 Persentase  (%)
        

=   
   

 

Rata rata aktivitas

skor maksimal


 X 100  =  

25,76

28
 X 100% 

          =   92% 

 

 



 

 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

Pra Siklus 

 

 

 

 Guru sedang membuka pelajaran dengan salam dan doa 

 

 
Guru menerangkan materi pelajaran menggunakan metode ceramah 

 



 

 

 

 
Siswa sedang mengerjakan evaluasi pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dokumentasi Siklus I 

 

 
Peniliti sedang menerangkan bagaimana jalannya pembelajaran menggunakan 

metode Card Sort 

 

 
Peneliti sedang membagikan kartu Card Sort                  



 

 

 

 
Siswa sedang menempelkan kartu rincian kedalam kartu induk 

 

 

 
Siswa sedang menempelkan kartu rincian kedalam kartu induk 



 

 

 

 
Siswa sedang menempelkan kartu rincian kedalam kartu induk 

 

 
Peneliti bersama siswa mengoreksi jawaban bersama-sama 

 



 

 

 

 
Peneliti bersama siswa mengoreksi jawaban bersama-sama 

 

 
Siswa mengerjakakan soal post tes siklus I 

Dokumentasi Siklus II 

 



 

 

 

 
Peneliti membuka pembelajaran, berdoa dan mengabsen siswa 

 

 
Kegiatan pembelajaran pada siklus II 

 



 

 

 

 
Siswa menempelkan kartu rincian kedalam kartu induk 

 

 

 
Karu rincian yang sudah ditempel pada kartu induk 

 



 

 

 

 
Karu rincian yang sudah ditempel pada kartu induk 

 

 

 
Karu rincian yang sudah ditempel pada kartu induk 



 

 

 

 
Peneliti memberikan hadiah kepada kelompok yang menang  

 

 
Peneliti menutup pembelajaran dan berdoa bersama-sama dengan siswa 



 

 

 

 
Peneliti bersama sebagian siswa kelas VII A MTs Al-Khoiriyyah Semarang 

 

 
Sebagian siswa kelas VII A MTs Al-Khoiriyyah Semarang 



 

 

 

 
Gedung MTs Al-Khoiriyyah 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 


