
LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN GURU 

(SIKLUS I) 

Nama Madrasah : Madrasah Mu’allimat Salafiyah 

Kelas   : IX Tsanawiyah / 3 

Materi pokok  : Al-alam 

Model Pembelajaran : Metode Lalaran 

Petunjuk: 

Berilah keterangan atau alasan disetiap butir soal dengan tanda centang (√) di bawah angka 

1,2,3,4 yang merupakan pilihan yang tepat. 

NO ASPEK YANG DINILAI NILAI Keterangan / 

alasan 1 2 3 4 

1 Merencanakan Proses Belajar 

Mengajar 

   √  

2 Kemampuan guru dalam 

membuka pembelajaran 

   √  

3 Penguasaan bahan pelajaran    √  

4 Kemampuan berkomunikasi dan 

menciptakan komunikasi timbal 

balik 

 √    

5 Membangkitkan motivasi peserta 

didik 

 √    

6 Keterampilan guru dalam 

menerapkan metode lalaran 

  √   

7 Kemampuan guru menjawab 

pertanyaan peerta didik 

  √   

8 Kemampuan guru dalam 

membimbing peserta didik dalam 

pembelajaran yang dilakukan 

dengan metode lalaran 

 √    

9 Penguasaan kelas  √    



10  Kemampuan guru dalam menutup 

pembelajaran 

   √  

 

Kriteria Penilaian: 

Nilai 4 : Sangat Baik 

Nilai 3 : Baik 

Nilai 2 : Cukup 

Nilai 1 : Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN GURU 

(SIKLUS II) 

Nama Madrasah : Madrasah Mu’allimat Salafiyah 

Kelas   : IX Tsanawiyah / 3 

Materi pokok  : Al-alam 

Model Pembelajaran : Metode Lalaran 

Petunjuk: 

Berilah keterangan atau alasan disetiap butir soal dengan tanda centang (√) di bawah angka 

1,2,3,4 yang merupakan pilihan yang tepat. 

NO ASPEK YANG DINILAI NILAI Keterangan / 

alasan 1 2 3 4 

1 Merencanakan Proses Belajar 

Mengajar 

   √  

2 Kemampuan guru dalam 

membuka pembelajaran 

   √  

3 Penguasaan bahan pelajaran    √  

4 Kemampuan berkomunikasi dan 

menciptakan komunikasi timbal 

balik 

  √   

5 Membangkitkan motivasi peserta 

didik 

  √   

6 Keterampilan guru dalam 

menerapkan metode lalaran 

   √  

7 Kemampuan guru menjawab 

pertanyaan peerta didik 

  √   

8 Kemampuan guru dalam 

membimbing peserta didik dalam 

pembelajaran yang dilakukan 

dengan metode lalaran 

   √  

9 Penguasaan kelas   √   



10  Kemampuan guru dalam menutup 

pembelajaran 

   √  

 

Kriteria Penilaian: 

Nilai 4 : Sangat Baik 

Nilai 3 : Baik 

Nilai 2 : Cukup 

Nilai 1 : Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN SISWA 

(SIKLUS I) 

Nama Madrasah : Madrasah Mu’allimat Salafiyah 

Kelas   : IX Tsanawiyah / 3 

Materi pokok  : Al-alam 

Model Pembelajaran : Metode Lalaran 

Petunjuk: 

Berilah keterangan atau alasan disetiap butir soal dengan tanda centang (√) di bawah angka 

1,2,3,4 yang merupakan pilihan yang tepat. 

NO ASPEK YANG DINILAI NILAI Keterangan / 

alasan 1 2 3 4 

1 Perhatian siswa terhadap 

pengarahan guru 

  √   

2 Peran siswa dalam proses balajar 

mengajar 

  √   

3 Kesungguhan siswa dalam 

menghafal materi 

 √    

4 Kesungguha siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran 

 √    

5 Keaktfan peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan hafalan 

dengan menggunakan metode 

lalaran 

  √   

6 Kemampuan peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan hafalan 

dengan Metode lalaran 

  √   

7 kemampuan peserta didik ketika 

mempresentasikan hafalan di 

depan kelas 

  √   

8 Kemampuan speserta didik dalam  √    



mengajukan pertanyaan 

9 Kemampuan peerta didik dalam 

menjawab pertanyaan guru 

 √    

10  Kemampuan  peserta didik dalam 

menyimpulkan materi 

pembelajaran 

 √    

 

Kriteria Penilaian: 

Nilai 4 : Sangat Baik 

Nilai 3 : Baik 

Nilai 2 : Cukup 

Nilai 1 : Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN SISWA 

(SIKLUS I) 

Nama Madrasah : Madrasah Mu’allimat Salafiyah 

Kelas   : IX Tsanawiyah / 3 

Materi pokok  : Al-alam 

Model Pembelajaran : Metode Lalaran 

Petunjuk: 

Berilah keterangan atau alasan disetiap butir soal dengan tanda centang (√) di bawah angka 

1,2,3,4 yang merupakan pilihan yang tepat. 

NO ASPEK YANG DINILAI NILAI Keterangan / 

alasan 1 2 3 4 

1 Perhatian siswa terhadap 

pengarahan guru 

   √  

2 Peran siswa dalam proses balajar 

mengajar 

   √  

3 Kesungguhan siswa dalam 

menghafal materi 

   √  

4 Kesungguha siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran 

  √   

5 Keaktfan peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan hafalan 

dengan menggunakan metode 

lalaran 

   √  

6 Kemampuan peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan hafalan 

dengan Metode lalaran 

   √  

7 kemampuan peserta didik ketika 

mempresentasikan hafalan di 

depan kelas 

  √   

8 Kemampuan speserta didik dalam    √  



mengajukan pertanyaan 

9 Kemampuan peerta didik dalam 

menjawab pertanyaan guru 

   √  

10  Kemampuan  peserta didik dalam 

menyimpulkan materi 

pembelajaran 

   √  

 

Kriteria Penilaian: 

Nilai 4 : Sangat Baik 

Nilai 3 : Baik 

Nilai 2 : Cukup 

Nilai 1 : Kurang 

  



PEDOMAN WAWANCARA 

Informan   : Ustadzah Vina Mawaddah 

Tanggal Pelaksanaan : 30 Juli 2019 

Waktu    : 13.00 WIB. 

 

1. Peneliti: Apakah metode yang digunakan guru dalam pembelajaran bidang studi 

Alfiyyah Ibnu Malik di kelas IX Madrasah Tsanawiyah Mu’allimat Salafiyah dalam 

meningkatkan hafalan peserta didik adalah metode lalaran? 

Informan: Dalam pembelajaran bidang studi Alfiyyah Ibnu Malik di kelas IX 

Madrasah Tsanawiyah Mu’allimat Salafiyah dalam meningkatkan hafalan peserta 

didik guru tidak menggunakan metode lalaran, sebelumnya ada menggunakan metode 

lalaran dalam meningkatkan hafalan peserta didik guru menggunakan metode 

setoran, yakni peserta didik maju satu persatu untuk menyetorkan hafalannya. 

2. Peneliti: Usaha yang dilakukan guru dalam mengetahui hafalan peserta didik sebelum 

menggunakan metode lalaran? 

Informan: usaha yang dilakukan guru untuk mengetahui hafalan peserta didik adalah 

dengan metode setoran tapi metode ini tidak menyeluruh pada semua pesrta didik. 

3. Peneliti: Apakah mengalami kesulitan dalam pembelajaran ketika menggunakan 

metode lalaran? 

Informan: Pada waktu pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan metode 

lalaran ada edikit kendala yang menjadikan pembelajaran tidak berjalan lancar, yakni 

perdebatan antar peserta didik tentang lagu yang akan di pakai buat metode lalaran 

tapi masalah itu dapat diselesaikan guru dengan lagu yang dipilih oleh guru langsung 

dan  pembelajaran bisa langsung dilanjutkan. 

4. Peneliti: berapa indikator yang ditetapkan Madrasah untuk mata pelajaran Alfiyyah 

Ibnu Malik ini? 

Informan: Indikator belajar yang ditetapkan Madrasah pada pembelajaran Nadzom 

Alfiyyah Ibnu Malik ini >70 untuk mencapai ketuntasan individu (KKM) 

5. Peneliti: Apakah kegiatan pembelajaran berhenti pada siklus I saja? 

Informan: kegiatan pembelajaran bidang studi Alfiyyah Ibnu Malik di kelas IX 

Madrasah Tsanawiyah Mu’allimat Salafiyah dalam meningkatkan hafalan peserta 

didik adalah metode lalaran tidak berhenti pada siklus I tapi berlanjut pada siklus II 



dan baru berhenti pada siklus II. Hal ini berdasarkan perolehan hasil pembelajaran 

pada silus I masih rendah jadi untuk menungkatkan hafalan peserta didik 

pembelajaran dilakukan lagi pada iklus II. 

6. Peneliti: Apakah pada siklus II ini sudah mencapai sudah mencapai nilai yang sudah 

diharap? 

Informan: Ya, pada siklus II ini udah mencapai nilai yang sudah diharap, walaupun 

belum sangat baikdan peerta didik bisa mengikuti pembelajaran dangan baik 

khususnya pada waktu dilaksanakannya kegiatan hafalan dengan metode lalaran. jadi 

dengan begitu penelitian ini dihentikan sampai siklius II ini karena sudah mencapai 

Indikator yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA SISWA 

 

Informan   : Siswa kelas IX Tsanawiyah 

Tanggal Pelaksanaan : 02 Agustus 2019 

Waktu    : 14.00 WIB. 



 

 

1. Peneliti : Apakah audara suka dengan pembelajaran Alfyyah Ibnu Malik? 

Informan : Iya, Karena pembelajaran terasa menyenangkan dan tidak 

membosankan 

2. Peneliti : apakah ada kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran bidang studi 

Alfiyyah Ibnu Malik di kelas IX Madrasah Tsanawiyah Mu’allimat Salafiyah 

dengan metode lalaran ini? 

Informan : Iya, ada sedikit kendala yang kita hadapi pada saat pembelajaran 

dengan metode lalaran ini berlangung, yakni lagu yang menjadi perdenatan kami, 

tapi bisa din selesaikan dengan usulan lagu dari guru, 

3. Peneliti : Apakah Metode lalaran ini bisa membantu meningkatkan hafalan 

saudara? 

Informan : Ya, metode ini membantu saya untuk mengingat kembali hafalan dari 

nadzoman yang saya hafalkan sebelumnya, dan juga metode ini sangat 

menyenagkan.  

  



SIKLUS I 

RPP 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah :  Madrasah Mu’allimat Salafiyah  

Mata Pelajaran :  Alfiyyah Ibnu Malik Juz Awwal  

Kelas :  IX (Sembilan) 

Semaster :  2 (Dua) 

Materi :  Bab Al-‘Alam 

Alokasi Waktu :  90 Menit  

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami bab al-Alam 

 

B. Kompetensi Dasar 

1. Memahami pengertian al-Alam 

2. Dapat menghafalkan nadzoman dari bab al-Alam 

 

C. Indikator  

1. Menjelaskan pengertian al-Alam 

2. Dapat menyebutkan bagian-bagiannya al-Alam 

3. Dapat menghafal nadzomannya bab al-Alam 

 

D. Alokasi Waktu 

1×1 Jam pembelajaran = 90 menit 

 

E. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian al-Alam dan dapat dapat menyebutkan 

bagian-bagiannya al-Alam 

2. Peserta didik mampu menghafal nadzoman yang menjelaskan tentang pengertian dan 

bagian-bagiannya al-Alam. 

F. Materi Pembelajaran 

 انعهى



عهًّ كجعفشوخشَقا #اصى يعيٍ انًضًي يطهق  

وشزقى وْيهحوواشق #والحقوعذٌ  وقشٌ  

واخشٌ راٌ صواِ صحثا #ًااتي وكُيحونقثا صوا  

سدف حتًا واالاتثع انزً #واٌ يكوَا يفشد يٍ فا ضف   

ور واستجا ل كضعا د وادد #ويُّ يُقول كفضم واصذ   

راٌ تغيش ويّ تى اعشتا #وجًهح وياتًزج سكثا   

  كعهى اال شخاص نفظ وْوعى # وواضعوانثعض اال جُاس عهى

وْكزاثعانحنهثعهة #يٍ راك او عش يط نهعقشب   

جكزا فجاسعهى نهفجش #تشجنهًثشج  ويثهّ  

1. Pengertian Al-alam 

Al-alam menurut istilah ulama nahwu adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang 

menunjukkan sesuatu yang diberi nama dengan nyata (tertentu) dan tidak butuh qoyyid 

lain, seperti:  ََجْعفَش (nama orang laki-laki),  َِخْشَِق (nama orang perempuan). Berbeda dengan 

lafadz سجم menunjukan orang laki-laki tetapi tidak tertentu, dan berbeda dengan isim 

mausul انزى menunjukkan makna tertentu tapi membutuhkan qoyyid berupa shilah, dan 

isim dhomir selalu membutuhkan qoyyid berupa khitob atau takallum. Maka semua itu 

tidak disebut Al-alam. 

2. Bagian-bagian Al-alam. 

Al-alam dibagi menjadi dua bagian 

a. Al-alam شخص 

Al-alam شخص dibagi menjadi tiga bagian 

 Asama 

 Kunyah 

 Laqab  

b. Al-alam جُش 

 

G. Metode Pembelajaran 

PAIKEM (Pembelajaran Aktif, inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran : 

1. Kegiatan Awal 

a. Memberi salam dalam memberi kesempatan peserta didik untuk berdo’a 

b. Menyiapkan kelengkapan pembelajaran 

c. Memeriksa denah tempat duduk peserta didik 



d. Memeriksa kehadiran peserta didik 

e. Memberitahukan kriteria penilaian kompetensi dasar yang akan disampaikan 

2. Kegiatan Inti 

a. Kegiatan eksplorasi 

- Pendidik membiasakan peserta didik secara aktif membaca buku yang sudah 

ditulis oleh peserta didik tentang al-Alam 

- Pendidik menyuruh peserta didik untuk melantunkan nadzoman kitab Alfiyyah 

bab al-Alam dengan tanpa melihat. 

- Pendidik memberi tugas kepada peserta didik untuk menghafalkan nadzoman bab 

al-Alam dengan artinya yang nanti akan disetorkan pada pertemuan selanjutnya. 

b. Kegiatan elaborasi 

- Peserta didik secara aktif membiasakan diri membaca buku yang sudah ditulis 

oleh peserta didik tentang al-Alam 

- Peserta didik mendengarkan penjelasan pengertian dan bagian-bagiannya al-Alam 

- Peserta didik menanyakan dengan sopan hal-hal yang belum dipahami tentang 

pengertian dan bagian-bagiannya al-Alam 

- Peserta didik berdiskusi dan bekerja sama dengan peserta didik lainnya 

menyimpulkan pengertian dan bagian-bagiannya al-Alam 

- Peserta didik secara aktif menjawab soal dengan tertib 

c. Kegiatan konfirmasi  

- Pendidik memberi umpan balik positif atas kerja keras peserta didik yang telah 

menyimpulkan pengertian dan bagian-bagiannya al-Alam begitu juga umpan 

balik terhadap hafalannya para peserta didik pada pelajaran tersebut dengan 

menggunakan metode lalaran. 

3. Kegiatan Akhir  

a. Pendidik bersama-sama dengan peserta didik menyimpulkan pengertian dan bagian-

bagiannya al-Alam dan membaca nadzoman bersama-sama dalam hal ini 

menggunakan metode lalaran. 

b. Pendidik bersama-sama dengan peserta didik mengakhiri kegiatan belajar mengajar 

dengan berdo’a. 

 

I. Alat dan Sumber Belajar 

1. Nadzom Alfiyyah Ibnu Malik  

2. Kitab Marjiu’ssalik 

3. Buku-buku yang relevan 



4. Papan tulis, kapur, dll. 

 

J. Penilaian 

1. Prosedur penilaian 

Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan dengan menggunakan hafalan dari dari 

peserta didik, hafalan peserta didik. 

2. Alat Penilaian 

Lembar pertanyaan dan lembar observasi prosedur. 

 

  Kaliwungu, 1 Agustus 2019 

 Guru Mata Pelajaran, Peneliti, 

 

 

 Vina Mawaddah  Munawiroh Hayati 

 

Kepala Madrasah 

 

 

K.H. Ahmad Fauzi Shodaqoh 

 

SOAL 

1. Manakah bait yang menjelaskan pengertiab isim nakiroh? 

2. Kalimah isim adakalnya mu’rob dan adakalanya mabni, sedangkan isim mabni adalah 

isim yang serupa kalimah huruf, manakah baitnya? 

3. Manakah bait yang menerangkan tentang ‘alamat aslinya dari I’rob empat?  

 merupakan contoh dari pengertian isim ma’rifat, manakah bait yang هم، ذي، هند .4

menerangkan keterangan tersebut? 

5. Manakah bait yang menjelaskan tentang pengertian kalam? 

6. Manakah bait yang menjelaskan tanda-tandanya kalimah fi’il? 

7. Bacakan bab kalam? 

8. Bacakan bab nakiroh ma’rifat? 

9. Bacakan bab mu’rob mabni? 

10. Bacakan bait ke-10 dari bab mu’rob mabni? 

 



KUNNCI JAWABAN 

َنِكَرٌة قَاِبٌل اَْل ُمَؤث ِّرَا # اَْو َواِقٌع َمْوِقَع َما َقْد ذُِكَرا ۱  
رُُه َمْعرَِفٌة َكُهْم َوِذى # َو ِىْنَد َواْبِِن َواْلُغََلِم َوالَِّذى  َوَغي ْ

 
ْسُم ِمْنُو ُمْعَرٌب َوَمْبِِن # ِلَشَبٍو ِمَن  ۲ اْْلُُرْوِف ُمْدِن َواْْلِ  

َبِو اْلَوْضِعيِّ ِِف اْْسَى ِجْئتَ َنا # َواْلَمْعَنِويِّ ِِف َمََت َوِِف ُىَنا  َكالشَّ

فَاْرَفْع ِبَضمٍّ َواْنِصََبْ فَ ْتًحا َوُجرَّ # َكْسرًا َكذِْكُر اهلِل َعْبَدُه َيُسرَّ  ۳  
ُر َما ذُِكرَ   َواْجزِْم بَِتْسِكْْيٍ َوَغي ْ

رُُه مَ  ۴ ْعرَِفٌة َكُهْم َوِذى # َو ِىْنَد َواْبِِن َواْلُغََلِم َوالَِّذىَوَغي ْ  
 

َكََلُمَنا َلْفٌظ ُمِفْيٌد َكاْسَتِقْم # َواْسٌم َوِفْعٌل ُُثَّ َحْرٌف اْلَكِلمْ   ۵  

ْوِن ِفْعَل اْْلَْمِر ِاْن اَْمُر ُفِهمَ  ۶ َعاِل بِالتَّاِمْز َوِسْم # بِالن ُّ َو َماِضَى اْْلَف ْ  
 

َكََلُمَنا َلْفٌظ ُمِفْيٌد َكاْسَتِقْم # َواْسٌم َوِفْعٌل ُُثَّ َحْرٌف اْلَكِلمْ   ۷  

َنِكَرٌة قَاِبٌل اَْل ُمَؤث ِّرَا # اَْو َواِقٌع َمْوِقَع َما َقْد ذُِكَرا ۸  
رُُه َمْعرَِفٌة َكُهْم َوِذى # َو ِىْنَد َواْبِِن َواْلُغََلِم َوالَِّذى  َوَغي ْ

 

ْسُم ِمنْ  ۹ ُو ُمْعَرٌب َوَمْبِِن # ِلَشَبٍو ِمَن اْْلُُرْوِف ُمْدِن َواْْلِ  
َبِو اْلَوْضِعيِّ ِِف اْْسَى ِجْئتَ َنا # َواْلَمْعَنِويِّ ِِف َمََت َوِِف ُىَنا  َكالشَّ

َص اْلِفْعُل بَِاْن يَ ْنَجزَِما ۰۱ َص بِاجَلرِّ َكَما # َقْدُخصِّ ْسُم َقْد ُخصِّ َواْْلِ  
 

  



SIKLUS II 

RPP 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah :  Madrasah Mu’allimat Salafiyah  

Mata Pelajaran :  Alfiyyah Ibnu Malik Juz Awwal  

Kelas :  IX (Sembilan) 

Semaster :  2 (Dua) 

Materi :  Bab Al-‘Alam 

Alokasi Waktu :  90 Menit  

 

K. Standar Kompetensi 

Memahami bab al-Alam 

 

L. Kompetensi Dasar 

3. Mengetahui bagian-bagiannya al-Alam 

4. Menahani pengertian dari bagian-bagiannya al-Alam 

5. Dapat menghafalkan nadzoman dari bab al-Alam 

 

M. Indikator  

4. Dapat menyebutkan bagian-bagiannya al-Alam 

5. Dapat menjelaskan bagian-bagiannya al-Alam 

6. Dapat menghafal nadzomannya bab al-Alam 

 

N. Alokasi Waktu 

1×1 Jam pembelajaran = 90 menit 

 

O. Tujuan Pembelajaran 

3. Peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagiannya al-Alam. 

4. Peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagiannya al-Alam 

5. Peserta didik mampu menghafal nadzoman yang menjelaskan tentang bagian-

bagiannya al-Alam dan pengertiannya. 

P. Materi Pembelajaran 

 انعهى



عهًّ كجعفشوخشَقا #اصى يعيٍ انًضًي يطهق  

وشزقى وْيهحوواشق #والحقوعذٌ  وقشٌ  

واخشٌ راٌ صواِ صحثا #واصًااتي وكُيحونقثا   

سدف حتًا واالاتثع انزً #واٌ يكوَا يفشد يٍ فا ضف   

ور واستجا ل كضعا د وادد #ويُّ يُقول كفضم واصذ   

راٌ تغيش ويّ تى اعشتا #وجًهح وياتًزج سكثا   

كعهى اال شخاص نفظ وْوعى  #وواضعوانثعض اال جُاس عهى   

وْكزاثعانحنهثعهة #يٍ راك او عش يط نهعقشب   

جاسعهى نهفجشجكزا ف #تشجنهًثشج  ويثهّ  

Bagian-bagian Al-alam. 

Al-Alam dibagi menjadi dua bagian 

c. Al-Alam شخص 

Pengertiannya:  Al-Alam yang berkaitan nama seseorang 

Al-Alam شخص dibagi menjadi tiga bagian 

 Asma’  

Pengertiannya: nama yang dibuat orang tua setelah masa kelahiran anak baik 

dimulai dengan lafadz abun, ummun, atau tidak.  

Seperti contoh: Zaidun, Abu Talhah 

 Laqab 

Pengertian: nama yang dibuat setelah al-Alam asma yang membawa nama baik atau 

buruk.  

Contoh: Saifullah Almaslul (pedangnya Allah yang terhunus) nama dari sahabat 

Khalid bin Walid. Bila nama laqab berkumpul dengan nama lainnya maka nama 

laqab harus diakhirkan. 

 Kunyah 

Pengertrian: nama yang dibuat setelah al-Alam asma dan al-Alam ini dimulai dengan 

lafadz abun, ummun, ibnu atau bintu. 

Contohnya: Zaidun Abu Amrin. 

d. Al-Alam جُش 

Sebagian dari isim jeni ada yang diberi nama tersendiri, disebutb Alam jenis 

fungsinya seperti Alam syakhesy dalam segi lafadznya (tidak boleh dimudlofkan dan 

tidak boleh kemasuklan al, tidak boleh disifati isim nakiroh dan lainnya) tetapi di dalam 

maknanya lebih umum. 



Contohnya seperti: asadun (macan) macamnya banyak, maun (air) macam air 

juga banyak.  

 

Q. Metode Pembelajaran 

PAIKEM (Pembelajaran Aktif, inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) 

 

R. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran : 

4. Kegiatan Awal 

a. Memberi salam dalam memberi kesempatan peserta didik untuk berdo’a 

b. Menyiapkan kelengkapan pembelajaran 

c. Memeriksa denah tempat duduk peserta didik 

d. Memeriksa kehadiran peserta didik 

e. Memberitahukan kriteria penilaian kompetensi dasar yang akan disampaikan 

5. Kegiatan Inti 

a. Kegiatan eksplorasi 

- Pendidik membiasakan peserta didik secara aktif membaca buku yang sudah 

ditulis oleh peserta didik tentang al-Alam 

- Pendidik menyuruh peserta didik untuk melantunkan nadzoman kitab Alfiyyah 

bab al-Alam dengan tanpa melihat. 

- Pendidik memberi tugas kepada peserta didik untuk menghafalkan nadzoman bab 

al-Alam dengan artinya yang nanti akan disetorkan pada pertemuan selanjutnya. 

b. Kegiatan elaborasi 

- Peserta didik secara aktif membiasakan diri membaca buku yang sudah di tulis 

oleh peserta didik tentang al-Alam 

- Peserta didik mendengarkan penjelasan pengertian dan bagian-bagiannya al-Alam 

- Peserta didik menanyakan dengan sopan hal-hal yang belum dipahami tentang 

pengertian dan bagian-bagiannya al-Alam 

- Peserta didik berdiskusi dan bekerja sama dengan peserta didik lainnya 

menyimpulkan pengertian dan bagian-bagiannya al-Alam 

- Peserta didik secara aktif menjawab soal dengan tertib 

c. Kegiatan konfirmasi  

Pendidik memberi umpan balik positif atas kerja keras peserta didik yang telah 

menyimpulkan pengertian dan bagian-bagiannya Al-alam begitu juga umpan balik 



terhadap hafalannya para peserta didik pada pelajaran tersebut dengan menggunakan 

metode lalaran. 

6. Kegiatan Akhir  

a. Pendidik bersama-sama dengan peserta didik menyimpulkan pengertian dan bagian-

bagiannya al-Alam dan membaca nadzoman berama-sama dalam hal ini 

menggunakan metode lalaran. 

b. Pendidik bersama-sama dengan peserta didik mengakhiri kegiatan belajar mengajar 

dengan berdo’a. 

 

S. Alat dan Sumber Belajar 

1. Nadzom Alfiyyah Ibnu Malik  

2. Kitab Marjiu’ssalik 

3. Buku-buku yang relevan 

4. Papan tulis, kapur, dll. 

 

T. Penilaian 

3. Prosedur penilaian 

Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan dengan menggunakan metode lalaran 

dari hafalan peserta didik, hafalan peserta didik. 

4. Alat Penilaian 

Lembar pertanyaan dan lembar observasi prosedur. 

 

 

  Kaliwungu, 5 Agustus 2019 

 Guru Mata Pelajaran, Peneliti, 

 

 

 Vina Mawaddah  Munawiroh Hayati 

 

Kepala Madrasah 

 

 

K.H. Ahmad Fauzi Shodaqoh 

 



 

 

  



SOAL 

1. Bacakan bait yang menjelaskan tentangpengertian al-Alam? 

2. Bacakan bait yang menjelaskan tentang alamatnya I’rob rofa’, nasob, jar, dan jazem.? 

3. Bacakan bait yang menjelaskan tentang tanda-tandanya kalimah isim? 

4. Bacakan bait yang menjelaskan tentang tanda-tandanya kalimah fi’il? 

5. Bacakan bait yang menjelaskan tentang bagian-bagiannya syibeh? 

6. Bacakan bait yang menjelaskan bahwa hukumnya fi’il amar dan fi’il madly adalah 

mabni? 

7. Bacakan bait ke 10 dari bab nakiroh ma’rifat? 

8. Bacakan bab al-Alam? 

9. Bacakan muqoddimah? 

10. Bacakan bab ma’rifat wa mabni? 

 

 

 

 

  



KUNCI JAWABAN 

 

ى ُمْطَلَقا # َعَلُمُو َكَجْعَفٍر َوِخْرنَِقا ۰ ُ اْلُمَسمَّ ِاْسٌم يُ َعْيِّ  
َلٍة َو َواِشقِ   َوقَ َرٍن َوَعَدٍن َو َْلِحِق # َو َشْذَقٍم َوَىي ْ

 

فَاْرَفْع ِبَضمٍّ َواْنِصََبْ فَ ْتًحا َوُجرَّ # َكْسرًا َكذِْكُر اهلِل َعْبَدُه َيُسرَّ  ۲  
ُر َما ذُِكرَ َواْجزِْم بَِتْسِكْْيٍ َوغَ  ي ْ  

ٌز َحَصلَ  ۳ ْسِم ََتِْيي ْ ْنوِْيِن َوالنَِّدا َو اَْل # َو ُمْسَنٍد ِلَْلِ بِاجَلرِّ َوالت َّ  
 

ْوِن ِفْعَل اْْلَْمِر ِاْن اَْمُر ُفِهمَ  ۴ َعاِل بِالتَّاِمْز َوِسْم # بِالن ُّ َو َماِضَى اْْلَف ْ  
 

َبِو اْلَوْضِعيِّ ِِف اْْسَى ِجْئتَ َنا # وَ  ۵ اْلَمْعَنِويِّ ِِف َمََت َوِِف ُىَناَكالشَّ  
ََل   َكِنَيابٍَة َعِن اْلِفْعِل ِبََل # تَاَثٍُّر َو َكاْفِتَقاٍر ُاصِّ

 

َواَْعَرُب ُمَضارًِعا ِاْن َعرِيَا #َوِفْعُل اَْمرٍَوُمِضٍي بُِنَيا  ۶  
 

َعْل اُ َوِفْق نَ ْغَتِبْط ِاذْ   #َو ِمْن َضِمريِالَرْفٍع َماَيْسَتِتُ  ۷ تضْشُكرُ  َكاف ْ  

ى ُمْطَلَقا # َعَلُمُو َكَجْعَفٍر َوِخْرنَِقا ۸ ُ اْلُمَسمَّ ِاْسٌم يُ َعْيِّ  
َلٍة َو َواِشقِ   َوقَ َرٍن َوَعَدٍن َو َْلِحِق # َو َشْذَقٍم َوَىي ْ

 
َر َماِلكِ  #قَاَل ُُمََمٌدُىَواْبُن َما ِلِك  ۹ َاْْحَُد َرِِب اهلل َخي ْ  
 

ْسُم ِمْنُو ُمْعَرٌب  ۰۱ َوَمْبِِن # ِلَشَبٍو ِمَن اْْلُُرْوِف ُمْدِن َواْْلِ  
َبِو اْلَوْضِعيِّ ِِف اْْسَى ِجْئتَ َنا # َواْلَمْعَنِويِّ ِِف َمََت َوِِف ُىَنا  َكالشَّ

 
 



PRA SIKLUS 
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SIKLUS II 

 



WAWANCARA PENGAMPU ALFIYYAH IBNU MALIK 

 

 

 

 

 

 

WAWANCARA KETUA KELAS 

 

 



USTADZAH MADRASAH MUALIMAT SALAFIYAH 

 

 

 

 

 

 

SETORAN ALFIYYAH IBNU MALIK 

 

 



 

  



  



  



  



  



  



  



  



 


