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PENDAHULUAN

Al-Qur’an dan hadits bagi umat Islam merupakan sumber ajaran yang paling
utama. Penyikapan terhadap kedua sumber utama tersebut tentu saja tidak
berhenti pada tingkat mampu untuk membaca, menulis, atau menghafalnya

saja. Pada kondisi selanjutnya seorang Muslim sebaiknya mampu untuk mengartikan
Al-Qur’an dan hadits. Kemampuan dalam mengartikan Al-Qur’an dan hadits menjadi
gerbang awal untuk memahami kandungan Al-Qur’an dan hadits. Terampil dalam
mengartikan Al-Qur’an dan Hadits, menjadi salah satu bagian dari penguasaan yang
harus dimiliki peserta didik. Pembelajaran mengartikan Al-Qur’an dan Hadits yang
dimulai sejak usia belia diharapkan akan memberikan hasil yang lebih baik. Untuk
menjembatani itu, diperlukan upaya yang serius dari guru agar anak didiknya mampu
dan terampil dalam mengartikan Al-Qur’an dan Hadits dengan lancar dan benar.

Dalam modul ini Anda akan mempelajari berbagai hal berkenaan dengan proses
pembelajaran mengartikan Al-Qur’an dan Hadits. Dalam kegiatan belajar pertama,
Anda akan memperoleh informasi mengenai tujuan pembelajaran mengartikan Al-
Qur’an dan Hadits sekaligus Anda akan dipandu untuk mengetahui rumusan indikator
pembelajaran mengartikan Al-Qur’an dan Hadits.

Selanjutnya, pada kegiatan belajar kedua, Anda akan dibimbing dan diberikan
alternatif desain pembelajaran mengartikan Al-Qur’an dan Hadits. Mulai dari desain
pembelajaran mengartikan ayat-ayat Al-Qur’an sampai dengan pembelajaran
mengartikan hadits-hadits pilihan. Dalam kegiatan belajar ini juga dilengkapi dengan
cara evaluasi pembelajaran mengartikan Al-Qur’an dan Hadits.
Dengan demikian, setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan dapat:
1. menjelaskan tujuan pembelajaran mengartikan Al-Qur’an dan Hadits;
2. menjelaskan rumusan indikator pembelajaran mengartikan Al-Qur’an dan Hadits;
3. merumuskan desain pembelajaran mengartikan Al-Qur’an dan Hadits;
4. menjelaskan proses evaluasi pembelajaran mengartikan Al-Qur’an dan Hadits.

Mengingat besarnya manfaat yang akan Anda peroleh dengan mempelajari
modul ini. Maka, keseriusan, kecermatan dan pembacaan yang baik dituntut lebih
diberikan perhatian ketika membaca modul ini. Baiklah, selamat membaca, semoga
sukses!

PEMBELAJARAN MENGARTIKAN
AL-QUR’AN DAN HADITS
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TUJUAN DAN RUMUSAN INDIKATOR
PEMBELAJARAN MENGARTIKAN

AL-QUR’AN DAN HADITS
A. TUJUAN PEMBELAJARAN MENGARTIKAN AL-QUR’AN DAN HADITS

Al-Qur’an adalah kumpulan firman-firman Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi
Muhammad SAW, yang isinya dan redaksinya berasal dari Allah SWT, dan

diperintahkan oleh Nabi untuk ditulis oleh para penulis wahyu. Sedang Hadits atau
Sunnah adalah segala perkataan Nabi, juga perbuatan dan izinnya, dalam mendidik
umatnya sesuai dengan bimbingan wahyu dari Allah SWT. Sebagai seorang Muslim,
kita diperintahkan Allah untuk membaca Al-Qur’an dan hadits, agar bisa mendapatkan
petunjuk yang terkandung di dalamnya. Untuk  mendapatkan petunjuk dari
kandungan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadits, maka kita harus terlebih dahulu
mengetahui dan memahami kandungannya. Langkah awal untuk memahami
kandungan Al-Qur’an dan hadits kita harus mampu untuk mengartikannya.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab,
begitu pula dengan hadits yang juga dinarasikan dalam bahasa Arab. Hubungan bahasa
Arab dengan Al-Qur‘an dan hadits Nabi SAW sebagai sumber utama agama Islam
tidak bisa dipisahkan. Al-Qur‘an diturunkan dengan bahasa Arab dan tidak pernah
ada Al-Qur‘an dengan bahasa lainnya. Oleh sebab itu, hampir dapat dikatakan bahwa
seseorang akan mengalami kesulitan dalam memahami Al-Qur‘an secara mendalam
tanpa menguasai bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Qur‘an. Karena itu untuk
mengetahui artinya, hendaknya kita mengartikannya sesuai dengan aturan bahasa
Arab yang baku. Hal ini demi untuk mendapatkan pemahaman yang baik terhadap
kandungan Al-Qur’an dan hadits.

Kita sebagai orang yang tidak mempergunakan bahasa Arab sebagai bahasa
Ibu, tentu harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk dapat mengartikan Al-Qur’an
dan Hadits. Penerjemahan didefinisikan sebagai pemindahalihan suatu amanat dari
bahasa sumber ke dalam bahasa penerima (sasaran). Dalam hal ini, mengartikan Al-
Qur’an dan hadits berarti memindahalihkan suatu amanat bahasa sumber (yakni Al-
Qur’an dan hadits yang berbahasa Arab) ke dalam bahasa penerima (yakni ke dalam
bahasa Indonesia). Langkah yang dilakukan, yang pertama, mengungkap maknanya;
dan kedua, mengungkapkan gaya bahasanya.

Menerjemahkan Al-Qur’an dan hadits bukanlah aktifitas penulisan ulang
pikirannya sendiri, batapapun baiknya; bukan pula proses menyadur. Kegiatan
menerjemahkan merupakan kegiatan kompleks. Ia merupakan proses yang terdiri
dari serangkaian kegiatan-kegiatan unsur sebagai unsur integralnya. Kegiatan
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menerjemahkan dapat diringkas dengan ungkapan analysis-transferring-
restructuring. Analysis digunakan untuk mengetahui pesan yang ingin diterjemahkan.
Di dalamnya terdapat analisis gramatikal dan semantik (baik arti referensial maupun
konotatif). Transferring, mempersoalkan bagaimana hasil analisis itu ditransfer dari
bahasa sumber ke dalam bahasa terjemahan dengan sesedikit mungkin pemincangan
arti dan konotasi, tetapi dengan kesamaan reaksi seperti pada orang aslinya.
Restructuring membicarakan macam-macam bahasa atau gaya bahasa, teknik yang
dapat dipakai untuk membuat rasa yang diinginkan. Seseorang yang telah mampu
mengartikan Al-Qur’an dan hadits, dalam taraf tertentu ia telah dipandang sebagai
penerjemah Al-Qur’an dan hadits, maka berarti ia mengemban tanggung jawab yang
sangat besar karena memberikan sumbangan yang sangat bermanfaat bagi orang
lain.

Saat ini kemampuan mengartikan Al-Qur’an dan hadits menjadi hal yang sangat
baik untuk dimiliki oleh setiap muslim, terutama di Indonesia. Mampu dan terampil
mengartikan Al-Qur’an dan hadits dengan baik dan benar menjadi salah satu tujuan
pembelajaran di sekolah-sekolah baik yang formal maupun informal. Salah satu yang
diajarkan di sekolah-sekolah terutama sekolah yang berbasis agama Islam, adalah
diajarkan cara mengartikan Al-Qur’an dan Hadits. Pembelajaran mengartikan Al-Qur’an
dan Hadits telah dimulai pada sekolah tingkat dasar, yakni Madrasah Ibtidaiyah. Hal
ini bertujuan agar umat Islam Indonesia sejak dini telah mulai diajarkan mengartikan
Al-Qur’an dan Hadits dengan lancar dan benar.

Al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam harus dipelajari,
dihayati dan diamalkan oleh pemeluknya. Proses tersebut dapat dilakukan dengan
jalan mengartikan ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits. Oleh karena itu pembelajaran
mengartikan Al-Qur’an dan Hadits sangat penting diberikan kepada anak-anak,
terutama di Madrasah Ibtidaiyah. Untuk anak-anak usia seolah dasar tentu tidak
diajarkan teori mengartikan Al-Qur’an dan Hadits yang kompleks. Pada tahap awal
ini siswa diajarkan cara mengartikan kosa kata dari ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits
secara langsung berdasarkan terjemahan yang telah banyak beredar. Berbekal
terjemahan Al-Qur’an dari Depag, misalnya, untuk mengajarkan cara mengartikan
ayat-ayat Al-Qur’an. Kemampuan dalam menerjemahkan Al-Qur’an dan hadits pada
gilirannya akan memudahkan anak untuk menghayati dan mengamalkan isi kandungan
Al-Qur’an dan Hadits.

Kita menyadari bahwa Al-Qur’an dan Hadits dinarasikan dalam bahasa Arab,
yang memiliki kaedah dan tata aturannya sendiri dalam mengartikannya. Sehingga
jika proses belajar mengartikan Al-Qur’an dan Hadits telah dimulai sejak dini maka
akan menghasilkan sosok muslim yang mampu mengartikan Al-Qur’an dan Hadits
yang baik. Usia anak-anak sekolah di Madrasah Ibtidaiyah, adalah masa yang sangat
bagus untuk ditanamkan pembelajaran mengartikan Al-Qur’an dan Hadits. Maka,
perlu bagi guru untuk merumuskan tujuan pembelajaran mengartikan Al-Qur’an dan
Hadits.
Tujuan pembelajaran mengartikan Al-Qur’an dan Hadits :

1. Aspek Pengetahuan (Knowing)
Dalam hal ini murid memiliki pengetahuan mengenai berbagai hal yang

berkenaan dengan tata cara mengartikan Al-Qur’an dan Hadits. Murid juga dibekali
pengetahuan mengenai pentingnya menguasai keterampilan mengartikan Al-Qur’an
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dan Hadits.  Dengan mampu mengartikan Al-Qur’an dan Hadits dapat membantu
dalam melancarkan proses penghayatan dan pengamalan kandungan Al-Qur’an dan
Hadits. Karena langkah awal untuk memahami dan mengamalkan Al-Qur’an dan hadits
adalah dengan cara mampu untuk mengartikannya.

Setelah peserta didik memiliki pengetahuan mengenai pentingnya kemampuan
mengartikan Al-Qur’an dan hadits, kondisi ini dilanjutkan dengan memberikan
pengetahuan bahwa Al-Qur’an itu dinarasikan dalam bahasa Arab yang memiliki
norma, kaidah, dan aturan-aturan tersendiri dalam mengartikannya. Murid diberikan
pengetahuan bahwa antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia memiliki tata bahasa
yang berbeda. Kosa kata bahasa Arab juga memiliki perbedaan dengan kosa kata
bahasa Indonesia, sehingga Al-Qur’an dan Hadits perlu diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia, agar mudah untuk dipahami dan pada gilirannya akan diamalkan
dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan guru dalam
mengarahkan dan mendidik siswanya dalam proses pembelajaran mengartikan Al-
Qur’an dan Hadits ini. Karena pada aspek knowing ini guru harus benar-benar yakin
bahwa semua murid telah mengetahui apa yang telah dipelajarinya.

Untuk mencapai tujuan ini, guru dapat memilih metode ceramah, tanya jawab,
dan demonstrasi. Sebagai tindak lanjut apakah murid telah memahami dan
mengetahui arti penting kemampuan mengartikan Al-Qur’an dan Hadits sebagaimana
yang telah disampaikan, guru dapat menyelenggarakan tanya jawab dengan murid-
murid, dapat diawali dengan bertanya kepada seluruh murid satu kelas, lalu
dilanjutkan mempertanyakan kepada murid satu per satu. Jika jawaban yang
diberikan semuanya bagus, berarti tujuan pembelajaran aspek knowing telah tercapai.

2. Aspek Pelaksanaan (Doing)
Dalam tujuan pembelajaran yang kedua ini, pelaksanaan yang dimaksud adalah

peserta didik terampil dalam mengartikan ayat-ayat dari surat-surat tertentu dalam
juz ‘amma maupun hadits-hadits pilihan yang menjadi materi pelajaran. Pembelajaran
dilakukan secara bertahap. Diawali dengan pembelajaran mengartikan yang paling
sederhana, yakni mengartikan tiap-tiap kosa kata dari kosakata-kosakata (mufradat)
ayat-ayat Al-Qur’an atau hadits. Setelah proses ini dikuasai, murid diajarkan
mengartikan kalimat-kalimat pendek,  kemampuan ini pada gilirannya akan
menjadikan murid mampu untuk mengartikan ayat demi ayat dari suatu surat dalam
juz’amma ataupun suatu hadits. Untuk mencapai tujuan ini metode yang dapat
digunakan misalnya adalah demonstrasi atau metode langsung, guru memberikan
contoh mengartikan kosakata yang terdapat dalam suatu hadits. Guru dapat
menyediakan karton yang bertuliskan seluruh kosa kata yang ada dalam sebuah hadits.
Guru menunjukkan arti masing-masing kosa kata tersebut. Jika fasilitas media
pembelajaran memungkinkan, guru dapat memanfaatkan komputer/laptop yang
diproyeksikan dengan infocus, atau memutarkan VCD dengan VCD Player  dan televisi
tentang mengartikan kosakata yang terdapat dalam sebuah hadits.

Proses pembelajaran mengartikan Al-Qur’an dan hadits tidak bisa lepas dari
metode menghafalkan. Karena arti dari kosa kata ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits
memang harus dihafalkan.semakin banyak arti kosa kata yang murid hafalkan dan
kuasai arti katanya maka semakin lancar dan mudah baginya untuk mengartikan Al-
Qur’an dan hadits.
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Setelah para siswa satu kelas dirasa mampu mengartikan secara bersama-sama,
guru dapat melakukan pengujian dengan menilai proses mengartikan Al-Qur’an dan
hadits siswa satu per satu. Apabila guru telah yakin seluruh siswa telah mampu
untuk mengartikan, bahkan pada tahap lebih tinggi murid memang telah mampu
dan terampil mengartikan ayat-ayat dari surat-surat tertentu atau hadits-hadits
yang telah diajarkan dengan lancar dan benar, maka tujuan aspek doing telah tercapai.

3. Aspek Pembiasaan (Being)
Setelah siswa memiliki pengetahuan mengenai pentingnya kemampuan

mengartikan Al-Qur’an dan hadits, dan dilanjutkan dengan siswa benar-benar
terampil dalam mengartikan Al-Qur’an dan hadits. Kondisi selanjutnya terampil dalam
mengartikan Al-Qur’an dan hadits itu tidak hanya sekedar untuk diketahui tetapi
juga menjadi miliknya dan menyatu dengan kepribadiannya. Proses peleburan
pengetahuan dan keterampilan ke dalam kepribadiannya ini yang dimaksud dengan
proses internalisasi, yang menjadi tujuan dari aspek pembiasaan (being). Hal ini
dilakukan agar apa yang telah ia ketahui dan kuasai dalam mengartikan Al-Qur’an
dan hadits diwujudkan dalam perilaku yang menyatu dengan kepribadiannya. Hal
ini dimaksudkan agar apa yang ia ketahui atau kuasai tidak sekedar tahu, tetapi
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak mudah dilupakan. Semacam ketika
ia membaca surat Al-Fatihah ketika shalat, maka dengan sendirinya telah terbentuk
dalam memorinya arti dari surat Al-Fatihah tersebut.

Untuk menjaga agar keterampilan mengartikan Al-Qur’an dan hadits ini tetap
terjaga dengan baik, maka perlu untuk melakukan pembiasaan. Proses pembiasaan
dilakukan agar siswa benar-benar menguasai dan terampil dalam menuliskan ayat-
ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits, paling tidak ayat-ayat Al-Qur’an dari surat-surat
dalam juz’amma dan hadits-hadits yang menjadi materi pelajaran. Beberapa teknik
yang dapat dilakukan untuk proses  pembiasaan mengartikan Al-Qur’an dan Hadits
ini misalnya:

a. Shalat berjamaah
Kegiatan shalat berjama’ah dapat membantu siswa memperlancar

pembiasaannya dalam mengartikan Al-Qur’an dan hadits. Seperti ketika Imam
membaca surat-surat pendek dalam shalatnya, maka murid yang menjadi makmum
dengan sendirinya mampu menerjemahkan ayat-ayat yang dibaca oleh Imam. Kondisi
ini tentu sangat baik dimiliki, karena akan menambah keyakinan siswa akan kebenaran
kandungan Al-Qur’an. Setelah shalat berjamaah murid dapat menyetorkan
kemampuan mengartikan ayat-ayat Al-Qur’an dan haditsnya kepada guru atau orang
tuanya.

b. Membaca Al-Qur’an dan Hadits berjamaah
Proses pembiasaan yang dapat dilakukan agar kemampuan mengartikan Al-

Qur’an dan hadits peserta didik adalah dengan sering melakukan pembacaan Al-
Qur’an dan hadits secara berjamaah. Dalam pelaksanaannya tentu saja yang dibaca
tidak hanya teks Arabnya saja, melainkan disertai dengan terjemahannya. Setelah
membaca bersama-sama selesai, dapat dilanjutkan dengan antar satu sama lain saling
mengoreksi bacaan dan terjemahan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits yang sedang
dibaca.
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c. Perlombaan
Berbagai bentuk perlombaan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan

pembelajaran ini. Di antaranya adalah perlombaan ketangkasan dalam mengartikan
surat-surat tertentu dalam juz’amma dan hadits-hadits pilihan.  Yang paling
sederhana, guru dapat membagi murid kelas menjadi empat kelompok untuk saling
unjuk kebolehan dalam mengartikan ayat-ayat dalam surat juz’amma ataupun hadits-
hadits pilihan yang menjadi materi pelajaran. Pada tahap selanjutnya, setiap
memperingati hari besar Islam ataupun hari besar nasional, di sekolah diadakan
perlombaan mengartikan Al-Qur’an dan hadits yang disesuaikan dengan tingkat
kemampuan siswa berdasarkan kelasnya. Dalam kegiatan ini guru dapat sekaligus
melakukan penilaian terhadap setiap siswa dalam menulis surat dan hadits.

d. Penugasan
Bentuk kegiatan untuk meningkatkan keterampilan mengartikan Al-Qur’an dan

Hadits siswa adalah dengan banyaknya melatih diri dengan mengahafalkan kosakata.
Proses ini dapat dilakukan dengan cara guru memberikan penugasan kepada siswa
untuk melakukannya di rumah. Guru dapat meminta kepada setiap murid untuk
menyediakan satu buah buku khusus untuk latihan mengartikan Al-Qur’an dan hadits.
Guru juga bisa menyediakan Lembar Kerja Siswa (LKS) mengartikan Al-Qur’an dan
hadits bagi siswa. Guru secara rutin melakukan penilaian penugasan mengartikan
Al-Qur’an dan Hadits ini. Hal ini dilakukan agar perkembangan keterampilan
mengartikan Al-Qur’an dan Hadits anak didik terus meningkat.

B. RUMUSAN INDIKATOR PEMBELAJARAN MENGARTIKAN AL-QUR’AN DAN HADITS
Tentu Anda telah mengetahui bahwa merumuskan indikator dalam sebuah

pembelajaran merupakan hal yang sangat penting. Demikian pula dalam proses
pembelajaran mengartikan Al-Qur’an dan Hadits ini perlu dirumuskan indikatornya.
Indikator yang dirumuskan ini menjadi acuan dalam melihat keberhasilan proses
pembelajaran dan proses penilaian.

Secara garis besar indikator pembelajaran mengartikan Al-Qur’an dan Hadits
adalah diupayakan agar murid mampu:
1. Mengartikan ayat-ayat Al-Qur’an dengan lancar dan benar
2. Mengartikan hadits dengan lancar dan benar

Secara lebih rinci penjabaran indikator yang disebutkan di atas adalah sebagai
berikut:

1. Mengartikan ayat-ayat Al-Qur’an dengan lancar dan benar
Dalam proses pembelajaran mengartikan ayat-ayat Al-Qur’an ini dilakukan

secara bertahap. Langkah awal yang dilakukan adalah murid diajarkan cara
mengartikan kosa kata yang terdapat dalam ayat-ayat yang sedang dipelajari. Setelah
seluruh kosa kata dari ayat-ayat ini dikuasi artinya, murid diajarkan untuk
mengartikan ayat demi ayat. Kondisi ini pada gilirannya akan menjadikan siswa
mampu untuk mengartikan keseluruhan ayat dari surat yang sedang dipelajari.

Dengan demikian indikator ketercapaian pembelajaran mengartikan ini,
diusahakan murid mampu mengartikan ayat-ayat Al-Qur’an dengan lancar dan benar.
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2. Mengartikan hadits dengan lancar dan benar
Proses yang sama juga terjadi dalam pembelajaran mengartikan hadits. Pada

awalnya murid diajarkan untuk mengartikan kosa kata yang terdapat dalam suatu
hadits. Setelah semua kosa kata yang terdapat dalam hadits yang dipelajari ini
diketahui artinya, murid diajarkan untuk mengartikan hadits secara utuh.

Dengan demikian indikator ketercapaian pembelajaran mengartikan ini,
diusahakan murid mampu mengartikan hadits dengan lancar dan benar.

Agar pemahaman Anda lebih mendalam terhadap materi yang telah dibicarakan
di atas, silahkan Anda mengerjakan soal latihan berikut ini:
1. Jelaskan ungkapan analysis-transferring-restructuring dalam kegiatan

menerjemahkan!
2. Jelaskan tujuan pembelajaran mengartikan Al-Qur’an dan Hadits!
3. Jelaskan kegiatan-kegiatan yang merangsang siswa terbiasa untuk mengartikan

Al-Qur’an dan Hadits!
4. Jelaskan rumusan indikator pembelajaran mengartikan Al-Qur’an dan Hadits!

Petunjuk Menjawab Latihan
- Untuk menjawab soal nomor 1 – 3 berikan jawaban Anda dengan jelas dan

argumentatif. Lihat kembali uraian mengenai tujuan pembelajaran mengartikan
Al-Qur’an dan hadits.

- Untuk menjawab soal nomor 4, berikan jawaban Anda dengan jelas sesuai dengan
uraian yang terdapat pada bagian mengenai rumusan indikator pembelajaran
mengartikan Al-Qur’an dan hadits.

1. Kemampuan dalam mengartikan Al-Qur’an dan Hadits menjadi salah satu
faktor penting untuk lebih dapat memahami dan mengamalkan
kandungan Al-Qur’an dan Hadits.

2. Al-Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab, begitu pula hadits yang
dinarasikan dalam bahasa Arab pula. Hubungan bahasa Arab dengan Al-
Qur‘an dan Hadits Nabi SAW sebagai sumber utama agama Islam tidak
bisa dipisahkan.

3. Penerjemahan didefinisikan sebagai pemindahalihan suatu amanat dari
bahasa sumber ke dalam bahasa penerima (sasaran). Dalam hal ini,
mengartikan Al-Qur’an dan hadits berarti memindahalihkan suatu amanat
bahasa sumber (yakni Al-Qur’an dan hadits yang berbahasa Arab) ke dalam
bahasa penerima (yakni ke dalam bahasa Indonesia). Langkah yang
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Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat!
1. Langkah awal untuk dapat memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur’an

dan hadits adalah dengan cara mampu:
A. Membaca C. Menghafal
B. Menulis D. Mengartikan

2. Menguasai bahasa Arab menjadi bagian dari upaya untuk mampu:
A. Membaca Al-Qur’an dan Hadits
B. Menulis Al-Qur’an dan Hadits
C. Mengahafal Al-Qur’an dan Hadits
D. Mengartikan Al-Qur’an dan Hadits

3. Pemindahalihan suatu amanat dari bahasa sumber ke dalam bahasa penerima,
disebut kegiatan:
A. Mengartikan C. Mengamalkan
B. Memahami D. Salah semua

4. Pengalihbahasaan ayat Al-Qur’an ke dalam bahasa Indonesia, termasuk kegiatan:
A. Menerjemahkan C. Memahami
B. Menafsirkan D. Mengamalkan

dilakukan, yang pertama, mengungkap maknanya; dan kedua,
mengungkapkan gaya bahasanya.

4. Menerjemahkan Al-Qur’an dan hadits bukanlah aktifitas penulisan ulang
pikirannya sendiri, batapapun baiknya; bukan pula proses menyadur.
Kegiatan menerjemahkan merupakan kegiatan kompleks. Ia merupakan
proses yang terdiri dari serangkaian kegiatan-kegiatan unsur sebagai
unsur integralnya.

5. Kegiatan menerjemahkan dapat diringkas dengan ungkapan analysis-
transferring-restructuring. Analysis  digunakan untuk mengetahui pesan
yang ingin diterjemahkan. Di dalamnya terdapat analisis gramatikal dan
semantik (baik arti referensial maupun konotatif). Transferring,
mempersoalkan bagaimana hasil analisis itu ditransfer dari bahasa sumber
ke dalam bahasa terjemahan dengan sesedikit mungkin pemincangan
arti dan konotasi, tetapi dengan kesamaan reaksi seperti pada orang
aslinya. Restructuring membicarakan macam-macam bahasa atau gaya
bahasa, teknik yang dapat dipakai untuk membuat raya yang diinginkan.

6. Indikator pembelajaran mengartikan Al-Qur’an dan Hadits adalah
diupayakan agar murid mampu: (1) Mengartikan ayat-ayat Al-Qur’an
dengan lancar dan benar; dan (2) Mengartikan hadits dengan lancar dan
benar
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5. Dalam proses menerjemahkan, kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui pesan
yang ingin diterjemahkan adalah:
A. Analysis C. Restructuring
B. Transferring D. Editing

6. Proses pemindahan dari bahasa sumber ke dalam bahasa terjemahan disebut:
A. Analysis C. Transferring
B. Restructuring D. Editing

7. Murid mengetahui pentingnya kemampuan mengartikan Al-Qur’an dan hadits
menjadi tujuan pembelajaran aspek:
A. Knowing C. Being
B. Doing D. Knowlede

8. Irfan ketika membaca surat Al-Ikhlash, ia juga mampu untuk mengartikannya.
Kondisi seperti ini merupakan tujuan pembelajaran aspek:
A. Knowing C. Being
B. Doing D. Knowledge

9. Iqbal sangat rajin shalat maghrib berjamaah. Ketika imam membaca surat Al-
Falaq, maka dalam hati dan fikiran Iqbal secara otomatis mengertikan ayat demi
ayat yang dibaca oleh imam. Kondisi seperti ini merupakan tujuan pembelajaran
aspek:
A. Knowing C. Being
B. Doing D. Knowledge

10. Mampu mengartikan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits dengan lancar dan benar
adalah isi dari:
A. Silabus C. Indikator
B. Kurikulum D. Evaluasi

Cocokkan jawaban Anda dengan menggunakan kunci jawaban Tes Formatif 1
yang terdapat di bagian akhir bahan belajar mandiri ini. Hitunglah jawaban Anda
yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat
penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

Rumus :
                                   Jumlah jawaban Anda yang benar
Tingkat penguasaan = ______________________________     X 100 %
                                                        10
Arti tingkat penguasaan yang Anda capai :
90 % - 100% = Baik sekali
80 % -  89% = Baik
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70% - 79 % = Cukup
< 70% = Kurang

Apabila tingkat penguasaan Anda telah mencapai 80 % atau lebih, Anda dapat
meneruskan dengan Kegiatan Belajar selanjutnya. Bagus ! Tetapi apabila nilai tingkat
penguasaan Anda masih di bawah 80 %, Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar 1,
terutama bagian yang belum Anda kuasai.
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DESAIN DAN EVALUASI
PEMBELAJARAN MENGARTIKAN

AL-QUR’AN DAN HADITS
A. DESAIN PEMBELAJARAN MENGARTIKAN AL-QUR’AN DAN HADITS

1. Desain Pembelajaran Mengartikan Al-Qur’an

Pembelajaran mengartikan ayat-ayat Al-Qur’an merupakan tindak lanjut dari proses
pembelajaran membaca, menulis, dan menghafalkan ayat-ayat Al-Qur’an. Pada

saat murid telah mampu untuk membaca, menulis, dan menghafalkan ayat-ayat Al-
Qur’an yang telah dipelajari, maka selanjutnya murid dituntut untuk dapat
mengartikan ayat-ayat Al-Qur’an tersebut. Dengan mampu mengartikan ayat-ayat
Al-Qur’an menjadi pintu pembuka untuk dapat memahami dan mengamalkan
kandungan Al-Qur’an.

Pembelajaran mengartikan ayat-ayat Al-Qur’an sangat terkait dengan
kemampuan menghafal peserta didik. Hal ini disebabkan kosa kata-kosa kata dari
ayat-ayat Al-Qur’an menggunakan bahasa Arab kemudian dicarikan padanan katanya
dalam bahasa Indonesia. Sehingga ketika telah diketahui arti kata suatu kata dari
ayat-ayat Al-Qur’an itu maka peserta didik harus menyimpannya dalam memori
otaknya. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam modul menghafalkan Al-Qur’an
dan hadits, di dalamnya dijelaskan bahwa sistem ingatan manusia dibagi menjadi 3
bagian yaitu: pertama, sensori memori (sensory memory); kedua, ingatan jangka
pendek (short term memory); dan ketiga, ingatan jangka panjang (long term
memory).

Dalam hal mengartikan ayat-ayat Al-Qur’an, sensori memori mencatat informasi
tentang arti suatu kosa kata dari ayat Al-Qur’an, baik melalui visual melalui mata,
pendengaran melalui telinga, maupun gerakan melalui tulisan tangan, kemudian
informasi tersebut ditransfer ke sistem ingatan jangka pendek. Setelah berada di
sistem ingatan jangka pendek, informasi tersebut dapat ditransfer lagi melalui proses
rehearsal (latihan/pengulangan) ke sistem ingatan jangka panjang untuk disimpan.
Pada saat dibutuhkan, arti kosa kata yang tersimpan dalam ingatan jangka panjang
dapat dipanggil untuk direproduksi kembali. Namun, yang perlu diperhatikan adalah
informasi-informasi yang tersimpan dalam ingatan jangka pendek dan jangka panjang
dapat cepat terhapus, jika tidak sering melakukan proses rehearsal (yakni pelatihan
dan pengulangan). Sehingga dalam proses pembelajaran mengartikan ayat-ayat Al-
Qur’an proses rehearsal dapat diwujudkan dengan teknik mengajar drill and practice.
Selain itu siswa juga diminta untuk sering berlatih sendiri di rumah demi semakin
banyaknya kosa kata yang dikuasai artinya.
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Berikut ini model pembelajaran mengartikan ayat-ayat Al-Qur’an (dalam hal
ini adalah mengartikan surat Al-Ikhlash) yang dapat dilakukan:

Dalam pembelajaran pada tahap ini, guru dapat mempergunakan metode
mimicry-memorization atau Audiolingual. Metode ini ditindaklanjuti dengan
menggunakan teknik drill and practice. Langkah-langkah yang dilakukan adalah
sebagai berikut:
a) Tahap Persiapan

Beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh guru adalah:
(1) Merumuskan tujuan yang hendak dicapai oleh murid setelah proses

demonstrasi pembelajaran mengartikan surat Al-Ikhlash ini berakhir. Tujuan
ini meliputi beberapa aspek yakni aspek pengetahuan (knowing), aspek
pelaksanaan (doing), dan aspek pembiasaan (being). Dalam aspek
pengetahuan, tujuan yang hendak dicapai murid adalah mengetahui dan
memahami pentingnya kemampuan mengartikan surat Al-Ikhlash. Aspek
pelaksanaan, pembelajaran bertujuan agar murid terampil dalam mengartikan
surat Al-Ikhlas. Dan dalam aspek pembiasaan, murid telah terbiasa
mengartikan surat Al-Ikhlash, seperti jika ada seseorang yang membaca surat
Al-Ikhlas maka murid dengan sendirinya mengartikan ayat demi ayat dari surat
Al-Ikhlas yang dibaca oleh orang tersebut.

(2) Persiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Garis-
garis besar langkah demonstrasi diperlukan sebagai panduan untuk
menghindari kegagalan.

(3) Mempersiapkan alat bantu. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan pembelajaran
mengartikan ayat-ayat surat Al-Ikhlash, maka guru dapat mempersiapkan
bagan-bagan mengenai teknik dan tata cara mengajarkan itu. Jika
memungkinkan guru dapat mempergunakan alat-alat multimedia, seperti
komputer/laptop beserta infocus nya atau VCD Player dengan televisi. Jika
tidak bisa guru dapat membuat bagan-bagan tersebut dengan karton atau
menuliskannya di papan tulis. Persiapkan spidol beraneka warna untuk
mendemonstrasikan mengartikan surat Al-Ikhlash. Guru juga mempersiapkan
lembaran-lembaran kertas untuk dibagikan kepada murid-murid yang berisi
tugas yang harus dikerjakan berkenaan dengan mengartikan surat Al-Ikhlash.
Bagan-bagan yang dipersiapkan adalah:
(a) Surat Al-Ikhlash beserta terjemahnya

Terjemah Ayat 

Dengan menyebut nama Allah 
Yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang 

ǌȴŃȆǌǣ  ŇȼƋȲȱǟ  ǌȸŁȶŃǵŉȀȱǟ  ǌȴɆŇǵŉȀȱǟ 

Katakanlah: “Dia-lah Allah, 
Yang Maha Esa. ǐȰǊȩ  ŁɀłȽ  łȼƋȲȱǟ  ŅǼŁǵǈǕ) ١( 
Allah adalah Tuhan tempat 
meminta łȼƋȲȱǟ  łǼŁȶŉȎȱǟ )٢( 
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Dia tidak beranak dan tidak 
diperanakkan Ńȴǈȱ  ŃǼŇȲŁɅ  ŃȴǈȱŁȿ  ŃǼǈȱɀłɅ )٣( 
Dan tidak ada sesuatu pun yang 
setara dengan Dia ŃȴǈȱŁȿ  ŃȸǊȮŁɅ  łȼǈȱ  ǟńɀǊȦǊȭ  ǼŁǵǈǕ ٌ)۶( 

 (b) Arti kosa kata surat Al-Ikhlash
Arti  Lafal  Mufrodat  

Katakan Qul ǐȰǊȩ 
Dia Allah Huwallaahu łȼƋȲȱǟ ŁɀłȽ 
Esa (satu) Ahadun ŅǼŁǵǈǕ 

Tempat meminta Ash-Shamadu łǼŁȶŉȎȱǟ 
Tidak beranak lam yalid ŃǼŇȲŁɅ Ńȴǈȱ 

Tidak diperanakkan wa lam yuulad ŃǼǈȱɀłɅ ŃȴǈȱŁȿ 
Dan tidak ada suatu 

pun 
wa lam yakun ŃȸǊȮŁɅ ŃȴǈȱŁȿ 

Baginya lahu  łȼǈȱ
Setara/menyamai kufuwan  ǟńɀǊȦǊȭ

 (c) Lembar Kerja Siswa
Format lembar kerja yang dipersiapkan adalah sebagai berikut:
(1) LKS I

Isilah arti kosa kata dari surat Al-Ikhlash berikut ini!
Arti  Mufrodat  

 ǐȰǊȩ 
 łȼƋȲȱǟ ŁɀłȽ 
 ŅǼŁǵǈǕ 
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Arti  Mufrodat  

 łǼŁȶŉȎȱǟ 
 ŃǼŇȲŁɅ Ńȴǈȱ 
 ŃǼǈȱɀłɅ ŃȴǈȱŁȿ 
 ŃȸǊȮŁɅ ŃȴǈȱŁȿ 
  łȼǈȱ
  ǟńɀǊȦǊȭ

(2) LKS II
Pasangkan ayat-ayat Al-Ikhlas berikut ini sesuai dengan terjemahnya

Terjemah  Ayat 

Dia tidak beranak dan tidak 
diperanakkan 

 ŅǼŁǵǈǕ łȼƋȲȱǟ ŁɀłȽ ǐȰǊȩ )١( 
Dan tidak ada sesuatu pun yang 
setara dengan Dia 

 łǼŁȶŉȎȱǟ łȼƋȲȱǟ )٢( 
Katakanlah: “Dia-lah Allah, 
Yang Maha Esa. 

(1) ŃǼǈȱɀłɅ ŃȴǈȱŁȿ ŃǼŇȲŁɅ Ńȴǈȱ )٣( 
Allah adalah Tuhan tempat 
meminta  

 ǼŁǵǈǕ ǟńɀǊȦǊȭ łȼǈȱ ŃȸǊȮŁɅ ŃȴǈȱŁȿ ٌ)۶( 
 (3) LKS III
Terjemahkan surat Al-Ikhlas berikut ini dengan baik dan benar!

Terjemah Ayat 

 ǌȴɆŇǵŉȀȱǟ ǌȸŁȶŃǵŉȀȱǟ ŇȼƋȲȱǟ ǌȴŃȆǌǣ 
 ŅǼŁǵǈǕ łȼƋȲȱǟ ŁɀłȽ ǐȰǊȩ )١( 
 łǼŁȶŉȎȱǟ łȼƋȲȱǟ )٢( 
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Terjemah Ayat 

 ŃǼǈȱɀłɅ ŃȴǈȱŁȿ ŃǼŇȲŁɅ Ńȴǈȱ )٣( 
 ǼŁǵǈǕ ǟńɀǊȦǊȭ łȼǈȱ ŃȸǊȮŁɅ ŃȴǈȱŁȿ )ٌ۶( 

 b) Tahap Pelaksanaan
(1) Guru mengadakan apersepsi sebagai pendahuluan dengan memberikan

motivasi agar peserta didik lebih bergairah dalam mengikuti kegiatan belajar
mengamalkan hadits tentang persaudaraan antar sesama. Dalam hal ini guru
dapat melakukan pra-tes untuk mengetahui kemampuan murid terhadap
materi yang akan diajarkan. Misalnya:
(a) Siapa di antara kalian yang telah hafal surat Al-Ikhlash? Coba lakukan!
(b) Apa Arti Al-Ikhlash?
(c) Siapa yang dapat menerjemahkan? Coba lakukan!
(d) Bagaimana terjemah ayat ketiga surat Al-Ikhlash?

(2) Ajak siswa berkonsentrasi untuk memperhatikan surat Al-Ikhlash beserta
terjemahnya; media yang digunakan adalah bagan-bagan bertuliskan huruf-
huruf hijaiyah bertanda baca yang telah dipersiapkan.

(3) Awali dengan mengajarkan cara menerjemahkan ayat pertama dari surat Al-
Ikhlash.

(4) Pastikan bahwa murid telah mampu membaca dengan baik teks Arab maupun
teks Indonesia. Untuk tahap awal terjemahan dapat dibiarkan terbuka,
setelah murid mampu menerjemahkan tutuplah bacaan terjemahannya.

(5) Bacakan ayat demi ayat dari surat Al-Ikhlash yang diikuti terjemahannya;
untuk proses ini guru dapat memanfaatkan alat multimedia, jika tidak ada
guru mencontohkan langsung cara membacakannya yang baik dan benar.
Kemudian diikuti oleh murid sampai semuanya dapat membacakan tanpa ada
kesalahan. Dengan metode mimicry-memorization dan teknik drill and
practice yang dilakukan dengan ketat, pastikan seluruh murid dapat membaca
dan mengartikan surat Al-Ikhlash dengan baik dan benar.

(6) Setelah siswa mampu membaca dan mengartikannya dengan baik dan benar,
mulailah meminta siswa untuk menghafalkannya.

(7) Dimulai dengan ayat pertama dibacakan tiga kali lalu tutuplah terjemah ayat
tersebut.

(8) Mintalah murid-murid melafalkan terjemahan ayat yang  ditutup itu secara
bersama-sama.

(9) Pastikan semua murid dapat melafalkan dan menerjemahkannya dengan baik
dan benar

(10)Setelah semua murid mampu menerjemahkan ayat yang pertama, mulailah
untuk menerjemahkan ayat yang kedua. Perlu diingat bahwa guru dilarang
mengajarkan untuk menerjemahkan ayat kedua sebelum ayat pertama telah
dikuasai artinya oleh semua murid. Begitu seterusnya hingga semua ayat
dari surat Al-Ikhlas mampu diterjemahkan oleh semua murid.
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(11)Ciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan dengan menghindari
suasana yang menegangkan.

(12)Yakinkan bahwa semua siswa mengikuti jalannya pembelajaran mengartikan
surat Al-Ikhlash ini dengan memperhatikan ujaran yang dilakukan seluruh
siswa.

(13)Berikan kesempatan terbanyak kepada siswa untuk secara aktif
menerjemahkan surat Al-Ikhlash. Dalam proses ini teknik drill and practice
sangat berperan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah:
(a) Bagilah murid menjadi empat kelompok
(b) Kelompok pertama menerjemahkan ayat pertama kemudian kelompok

kedua menerjemahkan ayat kedua, kelompok ketiga menerjemahkan ayat
ketiga, dan kelompok keempat menerjemahkan ayat keempat. Kemudian
dibalik kelompok terakhir menerjemahkan ayat pertama, dan ayat
selanjutnya diterjemahkan oleh kelompok sebelumnya, begitu seterusnya
sampai selesai.
Berikut ini ilustrasinya:

Kel. 1   kel. 2   kel. 3   kel.  4
Setelah semua tahap ini dilakukan dengan sempurna kemudian dilafalkan
dan diterjemahkan oleh semua murid satu kelas secara bersama-sama.

(c) Tunjuklah salah seorang murid untuk maju ke depan guna memimpin
penerjemahan surat Al-Ikhlash, yang kemudian diikuti oleh seluruh murid.

(d) Ujilah penerjemahan semua murid satu per satu hingga mereka melakukan
tanpa kesalahan.

(14)Pastikan seluruh murid mampu menerjemahkan surat Al-Ikhlash dengan baik
dan benar.

(15)Guru menguji setiap murid dengan secara spontan menunjuk murid secara
acak agar murid menerjemahkan dengan baik dan benar tanpa ada kesalahan
salah satu ayat dari surat Al-Ikhlash yang guru bacakan.

(16)Bagikan LKS yang telah dipersiapkan kepada murid-murid. LKS dibagikan satu
per satu, dimulai dari LKS I. Setelah LKS I selesai dikerjakan kumpulkan
kembali, dan bagikan LKS II. Begitu seterusnya sampai LKS III

c) Tahap Mengakhiri
Apabila pelaksanaan pembelajaran mengartikan surat Al-Ikhlash telah selesai

dilakukan, proses pembelajaran perlu diakhiri dengan memberikan penugasan yang
berkaitan dengan mengartikan surat Al-Ikhlash. Hal ini diperlukan untuk lebih
memantapkan dan melancarkan poses mengartikan surat Al-Ikhlash yang dilakukan
oleh murid. Sehingga murid selalu ingat dan terbiasa mengingat dan mengartikannya.
Dalam tujuan pembelajaran, ini masuk dalam aspek pembiasaan (being). Penugasan
dapat berbentuk tugas mengartikan surat Al-Ikhlash di hadapan orang tuanya,
dibuktikan dengan kartu penugasan yang ditandatangai oleh orang tua murid.

2. Desain Pembelajaran Mengartikan Hadits
Mengetahui arti hadits merupakan kemampuan yang sangat baik untuk

dikuasai. Dengan mengetahui arti hadits secara harfiah, akan memudahkan seseorang
untuk lebih memahami kandungannya sehingga dengan tulus mengamalkan
kandungan hadits tersebut.
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Proses kegiatan pembelajaran mengartikan hadits dapat mengikuti model
kegiatan pembelajaran mengartikan Al-Qur’an, sebagaimana yang telah dijelaskan
di muka. Jika dalam kegiatan pembelajaran mengartikan tersebut menekankan
kemampuan mengartikan secara keseluruhan, maka berikut ini adalah model
pembelajaran mengartikan hadits (dalam hal ini mengartikan hadits tentang hormat
kepada orang tua), yang menekankan pada penguasaan makna kosa katanya. Langkah-
langkah yang dapat dilakukan adalah:

Dalam pembelajaran pada tahap ini, guru dapat mempergunakan metode
demonstrasi atau langsung. Metode ini ditindaklanjuti dengan menggunakan teknik
papan kantong. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a) Tahap Persiapan

Beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh guru adalah:
(1) Merumuskan tujuan yang hendak dicapai oleh murid setelah proses

demonstrasi pembelajaran mengartikan hadits tentang hormat kepada orang
tua ini berakhir. Tujuan ini meliputi beberapa aspek yakni aspek pengetahuan
(knowing), aspek pelaksanaan (doing), dan aspek pembiasaan (being). Dalam
aspek pengetahuan, tujuan yang hendak dicapai murid mengetahui dan
memahami pentingnya kedudukan hadits bagi setiap muslim. Murid juga
mengetahhui dan memahai pentingnya kemampuan mengartikan hadits,
khususnya hadits tentang hormat kepada orang tua. Aspek pelaksanaan,
pembelajaran bertujuan agar murid terampil dalam mengartikan hadits
tentang hormat kepada orang tua. Dan dalam aspek pembiasaan, murid telah
terbiasa mengartikan hadits tentang hormat kepada orang tua, seperti jika
ada seseorang yang membaca hadits tentang hormat kepada orang tua, maka
murid dengan refleks, dalam hati dan fikirannya, mengartikan hadits yang
dibaca oleh orang tersebut.

(4) Persiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Garis-
garis besar langkah demonstrasi diperlukan sebagai panduan untuk
menghindari kegagalan.

(5) Mempersiapkan alat bantu. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan pembelajaran
mengertikan hadits tentang hormat kepada orang tua, maka guru dapat
mempersiapkan papan kantong mengenai teknik dan tata cara mengajarkan
itu. Guru juga mempersiapkan lembaran-lembaran kertas untuk dibagikan
kepada murid-murid yang berisi tugas yang harus dikerjakan berkenaan dengan
mengartikan hadits tentang hormat kepada orang tua.
Mempersiapkan Papan Kantong:
(a) Untuk membuat papan kantong, diperlukan papan triplek dan kartu kata.

Kalau triplek tidak ada, kita bisa memakai karton tebal. Panjang triplek/
karton tebal kira-kira 90 cm dan tinggi kira-kira 60 cm. pada papan triplek/
karton ini diletakkan (dengan lem/staple atau perekat lainnya) beberapa
deretan kantong karton setinggi kira-kira 5 cm.

(b) Guru menulis hadits tentang hormat kepada orang tua yang bersambung
dengan rapih, yang kira-kira dapat dibagi rata penggalan kosa katanya
kepada seluruh siswa. Kosa kata hadits tersebut ditulis Arab dengan jelas
(di atas kertas atau karton yang agak tebal) dengan mengosongkan ruang
ekstra antara satu ayat dengan ayat lainnya. Lembaran hadits itu dipotong-
potong menjadi satu kepingan kertas/karton untuk satu kosa kata.
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(c) Pada deretan kantong ini dapat dipindah-pindahkan beberapa karton-
karton kecil yang bertuliskan penggalan-penggalan dari kosa kata-kosa
kata hadits tentang hormat kepada orang tua. Sebagai contoh dapat
dilihat di bawah ini:

 Ĉǃǟ ǠŁȑǌǿ 

ŃɄŇȥ ǠŁȑǌǿ 

ǌȸŃɅŁǼŇȱǟŁɀǐȱǟ 

Łȿ ǊȔŃǺłȅ 

Ĉǃǟ 

ŃɄŇȥ 

ŇȔŃǺłȅ ǌȸŃɅŁǼŇȱǟŁɀǐȱǟ 

Di balik setiap kartu dituliskan arti kosa katanya dalam bahasa Indonesia.
Arti dari kosa kata-kosa kata di atas adalah sebagai berikut:

Keridlaan ǠŁȑǌǿ 
Allah Ĉǃǟ 

Di dalam ŃɄŇȥ 
Kedua orang tua ǌȸŃɅŁǼŇȱǟŁɀǐȱǟ 

Dan Łȿ 
Kemurkaan/kemarahan ǊȔŃǺłȅ 

 Setelah disusun maka kita akan lihat di papan kantong
 
 

 

 

 

 
Kantong 

ǌȸŃɅŁǼŇȱǟŁɀǐȱǟ ŇȔŃǺłȅ ŃɄŇȥ Ĉǃǟ ǊȔŃǺłȅŁȿ ǌȸŃɅŁǼŇȱǟŁɀǐȱǟǠŁȑǌǿ ŃɄŇȥ ĈǃǟǠŁȑǌǿ 

“Keridlaan Allah itu di dalam keridlaan kedua orang tua, dan kemurkaan 
Allah itu di dalam kemurkaan kedua orang tua” 

ǊȔŃǺłȅ Ĉǃǟ ŃɄŇȥ ŇȔŃǺłȅ ǌȸŃɅŁǼŇȱǟŁɀǐȱǟ 

Ĉǃǟ ǠŁȑǌǿ  ŃɄŇȥ ǠŁȑǌǿ ǌȸŃɅŁǼŇȱǟŁɀǐȱǟ Łȿ 
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Lembar karja siswa yang dipersiapkan adalah:
a) LKS I

Isilah arti kosa kata hadits berikut ini dengan baik dan benar!
Arti Mufradat 

 ǠŁȑǌǿ 
 Ĉǃǟ 
 ŃɄŇȥ 
 ǌȸŃɅŁǼŇȱǟŁɀǐȱǟ 
 Łȿ 
 ǊȔŃǺłȅ 

 b) LKS II
Terjemahkan hadits berikut ini dengan baik dan benar!

ǌȸŃɅŁǼŇȱǟŁɀǐȱǟ ŇȔŃǺłȅ ŃɄŇȥ Ĉǃǟ ǊȔŃǺłȅŁȿ ǌȸŃɅŁǼŇȱǟŁɀǐȱǟǠŁȑǌǿ ŃɄŇȥ ĈǃǟǠŁȑǌǿ 
Terjemah: ……………………………………………………… 

 
 
 

 b) Tahap Pelaksanaan
(1) Guru mengadakan apersepsi sebagai pendahuluan dengan memberikan

motivasi agar anak didik lebih bergairah dalam mengikuti kegiatan belajar
menghafal hadits tentang hormat kepada kedua orang tua. Dalam hal ini
guru dapat melakukan pra-tes untuk mengetahui kemampuan murid terhadap
materi yang akan diajarkan. Misalnya:
(a) Siapa diantara kalian yang telah hafal hadits tentang hormat kepada kedua

orang tua? Coba lakukan!
(b) Siapa yang dapat mengartikannya? Coba lakukan!
(c) Apakah kalian sayang kepada kedua orang tua?
(d) Apakah kalian menghormati kedua orang tua kalian?
(e) Bagaimana cara kalian menghormati kedua orang tua kalian?

(2) Potongan-potongan kertas/karton yang berisi kosa kata hadits itu dibagikan
secara acak kepada siswa.

(3) Guru meminta murid untuk tenang dan duduk diam.
(4) Panggillah satu persatu murid yang memegang kepingan karton sesuai urutan

kosa kata haditsnya.
(5) Mintalah murid untuk menempelkan kertas/karton yang dipegangnya.
(6) Setelah satu hadits telah diselesaikan dengan sempurna. Panggillah satu per

satu murid untuk menuliskan artinya di ruang ekstra di bawah kertas/karton
yang telah disediakan.
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(7) Lakukan ini secara bergantian sampai semua murid mendapat bagian.
(8) Pastikan seluruh murid mampu menerjemahkan hadits tentang hormat kepada

orang tua dengan baik dan benar.
(9) Guru menguji setiap murid dengan secara spontan menunjuk murid secara

acak agar murid menerjemahkan dengan baik dan benar tanpa ada kesalahan
hadits tentang hormat kepada orang tua yang guru bacakan.

(10)Bagikan LKS yang telah dipersiapkan kepada murid-murid. LKS dibagikan satu
per satu, dimulai dari LKS I. Setelah LKS I selesai dikerjakan kumpulkan
kembali, dan bagikan LKS II, kumpulkan LKS II setelah selesai dikerjakan.

c) Tahap Mengakhiri
Apabila pelaksanaan pembelajaran mengartikan hadits tentang hormat kepada

orang tua dengan teknik papan kantong telah selesai dilakukan, proses pembelajaran
perlu diakhiri dengan memberikan penugasan yang berkaitan dengan mengartikan
hadits tentang hormat kepada orang tua. Hal ini diperlukan untuk lebih memantapkan
dan melancarkan penulisan yang dilakukan oleh murid. Sehingga murid terbiasa dalam
menuliskannya. Dalam tujuan pembelajaran, ini masuk dalam aspek pembiasaan
(being). Penugasan dapat berbentuk tugas mengartikan hadits tentang hormat
kepada orang tua di hadapan orang tuanya, dibuktikan dengan lembar hasil penulisan
mengartikan hadits dan kartu penugasan yang ditandatangai oleh orang tua murid.

B. EVALUASI PEMBELAJARAN MENGARTIKAN AL-QUR’AN DAN HADITS
Cara dan bentuk evaluasi proses dan hasil pembelajaran harus didasarkan pada

rumusan indikator yang sudah dirumuskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP).

1. Penilaian Proses
Bentuk evaluasi yang tepat untuk dipakai menilai keberhasilan  proses

pembelajaran materi mengartikan Al-Qur’an dan Hadits adalah dengan teknik Unjuk
Kerja dan menggunakan Daftar Penilaian sebagai instrumennya untuk mengetahui
seberapa lancar dan bagus kegiatan mengartikan siswa terhadap Al-Qur’an dan Hadits.
Contoh Bentuk Kartu Penugasan:
a. Penugasan Mengartikan Al-Qur’an:

KARTU BUKTI MENGARTIKAN AL-QUR’AN 
Nama Siswa: 
Nama Surat: 
Saya telah mampu mengartikan surat ............... 
Pada tanggal ..................................... 
 
                                                                                       Tanda tangan 
                                                                                       Orang Tua, 
 
 
                                                                                       ................. 
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b. Penugasan Mengartikan Hadits
KARTU BUKTI MENGARTIKAN HADITS 

Nama Siswa: 
Tema Hadists: 
Saya telah mampu mengartikan hadits ............... 
Pada tanggal ..................................... 
 
                                                                                       Tanda tangan 
                                                                                       Orang Tua, 
 
 
                                                                                       ................. 

 
Contoh format penilaian kemampuan mengartikan Al-Qur’an dan Hadits
a. Penilaian mengartikan Al-Qur’an

Mengartikan Surat Al-Ikhlash

No Nama Siswa 
Nilai Kemampuan Mengartikan Nilai Total 

(A) 
Lancar 

(B) 
Tepat 

1 Abdul Aziz 90 80 85 
2 Siti Aisyah 90 90 90 

 
- Komponen kelancaran mengartikan:

90 – 100 = Lancar
70 – 89 = Kurang Lancar
50 – 69 = Tidak Lancar

0 = Tidak mampu mengartikan
- Komponen ketepatan mengartikan:

90 – 100 = Tepat
70 – 89 = kurang Tepat
50 – 69 = Tidak Tepat

0 = Tidak mampu mengartikan
Nilai Total Kemampuan =  (A+B) : 2
Nilai: < 60 = Kurang

60 - 69 = Cukup
70 – 89 = Baik

90 – 100 = Sangat Baik
b. Penilaian mengartikan Hadits

Mengartikan Hadits Menghormati Orang Tua

No Nama Siswa 

Nilai Kemampuan 
Mengartikan 

Nilai Total 
(A) 

Lancar 
(B) 

Tepat 
1 Munawir Haris 80 90 85 
2 Khusnul Khatimah 80 80 80 
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- Komponen kelancaran mengartikan:
90 – 100 = Lancar
70 – 89 = Kurang Lancar
50 – 69 = Tidak Lancar

0 = Tidak mampu mengartikan
- Komponen ketepatan mengartikan:

90 – 100 = Tepat
70 – 89 = kurang Tepat
50 – 69 = Tidak Tepat

0 = Tidak mampu mengartikan
Nilai Total Kemampuan =  (A+B) : 2
Nilai: < 60 = Kurang

60 - 69 = Cukup
70 – 89 = Baik

90 – 100 = Sangat Baik

2. Penilaian Hasil
Bentuk evaluasi untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran yang tepat

untuk materi ini adalah Tes Obyektif dan Subyektif dengan teknik Lisan/Tulis. Tes
ini akan dipakai untuk  mengukur kemampuan siswa dalam mengartikan Al-Qur’an
dan Hadits serta sikap mereka setelah menguasai cara mengartikan Al-Qur’an dan
Hadits. Oleh karena itu dibutuhkan latihan-latihan yang bisa membantu siswa untuk
menguasai materi ini dengan lebih baik.

Berikut ini adalah contoh soa-soal latihan untuk meningkatkan hasil
pembelajaran mengartikan Al-Qur’an dan Hadits:
a) Al-Qur’an

1) Apakah kamu hafal surat Al-Ikhlash?
2) Coba lafalkan surat Al-Ikhlas!
3) Apa arti Al-Ikhlash?
4) Tuliskan terjemah ayat-ayat surat Al-Ikhlash!
5) Apakah kamu shalat maghrib berjamaah?
6) Surat apa yang dibaca oleh Imam?
7) Apa arti nama surat yang dibaca oleh Imam?
8) Coba terjemahkan ayat-ayatnya!
9) Apa yang kamu lakukan supaya keterampilanmu dalam mengartikan ayat-ayat

Al-Qur’an tidak hilang?
10) Apakah kamu selalu mengaji di rumah?

b) Hadits
1) Apakah kamu hafal hadits tentang menghormati orang tua?
2) Bisakah kamu menuliskannya? Coba lakukan!
3) Bisakah kamu mengartikannya? Coba lakukan!
4) Apa arti dari kata ǊȔŃǺłȅ ?

5) Apa arti dari kata ǌȸŃɅŁǼŇȱǟŁɀǐȱǟ ?

6) Apa arti dari kata ǠŁȑǌǿ ?
7) Apakah kamu sayang kepada orang tuamu?
8) Bagaimana cara kamu menyayangi orang tuamu?
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Agar pemahaman Anda lebih mendalam terhadap materi  kegiatan belajar 2
yang telah dibicarakan di atas, silahkan Anda mengerjakan soal latihan berikut ini:
1. Sebutkan dan jelaskan metode-metode dan teknik-teknik yang digunakan dalam

pembelajaran mengartikan Al-Qur’an dan Hadits!
2. Jelaskan proses evaluasi pembelajaran mnegartikan Al-Qur’an dan Hadits!

Petunjuk Menjawab Latihan
Setelah menjawab soal-soal latihan di atas, coba praktikkan dengan teman-

teman Anda, lalu mintalah saran teman Anda terhadap praktek pembelajaran yang
telah Anda lakukan.

1.Pemakaian metode dan teknik yang tepat akan berpengaruh besar
terhadap keberhasilan dalam menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Pembelajaran mengartikan Al-Qur’an dan hadits menekankan usaha untuk
mendidik siswa agar mampu untuk mengartikan Al-Qur’an dan hadits
dengan lancar dan tepat.

3. Di antara metode-metode yang digunakan dalam proses pembelajaran
menulis Al-Qur’an dan hadits adalah metode mimicry-memorization,
audiolingual dan metode langsung. Metode tersebut dilengkapi dengan
teknik-teknik pembelajaran menulis, diantaranya adalah: drill and
practice, dan papan kantong.

4. Evaluasi termasuk menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran
menulis Al-Qur’an dan Hadits. Melalui evaluasi dapat diketahui
pencapaian keberhasilan proses pembelajaran.

Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat!
1. Kemampuan mengartikan Al-Qur’an dan hadits sangat terkait dengan kemampuan

siswa dalam hal:
A. Membaca C. Mengahafal
B. Menulis D. Salah semua

2. Yang tidak termasuk dari bagian sistem ingatan manusia adalah:
A. Sensori memori C. Ingatan jangka menengah
B. Ingatan jangka pendek D. Ingatan jangka panjang
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3. Fungsi mencatat informasi tentang arti kosa kata dari ayat Al-Qur’an atau hadits
adalah tugas dari sistem:
A. Sensori memori C. Ingatan jangka menengah
B. Ingatan jangka pendek D. Ingatan jangka panjang

4. Setelah kosa kata tersimpan ke dalam ingatan jangka pendek lalu ditransfer ke
dalam:
A. Sensori memori C. Ingatan jangka menengah
B. Ingatan jangka pendek D. Ingatan jangka panjang

5. Agar ingatan terhadap arti kosa kata ayat Al-Qur’an atau hadits dapat terjaga
dengan baik harus sering melakukan:
A. Membaca C. Reherseal
B. Menulis D. Reproduksi

6. Teknik pembelajaran yang mengutamakan kegiatan melatih dan mempraktekkan
adalah:
A. Make a match C. Memorization
B. Drill and practice D. Role play

7. Metode pembelajaran yang menekankan proses meniru penerjemahan kemudian
mengingatnya adalah:
A. Mim-mem C. Demonstrasi
B. Audiolingual D. Langsung

8. Merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh murid setelah proses pengajaran
mengartikan selesai dilakukan adalah masuk dalam tahap:
A. Persiapan C. Pembukaan
B. Pelaksanaan D. mengakhiri

9. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran mengartikan harus memenuhi tiga aspek
berikut ini, kecuali:
A. Pengetahuan C. Pembiasaan
B. Pelaksanaan D. Persiapan

10. Untuk mengetahui hasil dari proses pembelajaran mengartikan, yang dipersiapkan
oleh guru adalah:
A. Indikator C. Silabus
B. Evaluasi D. Kurikulum
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Cocokkan jawaban Anda dengan menggunakan kunci jawaban Tes Formatif 2
yang terdapat di bagian akhir bahan belajar mandiri ini. Hitunglah jawaban Anda
yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat
penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

Rumus :
                                   Jumlah jawaban Anda yang benar
Tingkat penguasaan = ______________________________     X 100 %
                                                        10
Arti tingkat penguasaan yang Anda capai :
90 % - 100% = Baik sekali
80 % -  89% = Baik
70% - 79 % = Cukup

< 70% = Kurang

Apabila tingkat penguasaan Anda telah mencapai 80 % atau lebih, Anda telah
menuntaskan Bahan Belajar Mandiri. Bagus ! Tetapi apabila nilai tingkat penguasaan
Anda masih di bawah 80 %, Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar 2, terutama
bagian yang belum Anda kuasai.
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF
Tes Formatif 1
1. D
2. D
3. A
4. A
5. A
6. C
7. A
8. B
9. C
10. C

Tes Formatif 2
1. C
2. C
3. A
4. D
5. C
6. B
7. A
8. A
9. D
10. B
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GLOSARIUM

Drill and Practice : Teknik Melatih dan Mempraktekkan
Mufradat : Kosa kata
Penerjemahan : pemindahalihan suatu amanat dari bahasa sumber ke dalam

   bahasa penerima (sasaran)
Sorogan  : Teknik menyetorkan bacaan sekaligus artinya dihadapan guru

   atau orang tua



Pembelajaran Mengartikan Al-Quran dan Hadits

222 Pembelajaran Al-Qur’an Hadits

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad,  Azhar, 2002, Media Pembelajaran, Jakarta: Rajagrafindo Persada
Departemen Agama RI, 2006, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk

Madrasah Ibtidaiyah, Jakarta: Depag
Direktorat Pendidikan Madrasah, Depag, 2007, Model Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP) Madrasah Ibtidaiyah, Jakarta Depag
English, Evelyn Williams, 2005, Mengajar dengan Empati, Bandung: Nuansa
Hergenhahn, B.R., & Mattew H. Olson, 2008, Theories of Learning (Teori Belajar),

terj. Triwibowo, Jakarta: Kencana
Rose, Colin dan Malcolm J. Nicholl, 2006, Accelerated Learning, Cara Belajar Cepat

Abad XXI, Bandung: Nuansa
Sanjaya, Wina, 2008, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,

Jakarta: Kencana
Tafsir, Ahmad, 2008, Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam, Bandung:

Maestro
Software Holy Qur’an
Software Mausu’ah Hadits


