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Pembelajaran Mengamalkan Kandungan Al-Qur’an dan Hadits

PENDAHULUAN

Telah menjadi keyakinan bagi seluruh umat Islam dimanapun berada, bahwa
kitab suci Al-Quran itu adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah SWT
untuk seluruh umat manusia, disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi

Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang bermutu tinggi, guna menjadi pedoman
hidup bagi umat manusia. Selain Al-Qur’an, umat Islam juga memiliki hadits sebagai
pelengkap dalam menjelaskan kandungan Al-Qur’an, juga berisi rekaman perilaku
Nabi Muhammad SAW yang harus diteladani.

Mengamalkan kandungan yang tercatat dalam Al-Qur’an dan hadits merupakan
kewajiban kita selaku umat Islam. Usaha untuk mengamalkan isi pokok kandungan
Al-Qur’an dan hadits selalu diupayakan dan ditingkatkan. Proses untuk mengamalkan
kandungan kedua sumber utama ajaran Islam ini akan berjalan dengan baik jika
telah dimulai sejak dini. Usia anak sekolah dasar menjadi masa yang sangat baik
untuk mulai ditanamkan pembelajaran mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan
hadits. Dengan demikian dibutuhkan keterampilan yang baik yang harus dimiliki
oleh guru dalam proses pembelajaran mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan hadits.

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

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

dan Hadits;
3. merumuskan desain pembelajaran mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan Hadits;
4. menjelaskan proses evaluasi pembelajaran mengamalkan kandungan 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 MENGAMALKAN
KANDUNGAN AL-QUR’AN DAN HADITS
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TUJUAN DAN RUMUSAN INDIKATOR
PEMBELAJARAN MENGAMALKAN KANDUNGAN

AL-QUR’AN DAN HADITS
A. TUJUAN PEMBELAJARAN MENGAMALKAN KANDUNGAN AL-QUR’AN DAN HADITS

Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui
perantara malaikat Jibril. Al-Qur’an sangat indah ketika di baca dan didengarkan

oleh telinga, sangat agung dan bagus ketika di lihat dari keindahan linguistiknya,
begitu juga ketika di tadabburi kandungan maknanya dan lebih indah lagi pada saat
manusia mampu memahami dan mengamalkannya.

Demikian halnya dengan hadis, yang menjadi bentuk rekaman perilaku Nabi
Muhammad SAW dalam mengimplementasikan wahyu yang diterimanya dalam bentuk
amal nyata. Hadits memegang peran penting dalam memperjelas isi kandungan Al-
Qur’an. Hadits juga mencatat perilaku-perilaku Nabi SAW yang patut diteladani oleh
setiap muslim. Dengan demikian setiap muslim harus mampu membaca, menulis,
menghafal dan terlebih lagi mampu untuk mengamalkan kandungan hadits Nabi SAW.

Jangkauan dan isi kandungan Al-Qur’an dan hadis sungguh luas yaitu
menjangkau seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik yang bersifat rohaniah
maupun jasmaniah. Karena itu, tidak mengherankan jika ajaran-ajaran Al-Qur’an
dan hadits itu telah mempengaruhi segala segi kehidupan manusia, merubah jalan
sejarah umat manusia dan memberikan sumbangan yang besar kepada peradaban
dunia. Pengaruh ajaran Al-Qur’an dan hadits mencakup aras sosial budaya, ekonomi,
politik, hukum, adat istiadat, pandangan hidup, pendidikan, ilmu pengetahuan,
dan sebagainya.

 Suatu masyarakat yang berada di bawah pengaruh ajaran Al-Qur’an dan hadits
akan mempunyai rasa kebersamaan, kegotongroyongan dan solidaritas yang tinggi,
tidak mengenal kelas dan kasta, sangat mementingkan musyawarah dan senantiasa
berusaha menghidupkan suasana dan semangat keagamaan dalam kehidupan
masyarakat serta menolak setiap pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai agama
yang mereka junjung tinggi. Semua pranata sosial disesuaikan dengan ajaran agama.

Dengan memahami isi dan kandungan Al-Qur’an dan hadits, tentunya
diharapkan dapat menggugah hati untuk mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung
di dalamnya. Kita selaku manusia beriman, meyakini kebenaran Al-Qur’an sebagai
petunjuk dan pedoman hidup, namun masih banyak di antara kita yang belum
memahami isi dan kandungannya, sehingga sering kita melihat pengamalan Al-Qur’an
dalam kehidupan sehari-hari belum nampak. Hal-hal yang perlu kita fahami tentang
Al-Quran adalah antara lain sebagai berikut:
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 1.   Al-Qur’an adalah wahyu dari Allah yang ditujukan kepada seluruh umat manusia
pada segala masa sejak diturunkan hingga akhir zaman.

 2.   Al-Qur’an meletakkan dasar-dasar pedoman yang bersifat umum untuk diterapkan
dalam berbagai segi kehidupan. Dasar-dasar pedoman tersebut dapat diperluas
sesuai dengan perkembangan masa dan kebutuhan umat manusia.

 2.    Al-Qur’an diturunkan untuk memperbaiki peri kehidupan manusia. Karena itu
Al-Qur’an memuat ayat-ayat yang mengandung perintah dan larangan. Yang
diperintahkan adalah perbuatan-perbuatan yang baik, sedang yang dilarang adalah
perbuatan-perbuatan yang buruk dan yang dapat merusak ketentraman serta
keselamatan umat manusia itu sendiri dan masyarakatnya.

 4.   Adapun sifat perintah dan larangan dalam Al-Qur’an adalah berpegang kepada
tiga asas, yaitu:
a) Tidak memberatkan atau menyulitkan.
b) Tidak memperbanyak tuntutan.
c) Tidak sekaligus dalam membuat hukum.

Penjelasan lebih rinci ketiga asas tersebut adalah sebagai berikut:
 Asas pertama, yakni tidak memberatkan atau menyulitkan. Di dalam Al-Qur’an

terdapat banyak aturan yang meringankan suatu tuntunan dan mempermudah
pelaksanaannya, di antaranya adalah jika sedang melakukan perjalanan (musafir),
diperbolehkan memperpendek (qashar) shalat empat rakaat menjadi dua rakaat,
mengumpulkan (jamak) dua waktu shalat menjadi satu dan meninggalkan puasa di
bulan Ramadhan dengan mengqadhanya di lain bulan Ramadhan.

 Asas kedua, yakni tidak memperbanyak tuntutan. Di dalam Al-Quran hanya
sedikit ayat-ayat yang mengandung tuntutan, terutama tuntutan-tuntutan yang
berat. Dari keseluruhan ayat-ayat Al-Quran yang berjumlah ± 6666 ayat, hanya sekitar
200 ayat saja yang mengandung perintah/larangan secara tegas. Dan Asas ketiga,
yakni tidak sekaligus dalam membuat hukum. Di dalam Al-Qur’an aturan-aturan yang
diharuskan untuk dilaksanakan terjadi secara berangsur-angsur; tiap ayat yang
diturunkan selalu ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi sejalan dengan
pertumbuhan alam pikiran manusia dan kebutuhan masyarakat. Adat kebiasaan yang
baik dan tidak mengandung mudharat dibiarkan berlaku terus, sedang yang tidak
baik dihapuskan dan dilarang, tetapi dengan cara yang sangat bijaksana dan berangsur-
angsur, seperti pada pelarangan minum khamar (minuman keras) dan penghapusan
perbudakan. Demikian pula halnya dalam menetapkan kewajiban-kewajiban. (http:/
/islamanswer.wordpress.com)

 Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa Al-Qur’an itu tidak hanya
mengatur, tetapi juga mendidik sesuai dengan sifat yang melekat pada diri yang
menciptakannya, yaitu Allah Rabbul ‘Alamin (Allah pengatur alam semesta). Al-Qur’an
dan hadits tentu tidak hanya untuk dibaca, ditulis, dihafalkan, dipahami dan dikaji.
Justru yang paling penting adalah diamalkan seluruh isi kandungannya agar benar-
benar dapat menyinari kehidupan manusia. Begitu pentingnya  mengamalkan isi
kandungan Al-Qur’an dan hadits harus disampaikan dan diajarkan kepada anak didik,
selain bahwa mengamalkan isi kandungan Al-Qur’an dan hadits akan mendapatkan
pahala yang besar. Pengetahuan semacam ini akan menggugah semangat dan
memotivasi peserta didik untuk mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan hadits.
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Kepada peserta didik dapat diceritakan tentang bagaimana para Sahabat dulu
yang sangat teguh berpegang pada Al-Qur’an dan hadits. Ceritakan pula bagaimana
mereka bersama Rasulullah sepanjang hidupnya berjuang agar Al-Qur’an tegak dalam
kehidupan. Setelah Rasulullah wafat, dengan perjuangan yang tanpa lelah para
sahabat terus mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan mengamalkan perilaku
Rasulallah SAW. Kondisi ini kemudian berlanjut pada generasi tabi’in hingga sampai
pada generasi Islam saat ini. Dengan kisah-kisah peneladanan ini diharapkan dapat
menggores ke hati bahkan menggetarkan hati, hal ini dimaksudkan agar dapat
mengubah kepribadian peserta didik. Kepribadian yang berdasarkan tuntunan Al-
Qur’an dan hadits.

Dengan demikian terlihat jelas begitu pentingnya mengamalkan kandungan
Al-Qur’an dan hadits. Proses ini akan berjalan lebih baik jika telah dimulai sejak
anak-anak. Anak-anak usia sekolah dasar menjadi tonggak untuk menanamkan ajaran
agar berbuat sesuai yang dituntunkan dalam Al-Qur’an dan hadits. Sehingga dalam
proses pembelajarannya, guru perlu untuk merumuskan tujuan pembelajaran
mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan hadits.

Tujuan pembelajaran mengamalkan Al-Qur’an dan hadits ini meliputi tiga aspek.
Yakni aspek pengetahuan (knowing), aspek pelaksanaan (doing), dan aspek
pembiasaan (being). Penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut:

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

berkenaan dengan pengamalan Al-Qur’an dan hadits. Mengamalkan kandungan Al-
Qur’an dan hadits merupakan inti dari pembelajaran Al-Qur’an dan hadits. Pada
saat siswa telah memiliki keterampilan dalam hal membaca, menulis,  menghafal,
mengartikan, dan memahami Al-Qur’an dan hadits, maka kesemua hal itu pada
akhirnya akan mengantarkan peserta didik untuk diajak dan diajarkan mengamalkan
apa yang telah dipahami dari kandungan Al-Qur’an dan hadits yang telah dipelajarinya.

Mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan hadits menjadi tujuan utama dalam
proses pembelajaran Al-Qur’an dan hadits. Karena keduanya merupakan sumber
rujukan dalam berprilaku umat Islam. Penguasaan dalam hal membaca, menulis,
menghafal, mengartikan dan memahami Al-Qur’an dan hadits akan tidak bermakna
jika tidak diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan nyata sesuai yang dituntunkan
dalam Al-Qur’an dan hadits. Untuk mencapai tujuan itu guru sejak dini telah
menanamkan kepada peserta didik, bahwa begitu pentingnya dan wajib hukumnya
bagi setiap muslim berpedoman kepada Al-Qur’an dan hadits dalam melakoni hidupnya
di dunia ini.

Dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan dari guru untuk menanamkan
pentingnya aspek pengetahuan dalam pembelajaran mengamalkan Al-Qur’an dan
hadits ini. 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 mengamalkan 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 satu per satu setiap murid. Jika jawaban yang
diberikan semuanya bagus, berarti tujuan pembelajaran aspek knowing telah tercapai.
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2.  Aspek Pelaksanaan (doing)
Dalam hal ini, pelaksanaan yang dimaksud adalah peserta didik terampil dalam

mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan hadits. Paling tidak kandungan ayat-ayat
dari surat-surat tertentu dalam juz ‘amma ataupun hadits-hadits pilihan yang menjadi
materi pelajaran. Untuk mencapai tujuan ini metode yang dapat digunakan misalnya
adalah demonstrasi. Misalnya ketika mengajarkan tentang pengamalan surat Al-
Ma’un, guru dapat menggunakan teknik role play atau sosio drama. Guru membagi
siswa dalam beberapa kelompok kecil yang ditugaskan bermain peran untuk
menunjukkan dan mengamalkan kandungan surat Al-Ma’un. Ada kelompok
memerankan perbuatan riya yang harus dijauhi, ada kelompok yang bertugas
memerankan sikap-sikap yang menjauhi sifat kikir dan pelit, dan ada kelompok yang
bertugas memerankan celakanya orang yang tidak menjalankan shalat. Atau dengan
teknik yang lain guru juga dapat memutarkan film yang merepresentasikan kandungan
surat Al-Ma’un. Setelah bermain peran atau menonton film yang berkaitan dengan
kandungan surat Al-Ma’un telah dilaksanakan, guru memberikan penjelasan mengenai
kandungan surat Al-Ma’un. Hal ini perlu dilakukan agar siswa semakin memahami
kandungannya dan mampu untuk mengamalkannya.

Setelah para siswa satu kelas dirasa mampu memahami pengamalan kandungan
suatu surat atau hadits, guru dapat melakukan pengujian dengan menilai
pengetahuan pengamalan kandungan suatu surat atau hadits siswa satu per satu.
Apabila guru telah yakin seluruh siswa telah mampu untuk mengamalkannya, maka
tujuan aspek doing telah tercapai.

3. Aspek Pembiasaan (being)
Keterampilan dalam mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan hadits itu tidak

hanya sekedar untuk diketahui tetapi juga menjadi miliknya dan menyatu dengan
kepribadiannya. Dalam contoh di atas, setelah siswa benar-benar terampil
mengamalkan kandungan  Al-Qur’an, misalnya mengamalkan kandungan surat  Al-
Ma’un, maka setiap perilakunya sesuai yang dituntunkan dalam surat Al-Ma’un. Ia
selalu menjalankan shalat lima waktu, tidak menyepelekan ajaran Islam, tidak
melakukan perbuatan riya, dan selalu berbuat dermawan. Hal yang sama juga terjadi
pada surat-surat lain yang telah dipelajarinya. Inilah tujuan pengajaran aspek being.
Pembelajaran untuk mencapai being yang tinggi lebih mengarahkan pada usaha
pendidikan agar murid melaksanakan apa yang diketahuinya itu dalam kehidupan
sehari-hari. Hal inilah inti dari maksud proses internalisasi pengetahuan.

Untuk menjaga agar pelaksanaan dan pengamalan murid terhadap kandungan
surat-surat Al-Qur’an atau hadits tetap baik, maka perlu untuk melakukan
pembiasaan. Proses pembiasaan dilakukan agar siswa benar-benar menguasai dan
terampil dalam melaksanakan dan mengamalkan kandungan surat-surat Al-Qur’an
atau hadits yang menjadi materi pelajaran. Beberapa teknik yang dapat dilakukan
misalnya:

a) Shalat berjamaah
Shalat berjamaah merupakan media paling dasar dan utama dalam pembelajaran

mengamalkan Al-Qur’an dan hadits. Dengan melaksanakan shalat, apalagi dengan
berjama’ah, maka beriarti ia telah mengamalkan kandungan Al-Qur’an ataupun hadits.
Untuk itu guru mengajarkan kepada murid-muridnya agar selalu melaksanakan shalat
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berjamaah. Hal ini dapat dilakukan di sekolah ataupun di rumah. Setelah melaksanakan
shalat guru dapat memberikan penjelasan mengenai isi pokok kandungan suatu surat
yang akan dipelajari atau yang telah dipelajari. Setelah itu guru dapat mengadakan
tanya jawab dengan murid-murid, hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat
pengetahuan murid terhadap kandungan Al-Qur’an dan hadits.

b) Membaca Al-Qur’an dan hadits berjamaah
Kegiatan yang dapat dilakukan untuk membiasakan murid dalam melaksanakan

dan mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan hadits adalah dengan membaca Al-Qur’an
dan hadits secara berjamaah. Hal ini dapat dilakukan setelah proses shalat berjamaah
telah dilakukan. Setelah selesai membaca satu surat atau satu hadits tertentu, guru
menjelaskan isi kandungannya. Kemudian guru meminta murid untuk melaksanakan
isi kandungan yang telah dijelaskannya. Guru dapat memberikan penugasan kepada
murid untuk mengerjakan tugas yang berkaitan dengan pengamalan suatu surat
atau hadits. Guru dapat meminta kepada murid menceritakan perbuatan-perbuatan
yang telah dilakukannya, sesuai tuntunan Al-Qur’an dan hadits yang telah dipelajari,
selama satu minggu. Penugasan ini dapat dilakukan dengan cara meminta murid
melakukannya secara lisan ataupun tulisan.

c) Karya wisata
Teknik ini dilakukan dengan cara mengajak murid-murid keluar dari ruangan

kelas. Guru dapat mengajak siswa mengunjungi panti asuhan anak yatim atau ke
panti jompo dalam rangka lebih dalam lagi memahami dan mengamalkan kandungan
Al-Qur’an dan hadits. Sembari memberikan bantuan kepada penghuni panti asuhan
ataupun panti jompo, guru menjelaskan kandungan Al-Qur’an dan hadits yang
berkaitan dengan itu, misalnya kandungan surat Al-Ma’un, Adh-Dhuha dan surat-
surat lain yang berkaitan. Ataupun hadits yang bertemakan taqwa, kedermawanan,
persaudaraan dan yang lainnya. Atau agar tidak mengeluarkan biaya, guru dapat
mengajak murid berkeliling di sekitar lingkungan sekolah. Ketika mengajarkan tema
hadits kebersihan, misalnya, guru menanamkan pengetahuan tentang pentingnya
kebersihan di sekitar kita. Guru dapat memberikan pengetahuan kepada murid-
murid perbedaan sampah kering dan sampah basah, barang yang dapat didaur ulang
dan yang tidak bisa. Di sela-sela memberi penjelasan mengenai itu, guru dapat
menyisipkan hadits tentang kebersihan, sambil meminta murid-murid untuk
melafalkannya secara bersama-sama.

d) Penugasan
Bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan kemauan dan memotivasi siswa

untuk mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan hadits adalah dengan lebih sering
berinteraksi dengan sumber belajar. Dalam hal ini sumber belajar yang dimaksud
misalnya koran, majalah, brosur, dan berita di televisi. Bentuk penugasan yang
diberikan kepada siswa dapat berbentuk membuat kliping berita-berita yang terdapat
di koran. Tentu saja kliping berita yang dilakukan adalah dengan menyesuaikan tema
kandungan Al-Qur’an dan hadits yang dipelajari. Misalnya ketika mempelajari hadits
yang bertemakan persaudaraan atau menghormati kedua orang tua, maka murid
mengumpulkan tulisan-tulisan di koran yang berkaitan dengan itu. Dalam
pelaksanaannya murid dimainta untuk mengumpulkan tulisan yang berisi tindakan
positif dan juga tindakan negatifnya sekaligus. Misalnya murid mengumpulkan kliping
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berita mengenai seorang anak yang bekerja keras menghidupi kebutuhan orang
tuanya, di saat yang sama murid juga mengumpulkan kliping berita mengenai seorang
anak yang tega berbuat kasar kepada orang tuanya. Hal ini dimaksudkan agar murid
dapat secara langsung berinteraksi dengan lingkungannya sehingga mampu
membedakan perbuatan yang wajib dilakukan dan perbuatan yang harus ditinggalkan,
bersadasarkan kandungan Al-Qur’an dan hadits.

Dalam proses membiasakan murid untuk mengamalkan kandungan Al-Qur’an
dan hadits keterlibatan keluarga peserta didik, terutama peran serta orang tua siswa,
mutlak diperlukan dalam rangka memperkuat pembiasaan pengamalan kandungan
Al-Qur’an dan hadits. Sehingga kontrol terhadap siswa tidak hanya oleh guru di
sekolah, akan tetapi juga di rumah. Bahkan kontrol orang tua terhadap anaknya
jauh lebih berperan besar dalam mendidik anaknya agar berperilaku sesuai tuntunan
Al-Qur’an dan hadits. Hal ini disebabkan sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh
anak berada di lingkungan rumahnya.

B. RUMUSAN INDIKATOR PEMBELAJARAN MENGAMALKAN KANDUNGAN 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 mengamalkan 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 mengamalkan kandungan Al-Qur’an
dan Hadits adalah diupayakan agar murid mampu:
1. Mengamalkan kandungan Al-Qur’an dengan baik dan benar;
2. Mengamalkan kandungan Hadits dengan baik dan benar.

Penjabaran secara lebih rinci indikator yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengamalkan kandungan Al-Qur’an dengan Baik dan Benar
Kemampuan siswa dalam mengamalkan kandungan Al-Qur’an, merupakan tindak

lanjut dari pengetahuan siswa dalam memahami isi pokok kandungannya. Setelah
siswa dapat menyerap dan memahami kandungan Al-Qur’an, maka ia dituntut untuk
mampu mengamalkan pemahamannya terhadap kandungan Al-Qur’an yang telah
dipelajari.

Untuk pembelajaran mengamalkan kandungan Al-Qur’an, guru mengantarkan
terlebih dahulu kepada siswa materi surat Al-Qur’an yang akan diamalkan
kandungannya. Proses mengajarkan cara mengamalkan kandungan Al-Qur’an ini
disesuaikan dengan surat Al-Qur’an yang akan dipelajari. Akhir dari proses
pembelajaran mengamalkan kandungan Al-Qur’an ini adalah siswa mampu
mengamalkan kandungan surat Al-Qur’an yang dipelajari dengan baik dan benar.

2. Mengamalkan kandungan Hadits dengan Baik dan Benar
Sama dengan proses pembelajaran mengamalkan kandungan Al-Qur’an.

Pembelajaran mengamalkan kandungan hadits merupakan tujuan utama dari
keseluruhan proses pembelajaran hadits. Mulai dari kemampuan membaca hadits,
menuliskannya, menghafal, mengartikan dan memahami. Setelah semua kemampuan
ini dikuasai maka pada gilirannya siswa dituntun untuk mampu mengamalkan
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kandungan hadits yang dipelajarinya. Dengan demikian tujuan dari proses
pembelajaran mengamalkan kandungan hadits ini adalah siswa mampu mengamalkan
kandungan hadits pilihan yang dipelajari dengan baik dan benar.

Agar pemahaman Anda lebih mendalam terhadap materi yang telah dibicarakan
di atas, silahkan Anda mengerjakan soal latihan berikut ini:
1. Jelaskan tujuan pembelajaran mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan Hadits!
2. Jelaskan arti penting pembelajaran mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan hadits!
3. Mengapa kandungan Al-Qur’an dan hadits harus diamalkan?
4. Jelaskan rumusan indikator pembelajaran mengamalkan kandungan 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 mengamalkan
kandungan 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
mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan hadits.

1.Mengamalkan kandungan yang tercatat dalam Al-Qur’an dan hadits
merupakan kewajiban kita selaku umat Islam. Usaha untuk mengamalkan
isi pokok kandungan Al-Qur’an dan hadits selalu diusahakan dan
ditingkatkan. Proses untuk mengamalkan kandungan kedua sumber utama
ajaran Islam ini akan berjalan dengan baik jika telah dimulai sejak dini.

2. Suatu masyarakat yang berada di bawah pengaruh ajaran Al-Qur’an dan
hadits akan mempunyai rasa kebersamaan, kegotongroyongan dan
solidaritas yang tinggi, tidak mengenal kelas dan kasta, sangat
mementingkan musyawarah dan senantiasa berusaha menghidupkan
suasana dan semangat keagamaan dalam kehidupan masyarakat serta
menolak setiap pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai agama yang
mereka junjung tinggi. Semua pranata sosial disesuaikan dengan ajaran
agama. Dengan memahami isi dan kandungan Al-Qur’an dan hadits,
tentunya diharapkan dapat menggugah hati untuk mengamalkan ajaran-
ajaran yang terkandung di dalamnya.

3. Tujuan pembelajaran mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan hadits
adalah agar siswa mampu memahami kandungan Al-Qur’an dan hadits
dengan baik dan benar.
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Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat!
1. Wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAWdan dijadikan sebagai pedoman

hidup umat Islam adalah:
A. Al-Qur’an C. Taurat
B. Injil D. Zabur

2. Rekaman perilaku Nabi SAW sebagai wujud dari pelaksanaan wahyu disebut:
A. Qauliyah C. Taqririyah
B. Fi’liyah D. Hadits

3. Jangkauan isi kandungan Al-Qur’an dan hadits meliputi:
A. Aspek Rohaniah C. Aspek Sosial Budaya
B. Aspek Jasmaniah D. Seluruh Aspek kehidupan manusia

4. Mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan hadits dilakukan setelah siswa mampu:
A. Membaca C. Memahami
B. Mengartikan D. Betul semua

5. Sifat perintah dan larangan dalam Al-Qur’an berpegang pada asas berikut ini,
kecuali:
A. Tidak memberatkan atau menyulitkan
B. Tidak memperbanyak tuntutan
C. Tidak memberikan kemudahan
D. Tidak sekaligus dalam membuat hukum

6. Murid mengetahui bahwa mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan hadits itu harus
dilakukan. Hal ini merupakan tujuan pembelajaran mengamalkan Al-Qur’an dan
hadits aspek:
A. Knowing C. Being
B. Doing D. Knowledge

7. Murid mampu melaksanakan apa yang terkandung dalam hadits tentang
menghormati kedua orang tua. Hal ini masuk dalam kategori tujuan pembelajaran

4.Dalam merumuskan tujuan pembelajaran mengamalkan kandungan Al-
Qur’an dan hadits harus memenuhi tiga aspek, yakni aspek pengetahuan
(knowing), aspek pelaksanaan (doing), dan aspek pembiasaan (being).

5. Indikator pembelajaran mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan Hadits
adalah diupayakan agar murid mampu: (1) Mengamalkan kandungan Al-
Qur’an dengan baik dan benar; dan (2) Mengamalkan kandungan Hadits
dengan baik dan benar.
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aspek:
A. Knowing C. Being
B. Doing D. Knowledge

8. Ahmad selalu melakukan shalat berjamaah baik di sekolah maupun di rumah, ia
juga sangat patuh kepada kedua orang tuanya. Kondisi ini merupakan tujuan
pembelajaran aspek:
A. Knowing C. Doing
B. Being D. knowledge

9. Langkah sebelum murid mampu mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan hadits
adalah:
A. Mengartikan C. Menulis
B. Membaca D. Memahami

10. Indikator pembelajaran mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan hadits adalah
murid diupayakan mampu:
A. Mengamalkan kandungan Al-Qur’an
B. Mengamalkan kandungan Hadits
C. Mengamalkan pemahaman
D. A dan B benar

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
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
MENGAMALKAN KANDUNGAN

AL-QUR’AN DAN HADITS
A. DESAIN PEMBELAJARAN MENGAMALKAN KANDUNGAN AL-QUR’AN DAN HADITS

1. Desain Pembelajaran Mengamalkan Kandungan Al-Qur’an

Pada saat murid-murid telah menguasai pembelajaran memahami kandungan Al-
Qur’an, maka proses pembelajaran selanjutnya adalah murid diajarkan untuk

mampu mengamalkan kandungan Al-Qur’an. Karena prosedur untuk mengamalkan
kandungan Al-Qur’an, siswa terlebih dahulu harus memahami isi kandungannya.
Untuk mencapai tujuan itu, maka seorang guru terlebih dahulu menjelaskan
kandungan surat Al-Qur’an yang akan diamalkan.

Proses yang dilakukan dalam mengajarkan mengamalkan kandungan Al-Qur’an
bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah, membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Karena
usia mereka masih belum bisa sepenuhnya dapat mengambil intisari dari kandungan
Al-Qur’an yang harus mereka amalkan, sehingga guru dengan sabar memberikan
pendampingan kepada mereka. Guru juga meminta kepada orang tua murid untuk
ikut terlibat aktif dalam proses pembiasaan pengamalan kandungan Al-Qur’an. Dengan
sinergi antara guru dan keluarga, terutama peran aktif orang tua peserta didik,
akan menghasilkan pengamalan kandungan Al-Qur’an yang lebih baik.

Dalam proses pembelajaran mengamalkan kandungan Al-Qur’an, guru dapat
menggunakan metode simulasi. Simulasi yang secara harfiah berarti berpura-pura
atau berbuat seakan-akan. Sebagai metode mengajar, simulasi merupakan cara
penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami
tentang suatu konsep, prinsip atau keterampilan tertentu. Metode simulasi yang
digunakan dalam pembelajaran mengamalkan kandungan Al-Qur’an dapat dilengkapi
dengan teknik role play (bermain peran). Role play menjadi bagian dari metode
simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi kandungan suatu surat Al-Qur’an, sehingga
murid dapat mencernanya dengan mudah dan menyenangkan. Tujuan dari
penggunaan metode simulasi dan teknik role play dalam pembelajaran mengamalkan
kandungan Al-Qur’an adalah agar murid dapat mengamalkan kandungan Al-Qur’an
dengan baik dan benar.

Untuk mencapai tujuan tersebut langkah-langkah yang ditempuh oleh guru
adalah sebagai berikut:
a) Tahap Persiapan

Beberapa hal mendasar yang harus dipersiapkan oleh guru adalah:
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1) Menetapkan topik atau masalah serta tujuan yang hendak dicapai oleh
simulasi. Dalam hal ini guru menetapkan surat yang akan diambil kandungannya
untuk diajarkan cara mengamalkannya. Contohnya ketika mengajarkan cara
mengamalkan kandungan surat Al-Ma’un, maka guru menyarikan topik-topik
yang terkandung dalam surat Al-Ma’un. Di antara topik yang terkandung dalam
surat Al-Ma’un adalah larangan untuk melalaikan ajaran agama; larangan
meninggalkan shalat; larangan berbuat riya; dan larangan berbuat kikir atau
pelit. Setelah topik simulasi telah ditetapkan, guru merumuskan tujuan yang
hendak dicapai. Dalam merumuskan tujuan ini meliputi tiga aspek yakni aspek
knowing, aspek doing, dan aspek being. Misalnya, ketika topiknya adalah
larangan untuk berbuat riya, maka tujuan dari pembelajaran ini adalah;
pertama, dari aspek knowing, siswa memiliki pengetahuan tentang apa arti
perbuatan riya, contoh-contoh perbuatan riya, dan apa yang harus dilakukan
ketika ia telah berbuat riya. Kedua, dari aspek doing, siswa terampil dalam
melaksanakan untuk tidak melakukan perubuatan riya. Siswa mampu untuk
menghindari dan meninggalkan perbuatan riya. Dan yang ketiga, aspek being,
dalam hal ini siswa telah terbiasa untuk tidak melakukan perbuatan riya.
Perilaku meninggalkan perbuatan riya tidak hanya karena dilihat oleh guru
ataupun orang lain, akan tetapi perilaku tersebut timbul dari kesadaran dirinya
akan pentingnya seorang yang beriman untuk tidak melakukan perbuatan
riya.

2) Guru memberikan gambaran masalah dalam situasi yang akan disimulasikan.
Dalam hal ini guru berdasarkan topik dan tujuan yang telah ditetapkan,
menjelaskan terlebih dahulu gambaran topik dan tujuan yang hendak dicapai.

3) Guru menyiapkan skenario yang akan diperankan oleh siswa. Pembuatan
skenario ini tentu saja berdasarkan topik yang telah ditetapkan sebelumnya.
Skenario dibuatkan oleh guru karena untuk siswa sekolah dasar belum bisa
secara sepenuhnya untuk membuat skenario sendiri. Pembuatan skenario
diusahakan tidak terlalu rumit dengan dialog-dialog yang panjang. Usahakan
murid mampu memerankannya dengan baik tanpa kesulitan.
Contoh skenario:
Larangan Berbuat Riya
Ahmad : “Assalamu’alaikum Rin!”.. “Eh baju seragammu

baru ya?”
Rina : “Iya dong!” “Tidak seperti bajunya Karim tuh..

kumel begitu”… “bajuku ini beli di Mall lho..
mahal”..

Karim (datang dan menghampiri Ahmad dan Rina) lalu berkata: “Sepertinya
ucapan salam Ahmad tadi belum kamu jawab
Rin!” “Seorang muslim yang baik itu harus
menjawab salam”..

Rina : “Oiya maaf ya Ahmad”, “saya jawab sekarang
ya”..
“wa’alaikumsalam warahmatullah”…

Karim : “Oiya Rin, bajuku ini memang sudah kumel tapi
cuma ini yang aku punya, yang penting masih
layak untuk dipakai.”
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Ahmad : “Iya Rin, kamu ngga’ boleh pamer dan sombong
karena baju kamu baru”. “Kamu ingat ngga’ apa
yang akan didapatkan oleh orang yang suka
pamer dan sombong seperti yang ada dalam
surat Al-Ma’un?”

Rina : “Astaghfirullah.. maaf ya Ahmad, Karim atas
kesalahan saya sama kalian”

Ahmad dan Karim : “Iya sama-sama”

4) Guru menetapkan pemain yang akan terlibat dalam simulasi, peranan yang
harus dimainkan oleh para pemeran, serta waktu yang disediakan.

5) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya khususnya pada
siswa yang terlibat dalam pemeranan simulasi.

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

motivasi agar peserta didik lebih bergairah dalam mengikuti kegiatan belajar
mengamalkan kandungan surat Al-Ma’un. 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 surat Al-Ma’un? Coba lakukan!
(b) Siapa yang dapat menerjemahkannya? Coba lakukan!
(c) Apa saja isi kandungan surat Al-Ma’un? Sebutkan!
(d) Bagaimana cara kalian mengamalkan kandungan surat Al-Ma’un?

2) Simulasi mulai dimainkan oleh kelompok pemeran.
3) Para siswa lainnya mengikuti dengan penuh perhatian.
4) Guru memberikan bantuan kepada pemeran yang mendapat kesulitan.
5) Pastikan semua murid dapat melakukan simulasi dengan baik dan benar.
6) Ciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan dengan menghindari

suasana yang menegangkan.
7) Yakinkan bahwa semua siswa mengikuti jalannya pembelajaran simulasi

pengamalan kandungan surat Al-Ma’un ini dengan memperhatikan respon
yang dilakukan seluruh siswa

8) Setelah satu kelompok berperan berikan kesempatan kepada kelompok lain
untuk melakukan permainan. Jika waktu memungkinkan giliran kelompok ini
sampai semua siswa mendapatkan peran.

9) Lakukan dengan langkah yang sama untuk topik-topik lainnya hingga semua
topik dalam surat Al-Ma’un selesai diperankan.

c) Tahap Mengakhiri
1) Melakukan diskusi baik tentang jalannya simulasi maupun materi cerita yang

disimulasikan. Guru melakukan tanya jawab dengan para siswa terutama
mengenai pengamalan kandungan surat Al-Ma’un. Guru dapat menanyakan
kepada siswa satu per satu tentang amalan yang harus dilakukan berdasarkan
tuntunan surat Al-Ma’un.

2) Merumuskan kesimpulan. Guru memberikan kesimpulan mengenai amalan yang
harus dilakukan berdasarkan tuntunan surat Al-Ma’un.

3) Bagikan lembar kerja siswa mengenai kandungan surat Al-Ma’un yang harus
dikerjakan oleh siswa untuk dikerjakan.
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Contoh lembar kerja siswa:
Pengamalan kandungan Surat Al-Ma’un

Kandungan Surat Al-Ma’un Perlakuan 
Mendustakan Agama Jangan Dilakukan 

Menyayangi Anak Yatim Harus dilakukan 
Suka Berbohong ………………….. 

Suka Pamer …………………… 
Pelit kepada teman …………………… 

Rajin melakukan shalat ……………………. 
Berbuat dermawan …………………….. 

Mencela orang miskin …………………… 
Mengasihi orang tua ……………………. 

Tidak mau meminjamkan buku 
kepada teman 

…………………… 

Bergurau dengan teman waktu shalat ……………………. 
Memberi makan orang miskin ………………….. 

Minta tolong kepada dukun supaya 
menjadi orang kaya 

…………………… 

Suka bermain, tidak mau shalat …………………. 
Memamerkan baju barunya ………………….. 

 
Metode lain untuk mengajarkan pengamalan kandungan surat Al-Maun adalah

dengan melakukan karya wisata. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:
1) Menetapkan lokasi yang dijadikan objek pengamalan kandungan surat Al-Qur’an.

Misalnya ketika mengajarkan pengamalan surat Al-Ma’un, maka lokasi-lokasi yang
dapat dipergunakan antara lain: masjid/mushalla, panti asuhan anak yatim, panti
jompo atau lingkungan yang ada di sekitar sekolah.

2) Pada saat di lokasi, guru menjelaskan pokok kandungan surat Al-Ma’un terkait
dengan lokasi yang disinggahi. Misalnya masjid ketika menjelaskan keharusan
melaksanakan ibadah shalat bagi umat Islam. Panti asuhan anak yatim ketika
menjelaskan larangan untuk menghardik anak yatim maupun anjuran untuk
berlaku dermawan.

3) Di lokasi karya wisata, guru meminta murid untuk mempraktekkan amalan yang
harus dilakukan oleh murid sesuai yang dituntunkan dalam surat Al-Ma’un.

4) Lakukan secara bergantian, sampai semua murid mendapat bagian.
5) Guru meminta murid untuk membuat catatan perjalanan di lapangan (field note)

terkait dengan pengamalan kandungan surat Al-Ma’un.
6) Di kelas, guru mendiskusikan catatan yang dilakukan oleh murid. Lakukan satu

per satu sampai semua catatan murid selesai didiskusikan.
7) Guru menyimpulkan hasil catatan yang dilakukan oleh semua murid terkait dengan

pengamalan kandungan surat Al-Ma’un.
8) Guru meminta murid untuk selalu berbuat seperti yang dituntunkan dalam Surat

Al-Ma’un.

2. Desain Pembelajaran Mengamalkan Kandungan Hadits
Hadits sebagai sumber ajaran kedua dalam Islam sudah seharusnya

mendapatkan perhatian yang sama besarnya dengan perhatian terhadap Al-Qur’an.
Sebab hadits merupakan penafsiran Al-Qur’n dalam praktek atau penerapan ajaran
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Islam secara faktual dan ideal. Hal ini mengingat bahwa Nabi Muhammad SAW
merupakan perwujudan dari Al-Qur’an yang ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran
Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian mengamalkan
kandungan hadits mutlak dilakukan oleh setiap muslim demi sempurnanya perilaku
dalam menjalankan ajaran agama Islam.

Pembelajaran mengamalkan kandungan hadits bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah
menjadi tindak lanjut dari pembelajaran memahami hadits. Keterampilan siswa dalam
hal membaca, menulis, menghafal, mengartikan, dan memahami hadits pada gilirannya
akan mengantarkan siswa agar mampu mengamalkan kandungan hadits. Pengetahuan
siswa terhadap segala aspek tentang suatu hadis sudah seharusnya terserap dalam
kepribadiannya, sehingga siswa mampu mengejawantahkan dan terbiasa
melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian mampu mengamalkan
kandungan hadits menjadi tujuan utama dari rangkaian pembelajaran hadits.

Pembelajaran mengamalkan kandungan hadits, dalam prakakteknya, memiliki
kesamanaan metode yang digunakan dalam mengajarkan mengamalkan kandungan
Al-Qur’an. Sehingga guru dapat menggunakan metode simulasi yang dilengkapi
dengan teknik role play atau sosiodrama. Pemakaian metode dan teknik tersebut
dalam pembelajaran mengamalkan kandungan hadits dimaksudkan agar siswa dengan
mudah memahami kandungan hadits untuk kemudian mereka mampu untuk
mengamalkannya. Selain itu, dengan metode dan teknik ini dapat menumbuhkan
kreatifitas siswa dan menghindari proses pembelajaran yang menegangkan atau
membosankan.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh guru dalam melakukan proses kegiatan
pembelajaran mengamalkan kandungan hadits dengan metode simulasi adalah sebagai
berikut:
a) Tahap Persiapan

Beberapa hal mendasar yang harus dipersiapkan oleh guru adalah:
1) Menetapkan topik atau masalah serta tujuan yang hendak dicapai oleh

simulasi. Dalam hal ini guru menetapkan hadits yang akan diambil
kandungannya untuk diajarkan cara mengamalkannya. Contohnya ketika
mengajarkan cara mengamalkan kandungan hadits tentang persaudaraan
dengan sesama, maka guru menyarikan topik yang terkandung dalam hadits
tentang persaudaraan dengan sesama tersebut. Setelah topik simulasi telah
ditetapkan, guru merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Dalam
merumuskan tujuan ini meliputi tiga aspek yakni aspek knowing, aspek doing,
dan aspek being. Misalnya, ketika topiknya adalah persaudaraan dengan
sesama, maka tujuan dari pembelajaran ini adalah; pertama, dari aspek
knowing, siswa memiliki pengetahuan tentang apa arti persaudaraan, contoh-
contoh perbuatan persaudaraan antar sesama, dan apa yang harus dilakukan
ketika ia telah berbuat perilaku yang tidak menunjukkan persaudaraan.
Kedua, dari aspek doing, siswa terampil dalam melaksanakan perbuatan yang
menunjukkan perilaku bersaudara antar sesama. Siswa mampu untuk
menghindari dan meningggalkan perbuatan memusuhi. Dan yang ketiga, aspek
being, dalam hal ini siswa telah terbiasa untuk melakukan perbuatan yang
menunjukkan perilaku bersaudara antar sesama. Perilaku ini dilakukan tidak
hanya karena dilihat oleh guru ataupun orang lain, akan tetapi perilaku
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tersebut timbul dari kesadaran dirinya akan pentingnya seorang yang beriman
untuk menjalin persaudaraan dengan sesamanya.

2) Guru memberikan gambaran masalah dalam situasi yang akan disimulasikan.
Dalam hal ini guru berdasarkan topik dan tujuan yang telah ditetapkan,
menjelaskan terlebih dahulu gambaran topik dan tujuan yang hendak dicapai.

3) Guru menyiapkan skenario yang akan diperankan oleh siswa. Pembuatan
skenario ini tentu saja berdasarkan topik yang telah ditetapkan sebelumnya.
Skenario dibuatkan oleh guru karena untuk siswa sekolah dasar belum bisa
secara sepenuhnya untuk membuat skenario sendiri. Pembuatan skenario
diusahakan tidak terlalu rumit dengan dialog-dialog yang panjang. Usahakan
murid mampu memerankannya dengan baik tanpa kesulitan.
Contoh skenario:
Menjalin persaudaraan antar sesama muslim
Irfan : “Farhan! Kamu dicari Ahsan, katanya pulang

sekolah tadi kamu mengejek adiknya ya?
Farhan : “Memang kenapa? Adik Ahsan itu memang

gendut kan? Jadi aku panggil dia si gendut”
Irfan : “Hei kamu ngga’ boleh begitu! Sesama muslim

harus saling menghormati dan bersaudara!”
Ahsan datang menghampiri Irfan dan Farhan, lalu berkata : “Hei Farhan! Kamu

harus minta maaf kepada adikku, dia menangis
terus sejak pulang sekolah tadi!”

Farhan : “Memang salahku apa? Cuma ngomong begitu
saja nagis?”

Tuti yang sejak tadi memperhatikan ketiga temannya berkata : “Iya Farhan,
kamu itu telah berbuat salah dengan mengejek
adiknya Ahsan. Kamu harus minta maaf
kepadanya. Kamu masih ingatkan hadits
tentang persaudaraan antara sesama muslim?
Kita dilarang menyakiti satu sama lain.”

Farhan : “Astaghfirullah, iya aku lupa! Baiklah aku akan
minta maaf kepadanya. Ayo Ahsan antar aku
menemui adikmu.”

Ahsan, Irfan dan Tuti berkata serempak : “Nah begitu dong! Itu baru namanya
muslim sejati.”

4) Guru menetapkan pemain yang akan terlibat dalam simulasi, peranan yang
harus dimainkan oleh para pemeran, serta waktu yang disediakan.

5) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya khususnya pada
siswa yang terlibat dalam pemeranan simulasi.

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 diantara kalian yang telah hafal hadits tentang persaudaraan antar
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sesama? Coba lakukan!
(b) Siapa yang dapat menerjemahkan? Coba lakukan!
(c) Apa saja isi kandungan hadits tentang persaudaraan antar sesama?
(d) Bagaimana cara kalian melakukan persaudaraan antar sesama?

2) Simulasi mulai dimainkan oleh kelompok pemeran.
3) Para siswa lainnya mengikuti dengan penuh perhatian.
4) Guru memberikan bantuan kepada pemeran yang mendapat kesulitan.
5) Pastikan semua murid dapat melakukan simulasi dengan baik dan benar.
6) Ciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan dengan menghindari

suasana yang menegangkan.
7) Yakinkan bahwa semua siswa mengikuti jalannya pembelajaran simulasi

pegamalan kandungan hadits tentang persaudaraan antar sesama ini dengan
memperhatikan respon yang dilakukan seluruh siswa

8) Setelah satu kelompok berperan berikan kesempatan kepada kelompok lain
untuk melakukan permainan. Jika waktu memungkinkan giliran kelompok ini
sampai semua siswa mendapatkan peran.

c) Tahap Mengakhiri
1) Melakukan diskusi baik tentang jalannya simulasi maupun materi cerita yang

disimulasikan. Guru melakukan tanya jawab dengan para siswa terutama
mengenai pengamalan kandungan hadits tentang persaudaraan antar sesama.
Guru dapat menanyakan kepada siswa satu per satu tentang amalan yang
harus dilakukan berdasarkan tuntunan hadits tentang persaudaraan antar
sesama.

4) Merumuskan kesimpulan. Guru memberikan kesimpulan mengenai amalan yang
harus dilakukan berdasarkan tuntunan hadits tentang persaudaraan antar
sesama.

5) Bagikan lembar kerja siswa mengenai kandungan hadits tentang persaudaraan
antar sesama yang harus dikerjakan oleh siswa untuk dikerjakan.
Contoh lembar kerja siswa:
Pengamalan kandungan hadits tentang persaudaraan
Jawablah dengan Ya atau Tidak

No Perilaku Jawaban 

1 Suka meminjamkan buku kepada teman 
sekelas 

Ya 

2 Berkelahi dengan teman  
3 Mengejek teman yang memiliki cacat 

tubuh 
 

4 Membagi bekal makanan kepada teman 
yang tidak membawa bekal 

 

5 Memberikan sumbangan kepada orang 
miskin 

 

6 Mencemooh teman yang berbaju kumal  
7 Berkunjung ke rumah teman  
8 Mengerjakan PR berkelompok  
9 Memberi contekan ketika ujian  
10 Menyembunyikan pensil teman  
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Metode lain yang dapat dilakukan untuk mengajarkan pengamalan kandungan
hadits adalah dengan melakukan karya wisata. Misalnya, ketika ingin mengajarkan
pembelajaran mengamalkan kandungan hadits tentang kebersihan, maka langkah-
langkah yang dilakukan adalah:
1) Menetapkan lokasi yang dijadikan objek pengamalan kandungan hadits. Misalnya

ketika mengajarkan pengamalan kandungan hadits tentang kebersihan, maka
guru dapat memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar sekolah.

2) Pada saat di lokasi, diawali dengan bersama-sama melafalkan hadits tentang
kebersihan, guru kemudian menjelaskan pokok kandungan hadits tentang
kebersihan terkait dengan lokasi yang dijadikan sebagai objek pengajaran.

3) Guru menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
4) Guru memberikan pengetahuan kepada murid-murid perbedaan sampah kering

dan sampah basah, barang yang dapat didaur ulang dan yang tidak bisa.
5) Di lokasi, guru meminta murid untuk mempraktekkan pengetahuan yang telah

dijelaskan mengenai cara menjaga kebersihan sesuai yang dituntunkan dalam
hadits tentang kebersihan.

6) Lakukan secara bergantian, sampai semua murid mendapat bagian.
7) Guru meminta murid untuk membuat catatan perjalanan di lapangan (field note)

terkait dengan pengamalan kandungan hadits tentang kebersihan.
8) Di kelas, guru mendiskusikan catatan yang dilakukan oleh murid. Lakukan satu

per satu sampai semua catatan murid selesai didiskusikan.
9) Guru menyimpulkan hasil catatan yang dilakukan oleh semua murid terkait dengan

pengamalan kandungan hadits tentang kebersihan.
10) Guru meminta murid untuk selalu berbuat seperti yang dituntunkan dalam hadits

tentang kebersihan.

B. EVALUASI PEMBELAJARAN MENGAMALKAN KANDUNGAN AL-QUR’AN DAN HADITS
Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh guru untuk memantau proses,

kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Dalam
pembelajaran mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan hadits keterlibatan peran
keluarga, terutama orang tua, sangat ikut berperan dalam meningkatkan mutu
pembelajaran. Dengan demikian penilaian atas siswa terhadap pengamalan kandungan
Al-Qur’an dan hadits dievaluasi oleh guru dan orang tuanya.

Dalam evaluasi pembelajaran mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan  hadits
ini terdapat dua jenis penilaian, yakni penilaian proses dan penilaian hasil.

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

pembelajaran materi mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan Hadits adalah adalah
dengan teknik Unjuk Kerja dan penilaian diri untuk mengetahui seberapa bagus
pemahaman siswa terhadap kandungan Al-Qur’an dan Hadits untuk kemudian
diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini guru dapat menyediakan satu buku khusus bagi setiap murid
yang berisi catatan-catatan harian pengamalan kandungan Al-Qur’an dan hadits.
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Contoh halaman sampul buku catatan harian:

 BUKU CATATAN HARIAN 
PENGAMALAN KANDUNGAN AL-QUR’AN DAN HADITS 

 
(NAMA SEKOLAH) 

 
Nama  : 
Kelas  : 
Tahun Pelajaran : 
Nama Guru : 

Contoh format isi bukunya adalah sebagai berikut:

Pengamalan Kandungan Surat Al-Ma’un 
 
Nama      :  Iqbal Dawami                                      Guru   : Ustadz Munawir 
Tanggal   : 11 Februari 2009                                  Kelas  : 5 (Lima) 
 
Saya telah belajar tentang: 
Surat Al-Ma’un, saya telah mampu untuk membaca, 
menulis, menghafal, mengartikan, dan memahami isi 
kandungannya. Sungguh luar biasa kandungan surat Al-
Ma’un. 
 
Saya berencana untuk: 
Mengamalkan kandungan  surat Al-Ma’un dalam 
kehidupan saya sehari-hari. 
 
Perbuatan yang telah dilakukan: 
Saya selalu melaksanakan shalat lima waktu, apalagi saya 
selalu berjama’ah bersama ayah dan keluarga untuk 
melaksanakan shalat maghrib, isya’ dan shubuh. Pada hari 
minggu kemarin saya bersama keluarga berkunjung ke 
panti asuhan anak yatim, di sana kami memberikan 
sumbangan semampu kami. Saya terharu melihat 
kebahagian mereka menerima sumbangan kami. 
 
Komentar Guru: 
Bagus, pertahankan terus sikap kamu untuk mengamalkan kandungan surat 
Al-Qur’an. Pelajari lagi surat-surat lainnya untuk kemudian kamu amalkan isi 
kandungannya. 
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Guru juga meminta kepada orang tua murid untuk mengamati perilaku anaknya
dalam mengamalkan kandungan suatu surat Al-Qur’an atau hadits. Berikut ini contoh
format pengamatan orang tua terhadap perilaku anaknya:

Nama Anak: Irfan Afandi                                        Tanggal: 10 Februari 2009   
 
Saya mengamati anak saya sekarang sudah mampu 
membedakan mana sampah basah dan mana sampah 
kering. Ia selalu membuang sampah pada tempatnya sesuai 
jenisnya. Ia juga selalu menjaga kebersihan kamarnya. 
Saya agak kaget, pada saat ia mengingatkan saya kalo 
saya harus menjaga kebersihan sebagaimana yang 
dituntunkan dalam hadits Nabi, ternyata anak saya telah 
hafal hadits tersebut. Ia juga paham kandungannya dan 
mengamalkannya. 
 
                                                                                   Orang Tua Murid, 
 
 
                                                                               Muhammad Nur Ahsan 

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

untuk materi pembelajaran mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan hadits adalah
Tes Obyektif dan Subyektif dengan teknik Lisan/Tulis. Tes ini akan dipakai untuk
mengukur kemampuan siswa dalam memahami cara mengamalkan kandungan Al-
Qur’an dan hadits serta sikap mereka setelah menguasai cara mengamalkan
kandungan 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 mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan hadits:
a) Al-Qur’an

1. Apakah kamu hafal surat Al-Ma’un?
2. Bacakan surat Al-Ma’un!
3. Terjemahkan surat Al-Ma’un!
4. Apa isi kandungan surat Al-Ma’un? Jelaskan!
5. Jika kamu mengetahui teman kamu tidak melaksanakan shalat maghrib, apa

yang kamu lakukan?
6. Apakah kamu shalat maghrib berjamaah di rumah?
7. Surat apa yang dibaca oleh imam?
8. Pernahkan kamu tidak mau meminjamkan buku pelajaranmu kepada temanmu?

Kenapa?
9. Apakah kamu pernah pergi ke panti asuhan anak yatim? Apa yang kamu lakukan

di sana?
10. Jika kamu punya baju baru apakah kamu suka memamerkannya di hadapan

teman-teman kamu? Kenapa?
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b) Hadits
1. Hafalkah kamu hadits tentang persaudaraan antar sesama muslim?
2. Bacakan hadits tentang persaudaraan antar sesama muslim!
3. Terjemahkan hadits tersebut!
4. Apa isi kandungan hadits tersebut?
5. Apa yang dimaksud dengan persaudaraan?
6. Sebutkan perilaku-perilaku yang menunjukkan sikap persaudaraan?
7. Mengapa kita harus menjalin persaudaraan anatar sesama?
8. Pernahkah kamu berkelahi dengan temanmu? Kenapa?
9. Apakah kamu telah berbaikan dengan temanmu? Kalau belum kenapa?
10. Apakah kamu selalu menjalin persaudaran dengan teman-teman dan

keluargamu?

Agar pemahaman Anda lebih mendalam terhadap materi  kegiatan belajar 2
yang telah dibicarakan di atas, silahkan Anda mengerjakan soal latihan berikut ini:
1. Jelaskan metode dan teknik yang digunakan dalam pembelajaran mengamalkan

kandungan Al-Qur’an dan Hadits!
2. Jelaskan proses evaluasi pembelajaran mengamalkan 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 mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan hadits menekankan
usaha untuk mendidik siswa agar mampu mengamalkan kandungan Al-
Qur’an dan hadits dengan baik dan benar.

3. Kemampuan siwa dalam mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan hadits
diwujudkan dengan membiasakannya sebagai perilaku yang dilakukan
dalam kehidupan sehari-hari.

4. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran mengamalkan
kandungan Al-Qur’an dan hadits adalah metode simulasi. Metode
tersebut dilengkapi dengan teknik role play dan sosiodrama.

5. Metode lain yang digunakan dalam proses pembelajaran mengamalkan
kandungan Al-Qur’an dan hadits adalah karya wisata.

6. Evaluasi termasuk menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran
mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan Hadits. Melalui evaluasi dapat
diketahui pencapaian keberhasilan proses pembelajaran.
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Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat!
1. Kemampuan yang harus dimiliki oleh murid agar dapat mengamalkan kandungan

Al-Qur’an dan hadits dengan baik adalah:
A. Membaca C. Mengartikan
B. Menulis D. Memahami kandungan

2. Sebelum mengajarkan cara pengamalan kandungan Al-Qur’an dan hadits guru
terlebih dahulu memulainya dengan:
A. Membacakan ayat atau hadits
B. Menuliskan ayat adtau hadits
C. Menjelaskan kandungan ayat atau hadits
D. Betul semua

3. Metode pengajaran yang menyajikan pengalaman belajar menggunakan situasi
tiruan untuk memahami sebuah konsep disebut:
A. Simulasi C. Role Play
B. Demonstrasi D. Sosiodrama

4. Menetapkan topik dan tujuan yang hendak dicapai oleh pembelajaran dengan
teknik bermain peran, masuk dalam tahap:
A. Persiapan C. Pelaksaaan
B. Pembukaan D. Mengakhiri

5. Aspek-aspek yang harus terpenuhi ketika merumuskan tujuan adalah sebagai
berikut, kecuali:
A. Pengetahuan C. Pembiasaan
B. Pelaksanaan D. Pemahaman

6. Guru mempersiapkan skenario yang akan diperankan oleh murid dengan
menggunakan dialog yang:
A. Panjang
B. Sederhana dan mudah dipahami
C. Rumit dan panjang
D. Panjang dan melelahkan

7. Sebelum simulasi mulai diperankan guru melakukan:
A. Pemanasan C. Apersepsi
B. Penjelasan D. Persuasi

8. Karya wisata dilakukan dalam proses pembelajaran mengamalkan kandungan Al-
Qur’an dan hadits dengan mempertimbangkan:
A. Jangkauan intelektual siswa C. Kemampuan biaya
B. Katersediaan waktu D. Betul semua
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9. Tujuan utama dari pembelajaran mengamalkan kandungan Al-Qur’an dan hadits
adalah murid terbiasa untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, hal ini
merupakan tujuan dari metode:
A. Integrasi C. Interkoneksi
B. Internalisasi D. Integral

10. Bagian dari proses pembelajaran yang dijadikan sebagai acuan untuk melihat
ketercapaian proses belajar mengajar adalah:
A. Silabus C. Evaluasi
B. Kurikulum D. Indikator

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
menuntas kan 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. A
2. D
3. D
4. D
5. C
6. A
7. B
8. B
9. D
10. D

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

Fi’liyah : Berupa perbuatan
Implementasi : Mewujudkan
Linguistik : Bahasa
Qauliyah : Berupa perkataan
Tadabbur : Menghayati
Taqririyah : Berupa Penetapan
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