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LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Terjemah

DAFTAR TERJEMAH

No

Bab

Kutipan

Hal

Terjemah

1

I

QS. Surah Al-‘alaq 1-5

3

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu
yang menciptakan, Dia telah menciptakan
manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan
Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang
mengajar (manusia) dengan perantaraan
kalam, Dia mengajar kepada manusia apa
yang tidak diketahuinya.

2

II

QS. Al-hijr 9

14

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan
Al-qur’an dan sesungguhnya Kami benarbenar memeliharanya.QS. Al-hijr ayat 9)1

3

II

QS. Al-Waqi’ah 77-78

15

Sesungguhnya Al-qur’an ini bacaan yang
sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara
(Lauhul Mahfudz).

4

II

QS. Al-‘alaq 1-15

19-

Bacalah dengan (menyebut nama) Tuhanmu
yang menciptakan, Dia telah menciptakan
manusia dari segumpal Darah, Bacalah, dan
Tuhanmulah Yang Mulia.Yang mengajar
(Manusia) Dengan Pena. Dia mengajar
manusia apa yang tidak di ketahuinya.
Sekali-kali Tidak! sungguh, manusia itu
benar-benar Melampaui batas. Apabila
melihat dirinya serba cukup. Sungguh,
hanya kepada Tuhanmulah tempat kembali
(mu). Bagaimana pendapatmu tentang orang
yang melarang. Seorang Hamba ketika dia
melaksanakan
Shalat.
Bagaimana
pendapatmu jika dia (yang dilarang Shalat
itu) berada diatas kebenaran (petunjuk).
Atau dia menyuruh bertakwa (kepada
Allah)?. Bagaimana pendapatmu jika dia
(yang melarang itu) mendustakan dan
berpaling?. Tidaklah dia mengetahui bahwa

20

1

Departemen Agama RI, Op- Cit, h. 345.

80

sesungguhnya
Allah
melihat
segala
perbuatannya)?. Sekali-kali tidak! sungguh,
jika dia tidak berhenti (berbuat demikian)
niscaya kami Tarik Ubun-ubun-nya
(kedalam Neraka). Yaitu ubun-ubun orang
yang mendustakan dan durhaka. Maka
biarlah dia memanggil golongannya (untuk
menolongnya). Kelak kami akan memanggil
malaikat Zabaniyah ( penyilksa Orang-orang
Yang bedosa). sekali-kali Tidak! janganlah
kamu patu kepadanya; dan sujudlah serta
dekatkanlah (dirimu kepada Allah).
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Lampiran 2 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Kepala Sekolah
1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya MIN 4 Kapuas ?
2. Dimana lokasi MIN 4 Kapuas ?
3. Apa visi, misi dan tujuan MIN 4 Kapuas ?
4. Apakah pernah di sekolah ini mendapat penelitian yang serupa ?
B. Untuk Guru Mata Pelajaran Al-qur’an Hadis
1. Apa latar belakang pendidikan Bapak?
2. Sudah berapa lama Bapak ngajar di sekolah ini
3. Bagaimana cara Bapak biasanya memberikan tugas
(pekerjaan rumah) kepada para siswa?
4. Pernahkah Bapak menggunakan Metode ?
5. Pernahkah Bapak Menggunakan Metode Wahdah?
6. Bagaimana keadaan seluruh siswa khusunya kelas
VI MIN 4 Kapuas saat mengikuti pembelajaran ?
C. Untuk Tata Usaha
1. Bagaimana struktur kepengurusan di MIN 4 Kapuas?
2. Bagaimana keadaan guru dan staf tata usaha di MIN 4 Kapuas?
3. Berapa jumlah tenaga pengajar, Staf tata usaha dan
karyawan lain di MIN 4 Kapuas?
4. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana di MIN 4 Kapuas ?
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Lampiran 3 Instrumen Penelitian

INSTRUMEN PENELITIAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )
Status Pendidikan
Kelas/Semester
Mata Pelajaran
Pembelajaran
Materi
Alokasi Waktu

: MIN Kapuas
: VI (Enam) / 1
: Al Quran Hadits
: 1 (satu)
: Surah Al-‘alaq
: 30 menit

A. TUJUAN
Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah
informasi dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi :
• Siswa dapat memahami makna surah Al-‘alaq baik terjemah atau
kandungannya dalam kehidupan sehari-hari
• Siswa dapat melafalkan dan menghafalkan surah Al-‘alaq

B. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan
Kegiatan
Pendahuluan

Deskripsi Kegiatan
1.

Guru mengucapkan salam, menyapa, menanyakan kabar dan
mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran.

2.

Guru meminta siswa meperhatikan kerapian atau kebersihan sekitar

3.

Guru memotivasi siswa dengan memberikan gambaran tentang
pelajaran yang akan dipelajari
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
Apersepsi (mengulang pembelajaran yang telah lalu)

4.
5.
Kegiatan Inti

1.
2.
3.

Guru meuliskan materi kepada peserta didik melalui media papan
tulis
Siswa mengamati papan tulis dan menyalin ke buku catatan
Guru menjelaskan cara menghafal dengan metode Wahdah
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4.
5.

6.

Guru dan siswa bersama-sama menghafalkan surah Al‘alaq dengan metode Wahdah. Guru kemudian
memberitahukan materi selanjutnya dibahas pada
pertemuan selanjutnya

7.

Setelah guru memberi pemahaman bahwa dalam menghafal Alqur’an kita harus sering mengulang agar cepat ingat dan juga
menjaga hafalan agar tidak hilang. Caranya dengan
menggunakan metode Wahdah.
Guru menjelaskan sambil melakukan tanya jawab
tentang pemahaman siswa terhadap materi yang
dipelajari hari ini

8.

Kegiatan Penutup

Guru melafalkan surah Al-‘alaq dengan menggunakan metode
Wahdah
Siswa menyimak penjelasan guru tentang penjelasan, metode
Wahdah, serta melafalkan surah Al-‘alaq, dan menghafalkan surah
Al-‘alaq dengan metode Wahdah

1. Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan pada pembelajaran
hari ini

2. Guru menyampaikan tugas hafalan yang disetor pada pertemuan
berikutnya.

3. Guru memberi pesan religius dan motivasi kepada peserta didik untuk
4.

tetap semangat belajar ke sekolah walaupun dengan waktu yang lebih
terbatas dan tetap belajar di rumah.
Guru akhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdallah dan
mengucapkan salam.

C. PENILAIAN (ASESMEN)
Indicator Pencapaian

Jenis Penilaian

Kompetensi


Membaca tiap ayat 1-5
Surah Al-‘alaq



Bentuk Penilaian

Tes Lisan dan Tulisan

Menghafalkan surah Al-

Lisan di kelas dan Tulisan
sebagai pekerjaan rumah

‘Asr dari ayat 1-5

1. Koognitif
a) Surah Al-‘alaq adalah surah yang ke- . . . . di dalam Al-qur’an.
b) Surah Al-‘alaq terdiri dari . . . . ayat.
c) Tuliskan ayat 1 surah Al-‘alaq .
d) Tuliskan ayat 3 surah Al-‘’alaq.
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e) Arti dari Al-qur’an ayat ke-2 surah Al-‘alaq.
Kriteria Penilaian
1 soal nilainya 20
Jadi skor nilai

:
: 1 soal x 20 = 100

2. Afektif
Perilaku yang Diamati
No

Nama

Percaya Diri

Disiplin

Bekerjasama

1
Ff

Keterangan

:

Criteria penilaian :
3 :

Membudaya

2 :

Berkembang

1 :

Belum terlihat
Tamban, 02-11-2021

Mengetahui,
Guru Al-qur’an Hadis

Mahasiswa

M. Alpiannor Riza, S.Pd

Shaufi Fatahillah
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Lampiran 4 Soal Pilihan Ganda

Soal Pilihan Ganda

Nama

: Shaufi fatahillah

Kelas

: VI

Mata Pelajaran

: Al-qur’an Hadis

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar.
1. Surah Al-‘alaq terdiri dari . . . .
a. 10 ayat
b. 15 ayat
2.

ْ اِ ْق َس ْأartinya . . . .
a. Tulislah
b. Bacalah

3.

4.

c. 19 ayat
d. 17 ayat

c. Dengarlah
d. Lihatlah

...ْان
َ ْاْل ْن َس
َ َ َخلlanjutan ayat yang tepat adalah . . . .
ِْ ق
َ ٌْالَّ ِر
a. ق
َْ َْخل
c. ن
ِْ َْ َعلَّ َنْبِ ْالقَل
ْ َو َزب َُّك
b. ْعلَق
d. ْسم
َ ِْه ْن
َ ْاْلَ ْك
 الَّ ِرٌْ ْ َعلَّ َنْبِ ْالقَلَنlanjutan ayat yang tepat adalah . . . .
a. ن
ْْ َانْ َهاْلَ ْنْيَ ْعل
َْ ََزب َِّكْالَّ ِرٌْ ْ َخل
َ ْاْل ْن َس
ِ ْ  اَلَّ َنc. ق
b. ْعلَق
d. ن
ْْ ََهاْلَ ْنْيَ ْعل
َ ْانْ ِه ْن
َ ْاْل ْن َس
َ ََخل
ِْ ق

5. Surah Al-‘alaq merupakan surah yang terdiri atas 19 ayat . Surah tersebut
diturunkan di kota ….
a. Mekkah
c. Madinah
b. Syiria
d. Mesir
6. Arti dari surah Al-‘alaq adalah . . . .
a. Hari kiamat c. Segumpal darah
b. Demi Masa d. Orang-orang kafir
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7. Bunyi ayat pertama pada surah Al-‘alaq adalah . . . .
a.
b.

ْاِ ْق َس ْأْ َو َزب َُّك
َْ ْاْل ْن َس
ان
ِ ْ َعلَّ َن

c. ْق
َْ ْزب
َ َِّك ْالَّ ِريْ ْ َخل
َ اِ ْق َس ْأْبِاس ِْن
d. ن
ِْ َالَّ ِريْ ْ َعلَّ َنْبِ ْالقَل

8. Surah Al-‘alaq adalah wahyu yang pertama kali diturunkan melalui
perantara malaikat . . . .
a. Jibril
c. Izrail
b. Israfil
d. Ridwan
9. Ayat 1 sampai berapakah wahyu yang pertama kali turun. . . .
a. 7
c. 5
b. 8
d. 6

ٰ َ ْاَ ْنْز َّٰاهْاستlanjutan ayat tersebut adalah . . . .
10. ....ًغن
a.

ٰ ُّكْالس
ًجع
َ ًِّْزب
َ اِ َّنْاِ ٰل
ٰ ُّكْالس
ًجع
َ ًِّْزب
َ اِ َّنْاِ ٰل

ْ َانْلَي
c. ًط ٰغ
َ ْاْل ْن َس
ِ ْ َك َّ َّۤلْاِ َّن
ٰ

b.
d. ًصْل
َ َْعبدًاْاِ َذا
11. Di gua manakah tempat nabi Muhammad Saw diberikan wahyu yang
pertama . . . .
a. Gua Hira’
c. Gua Akbar
b. Gua Tsur
d. Gua Ashabul Kahfi
12.

َ اَ َز َءي4
انْ َعلًَْاله ٰدي
َ ْتْاِ ْنْ َك
 اَ ْوْاَ َه َسْبِالتَّ ٰقىي1
َ  اَ َز َءي3
ًبْ َوتَ َى ٰل
َ ْتْاِ ْنْ َك َّر
ٰ  اَلَنْي ْعلَنْبا َ َّن2
ًّْللاَْيَ ٰسى
ِ ْ َ ْ
Urutkan ayat tersebut sesuai dengan nomornya . . . .
a. 2-3-4-1
c. 4-1-3-2
b. 4-3-1-2
d. 4-1-2-3

13.ْْ

ًص ٰل
َ ْ َعبدًاْاِ َذاlanjutan ayat disamping yang benar adalah adalah . . . .
ٰ َّ َ اَلَنْي ْعلَنْبا
َ اَ َز َءي
a. علًَْاله ٰدي
c. ًنّْللاَْيَ ٰسى
َ ْان
َ ْتْاِ ْنْ َك
ِ ْ َ ْ
َ اَ َز َءي
ٰ َّاَ ْوْاَ َه َسْبِالت
b. بْ َوتَ َىل
d. قىي
َ ْتْاِ ْنْ َك َّر
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14. 2. Bacalah dengan (menyebut nama) Tuhanmu yang menciptakan,
1. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal Darah.
5. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mulia.
3. Yang mengajar (Manusia) Dengan Pena.
4. Dia mengajar manusia apa yang tidak di ketahuinya.
Urutkan arti dari ayat tersebut dengan tepat dan benar . . . .
a. 2-1-5-3-4

c. 1-2-3-4-5

b. 5-4-2-1-3

d. 3-1-2-4-5

َ ْ َك ََّّلayat yang disamping merupakan
15. . . . . .ْْسب
َ ْواسْج
َ ْْلْت ِطعْو,
ِ َدْوا ْقت
ayat yang ke . . . .
a. 18
C. 19
b. 17
D. 16
16. Surah Al-alaq di dalam Al-qur’an merupakan surah yang ke . . . .
a. 95
C. 96
b. 99
D. 97ْ
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Lampiran 5 Lembar Validasi

LEMBAR VALIDASI

1. Data View
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2. Variable View
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3. -
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4. -
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5. Hasil Perhitungan Validitas
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Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan penelitian

Dokumentasi Kegiatan Penelitian

95

96

97

98

99
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Lampiran 7 Keputusan Dekan Fakultas Tarbyah Dan Keguruan UIN Antasari
Banjarmasin
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Lampiran VII Keterangan Selesai Seminar Proposal Skripsi
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Lampiran 8 Catatan Seminar Proposal Skripsi
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Lampiran 9 Surat Izin Riset

104

105

106

Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup Penulis
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nama Lengkap
: Shaufi Fatahillah
Tempat dan Tanggal Lahir : Tamban, 08 Desember 1999
Agama
: Islam
Kebangsaan
: Indonesia
Status Perkawinan
: Belum Menikah
Alamat
: Tamban Baru Tengah Km. 20
No. HP/Alamat email
: shaufifatahillah777@gmai.com
Pendidikan
a. MIN 4 Kapuas lulus tahun 2011
b. SMPN 3 Kapuas Kuala lulus tahun 2014
c. MA Darul Ilmi Banjarbaru lulus tahun 2017
9. Orang Tua
Ayah
Nama
: H. Aswandi, S.Pd.I
Pekerjaan
: PNS
Alamat
: Tamban Baru Tengah Km. 20
Ibu
Nama
: Hj. Mardawiah, S.Pd.I
Pekerjaan
: PNS
Alamat
: Tamban Baru Tengah Km. 20
10. Saudara (jumlah saudara) : 3 (tiga) Bersaudara
11. Suami/Isteri
Nama
:Pekerjaan
:Alamat
:Anak
:12. Anak (jumlah anak)
:13. Pengalaman Organisas/Kerja
a. b. 14. Daftar karya Ilmiah
a. b. Banjarmasin, 01 Februari 2022

Shaufi Fatahillah
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