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Lampiran 1 

DAFTAR TERJEMAH 

 

 

 

 

No. Bab Kutipan Hal. Terjemah 

1.  I Q.S. Al-

Mujadilah/58:11 

1 Hai orang-orang beriman apabila 

dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan 

apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", 

maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman 

di antaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat. Dan Allah Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan. 

2. II Q.S Ali 

Imran/3:83 

22 Maka mengapa mereka mencari agama 

yang lain selain agama Allah, padahal 

apa yang di langit dan di bumi berserah 

diri kepada-Nya, (baik) dengan suka 

maupun terpaksa, dan hanya kepada-

Nya mereka dikembalikan? 

3. II Q.S An-

Nahl/16:125 

27 Serulah (manusia) kepada jalan 

Tuhanmu dengan hikmah dan 

pengajaran yang baik, dan berdebatlah 

dengan mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang 

lebih mengetahui siapa yang 

mendapatkan petunjuk. 

4. II Q.S At-

Tahrim/66: 6 

28 Wahai orang-orang yang beriman! 

Peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar dan keras, yang 

tidak durhaka kepada Allah terhadap 

apa yang Dis perintahkan kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan. 
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Lampiran 2 

Gambar-Gambar 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kegiatan menghapal mata pelajaran Akidah Akhlak dengan siswa 

kelas XI MIA 2 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kegiatan menghapal mata pelajaran Quran Hadis dengan siswa kelas 

XI MIA 3 
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Gambar 3. Proses kegiatan pembelajaran Fikih dengan siswa kelas XI MIA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Proses pembelajaran Bahasa Arab dengan siswa kelas XI MIA 5 
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No. Mata pelajaran 
Bentuk dan jenis kokurikuler 

keterangan 
individual kelompok 

1. Qur’an Hadits  Menghapal surah-surah juz 30 

 Menghapal ayat-ayat atau 

hadits-hadits tertentu sesuai 

dengan Kompetensi dasar (KD) 

 Menyalin surah-surah juz 30 

 meresume 

 membuat makalah  

2. Akidah Akhlak  meresume 

 menghapal surah yang terdapat 

di dalam materi buku paket 

yaitu Q.S al-Israa:94, Q.S al-

Maidah:90, Q.S al-A’raf:26 dan 

Q.S an-Nur:27 

 menyalin ayat yang akan 

dihapal 

 mengerjakan soal-soal esai 

 membuat makalah  

3. Fiqh  jurnal keagamaan (portofolio) 

 meresume 

 mengerjakan soal-soalyang ada 

di dalam buku paket siswa 

-   

4. SKI  Meresume 

 Mengerjakan soal-soal yang ada 

di buku paket siswa 

-  

5. Bahasa Arab  Menghapal 

 Mengerjakan soal-soal yang ada 

di buku paket siswa 

 Menerjemahkan qiraat  

 

 


