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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulilah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan 

Laporan Pengabdian ini. Sholawat dan salam kami ucapkan kepada Nabi 

Muhammad SAW sebagai rahmatan lil’alamin yang telah membimbing umatnya 

ke jalan yang benar. 

Laporan ini merupakan kegiatan kolaborasi pengabdian dosen-mahasiswa 

Fakultas Ushuluddin, Adab, Humaniora Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Institut 

Agama Islam Negri Jember. Laporan ini disusun berdasarkan hasil pengabdian di 

SMP IT Al Ghazali Jember yang dilaksanakan selama lima minggu, dimulai dari 

tanggal  15 Januari - 5 Maret 2018. 

Selama pelaksanaan pengabdian sampai dengan selesai ini, kami banyak 

menerima bantuan dan dukungan dari berbagai  pihak, karena itu  pada 

kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. Abdul Haris, M.Ag, sebagai Dekan FUAH Institut Agama Islam 

Negeri Jember. 

2. Bapak Sudiyanto, S.Pd, sebagai pimpinan lembaga tempat pelaksanaan 

kegiatan. 

3. Semua pihak yang telah membantu pembuatan laporan ini 

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, 

untuk itu sangat diharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat 

membangun demi kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini memberikan 

manfaat bagi Mahasiswa sebagai calon guru dan secara umum bagi peningkatan 

mutu pendidikan guna melahirkan manusia yang berkualitas. 

 

Jember,08 Maret 2018 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Institut Agama Islam Negeri Jember merupakan lembaga 

pendidikan tinggi yang salah satu misi utamanya adalah menyiapkan, 

mencetak tenaga pendidik yang mampu dan mempunyai kompetensi yang 

siap bertugas dalam bidang pendidikan dan keagamaan baik sebagai guru 

maupun tenaga pendidikan lain oleh karena itu komposisi kurikulum 

pendidikan salah satunya untuk program S1 dilengkapi dengan praktik 

pengalaman lapangan (PENGABDIAN) dengan tujuan sebagai bekal bagi 

mahasiswa calon pendidik dan praktik mengajar disekolah-sekolah atau 

lembaga pendidikan 

Mengingat pada saat ini Indonesia masih membutuhkan tenaga 

pendidikan yang profesional maka IAIN Jember juga ikut bertanggung 

jawab atas ketersediaan calon tenaga kependidikan atau calon guru. Oleh 

karena itu, untuk menyiapkan tenaga calon pendidik yang intelek dan 

professional, IAIN Jember bekerjasama dengan lembaga- lembaga dan 

sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta untuk bersedia dijadikan 

tempat praktik pengalaman lapangan (PENGABDIAN) oleh mahasiswa 

IAIN Jember. 

Kegiatan PENGABDIAN meliputi semua kegiatan kurikulum yang 

harus dilakukan oleh mahasiswa praktik sebagai pelatihan untuk 

menerapkan teori yang diperoleh dalam perkuliahan sesuai dengan 

persyaratan yang ditentukan dalam penyelenggaraan pendidikan dan 

pengajaran disekolah. Dengan demikian,mahasiswa yang berpendidikan 

sebagai calon guru memperoleh pengalaman secara langsung sehingga 

siap mengemban tugas, amanat, serta tanggung jawab sebagai guru atau 

pegiat dakwah. 

2. Alasan Pemilihan Lokasi 



SMPIT Al Ghozali adalah merupakan sebuah pendidikan formal 

yang disediakan untuk siswa sekolah menengah pertama yang terletak di 

Jl. Kaliurang no.175 Sumbersari, Jember..  Lembaga ini juga memiliki 

sebuah Rumah Qur’an yang hanya disediakan bagi siswi yang memilih 

program Boarding di SMPIT Al Ghozali. SMPIT Al Ghozali memiliki 

salah satu program unggulan, yakni pembimbingan Tahfidz dari mulai 

kelas 7 sampai kelas 9, adapun mengenai syarat hafalan yang didapat 

ketika kelulusan minimal 3 juz dari hafalan yang sudah mereka dapat. 

Tidak hanya demikian, lembaga ini juga memilki salah satu program untuk 

melatih skill para siswa dan siswinya, selain kegiatan ekstrakulikuler, 

yakni muhadhoroh. Dalam pelaksanaannya, mereka diasah 

kemampuannya dalam public speaking. Sehingga, harapannya, ketika 

mereka sudah menjadi alumni, mereka dapat beradaptasi dengan baik 

dengan lingkungannya masing-masing.  

Lembaga ini memiliki visi, yakni “Terwujudnya Generasi 

Berkarakter Islami, Berprestasi dan Kompetitif. Sedangkan misi-misinya 

adalah sebagai berikut:  

a. Mengimplementasikan kurikulum sekolah sesuai dengan 

kurikulum standar nasional dan kurikulum sekolah Islam 

terpadu. 

b. Melaksanakan pembelajaran akademik dan ekstrakulikuler 

secara efektif dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam.  

c. Membentuk lulusan yang berkarakter Islami, berprestasi, dan 

kompetitif. 

d. Melakukan penilaian autentik pada proses dan hasil 

pembelajaran. 

e. Mewujudkan profesionalisme tenaga pendidik dan 

kependidikan. 

f. Memenuhi dan mengoptimalkan sarana prasarana sekolah 

berbasis teknologi informasi yang relevan dan mutakhir. 



g. Melaksanakan pengelolaan sekolah dengan managemen 

berbasis sekolah profesional. 

h. Mewujudkan pembiayaan sekolah yang akuntabel, inovatif, dan 

berbasis teknologi informasi. 

i. Mewujudkan sekolah bersih, rapi, sehat, aman, menyenangkan, 

dan ramah lingkungan. 

Lembaga ini belum lama berdiri, namun lulusan-lulusannya sudah 

tersebar diberbagai tempat dan mendapatkan beberapa prestasi. Dengan 

demikian, kami merasa tertantang untuk dapat berkontribusi langsung di 

dalamnya, khususnya dibidang tahfidz. Dengan harapan, adanya kami di 

sana dapat membantu mereka untuk lebih meningkatkan kualitas hafalan 

mereka. Selain itu, yang menjadi alasan kami memilihi tempat ini adalah 

lokasi yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal kami masing-masing.  

3. Fokus Kegiatan 

Pelaksanaan PENGABDIAN yang bertempat di SMPIT Al Ghozali 

Jember memiliki 2 fokus kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu : 

1. Pembelajaran tahfidz Qur’an 

2. Pembelajaran tahsin 

4. Tujuan dan Manfaat  

1. Untuk meningkatkan kualitas tahfidz Qur’an bagi siswi di SMPIT Al 

Ghozali Jember. 

2. Untuk meningkatkan kualitas bacaan siswi di SMPIT Al Ghozali 

Jember. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB II 

PROFIL LEMBAGA 

1. Sejarah Pendirian 

SMPIT Al Ghozali didirikan pada tahun 2006. Sejak berdirinya, 

SMPIT Al Ghozali dibina oleh dr. Dwi Koriyanto, SP.Bs dengan ketua 

bernama Khoirul Hadi.Lc dan kepala sekolahnya bernama Bagus Setya 

R,S.T. SMPIT Al Ghozali terletak dijalan Kaliurang no.175 Sumbersari, 

Jember. 

Setelah beberapa tahun berdiri, SMPIT Al Ghozali sudah 

mendapatkan banyak prestasi antara lain sebagai berikut: pada tahun 2015, 

SMPIT Al Ghozali mendapatkan penghargaan sebagai sekolah dengan 

indeks integritas penyelenggaraan ujian nasional yang tinggi dengan IIUN 

82,94 oleh bapak Anies Baswedan. Juara 1 lomba cipta baca puisi tingkat 

SMP/MTS di MAN 1 Jember tahun 2017. Juara 2 dan 3 Lomba scout 

photography paradise MAN 2 Jember tahun 2016. Juara umum muharram 

Fair rumah Quran Al Ghozali Jember tahun 2017. Dan masih banyak lagi 

penghargaan yang diraih oleh SMPIT Al Ghozali. 

Inilah bukti bahwa sekolah tersebut benar-benar tempat pendidikan 

yang dapat dihandalkan. Hanya dalam waktu tiga tahun sekolah ini berdiri, 

ternyata  siswa-siswinya sangat bersemangat dalam melakukan aktivitas di 

sekolahnya. Sehingga diantara mereka meraih beberapa kejuaraan di 

tingkat Jawa Timur dan daerah.  

Fakta menunjukkan merebaknya dekadensi moral pada seluruh 

lapisan masyarakat, pergeseran nilai menuju arah negatif dan berujung 



pada menurunnya kualitas generasi masa kini. Generasi muda sebagai aset 

penerus kehidupan telah hanyut dalam gaya hidup hedonis-materialistik, 

cepat meniru dan melupakan nilai-nilai estetis dan religius.  

Untuk itu diperlukan adanya sebuah sistem pendidikan alternatif 

yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan pengetahuan yang 

memadai. Sehingga tercetak generasi imbang yang handal. Cerdas 

intelektual dan mantap akan jati dirinya sebagai generasi Islam, serta 

mandiri secara sosial. Semoga perintisan lembaga pendidikan Islam 

SMPIT Al Ghozali dapat menjadi solusi terbaik dalam mempersiapkan 

kehidupan dimasa yang akan datang.  

Dalam pendiriannya, SMPIT Al Ghozali sangat antusias sekali 

terhadap penghafal Quran, dan juga salah satu kurikulum khas yang ada 

adalah tahfidz Quran, tahsin Quran. SMPIT Al Ghozali Jember juga 

mendirikan suatu instansi yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu rumah 

Qur’an. Dalam perkembangannya menjadi sekolah impian SMPIT Al 

Ghozali sudah mempunyai 4 rumah Quran yang teridir dari 1 rumah Quran 

untuk putra dan 3 lainnya rumah Quran untuk putri. Rumah Quran ini 

merupakan salah satu jalan untuk memberikan informasi dan menunjukkan 

komitmen dalam membangun generasi muda yang cerdas intelektual, 

cerdas spiritual, dan mandiri yang berpegang kepada garis haluan yang 

telah ditetapkan Allah SWT, berdasarkan wahyu dan sunnah Nabi-Nya. 

Hal ini penting, dikarenakan saat ini dekadensi moral para generasi muda 

sudah sangat memprihatinkan sehingga perlu adanya suatu benteng yang 

mampu membendungnya. Oleh karena itu, Rumah Qur’an Al Ghozali 

Jember ini hadir untuk menjadi salah satu garda terdepan guna 

membentengi dan mempersiapkan generasi muda yang bermoral, 

intelektual, dan berkarakter serta memiliki jiwa Qur’ani. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua yayasan 

Ir.H.Suwardi, M.P 

Kepala Sekolah 

Sudiyanto.S.Pd. 

 

Wakil Kepala 1 

Sayuti, S.Pd. 

UR. Kurikulum 

Nur Miftahul J. M.Pd 

Bendahara 

Aniza 

Kepala Tata Usaha 

Rifka Fatmawati, S.E. 

Ketua Komite 

Dr. Muchsin, MP. 

UR. SARPRAS 

Moh Ruslan 

UR. Humas dan Kerjasama 

Imam Budi S. S.Pd 

 

Wakil Kepala 2 

Ismail Zulqornain. S.Pd.I 



 

 

 

 

 

 

 

3. Sumber Daya 

1. Sudiyanto, S.Pd.  (kepala sekolah) 

2. Siti Nurjanah, S. Si.   (guru IPA) 

3.  Ismail Zulqornain, S.H.I. (guru PAI) 

4. Dwi Krisnanto   (SBK/B.Daerah) 

5. Nur Miftahul Jannah, S. Pd. (guru B. Indonesia) 

6. Santi Noviarsih, S. Pd. (Guru B. Inggris) 

7. Yeni Amalia, S. Si.  (Guru Matematika) 

8. Sayuti, S. Pd.   (Guru IPA) 

9. Zahrotul Hestin H., S.pd. (Guru Matematika) 

10. Bagus Wahyudi, S. Pd.I. (Guru PAI) 

11. Moch. Sauqi Lufisanto, S.Or. (Guru PJOK) 

12. Nurul Hidayatillah, S. Pd. (Guru PAI) 

13. Firdaus Nasrully A., S.Sos (guru PKN) 

14. Meita Kurniyati, S.Pd. (Guru IPS) 

15. Imam Budi Santoso, S.Pd (Guru Prakarya) 

16. Bayu Ardi Setiawan, S.Pd. (Guru B. Indonesia) 

17. Dwi Widya Retno,S.Pd. (Guru B. Inggris) 

18. Rian Puji Lestari,S.H.I. (Guru B. Arab) 

19. Irma Lukitasari,S.Pd.  (Guru Matematika) 

20. Mahrofah,S.Pd.  (Guru B. Indonesia) 

UR. Kesiswaan 

Firdaus N.A,S.Sos. 

UR. Keamanan 

Errieck Normadiansyah 

UR. Kebersihan 

Andika Danuarta 

UR. Keagamaan 

Bagus Wahyudi, S.Pd. 

Koordinator BK 

Afifah Hidayati. S.Psi 

Rumah Quran 

Ahmad Said Al-Hafizh 

Kepala Perpustakaan 

Mahrofah. S.Pd. 



21. Mustofa Ilham ,S.Psi.  (Guru BK) 

22. Septian Dwi A.,S.Pd.  (Guru IPA) 

23. Afifah Hidayati,S.Psi.  (Guru BK) 

24. Putri Kusuma W.,Amd. (Guru TIK) 

25. Ust Shodiq   (Guru Al-Quran) 

26. Ust Adi   (Guru Al-Quran) 

27. Ust Hairuzi   (Guru Al-Quran) 

28. Ust Said   (Guru Al-Quran) 

29. Ustz Oemi   (Guru Al-Quran) 

30. Ustz Rumza   (Guru Al-Quran) 

31. Ustz Asiyah   (Guru Al-Quran) 

32. Ustz Nurul   (Guru Al-Quran) 

33. Ustz Elma   (Guru Al-Quran) 

34. Moh Ruslan   (Sarana dan Humas) 

35. Pak Wan   (Relawan SMPIT) 

36. Ust Erik   (Keamanan) 

 

4. Program Kerja (Kegiatan Sekolah) 

 Kegiatan sekolah  ini meliputi dua program yaitu program 

kurikuler dan program ekstrakulikuler. 

a) Program Kurikuler, antara lain: 

1) Kurikulum Depdiknas (Pengembangan KTSP) 

2) Kurikulum Matrikulasi (Quantum Learning, Student Active 

Learning) 

3) Kurikulum Khas (Tahfidz Quran, Tahfidz Hadits, Tahsin Quran, 

Bahasa Arab, Smart English, Teknologi Informasi dan 

Komunikasi) 

4) Kurikulum Internasional 

b) Program Ekstrakurikuler SMPIT Al Ghozali 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu kegiatan yang 

dilaksanakan oleh sekolah dan ditujukan untuk menunjang dan 



mengembangkan kreatifitas siswa.”SMPIT Al Ghozali” sampai 

sekarang ini masih menerapkan dua program ekstra kurikuler yaitu 

program ekstra kurikuler yang wajib diikuti dan program yang tidak 

wajib diikuti. 

Ekstrakurikuler wajib, antara lain : 

1. Kepanduan (Pramuka) 

Kegiatan ekstrakurikuler ini bertujuan untuk membentuk 

karakter dan kepribadian siswa agar lebih disiplin dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bisa mengembangkan bakat berpetualang. 

Serangkaian kegiatan pramuka berupa persami, mengadakan posko 

sosial, materi-materi dasar kepanduan, dan penjelajahan. 

2. ISC ( Islamic Student Club ) 

Kegiatan ini semacam kajian-kajian kecil yang mencakup 

materi dasar-dasar Islam tentang amal-amal yaumiah (keseharian) 

seperti, bagaimana cara kita berakhlakul karimah dengan orang 

yang lebih tua maupun dengan sesama. 

3. Forum Lingkar Pena 

Kegiatan ini berkaitan dengan mengarang cerita pendek 

(CERPEN), puisi, novel-novel bernuansa Islami, serta pembuatan 

karya tulis ilmiah lainnya yang nantinya akan dimuat di Mading 

(Majalah Dinding) Sekolah. Sehingga kegiatan tersebut dapat 

menjadi wadah bagi siswa dalam mengembangkan kreatifitas, 

bakat, dan minatnya  yang telah tertanam dalam diri setiap 

individu. 

4. Muhadharah 

Kegiatan ini dilakukan seminggu sekali pada hari senin. 

Yang mana dalam kegiatan ini siswa dituntut untuk berani tampil 

di depan siswa yang lain untuk menyampaikan sebuah materi yang 

memang sudah ditentukan oleh salah satu ustdzah. Kegiatan ini 

sangat bermanfaat untuk membuat siswa tampil confident, yang 



nantinya berguna ketika mereka sudah lulus dari SMPIT Al 

Ghozali. 

Selain kegiatan di atas, ada  beberapa kegiatan 

ekstrakurikuler yang sifatnya tidak wajib diikuti oleh siswa, antara 

lain: 

1. Prakarya (menjahit dll) 

5. Basket 

6. Karate 

 

 

BAB III 

RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN 

1. Bentuk Kegiatan 

1. Serah terima  

2. Pelepasan 

3. Monitoring 

4. Pembuatan RPP 

5. Kegiatan ekstra 

6. Seminar 

7. Penarikan 

2.  Langkah-langkah Kegiatan 

1. Serah Terima Peserta PENGABDIAN  

Kegiatan ini merupakan agenda resmi dilakukan oleh pihak 

kampus sebagai tanda bahwa pihak kampus IAIN Jember 

menyerahkan para peserta yang bersangkutan pada pihak lembaga 

SMPIT Al Ghozali, dalam hal ini adalah Fakultas Ushuluddin, 

Adab, dan Humaniora yang diwakili oleh Dosen Pendamping 

Lapangan  yakni Bapak Mawardi Abdullah, L.c. Serah terima 

dilakukan sebelum tanggal 15 Januari 2018, bertempatkan masjid 



SMPIT Al Ghozali. Serah terima peserta PENGABDIAN 

merupakan ‘gerbang awal’ sebelum mahasiswa melakukan praktik 

pengalaman lapangan di SMPIT Al Ghozali. 

2. Penarikan Peserta PENGABDIAN 

Sama halnya dengan kegiatan serah terima, penarikan 

peserta PENGABDIAN juga agenda resmi yang dilakukan pihak 

kampus IAIN Jember untuk menarik kembali para peserta 

PENGABDIAN, dengan kegiatan ini maka berakhirlah masa 

praktik pengalaman lapangan para peserta PENGABDIAN. 

Kegiatan ini pun juga dilakukan di masjid SMPIT Al Ghozali. 

Penarikan peserta PENGABDIAN dilakukan pada hari Senin, 5 

Maret 2018, Bapak Mawardi Abdullah, Lc merupakan perwakilan 

dari pihak Fakutlas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora yang secara 

langsung hadir dalam agenda tersebut. 

3. Pelepasan Peserta PENGABDIAN 

Pelepasan peserta PENGABDIAN, merupakan kegiatan 

yang diberikan pihak sekolah bagi para peserta PENGABDIAN 

untuk menyampaikan pesan dan kesan selama kegiatan 

PENGABDIAN berlangsung, agenda ini dilakukan pada hari 

Senin, 5 Maret 2018, selepas kegiatan upacara bendera rutin. 

4. Pembuatan RPP 

Pembuatan RPP adalah tugas yang diberikan oleh pihak 

sekolah kepada peserta PENGABDIAN, dalam perjalanannya guru 

atau ustadzah bagian kesiswaan, dalam hal ini adalah Ustadzah 

Anna yang membagikan tugas pembuatan RPP, masing-masing 

peserta PENGABDIAN membuat RPP  dengan satu tema 

pembahasan pelajaran sekolah. 

5. Monitoring 

Monitoring adalah kegiatan pemantuan yang dilakukan 

pihak sekolah terhadap para peserta PENGABDIAN, dalam 

kegiatan tersebut guru dari pihak lembaga membimbing cara 



pembuatan RPP, memberi masukan, kritik dan saran selama 

PENGABDIAN berlangsung, juga feedback dari perserta 

PENGABDIAN terhadap SMPIT Al Ghozali dilakukan dalam 

kegiatan monitoring tersebut. 

6. Muhadharah  

Salah satu Program pembelajaran yang juga menjadi 

program unggulan sekolah, yakni program Muhadharah, yaitu 

kegiatan latihan berpidato atau ceramah, meskipun tidak 

sepenuhnya menggunakan Bahasa Arab, namun targetannya adalah 

melatih siswa untuk belajar percaya diri menyampaikan ceramah di 

depan umum. Koordinator Kegiatan Muhadharah Ustadzah Ryan 

ditemui saat disela-sela kegiatan mengatakan bahwa kegiatan 

muhadharah juga melatih kedisiplinan untuk membuat dan 

mengumpulkan teks muhadharah tepat waktu dan siap dikoreksi 

oleh Ustadzah Ryan, serta kemampuan siswa untuk menyaring 

informasi dan data. Siswa juga diminta untuk menuliskan sumber 

atau referensi isi teks muhadharah, untuk melatih kejujuran. 

Dimana kegiatan muhadharah ini diikuti oleh seluruh kelas kecuali 

Kelas IX dikarenakan harus fokus untuk persiapan UNBK. 

Kegiatan dilaksanakan setiap Hari Senin di Kelas VIII, dengan 

menggunakan podium untuk tempat siswa berpidato. 

7. Seminar 

Seminar merupakan agenda khusus yang ingin diberikan 

peserta PENGABDIAN untuk murid SMPIT Al Ghozali. Sebelum 

pelaksanaan, para peserta PENGABDIAN masih mencari info 

terkait waktu yang tepat untuk mengadakan acara tersebut, 

dikarenakan kegiatan SMPIT yang padat. Kemudian mencari 

narasumber yang mumpuni untuk mengisi kegiatan seminar 

tersebut. Adapun biaya dalam pelaksanaannya merupakan hasil 

swadaya (iuran) para peserta PENGABDIAN yang bertugas di 

SMPIT Al Ghozali. 



 

3. Uraian Program dan Jadwal Kegiatan 

1. Serah terima 

Kegiatan awal sebagai langkah pertama yang harus diikuti oleh 

peserta PENGABDIAN agar dapat melangkah ke tahap selajutnya 

selanjutnya. Kegiatan ini diisi dengan: 

- Pembukaan 

- Sambutan dari Kepala Sekolah, SMPIT Al Ghozali, Ustadz 

Sudiyanto, S.Pd 

- Sambutan dari dosen pendamping, Bapak Mawardi Abdullah, 

Lc 

- Doa 

- Foto bersama 

 

2. Penarikan 

Kegiatan akhir dari serangkaian PENGABDIAN, dihadiri 

oleh para guru SMPIT Al Ghozali serta para peserta 

PENGABDIAN yang bersangkutan. Kegiatan ini diisi dengan: 

- Pembukaan 

- Sambutan dari pihak sekolah, SMPIT Al Ghozali, Ustadz 

Sudiyanto, S.Pd 

- Sambutan dosen mendamping  Bapak Mawardi Abdullah, Lc 

- Pemberian kenang-kenangan 

- Doa 

- Foto bersama 

3. Pelepasan 

Kegiatan yang diberikan pihak sekolah bagi para peserta 

PENGABDIAN, kegiatan ini berisikan: 

- Pembukaan (kalimat pembuka dari pihak sekolah) 

- Penyampaian kesan dan pesan dari peserta PENGABDIAN 



- Salam-salaman antara peserta PENGABDIAN dan murid 

SMPIT Al Ghozali 

- Penyampaian pesan dan kesan dari perwakilan murid SMPIT 

Al Ghozali. 

4. Monitoring 

Agenda yang dilakukan sewaktu-waktu oleh salah satu guru 

SMPIT Al Ghozali untuk memantau kinerja para peserta 

PENGABDIAN, selain memantu agenda ini juga berisikan: 

- Bimbingan pembuatan RPP 

- Saran selama menjadi pengajar di SMPIT Al Ghozali untuk 

para peserta PENGABDIAN 

- Penyampaian uneg-uneg dari peserta PENGABDIAN untuk 

sekolah 

 

 

5. Pembuatan RPP 

Merupakan tugas tambahan dari pihak sekolah untuk para 

peserta PENGABDIAN, pembuatan RPP dibagi sesuai dengan 

tema yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. 

6. Muhadhoroh 

Kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh pihak SMPIT 

Al Ghozali dan diikuti oleh semua murid. Kegiatan ini berbentuk 

latihan berpidato di hadapan murid lainnya, dalam pelaksanaannya 

peserta PENGABDIAN akan memberikan nilai bagi murid yang 

bertugas menyampaikan pidato. Murid yang bertugas berpidato 

berdiri di atas meja sebagai perumpamaan berdiri di podium atau 

mimbar, sedangkan murid yang lan mendengarkan dengan 

seksama. Waktu yang diberikan untuk pelajaran muhadharah ini 

satu jam, pukul 14:10-15:10 setiap hari Senin, dan masing-masing 

orator menyampaikan pidatonya 5-7 menit per murid, mengingat 

satu kelompok yang tampil pada hari itu berjumlah 8-9 murid, 



dengan asumsi antisipasi keterlambatan kehadiran maupun pesan 

yang disampaikan Ustadzah pengampu maupun pendamping 

mengenai kegiatan muhadharah hari itu. Tema yang telah 

ditentukan hari itu, untuk kemudian kelompok orator selanjutnya 

menyiapkannya dan mengumpulkan teks kepada koordinator 

muhadharah untuk koreksi dan perbaikan. 

Form penilaian yang diberikan adalah aspek Kedisiplinan, 

mencakup kedisiplinan pemmbuatan maupun pengumpulan teks. 

Aspek nilai Bahasa, materi dan penyampaian. Kategori nilai A 

untuk hasil nilai 99-93, B untuk 92-87, C untuk 86-81.  

7. Seminar 

Merupakan agenda diluar kewajiban peserta 

PENGABDIAN, murni sebuah kegiatan khusus yang ingin 

dipersembahkan oleh peserta PENGABDIAN untuk para siswi 

SMPIT Al Ghozali, kegiatan ini berisikan: 

- Pembukaan 

- Pembacaan al-Quran 

- Sambutan 

- Acara inti seminar dengan judul “asyiknya gaul bareng quran” 

Adapun jadwal kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 

No Kegiatan Pelaksanaan Jam Lokasi 

1. Serah terima peserta 

PENGABDIAN 

  Masjid SMPIT Al 

Ghozali 

2. Penarikan peserta 

PENGABDIAN 

Senin, 5 Maret 2018 09.30-selesai Masjid SMPIT Al 

Ghozali 

3. Pelepasan peserta 

PENGABDIAN 

Senin, 5 Maret 2018 07.30-selesai 

(setelah upacara 

bendera) 

Halaman sekolah 

4. Monitoring  Sewaktu-waktu Bebas 

(menyesuaikan 

Ruang khusus peserta 

PENGABDIAN 



kesibukan guru 

yang bersangkutan) 

5. Pembuatan RPP    

6. Kegiatan ekstra 

(muhadhoroh) 

Setiap hari senin  Ruang kelas 

7. Seminar  Jumat, 9 Maret 2018 11.00-selesai 

(waktu sholat 

jumat) 

Ruang kelas VIII 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL KEGIATAN 

 

1. Gambaran Proses 

Secara umum, kegiatan  selama PENGABDIAN di SMPIT Al 

Ghozali mulai dari serah terima hingga penarikan berjalan lancar dengan 

penerimaan dan pelayanan dari berbagai pihak baik Asatidz Asatidzah 

maupun Staff  TU dan Karyawan. Motivasi dan arahan yang diberikan 

kepada Kami sangatlah baik, serta bimbingan dan monitoring yang 

dilakukan secara berkala dan pada akhirnya mampu membantu Kami 

dalam menyelesaikan kegiatan PENGABDIAN di SMPIT Al Ghozali 

mulai dari perencanaan, pelaksaan maupun evaluasi hasil akhir meskipun 

banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan rencana di awal, mengingat 

Jadwal akademik semester ini yang sangat padat dan komunikasi yang 



sering kali terlewat. Namun, segala kekurangan mampu terhandle dengan 

kerja tim dan komunikasi yang baik. 

Segenap jajaran asatidz asatidzah pun yang sangat ramah dan 

peserta didik yang antusias selama pembelajaran berlangsung dan arahan 

serta bimbingan yang kami berikan kepadanya.  

 

2. Hasil yang Dicapai 

Syukur alhamdulillah hasil capain kegiatan PENGABDIAN di 

SMPIT AL Ghozali diantaranya; 

1. Hafalan siswa mengalami peningkatan dalam ketelitian fafalan 

dan kelancaran bacaan dan hafalan. 

2. Siswa kelas IX putri dapat menyelesaikan ujian tasmi’ 

sertifikasi guna memenuhi syarat kelulusan. 

3. Ujian tahfidz telah dilaksanakan bagi kelas VII dan VIII 

 

 

3. Kendala yang Dihadapi 

Setiap proses pasti terdapat kekurangan, selama kegiatan 

PENGABDIAN di SMPIT Al Ghozali terdapat berapa kendala yang 

dihadapi dilapangan, terlebih selama proses pembelajaran Al Quran kelas 

Full Day, diantaranya; 

1. Untuk kelas IX motivasi dalam menghafal sangatlah kurang, 

sehingga persiapan Sertifikasi tidak maksimal, terbukti dengan 

capain hafalan yang banyak kurang dari target. 

2. Untuk kelas VII putri kelas Full Day, siswa kurang 

bersungguh-sungguh dan serius dalam menghafal.  Hafalan 

yang disetorkan hari itu harusnya sudah disiapkan semenjak di 

rumah, jadi ketika pelajaran telah berlangsung, siswa tinggal 

menyetorkan kepada Ustdzahnya, guna mengefektifkan waktu 



yang ada, karena masing-masing siswa targetan hariannya 

adalah menyetorkan hafalan baru dan memurajaah  hafalan 

lama. 

3. Tenaga pengajar yang sangat minim dalam  proses 

pendampingan tahfidz siswa, sehingga perhatian Guru kepada 

siswanya terbagi. Sedangkan di kelas VII masih banyak yang 

memerlukan  perhatian tahsinnya dan harus di talaqqi terlebih 

dahulu dalam menghafal. Sedangkan waktu yang diperlukan 

untuk mentalaqqi tidaklah  sebentar, untuk sampai batas siswa 

dapat membaca dengan benar dan pada akhirnya mampu 

menghafalkannya.begitu pula di kelas VIII, namun tidak begitu 

banyak. 

4. Kegiatan Supervisi yang diadakan di sekolah dan bebarapa 

kegiatan Try Out Kelas IX yang dilakukan di Akhir Januari, 

yakni saat awal Kegiatan PENGABDIAN, sehingga dalam 

bebrapa hari jadwal pelajaran sempat rancu, namun dapat 

tekendali pada akhirnya. 

5. Kegiatan Try Out dan ujian Akhir Semester bagi kelas IX yang 

dilakukan beruntun secara online sehingga jam tahfidz yang 

harusnya Kami memasuki selama 7 minggu menjadi hanya 5 

pekan efektif, sisanya siswa kelas  IX melakukan persiapan 

untuk Sertifikasi, target sertifikasi kelas IX sebanyak 3 Juz 

6. Kegiatan Muhadharah yang dilaksanakan setiap Hari Senin, 

sempat kami menemui ketidakdispilinan siswa dalam 

pengumpulan teks sehingga teks tidak sempat terkoreksi dan 

siswa banyak yang belum siap. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan  

Secara umum kegiatan PENGABDIAN berjalan lancar, kondusif 

dan diterima dengan baik oleh peserta didik maupun oleh lembaga 

tempat dilaksanakannya program ini. Walaupun di lapangan ditemukan 

beberapa kendala yang alhamdulillah tidak terlalu mempengaruhi hasil 

maksimal program ini.  

Sedangkan hasil kegiatan PENGABDIAN ini secara keseluruhan 

bisa dikatakan sukses, hal ini bisa dilihat dari kualitas dan kuantitas 



hafalan santri semakin meningkat, dan kualitas bacaannyapun semakin 

baik pula. Yang paling penting semangat santri dalam berinteraksi 

dengan Qur’an di SMP IT Al-Ghazali Jember. 

2. Saran  

Berdasarkan proses PENGABDIAN yang sudah dilakukan, maka 

ada beberapa saran yang ingin penulis bagi baik terhadap lembaga 

tempat PENGABDIAN maupun mahasiswa yang akan melakukan 

kegiatan serupa diwaktu mendatang agar mendapatkan hasil yang 

memuaskan : 

a. Mahasiswa harus melakukan persiapan lebih matang baik terkait 

materi, pemahaman dan penguasaan terhadap peserta didik sebelum 

terjun dalam pelaksanaan PENGABDIAN agar hasil bisa lebih 

maksimal. 

b. Niat ikhlas, keseriusan, kedisiplinan dan keistiqomahan harus benar – 

benar diaplikasikan oleh mahasiswa terutama pada proses 

PENGABDIAN berlangsung, karena hal ini akan berdampak besar 

pada umpan balik penerimaan santri dalam proses bimbingan. 

c. Kekompakan antar mahasiswa PENGABDIAN harus benar-benar 

dijaga dari awal hingga akhir kegiatan terutama dalam hal memberikan 

suri tauladan positif terhadap para seluruh siswi. 

d. SMP IT Al-Ghazali dirasa perlu menambah SDM (ustadzah dalam 

membimbing kegiatan tahfidz para siswi) agar proses kegiatan tahfidz 

lebih kondusif dan hasil output bisa lebih maksimal. 

e. Sekolah mungkin lebih menegaskan kembali peraturan serta target 

yang harus dicapai oleh siswi selama pembelajaran akan berlangsung. 

Selain itu, para pembimbing tahfidz sebaiknya dapat membimbing 

secara intens seluruh peserta didiknya agar target yang sudah dibuat 

oleh sekolah dapat dicapai dengan baik oleh mereka.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran-lampiran 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Rapat koordinasi oleh pihak sekolah yang 

dipimpin oleh bapak Sudiyanto, S.Pd. 

Pembentukan struktur kepengurusan selama 

PENGABDIAN2, dipimpin oleh bagian 

kurikulum sekolah (Usth. Ana). 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring PENGABDIAN2 oleh Bapak 

Mawardi,Lc selaku DPL. 

Membantu dikegiatan Penerimaan Siswa/I Baru Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

Prosesi penyerahan peserta PENGABDIAN2 

kepada pihak SMP IT Al-Ghazali yang 

diwakilkan oleh bapak Ghofi. 

Monitoring oleh pamong PENGABDIAN2, 

yang diwakili oleh bidang kurikulum sekolah, 

Usth. Ana. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPP (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN) AL QURAN  

SMP IT AL-GHAZALI 

 

Sekolah  : SMPIT Al Ghazali 

Mata Pelajaran : Baca Tulis Quran 

Kelas/ Semester : VIII/ II 

Alokasi Waktu : 2x 35 menit (1x pertemuan) 

Kompetensi Inti : Membaca Al Quran dengan tartil sesuai dengan tajwid  

Kompetensi Dasar : Menerapkan bacaan mad wajib mutthasil dengan baik 

dalam membaca al Quran 

Indikator  :  

a. Siswa mampu menyebutkan ciri-ciri bacaan mad 

b. Siswa mampu memberikan contoh bacaan mad 

wajib mutthasil 

Lepas pisah bersama siswa siswi SMP IT Al-

Ghazali yang dilakukan setelah upacara, Senin, 

05 Maret 2018.  

 

Mendampingi siswa siswi dikegiatan ekstrakulikuler 

pramuka. 

 

Menjadi guru pendamping dikegiatan 

muhadhoroh, hari Senin. 

Membantu menyimak kelas IX dalam 

kegiatan sertifkasi. 



c. Siswa mampu Memahami hukum bacaan mad wajib 

mutthasil 

d. Siswa mampu Menerapkan bacaan mad wajib 

mutthasil dalam membaca Al Quran  

Tujuan   :  

a. Agar siswa dapat menyebutkan ciri-ciri bacaan mad 

wajib mutthasil 

b. Agar siswa dapat memberikan bacaan mad wajib 

mutthasil 

c. Agar siswa dapat Memahami hukum bacaan mad 

wajib mutthasil 

d. Agar siswa dapat Menerapkan bacaan mad wajib 

mutthasil dalam membaca Al Quran  

Materi Pokok  : Menerapkan bacaan mad wajib mutthasil dalam membaca 

al Quran  

Metode Pembelajaran :  

a. Ceramah, tanya jawab, dan diskusi 

Langkah Pembelajaran: 

pembukaan  :  

a. Pembukaan (salam pembuka, muqoddimah, dan 

do’a). 

b. Guru bertanya kabar 

c. Guru mengabsen siswa 

d. Guru bertanya kepada siswa tentang tema minggu 

lalu 

e. Guru meberikan sedikit pemahaman tentang tema 

yang akan di ajarkan untuk hari ini 

Inti Pembelajaran :  



a. Guru mulai menerangkan materi secara detail dan 

mengajukan beberapa pertanyaan sebagai umpan 

balik apakah siswa mengerti atau tidak dengan 

materi.  

b. Guru meminta siswa untuk menyebutkan kembali 

huruf-huruf mad jaiz dan ciri-cirinya  

c. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

mencari hukum mad wajib mutthasil di dalam al 

Quran.  

d. Guru meminta siswa untuk membaca jawaban dari 

tugas yang diberikan. 

e. Guru melakukan penilaian.  

f. Guru mengevaluasi pelajaran hari itu.  

Penutup  :  

a. Guru memberi tugas kepada siswa untuk 

mempelajari materi untuk minggu depan. 

b. Guru mengakhiri pembelajaran dengan doa penutup 

belajar al quran dan mengucapkan salam 

Sumber Belajar : Buku WAFA dewasa, Al Quran 

Penilaian  :  

 

 

 

Aspek yang dinilai Teknik Bentuk instrument 

a. Siswa mampu 

menyebutkan ciri-ciri 

bacaan mad 

Tes lisan 

 

Praktik 

 



 

Jember, 13 Februari 2018 

Guru pengampu 

 

 

Rifatul Mahbubah 

 

 

Sekolah   : SMPIT Al Ghazali 

Mata Pelajaran  : Al-Quran dan Tajwid 

Pokok Bahasan  : Hukum bacaan Mad 

Sub Pokok Bahasan  : Hukum bacaan Mad Jaiz Munfashil 

b. Siswa mampu 

memberikan contoh 

bacaan mad wajib 

mutthasil 

c. Siswa mampu 

Memahami hukum 

bacaan mad wajib 

mutthasil 

d. Siswa mampu 

Menerapkan bacaan 

mad wajib mutthasil 

dalam membaca Al 

Quran  

 

Tes tulis 

 

Tes tulis 

 

 

Tes lisan 

 

Uraian 

 

Uraian 

 

 

Praktik  



Kelas/Semester  : VII/Genap (2) 

Alokasi Waktu  : 2x40 menit  

 

Standart Kompetensi : 1. Menerapkan Hukum bacaan Mad Jaiz Munfashil 

Kompetensi Dasar : 1. Menjelaskan Hukum bacaan Mad Jaiz Munfashil 

     2. Menjelaskan ciri-ciri bacaan Mad Jaiz Munfashil 

     3. Menunjukkan contoh bacaan Mad Jaiz Munfashil dalam 

surat-surat Al-Quran 

     4. Mempraktikkan cara membaca bacaan 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi 

Media pembelajaran : Papan tulis putih, spidol, kertas Ashuro 

 

Kegiatan Pembelajaran : 

Pembukaan  :   

a) Guru membaca kegiatan pelajaran dengan salam 

dan bacaan Basmallah 

b) Guru menanyakan kabar siswa didik 

c) Guru mengkondisikan ruang kelas 

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari itu 

e) Guru membagikan bebrapa kartu yang berisi bacaan  

Mad Jaiz Munfashil kepada siswa 

Kegiatan Inti  : 

a) Guru mengawali pembelajaran dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan kepada siswa untuk 



mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa tentang 

hukum hukum bacaan Mad Jaiz Munfashil 

b) Guru menerangkan secara detail   

c) Guru meminta semua siswa untuk membaca secara 

bersama-sama Surat An-Nashr, Al-Kafirun, Al-

Lahab, dan menguraikan bacaan Mad Jaiz 

Munfashilnya 

d) Guru meminta siswa untuk menunujukkan kartu 

yang telah dibagikan kepada siswa serta menunjuk 

salah satu siswa untuk membaca dan 

menguraikannya 

e) Guru menunjuk beberapa siswa dan memberi 

pertanyaan mengenai materi yang telah dibahas 

f) Siswa memberi umpan balik dan guru memberi 

penguatan terhadap jawaban siswa 

Penutup  : 

a) Guru memberi tugas kepada siswa untuk 

mempelajari kembali hukum bacaan Mad Jaiz 

Munfashil dan ciri-cirinya serta mencari contoh 

masing-masing-masing siswa 5 

b) Guru bersama siswa mengakhiri pelajaran dengan 

mengucapkan hamdalah kelas dan siswa menjawab 

salam 

c) Guru mengucapkan salam sebelum keluar 

Penilaian  : 

No Indikator Penilaian Teknik Bentuk Instrumen 

Penilaian 

1 Mampu menjelaskan hukum dan 

ciri bacaan Mad Jaiz Munfashil 

Tes tulis Uraian 



2 Mampu menulis contoh bacaan 

Mad Jaiz Munfashil 

Tes tulis Uraian 

3 Mampu mempraktikkan bacaan 

Mad Jaiz Munfashil dalam Surat 

An-Nashr, Al-Kafirun, Al-Lahab 

dengan baik dan benar, serta 

mampu menguraikan bacaan 

Madnya 

Tes tulis Praktik 

 

Sumber Pembelajaran : Buku Tilawah, Tajwid, dan Ghraib (Wafa) 

Skor Penilaian: 

No.1 : 30 

No.2  :  30 

No.3 : 40 

Nilai Akhir: Penjumlahan Skor Nilai 

 

Jember, 14 Februari 

2018 Guru Pengampu  

 

Himmah  Shahwah.I 

 

RPP (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN) 

 

Identitas Sekolah : SMPIT Al-Ghazali Jember  

Satuan Pendidikan : SMP 



Mata Pelajaran  : Baca Tulis Al Quran 

Kelas/ Semester  : VIII/ II 

Alokasi Waktu  : 1 x 40 Menit  

Kompetensi Inti : Hukum bacaan mad arid lissukun  

Kompetensi Dasar : Menerapkan hukum bacaan mad arid lissukun dalam 

membaca al Quran 

Indikator  :  

1) Siswa mampu mengetahui dan memahami ciri-ciri 

hukum bacaan mad arid lissukun. 

2) Siswa mampu menganalisis hukum bacaan mad 

arid lissukun dibeberapa surat dalam al Quran. 

3) Siswa mampu menerapkan hukum bacaan mad 

arid lissukun dalam membaca al Quran. 

Tujuan   :  

1) Agar siswa dapat mengetahui dan memahami ciri-

ciri hukum bacaan mad arid lissukun. 

2) Agar siswa dapat menganalisis hukum bacaan mad 

arid lissukun dibeberapa surat dalam al Quran. 

3) Agar siswa dapat menerapkan hukum bacaan mad 

arid lissukun dalam membaca al Quran. 

Metode  :  

1) Ceramah 

2) STAD (Student Teams Achievement Division). 

Langkah-langkah Pembelajaran : 

1) Pembukaan :  

a. Salam pembuka, muqoddimah, dan do’a. 



b. Apersepsi 

 Guru mengkondisikan siswa untuk memulai kegiatan 

belajar mengajar. 

 Guru mengecek presensi kehadiran siswa. 

 Guru melakukan pre test untuk menjajaki pemahaman awal 

siswa. 

 Guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai terkait 

materi yang akan diberikan. 

 

2) Kegiatan Inti : 

a. Guru menjelaskan materi pembelajaran yang akan diberikan. 

b. Siswa memperhatikan dan mencatat penjelasan yang diberikan 

oleh guru. 

c. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. 

d. Guru meminta siswa untuk menganalisa hukum bacaan mad arid 

lissukun dibeberapa surat dalam al Quran. 

e. Guru menunjuk salah satu siswa dari setiap kelompok untuk 

menyebutkan hukum bacaan mad arid lissukun yang sudah 

dianalisa bersamam kelompoknya. 

f. Setiap perwakilan siswa dari kelompok menyebutkan ayat-ayat 

yang mengandung hukum bacaan mad arid lissukun. 

g. Guru mencermati dan mengoreksi jawaban dari perwakilan siswa 

tersebut. 

 

3) Penutup : 

a. Guru melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang 

sudah dicapai. 

b. Guru mengarahkan siswa untuk belajar di rumah masing-masing, 

mengulang materi yang sudah diberikan dengan cara memberi 

mereka PR. 



c. Guru dan siswa bersama-sama menutup pelajaran dengan 

membaca hamdalah dan do’a.  

 

Sumber Belajar : Buku Tilawah, Tajwid, dan Ghraib (Wafa) 

Bahan Ajar  : Spidol, hp (untuk memutar lagu), kertas lembaran yang 

berisi potongan al-Quran, alat peraga (atau dapat diganti dengan menuliskannya di 

papan). 

 

Penilaian  : 

No Indikator Penilaian Teknik Bentuk Instrumen 

Penilaian 

1 Mampu mengetahui dan 

memahami ciri-ciri hukum 

bacaan mad arid lissukun. 

Tes lisan 

(praktik) 

Uraian 

2 Mampu menganalisis hukum 

bacaan mad arid lissukun 

dibeberapa surat dalam al Quran. 

Tes lisan 

(praktik) 

Uraian 

3 Mampu menerapkan hukum 

bacaan mad arid lissukun dalam 

membaca al Quran. 

Tes lisan 

(praktik) 

Praktik 

 

No.1 : 30 

No.2  :  30 

No.3 : 40 

Nilai Akhir: Penjumlahan Skor Nilai 

 



 

 

Jember, 14 Februari 2018 

Guru Pengampu, 

 

Ulfah Hanifah 



RPP (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN) AL QURAN  

SMP IT AL-GHAZALI  

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al-

Ghozali 

Mata Pelajaran : Baca Tulis Quran (Tajwid) 

Kelas/ Semester : VIII/ II 

Alokasi Waktu : 2x 40 menit (Pertemuan I) 

Kompetensi Inti : Membaca al-Quran dengan tartil sesuai dengan tajwid  

Kompetensi Dasar : Menerapkan bacaan mad ‘iwadl dengan baik dalam 

membaca al Quran 

Indikator  :  

a. Mengetahui pengertian mad ‘iwadl 

b. Memahami  sebab hukum bacaan mad ‘iwadl 

c. Menerapkan bacaan mad ‘iwadl dalam membaca al-

Quran  

Tujuan   :  

a. Agar siswa dapat mengetahui pengertian mad ‘iwadl 

dengan cara diskusi 

b. Agar siswa dapat memahami sebab hukum bacaan 

mad ‘iwadl dengan cara diskusi 

c. Agar siswa dapat menerapkan bacaan mad ‘iwadl 

dalam membaca al-Quran dengan membaca al-

Quran di depan guru 

Materi Pokok  : Menerapkan bacaan mad thabi’i dalam membaca al Quran  

Metode Pembelajaran : Talking stick, diskusi 

(Siswa mampu) 

 



Langkah Pembelajaran: 

1. Pembukaan : (salam, pembukaan, dan appersepsi menggunakan metode 

talking 

  stick) 

a. Guru masuk kelas dan membuka pelajaran dengan 

doa pagi 

b. Guru bertanya tentang pelajaran yang lalu melalui 

permainan. 

c. Guru memberikan spidol ke salah satu siswa yang 

duduk di bangku depan. 

d. Guru membunyikan lagu nasyid dan selama lagu 

dibunyikan guru meminta siswa untuk menjalankan 

spidol yang telah diberikan 

e. Guru menghentikan lagu dengan acak, guru 

meminta siswa yang memegang spidol saat lagu 

dihentikan untuk menjawab pertanyaan (appersepsi: 

mengulang materi yang telah diajarkan sebelumnya) 

f. Appersepsi dengan permainan tadi dapat dilakukan 

2 hingga 3 kali putaran lagu (melihat kondisi) 

g. Guru menggiring siswa untuk memulai materi baru 

 

2. Inti   : (penanaman konsep dan pemahaman dengan diskusi dan 

talking 

  stick) 

a. Guru membawa alat peraga atau dapat dengan 

dituliskan di papan tulis 

 وكان هللا غفورا رحيما

 وجعلنا نومكم سباتا



 والعاديات ضبحا

a. Guru meminta salah satu siswa untuk membacakan 

potongan ayat yang tertulis di papan tulis. 

b. Guru bertanya kepada murid, apakah ada yang 

mengetahui hukum bacaan potongan ayat yang 

tertulis di papan tulis 

c. Guru menjelaskan pengertian dan sebab hukum 

bacaan mad ‘iwadl 

d. Guru meminta murid untuk menuliskan contoh 

yangada di papan beserta pengertian hukum mad 

‘iwadl dengan bahasa mereka. 

e. Guru memberikan waktu pada murid untuk menulis. 

f. Guru menguji pemahaman murid dengan meninta 

murid menutup buku catatan. 

g. Guru bertanya pada murid secara acak tentaang 

hukum, sebab dan contoh mad ‘iwadl dengan 

permainan (talking stick) 

h. Guru memberikan lembaran yang berisi potongan 

al-Quran dan diminta untuk mencari mad ‘iwadl 

yang ada pada lembaran tersebut.  

i. Guru meminta agar siswa mencari jawaban secara 

individu.  

j. Guru memberikan waktu pada siswa untuk 

mengerjakan tugas yang telah diberikan. 

k. Guru meminta salah satu murid untuk 

mengumpulkan lembar jawaban dan buku catatan 

murid lainnya. 

 

3. Penutup : (kesimpulan, doa, salam penutup) 



a. Guru menunjuk murid secara acak dan meminta 

untuk menjelaskan pengetian dan hukum mad 

‘iwadl 

b. Guru meminta pada murid secara acak untuk 

memberikan contoh dari mad ‘iwadl dan 

menuslikannya di papan tulis 

c. Guru mempersilahkan pada murid untuk bertanya 

bila terdapat hal yang masih belum dipahami. 

d. Guru menutup hari itu dengan doa dan salam 

Sumber Belajar : Buku WAFA dewasa 

Bahan Ajar  : spidol, hp (untuk memutar lagu), kertas lembaran yang 

berisi potongan al-Quran, alat peraga (atau dapat diganti 

dengan menuliskannya di papan) 

 



TABEL PENILAIAN 

No. Aspek Penilaian Skor 

1. Mencatat materi mad ‘iwadl 

sebagaimana yang telah diajarkan 

menggunakan bahasa yang mereka 

pahami. 

(skor 15) 

Mencatat lengkap, (1) pengertian, (2) sebab dan (3) contoh 

mad ‘iwadl 

15: mencatat 3 kriteria 

10: mencatat 2 kriteria 

5: hanya mencatat 1 kriteria dari ketiga aspek yang ada 

2. Mengerjakan tugas yang telah 

diberikan, berupa selembaran yang 

berisi potongan al-Quran yang telah 

disediakan 

(skor 15) 

Dapat menemukan contoh bacaan mad ‘iwadl 

15: menemukan 15 contoh mad ‘iwadl 

10: menemukan 10 contoh mad ‘iwadl 

5: menemukan 5 contoh mad ‘iwadl 

 Membaca al-Quran di hadapan guru, 

dengan ketentuan sbb: 

 

3. Tepat bacaan 

(skor 30) 

 

30: bacaan tepat dan lancar (tidak dituntun) 

20: bacaan kurang tepat dana tau kurang lancar (sedikit 

dituntun) 

10: bacaan tidak tepat dan atau tidak lancar (banyak 

dituntun) 

4. Menemukan contoh bacaan mad’iwadl 

yang telah dibaca 

(skor 20) 

20: dapat menemukan contoh bacaan mad ‘iwadl minimal 

5 dengan mudah dan cepat 

14: dapat menemukan contoh bacaan mad ‘iwadl minimal 

5 dengan sedikit kesulitan dan atau kurang cepat 

7: dapat menemukan contoh bacaan mad ‘iwadl minimal 5 



dengan kesulitan dan atau membutuhkan waktu yang lama  

5. Menjelaskan pengertian dan sebab 

mad ‘iwadl 

(skor 20) 

20: menjelaskan pengertian dan sebab hukum bacaan mad 

‘iwadl dengan mudah, lancar, dan tepat 

14: menjelaskan pengertian dan sebab hukum bacaan mad 

‘iwadl dengan sedikit kesulitan, kurang lancar, dana tau 

kurang tepat 

7: menjelaskan pengertian dan sebab hukum bacaan mad 

‘iwadl dengan kesulitan, tidak lancar, dana tau tidak tepat 

 

Jember, 14 Februari 2018 

 

Guru pengampu, 

Meuthia Rahmania Azhar 



RPP (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN) AL QURAN  

SMP IT AL-GHAZALI  

 

Buku   : Wafa Dewasa 

Kelas/ Semester : VIII/ II 

Aspek   : Tilawah  

Waktu   : 2x 35 menit  

Kompetensi Inti : Membaca al Quran dengan tartil sesuai dengan tajwid  

Kompetensi Dasar : Menerapkan bacaan mad shilah qoshiroh dengan baik 

dalam membaca 

al Quran 

Indikator  :  

  

e. Siswa mampu mengetahui huruf-huruf mad shilah 

qoshiroh 

f. Siswa mampu memahami ciri-ciri bacaan mad 

shilah qosiroh  

g. Siswa mampu menerapkan bacaan mad shilah 

qosiroh dalam membaca al Quran  

Tujuan   :  

d. Agar siswa dapat mengetahui huruf-huruf mad 

shilah qosiroh 

e. Agar siswa dapat memahami ciri-ciri bacaan mad 

shilah qosiroh 

f. Agar siswa dapat menerapkan bacaan mad shilah 

qosiroh dalam membaca al Quran  



Materi Pokok  : Menerapkan bacaan mad shilah qosiroh dalam membaca 

al Quran  

Metode Pembelajaran :  

b. Talking stick  

c. STAD (Student Teams Achievement Division). 

Langkah Pembelajaran: 

Pertemuan 1  : Talking stick. 

f. Pembukaan (salam pembuka, muqoddimah, dan 

do’a). 

Guru memberikan salam kepada murid dan memulai 

pembelajaran dengan doa bersama, kemudian 

menanyakan kabar dan mengulas sedikit mata 

pelajaran yang telah lalu dengan memberikan 

contoh bacaan masing-masing materi. Setelah 

selesai maka guru melanjutkan materi yang akan 

dibahas hari itu. 

g. Setelah menjelaskan materi yang dibahas hari itu 

Guru memberikan spidol ke salah satu siswa yang 

duduk di bangku depan untuk digilir. 

h. Guru membunyikan lagu nasyid. 

i. Siswa menjalankan stick kepada siswa lain selama 

music dibunyikan. 

j. Guru menghentikan lagu dengan acak.  

k. Guru memnta siswa yang memegang stick untuk 

menyebutkan contoh mad shilah qosiroh. 

l. Guru mengoreksi jawaban siswa. 

Inti Pembelajaran : STAD (Student Teams Achievement Division). 



g. Guru membagi siswa ke dalam kelompok secara 

heterogen, masing-masing kelompok terdiri dari 4 

siswa. 

h. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

mencari huruf-huruf mad shilah qosiroh di dalam al 

Quran.  

i. Siswa diminta mencari jawaban secara individu.  

j. Siswa diminta untuk mendiskusikan dengan 

kelompoknya. 

k. Perwakilan kelompok diminta untuk 

mempresentasikan jawaban mereka. 

l. Guru melakukan penilaian.  

m. Guru memberikan pernghargaan kepada kelompok 

terbaik. 

n. Guru mengevaluasi pelajaran hari itu. Dengan 

memberikan contoh bacaan mad shilah qosiroh dan 

memberitahuakan siswa mana saja yang masih 

belom benar bacaannya. 

Penutup  : Guru menutup dengan do’a dan salam penutup. 

Guru menyudahi pelajaran hari itu dengan memberikan 

kisi-kisi materi untuk dipelajari esok harinya dan 

memberikan kata penyemangat kemudian menutup 

pembelajaran dengan doa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sumber Belajar : Buku WAFA dewasa, al Quranul, Spidol. 

Penilaian  :  

a. BSK (Bacaan Simak Klasikal) : Siswa membaca 2 

halaman, siswa lain menyikan, guru menilai.  

b. BSP (Baca Simak Privat) : Satu murid membaca 2 

halaman disimak oleh guru, murid lain menulis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jember, 13 Februari 2018 

Guru pengampu 

 

 

Fadhilah 

 

 

 

 

 

 



PROPOSAL KEGIATAN 

SEMINAR MOTIVASI MENGHAFAL 

“Asyiknya Gaul Bareng Quran” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGABDIAN  

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember 

Maret, 2018 

 

 

PROPOSAL KEGIATAN 



SEMINAR MOTIVASI 

“Asyiknya Gaul Bareng Quran” 

 

A. Latar Belakang 

Al-Qur’an adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi 

Muhammad SAW., sebagai salah satu rahmat yang tidak ada taranya bagi 

alam semesta. Di dalamnya terkumpul Wahyu Ilahi yang menjadi 

petunjuk, pedoman dan pelajaran bagi siapa yang mempercayai serta 

mengamalkannya. Bukan itu saja, Al-Qur’an itu adalah Kitab Suci yang 

paling penghabisan diturunkan Allah, yang isinya mencakup segala 

pokok-pokok syariat yang terdapat di dalam Kitab-kitab Suci yang 

diturunkan sebelumnya. Karena itu, setiap orang yang mempercayai Al-

Qur’an, akan bertambah cinta kepadanya, cinta untuk membacanya, untuk 

mempelajari dan memahaminya serta untuk mengamalkan dan 

mengajarkannya sampai merata rahmatnya dirasai dan dikecap oleh 

penghuni alam semesta. 

Setiap Mu’min harus yakin, bahwa membaca Al-Qur’an saja sudah 

termasuk amal yang sangat mulia dan akan mendapat pahala yang berlipat 

ganda. Sebab, yang dibacanya itu adalah Kitab Suci Ilahi. Al-Qur’an 

adalah bacaan yang paling baik bagi seorang Mu’min. Baik dikala senang 

maupun susah, di kala gembira ataupun sedih. Malahan membaca Al-

Qur’an itu bukan saja menjadi amal dan ibadah, tetapi juga menjadi obat 

dan penawar bagi orang yang gelisah jiwanya. 

Oleh barang tentu kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab 

terhadap Al-Qur’an. Di antara kewajiban dan tanggung jawab itu ialah 

mempelajarinya dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkan Al-Qur’an 

adalah kewajiban suci dan mulia. Rasulullah s.a.w. telah mengatakan:” 

Yang sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Qur’an dan 

mengajarkannya.” Dalam hadits lain Rasulullah mengatakan :” 

Sesungguhnya seseorang yang berpagi-pagi pergi mempelajari ayat-ayat 



dalam Kitabullah lebih baik yang seperti itu daripada mengerjakan 

sembahyang sunat 100 rakaat.” Dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 

Abbas , Rasululah juga mengatakan :”Siapa-siapa yang mempelajari 

Kitabullah, kemudian diamalkannya isi yang terkandung di dalamnya, 

Allah akan menunjukinya dari kesesatan dan akan dipeliharanya pada hari 

kiamat dari siksa yang berat.” Jadi belajar Al-Qur’an itu merupakan 

kewajiban yang utama bagi setiap mu’min , begitu juga mengajarkannya.  

Dengan diselenggarakannya kegiatan seminar motivasi “Asyiknya 

Gaul Baeng Quran”, besar harapan kami materi yang diberikan dapat 

diserap dan diaplikasikan dengan baik oleh siswi-siswi di SMP IT Al-

Ghazali Jember.  

 

B. Maksud dan Tujuan 

1. Untuk memberikan semangat tinggi para siswi SMP IT Al-Ghazali 

Jember dalam menghafal al Quran. 

2. Untuk menumbuhkan kesadaran pada diri setiap siswi tentang 

berkahnya menghafal al Quran. 

3. Untuk memotivasi para siswi agar senantiasa istiqomah dalam 

menghafal dan memuroja’ahh hafalannya sehingga kualitas 

hafalannya pun bagus. 

 

C. Sasaran Kegiatan 

Sasaran kegiatan ini adalah para siswi kelas VII-IX program full 

day. 

 

D. Nama Kegiatan 

Nama kegiatan ini yang kami selenggarakan adalah Seminar 

Motivasi dengan tema “Asyiknya Gaul Bareng Quran.” 

 

E. Waktu dan Tempat Kegiatan 

 



Kegiatan ini dilaksanakan pada: 

Hari/ Tanggal  : Jum’at/ 09 Maret 2018 

Jam   : 11.30.12.30 WIB 

Tempat  : Ruang Kelas VIII SMP IT Al-Ghazali 

 

 

F. Susunan Acara 

N

o 

Hari/Tangga

l 

Wakt

u 

Nama Kegiatan tempa

t 

keteranga

n 

1 

Jumat, 09 

Maret 2018 

11:00-

11:05 

pembukaan 

Kelas 

VIIIC 

dan 

kelas 

VIIID 

Panitia 

2 11:05-

11:10 

Tilawah-sari 

tilawah 

Peserta 

3 11:10-

11:25 

Sambutan 

1. Ustdzah 

2. Ketua 

PENGABD

IAN 

Panitia 

4 11:25-

12:15 

Acara Inti 

(Seminar Motivasi) 

“Asyiknya Gaul 

Bareng Quran” 

Hakimah 

dan Mega 

5 12:15-

12:30 

Penutup  Panitia 

 

G. Penutup 



Demikian proposal ini kami buat sebagai bahan acuan serta 

evaluasi dari kegiatan yang akan kami lakukan.Atas perhatian dan 

kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. 

 

 

 

 

 

 


