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KATA SAMBUTAN 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-

Nya,  Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

telah menyelesaikan Pedoman Ekstrakurikuler PAI SMP berikut Kegiatan 

Ekstrakurikuler PAI SMP. 

 

Pedoman Ekstrakurikuler PAI SMP ini telah ditandatangani oleh Direktur 

Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dan Direktur Jenderal 

Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Dengan demikian pedoman ini sudah dapat dijadikan acuan dalam 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler PAI SMP serta penambahan JPL bagi 

guru PAI SMP.  

 

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan 

kepada pihak terkait di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Kementerian Agama dan Tim Penyusun yang telah membantu terwujudnya 

pedoman ekstrakurikuler ini. 

 

 

Jakarta, 18 Agustus 2015 

Direktur Pendidikan Agama Islam, 

 

 

Dr. H. M. Amin Haedari, M.Pd 
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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kepada Allah Swt. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan 
kepada Nabi Muhammad Saw.  

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu suplemen dalam 
pengembangan kurikulum dan pembelajaran, termasuk di dalamnya pada mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Hal ini selaras dengan pencapaian tujuan 
pendidikan yang tersirat dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional,  yang disebutkan bahwa pendidikan nasional 
berfungsi mengembangkan kemampuan  dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
Kegiatan ekstrakurikuler PAI diselenggarakan dalam rangka membentuk perilaku 
terpuji dan pencapaian mutu PAI di sekolah.  

Dalam kerangka pengembangan kompetensi peserta didik pada mata pelajaran 
PAI, pedoman ini meliputi semua aspek penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler, 
baik bidang ekstrakurikuler, format penyelenggaraan, maupun evaluasi dan pelaporan 
kegiatan. Pedoman ini selain untuk mengukuhkan penyelenggaraan ekstrakurikuler di 
sekolah, juga diarahkan untuk menambah beban kerja untuk memenuhi jumlah jam 
minimal guru PAI pada SMP. 

Pedoman ini terdiri atas dua bagian utama. Bagian pertama menjelaskan 
tentang pedoman umum penyelenggaraan ekstrakurikuler PAI SMP, yang di dalamnya 
berisi mengenai sasaran, ruang lingkup, tujuan dan fungsi,  jenis ekstrakurikuler, 
format penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan. Bagian kedua yang disajikan dalam 
bentuk lampiran, yang berisi mengenai panduan beberapa jenis ekstrakurikuler yang 
dapat dikembangkan dalam mata pelajaran PAI SMP, juga penegasan mengenai 
ekuivalensi jam pelajaran masing-masing jenis ekstrakurikuler, tugas pembina, dan 
bukti fisik yang harus ditampilkan oleh guru pembina.   

Adapun jenis ekstrakurikuler yang dikembangkan pada pedoman ini adalah: 1) 
Baca Tulis al-Qur’an (BTQ); 2) Tahfizh al-Qur’an; 3) Tilawah; 4) Kaligrafi; 5) 
Muhadharah; 6) Nasyid; 7) Seni Musik Islami (Marawis, Qasidah, Hadrah, dan 
Samrah); dan 8) Jurnalistik Islami. Jenis-jenis ekstrakurikuler ini dijelaskan dalam 
panduan masing-masing.  

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi guru PAI dan pembina 
ekstrakurikuler dalam mengembangkan berbagai jenis kegiatan ekstrakurikuler PAI. Di 
samping itu, pihak terkait baik di lingkungan Kementerian Agama maupun Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam hal ini Dinas Pendidikan 
Provinsi/Kabupaten/Kota dapat membangun kesepahaman mengenai pengembangan 
jenis ektrakurikuler sesuai dengan karakteristik mata pelajaran PAI, sasaran 
pencapaian kompetensi, dan ekuivalensi jam pelajaran bagi guru PAI.  

Tiada gading yang tak retak, pedoman ini tak luput dari kekurangan, kritik dan 
saran yang konstruktif dalam perbaikan pedoman ekstrakurikuler ini dalam kerangka 
perbaikan mutu pendidikan, khususnya PAI SMP, sangat diharapkan.  

 
Jakarta, 18 Agustus 2015 
Direktur Jenderal Pendidikan Islam 
Kementerian Agama RI 
 
 

    
   Prof.Dr. Phil.H. Kamaruddin Amin, MA 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pendidikan sebagai upaya membangun sumber daya manusia yang bermutu 
tidak hanya menitikberatkan pada aspek intelektual, tetapi juga harus memperhatikan 
keseimbangan aspek sosial dan spiritual. Kehidupan beragama juga menjadi perhatian 
dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dalam rangka 
membentuk perilaku terpuji.  Hal ini sesuai dengan pernyataan  Pasal 3 Undang-
Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  yang 
menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan  
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

PAI adalah salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan di sekolah.  Dalam 
Undang Undang  RI  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional  
disebutkan  bahwa  peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan 
pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik 
yang seagama.  Peraturan Pemerintah  Nomor  55  tahun  2007  tentang Pendidikan 
Agama dan Keagamaan menyatakan pula  bahwa setiap satuan pendidikan di semua 
jalur jenjang  dan jenis  pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. 
Pengelolaan pendidikan agama menjadi kewenangan Menteri Agama. 

Pembelajaran PAI di sekolah diberikan melalui kegiatan intrakurikuler, 
kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan  ekstrakurikuler  PAI  merupakan  salah  satu  
perangkat  operasional  kurikulum,  yang  perlu  disusun  dan dituangkan  dalam  
rencana  kerja  tahunan sesuai dengan kalender  pendidikan  pada satuan pendidikan  
serta  dievaluasi  pelaksanaannya  pada setiap  semester  oleh  satuan  pendidikan.   

Penyelenggaraan ekstrakurikuler PAI pada SMP perlu diarahkan pada 
pencapaian kompetensi peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler PAI pada SMP ini 
dapat menambah beban kerja untuk memenuhi jumlah jam minimal guru PAI pada 
SMP. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu adanya pedoman ekstrakurikuler PAI 
pada SMP sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat 
satuan pendidikan. 

 
B. Dasar Hukum  
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 

Keagamaan; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010  tentang  Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan; 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 32 
tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan disempurnakan dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional 
Pendidikan; 

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan 
Agama pada Sekolah; 
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8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 tahun 2014 tentang 
Kompetensi Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 tahun 2014 tentang 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62  tahun 2014 tentang 
Kegiatan Ekstrakurikuler; 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 160 tahun 2014 tentang 
Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013; 

12. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 tahun 2011 tentang Pengembangan 
Standar Nasional Pendidikan Agama Islam. 

 
C. Tujuan  

Tujuan pedoman ekstrakurikuler PAI pada SMP adalah: 
1. Memberikan arah operasional dalam pengembangan program dan kegiatan 

ekstrakurikuler PAI pada SMP. 
2. Memberikan arah operasional dalam penyelenggaraan dan penilaian kegiatan 

ekstrakurikuler PAI pada SMP. 
3. Sebagai acuan bagi guru PAI pada SMP dalam pemenuhan beban kerja guru. 

 
D. Ruang Lingkup 

Pedoman ini meliputi: 
1. Penyelenggaraan program dan kegiatan ekstrakurikuler  PAI pada SMP; 
2. Penilaian kegiatan ekstrakurikuler PAI pada SMP; 
3. Ekuivalensi kegiatan ekstrakurikuler PAI pada SMP. 

 
E. Sasaran  

Pedoman ini dapat digunakan oleh: 
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota; 
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; 
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; 
4. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab program ekstrakurikuler PAI di satuan 

pendidikan; 
5. Pengawas PAI pada SMP; 
6. Guru PAI pada SMP; 
7. Komite sekolah. 
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BAB II 
PENYELENGGARAAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PAI 

PADA SMP 
 

H. Pengertian  Ekstrakurikuler PAI pada SMP 
Ekstrakurikuler PAI pada SMP adalah kegiatan kurikuler PAI pada SMP yang 

dilakukan oleh peserta didik pada jenjang SMP di luar jam belajar kegiatan 
intrakurikuler PAI dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan guru PAI dan 
pengawasan satuan pendidikan, bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, 
minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara 
optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan agama Islam. 

 
I. Fungsi  Ekstrakurikuler PAI SMP 
1. Pembinaan, yaitu membentuk perilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari dan 

memberikan bantuan klinis bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam 
penguasaan kompetensi PAI;   

2. Pengembangan, yaitu  bahwa  kegiatan  ekstrakurikuler  berfungsi  untuk  
mendukung  perkembangan  personal  peserta didik  melalui  perluasan  bakat, 
minat, dan kreativitas; 

3. Sosial,  yaitu  bahwa  kegiatan  ekstrakurikuler  berfungsi untuk  mengembangkan  
kemampuan  dan  tanggung  jawab sosial keagamaan peserta didik.  Kompetensi  
sosial  dikembangkan  dengan memberikan  kesempatan  kepada  peserta  didik  
untuk memperluas  pengalaman,  praktik  keterampilan  sosial, dan internalisasi 
nilai moral dan nilai sosial keagamaan; 

4. Rekreatif, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, 
menggembirakan, dan menyenangkan sehingga menunjang proses 
perkembangan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus mengembangkan  
kehidupan budaya Islami di sekolah  yang  lebih menarik bagi peserta didik; 

5. Persiapan karir, yaitu untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui 
pengembangan kapasitas dan kompetensi PAI. 

 
J. Tujuan Ekstrakurikuler  PAI pada SMP 
1. Meningkatkan kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik; 
2. Mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam pembinaan kepribadian 

muslim; 
3. Mewujudkan budaya keberagamaan (religious culture) pada tingkat satuan 

pendidikan; 
4. Meningkatkan syi’ar Islam. 

 
K. Prinsip Penyelenggaraan  Ekstrakurikuler PAI pada SMP 
1. Bersifat  individual,  yaitu dikembangkan  sesuai  dengan  potensi,  bakat,  dan  

minat  peserta  didik masing-masing; 
2. Bersifat wajib, bagi peserta didik yang belum menguasai kompetensi PAI tertentu; 
3. Bersifat  pilihan,  yaitu dikembangkan  sesuai  dengan  minat  dan  diikuti  oleh  

peserta  didik secara sukarela; 
4. Partisipasi aktif, yaitu menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh sesuai 

dengan minat dan pilihan masing-masing; 
5. Menyenangkan, yaitu dilaksanakan  dalam  suasana  yang  menggembirakan  bagi  

peserta didik; 
6. Membangun etos kerja, yaitu dikembangkan dan dilaksanakan dengan prinsip 

membangun semangat peserta didik untuk berusaha dan bekerja dengan giat dan 
baik; 
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7. Kemanfaatan sosial, yaitu dikembangkan dan dilaksanakan bagi peserta didik 
dalam kehidupan bermasyarakat; 

8. Bernuansa Islami, yaitu penyelenggaraan ekstrakurikuler dilandasi dengan nilai-
nilai Islam. 
 

L. Ruang Lingkup dan Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler PAI pada SMP 
Ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler PAI pada SMP mengacu pada 

pengembangan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Adapun 
jenis kegiatan ekstrakurikuler PAI yang dapat dikembangkan di antaranya: 
1. Baca Tulis al-Quran (BTQ);  
2. Tahfizh al-Quran;  
3. Pembinaan Tilawah al-Quran; 
4. Seni Kaligrafi; 
5. Ceramah Keagamaan (muhadharah);  
6. Nasyid;  
7. Seni musik Islami (rebana, marawis, samroh, hadroh, qasidah dan sejenisnya);dan 
8. Jurnalistik Islam (majalah dinding, bulletin, leaflate, jurnal, poster, karikatur, blog, 

website, dan lain-lain). 
 
Satuan pendidikan dapat mengembangkan jenis ekstrakurikuler lainnya yang 

sesuai dengan minat peserta didik dan karakteristik satuan pendidikan selama tidak 
bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun kegiatan-kegiatan 
seperti: salat dhuha, salat berjama’ah, tadarus, salam, infak jum’at, doa sebelum dan 
sesudah belajar, asmaul husna, berbusana muslim, salat jum’at, pesantren kilat, 
Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), wisata rohani, tadabbur alam, bakti sosial,  
kelompok peduli teman asuh, santunan anak yatim, pengelola masjid/musalla, ESQ, 
penyembelihan hewan qurban, gerakan wakaf al-Quran, dan khatmil Quran merupakan 
kegiatan pembiasaan dalam rangka menciptakan religious culture di sekolah. 
1. Baca Tulis al-Quran (BTQ) 

Merupakan kegiatan pembinaan kemampuan membaca dan menulis al-Quran 
meliputi penguasaan dasar-dasar ilmu tajwid, makharijul huruf, dan kelancaran 
membaca dan menulis. 

2. Tahfizh al-Qur’an 
Merupakan kegiatan pembinaan keterampilan menghafal ayat-ayat al-Quran. 

3. Pembinaan Tilawah al-Qur’an 
Merupakan kegiatan pembinaan keterampilan seni membaca al-Quran yang 
mengacu pada kaidah-kaidah tartil yang dikembangkan melalui qira’atus sab’ah 
(tujuh jenis bacaan). 

4. Seni Kaligrafi 
Merupakan kegiatan pembinaan keterampilan menulis indah teks Arab 
berdasarkan kaidah khathiyah dan imlaiyah yang benar. 

5. Ceramah keagamaan (muhadharah) 
Merupakan kegiatan pembinaan keterampilan menyampaikan pesan keagamaan 
di depan publik secara lisan. 

6. Nasyid 
Merupakan kegiatan pembinaan keterampilan dalam bidang seni suara yang 
bercorak Islam dan mengandung kata-kata memuji Allah, kisah para nabi, nasihat, 
dan sejenisnya yang dinyanyikan dengan mengutamakan olah vokal tanpa alat 
musik (acappela).  

7. Seni Musik Islami  
Merupakan kegiatan pembinaan keterampilan olah seni vokal yang diiringi alat 
musik bernuansa Islami meliputi rebana, Marawis, Hadrah, Samrah, Qasidah, dan 
sejenisnya. 
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8. Jurnalistik Islam  
Merupakan kegiatan pembinaan keterampilan menyampaikan ide dan gagasan 
pada media cetak atau elektronik tentang pesan-pesan keagamaan meliputi 
majalah dinding, bulletin, featuring, leaflate, jurnal, poster, karikatur, blog, website, 
dan lain-lain.  
 

M. Format Kegiatan Ekstrakurikuler PAI pada SMP 
1. Individual, yaitu kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti 

oleh peserta didik secara perorangan; 
2. Kelompok, yaitu kegiatan  ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang 

diikuti oleh kelompok-kelompok peserta didik; 
3. Klasikal, yaitu  kegiatan  ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti 

oleh peserta didik dalam satu kelas; 
4. Gabungan, yaitu kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang 

diikuti oleh peserta didik antar kelas; dan 
5. Lapangan,  yaitu  kegiatan  ekstrakurikuler  dapat  dilakukan  dalam  format  yang  

diikuti  oleh  seorang  atau  sejumlah  peserta  didik melalui kegiatan di luar 
sekolah atau kegiatan lapangan. 
 

N. Penyelenggara Kegiatan Ekstrakurikuler PAI pada SMP 
Penyelenggara kegiatan ekstrakurikuler PAI adalah satuan pendidikan. Adapun 

pembina kegiatan adalah guru PAI dibantu oleh guru bidang studi yang beragama 
Islam dan/atau tenaga pengajar yang memiliki kompetensi dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Sekolah.  

Dalam hal ini, pembina menyusun program kegiatan ekstrakurikuler dengan 
memperhatikan beberapa komponen, antara lain: 
1. Rasional dan tujuan umum;  
2. Deskripsi kegiatan ekstrakurikuler;  
3. Pengelolaan; 
4. Pendanaan; 
5. Evaluasi dan pelaporan. 
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BAB III 
PEMBIAYAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN EKSTRAKURIKULER PAI  

PADA SMP 
 

D. Pembiayaan 
Biaya pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler PAI ini dapat bersumber dari: 

a. RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah); 
b. Bantuan Pemerintah; 
c. Bantuan masyarakat yang peduli pendidikan; atau 
d. Sumber lain yang halal dan tidak mengikat. 

Alokasi dana tersebut digunakan untuk membiayai: 
a. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; 
b. Penyediaan bahan ajar dan media pembelajaran; 
c. Biaya operasional dan administrasi kesekretariatan. 
 
E. Evaluasi 
1. Penilaian 

Penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat perkembangan kompetensi peserta 
didik dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler PAI.    
a. Mekanisme Penilaian 

Kinerja peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler perlu mendapat penilaian 
dan dideskripsikan dalam raport. Kriteria keberhasilannya  meliputi  proses  dan  
pencapaian  kompetensi peserta  didik  dalam  kegiatan  ekstrakurikuler  yang  
diikutinya. Penilaian dilakukan secara kualitatif, diberikan dan dinyatakan dalam buku 
raport. 

Peserta didik wajib memperoleh nilai minimal “baik” pada kegiatan 
ekstrakurikuler PAI pada setiap semester. Bagi peserta  didik  yang  belum mencapai  
nilai  minimal  perlu  mendapat bimbingan  terus  menerus untuk mencapainya. Kriteria 
keberhasilan ditentukan melalui proses dan keikutsertaan dalam kegiatan 
ekstrakurikuler.  

 
b. Teknik Penilaian 

Penilaian kegiatan ekstrakurikuler PAI menitikberatkan pada keikutsertaan 
dalam kegiatan dan pencapaian kompetensi. Penilaian dapat menggunakan instrumen 
penilaian observasi, produk, proyek, dan portofolio.  

 
c. Petunjuk Penskoran 

Sehubungan dengan ketentuan nilai ekstrakurikuler harus dalam bentuk 
kualitatif, dan jika instrumen penilaian menggunakan instrumen penilaian kuantitatif, 
maka nilai dapat diperoleh dengan menkonversikan nilai kuantitatif tersebut menjadi 
kualitatif dengan berpedoman pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 1.1 

Keterangan Konversi Nilai Kuantitatif menjadi Kualitatif 
 

Rentang Angka Huruf Keterangan  

76 – 100 A Sangat Baik 

51 – 75 B Baik 

26 – 50 C Cukup 

1 – 25 D Kurang 

0 E Sangat Kurang 
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Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 

 

 
 

 
Contoh: 
Skor diperoleh 18, skor tertinggi 4 x 5 pernyataan = 20, maka skor akhir: 

 
18 x 100 = 90  Nilai konversi = A (Sangat Baik) 
20  

 
2. Evaluasi 

Evaluasi  kegiatan  ekstrakurikuler  dilakukan  untuk  mengukur ketercapaian  
tujuan  pada  setiap  indikator  yang  telah  ditetapkan dalam perencanaan satuan 
pendidikan. Satuan  pendidikan  hendaknya  mengevaluasi  setiap  indikator  yang 
sudah  tercapai  maupun  yang  belum  tercapai.  

Berdasarkan  hasil evaluasi,  satuan  pendidikan  dapat  melakukan  perbaikan  
rencana tindak lanjut untuk kegiatan berikutnya dan mendesiminasikan kepada  
peserta  didik  dan  pemangku kepentingan. 

 
F. Pelaporan 

Pelaporan merupakan perangkat administrasi yang dibuat sebagai bukti fisik 
penyelenggaraan program ekstrakurikuler PAI. Pelaporan dapat berfungsi sebagai 
dokumentasi kegiatan yang dapat dijadikan bahan telaah/kajian terhadap efektifitas 
dan efisiensi pelaksanaan program juga sebagai data faktual dalam mengembangkan 
penataan dan perbaikan program berikutnya. 

Komponen yang harus dipenuhi dalam pelaporan di antaranya: 
1. Program ekstrakurikuler PAI; 
2. Jadwal kegiatan sesuai Kalender Pendidikan; 
3. Daftar hadir peserta; 
4. Daftar hadir Pembina; 
5. Daftar nilai;  
6. Jurnal kegiatan; 
7. Foto/ dokumentasi kegiatan; dan 
8. Data-data lain yang sesuai. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat secara 

langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler 
PAI, khususnya pada jenjang SMP. 
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Lampiran 1 

EKUIVALENSI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PAI PADA SMP 

 

NO KEGIATAN TUGAS 
JML 

KEGIATAN/ 
ORANG 

EKUIVALENSI 
BEBAN 

KERJA/MINGGU 
BUKTI FISIK 

1. Ekstrakurikuler Baca Tulis 
al-Quran (BTQ) 

a. Menyusun Program 
Pembinaan 
Ekstrakurikuler BTQ   

b. Melaksanakan 
pembinaan kegiatan 
ekstrakurikuler BTQ  

c. Melaporkan pelaksanaan 
kegiatan ekstrakurikuler  
BTQ 

Satu paket 
per tahun 

2 jam pelajaran a. Surat tugas sebagai pembina 
ekstrakurikuler Baca Tulis al-
Quran (BTQ) dari kepala 
sekolah 

b. Program dan jadwal kegiatan 
yang ditandatangani oleh 
kepala sekolah 

c. Laporan hasil kegiatan 
pembinaan ekstrakurikuler 
Baca Tulis al-Quran (BTQ) 

2. Ekstrakurikuler Ceramah 
keagamaan (muhadharah) 

a. Menyusun Program 
Pembinaan 
Ekstrakurikuler ceramah 
keagamaan 
(muhadharah)  

b. Melaksanakan 
pembinaan kegiatan 
ekstrakurikuler ceramah 
keagamaan 
(muhadharah)   

c. Melaporkan pelaksanaan 
kegiatan ekstrakurikuler 
ceramah keagamaan 
(muhadharah) 

Satu paket 
per tahun 

2 jam pelajaran a. Surat tugas sebagai pembina 
ekstrakurikuler ceramah 
keagamaan (muhadharah)  
dari kepala sekolah 

b. Program dan jadwal kegiatan 
yang ditandatangani oleh 
kepala sekolah 

c. Laporan hasil kegiatan 
pembinaan ekstrakurikuler 
ceramah keagamaan 
(muhadharah) 

3. Ekstrakurikuler Kaligrafi a. Menyusun Program Satu paket 2 jam pelajaran a. Surat tugas sebagai pembina 
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Pembinaan 
Ekstrakurikuler Kaligrafi   

b. Melaksanakan 
pembinaan kegiatan 
ekstrakurikuler Kaligrafi  

c. Melaporkan pelaksanaan 
kegiatan ekstrakurikuler 
Kaligrafi 

per tahun ekstrakurikuler Kaligrafi  dari 
kepala sekolah 

b. Program dan jadwal kegiatan 
yang ditandatangani oleh 
kepala sekolah 

c. Laporan hasil kegiatan 
pembinaan ekstrakurikuler 
Kaligrafi 

4. Ekstrakurikuler Nasyid a. Menyusun Program 
Pembinaan 
Ekstrakurikuler Nasyid  

b. Melaksanakan 
pembinaan kegiatan 
ekstrakurikuler Nasyid  

c. Melaporkan pelaksanaan 
kegiatan ekstrakurikuler 
Nasyid 

Satu paket 
per tahun 

2 jam pelajaran a. Surat tugas sebagai pembina 
ekstrakurikuler Nasyid  dari 
kepala sekolah 

b. Program dan jadwal kegiatan 
yang ditandatangani oleh 
kepala sekolah 

c. Laporan hasil kegiatan 
pembinaan ekstrakurikuler 
Nasyid 

5. Ekstrakurikuler Seni Musik 
Islami (Rebana, Marawis, 
Hadrah, Samrah, Qasidah, 
dan sejenisnya) 

a. Menyusun Program 
Pembinaan 
Ekstrakurikuler Seni 
Musik Islami  

b. Melaksanakan 
pembinaan kegiatan 
ekstrakurikuler Seni 
Musik Islami  

c. Melaporkan pelaksanaan 
kegiatan ekstrakurikuler 
Seni Musik Islami 

Satu paket 
per tahun 

2 jam pelajaran a. Surat tugas sebagai pembina 
ekstrakurikuler Seni Musik 
Islami dari kepala sekolah 

b. Program dan jadwal kegiatan 
yang ditandatangani oleh 
kepala sekolah 

c. Laporan hasil kegiatan 
pembinaan ekstrakurikuler 
Seni Musik Islami 

6. Ekstrakurikuler Seni Baca 
al Qur’an 

a. Menyusun Program 
Pembinaan 
Ekstrakurikuler Seni 
Baca al Qur’an  

b. Melaksanakan 

Satu paket 
per tahun 

2 jam pelajaran a. Surat tugas sebagai pembina 
ekstrakurikuler Seni Baca al 
Qur’an dari kepala sekolah 

b. Program dan jadwal kegiatan 
yang ditandatangani oleh 
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pembinaan kegiatan 
ekstrakurikuler Seni Baca 
al Qur’an  

c. Melaporkan pelaksanaan 
kegiatan ekstrakurikuler 
Seni Baca al Qur’an 

kepala sekolah 
c. Laporan hasil kegiatan 

pembinaan ekstrakurikuler 
Seni Baca al Qur’an 

7. Ekstrakurikuler Tahfizh al-
Qur’an 

a. Menyusun Program 
Pembinaan 
Ekstrakurikuler Tahfizh al-
Qur’an  

b. Melaksanakan 
pembinaan kegiatan 
ekstrakurikuler Tahfizh al-
Qur’an  

c. Melaporkan pelaksanaan 
kegiatan ekstrakurikuler 
Tahfizh al-Qur’an 

Satu paket 
per tahun 

2 jam pelajaran a. Surat tugas sebagai pembina 
ekstrakurikuler Tahfizh al-
Qur’an dari kepala sekolah 

b. Program dan jadwal kegiatan 
yang ditandatangani oleh 
kepala sekolah 

c. Laporan hasil kegiatan 
pembinaan ekstrakurikuler 
Tahfizh al-Qur’an 

8. Ekstrakurikuler Jurnalistik 
Islam (majalah dinding, 
bulletin, featuring, 
leaflate,karikatur,blog, 
website dan lain-lain) 

a. Menyusun Program 
Pembinaan 
Ekstrakurikuler Jurnalistik 
Islam   

b. Melaksanakan 
pembinaan kegiatan 
ekstrakurikuler Jurnalistik 
Islam  

c. Melaporkan pelaksanaan 
kegiatan ekstrakurikuler 
Jurnalistik Islam 

Satu paket 
per tahun 

2 jam pelajaran a. Surat tugas sebagai pembina 
ekstrakurikuler Jurnalistik 
Islam dari kepala sekolah 

b. Program dan jadwal kegiatan 
yang ditandatangani oleh 
kepala sekolah 

c. Laporan hasil kegiatan 
pembinaan ekstrakurikuler 
Jurnalistik Islam 
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Lampiran 2 

PANDUAN EKSTRAKURIKULER BACA TULIS AL-QUR’AN (BTQ) 

A. Rasional 
Kemampuan membaca al-Qur`an merupakan tuntutan ajaran Islam yang harus 

dikuasai oleh setiap pemeluknya sebagaimana tercermin dalam wahyu pertama yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yaitu surat al-‘Alaq ayat 1 s.d  5. Ayat 

pertama surat al-‘Alaq tersebut berupa perintah membaca dengan kalimat “Iqra”, yang 

artinya bacalah.  

Hal ini merupakan perintah Allah Swt. kepada manusia agar manusia dapat 

membaca, baik membaca tulisan dari kitab suci dan buku-buku ilmu pengetahuan 

(ayat-ayat qauliyah) maupun meneliti dan memperhatikan alam sekitar ciptaan Allah 

(ayat-ayat kauniyah) serta menuliskan kembali hasil bacaannya tersebut  (‘allama bil 

qalam) untuk dijadikan sumber ilmu pengetahuan baru  sehingga bermanfaat bagi 

manusia lainnya (‘allamal insaan maa lam ya’lam).  

Al-Qur`an bagi umat Islam memiliki peranan yang sangat penting sebagai 

pedoman dan petunjuk jalan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, 

pendidikan al-Qur`an harus ditanamkan sejak usia dini dengan membaca, menghayati 

dan memahaminya, yang dilanjutkan dengan mengamalkan isi ajarannya dalam setiap 

aktivitas keseharian.  

Kenyataannya sungguh ironis, sebagian umat Islam kurang memiliki perhatian 

terhadap pelajaran membaca al-Qur`an, sehingga banyak anak-anak Islam, remaja 

dan pemuda bahkan orang tua yang belum mampu membaca al-Qur`an. Penyebabnya 

sangat beragam, antara lain:  

1. Kurangnya perhatian orang tua dan lingkungan keluarga terhadap putra-putrinya 
dalam hal kemampuan baca tulis   al-Qur`an.  

2. Terbatasnya jam tatap muka Pendidikan Agama Islam di sekolah.  
3. Proses pembelajaran membaca dan menulis al-Qur`an dalam kegiatan 

intrakurikuler kurang berorientasi kepada peningkatan kemampuan membaca dan 
menulis al-Qur`an, karena proses pembelajarannya cenderung theoritic oriented. 
Pembelajaran al-Qur’an seharusnya diberikan dengan memperbanyak praktikum 
dan latihan menulis, serta membaca al-Qur`an. 

4. Masih rendahya motivasi dan minat peserta didik. Hal ini disebabkan kurangnya 
peserta didik memahami maksud dan tujuan membaca dan menulis al-Qur`an, 
bahkan pelajaran ini bagi mereka kurang menarik karena dianggap tidak begitu 
penting. 

5. Masih banyak tenaga pendidik belum dapat menggunakan metode yang tepat dan 
praktis dalam menyampaikan pelajaran baca tulis   al-Qur`an    . 

6. Perkembangan global dan kemajuan dalam bidang teknologi, informatika, dan 
telematika yang ditandai dengan munculnya berbagai produk sain dan teknologi 
serta derasnya arus budaya asing yang semakin menggeser minat untuk belajar 
Baca Tulis al-Qur`an. Akhirnya kebiasaan Baca Tulis al-Qur`an ini sudah mulai 
jarang terdengar di rumah-rumah keluarga muslim, yang ada adalah suara-suara 
radio, TV, tape recorder, karaoke, dan lain-lain.  

7. Faktor lingkungan dan masyarakat juga sering menjadi kendala bagi keberhasilan 
pembelajaran membaca dan menulis al-Qur`an. Sebagian orang tua dan 
masyarakat masih memandang dan bangga jika putranya berhasil dalam bidang 
matematika, bahasa inggris, olah raga dan lainnya dari pada berprestasi dalam 
bidang membaca dan menulis al-Qur`an.  
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Kemampuan membaca al-Qur`an merupakan bagian tagihan kompetensi yang 

menekankan pada kemampuan membaca yang baik dan benar, yang diarahkan untuk 

menyiapkan peserta didik supaya mengenal, memahami makna secara tekstual dan 

kontekstual, menghayati dan mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-

hari.  Oleh karena itu sekolah harus mengembangkan program ekstrakurikuler BTQ, 

sehingga seluruh lulusan bisa membaca dan menulis al-qur’an.  

B. Tujuan 
Tujuan program ekstrakurikuler BTQ ini antara lain agar peserta didik dapat: 

1. mengenal huruf-huruf Hijaiyah, meliputi huruf tunggal dan huruf sambung di awal, 
di tengah dan di akhir dalam rangkaian kalimat (kata) dan jumlah (kalimat); 

2. menulis al-Qur`an dengan baik dan benar; 
3. menguasai makharijul huruf,  yaitu bagaimana cara mengucapkan atau 

mengeluarkan bunyi huruf hijaiyah dengan benar saat dibaca; 
4. menguasai ilmu tajwid, yaitu kemampuan membaca al-Qur`an dengan baik dan 

benar sesuai dengan kaidah-kaidah membaca al-Qur`an; dan 
5. membaca al-Qur`an dengan baik dan benar. 

C. Pengertian Baca Tulis al-Qur`an 
Baca tulis al-Qur`an (BTQ) berasal dari kata  “baca” dan “tulis”, digabungkan 

dalam bentuk sebuah kata turunan yaitu “baca tulis”, yang berarti suatu kegiatan yang 

dilaksanakan secara berurutan yaitu membaca dan menulis. Kata “al-Qur`an” menurut 

bahasa artinya bacaan sedangkan menurut istilah adalah mukjizat yang diturunkan 

oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw sebagai sumber hukum dan pedoman 

bagi pemeluk ajaran agama Islam. Jadi,  pengertian baca tulis al-Qur`an adalah suatu 

kemampuan yang dimiliki untuk membaca dan menuliskan al-Qur`an.  

Maksud kegiatan baca tulis al-Qur`an adalah untuk mencapai kemampuan 

ganda yakni membaca dan menulis. Maksudnya, di samping dapat membaca juga 

diharapkan mampu menulis dengan benar lafazh dari ayat-ayat al-Qur`an lalu 

bagaimana hubungan kedua kemampuan tersebut. 

D. Macam-macam Metode Pembelajaran Al-Qur'an 
Dalam proses pembelajaran, metode mempunyai peranan sangat penting 

dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran. Beberapa metode dalam BTQ antara 

lain: 

1. Metode Iqro’  
Metode iqro’ adalah suatu metode membaca al-Qur'an yang menekankan 

langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan iqro’ terdiri dari 6 jilid di mulai 

dari tingkat yang sederhana, tahap demi tahap sampai pada tingkatan yang sempurna. 

Metode Iqro’ disusun oleh Ustadz As’ad Human yang berdomisili di Yogyakarta. Kitab 

Iqro’ yang terdiri dari enam jilid tersebut,  ditambah satu jilid lagi yang berisi tentang 

doa-doa. Dalam setiap jilid terdapat petunjuk pembelajaran dengan maksud 

memudahkan setiap orang yang belajar maupun yang mengajar al-Qur'an. 

Metode iqro’ ini dalam praktiknya tidak membutuhkan alat yang bermacam-

macam, karena ditekankan pada bacaannya (membaca huruf al-Qur'an dengan fasih), 

bacaan langsung tanpa dieja. Artinya, tidak diperkenalkan nama-nama huruf hijaiyah 

dengan cara belajar siswa aktif (CBSA) dan lebih bersifat individual. 
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2. Metode Al-Baghdady  
Metode al-Baghdady adalah metode tersusun (tarkibiyah), maksudnya yaitu 

suatu metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang 

atau lebih kita kenal dengan sebutan metode alif, ba’, ta’. Metode ini adalah metode 

yang paling lama muncul dan metode yang pertama berkembang di Indonesia. 

3. Metode An-Nahdhiyah  
Metode An-Nahdhiyah adalah salah satu metode membaca al-Qur'an yang 

muncul di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Metode ini disusun oleh sebuah lembaga 

pendidikan Ma’arif Cabang Tulungagung. Metode ini merupakan metode 

pengembangan dari metode Al-Baghdady, yang pada dasarnya tidak jauh berbeda 

dengan metode Qira’ati dan Iqro’. Perlu diketahui bahwa pembelajaran dengan metode 

ini lebih ditekankan pada kesesuaian dan keteraturan bacaan dengan ketukan atau 

lebih tepatnya pembelajaran al-Qur'an yang lebih menekankan pada kode “Ketukan”. 

Dalam pelaksanaannya, metode ini mempunyai dua program yang harus diselesaikan 

oleh para santri, yaitu: 

a. Program buku paket  yaitu program awal sebagai dasar pembekalan untuk 
mengenal dan memahami serta mempraktekkan mem-baca al-Qur'an 

b. Program sorogan al-Qur'an yaitu program lanjutan sebagai aplikasi praktis untuk 
mengantarkan peserta didik mampu membaca al-Qur'an sampai khatam. 

4. Metode Jibril  
Istilah metode Jibril yang digunakan sebagai nama dari pembelajaran al-Qur'an 

yang diterapkan di PIQ (Pesantren Ilmu al-Qur`an) Singosari Malang  dilatarbelakangi 

perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti bacaan al-Qur'an 

yang telah diwahyukan melalui malaikat Jibril.  

Menurut KH. M. Bashori Alwi, sebagai pencetus metode Jibril, bahwa teknik 

dasar metode jibril bermula dengan membaca satu ayat atau lanjutan ayat atau waqaf, 

lalu ditirukan oleh seluruh orang-orang yang mengaji. Mereka dapat menirukan bacaan 

guru dengan tepat. 

5. Metode Qiro’ati  
Metode Qiro’ati disusun oleh Ustadz H. Dahlan Salim Zarkasy pada tanggal 1 

Juli 1986. Menurut H.M Nur Shodiq Ahrom di dalam bukunya “Sistem Qa'idah Qira’ati”, 

metode ini menekankan pada kemampuan membaca al-Qur'an yang langsung 

memasukkan dan mempraktikkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. 

Sistem pendidikan dan pengajaran metode Qira’ati ini berpusat pada murid dan 

kenaikan kelas/jilid tidak ditentukan oleh bulan/tahun dan tidak secara klasikal, tapi 

secara individual (perseorangan). 

E. Materi Baca Tulis al-Quran 
1. Huruf- Huruf Hijaiyah 

Huruf-huruf Hijaiyah meliputi huruf tunggal dan huruf sambung di awal, di tengah 

dan di akhir dalam rangkaian kalimat (kata) dan jumlah (kalimat). 

2. Makharijul Huruf 
Makharijul huruf merupakan cara mengucapkan atau mengeluarkan bunyi huruf 

Hijaiyah dengan benar saat dibaca.  

3. Tajwid 
Tajwid merupakan kaidah dan tatacara membaca al-Qur`an yang baik dan benar. 

4. Surat-surat pendek dan ayat-ayat al-Qur`an pilihan 
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F. Sarana dan Prasarana 
Secara umum, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan BTQ 

adalah: 

1. Tersedianya tempat belajar yang representatif, dapat berupa: 
a. Ruang kelas 
b. Aula atau ruang pertemuan 
c. Masjid atau mushalla 
d. Tempat lain yang memungkinkan 
2. Sumber belajar 
a. Kitab al-Qur`an 
b. Buku-buku tajwid 
c. Buku buku Iqra, Qiraati, atau lainnya 
3. Sarana dan media pembelajaran 
a. Papan tulis atau white board dan spidol 
b. Komputer/laptop, LCD proyektor, SD/DVD player dan sebagainya. 
c. Alat peraga huruf Hijaiyah 
d. CD bacaan al-Qur`an 

 
G. Penilaian 

Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler BTQ merupakan hal yang harus dilakukan 

untuk mengetahui keberhasilan program dan mengukur tingkat pencapaian atau 

kemajuan peserta didik dalam menguasai baca tulis al-Qur`an. Secara khusus evaluasi 

kegiatan ekstrakurikuler BTQ dilakukan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik setelah mengikuti program 
atau setelah mendapatkan pembinaan baca tulis al-Qur`an. 

2. Untuk mendiagnosis hambatan dan kesulitan-kesulitan peserta didik dalam 
mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler baca tulis al-Qur`an. 

3. Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi penggunaan pendekatan dan metode 
dalam pembinaan. 

4. Untuk memberikan laporan perkembangan kemampuan peserta didik kepada 
orang tua dan stake holder yang terkait dengan pembinaan baca tulis al-Qur`an. 

5. Untuk bahan acuan dalam menentukan kegiatan remedial atau pengayaan bagi 
peserta didik setelah mengikuti pembinaan, termasuk kenaikan pada level yang 
lebih tinggi. 

 

Berikut ini disajikan beberapa contoh penilaian: 

Penilaian Ekstrakurikuler BTQ 

1. Penilaian Baca al-Qur`an 
Nama peserta didik   : ................................................... 
Kelas    : ................................................... 
Kegiatan Ekstrakurikuler     : Baca Tulis al-Qur`an (BTQ) 
 

No Aspek Yang Dinilai Baik Cukup  Kurang 

1. Kelancaran bacaan √   

2. Ketepatan tajwid  √  

3. Ketepatan pengucapan makhraj  √  

4. Kebenaran tulisan √   

Skor Perolehan 10 

Keterangan: 
Baik   = 3 
Cukup   = 2 



16 
 

Kurang  = 1 
 
Petunjuk Penskoran : 

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 

 
Contoh : 

Skor tertinggi  3 x 4 pernyataan = 12, Skor diperoleh 10 siswa,  maka skor akhir : 

   Jadi nilai siswa adalah sangat baik 

2. Kemampuan Menulis al- Qur`an 
Nama peserta didik   : ................................................... 
Kelas    : ................................................... 
Kegiatan Ekstrakurikuler  : Baca Tulis al-Qur`an (BTQ) 
 

No Aspek Yang Dinilai Baik Cukup  Kurang 

1. Ketepatan penulisan huruf √   

2. Ketepatan penulisan harakat  √  

3. Keindahan tulisan  √  

4. Kerapian √   

Skor Perolehan 10 

Keterangan: 
Baik   = 3 
Cukup   = 2 
Kurang  = 1 
 
Petunjuk Penskoran : 

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 

 
Contoh : 

Skor tertinggi  3 x 4 pernyataan = 12, Skor diperoleh 10 siswa,  maka skor akhir : 

   Jadi nilai siswa adalah sangat baik 
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Format Rekapitulasi Nilai Ekstrakurikuler 

 

Kegiatan Ekskul : BTQ 
Kelas/semester : VII/ I 
Nama Sekolah : SMPN ...................................... 

No Nama 
Kriteria Penilaian 

Jumlah Skor Ket. Kemampuan 
Membaca 

Kemampuan 
menulis 

1.  Ahmad   10 83,33 A 

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

dst.       

 
Keterangan :  
A = sangat baik 
B = baik 
C = cukup 
D = kurang 
E = sangat kurang       
       

Jakarta,               2015  
       Guru Pembina, 
 
 
       .................................... 
       NIP. 
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Lampiran 3 
 

PANDUAN EKSTRAKURIKULER TAHFIZH AL- QUR’AN 
 

A. Rasional 
Kegiatan ekstrakurikuler tahfizh al-Qur`an merupakan kegiatan pembinaan 

keterampilan menghafalkan ayat-ayat al-Qur`an yang menjadi muatan kurikulum mata 
pelajaran PAI tingkat SMP. Sasaran program ini adalah peserta didik SMP yang 
berminat dan/atau memiliki bakat dalam bidang tahfizh al-Qur`an. Kegiatan ini 
dimaksudkan untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi generasi qur`ani, yaitu 
generasi yang mencintai al-Qur`an, berkomitmen dengan al-Qur`an serta menjadikan 
al-Qur`an sebagai bacaan dan pandangan hidup sehari-hari. 

Rasulullah Saw. bersabda yang artinya, “Penghafal al-Qur`an akan datang 
pada hari kiamat, kemudian al-Qur`an akan berkata: ‘Wahai Tuhanku, bebaskanlah 
dia.' Kemudian orang itu dipakaikan mahkota karamah (kehormatan). Al-Qur`an 
kembali meminta: 'Wahai Tuhanku tambahkanlah.' Maka, orang itu dipakaikan jubah 
karamah. Kemudian al-Qur`an memohon lagi: 'Wahai Tuhanku, ridhailah dia.' Maka 
Allah Swt. meridhainya. Diperintahkan pula kepada orang itu: 'Bacalah dan teruslah 
naik (derajat-derajat surga).' Allah Swt. menambahkan dari setiap ayat yang dibacanya 
tambahan nikmat dan kebaikan.’” (HR Tirmidzi dari Abu Hurairah). 

 
B. Tujuan 

Tujuan program ekstrakurikuler tahfizh al-Qur`an ini antara lain agar peserta 
didik  dapat: 
1. Memiliki kemampuan menghafal al-Qur`an dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid dan 

makharijul huruf dengan benar. 
2. Memiliki kemampuan untuk menghafal ayat-ayat suci al-Qur`an yang disertai 

dengan seni membaca al-Qur`an. 
 
C. Pengertian Tahfizh al-Qur`an dan Jenis-jenisnya 
1. Pengertian Tahfizh al-Qur`an 

Tahfizh al-Qur`an terdiri dari dua kata yaitu tahfizh  dan al-Qur`an. Kata tahfizh 
merupakan bentuk mashdar ghair mim (bentuk asli kata nomina) dari kata  يَُحف ُِّظ  –َحفََّظ- 
 yang mempunyai arti menghafalkan. Sedangkan menurut Abdul Aziz Abdul Rauf تَْحفِّْيًظا
definisi tahfizh atau menghafal adalah proses mengulang sesuatu, baik dengan 
membaca atau mendengar. Pekerjaan apapun jika sering diulang, pasti menjadi hafal. 

Pengertian al-Qur’an secara etimologi (bahasa), berasal dari bahasa Arab, 
yaitu qara’a-yaqra’u-quraa’nan yang berarti bacaan. Hal itu dijelaskan dalam QS al-
Qiyamah ayat 17-18 yang artinya, “Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah 
mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami 
telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. (Q.S. Al-Qiyamaah 17-18). 
Sedangkan secara terminologi al-Qur`an adalah kalamullah yang diturunkan kepada 
Nabi Muhammad saw. sebagai mukjizat yang tertulis dalam lembaran-lembaran, yang 
diriwayatkan secara mutawattir, dan membacanya merupakan ibadah. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tahfizh al-Qur`an adalah 
menghafalkan ayat-ayat suci al-Qur`an baik ayat-demi ayat maupun surat demi surat 
sesuai dengan target yang ingin dikuasai oleh penghafal al-Qur`an. Tahfizh merupakan 
pengembangan dari kemampuan baca tulis al- Qur`an dan tilawah al-Qur`an. 

 
D. Pemetaan Kompetensi Tahfizh Al-Qur`an 

Tahfizh al-Qur’an merupakan salah satu komponen yang dipelajari oleh peserta 
didik dalam melengkapi kompetensi membaca al-Qur`an. Seorang peserta didik, dapat 
dikatakan telah mencapai kompetensi menghafal al-Qur`an dengan baik dan benar 
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apabila ia dapat menghafal ayat-ayat al-Qur`an berdasarkan kaidah ilmu tajwid yang 
meliputi: 
1. Makharijul Huruf, yaitu tatacara pelafalan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan 

tempat keluarnya huruf. 
2. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin, yaitu perubahan bunyi bacaan yang 

disebabkan oleh nun sukun dan tanwin. 
3. Hukum bacaan mad, yaitu tatacara membaca al-Qur`an berdasarkan panjang dan 

pendeknya bacaan. 
4. Hukum alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. 
5. Hukum bacaan qalqalah. 
6. Tanda-tanda waqaf. 
7. Lam dan Ra tafkhim dan tarqiq, dan 
8. Shifatul huruf. 

 
E. Pembinaan Tahfizh al-Qur`an 

Langkah kegiatan pembinaan tahfizh al-Qur`an harus disesuaikan dengan 
tingkat kemampuan peserta didik, sebagaimana tercermin dalam tes penempatan, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Tingkat Dasar, peserta didik baru mampu menghafal al-Qur`an dengan lancar 

namun belum sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. 
2. Tingkat Lanjutan,peserta didik sudah mampu menghafal al-Qur`an dengan lancar 

dan sesuai dengan kaidah tajwid namun belum tahsin. 
3. Tingkat Mahir, peserta didik telah memiliki kemampuan menghafal a-Qur’an 

dengan lancar dan sesuai dengan kaidah tajwid serta tahsin. 
 

Langkah-langkah pembinaan tahfizh al-Qur`an dapat dilakukan berdasarkan 
kelompok peserta didik hasil seleksi, yaitu: 
1. Seleksi Awal 

Seleksi awal diperlukan untuk mengetahui kompetensi peserta didik yang akan 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tahfizh al-Qur`an. Materi seleksi awal adalah 
kemampuan membaca al-Qur`an dengan sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf. 
Hasilnya dimasukkan dalam format berikut ini: 

 
Data Hasil Seleksi Kemampuan Tahfizh al-Qur`an 

Peserta didik SMP… …………………………………….. 
Tahun Pelajaran ……. 

Kelas  :       
Semester    : 

No Nama Peserta Didik 

Kelompok 
Kemampuan Keterangan 

D L M 

1.       

2.       

3.       

dst.      

 
D : Dasar      
L : Lanjutan 
M : Mahir 
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2. Pelaksanaan Pembinaan 

a. Pembinaan Tingkat Dasar 
Langkah-langkah pembinaannya adalah: 

1) Pembinaan difokuskan pada penguasaan menghafal surat-surat pendek. 

2) Peserta didik dibimbing menghafal al-Qur`an dengan menggunakan metode 
wahdah. 

b. Pembinaan Tingkat Lanjutan 
Langkah-langkah pembinaannya adalah: 

1) Pembinaan difokuskan pada penguasaan surat-surat yang lebih panjang. 
2) Peserta didik dibimbing menghafal al-Qur`an dengan menggunakan metode 

kitabah. 
c. Pembinaan Tingkat Mahir 

Langkah-langkah pembinaannya adalah: 
1) Pembinaan difokuskan pada penguasaan surat-surat panjang. 
2) Peserta didik dibimbing menghafal al-Qur`an dengan menggunakan metode 

gabungan antara wahdah dan kitabah. 
 

F. Metode (Thariqah) Tahfizh Al-Qur`an 
Dari beberapa literatur yang ditemukan, tidak ada satu pun metode menghafal 

al-Qur`an yang baku yang digunakan secara sama oleh individu atau lembaga 
penghafal al-Qur`an. Masing-masing lembaga atau individu penghafal al-Qur`an 
memiliki metode sendiri yang dianggap paling cocok sesuai dengan kemampuan 
pengajarnya atau pun kondisi para penghafalnya. 

Namun demikian, beberapa metode berikut dapat dijadikan sebagai acuan 
dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Tahfizh al-Qur`an terutama yang sesuai 
dengan kondisi peserta didik di SMP. Metode-metode tersebut di antaranya sebagai 
berikut: 
1. Metode  Wahdah 

Yang dimaksud dengan metode ini adalah cara menghafal satu-persatu 
terhadap ayat yang hendak dihafalnya. Untuk mencapai hafalan awal, setiap ayat bisa 
dibaca sebanyak sepuluh kali atau dua puluh kali atau lebih sehingga proses ini 
mampu membentuk pola dalam bayangannya. Dengan demikian penghafal akan 
mampu mengkondisikan ayat-ayat yang dihafalkannya bukan saja dalam bayangannya 
akan tetapi hingga benar-benar membentuk gerak refleks pada lisannya.  
2. Metode  Kitabah 

Kitabah artinya menulis. Metode ini memberikan alternatif lain daripada metode 
yang pertama. Pada metode ini penulis terlebih dahulu menulis ayat-ayat yang akan 
dihafal. Kemudian ayat-ayat tersebut dibaca lancar dan benar, lalu dihafalkan. 

Kelebihan dari metode ini adalah cukup praktis dan baik, karena disamping 
membaca dengan lisan, aspek visual menulis juga akan sangat membantu dalam 
mempercepat terbentuknya pola hafalan dalam bayangannya, dan sekaligus melatih 
santri/penghafal untuk menulis tulisan arab. 
3. Metode  Sima’i 

Sima’i artinya mendengar. Yang dimaksud dengan metode ini ialah 
mendengarkan sesuatu bacaan al-Qur`an untuk dihafalkan. Metode ini sangat efektif 
bagi penghafal yang memiliki daya ingat ekstra, terutama bagi penghafal tunanetra, 
atau anak-anak yang masih dibawah umur yang belum mengenal baca tulis al-Quran. 
4. Metode Gabungan 

Metode ini merupakan gabungan antara metode pertama dan metode kedua, 
yakni metode wahdah dan metode kitabah. Hanya saja kitabah lebih memiliki fungsi 
sebagai penguat terhadap ayat yang sudah dihafal. Dalam hal ini, setelah penghafal 
selesai menghafal ayat kemudian ia menuliskan pada media yang telah disediakan. 
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5. Metode  Jama’i 
Yang dimaksud dengan metode ini ialah cara menghafal yang dilakukan secara 

bersama-sama, dipimpin oleh seorang instruktur/pembimbing. Metode ini dapat 
dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Pembimbing membacakan satu ayat atau beberapa ayat dan peserta didik 

menirukan secara bersama-sama. Kemudian instruktur membimbingnya dengan 
mengulang kembali ayat-ayat tersebut dan peserta didik mengikutinya. 

b. Setelah ayat-ayat itu dapat mereka baca dengan baik dan benar, selanjutnya 
mereka mengikuti bacaan instruktur tanpa melihat mushaf, demikian seterusnya 
sampai ayat-ayat itu benar-benar dapat dihafal. 

 
Pada prinsipnya semua metode di atas dipandang baik sebagai alternatif  untuk 

dijadikan pedoman menghafal Al-Quran sesuai dengan kebutuhan. Variasi metode 
akan menghilangkan kejenuhan dalam proses menghafal Al-Quran. 

 
G. Teknik Tahfizh al-Qur`an 

Untuk membantu mempermudah terhadap ayat-ayat yang sudah dihafal, 
diperlukan teknik menghafal yang baik, di antaranya sebagai berikut: 
1.  Pengulangan ganda 

Untuk mencapai tingkat hafalan yang baik, tidak cukup dengan sekali proses, 
pengulangan mutlak harus dilakukan. Misalnya, jika pada waktu pagi hari telah 
mendapatkan hafalan satu halaman maka untuk mencapai tingkat kemapanan hafalan, 
pada sore hari perlu diulang kembali. Hafalan dapat diaplikasikan dalam bacaan 
shalat. 
2. Tidak beralih pada ayat berikutnya sebelum benar-benar dikuasai 

Pada umumnya kecenderungan seseorang dalam menghafal al-Qur`an ialah 
ingin cepat-cepat selesai, atau cepat mendapat sebanyak-banyaknya. Hal ini 
menyebabkan proses menghafal menjadi tidak konstan, atau tidak stabil dan justru 
akan menambah beban terhadap hafalan karena banyaknya hafalan yang belum 
lancar. Oleh karena itu, hendaknya penghafal tidak beralih kepada ayat lain sebelum 
dapat menyelesaikan ayat-ayat yang sedang dihafalnya. 
3. Menghafal urutan-urutan ayat  

Untuk mempermudah proses ini, peserta didik dapat menggunakan mushaf al-
Qur`an yang biasa disebut dengan al-Qur`an pojok. Jenis mushaf al-Qur`an ini 
mempunyai ciri-ciri: 
a. Setiap juz terdiri dari sepuluh lembar (20 halaman) 
b. Pada setiap muka/halaman diawali dengan awal ayat, dan diakhiri dengan akhir 

ayat. 
Dengan menggunakan mushaf seperti ini, penghafal akan lebih mudah membagi-bagi 
sejumlah ayat dalam rangka menghafal rangkaian ayat-ayatnya. 
4. Menggunakan satu jenis mushaf 

Di antara strategi menghafal yang banyak membantu proses menghafal al-
Qur`an ialah menggunakan satu jenis mushaf. Hal ini perlu diperhatikan, karena 
pergantian penggunaan mushaf akan membingungkan pola hafalan. 
5. Memahami arti ayat-ayat yang dihafal 

Dengan mengerti arti/makna dari ayat yang dihafal, akan mempermudah dan 
memperkuat hafalan. 
6. Memperhatikan ayat-ayat yang serupa 

Banyak sekali ayat yang serupa/mirip di dalam al-Qur`an, sehingga penghafal 
harus jeli dan teliti terhadap ayat yang dihafal.  
7. Disetorkan pada seorang pembina/musyrif. 

Materi yang sudah dihafal hendaknya diperdengarkan (disimak) kepada 
pembina, untuk meluruskan jika terdapat bacaan yang keliru. 
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H. Sarana dan Prasarana 
Sarana prasarana sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan 

ekstrakurikuler. Untuk mencapai hasil yang optimal, kegiatan tahfizh al-Qur`an harus 
ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 

Secara umum, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan 
ekstrakurikuler tahfizh al-Qur`an adalah sebagai berikut: 
1. Tersedianya tempat belajar yang representatif, dapat berupa: 

e. Ruang kelas 
f. Aula atau ruang pertemuan 
g. Masjid atau mushalla 
h. Tempat lain yang memungkinkan 

2. Sumber belajar 
d. Kitab Al-Quran. 
e. Buku-buku kaidah tajwid. 

3. CD seni membaca al-Qur`an baik murattal maupun tilawah.  
4. Sarana dan media pembelajaran. 

e. Papan tulis atau white board. 
f. Alat perekam/tape recorder. 
g. Komputer/laptop, LCD proyektor, CD/DVD player dan sebagainya. 
 

I. Penilaian 
Penilaian kegiatan ekstrakurikuler tahfizh al-Qur`an merupakan hal yang harus 

dilakukan untuk mengetahui keberhasilan program dan mengukur tingkat pencapaian 
atau kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi menulis tahfizh al-Qur`an. 

Secara khusus evaluasi kegiatan ekstrakurikuler tahfizh al-Qur`an dilakukan 
dengan tujuan: 
6. Untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik setelah mengikuti program 

atau setelah mendapatkan pembinaan tahfizh al-Qur`an. 
7. Untuk mendiagnosis hambatan dan kesulitan-kesulitan peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tahfizh al-Qur`an. 
8. Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi penggunaan pendekatan dan metode 

dalam pembinaan. 
9. Untuk memberikan laporan perkembangan kemampuan peserta didik kepada 

orang tua dan stake holder yang terkait dengan pembinaan tahfizh al-Qur`an. 
10. Untuk bahan acuan dalam menentukan kegiatan remedial atau pengayaan bagi 

peserta didik setelah mengikuti pembinaan, termasuk kenaikan pada level yang 
lebih tinggi. 
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Berikut ini disajikan contoh penilaian: 
 

Penilaian Ekstrakurikuler Tahfizh al-Qur`an 
 

Nama Peserta didik  : ……………………. 
Kelas   : …………………………… 
Nama Produk  : Menghafal Surat an-Naba  

 

No ASPEK 
SKOR  

1 2 3 4 

1. Ketepatan kaidah tajwid    √ 

2. 
Ketepatan kaidah makharijul huruf dan 
sifatul huruf 

   √ 

3. Kelancaran bacaan    √ 

4. Kesempurnaan hafalan   √  

 Total Skor 15 

 
Keterangan     

4   =  Sangat Baik  
3   =  Baik  
2   =  Cukup 
1   =  Kurang 

 
Petunjuk Penskoran : 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 

 
 
Nilai diperoleh    15/16 x 100 = 93 (Sangat Baik) 
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Lampiran 4 
 

PANDUAN EKSTRAKURIKULER TILAWAH 
 
 

A. Rasional 

Al-Qur`an merupakan kalam (firman) Allah yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad Saw sebagai pedoman kehidupan bagi umat manusia. Dalam beberapa 
ayat disebutkan bahwa Al-Quran berfungsi sebagai “hudan” (petunjuk), “furqan” 
(pembeda), dan “syifa” (penawar). Dalam beberapa ayat al-Qur`an disebutkan bahwa 
bagi orang yang senantiasa menyandarkan hidupnya pada petunjuk (hidayah) dari 
Allah Swt, dia tidak akan pernah takut dan khawatir dalam menghadapi kehidupan baik 
di dunia maupun di akhirat. 

Fungsi al-Qur`an sebagai hudan, furqan, dan syifa akan dirasakan oleh 
seorang mukmin jika dia mampu membaca, memahami, dan mengamalkan isi 
kandungan al-Qur`an dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu perlu 
dikembangkan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan ummat Islam dalam 
memahami dan menghayati al-Qur`an. 

Peserta didik di sekolah merupakan generasi penerus yang diharapkan dapat 
memelihara dan menjaga keberlangsungan sebuah negara perlu dibekali dengan 
pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Bagi peserta didik yang beragama 
Islam, kemampuan membaca dan menulis al-Qur’an merupakan prasyarat mutlak yang 
harus dimiliki. Kemampuan membaca dan menulis al-Qur’an termasuk tagihan 
kompetensi yang terdapat pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), tetapi 
mengingat keterbatasan waktu pembelajaran PAI di sekolah, maka perlu 
dikembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung, salah satunya adalah 
ekstrakurikuler Pembinaan Tilawah al-Qur`an. 

Kegiatan ekstrakurikuler Pembinaan Tilawah al-Qur`an termasuk pada jenis 
pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kecakapan hidup (life skill), karena 
kemampuan membaca al-Qur’an dengan baik dan indah akan berdampak positif 
pribadinya dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari pentingnya 
al-Qur`an bagi kehidupan, pemerintah mengeluarkan regulasi perundang-undangan 
terkait dengan upaya peningkatan kemampuan baca tulis al-Qur`an bagi umat Islam 
dalam rangka peningkatan penghayatan dan pengamalan al-Qur`an dalam kehidupan 
sehari-hari. Di samping itu, pemerintah juga menggelar Pembinaan Tilawah al-Qur`an 
secara rutin dan berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai 
nasional. 
 
B. Tujuan 

Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler Pembinaan Tilawah al-Qur`an di 
sekolah  memiliki tujuan sebagai berikut : 
1. Meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an yang baik dan indah bagi peserta 

didik sebagai bekal dalam kehidupan mereka; 
2. Meningkatkan kualitas kekhusyuan dalam beribadah, terutama shalat berjama’ah, 

peserta didik muslim dipersiapkan untuk menjadi imam dalam shalat; 
3. Mempersiapkan genarasi yang akan berkiprah dalam kegiatan Pembinaan Tilawah 

al-Qur`an, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi 
kemasyarakatan. 

 
C. Pengertian Tilawah 

Makna tilawah awalnya adalah mengikuti (tabi’a atau ittaba’a) secara langsung 
dengan tanpa pemisah, yang secara khusus berarti mengikuti kitab-kitab Allah, baik 
dengan cara qira’ah (intelektual) atau menjalankan apa yang terkandung di dalamnya 
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(ittiba'). Oleh karena itu, tilawah dapat diartikan sebagai membaca yang bersifat 
spiritual atau aktifitas membaca yang diikuti komitmen dan kehendak untuk mengikuti 
apa yang dibaca dengan disertai sikap ketaatan dan pengagungan.  

Dalam konteks tugas para nabi dan rasul, kata tilawah lebih banyak digunakan 
dalam al-Qur’an daripada kata qira’ah. Banyak ayat yang menjelaskan hal ini, salah 
satunya dalam QS Ali Imran ayat 164.  

Syaikh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Majalis Syahri Ramadlan menguraikan 
cakupan makna tilawah ke dalam dua macam: 
1. Tilawah Hukmiyah, yaitu membenarkan segala informasi al-Qur`an dan 

menerapkan segala ketetapan hukumnya dengan cara menunaikan perintah-Nya 
dan menjauhi larangan-Nya. 

2. Tilawah Lafzhiyah, yaitu membacanya secara verbal. Makna in yang disebutkan 
oleh Rasulullah saw dalam sebuah hadits yang berbunyi : 

 
Diriwayatkan dari ‘Utsman bn ‘Affan ra, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:  
“Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari al-Qur’an dan mengajarkannya 
kepada orang lain." (HR. Al-Bukhori) (Imam Nawawi, 1999: 116) 
 

D. Jenis-Jenis Lagu dalam Tilawah Al-Qur’an 
Terdapat tujuh lagu yang sering digunakan dalam membaca al-Qur’an, 

termasuk dalam kegiatan Pembinaan Tilawah al-Quran, yaitu: bayyati, shaba, 
nahawan, ros, sika, dan jiharka. Tujuh lagu ini harus  dikuasai oleh seorang qari atau 
qari’ah yang berkecimpung dalam kegiatan tilawah al-Qur’an. 

Dalam proses pembelajaran tilawah terdapat tiga klasifikasi kemampuan 
penguasaan lagu tersebut, yaitu untuk tingkatan anak-anak minimal tiga lagu, remaja 
minimal lima lagu, dan dewasa tujuh lagu. Berikut tiga jenis lagu yang diharapkan 
dikuasai oleh peserta didik, yaitu: 
1. Bayyati 

Dalam pembelajaran tilawah al-Qur’an, bayyati merupakan lagu atau suara 
yang paling dasar. Lagu bayyati terbagi atas empat macam yaitu: 
a. Bayyati qoror, suara paling dasar; 
b. Bayyati nawa, suara sedang; 
c. Bayyati jawab, lagu yang suaranya bertingkatan tinggi; 
d. Bayyati jawabul jawab, lagu yang lebih tinggi suaranya/tingkatannya dari pada 

suara lagu jawab. 
2. Shaba 

Shaba merupakan lagu tingkatan kedua dari semua lagu yang terbagi atas tiga 
tingkatan nada, yaitu : 
a. Shoba asli, yaitu lagu yang tingkatan nadanya sedang seperti lagu bayyati nahwa, 

tingkatan nadanya berawal dari nada rendah, kemudian pertengahan meninggi 
dan berakhir rendah. 

b. Shoba ‘ajami/’ala ‘ajam, yaitu lagu yang tingkatan nadanya sudah memasuki suara 
tinggi, tingkatan nadanya berawal dari nada sedang terus meninggi, kemudian 
sedang lagi dan berakhir dengan nada tinggi.  

c. Shoba quflah bastanjar/qafiyah, yaitu lagu yang tingkatan nadanya juga memakai 
nada tinggi, tingkatan nadanya berawal dari nada tinggi, terus sedang, dan 
berakhir dengan nada rendah. 
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3. Hijaz 
Hijaz merupakan lagu tingkatan ketiga dari tujuh lagu yang terbagi atas tiga 

tingkatan nada, yaitu: 
a. Hijaz asli, tingkatan nadanya berawal dari nada sedang, kemudian pertengahan 

meniggi dan berakhir dengan nada sedang; 
b. Hijaz kar, tingkatan nadanya berawal dari nada tinggi, kemudian merendah, terus 

meniggi lagi dan berakhir dengan nada tinggi; 
c. Hijaz kar kur, tingkatan nadanya berawal dari nada tinggi, kemudian nada sedang, 

kemudian meninggi lagi danberakhir dengan nada tinggi. 
 
E. Kompetensi Tilawah al-Qur’an 

Kompetensi yang dikembangkan dalam tilawah al-Qur’an, di antaranya adalah : 
1. Tahsin tilawah al-Qur’an, yaitu penguasaan tajwid dalam membaca al-Qur`an yang 

meliputi :  
a. Makharijul huruf;  
b. Shifaatul huruf;  
c. Ahkaamul huruf, 
d. Ahkaamul mad wal qashr.  
2. Fashahah wal adab, yaitu kemampuan membaca al-Qur’an dengan fasih dan adab 

dalam membacanya yang meliputi :  
a. Ahkam al waqf wal ibtida’;  
b. Adabut tilaawah;  
c. Mura’atul huruf wal harakat; 
d. Mura’atul kalimat wal ayat.  
3. Lagu dan suara, yaitu kemampuan seni membaca al-Qur’an dengan 

memperhatikan:  
a. Vokal dan keutuhan suara; 
b. Kejernihan/kebeningan suara; 
c. kehalusan/kelembutan suara; 
d. Pengaturan napas. 
 
F. Metode Pembinaan 

Metode yang dapat digunakan dalam pembinaan tilawah al-Qur’an, di 
antaranya adalah: 
1. Metode Talaqqi 

Metode ini sering digunakan dan dianggap efektif. Pada metode ini, 
pembimbing dan peserta didik berhadapan langsung, sehingga  jika peserta didik 
melakukan kesalahan dalam membaca al-Qur’an bisa langsung diluruskan, baik yang 
berkenaan dengan tajwid, fashahah wal adab, maupun lagu dan suaranya. Beberapa 
kesalahan yang harus diperhatikan dalam membaca al-Qur’an, di antaranya : 
a. Al-Lahnul Jaliy 

Istilah ini menunjukkan kesalahan yang terlihat dengan jelas baik di kalangan 
awam maupun para ahli tajwid, yaitu: 
1) perubahan bunyi huruf dengan huruf lain; 
2) perubahan harakat dengan harakat lain; 
3) memanjangkan huruf yang pendek atau sebaliknya; 
4) Mentasydidkan huruf yang tidak seharusnya atau sebaliknya. 
b. Al-Lahnul Khafiy   

Istilah ini menunjukkan kesalahan ringan yang tidak diketahui secara umum, 
kecuali oleh orang yang memiliki pengetahuan mengenai kesempurnaan membaca al-
Qur`an, di antaranya: 
1) hukum-hukum pembacaan seperti membaca mad wajib muttashil atau lazim 

dengan dua atau tiga harakat; 
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2) tidak menerapkan kaidah ghunnah pada huruf-huruf yang seharusnya dibaca 
dengan ghunnah. 

 
2. Metode Drill 

Dengan metode ini peserta didik berlatih secara mandiri, baik dalam kegiatan 
terbimbing maupun di luar kegiatan. Dalam berlatih tilawah al-Qur’an, hal penting yang 
harus diperhatikan pula oleh peserta didik adalah pengaturan nafas, karena itu peserta 
didik perlu banyak melakukan olah raga pernafasan. 

 
G. Pola Pembinaan 

Pola pembinaan yang dapat dikembangkan dalam tilawah al-Qur’an, di 
antaranya adalah : 
1. Pola Individual 

Pola pembinaan tilawah al-Qur’an dilakukan secara individual karena ada 
perbedaan kemampuan yang mencolok di antara peserta didik. Secara individual 
peserta didik dibimbing sesuai dengan tingkat kemampuannya. 

2. Pola Klasikal 
Pola pembinaan tilawah al-Qur’an secara bersama-sama dalam kelompok. Pola ini 
dapat dijadikan sebagai syi’ar dan untuk menumbuhkan motivasi  di antara peserta 
didik. Dalam proses pembelajaran, pembimbing tilawah al-Qur’an dapat 
memanfaatkan peserta didik yang memiliki kemampuan lebih untuk menjadi tutor 
sebaya. 
 

H.  Sarana dan Prasarana 
Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler Pembinaan Tilawah al-Qur’an dapat 

mencapai hasil yang optimal jika didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana 
yang memadai. Secara umum, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan 
ekstrakurikuler tilawah al-Qur’an adalah 
5. Tersedianya tempat belajar yang representatif, dapat berupa: 
i. Ruang kelas 
j. Aula atau ruang pertemuan 
k. Masjid atau mushalla 
l. Tempat lain yang memungkinkan 
6. Sarana dan media pembelajaran 
h. Kitab al-Qur’an; 
i. CD pembelajaran tilawah al-Qur’an; 
j. Komputer/laptop, LCD proyektor, SD/DVD player dan sebagainya. 
 
I. Evaluasi 

Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler Tilawah al-Qur’an merupakan hal yang harus 
dilakukan untuk mengetahui keberhasilan program dan mengukur tingkat pencapaian 
atau kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi tilawah al-Qur’an. 

Secara khusus evaluasi kegiatan ekstrakurikuler Tilawah al-Qur’an dilakukan 
dengan tujuan: 
11. Untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik setelah mengikuti program 

atau setelah mendapatkan pembinaan tilawah al-Qur’an. 
12. Untuk mendiagnosis hambatan dan kesulitan-kesulitan peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Tilawah al-Qur’an. 
13. Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi penggunaan pendekatan dan metode 

dalam pembinaan. 
14. Untuk memberikan laporan perkembangan kemampuan peserta didik kepada 

orang tua dan stakeholder yang terkait dengan pembinaan tilawah al-Qur’an. 
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15. Untuk bahan acuan dalam menentukan kegiatan remedial atau pengayaan bagi 
peserta didik setelah mengikuti pembinaan, termasuk kenaikan pada level yang 
lebih tinggi. 

 
Berikut ini disajikan contoh penilaian. 

 
PENILAIAN EKSTRAKURIKULER TILAWAH AL-QURAN 

 

No Nama 

Aspek Yang Dinilai 
Jumlah 

Tajwid Fashohah Lagu 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  

1 Ade x     x    x   10 

2               

Dst
. 

              

 
Jakarta, ………………….. 
Guru Pembimbing, 

 
................................... 

  
Keterangan: 
Sangat Baik = 4 
Baik   = 3 
Cukup   = 2 
Kurang  = 1 
 
Petunjuk Penskoran : 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 

 

 

Nilai diperoleh    10/12 x 100 = 83,3 ( Sangat Baik ) 
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Lampiran 5 
 

PANDUAN EKSTRAKURIKULER KALIGRAFI 
 

A. Rasional 
Kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi merupakan kegiatan pembinaan keterampilan 

menulis indah teks Arab berdasarkan kaidah yang benar. Sasaran program ini adalah 
peserta didik SMP yang berminat dan/atau memiliki bakat dalam bidang seni kaligrafi. 
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi generasi 
qur`ani, yaitu generasi yang mencintai al-Qur’an, berkomitmen dengan al-Qur`an serta 
menjadikan al-Qur`an sebagai bacaan dan pandangan hidup sehari-hari. 
Rasulullah SAW bersabda: 

 
Diriwayatkan dari ‘Utsman bn ‘Affan ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-
baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur`an dan mengajarkannya kepada 
orang lain." (HR. Al-Bukhori) (Imam Nawawi, 1999: 116) 

 
Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mas’ud ra,ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda, 
“Barangsiapa membaca  satu huruf dari Kitabullah, maka ia memperoleh satu 
kebaikan, dan satu kebaikan berlipat sepuluh kali. Aku tidak katakan alif lam mim itu 
satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf”(HRTirmidzi). 
 
B. Tujuan 

Tujuan program ekstrakurikuler kaligrafi al-Qur`an ini antara lain agar peserta 
didik dapat: 
3. Memiliki kemampuan menulis kaligrafi al-Qur`an dengan kaidah-kaidah ilmu 

kitabah, yaitu kaidah khattiyah dan kaidah imla’iyyah. 
4. Mengetahui dan mampu menulis huruf al-Qur’an, baik berupa huruf tunggal, huruf 

sambung di awal, di tengah dan di akhir, serta rangkaian huruf yang sudah 
menjadi kalimat atau ayat. 

5. Menggali dan menyalurkan potensi serta hasrat seninya ke dalam kegiatan yang 
religius sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah 
SWT. 

 
C. Pengertian Kaligrafi dan Jenis-jenisnya 
2. Pengertian Kaligrafi 

Kaligrafi berasal dari bahasa Yunani, kalios yang berarti indah dan graphe yang 
artinya tulisan. Kaligrafi atau sering dikenal dengan istilah khat, menurut Syaikh 
Syamsuddin al-Akhfani dalam Irsyadul Qashid, khat adalah suatu ilmu yang 
memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, letak-letaknya, dan cara-cara 
merangkai menjadi sebuah kalimat tersusun.  

Menurut D. Sirojuddin AR (2006: 3), kaligrafi Islam adalah seni menulis huruf 
Arab dengan indah yang isinya mengenai ayat-ayat al-Qur`an atau al-hadits. Khat 
adalah rangkaian huruf-huruf hijaiyah yang memuat ayat-ayat al-Qur`an maupun al-
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hadist ataupun kalimat hikmah yang rangkaian hurufnya dibuat dengan proporsi yang 
sesuai, baik jarak maupun ketepatan sapuan huruf. 

Kesimpulannya, kaligrafi merupakan seni menulis huruf Arab dengan indah, 
merangkai susunan huruf-huruf tunggal, tata letak, dan cara-cara merangkai menjadi 
sebuah kalimat tersusun, yang isinya mengenai ayat-ayat al-Qur`an atau al-hadits. 
3. Jenis-jenis Khat 

Terdapat beberapa jenis kaligrafi yang populer serta dikenal luas oleh para 
pecinta seni kaligrafi di Indonesia,seperti: khat naskhi, riq’ah, tsulus, kufi, diwani, dan 
farisi. Keenam jenis khat ini dapat dikembangkan oleh Guru PAI sebagai salah satu 
kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri bagi peserta didik yang memiliki 
minat dan bakat pada seni kaligrafi al-Qur’an. 

Berikut ini contoh jenis-jenis khat  yang dimaksud: 
 

1. Naskhi 4. Kufi 

 
 

 

 

2. Riq’ah   5. Diwani 

 

 

 

 
3. Tsulus 6. Farisi 

 
 

 
 

 
 

D. Pemetaan Kompetensi Menulis al-Qur`an 
Kompetensi menulis merupakan suatu komplemen kompetensi yang dipelajari 

oleh peserta didik dalam melengkapi kompetensi membaca al-Qur`an. Peserta didik, 
dapat dikatakan telah mencapai kompetensi menulis al-Qur`an dengan baik dan benar 
apabila ia telah dapat menulis ayat-ayat al-Qur`an berdasarkan kaidah berikut: 
1. Kaidah imla’iyyah, yaitu kaidah penulisan yang mengacu pada kaidah bahasa 

Arab (nahwu-sharaf) yang diaplikasikan pada ayat-ayat al-Qur`an tertentu yang 
sering digunakan dalam ibadah harian, seperti dalam pemenggalan kata (kalimat), 
penulisan mad dan sebagainya. 
Contoh: Penulisan kata (kalimat)  

 
Harus ditulis secara utuh , tidak boleh dipenggal seperti ini : 

 

 
2. Kaidah khattiyah, yaitu kaidah penulisan yang mengacu pada ketentuan tatacara 

menulis huruf Arab dengan benar, seperti menuliskan bentuk dan letak huruf, 
konsistensi dalam ukuran penulisan tinggi, rendah dan besarnya huruf,  misalnya:  

a. Tinggi huruf “Alif” harus sama di manapun letaknya. 
b. Penulisan huruf “Ba” dan “Fa” harus diletakkan pada garis dasar; kepala “Waw”, 

“Fa” dan “Qaf” harus di atas garis dasar; sedangkan perut “Nun”, “Sin” dan “Ya” 
harus diletakkan di bawah garis dasar. 
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c. Penulisan gerigi (asnan) pada huruf “Sin” jumlahnya tidak boleh lebih atau kurang 
dan posisinya diletakkan pada garis dasar. 

 
Berikut ini adalah instrumen tes/seleksi kemampuan menulis kaligrafi al-Qur`an 

yang dapat digunakan untuk pemetaan kemampuan peserta didik serta tindak lanjut 
pembinaannya. 
 

Instrumen Tes/Seleksi  
Kemampuan Menulis al-Qur’an 

 
 

 
Keterangan: 
1. Belum Benar menulis Nomor 1, masuk kategori Pembinaan Tingkat Dasar 
2. Benar menulis Nomor 1, namun belum rapih menulis nomor 2, masuk dalam 

kategori Pembinaan Tingkat Lanjutan 
3. Benar dan Rapih Nomor 2, masuk kategori Pembinaan Tingkat Mahir 
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Data Hasil Seleksi Kemampuan Menulis Kaligrafi al-Qur’an 
Peserta Didik SMP… …………………………………….. 

Tahun Pelajaran ……… 
Kelas  :       
Semester : 

No Nama Peserta didik 
Kelompok 

Kemampuan Keterangan 

D L M 

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

Dst.      

 
D : Dasar      
L : Lanjutan 
M : Mahir 
 
 
 
 
 
E. Pembinaan Kompetensi  Menulis Kaligrafi al-Qur`an 

Mengingat tingkat kemampuan peserta didik berbeda-beda, maka langkah 
kegiatan pembinaan menulis kaligrafi al-Qur`an harus disesuaikan dengan tingkat 
kemampuan peserta didik, sebagaimana tercermin dalam tes penempatan, sebagai 
berikut: 
4. Tingkat Dasar, peserta didik baru mengenal huruf hijaiyah dan tanda baca, namun 

belum bisa menuliskannya dengan benar sesuai kaidah.   
5. Tingkat Lanjutan, peserta didik sudah mengenal huruf hijaiyah dan tanda baca 

serta dapat menuliskannya dengan benar, meliputi: huruf tunggal, huruf sambung 
di awal, di tengah dan di akhir; tanda baca fathah, kasrah dan dlammah; 
fathatain,kasratain dan dlammatain; sukun serta tasydid, tetapi belum dapat 
menuliskan kalimat dalam bentuk khat  naskhi dengan rapih. 

6. Tingkat Mahir, peserta didik telah memiliki kemampuan menulis rangkaian kalimat 
atau ayat al-Qur`an dalam bentuk khat naskhi dengan benar. 

Langkah-langkah pembinaan keterampilan menulis kaligrafi al-Qur`an dapat 
dilakukan berdasarkan kelompok peserta didik hasil seleksi, yaitu: 
3. Tingkat Dasar, langkah-langkah pembinaannya adalah: 

a. Pembinaan difokuskan pada penguasaan khat naskhi 

b. Peserta didik dibimbing menulis huruf tunggal dengan mengikuti contoh. 

c. Peserta didik dibimbing menulis tanda baca, seperti: fathah, kasrah dan dlammah; 
fathatain,kasratain dan dlammatain; sukun serta tasydid dengan mengikuti contoh. 

d. Apabila peserta didik telah mampu menulis huruf tunggal, maka dilanjutkan 
dengan latihan menulis huruf sambung (huruf awal, huruf tengah, dan huruf akhir). 

Jakarta,  2015  
Penguji/Penyeleksi 
 
 
 
………………………………… 
NIP.   
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e. Guru PAI atau pembina ekstrakurikuler memonitor dan memberikan penilaian 
terhadap perkembangan kemampuan peserta didik. Hasil penilaian tersebut 
kemudian dijadikan bahan untuk menentukan ketingkat selanjutnya. 

4. Tingkat Lanjutan, langkah-langkah pembinaannya adalah: 
a. Pembinaan difokuskan pada penguasaan khat naskhi. 
b. Pembinaan diarahkan pada penyempurnaan penulisan variasi bentuk huruf, 

misalnya bentuk huruf “Jim”, “Mim”, “Ha” dan seterusnya. 
c. Peserta didik diberikan latihan menyalin ayat agar tangannya semakin lentur 

sehingga tulisannya semakin bagus. 
d. Peserta didik diberi latihan dengan mencontoh pada karya-karya master. 
5. Tingkat Mahir, langkah-langkah pembinaannya adalah: 
a. Penguasaan aneka jenis khat, seperti: khat Naskhi, Riq’ah, Tsulus, Kufi, Diwani, 

dan Farisi. 
b. Menulis dengan menggunakan berbagai alat, seperti: kalam, kuas, tinta cina, cat 

air (akrilik) dan cat minyak 
c. Menulis dalam berbagai media tulis, seperti: art paper, kanvas, triplek, dinding dan 

lain-lain. 
d. Menulis untuk keperluan naskah (teks resmi), mushaf dan hiasan. 
e. Pengembangan kreatifitas seni baik yang bersifat tradisional maupun modern. 
 
F. Metode Pembelajaran 

Banyak cara yang dapat ditempuh untuk belajar menulis kaligrafi al-Qur’an.  
Allah Swt memberikan jaminan dalam QS Thaha ayat 2 bahwa mempelajari al-Qur`an 
itu tidaklah susah. 

 
 “Kami tidak menurunkan al-Qur`an kepadamu agar kamu menjadi susah.”  

 
Hal ini ditegaskan  dalam QS al-Qamar ayat 17 sebagai berikut: 

 
 “Dan sesungguh-sungguhnya telah Kami mudahkan al-Qur`an untuk pelajaran, maka 
adakah orang yang mau mengambil pelajaran (mempelajarinya)?” 

 
Allah Swt menegaskan kemudahan mempelajari al-Qur`an tersebut hingga  

diulang  4  kali dalam  surat  yang sama,  yakni  pada ayat 17, 22, 32 dan 40. 
Kemampuan profesional seorang pendidik dituntut untuk dapat menguasai 

berbagai macam model dan metode pembelajaran. Dalam pembelajaran klasikal 
pendidik dapat menggunakan berbagai macam metode pembelajaran, demikian juga 
saat pembelajaran privat/individual tidak kurang metode yang bisa dipilih oleh pendidik 
untuk digunakan dalam pembinaan terhadap peserta didik. 

Beberapa pertimbangan dan kriteria dalam menentukan penggunaan metode 
pembelajaran, diantaranya: 
1. Kemampuan pendidik dalam penggunaan metode. 
2. Kesesuaian dengan materi yang akan diajarkan. 
3. Kesesuaian dengan ragam kemampuan peserta didik. 
4. Jumlah peserta didik dan alokasi waktu. 
5. Dukungan sarana dan prasarana. 
6. Situasi dan kondisi proses pembelajaran. 
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1. Metode Uktub 
Metode uktub adalah metode yang digunakan untuk mendampingi metode 

pembelajaran Iqra’. Penyebutan metode uktub sebenarnya bukan merupakan istilah 
baku, namun lebih populer di kalangan para penggunanya. Pengarangnya sendiri 
menggunakan istilah yang diambil dari al-Qur`an yang merupakan rangkaian dari 
perintah “Iqra’’ yakni “Allama bil qalam”. Metode ini memiliki karakteristik kemampuan 
peserta didik dalam menyalin atau menirukan tulisan berupa huruf, lafazh ataupun 
ayat.  

Metode ini diterapkan untuk melatih keterampilan peserta didik menulis secara 
cermat sesuai dengan naskah yang ia salin, baik dari jenis huruf, bentuk huruf ataupun 
ketepatan tulisan. Selain itu dengan menyalin peserta didik diharapkan dapat 
membaca secara berulang-ulang ayat/kalimat yang ia salin sehingga dapat 
mendukung terhadap aspek hafalannya. 
2. Metode Lemka 

Metode ini ditemukan oleh D.Sirojuddin AR, dosen Fakultas Adab IAIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta, pada tahun 1986. Istilah Lemka diambilkan dari nama organisasi 
yang dibinanya, yaitu Lembaga Kaligrafi Al-Qur’an.  

Metode ini disusun berdasarkan karakteristik kesamaan huruf-huruf Hijaiyah 
dengan mengikuti rumus baku yang ditemukan oleh Ibnu Muqlah, seorang khattat yang 
termasyhur pada jaman kekhalifahan Abbasiyyah. Menurut Ibnu Muqlah, tulisan huruf-
huruf al-Qur`an akan tampak indah dan serasi dalam komposisi huruf yang tepat dan 
harmonis, jika menggunakan standar “Alif”, titik belah ketupat dan lingkaran. 

Secara sederhana, gambar rumus-rumus tersebut adalah sebagai berikut: 

 
 
 

Peserta didik dapat mengikuti pelajaran dengan mudah karena dalam metode ini 
dijelaskan langkah-langkah menggoreskan pena secara terperinci disertai dengan 
contoh yang jelas. 
 
3. Metode Imla’ 

Metode ini di masyarakat lebih dikenal dengan sebutan dikte, yaitu  menulis 
huruf  atau kalimat al-Qur`an sesuai dengan apa yang dilafalkan  oleh 
pendidik/pembimbing. Metode ini bermanfaat untuk melatih keterampilan peserta didik 
menuliskan bacaan-bacaan yang dilafalkan oleh pendidik/orang lain. 

Karakteristik metode ini menuntut konsentrasi peserta didik dalam 
mendengarkan dan memahami setiap bacaan ayat al-Qur`an yang dilafalkan oleh 
pendidik dalam proses pembelajaran sehingga  ketepatan tulisan sesuai dengan yang 
diucapkan oleh pendidik. Demikian halnya pendidik pun dituntut untuk melafalkan 
secara tegas dan jelas makharijul huruf ayat al-Qur`an sehingga tidak menimbulkan 
kesalahan dalam menulis. Keterampilan menulis melalui metode imla ini dapat pula 
digunakan dalam latihan di antara sesama peserta didik, sehingga dapat menciptakan 
suasana belajar yang lebih aktif. 
 
G. Sarana dan Prasarana 

Sarana prasarana sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan 
ekstrakurikuler. Untuk mencapai hasil yang optimal, kegiatan menulis kaligrafi al-
Qur`an harus ditopang dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 

Secara umum, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan menulis 
kaligrafi al-Qur`an adalah: 
1. Tersedianya tempat belajar yang representatif, dapat berupa: 
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a. Ruang kelas 
b. Aula atau ruang pertemuan 
c. Masjid atau mushalla 
d. Tempat lain yang memungkinkan 

2. Sumber belajar 
a. Kitab al-Qur`an 
b. Buku-buku belajar menulis kaligrafi al-Qur`an, di antaranya: 
c. Seni Kaligrafi al-Qur`an (D. Sirojuddin AR), Kaidah Menulis dan Karya-karya 

Master (D. Sirojuddin AR), Al-Khat Al-‘Arabi (Hasyim Muhammad Al-Baghdadi) 
dan sebagainya. 

3. Sarana dan media pembelajaran 
a. Papan tulis atau white board 
b. Kapur tulis berwarna, spidol white board ukuran besar, spidol warna ukuran 

kecil, pena khat. 
c. Buku strimin (corak catur), kertas gambar, kain kanvas, papan triplek 
d. Tinta cina, tinta rooring, kuas lukis berbagai ukuran, cat akrilik dan cat minyak 

aneka warna. 
e. Komputer/laptop, LCD proyektor, SD/DVD player dan sebagainya 
f. Alat peraga lain, seperti: contoh karya-karya Master Kaligrafi, gambar atau 

lukisan kaligrafi dan sebagainya. 
 

H. Evaluasi 
Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi al-Qur`an merupakan hal yang harus 

dilakukan untuk mengetahui akan keberhasilan program dan mengukur tingkat 
pencapaian atau kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi menulis 
kaligrafi al-Qur`an. 

Secara khusus evaluasi kegiatan ekstrakurikuler Kaligrafi al-Qur`an dilakukan 
dengan tujuan: 
1. Untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik setelah mengikuti program 

atau setelah mendapatkan pembinaan kaligrafi al-Qur’an. 
2. Untuk mendiagnosis hambatan dan kesulitan-kesulitan peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler Kaligrafi al-Qur`an. 
3. Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi penggunaan pendekatan dan metode 

dalam pembinaan. 
4. Untuk memberikan laporan perkembangan kemampuan peserta didik kepada 

orang tua dan stake holder yang terkait dengan pembinaan Kaligrafi al-Qur’an. 
5. Untuk bahan acuan dalam menentukan kegiatan remedial atau pengayaan bagi 

peserta didik setelah mengikuti pembinaan, termasuk kenaikan pada level yang 
lebih tinggi. 
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Contoh penilaian  
 

Penilaian Ekstrakurikuler Kaligrafi al-Qur`an 
 

Nama Siswa  : Muhammad Sayyid Wafa Al-Faiz 
Kelas   : VII/A 
Nama Produk  : Khat Naskhi 

 

No ASPEK 
 SKOR  

 1 2 3 4 

1. Ketepatan kaidah Khattiyah   √   

2. Ketepatan kaidah Imlaiyyah    √  

3. Keindahan tulisan    √  

4. Kerapian dan kebersihan     √ 

 Total Skor  12 

 
Keterangan     

4   =  Sangat Baik  
3   =  Baik  
2   =  Cukup 
1   =  Kurang 

 
Petunjuk Penskoran : 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 

 
 
Nilai diperoleh    12/16 x 100 = 75 ( Baik ) 
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Lampiran 6 
 

PANDUAN EKSTRAKURIKULER MUHADHARAH 
 

A. Rasional 
 Islam adalah agama dakwah yang mendorong umatnya untuk 
menyebarluaskan ajarannya sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing. 
Seseorang yang memiliki kemampuan berdakwah melalui tulisan, hendaknya ia 
mengoptimalkan kemampuannya. Demikian pula dengan orang yang memiliki 
kemampuan berbicara yang baik, dituntut untuk berdakwah melalui retorika yang 
mampu memikat jamaah. 

Sebagai sebuah kewajiban, berdakwah tentu bukan hanya sebatas bentuk 
ketaatan kepada perintah Allah SWT, tapi lebih dari itu merupakan pengabdian kepada 
kebenaran, bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang benar dan 
menyelamatkan, maka ajarannya yang luhur harus disampaikan kepada setiap 
manusia. 
 Menurut Abu Zahra, seorang da’i harus memiliki karakteristik hati yang ikhlas, 
mengetahui retorika dan media, memahami isi Al-Qur’an dan sunnah, serta 
menjauhkan diri dari hal yang haram dan syubhat. Salah satu cara untuk mewujudkan 
hal tersebut tentunya dengan upaya mempersiapkan dan menyediakan kader-kader 
da’i (mubaligh) yang memiliki persiapan mental dan intelektualitas mumpuni, sehingga 
akan tercetak guru, da’i, atau bahkan kiai dan ulama yang mempunyai pengetahuan 
agama luas.  
 Berkaitan dengan hal tersebut, sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki 
fungsi sebagai tempat pengajaran, pemahaman, dan pendalaman ajaran Islam. Selain 
itu, sekolah berupaya menyikapi realita tersebut dengan mengadakan kegiatan yang di 
dalamnya berisi pembelajaran mengenai teknik-teknik berbicara di depan orang 
banyak dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah yang dikenal dengan istilah 
muhadharah. 

 
B. Tujuan 

Tujuan program ekstrakurikuler muhadharah antara lain: 
1. Memberikan pemahaman tentang ajaran Islam  yang benar 
2. Memberikan bekal kepada peserta didik agar mempunyai keberanian untuk 

berbicara di depan orang banyak. 
3. Memberikan pelatihan kepada para peserta didik untuk mampu berbicara di depan 

orang banyak. 
4. Memberikan bekal tentang teknik dan pesan-pesan berdakwah dengan baik. 
5. Menggali dan menyalurkan potensi peserta didik dalam bidang muhadharah.  

 
C. Pengertian Muhadharah 
 Muhadharah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata kerja hadhara-yuhadhiru-
muhadharatan yang berarti hadir, menghadiri, berkumpul. Akan tetapi pada 
perkembangan selanjutnya kata ini identik dengan pengertian latihan berpidato. 
 Kegiatan muhadharah identik dengan khithabah yaitu pengetahuan tentang 
bagaimana cara berkomunikasi dengan menggunakan seni atau kepandaian berbicara 
(berceramah). Khithabah sering dikatakan sebagai suatu teknik atau metode dakwah 
yang banyak diwarnai oleh ciri karakteristik bicara seorang da’i pada suatu aktivitas 
dakwah. Dalam muhadharah, siswa diajarkan untuk berceramah dengan penguasaan, 
teknik, materi, dan gaya bahasa yang baik sehingga mampu menarik pendengar. 
Melalui kegiatan muhadharah, siswa dilatih berbicara di depan orang banyak (teman-
temannya) layaknya seorang da’i yang sedang berdakwah menyampaikan pesan-
pesan dakwahnya. 
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 Muhadharah sering diartikan sebagai kegiatan latihan pidato semata. Namun 
dalam pelaksanaannya di sekolah, kegiatan muhadharah dapat dikembangkan menjadi 
beberapa kegiatan yang lebih spesifik dan aplikatif dalam mempersiapkan para siswa 
ketika kelak terjun di masyarakat, misalnya, latihan MC/ pembawa acara, pidato, 
latihan khutbah jumat, teknik-teknik dalam bidang moderator, beragam jenis sambutan 
dalam suatu kegiatan, dan lain-lain. 

 
D. Persiapan Muhadharah 
 Sebelum malaksanakan muhadharah, beberapa faktor perting yang perlu 
dipersiapkan antara lain: 
1. Menentukan Tujuan Muhadharah 

Dalam menentukan tujuan muhadharah, perlu ditentukan tujuan  apakah  untuk 
memberitahukan sesuatu, menghibur para audien, atau membujuk dan mempengaruhi 
pada audien untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu. 
2. Menentukan Topik Muhadharah 

Tema muhadharah ialah pokok pikiran atau inti permasalahan yang diuraikan. 
Tema yang baik adalah singkat, padat, berisi tegas dan dapat dipercaya serta hangat 
dibicarakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.Setelah menentukan tema, 
maka langkah selanjutnya ialah memilih dan menentukan topik muhadharah sehingga 
pendengar dapat mengetahui materi muhadharah yang sedang disampaikan. Dalam 
memilih topik yang baik, perlu diperhatikan pula hal-hal sebagai berikut : 
a. Topik yang dipilih hendaknya bukan topik asing yang sama sekali belum diketahui 

oleh audien, tetapi bukan pula yang sudah sering didengar oleh para audien 
sehingga kurang menarik bagi para audien. 

b. Topik yang dipilih hendaknya menarik perhatian, baik pembicaraan maupun 
pendengar. Adapun topik yang dapat menarik perhatian pendengar ialah : 
1) Topik itu mengenai persoalan pendengar sendiri. 
2) Merupakan jalan kelaur dari suatu kemelut yang tengah dihadapi; 
3) Merupakan persoalan yang tengah ramai dibicarakan masyarakat, ataupun 

persoalan yang jarang terjadi. 
c. Topik yang dibahas hendaknya tidak melampaui daya tangkap pendengar atau 

sebaliknya terlalu mudah untuk daya tangkap pendengar. 
d. Topik yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan waktu yang disediakan. 
e. Topik yang dipilih hendaknya tidak menimbulkan kontroversi seperti masalah 

khilafiah (perbedaan madzhab.) 
3. Memahami  Obyek Muhadharah 

Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan agar muhadharah yang disampaikan tepat 
sasaran pada pendengarnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada obyek 
muhadharah adalah: 
a. Latar belakang pendidikan  
b. Sosial ekonomi kehidupan. 
c. Tingkat keberagamaan. 
d. Suku bangsa dan golongan, dan sebagainya 
4. Membuat Kerangka Muhadharah 

Dalam membuat kerangka muhadharah, perlu dilengkapi dengan bagian-bagian 
penting, waktu yang disediakan, serta ayat-ayat dan hadits yang perlu disampaikan 
kepada pendengar.  Kerangka muhadharah sangat berperan sebagai rambu-rambu 
sehingga muhadharah tidak keluar dari permasalahan atau topik yang sedang 
disampaikan. 
5. Menentukan Metode Muhadharah 

Beberapa metode yang dapat digunakan dalam  muhadharah adalah: 
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a. Metode menghafal 
 Metode menghafal yaitu membuat suatu rencana muhadharah lalu 
menghafalkannya kata demi kata dari awal hingga akhir. Penyajian materi muhadharah 
dengan metode ini bukan saja direncanakan, tetapi juga ditulis secara lengkap 
kemudian dihafal kata demi kata. 
b. Metode Naskah 
 Metode naskah adalah berpidato dengan menggunakan naskah yang telah 
dibuat sebelumnya. Penyajian metode ini pada umumnya digunakan dalam 
muhadharah-muhadharah resmi. Muhadharah dengan metode ini memerlukan latihan 
yang cukup agar tidak menimbulkan suatu tirai antara pembicara dengan pendengar, 
seperti mata pembicara selalu ditujukan kearah naskah  sehingga pembicara tidak 
bebas menatap pendengarnya. 
c. Metode Impromtu 
 Metode ini disebut juga metode serta merta, yakni membawakan pidato / 
muhadharah tanpa persiapan terlebih dahulu dan hanya mengandalkan pengalaman 
dan wawasan. Metode ini sangat berguna dalam keadaan darurat tapi kegunaannya 
terbatas pada kesempatan yang tidak terduga itu saja.  Pengetahuan pembicara yang 
ada kaitannya dengan situasi dan kepentingan saat itu akan sangat menolong 
pembicara. 
d. Metode Ekstemporan (tanpa naskah)  
 Metode ini sangat dianjurkan karena merupakan jalan tengah. Uraian yang 
akan dibawakan dengan metode ini direncanakan secara cermat dan dibuat catatan-
catatan penting, yang sekaligus menjadikan urutan uraian itu. Kadang-kadang 
disiapkan konsep naskah dengan tidak perlu menghafal kata-katanya. Dengan 
menggunakan catatan-catatan tersebut diatas, pembicara dengan bebas berbicara 
serta bebas pula memilih kata-kata sendiri. Catatan hanya digunakan untuk mengingat 
urutan–urutan idenya.  
 Untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam menyampaikan muhadharah, 
sering metode-metode di atas digabungkan. Penggabungan metode yang paling 
banyak dilakukan ialah metode naskah dan metode ekstemporan. 
6. Mempertimbangkan Efek Muhadharah 

Muhadharah dianggap baik dan berhasil jika mempunyai efek atau pengaruh 
yang menggugah hati pendengar. Efek dan pengaruh suatu muhadharah tergantung 
dari sisi materi muhadharah yang disampaikan dan bagaimana gaya orang yang 
menyampaikan muhadharah tersebut. 

Di antara ciri-ciri muhadharah yang baik adalah: 
a. Memiliki tujuan yang jelas. 
b. Isinya mengandung kebenaran. 
c. Cara penyampaiannya sesuai dengan karakter pendengar. 
d. Dapat menciptakan suasana yang efektif dengan pendenganr. 
e. Penyampaiannya jelas dan menarik. 
f. Menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas: 

1) Artikulasi adalah cara melafadzkan bunyi bahasa 
2) Intonasi adalah naik turunnya dalam mengucapkan kalimat 
3) Volume adalah kuat lemahnya mengucapkan kata atau kalimat. 

 
E. Praktik Kegiatan Muhadharah 
 Ketika menyampaikan muhadharah di atas mimbar atau podium, perlu 
diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Aktivitas di mimbar 
a. Penampilan seorang penceramah: 

1) Pakaian harus rapi 
2) Wajah selalu senyum 
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3) Sikap badan tegak dan santai 
4) Adanya keseimbangan gerak 
5) Adanya keserasian dalam pembicaraan 
6) Tunjukkan rasa percaya diri. 

b. Pandangan seorang penceramah, harus : 
1) Tampak seramah mungkin 
2) Adanya kontak mata dengan audience 
3) Pandangan merata keseluruh audience. 

c. Suara seorang penceramah itu hendaknya : 
1) Dapat didengar 
2) Pengaturan intonasi 
3) Bahasa bervariasi; 
4) Disesuaikan dengan intonasi dan kondisi 
5) Menyelesaikan  muhadharah dengan nada rendah. 

d. Gaya seorang penceramah hendaknya : 
1) Adanya selingan seperti humor (cerita, lagu-lagu, peragaan, dan 

sebagainya) 
2) Sekali-kali dapat digunakan suatu pertanyaan 
3) Adanya do’a sebagai kekuatan dalam berceramah 
4) Alunan suara yang syahdu ( aura, nuansa, suasana ) 

2. Beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam muhadharah : 
a. Kesalahan dalam penampilan dan sikap : 

1) Penampilan yang tidak bersemangat 
2) Kurang ada kontak mata dengan pendengar 
3) Hanya mengarahkan mata dan perhatian pada satu titik atau tempat 

didalam ruangan 
4) Gerak-gerik yang tidak terkontrol 
5) Tangan dimasukan kedalam jaket atau saku celana 
6) Tidak tenang, sehingga melenggang ke sana ke mari. 

b. Kesalahan dalam berbicara : 
1) Terlalu banyak mengulang 
2) Tempo bicara yang terlalu cepat 
3) Suara yang monoton tidak ada tinggi rendah 
4) Terlalu banyak bunyi-bunyian yang menggangu sebagai tanda bahwa orang 

tidak menguasai bahan misalnya : eh,e,u...dan sebagainya. 
5) Penggunaan dan penerapan kata-kata asing yang salah. 
6) Melafadzkan ayat yang kurang tepat dan kurang fasih. 

 
Setelah memahami hal-hal diatas, selanjutnya praktik muhadharah 

dilaksanakan dengan sistematika sebagai berikut: 
1. Pembukaan 
 Dalam pembukaan muhadharah, pembicara hendaknya memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut:  
a. Mengucapkan salam pembukaan yang tepat dan mantap. 
b. Mengucapkan hamdalah. 
c. Mengucapkan shalawat nabi Muhammad saw. 
d. Mengutip satu ayat atau hadits nabi Muhammad saw. 
e. Menyapa orang-orang yang hadir atau audien. 
f. Menyampaikan tema ceramah. 
2. Isi Muhadharah 

Isi muhadharah hendaknya: 
a. Menguraikan dari tema yang telah ditentukan. 
b. Menghindari hal-hal yang khilafiah. 
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c. Menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. 
d. Menyampaikan isi pidato secara sistematis. 
e. Mengutip ayat-ayat dan hadits yang relevan. 
3. Penutup Muhadharah 
a. Menyampaikan kesimpulan isi muhadharah. 
b. Menyampaikan harapan terkait dengan isi muhadharah. 
c. Pesan dan saran pada audien (bila perlu). 
d. Permohonan maaf atas kesalahan dan kekhilafan. 
e. Mengajak hadirin untuk bersama-sama berdoa. 
f. Salam penutup. 
 
F. Penilaian 

Penilaian kegiatan muhadharah merupakan hal yang harus dilakukan untuk 
mengetahui keberhasilan program dan mengukur tingkat pencapaian atau kemajuan 
peserta didik dalam menguasai kompetensi hal-hal yang berkaitan dengan 
muhadharah. Secara khusus penilaian kegiatan muhadharah dilakukan dengan tujuan: 
1. Untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik setelah mengikuti program 

kegiatan yang telah ditetapkan. 
2. Untuk mendiagnosis hambatan dan kesulitan-kesulitan peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler muhadharah. 
3. Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi penggunaan pendekatan dan metode 

dalam pembinaan. 
4. Untuk memberikan laporan perkembangan kemampuan peserta didik kepada 

orang tua dan stake holder yang terkait dengan kegiatan muhadharah. 
5. Untuk bahan acuan dalam menentukan kegiatan tindak lanjut, dalam bentuk 

remedial atau pengayaan bagi peserta didik setelah mengikuti kegiatan.  
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Berikut ini adalah contoh format penilaian kegiatan ekstrakurikuler muhadharah: 
 

Penilaian Ekstrakurikuler Muhadharah 
Satuan Pendidikan : SMP ……………… 
Nama Siswa : …………………………………. 
Kelas  : ……………… 
 

No ASPEK PENILAIAN 
Kriteria 

Skor Sangat 
Baik 

Baik Cukup Kurang 

1. Ekspresi      

2. Substansi/isi pidato      

3. Intonasi       

4. Ayat / hadits yang relevan      

5. Fasohah Bacaan ayat/hadits      

6. Kelancaran      

Jumlah Skor:  

Keterangan Nilai 

Sangat Baik   = 4  
Baik               = 3  
Cukup           = 2  
Kurang          = 1 

  = …..…. 
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Lampiran 7 
 

PANDUAN EKSTRAKURIKULER NASYID 
 

A. RASIONAL 
Kegiatan ekstrakurikuler merupakan perangkat operasional kurikulum, yang 

perlu disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan/kalender pendidikan 
satuan pendidikan. Kegiatan ini menjembatani kebutuhan perkembangan peserta didik 
yang berbeda satu sama lainnya, seperti perbedaan sense akan nilai moral dan sikap, 
bakat, kemampuan, dan kreativitas. Melalui partisipasinya dalam kegiatan 
ekstrakurikuler peserta didik dapat belajar dan mengembangkan kemampuan 
berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, serta menemukan dan 
mengembangkan potensinya. Kegiatan ekstrakurikuler juga memberikan manfaat 
sosial yang besar. 

Kegiatan ekstrakurikuler nasyid merupakan sebagai salah satu jenis kegiatan 
seni alternatif yang berkembang dan banyak diminati oleh masyarakat. Nasyid memiliki 
ciri khas tersendiri mengangkat tema humanis religius. 

Keberadaan kegiatan ekstrakurikuler nasyid dapat mengimbangi musik-musik 
konvensional yang berdampak negatif terhadap mental peserta didik. Kegiatan 
ekstrakurikuler nasyid berfungsi sebagai hiburan, sarana mengekspresikan perasaan 
dan mengembangkan bakat minat. Kegiatan ekstrakurikuler nasyid juga berfungsi 
sebagai sarana untuk melestarikan budaya bangsa yang bernafaskan Islam. 

 
B. TUJUAN 

Tujuan kegiatan ekstrakurikuler nasyid antara lain: 
1. Untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam bidang nasyid. 
2. Untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berekspresi melalui 

nasyid. 
3. Sebagai sarana menumbuhkan kecintaan peserta didik terhadap ajaran Islam. 
4. Sebagai sarana berdakwah untuk mensyiarkan Islam melalui kesenian. 

  
C. PEMBINA KEGIATAN 

Adapun pembina kegiatan ekstrakurikuler nasyid yaitu: 
1. Guru Pendidikan Agama Islam yang mempunyai kemampuan membina kegiatan 

ekstrakurikuler nasyid;  
2. Guru mata pelajaran lain atau pelatih yang mempunyai kemampuan membina 

kegiatan ekstrakurikuler nasyid; 
 

D. PESERTA KEGIATAN 
Adapun peserta kegiatan adalah seluruh peserta didik beragama Islam 

yang mempunyai minat dan bakat terhadap kegiatan ekstrakurikuler nasyid, 
yang direkrut melalui mekanisme penjaringan bakat dan minat oleh sekolah. 

 
E. KOMPETENSI NASYID  
1. Pengertian Nasyid  

Nasyid merupakan salah satu seni Islam  dalam bidang seni suara berupa 
nyanyian yang bercorak Islam dan mengandung kata-kata memuji Allah Swt.,kisah 
para nabi, nasihat, dan yang sejenisnya. Nasyid biasanya dinyanyikan 
secara acappela.  

Nasyid juga  berfungsi sebagai media dakwah, karena esensi dari nasyid 
terkandung lirik-lirik lagu  yang bertemakan keislaman, keimanan, ketakwaan kepada 
Allah Swt, terhadap nabi (khususnya Nabi Muhammad Saw), nasihat dan ajakan untuk 
mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya, ajakan untuk 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Seni_Islam&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Allah
http://id.wikipedia.org/wiki/Nabi
http://id.wikipedia.org/wiki/Acappela
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senantiasa melakukan perbuatan yang baik, peringatan dan larangan untuk tidak 
melakukan perbuatan nista dan dosa, dan hal-hal lain yang sejenisna.  Dengan 
demikian diharapkan bahwa materi dakwah yang disampaikan melalui nasyid ini bisa 
dihayati dan dipahami secara mendalam oleh audien. 
2. Pemetaan Kompetensi Nasyid 

Kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik sebagai anggota 
ekstrakurikuler nasyid, antara lain: 
a. Kemampuan notasi. 
b. Kemampuan teknik vokal.  
c. Kemampuan melatih tampilan dan ekspresi. 
d. Kemampuan membuat aransemen lagu. 
e. Kemampuan memilih lagu yang bernuansa Islami. 
f. Formasi dan koreografi. 
g. Bloking Panggung. 
3. Pembinaan  Kompetensi Nasyid 

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki dalam nasyid adalah aransemen, 
yang berarti teknik pengaturan suara, baik itu untuk dinamika dan susunan lagu, 
maupun manajemen suara untuk mencapai harmonisasi suara. Untuk menguasai ilmu 
aransemen dibutuhkan pengetahuan akan musik itu sendiri dan juga teknik notasi. 
Setelah memahami teknik notasi diperlukan pula penerapannya dalam penyusunan 
notasi untuk harmonisasi suara. Harmonisasi suara akan dapat dicapai dengan 
mendalami ilmu chord/kunci nada dalam alur suatu lagu. 
a. Notasi 
1) Tangga Nada dan Interval 

Notasi disusun dari berbagai macam nada, dan nada itu sendiri terdiri dari 
berbagai macam jenis sesuai dari daerah asalnya. Nada yang berasal dari Jawa, 
China dan Jepang adalah nada pentatonic yang berarti terdiri dari 5 nada yaitu 3 4 5 7 
1 3, dan nada diatonis yang terdiri dari 8 nada. Nada-nada yang tersusun itu disebut 
tangga nada yang terdiri dari : 

 C          D         E           F          G          A         B        C’ 
1(do) – 2(re) – 3(mi) – 4(fa) – 5(sol) – 6(la) – 7(si) – 1’(do) tinggi. 
 1          1           ½          1          1           1            ½ 
 
Contoh di atas diambil dari kunci dasar C. Di atas dapat dilihat bahwa jarak 

nada/ interval nada dari C rendah sampai dengan C tinggi bermacam-macam. 
Khususnya nada dari yang ketiga 3 (mi) /E ke nada keempat 4 (fa) / F dan nada ke 
tujuh 7 (si) / B ke nada kedelapan 1’(do tinggi) / C’ adalah ½ nada, ini sudah 
merupakan hukum interval nada. 
2) Kunci Nada / Chord. 

Tangga nada diatonis terbagi menjadi dua macam yakni  : 
a) Tangga nada diatonis mayor  :  C D E F G A B C’ 
b) Tangga nada diatonis minor  :   A B C D E F Gis A’ 

Kesimpulannya bahwa nada diatonis mayor dimulai dari nada C, sedangkan 
nada diatonis minor dimulai dari A yaitu nada keenam dari nada dasar. Untuk melihat 
penerapannya, dapat di lihat di dalam tabel berikut ini: 
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KUNCI 
MAYOR 
DASAR 

SUSUNAN 
NADA 

KUNCI 
MINOR 

SUSUNAN 
NADA 

C 1 – 3 – 5 A minor 6 – 1 – 3 

D 2 – 4# - 6 B minor 7 – 2 – 4# 

E 3 – 5# - 7 Cis minor 1# - 3 – 5# 

F 4 – 6 – 1’ D minor 2 – 4 – 6 

G 5 – 7 – 2 E minor 3 – 5 – 7 

A 6 – 1# - 3 Fis minor 4# - 6 – 1# 

B 7 – 2# - 4# G minor 5 – 6# - 2 

 
Adapun teknik mencari nada minor adalah sebagai berikut: 

a) Jika Kunci dasarnya adalah C, ambil nada ke 6 yaitu A. Atau dengan kunci 
dasar sebagai contoh kita ambil saja G maka : nada ke enamnya adalah E. 

b) Jika Kunci Mayor Dasar diminorkan caranya dengan mengurangi ½ nada pada 
nada ke 3. Misalnya A mayor yang tersusun dari 6 – 1# - 3 menjadi 6 – 1 – 3. 
Atau C mayor  1 – 3 – 5 menjadi 1 – 2# - 5. 
Susunan nada di atas disebut akord / chord / kunci nada.  Akord adalah 

sekumpulan nada yang dibunyikan secara bersamaan.  Akord dibagi menjadi tiga 
bagian yaitu: 

a) Akor Tonika yaitu terdiri dari : 1 – 3 – 5 di mana 1(do) berlaku sebagai bass. 
Sifat dari akord ini stabil, tenang dan bulat. Peranan akord ini di dalam satu lagu 
adalah sebagai akord pusat untuk tangga nada mayor dan juga sebagai 
penutup lagu mayor.  

b) Akord Dominan yang terdiri dari : 5 – 7 – 2. Sifat akord ini tidak tenang dan 
selalu ingin bergerak ke Tonika. 5 (sol) di sini  berlaku sebagai bass. Akord ini 
berfungsi sebagai variasi perpindahan akord dari akord pusat di dalam suatu 
lagu ke nada lagu yang lebih rendah. 

c) Akord Subdominan yang terdiri dari  :  4 – 6 – 1’.  Sifat akord ini tidak tenang 
dan selalu ingin kembali ke Tonika dan berfungsi untuk bergerak dari Tonika ke 
puncak lagu (Reff / Chorus). 

 
Berikut ini adalah catatan akord apa saja yang bisa dimainkan dalam suatu lagu 

sesuai kaidah ketiga jenis akord tadi. 
 

Akord 
Dasar 
Tonika 

Akord 
Domina

n 
Akord Tonika 

Minor Pembantu 
Tonika 

Minor 
Pembantu 
Dominan 

Minor Pembantu 
Subdominan 

C  1 3 5 G  5 7 2’ F  4  6 1’ A m  6 1’ 3’ E 3 5# 7 D m 2 4 6 

D  2 4# 6 
A  6 1#’ 
3’ 

G  5 7 2’ B m 7 2’ 4#’ 
Fis 4# 6# 
1# 

E m 3 5 7 

E  3 5# 7 
B  4# 7 
2#’ 

A 6 1#’ 3’ Cis m 1# 3 5# 
Gis 5# 1’ 
2#’ 

Fis m 4# 6 1#’ 

F  4 6 1’ C  1 3 5 Bes  6# 2 D m  2 4 6 A  6 1#’ 3’ G m 5 6# 2 

G  5 7 2’ 
D  2 4# 
6 

C 1 3 5 E m  3 5 7 B 7 2#’ 4#’ A m  6 1’ 3 

A  6 1#’ 
3’ 

E 3 5# 7 D 2 4# 6 Fis m 4# 6 1#’ 
Cis 1# 4 
5# 

B m 7 2’ 4# 

B 7 2#’ 
4#’ 

Fis 4# 
6# 1# 

E 3 5# 7 Gis m 5# 7 2#’ 
Dis 2# 5 
6# 

Cis m 1# 3 5# 
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3) Ketukan 
Selain notasi itu memiliki berbagai macam nada, setiap nada sendiri dalam suatu 

lagu memiliki nilai nada dan ketukan yang terdiri dari not 1/64(1/16 ketuk), 1/32(1/8 
ketuk), 1/16(1/4 ketuk), 1/8(1/2 ketuk), ¼ (1 ketuk), not ½(2 ketuk), not 1 (4 ketuk). 
b. Teknik Vokal 

Sumber suara manusia adalah pita suara. Pita suara ini terletak di pangkal 
kerongkongan manusia. Pita suara dapat bergetar dan mengeluarkan suara akibat 
udara yang dikeluarkan dari tubuh manusia melalui kerongkongan. Getaran suara yang 
keluar itu masih amat lemah, tetapi diperkuat oleh adanya ruang resonansi dalam 
tubuh kita. Yang dimaksud dengan ruang resonansi adalah rongga mulut, rongga dada 
dan rongga kepala.  Berikut ini akan diterangkan beberapa petunjuk teknis yang 
mungkin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan suara yang indah  : 
1) Jasmani maupun rohani dalam keadaan prima. 
2) Menggunakan pernapasan diafragma. 
3) Menarik nafas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkannya sedikit demi sedikit. 
4) Menggunakan pernapasan dengan hidung bukan dengan mulut. 
5) Posisi badan rileks, tidak kaku / tegang. 
c. Teknik Pernafasan 

Secara umum ada tiga macam teknik pernapasan, yaitu : 
1) Pernapasan dada. 

Teknik pernapasan dada mengambil napas dengan membusungkan dada, 
sehingga dada terangkat ke atas. Teknik pernapasan ini tidak baik digunakan  dalam 
bernyanyi, karena menyebabkan rongga dada, bahu, leher dalam keadaan tegang, 
sehingga alat-alat suara dalam tenggorokan dan alat-alat pernapasan seperti trachea / 
pita suara dan paru-paru dalam rongga dada menjadi kaku. Akibatnya akan 
menghasilkan suara yang tegang dan kaku pula. 
2) Pernapasan perut. 

Teknik pernapasan perut mengambil napas dengan membusungkan perut. 
Teknik pernapasan ini memang tidak menimbulkan ketegangan pada rongga dada, 
leher dan bahu, Tetapi teknik ini tidak dapat menghasilkan suara yang tinggi dan keras. 
3) Pernapasan diafragma. 

Teknik pernapasan diafragma adalah teknik yang paling tepat digunakan pada 
saat menyanyi, karena pada waktu mengambil napas sekat ronga badan / diafragma 
mengembang. Tepatnya diafragma terletak antara rongga dada dan perut. 

 
F. METODE PEMBINAAN  
1. Metode Drill 

Metode drill disini adalah metode dengan cara mengulang-ulang suatu syair 
atau  lagu sampai mahir. 
2. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi yang dimaksud di sini merupakan metode yang 
menggunakan peragaan atau menyanyikan langsung suatu lagu sehingga peserta 
menjadi jelas bagaimana suatu lagu harus dinyanyikan. 

 
G. SARANA PRASARANA 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler nasyid membutuhkan sarana dan 
prasarana. Adapun prasarana yang dibutuhkan adalah tempat melaksanakan kegiatan 
yang nyaman dan memadai. Tempat tersebut bisa musholla, aula, serta ruangan 
lainnya yang memadai untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler nasyid.  

Sedangkan sarana yang dibutuhkan, antara lain : 
1. Stand flute yang berfungsi untuk mencari dan mengingatkan nada dasar. 
2. Sound system. 
3. Buku lagu-lagu Islami. 
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4. Papan tulis (white board) dan spidol. 
5. Seragam untuk penampilan. 
 
H. PENILAIAN 

Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler nasyid harus dilakukan  untuk mengetahui 
akan keberhasilan program dan mengukur tingkat pencapaian atau kemajuan peserta 
didik dalam menguasai seni suara tersebut.  Secara khusus evaluasi kegiatan 
ekstrakurikuler nasyid dilakukan dengan tujuan: 
16. Untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik setelah mengikuti program 

ekstrakurikuler nasyid. 
17. Untuk mendiagnosis hambatan dan kesulitan-kesulitan peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan. 
18. Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi penggunaan pendekatan dan metode 

dalam pembinaan. 
19. Untuk memberikan laporan perkembangan kemampuan peserta didik kepada 

orang tua dan stakeholder yang terkait dengan pembinaan ekstrakurikuler nasyid. 
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Adapun contoh penilaian disajikan sebagai berikut: 
 

FORMAT PENILAIAN NASYID 
Nama peserta didik : …………….   
Kelas     : ………… 
Kegiatan Ekstrakurikuler : Nasyid 

 
A. BIDANG SUARA/VOKAL 

NO KOMPONEN PENILAIAN 
NILAI 

KET. 
1 2 3 4 5 

1 Teknik vokal/ improvisasi       

2 Jangkauan nada/ tinggi rendahnya nada       

3 Farashering/ pengaturan pernafasan       

4 Ekspresi/ penghayatan       

5 Kekompakan koor/ harmonisasi nada       

Jumlah    

B. BIDANG PENAMPILAN 

NO KOMPONEN PENILAIAN 
NILAI 

KET. 
1 2 3 4 5 

1 Formasi/ blocking       

2 Keseimbangan gaya/ gerak       

3 Keserasian kostum & make up       

4 Kekompakan gerak       

5 Adab       

Jumlah    

Jumlah point A + B   

Skor akhir   

 
..................., .............................. 
Pembina, 

 
 

................................................... 
 

Keterangan penilaian: 
1. Kurang sekali 
2. Kurang 
3. Cukup 
4. Baik 
5. Baik sekali 

 
Petunjuk Penskoran : 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
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Lampiran 8 
 

PANDUAN EKSTRAKURIKULER SENI MUSIK ISLAMI 
 

A. RASIONAL 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang. Pengembangan potensi peserta 
didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional tersebut dapat 
diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan 
dalam program kurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah program kurikuler yang 
alokasi waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum. Jelasnya, bahwa kegiatan 
ekstrakurikuler merupakan perangkat operasional (supplement dan complements) 
kurikulum, yang perlu disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan/kalender 
pendidikan satuan pendidikan. 

Kegiatan ekstrakurikuler menjembatani kebutuhan perkembangan peserta didik 
yang berbeda; seperti perbedaan sense akan nilai moral dan sikap, kemampuan, dan 
kreativitas. Melalui partisipasinya dalam kegiatan ekstrakurikuler peserta didik dapat 
belajar dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang 
lain, serta menemukan dan mengembangkan potensinya. Kegiatan ekstrakurikuler juga 
memberikan manfaat sosial yang besar. 

Musik  dan manusia seperti halnya bagian dari dua sisi mata uang yang sulit 
untuk dipisahkan. Keduanya saling mengisai dan melengkapi. Manusia yang memiliki 
kebutuhan rohani selain kebutuhan fisik,  merasa perlu mengisinya dengan hiburan, 
seperti mendengarkan alunan musik atau mengungkapkan perasaan melalui musik. 
Seamentara itu, musik tidak akan pernah ada jika  tanpa kehadiran manusia sebagai 
penciptanya.  

Musik yang berkembang dan banyak diminati oleh para pelajar kita adalah 
musik- musik modern dengan lagu-lagu yang bertema percintaan, bahkan ada yang 
berbau porno. Musik tersebut membawa angan para peserta didik untuk memikirkan 
dan terobsesi dengan pesan lagu yang didengarnya. Hal itu tentu berakibat kurang 
baik. Peserta didik yang semestinya memikirkan pelajaran dan masa depan, namun 
mereka ternyata malah memikirkan hal-hal yang tabu dan kurang sopan.  

Keberadaan kegiatan ekstrakurikuler seni musik Islami akan dapat 
mengimbangi pengaruh kurang baik dari musik-musik yang tidak bernafaskan Islam. Di 
satu sisi, kegiatan ekstrakurikuler seni musik Islami tetap berfungsi sebagai hiburan, 
sarana menuangkan perasaan dan mengembangkan bakat minta, namun disisi lain 
juga bisa tetap mengontrol para peserta didik untuk senantiasa berada pada kegiatan 
yang bermanfaat dan mengandung nilai syi’ar Islam. Kegiatan ekstra kurikuler seni 
musik Islami juga berfungsi sebagai sarana untuk melestarikan budaya bangsa yang 
bernafaskan Islam. 

 
B. TUJUAN 

Adapun tujuan kegiatan ekstrakurikuler seni musik Islami di sekolah, antara 
lain: 
5. Untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam bidang seni musik 

Islami. 
6. Untuk memberikan wadah kepada peserta didik dalam berekspresi melalui seni 

musik Islami. 
7. Sebagai sarana menumbuhkan ghirah peserta didik terhadap ajaran agama Islam. 
8. Sebagai sarana untuk mensyiarkan agama Islam. 
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C. PENGERTIAN DAN JENIS SENI MUSIK ISLAMI  
1. Pengertian 

Seni musik merupakan salah satu cabang seni yang menggunakan olahan 
vokal, harmoni, melodi, ritme, dan tempo sebagai sarana untuk mengekspresikan 
perasaan atau rasa emosi sang penciptanya. Dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan 
bahwa seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, yang 
dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap 
oleh indera pendengar (seni suara), indera pengelihatan(seni lukis), atau dilahirkan 
dengan perantaraan gerak (seni tari, drama). 

Definisi musik tidak hanya terbatas meliputi alat-alat musik saja, akan tetapi 
lebih luas dan bahkan mencakup segala bentuk bunyi-bunyian dan suara. Menukil 
pendapat seorang ahli bijak yang bergelar shahib al-samahah yang mendefinisikan 
musik dengan segala jenis dan bentuk suara yang bisa dinikmati dan enak 
didengarkan oleh telinga. Dari sini bisa dikembangkan definisi tersebut hingga meliputi 
segala aspek, baik di dalam hal ibadah maupun di luar ibadah. Contoh ketika 
seseorang memiliki suara merdu dan fasih dalam membaca al-Qur'an, di dalamnya 
terdapat seni musik suara yang mampu menggugah hati, dan nikmat didengar oleh 
telinga sang pendengarnya sampai karena keindahan suara merdu tersebut. Begitu 
pun alat-alat musik yang dengan indahnya di mainkan oleh ahlinya yang  
mengeluarkan suara musik mampu membuat seseorang menemukan imajinasi yang 
hilang, mengusir kepenatan pikiran, menerbangkan impian dan angan-angan serta 
mampu mengembalikan memori indahnya suatu kenangan. 

Secara historis, telah maklum bahwasanya masyarakat Madinah pada abad ke-
VI  telah menggunakan rebana sebagai alat musik pengiring dalam acara 
penyambutaan atas kedatangan Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya yang 
hijrah dari Mekkah. Masyarakat Madinah kala itu menyambut kedatangan Nab dengan 
qasidah thaala'al badru yang diiringi dengan alat musik rebana, sebagai ungkapan 
rasa bahagia atas kehadiran seorang Rasul yang membawa ajaran mulia dan kabar 
gembira kedamaian bumi Madinah saat itu. 

Alat musik rebana sempat digunakan pula sebagai sarana dakwah oleh para 
penyebar Islam. Dengan melantunkan syair-syair indah yang diiringi rebana, pesan-
pesan mulia agama Islam mampu dikemas dan disajikan lewat sentuhan seni artistik 
musik Islami yang khas dan memukau hati. Hingga sekarang, seiring kemajuan zaman, 
berbagai alat musik baru yang lebih canggih pun muncul dan berkembang luas. Islam 
sebagai agama yang penuh rahmah dan toleran, tidak akan pernah ketinggalan 
zaman, karena Islam adalah agama yang sholih likulli zaman wa makan. Substansi 
yang terkandung dalam ajaran Islam akan selalu mampu mengayomi perkembangan 
dan kemajuan zaman, di antaranya adalah dalam menyikapi seni musik yang akan 
selalu mewarnai kegiatan sehari-hari baik secara seremonial formal agama maupun 
hiburan. 

Sejarah telah mencatat, bahwa Wali Songo termasuk pelopor masuk dan 
tersebarnya agama Islam di Indonesia. Dengan sikap yang ramah dan penuh toleran, 
mereka mampu dengan mudah mengajak orang-orang yang pada saat itu mayoritas 
beragama Hindu menerima dan memeluk agama Islam. Dengan wasilah kesenian 
wayang dan musik gendingan yang diminati mayoritas masyarakat pada saat itu, 
mereka mampu mengubah substansi dari kebiasan yang jelek menjadi kebiasaan yang 
lebih bermakna dan membawa kebaikan. Begitu besar jasa Wali Songo dan seni musik 
bagi negeri ini. sehingga sampai saat ini Indonesia dinobatkan menjadi negara 
terbesar pemeluk agama Islamnya di seluruh dunia ini. 

Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulum Addin menukil sebuah kisah dari 
Mamsyad Addainuri, pernah berkata: Aku pernah mimpi bertemu Rasulullah SAW dan 
aku berkata, “wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang engkau ingkari/tidak 
disetujui dari sama’/nyanyian? Beliau bersabda, “saya tidak mengingkarinya, akan 
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tetapi katakan kepada mereka agar nyanyian itu diawali dan diakhiri dengan bacaan al-
Qur’an”. 

Syekh Habib Ali al-Jufri ketika ditanya pendapatnya mengenai hukum 
mendengarkan lagu yang diiringi musik, beliau berpendapat “tidak haram selama tidak 
mengandung kata-kata cabul yang dapat membangkitkan gairah seks”. 

Dalam Shahih Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah terdapat sebuah hadits yang 
artinya: 
“Dari  A’isyah r.a. ia berkata: Rasulullah s.a.w. pernah masuk dan menemukan 
bersamaku dua orang budak wanita sedang menyanyikan “lagu kemenangan suku 
Aws ketika mengalahkan suku Khazraj pada masa Jahiliyyah”. Maka Rasulullah 
berbaring di kasur. Kemudian masuklah Abu Bakr r.a. dan beliau menghardikku seraya 
berkata, “seruling setan di rumah Rasulullah!”. Maka Rasulullah s.a.w. berkata, 
“biarkan mereka!”. Ketika Abu Bakr memperhatikan yang lain, Sayyidatuna A’isyah 
memberi isyarat agar kedua budak wanita itu keluar.” 

Dari beberapa riwayat di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa seni musik 
dalam Islam tidak haram mutlak, diperbolehkan asal tidak digunakan untuk hal- hal 
yang membangkitkan nafsu, namun sebaliknya, digunakan untuk syiar Islam. 

 
2. Jenis- Jenis Seni Musik Islami 
a. Rebana 

Musik rebana merupakan salah satu dari sekian banyak seni tradisional yang 
ada di berbagai daerah Indonesia yang bernafaskan keislaman. Seni rebana 
mengandung nilai-nilai religius, etika, dan norma ajaran yang diduga dapat menjadi 
salah satu alternatif untuk membantu mengatasi krisis moral bangsa Indonesia dewasa 
ini. Seni rebana tidak hanya dilestarikan oleh komunitas pendukungnya di pesantren, 
melainkan juga telah dikembangkan menjadi seni komersial yang mampu memberikan 
kontribusi bagi kelangsungan hidup pendukungnya, baik secara sosial, politik, 
ekonomi, dan budaya. Dengan kemanfaatan tersebut, musik rebana dapat 
dipertimbangkan untuk menjadi salah satu materi pembelajaran seni di sekolah umum. 
Untuk mengoptimalkan fungsi musik rebana dalam dunia pendidikan, diperlukan 
pemahaman yang menyeluruh. Sekurang-kurangnya mencakup pemahaman terhadap 
makna-makna simbolik pada musik rebana, refleksi nilai-nilai dari musikalitas, dan 
perumusan metode pengajaran yang efektif dan efisien serta menyenangkan bagi 
peserta didik. 

Rebana juga dikenal sebagai salah satu instrumen khas pengiring alunan musik 
atau syair-syair Arab. Alat musik yang terbuat dari kulit kambing yang dikeringkan ini 
punya sejarah yang amat panjang.  

Rebana pun menjadi salah satu sarana dakwah bagi para penyebar Islam 
melalui lantunan syair-syair indah (yang diiringi Rebana) yang berisi pesan-pesan 
agama Islam. Sekitar abad 13 Hijriah, seorang ulama besar dari Yaman, Habib Ali bin 
Muhammad bin Husain al-Habsyi datang ke Indonesia dalam misi berdakwah 
menyebarkan agama Islam. Ia membawa sebuah kesenian Arab berupa pembacaan 
qasidah yang diiringi Rebana. Ia pun mendirikan majelis shalawat dan pujian-pujian 
kepada Rasulullah SAW. 
b. Marawis 

Marawis merupakan gendang kecil berdiameter 20 cm dengan tinggi 19 Cm. 
Alat ini terbuat dari kayu yang bagian tengahnya dilubangi. Alat ini yang menjadi ciri 
khas dari musik jenis ini, sehingga musik jenis ini pun disebut dengan Marawis. 

Kesenian marawis ini telah berusia kurang lebih 400 tahun yang semula 
berasal dari kawasan Kuwait. Pad awalnya alat ini hanya terdiri dari 2 jenis alat 
permainan saja yaitu hajir dan marawis dengan ukuran yang tidak seperti saat ini kita 
lihat, melainkan semacam sebuah rebana dengan berukuran cukup besar yang kedua 
sisinya dilapisi oleh kulit binatang. 



52 
 

Seni Islami ini dibawa ke Indonesia oleh para pedagang dan ulama yang 
berasal dari Yaman beberapa abad yang lalu. Kesenian ini disebut marawis karena 
menggunakan alat musik khas yang disebut marawis.  

Dalam Katalog Pekan Musik Daerah, Dinas Kebudayaan DKI, tahun 1997, 
terdapat tiga jenis pukulan atau nada, yaitu zapin, sarah, dan zahefah. Pukulan zapin 
mengiringi lagu-lagu gembira pada saat pentas di panggung, seperti lagu berbalas 
pantun. Nada zapin adalah nada yang sering digunakan untuk mengiringi lagu-lagu 
pujian kepada Nabi Muhammad SAW (shalawat). Tempo nada zafin lebih lambat dan 
tidak terlalu menghentak, sehingga banyak juga digunakan dalam mengiringi lagu-lagu 
Melayu. 
c. Seni Hadrah 

Hadrah adalah sebuah musik yang bernafaskan Islami yaitu dengan 
melantukan Shalawat Nabi diiringi dengan alat tabuhan dengan alat tertentu yang 
berasal dari Kebudayaan Timur Tengah. Hadrah adalah kesenian lokal yang harus 
dipertahankan dan termasuk drum ansamble yang biasa digunakan sebagai iringan 
untuk menyanyikan nyanyian yang sifatnya memuji agama Islam. Kesenian ini terdiri 
dari beberapa rebana antara 8 atau bahkan 10 rebana yang dimainkan dalam musik 
ensemble ini. Bahkan ada yang mengatakan kesenian ini bisa menyembuhkan 
penyakit stroke dan memperlancara peredaran darah. Hal ini cukup beralasan karena 
dalam memainkan alat musik dalam tradisi ini, para pemain memainkannya dengan 
cara memukul dengan tangan kosong. Hal inilah yang berdampak dalam 
memperlancar peredaran darah. Selain bernilai sejarah, ternyata kesenian ini juga 
dapat memberikan dampak-dampak positif lain. Tradisi ini adalah harta yang sangat 
berharga yang sangat perlu untuk dilestarikan. 

Hadrah adalah kesenian tradisional yang sangat berharga. Sebagai orang yang 
peduli dengan kesenian lokal, tentunya wajib hukumnya untuk melestarikan dan 
menjaga kesenian ini agar tidak hilang. Kesenian hadrah bukanlah kesenian yang 
boleh diremehkan. Untuk itu, sangat perlu bagi masyarakat untuk menyadari akan hal 
ini. Menjaga tradisi hadrah yang telah ada semenjak zaman yang cukup lama adalah 
suatu keharusan.  
d. Samrah 

Samrah adalah ansambel musik Betawi. Instrumen musiknya antara lain 
harmonium, biola, gitas, string bas, tamburin, marakas, banyo, dan bas betot. Dalam 
menyajikan sebuah lagu, unsur alat musik harmonium sangat dominan dan kini sudah 
langka. Maka orkes samrah disebut pula sebagai orkes harmonium. 

Istilah samrah berasal dari bahasa Arab "Samarokh" yang berarti "kumpul". 
Penamaan ini sesuai dengan kenyataan pada waktu yang lampau samrah ditampilkan 
pada saat-saat orang berkumpul setelah aeara "Maulid" dan "malam Angkat" dalam 
rangkaian upaeara pernikahan menurut tradisi Betawi, tanpa disediakan panggung 
cukup disediakan tempat tertentu saja. Pertunjukan musik dan tari Samrah lazim 
dilanjutkan dengan membawa cerita. 
e. Seni Qosidah 

Qasidah berasal dari kata “qasidah” (bahasa Arab), artinya 
“lagu”atau nyanyian”. Tetapi arti qasidah selanjutnya menunjuk kapada lagu dan musik 
dengan ciri tersendiri, yaitu lagu dengan syair-syair bertemakan agama Islam atau 
da’wah Islam. Qasidah juga menunjukkan grup kesenian dengan alat musiknya 
yang paling pokok adalah rebana, kecrek, dan lain-lain. Satu grup kesenian qasidah 
terdiri atas lima hingga delapan orang dengan memainkan rebana berbagai ukuran, 
dari yang paling kecil hingga rebana yang paling besar, dan ditambah dengan alat 
kecrek. Pada perkembangan selanjutnya kesenian qasidah dapat dimainkan 
dengan alat kesenian lainnya sesuai keterampilan seniman itu sendiri. 

Kesenian qasidah diadakan dengan maksud untuk memberikan hiburan musik 
dan seniman muslim berkreasi dengan maksud tertentu. Seni qasidah lahir 

http://www.rebana.net/dapatkan-yang-terbaik-di-sini.php
http://www.rebana.net/dapatkan-yang-terbaik-di-sini.php
http://www.rebana.net/dapatkan-yang-terbaik-di-sini.php
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bersamaan dengan kelahiran Islam. Untuk pertama kalinya, qasidah ditampilkan oleh 
kaum Anshar (penolong Nabi Muhammad saw. dan sahabat-sahabatnya dari kaum 
Muhajirin dalam perjalanan hijrah dari tanah kelahirannya (Mekkah) ke Yatsrib 
(Madinah). Pada saat itu beberapa kaum Anshar menyambut kedatangan Nabi dan 
mendendangkan lagu-lagu pujian diiringi dengan lantunan musik rebana. Lagu-lagu 
pujian saat itu pun melegenda hingga hari ini sebagai lagu klasik dan masih dapat 
dinikmati hingga sekarang. 

Dari segi isi syair lagu-lagu pada seni qasidah, para ulama membuat batasan, 
bahwa lagu qasidah haruslah mengandung pesan-pesan sebagai berikut: 
1) Mendorong keimanan kepada Allah dan Hari Akhir; 
2) Mendorong orang untuk beribadah dan taat terhadap Allah serta Rasulnya. 
3) Mendorong orang untuk berbuat kebajikan dan menjauhi ma’shiyat.  
4) Mendorong orang untuk bertindak amar ma’ruf dan nahyi munkar.  
5) Mendorong orang agar memiliki etos kerja tinggi dan berjiwa patriotis.  
6) Mendorong orang agar menjauhi gaya hidup mewah serta berbuat riya. 
7) Tidak menampilkan pornografi maupun porno-aksi dan menggugas syahwat. 
8) Tidak menampilkan syair yang cengeng sehingga membuat orang malas  bekerj a. 

Pemain Qasidah sedikitnya ada 8 orang, yang terdiri atas 
3 orang pemegang rebana kecil yang berfungsi sebagai melodi atau pengatur lagu,  4 
orang pemegang rebana besar; dari rebana ke-4 hingga ke-7 ukurannya bertambah 
besar, sehingga rebana ke-7 merupakan yang paling besar dan 1 orang pembawa alat 
musik kecrek yang bertugas mengiringi tabuhan ke-7 rebana tersebut. 

 
D. PEMETAAN KOMPETENSI SENI MUSIK ISLAMI 

Adapun kompetensi yang akan dicapai oleh peserta kegiatan ekstrakurikuler 
seni musik Islami, antara lain: 
1. Kemampuan memainkan berbagai alat musik tingkat dasar. 
2. Kemampuan memainkan berbagai alat musik tingkat mahir. 
3. Kemampuan memadukan pukulan antar alat musik. 
4. Kemampuan mengkombinasi pukulan alat musik dengan gerakan. 
5. Kemampuan menyanyikan lagu- lagu bernafaskan Islam. 
6. Kemampuan mengiringi lagu dengan alat musik. 

 
 
E. MEKANISME PEMBINAAN KOMPETENSI SENI MUSIK ISLAMI 

Berikut ini merupakan tahapan pembinaan kegiatan ekstra kurikuler seni musik 
Islami, yaitu: 
1. Rekrutmen Peserta Kegiatan 

Peserta kegiatan merupakan siswa kelas VII, VIII maupun IX SMP yang 
memiliki bakat dan minat pada kegiatan ekstra kurikuler seni musik Islami, dengan 
penjaringan peserta melalui penyebaran angket. Berikut ini adalah contoh angket yang 
dapat  digunakan untuk penjaringan peserta: 
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Angket Penjaringan Kegiatan Ekstra Kurikuler 
Nama Peserta Didik : 
Kelas   : 

No Pilihan Kegiatan Ekstra Kurikuler Check 
List* 

Alasan Memilih 

1 Seni Musik Islami   

2 Kaligrafi   

3 Nasyid   

4 Tilawah Al-Qur’an   

5 Tahfizh Al-Qur’an   

6 Jurnalistik Islam   

7 Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ)   

8 Muhadharah   

 Lain- lain   

 
*Berilah tanda check list (√ ) pada pilihan kegiatan yang kamu minati! 

 
2. Tes Kemampuan Awal Peserta Kegiatan 

Setelah dilakukan rekrutmen peserta kegiatan, maka tahap selanjutnya adalah 
tes kemampuan awal peserta kegiatan. Materi tes berupa kemampuan dasar 
memainkan instrumen seni musik Islami pada masing-masing alat. Tujuan tes 
kemampuan awal ini antara lain untuk memetakan kemampuan awal peserta kegiatan, 
selanjutnya menjadi bahan pengambilan keputusan untuk menentukan alat musik yang 
sesuai dengan kemampuan siswa. Tes ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan 
untuk menentukan masuk ke kelompok tingkat dasar atau mahir (bila ada pemilahan 
kelompok). 
3. Tes Vokal Peserta Kegiatan 

Tahap berikutnya, untuk mencari calon vokalis yang tepat, dilakukan tes vokal 
peserta kegiatan. Peserta yang dipilih seyogyanya lebih dari satu, kemudian dibina 
kemampuan vokalnya secara maksimal. 
4. Pembinaan Berkelanjutan 

Tahap selanjutnya adalah pembinaan berkelanjutan minimal satu minggu sekali 
pada waktu yang dijadwalkan bersama pihak terkait, yaitu sekolah, pembina dan 
peserta didik. 
 
E. METODE PEMBINAAN SENI MUSIK ISLAMI 
1. Metode Ceramah 

Metode ceramah atau disebut juga metode mau’izhah hasanah merupakan 
metode pembelajaran yang menekankan pada pemberian dan penyampaian informasi 
kepada peserta didik. Metode ceramah disebut juga metode memberitahukan atau 
lectured method, yakni menyampaikan sejumlah keterangan atau fakta- fakta tetapi 
dengan ceramah, dimaksud juga untuk menjelaskan atau menguraikan kepada peserta 
didik mengenai suatu masalah, topik atau pertanyaan. 
2. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi merupakan metode yang menggunakan peragaan untuk 
memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan 
sesuatu pada peserta didik. Demonstrasi merupakan metode mengajar yang sangat 
efektif, sebab membantu peserta didik untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri 
berdasarkan fakta (data) yang benar. Demonstrasi yang dimaksud adalah suatu 
metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. 
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3. Metode Tutor Sebaya 
Tutorial adalah bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian bimbingan, 

bantuan, petunjuk, arahan, dan motivasi agar siswa dapat efisien dan efektif dalam 
belajar. Subyek atau tenaga yang memberikan bimbingan dalam kegiatan tutorial 
dikenal sebagai tutor. Tutor dapat berasal dari guru atau pengajar, pelatih, pejabat 
struktural, atau bahkan peserta didik yang dipilih dan ditugaskan guru untuk membantu 
teman-temannya dalam belajar di kelas. Pengajaran tutoring merupakan pengajaran 
melalui kelompok yang terdiri atas satu peserta didik dan satu pengajar (tutor, mentor) 
atau boleh jadi seorang peserta didik mampu memegang tugas sebagai mentor, 
bahkan sampai taraf tertentu dapat menjadi tutor.  

Tugas guru adalah mengawasi kelancaran pelaksanaan metode ini dengan 
memberi pengarahan dan lain-lain. Dalam memilih tutor sebaya hendaknya 
diperhatikan segi kemampuan dalam penguasaan materi dan kemampuan dalam 
membantu orang lain.  

 
F. SARANA PRASARANA 

Dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler seni musik Islami dibutuhkan 
sarana dan prasarana. Adapun prasarana yang dibutuhkan adalah tempat 
melaksanakan kegiatan yang nyaman dan memadai. Tempat tersebut bisa mushalla, 
aula, serta ruangan lainnya yang memadai untuk melaksanakan kegiatan ekstra 
kurikuler seni musik Islami.  

Sedangkan sarana yang dibutuhkan, antara lain: 
6. Satu set atau lebih alat musik  

Alat musik yang digunakan menyesuaikan dengan jenis kegiatan 
ekstrakurikuler seni musik Islami yang dilaksanakan. Untuk pilihan seni marawis, alat 
musik yang dibutuhkan antara lain: hajir, marawis, dumbuk pinggang, dumbuk batu, 
simbal, tamborin, dan dalbuka atau caltiq. 
7. Seragam untuk pentas pertunjukan 

Seragam untuk pentas pertunjukan seni musik Islami harus sesuai dengan 
ketentuan busana muslim yang menutup aurat dan sopan. Warna boleh dipilih sesuai 
selera, untuk kostum panggung biasanya menggunakan warna yang mencolok. 
Sedangkan jumlah kostum menyesuaikan jumlah pemain, bila perlu diberi tambahan 
untuk pemain cadangan. Pemain cadangan diperlukan untuk menggantikan pemain inti 
apabila berhalangan.  
8. Buku lagu Islami 

Buku lagu Islami diperlukan untuk mengajar materi lagu-lagu Islami. Buku ini 
tidak hanya dibutuhkan untuk melatih vokalis, namun juga untuk melatih para pemain 
musiknya juga.   
9. Sound system 

Pengeras suara diperlukan agar pelatihan menjadi lebih efektif, suara vokalis 
terdengar jelas, tidak terganggung oleh suara instrumennya. Apabila tidak 
menggunakan pengeras, maka suara vokalis akan terganggu oleh kerasnya suara 
instrumen. 
10. Papan tulis (white board) dan spidol 

Papan tulis dan spidol dibutuhkan untuk menulis materi yang disampaikan oleh 
pembina, baik terkait dengan aransemen maupun sya’ir lagu. 
11. Lain-lain 
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G. PENILAIAN  
1. Penilaian Sikap 

Nama Siswa  :  
Kelas   :  

No ASPEK 
SKOR  

1 2 3 4 

1 Kedisiplinan     

2 Semangat Belajar     

3 Sopan Santun     

4 Interaksi sesama teman     

 Jumlah      

 Skor Perolehan  

 Nilai : (   

Kriteria Nilai 
4 : Sangat Baik 
3 : Baik 
2 : Cukup 
1 : Kurang 
 

2. Penilaian Ketrampilan 
a. Perkusi dan Aransemen 

No ASPEK 
SKOR  

1 2 3 4 

1 Variasi Pukulan     

2 Dinamisasi Permainan     

3 Kreatifitas     

4 Ritme dan Ketukan     

5 Kekompakan Pemain     

 Jumlah      

 Skor Perolehan  

 Nilai :    

 
b. Vokal 

 
 

Kriteria Nilai 
4: Sangat Baik 
3: Baik 
2: Cukup 
1: Kurang 

 
 
 

 

 

No ASPEK 
SKOR  

1 2 3 4 

1 Penguasaan Syair     

2 Keindahan Suara     

3 Pengaturan nafas     

4 Dinaminasi Lagu dan Musik     

5 Penghayatan     

 Jumlah      

 Skor Perolehan  

 Nilai :    



57 
 

Lampiran 9 
 

PANDUAN EKSTRAKURIKULER JURNALISTIK ISLAMI 
 

A. Rasional 
Jurnalistik merupakan dunia yang akrab dengan masyarakat baik melalui televisi, 

majalah, koran, bulletin,  radio dan internet.  Jurnalistik dapat mengasah keterampilan 
menulis  dan menarik orang untuk berpikir lebih mendalam. 

Demikian pula yang terjadi pada peserta didik SMP, berdasarkan pengamatan, 
perkembangan minat pelajar akhir-akhir ini, banyak yang mulai tertarik di bidang 
penulisan atau jurnalistik. Perkembangan positif di kalangan peserta didik SMP ini 
hendaknya disambut dengan baik oleh kalangan pendidikan dengan menyediakan 
kegiatan yang dapat mengembangkan bakat dan minatnya di bidang jurnalistik yang 
diberi sentuhan agama. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah membuat 
program ektrakurikuler jurnalistik Islam. 

Ekstrakurikuler Jurnalistik Islam, dimaksudkan untuk membangun kelompok-
kelompok jurnalistik Islam di tingkat peserta didik SMP. Kegiatan ini selaras dengan 
salah satu tujuan pendidikan nasional yaitu membuat anak terampil. Keterampilan 
yang ditawarkan dalam program ini adalah menulis. Penulisan yang beragam dapat  
menjadi pilihan peserta didik untuk mengekspresikan dirinya misalnya menulis artikel, 
berita, cerita pendek, puisi, novel dan sebagainya.  

Biasanya, sekolah-sekolah memiliki media berupa majalah dinding atau bulletin 
sekolah. Media tersebut perlu pengelolaan yang baik dan tulisan yang berkualitas agar 
dapat menjadi media informasi yang mencerahkan bagi siswa. Untuk menembangkan 
bakat siswa SMP dan menumbuhkan keterampilan menulis, maka siswa membutuhkan 
pelatihan di bidang jurnalistik Islam. Atas dasar tersebut, sudah selayaknya sebuah 
sekolah mempunyai suatu kegiatan yang dapat melatih peserta didik untuk dapat 
menulis yaitu kegiatan ekstrakurikuler di bidang jurnalistik Islam. 

 
B. Tujuan 

Tujuan diselenggarakannya ekstrakurikuler jurnalistik Islam  adalah: 
1. Jangka Panjang 
Siswa SMP dapat memperdalam dan memperluas serta mengembangkan bakat dan 
minat dalam bidang jurnalistik Islam. 
2. Jangka Pendek  
a. Melatih Siswa belajar bersosialisasi dengan orang lain. 
b. Melatih siswa belajar mengemukakan pikiran dan atau pendapat melalui tulisan. 
c. Menampung, membina serta mengembangkan bakat dan minat siswa dalam hal 

tulis menulis. 
d. Melatih siswa dapat menggali dan menyampaikan informasi atau berita. 
 
C. Pengertian Jurnalistik Islam  

Jurnalistik adalah kegiatan penyiapan, penulisan, penyuntingan, dan 
penyampaian berita kepada khalayak melalui saluran media tertentu. Jurnalistik 
mencakup kegiatan dari peliputan sampai kepada penyebarannya kepada masyarakat. 
Sebelumnya, jurnalistik dalam pengertian sempit disebut juga dengan publikasi secara 
cetak.  Jurnalistik juga bisa diartikan sebagai kegiatan menyiapkan, mencari, 
mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media 
berkala kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya. 

Adapun Jurnalistik Islami adalah  jurnalistik yang mengusung visi-misi syiar 
Islam. Ia dapat pula diartikan sebagai suatu proses meliput, mengolah, dan 
menyebarluaskan berbagai peristiwa dengan muatan nilai-nilai kebenaran yang sesuai 
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dengan ajaran Islam, khususnya yang menyangkut agama dan umat Islam kepada 
khalayak melalui saluran media tertentu. 

Pesatnya kemajuan media informasi dewasa ini cukup memberikan kemajuan 
yang signifikan. Media cetak maupun elektronik pun saling bersaing kecepatannya 
sehingga tidak ayal bila si pemburu berita dituntut kreativitasnya dalam penyampaian 
informasi. Penguasaan dasar-dasar pengetahuan jurnalistik merupakan modal yang 
amat penting manakala kita terjun di dunia ini. Keberadaan media tidak lagi sebatas 
penyampai informasi yang aktual kepada masyarakat, tapi media juga mempunyai 
tanggung jawab yang berat dalam menampilkan fakta-fakta untuk selalu bertindak 
objektif dalam setiap pemberitaannya. 

Setiap berita, artikel opini, ataupun feature yang mengandung seruan secara 
langsung dan tidak langsung, tersurat ataupun tersurat, untuk beriman, berbuat baik 
(beramal saleh), dan bertakwa kepada Allah Swt. masuk dalam kategori jurnalistik 
Islam. Jurnalistik Islam  masuk ke dalam jenis Crusade Journalism, yaitu jurnalistik 
yang memperjuangkan nilai-nilai tertentu, yakni nilai-nilai Islam. Jurnalistik Islami 
mengemban misi ‘amar ma'ruf nahi munkar (QS 3:104). Jurnalistik Islam juga masuk 
kategori Jurnalisme Profetik (Jurnalisme Nabawi), yaitu jurnalistik yang mengemban 
misi (risalah) kenabian --menegakkan tauhid dan syiar Islam. 

 
D. Ruang Lingkup Dasar-Dasar Jurnalistik 

Dasar-Dasar Jurnalistik  meliputi dua hal: 
1. Pengetahuan (knowledge):  
  Dasar-dasar Jurnalistik dalam hal pengetahuan yang terpenting adalah 
pengetahuan tentang "istilah-istilah kunci" (key terms) atau "kata kunci" (keywords) 
seperti sejarah dan asal-usul kata jurnalistik itu sendiri, pengertian jurnalistik, produk 
jurnalistik, berita, reportase, kode etik jurnalistik, bahasa jurnalistik, pers, media, 
wartawan, reporter, redaksi, editor, dan sebagainya. 
2. Keterampilan (skill) jurnalistik 

Dasar-Dasar jurnalistik dalam hal keterampilan yang terpenting adalah teknik 
reportase, termasuk wawancara, dan penulisan berita karena berita merupakan produk 
utama jurnalistik sekaligus karya utama wartawan (jurnalis). 

 
E. MATERI PEMBINAAN JURNALISTIK ISLAM 
1. Pengetahuan tentang pers dan jurnalistik. 
2. Meliput dan mengumpulkan bahan tulisan. 
3. Cara mulai menulis menggunakan 5 w 1 h. 
4. Mengenal  artikel, feature, essay dan bentuk tulisan lainnya. 
5. Mengenal  peralatan fotografi  dan cara memotret. 
6. Mengenal media cetak dan rubrikasinya. 
7. Cara menyajikan berita. 
8. Teknik wawancara dan polling. 
9. Jurnalistik online. 
10. Kode etik jurnalistik. 
11. Pembuatan bulletin, majalah dinding, leaflet, feature, dan bentuk lainnya 

 
F. METODE PEMBINAAN 
1. Metode Ceramah 

Metode ceramah atau disebut juga metode mauizhah hasanah merupakan 
metode pembelajaran yang menekankan pada pemberian dan penyampaian informasi 
kepada peserta didik. Metode ceramah disebut juga metode memberitahukan atau 
lectured method, yakni menyampaikan sejumlah keterangan atau fakta- fakta tetapi 
dengan ceramah, dimaksud juga untuk menjelaskan atau menguraikan kepada peserta 
didik mengenai suatu masalah, topik atau pertanyaan. 
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2. Metode Demonstrasi 
Metode demonstrasi merupakan metode yang menggunakan peragaan untuk 

memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan 
sesuatu pada anak didik. Demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif, sebab 
membantu peserta didik  untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan 
fakta (data) yang benar. Demonstrasi yang dimaksud adalah suatu metode yang 
memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. 

 
G. SARANA DAN PRASARANA 

Sarana prasarana sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan 
ekstrakurikuler. Untuk mencapai hasil yang optimal, kegiatan jurnalistik Islam harus 
ditopang dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 

Secara umum, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan 
jurnalistik Islam adalah sebagai berikut: 
7. Prasarana 

m. Ruang kelas. 
n. Aula atau ruang pertemuan. 
o. Tempat lain yang memungkinkan. 

8. Sumber belajar 
f. Buku-buku belajar menulis. 
g. Buku-buku belajar fotografi. 
h. Buku-buku belajar membuat majalah dinding. 
i. Buku-buku belajar membuat buletin sekolah. 

9. Sarana dan media pembelajaran 
a. Papan Majalah Dinding. 
b. Kamera digital. 
c. Handycam. 
d. Alat perekam suara. 
e. Laptop/ komputer. 
f. Printer. 
g. Modem. 
h. Flashdisk. 
i. ATK. 
j. Kartu tanda anggota (untuk tugas peliputan). 

 
H. Penilaian 

Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik Islam merupakan hal yang harus 
dilakukan untuk mengetahui keberhasilan program dan mengukur tingkat pencapaian 
atau kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi Jurnalistik Islam.  Secara 
khusus evaluasi kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik Islam dilakukan dengan tujuan: 
20. Untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik setelah mengikuti program 

atau setelah mendapatkan pembinaan jurnalistik Islam. 
21. Untuk mendiagnosis hambatan dan kesulitan-kesulitan peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Jurnalistik Islam. 
22. Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi penggunaan pendekatan dan metode 

dalam pembinaan. 
23. Untuk memberikan laporan perkembangan kemampuan peserta didik kepada 

orang tua dan stakeholder yang terkait dengan pembinaan Jurnalistik Islam.. 
24. Untuk bahan acuan dalam menentukan kegiatan remedial atau pengayaan bagi 

peserta didik setelah mengikuti pembinaan, termasuk kenaikan pada level yang 
lebih tinggi. 
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Berikut ini disajikan contoh penilaiannya, yaitu: 
 

Penilaian Ekstrakurikuler  Jurnalistik Islam 
1. Penilaian Produk 
Nama Peserta Didik  : ……………………….. 
Kelas   : ………………………… 
Nama Produk  : Menulis Artikel Keagamaan  

No. Indikator 
NILAI 

A B 

1.  Ide   

2.  Analisis    

3.  Sistematika tulisan    

 
Indikator , Nilai  dan Keterangan : 

No. Indikator Nilai Keterangan 

1. Ide 
 

A Orisinil 

B Modifikasi Ide orang lain 

2. Analisis A Analisis logis, data lengkap 

B Analisis logis, data kurang lengkap 

3. 
 

Sistematika tulisan  
 

A 
Runtut dalam menyajikan masalah, 
analisis, sampai reflektif  

B 
Kurang runtut  dalam menyajikan 
masalah, analisis, sampai reflektif 

 
 
 


