RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS I

Nama Sekolah

: SD Negeri Pundenrejo

Mata Pelajaran

: Pendidikan Agama Islam

Kelas / Semester

: 1 / II

Alokasi Waktu

: 3 x 35 menit

Tujuan Pembelajaran

:1. Siswa dapat menyebutkan huruf – huruf hijaiyah
2. Siswa dapat menunjukkan huruf - huruf hijaiyah
3. Siswa dapat menunjukan huruf hijaiyah dengan

harokat

yang benar
Karakter yang diharapkan

:

Memiliki

prilaku

yang

jujur,disiplin,tanggung

jawab,santun,peduli dan percaya diri dalam berinteraksi.
A. Materi Pembelajaran
Huruf Hijaiyah
B. Metode Pembelajaran
Metode Ceramah
Metode Tanya Jawab
Metode Glenn Doman
Penugasan
C. Sumber / Bahan / Alat Belajar
Media

: Peraga Huruf Hijaiyah

Alat

: Kartu soal dan Kartu Jawaban

Sumber Belajar : Buku PAI Kelas 1 SD,Kemdikbut Jakarta,2013 Hal 13 – 14 penulis
Achmad Hasim dan Otong Jaelani,Buku Belajar Huruf Hijaiyah.
D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Kegiatan Pendahuluan
a.Salam,do’a dan menyampaikan tujuan
b.Guru memberi motivasi pembelajaran
c.Mengajukan beberapa pertanyaan
2. Kegiatan Inti
Mengamati
a. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang huruf hijaiyah

b. Siswa secara individual maupun klasikal diminta untuk menyebutkan per
huruf

Menanya
a. Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok,setiap kelompok
mempersiapkan pertanyaannya yang berkaitan tentang jumlah huruf hijaiyah.
b. Setiap kelompok mengajukan pertanyaan pertanyaan yang telah dipersiapkan
kepada kelompok.
c. Guru memberikan penguatan dengan menjelaskan huruf hijaiyah
Asosiasi
a. Secara individual maupun kelompok siswa mengelompokan huruf hijaiyah
b. Selanjutnya siswa secara individual maupun kelompok mengidentifikasi huurf
hijaiyah
Komunikasi
a. Siswa menyampaikan hasil diskusi tentang macam-macam huruf hijaiyah
secara kelompok maupun individual
b. Siswa yang lain baik secara individual maupun kelompok mananggapi hasil
presentasi
c. Siswa membuat kesimpulan dibantu dan dibimbing.
Penutup
a. Guru bersama siswa membuat kesimpulan hasil pembelajaran
b. Guru menilai/merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan
c. Guru bersama-sama siswa menutup pelajaran dengan membaca hamdallah
dan mengucapkan salam kepda siswa sebelum keluar dan siswa menjawa
salam
Penilaian
Tes tertulis
Juli

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS II

Nama Sekolah

: SD Negeri Pundenrejo

Mata Pelajaran

: Pendidikan Agama Islam

Kelas / Semester

: 1 / II

Alokasi Waktu

: 3 x 35 menit

Tujuan Pembelajaran

:1. Siswa dapat menyebutkan huruf – huruf hijaiyah
2. Siswa dapat menunjukkan huruf - huruf hijaiyah
3. Siswa dapat menunjukan huruf hijaiyah dengan
harokat yang benar

Karakter yang diharapkan

: Memiliki prilaku yang jujur,disiplin,tanggung
jawab,santun,peduli dan percaya diri dalam
berinteraksi.

A. Materi Pembelajaran
Huruf Hijaiyah
B. Metode Pembelajaran
Metode Ceramah
Metode Tanya Jawab
Metode Glenn Doman
Penugasan
C. Sumber / Bahan / Alat Belajar
Media

: Peraga Huruf Hijaiyah

Alat

: Kartu soal dan Kartu Jawaban

Sumber Belajar
penulis

: Buku PAI Kelas 1 SD,Kemdikbut Jakarta,2013 Hal 13 – 14

Achmad Hasim dan Otong Jaelani,Buku Belajar Huruf Hijaiyah.

D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Kegiatan Pendahuluan
a.Salam,do’a dan menyampaikan tujuan
b.Guru memberi motivasi pembelajaran
c.Mengajukan beberapa pertanyaan
2. Kegiatan Inti
Mengamati
a. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang huruf hijaiyah

b. Siswa secara individual maupun klasikal diminta untuk menyebutkan per
huruf
Menanya
a. Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok,setiap kelompok
mempersiapkan pertanyaannya yang berkaitan tentang jumlah huruf hijaiyah.
b. Setiap kelompok mengajukan pertanyaan pertanyaan yang telah dipersiapkan
kepada kelompok.
c. Guru memberikan penguatan dengan menjelaskan huruf hijaiyah
Asosiasi
a. Secara individual maupun kelompok siswa mengelompokan huruf hijaiyah
b. Selanjutnya siswa secara individual maupun kelompok mengidentifikasi huurf
hijaiyah
Komunikasi
a. Siswa menyampaikan hasil diskusi tentang macam-macam huruf hijaiyah
secara kelompok maupun individual
b. Siswa yang lain baik secara individual maupun kelompok mananggapi
hasil presentasi
c. Siswa membuat kesimpulan dibantu dan dibimbing.
Penutup
a. Guru bersama siswa membuat kesimpulan hasil pembelajaran
b. Guru menilai/merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan
c. Guru bersama-sama siswa menutup pelajaran dengan membaca hamdallah
dan mengucapkan salam kepada siswa sebelum keluar dan siswa menjawab
salam.

Penilaian
Tes tertulis

Juli

Nama

:

Absen :
Kelas

:

Berilah tanda ( x ) pada jawaban,A,B,C,dan D yang kamu anggap benar !
So’al

1. Huruf Hijaiyyah urutan ketiga adalah ….
a. ب
b.
c.

ت
ث

b. u
c. a
9.

10.

3. Huruf Jim bila ditulis arab ….

a. ح
b. خ
c. ج

11.

a.
b.
c.

12.

َ َمَلَكketiga huruf ini berharakat
….
a. Dhomah
b. Kasroh
c. Fathah

7. Kataَ نَمdibaca ….
a. Mana
b. Mina
c. Nama
8. Tanda baca kasroh berbunyi ….
a. i

َ بَجKata di samping dibaca

….

a. Jibi
b. Bibi
c. Biji
13. Jati bila di tulis arab ….

َم
َم
َم

6. Kata

َ نَبYang bertanda baca kasroh huruf ….
a. ب
b. ن
c. نَب
Perbedaan huruf  حdan  خadalah ….
a. Harakat
b. Titik
c. Garis

4. Tanda baca fathah berbunyi ….
a. i
b. a
c. u
5. Huruf di bawah ini yang berbunyi “ma”
adalah …..

….

a. Fathah
b. Kasroh
c. Dhomah

2. Penulisan huruf “Dal” fathah yang benar ….

a. َد
b. َذ
c. َر

َ كَنKedua huruf ini berharokat

َ ج
َر
b. َجَل
c. َجَت
َ بَلَتHuruf yang berharakat kasroh
a.

14.

adalah ….

a. ب
b. ل
c. ت
15. Huruf ya bertitik ….
a. Dua
b. Satu
c. Tiga

I.

Isilah titik – titik di bawah ini dengan tepat
1. Tanda baca kasroh terletak di …. huruf
2. Huruf arab di sebut juga huruf ….
3. Menulis huruf arab dari arah ….
4. Sebelum membaca Al – Qur’an sebaiknya membaca ….

5.
II.

 سNamanya huruf ….

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar !
1. Sebutkan huruf hijaiyyah yang mempunyai titik dua !
2. Apakah singkatan dari baca tulis Qur’an ?
3. Tulislah 5 huruf hijaiyyah dari depan !
4. Tulislah dengan huruf arab “tati”
5. Dimanakah letak harakat fathah ?

KUNCI JAWABAN
So’al kelas 1 SD Negeri Pundenrejo
I.

Pilihan Ganda

1. b

6. c

11. b

2. a

7. c

12. c

3. c

8. a

13. c

4. b

9. b

14. b

5. a

10. a

15. a

II.

Isian

1. Bawah
2. Hijaiyyah
3. Kanan
4. Bismillahirrahmanirrahim
5. Sin

III. Jawaban Singkat

1. ت ق ي
2. BTQ
3.

ابتثج

4. تَ ت
5. Diatas huruf

KEGIATAN SIKLUS I

KEGIATAN SIKLUS II

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Itamuhun Ni’mah

Tempat / Tanggal Lahir

: Pati, 20 Februari

Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

Alamat

: Pundenrejo 02/06 Tayu,Pati

Jenjang Pendidikan :
1. MI Mamba’ul Huda Pundenrejo 2004/2005
2. MTS Mamba’ul Huda Pundenrejo 2006 /2009
3. MA Darun Najah Ngemplk Kidul 2009/2011

Demikian daftar riwayat yang di buat dengan sebenar-benarnya, dan semoga
menjadi keterangan yang lebih jelas.

Pati, 1 Agustus 2018
Peneliti

Itamuhun Ni’mah
NIM 156010012

