LEMBAR OBSERVASI

Tabel Observasi Hasil Belajar Siswa
No
1

Siklus

Indikator

1

2

Kesiapan siswa untuk menerima
materi pelajaran

2

Antusiasme siswa dalam mengikuti
kegiatan belajar mengajar (KBM)

3

Menerapkan metode Index Card
Match dalam pembelajaran

4

Aktivitas siswa dalam kegiatan belajar
mengajar (KBM)

5

Bertanya dan menjawab ketika belum
paham dengan materi

6

Aktifitas siswa dalam memecahkan
masalah

7

Aktivitas siswa dalam mengerjakan
soal latihan

8

Partisipasi siswa dalam menutup
kegiatan pembelajaran

9

Membuat kesimpulan materi yang
telah diberikan

10

Berdoa dan mengucapkan salam
ketika pulang sekolah
Jumlah
Kriteria

Keterangan :
1 = Tidak baik

1 - 10 = Sangat Kurang

2 = Kurang baik

11 - 20 = Kurang

3 = Cukup Baik

21 - 30 = Cukup Baik

4 = Baik

31 – 40= Baik

5 = Sangat baik

41 – 50= Sangat Baik

3

4

5

KARTU INDEX CARD MATCH (Soal)

Bagaimana cara membaca bacaan
izhar?

Sebutkan huruf-huruf idgham
bilaghunnah!

Ketika nun sukun atau tanwin bertemu
ba‟ adalan bacaan?

Bagimana cara membaca ikhfa‟?

Sebutkan 5 diantara huruf ikhfa‟!

Sebutkan huruf-huruf izhar!

salah satu huruf ya‟, waw, min, nun

ِِ ْٓ تَحْ تِهَا

adalah bacaan?

Adalah contoh bacaan?

ٌٌَُِٗ َّ ْٓ َح ْى

ٌ ٌَ ِطي
ْف ٌِ َّا

Adalah contoh bacaan?

Adalah contoh bacaan?

Ketika nun sukun atau tanwin bertemu

KARTU INDEX CARD MATCH (Jawaban)

Dibaca dengan jelas

Dibaca dengan samar-samar

ير

تثجدر

Iqlab

ٖأحخعغ

Idgham Bighunnah

Ikhfa‟

Izhar

Idgham Bilaghunnah

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP ) SIKLUS I

Mata Pelajaran
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Alokasi Waktu

:
:
:
:

Pendidikan Agama Islam
SD Annida Ya Fatimah Jepatlor Tayu
III / 2
3 x 35 menit ( 1 x pertemuan )

A. Standar Kompetensi
5. Mengenal Ayat-Ayat Al-Qur‟an
B. Kompetensi Dasar
5.1 Membaca Huruf-Huruf Al-Qur‟an
C. Indikator
1. Melafalkan huruf-huruf al-Qur‟an (mengenal dan melafalkan hurufhuruf bacaan izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa‟)
2. Melafalkan huruf-huruf al-Qur‟an melalui kata (melafalkan penerapan
bacaan izhar, idhgam, iqlab, dan ikhfa‟ melalui kata dalam al-Qur‟an)
3. Melafalkan huruf al-Qur‟an melalui kalimat/ayat (melafalkan
penerapan bacaan izhar, idhgam, iqlab, dan ikhfa‟ melalui kalimat/ayat
dalam al-Qur‟an)
D. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat melafalkan huruf-huruf al-Qur‟an (siswa dapat mengenal
dan melafalkan huruf-huruf bacaan izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa‟)
2. Siswa dapat melafalkan huruf-huruf al-Qur‟an melalui kata (siswa
dapat melafalkan penerapan bacaan izhar, idhgam, iqlab, dan ikhfa‟
melalui kata dalam al-Qur‟an)
3. Siswa dapat melafalkan huruf al-Qur‟an melalui kalimat/ayat (siswa
dapat melafalkan penerapan bacaan izhar, idhgam, iqlab, dan ikhfa‟
melalui kalimat/ayat dalam al-Qur‟an)
E. Materi
Membaca ayat-ayat al-Qur‟an (Bacaan izhar, idgham,iqlab, dan ikhfa‟)

F. Metode Pembelajaran
1. Metode ceramah
2. Metode Tanya jawab
3. Metode Index Card Match
4. Penugasan
G. Langkah-Langkah Pembelajaran
1. Pendahuluan
a. Guru dan peserta didik do‟a bersama memulai pembelajaran.
b. Guru mengkondisikan peserta didik untuk siap belajar dengan
membaca asma‟ul husna bersama.
c. Guru mengecek kehadiran peserta didik.
d. Guru memberikan pertanyaan mengenai macam-macam huruf
hijaiyah dan cara baca/melafalkan huruf hijaiyah berharokat.
2. Inti
Eksplorasi :
a. Guru memberikan pertanyaan seputar bacaan izhar, idgham, iqlab,
dan ikhfa‟
b. Guru menerangkan tentang bacaan izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa‟
serta cara melafalkan bacaan-bacaan tersebut
c. Guru mengajak peserta didik untuk melafalkan contoh bacaan
izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa‟secara klasikal.
Elaborasi :
a. Guru memberikan potongan-potongan kertas sebanyak peserta
didik yang ada dalam kelas.
b. Guru menjelaskan kepada peserta didik bahwa ini adalah aktifitas
yang dilakukan berpasangan atau strategi Index Card Match .
Separuh peserta didik akan mendapatkan soal dan separuhnya
jawaban.
c. Pada tiap-tiap separuh kertas yang diberikan kepada peserta
didik berbeda terdiri dari pertanyaan dan jawaban.

d. Meminta peserta didik untuk mencari dan menemukan
kelompoknya, meminta agar peserta didik untuk tidak memberi
tahu materi apa yang didapatnya kepada teman yang lain.
e. Setelah peserta didik mendapat pasangannya, guru menyuruh
mereka membaca dengan keras tentang soal materi yang ada
padanya dan meminta pasangannya menjawab dari soal tersebut.
Konfirmasi:

a. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa.
b. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan
pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan.
3. Penutup
a. Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa secara berkelompok
dan individu tentang cara melafalkan huruf Alquran dalam kata,
kalimat atau ayat Alquran (penerapan bacaan izhar, idgham, iqlab,
dan ikhfa‟)
b. Guru memberikan tugas mandiri untuk mendalami materi ajar.
c. Guru menutup pelajaran dengan bacaan hamdalah dan salam.
H. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
1. Media

: Index Card Match

2. Alat

: Kartu soal dan kartu jawaban, Al-Qur‟an (Juz
Amma).

3. Sumber Belajar : Buku PAI Materi Kelas 3 SD /2 Bab 5 dalam
http://www.sarjanaku.com.
I. Penilaian
Indikator Pencapaian
 Melafalkan huruf-huruf alQur‟an (mengenal dan
melafalkan huruf-huruf bacaan
izhar, idgham, iqlab, dan
ikhfa‟)
 Melafalkan huruf-huruf alQur‟an melalui kata
(melafalkan penerapan bacaan
izhar, idhgam, iqlab, dan

Teknik
Bentuk
Contoh
Penilaian Instrumen Instrumen / Soal
1. Huruf idghom
Pilihan
Tes lisan
ganda
bighunnah terdiri
atas ....
a. ْ َ ي و
Tes tulis

Jawaban
singkat

b. ي َ ر ن
c. اح خ ع

ikhfa‟ melalui kata dalam alQur‟an)
 Melafalkan huruf al-Qur‟an
melalui kalimat/ayat
(melafalkan penerapan bacaan
izhar, idhgam, iqlab, dan
ikhfa‟ melalui kalimat/ayat
dalam al-Qur‟an)

Tes tulis

Jawaban
singkat

2.  ج د رadalah
huruf-huruf
bacaan?
3. Sebutkan huruf
izhar!

J. Format Kriteria Penilaian
1. Produk (Hasil Diskusi)
No. Aspek

Kriteria

1.

* semua benar
* sebagian besar benar
* sebagian kecil benar
* semua salah

Konsep

Skor
4
3
2
1

2. Performansi
No.

Aspek

1.

Kerjasama

2.

Partisipasi

Kriteria

Skor

* bekerjasama
* kadang-kadang kerjasama
* tidak bekerjasama
* aktif berpartisipasi
* kadang-kadang aktif
* tidak aktif

4
2
1
4
2
1

3. Lembar Penilaian
No
1
2
3
4
5
6
7

Dst
CATATAN :

Nama
Siswa

Performan
Kerjasanma Partisipasi

Produk

Jumlah
Skor

Nilai

Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10.
Untuk Siswa yang belum memenuhi syarat nilai sesuai KKM maka
diadakan Remedial.
Jepatlor, 14 Mei 2018
Mengetahui,
Guru pamong

Peneliti

Atik Supriyanti, S.Pd

Lu‟luul Qomariyah

NIP.

NIM 156010014

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP ) SIKLUS II

Mata Pelajaran
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Alokasi Waktu

:
:
:
:

Pendidikan Agama Islam
SD Annida Ya Fatimah Jepatlor Tayu
III / 2
3 x 35 menit ( 1 x pertemuan )

A. Standar Kompetensi
5. Mengenal Ayat-Ayat Al-Qur‟an
B. Kompetensi Dasar
5.1 Membaca Huruf-Huruf Al-Qur‟an
C. Indikator
1. Melafalkan huruf-huruf al-Qur‟an (mengenal dan melafalkan hurufhuruf bacaan izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa‟)
2. Melafalkan huruf-huruf al-Qur‟an melalui kata (melafalkan penerapan
bacaan izhar, idhgam, iqlab, dan ikhfa‟ melalui kata dalam al-Qur‟an)
3. Melafalkan huruf al-Qur‟an melalui kalimat/ayat (melafalkan
penerapan bacaan izhar, idhgam, iqlab, dan ikhfa‟ melalui kalimat/ayat
dalam al-Qur‟an)
D. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat melafalkan huruf-huruf al-Qur‟an (siswa dapat mengenal
dan melafalkan huruf-huruf bacaan izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa‟)
2. Siswa dapat melafalkan huruf-huruf al-Qur‟an melalui kata (siswa
dapat melafalkan penerapan bacaan izhar, idhgam, iqlab, dan ikhfa‟
melalui kata dalam al-Qur‟an)
3. Siswa dapat melafalkan huruf al-Qur‟an melalui kalimat/ayat (siswa
dapat melafalkan penerapan bacaan izhar, idhgam, iqlab, dan ikhfa‟
melalui kalimat/ayat dalam al-Qur‟an)
E. Materi
Membaca ayat-ayat al-Qur‟an (Bacaan izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa‟)

F. Metode Pembelajaran
1. Metode ceramah
2. Metode Tanya jawab
3. Metode Index Card Match
4. Penugasan
G. Langkah-Langkah Pembelajaran
1. Pendahuluan
a. Guru dan peserta didik do‟a bersama memulai pembelajaran.
b. Guru mengkondisikan peserta didik untuk siap belajar dengan
membaca asma‟ul husna bersama.
c. Guru mengecek kehadiran peserta didik.
d. Guru menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran yang
dilaksanakan.
2. Inti
Eksplorasi :
a. Guru memberikan pertanyaan seputar bacaan izhar, idgham, iqlab,
dan ikhfa‟
b. Guru menerangkan tentang bacaan izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa‟
serta cara melafalkan bacaan-bacaan tersebut dengan media LCD
Proyektor.
c. Guru mengajak peserta didik untuk melafalkan contoh bacaan
izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa‟secara klasikal.
Elaborasi :
a. Guru memberikan potongan-potongan kertas sebanyak peserta
didik yang ada dalam kelas.
b. Guru menjelaskan kepada peserta didik bahwa ini adalah aktifitas
yang dilakukan berpasangan atau strategi Index Card Match .
Separuh peserta didik akan mendapatkan soal dan separuhnya
jawaban.
c. Pada tiap-tiap separuh kertas yang diberikan kepada peserta
didik berbeda terdiri dari pertanyaan dan jawaban.

d. Meminta peserta didik untuk mencari dan menemukan
kelompoknya, meminta agar peserta didik untuk tidak memberi
tahu materi apa yang didapatnya kepada teman yang lain.
e. Setelah peserta didik mendapat pasangannya, guru menyuruh
mereka membaca dengan keras tentang soal materi yang ada
padanya dan meminta pasangannya menjawab dari soal tersebut.
Konfirmasi:
a. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa.
b. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan
pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan.
3. Penutup
a. Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa secara berkelompok
dan individu tentang cara melafalkan huruf Alquran dalam kata,
kalimat atau ayat Alquran (penerapan bacaan izhar, idgham,
iqlab, dan ikhfa‟)
b. Guru memberikan tugas mandiri untuk mendalami materi ajar.
c. Guru menutup pelajaran dengan bacaan hamdalah dan salam.
H. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
1. Media

: Index Card Match

2. Alat

: Kartu soal dan kartu jawaban, LCD Proyektor, AlQur‟an (Juz Amma).

3. Sumber Belajar : Buku Ilmu Tajwid karangan Bpk. Dahlan Zarkasyi
Semarang, Buku PAI Materi Kelas 3 SD /2 Bab 5
dalam http://www.sarjanaku.com.
I. Penilaian
Indikator Pencapaian
 Melafalkan huruf-huruf alQur‟an (mengenal dan
melafalkan huruf-huruf bacaan
izhar, idgham, iqlab, dan
ikhfa‟)
 Melafalkan huruf-huruf alQur‟an melalui kata

Teknik
Bentuk
Contoh
Penilaian Instrumen Instrumen / Soal
1. Huruf idghom
Pilihan
Tes lisan
ganda
bighunnah terdiri
atas ....
a. ْ َ ي و
Tes tulis

Jawaban
singkat

b. ي َ ر ن

(melafalkan penerapan bacaan
izhar, idhgam, iqlab, dan
ikhfa‟ melalui kata dalam alQur‟an)
 Melafalkan huruf al-Qur‟an
melalui kalimat/ayat
(melafalkan penerapan bacaan
izhar, idhgam, iqlab, dan
ikhfa‟ melalui kalimat/ayat
dalam al-Qur‟an)

c. اح خ ع
Tes tulis

Jawaban
singkat

2.  ج د رadalah
huruf-huruf
bacaan?
3. Sebutkan huruf
izhar!

J. Format Kriteria Penilaian
3. Produk (Hasil Diskusi)
No. Aspek

Kriteria

1.

* semua benar
* sebagian besar benar
* sebagian kecil benar
* semua salah

Konsep

Skor
4
3
2
1

4. Performansi
No.

Aspek

1.

Kerjasama

2.

Partisipasi

Kriteria

Skor

* bekerjasama
* kadang-kadang kerjasama
* tidak bekerjasama
* aktif berpartisipasi
* kadang-kadang aktif
* tidak aktif

4
2
1
4
2
1

3. Lembar Penilaian
No
1
2
3
4
5
6
7

Dst

Nama
Siswa

Performan
Kerjasanma Partisipasi

Produk

Jumlah
Skor

Nilai

CATATAN :
Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10.
Untuk Siswa yang belum memenuhi syarat nilai sesuai KKM maka
diadakan Remedial.
Jepatlor, 26 Mei 2018
Mengetahui,
Guru pamong

Peneliti

Atik Supriyanti, S.Pd

Lu‟luul Qomariyah

NIP.

NIM 156010014

KISI-KISI PENULISAN SOAL
Unit Pendidikan
Mata Pelajaran

: SD Annida
: PAI

Alkasi Waktu :...............
Kelas/Smt.
: III / 2
Soal

No

Kmpetensi Dasar

Indikator

Jml
Soal

a
1

5.1 Membaca

- Melafalkan huruf-

Huruf-Huruf Al-

huruf al-Qur‟an

Qur‟an

(mengenal dan

Tingkat
Kesukaran

Bentuk
b

MD

SD

SK
R

12

11

1

7

5

6

5

1

1

2

3

6

3

3

2

4

melafalkan huruf-huruf
bacaan izhar, idghom,
iqlab, dan ikhfa‟)
- Melafalkan hurufhuruf al-Qur‟an melalui
kata (melafalkan
penerapan bacaan izhar,
idhgom, iqlab, dan
ikhfa‟ melalui kata
dalam al-Qur‟an)
- Melafalkan huruf alQur‟an melalui
kalimat/ayat
(melafalkan penerapan
bacaan izhar, idhgom,
iqlab,dan ikhfa‟ melalui
kalimat/ayat dalam alQur‟an)

Jepatlor, 14 Mei 2018

Ket.*

Mengetahui,
Guru Pamong,

Praktikan

_____________

Lu‟luul Qomariyah

a. Pilihan ganda
b. Essai

SOAL EVALUASI
Tes Lisan
Lafalkan huruf-huruf bacaan Al-Qur‟an berikut dengan benar!
1. َع َج ِل
2. س ل
ُ َر
3. ص ِل ْح
َ ْاَ ُك اَ نَ ك
4. اَ ْوتُ ْم
5. ص ْي َر
ِ َب
6. اَنْ يَت ُْو َب
َ ِمهْ شَر َم
7. ق
ْ َاخل
8. ُكفُ ًوا اَ َحد
9. فَ َمهْ َربُّ ُك َما
10. س ْد
َ اسد اَ َذا َح
ِ َو ِمهْ شَر َح
Soal Pilihan Ganda dan Esai
I. Silanglah (x) pilihan jawaban a, b, atau c yang paling tepat!
1. Membaca kata dalam Al-Qur‟an secara jelas disebut ....
a. izhar
b. idgam
c. ikhfa‟
2. Bacaan iqlab terjadi apabila nun mati bertemu dengan huruf ....
a. ba
b. fa
c. dal
3. Huruf idghom bighunnah terdiri atas ....
a. ْ َ ي و
b. ي َ ر ن
c. اح خ ع
4. ًَ  َِ ْٓ بَ ِخpada kata ini terdapat bacaan ....
a. ikhfa‟

b. idgam
c. iqlab
5. Ikhfa‟ adalah bunyi nun mati atau tanwin yang dibaca secara ....
a. jelas
b. samar
c. mendengung
6.  اِ َرا َح َس َذhuruf yang dibaca panjang dalam ayat ini adalah ....
a.ر
b.س
b.ح
7. Tulisan Latin dari kata  َح َس َذadalah ....
a. kasad
b. hasada
c. hasat
8. Bacaan ikhfa‟ yang terdapat pada surat Al-Falaq adalah ....
a.ِِٓ َش ِّر
b.َحا ِس ٍذ اِ َرا
c.ك
َ ٍَ ََِاخ
9. Bunyi dasar huruf alif adalah ....
a. e
b. u
c. a
10.  فbila bertanda baca fathah akan berbunyi ....
a. pa
b. wa
c. fa
11. Huruf ْ bila diberi tanda baca dhammah, berbunyi ....
a. fu
b. tu
c. nu
ُ ش
12. ث,
َ bunyinya ....
ِ ,س

a. sya-si-su
b. sa-syi-tsu
c. sa-si-syu
13.  حbunyinya seperti ....
a. huruf H
b. orang tertawa
c. membuang dahak
14. Tulisan berikut ini yang berbunyi “yauma” adalah ....
a.ََ ْيُى
b.ََ ْيَى
c. ََ ْيَاء
15. Huruf Hijaiyah yang sama lambang huruf Latinnya, tetapi bunyinya
berbeda adalah ....
a. ٖ dan ح
b.  حdan خ
c.  شdan س
16. Bunyi lafal  فَا ِط َّ ْةadalah ....
a. Patama
b. Fatimah
c. Fatonah
17. Bunyi lafal  َرسُىْ ُي هللاadalah ....
a. Rosululloh
b. Rodosada
c. Romusa
18. Bacaan idghom bighunnah adalah bacaan idghom yang disertai
dengan ....
a. Samar-samar
b. Dengung
c. Jelas
19. Berikut contoh bacaan idghom bilaghunnah ....
a. ُْ ُُو ْٕت

b. ب
َ ْاَ ْْ يَتُى
ٌ ٌَ ِطي
c. ْف ٌِ َّا
20.  ج د رadalah huruf-huruf bacaan ...
a. Izhar
b. Idghom Bighunnah
c. Ikhfa‟
II. Jawablah pertanyaan di bawah ini!
1. Berilah tanda baca pada kata ُ ( خىف عٍيهkhoufun „alaihim ) dan
temukan bacaan tajwid yang bergaris bawah?
2. Bagaimanakah perbedaan bunyi huruf  حdan ٖ?
3. Sebutkan huruf yang dibaca panjang pada lafadh ُْ ُ! فَمَا َي ٌَهُ ُْ َربُّه
4. Sebutkan huruf izhar pada lafal ! يَ ُى ْٓ ٌَُٗ ُوفُ ًىا اَ َح ٌذ
5. Sebutkan huruf idghom bilaghunnah!
Kunci jawaban:
Soal Pilihan Ganda
1. a
2. a
3. a
4. c
5. b
6. a
7. b
8. a
9. c
10. c
11. c
12. b
13. b
14. b
15. a
16. b

17. a
18. b
19. c
20. c
Soal esai
1.

ٌ ْخَ ى
ُْ ف َعٍَ ْي ِه

2.  حsuara bersih keluar tenggorokan, sedangkan ٖ suara tebal di dalam dada.
3. ق
4. ا
5. ي ر

Pra Siklus

KEGIATAN SIKLUS I

KEGIATAN SIKLUS II

surat bimbingan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Lu‟luul Qomariyah

Tempat / Tanggal Lahir

: Pati, 15 april 1989

Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

Alamat

: Jepatlor Rt.05 Rw. 05 Kecamatan Tayu
Kabupaten Pati

Jenjang Pendidikan :
1. MI Miftahul Falah Jepatlor 2000-2001
2. MTS Miftahul Falah Jepatlor 2003-2004
3. MA Raudlatut Tholibin Pakis 2006-2007

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

Pati, 1 Agustus 2018
Peneliti

Lu‟luul Qomariyah
NIM 156010014

