
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( R P P ) 

 SIKLUS I 

 

Nama Madrasah : MI Tsamrotul Huda 1 Jatirogo  

Mata Pelajaran : Al Qur‟an Hadits 

Kelas / Semester : II ( Dua)  / 1  ( Ganjil ) 

Alokasi Waktu    : 2 X 35 Menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

1. Menghafal surah-surah pendek secara benar dan fasih 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

1.1  Membaca  surah Al-Qadr, Al-Maun, Al-Kafirun Al-Fil dan  Surah al-

Ashr secara  benar dan fasih 

 

C. INDIKATOR : 

1.1.1 Melafalkan surah al-Qadr sesuai ayatnya 

1.1.2 Membaca surah al-Qadr secara benar dan fasih 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN : 

Melalui reading aloud siswa dapat Melafalkan surah al-Qadr  sesuai ayatnya, dan 

membaca surah al-Qadr  secara benar dan fasih 

 

E. MATERI PELAJARAN 

 Surah al-Qadr 

 

هُ فًِ نَْيهَِة ٱْنقَْدِز ﴿١﴾ َوَيبٓ أَْدَزٰىَك َيب نَْيهَةُ ٱْنقَْدِز ﴿٢﴾َْيهَةُ ٱْنقَْدِز َخْيٌس  إََِّبٓ أَََزْنَُٰ

ٍ ُكمِّ أَْيٍس ﴿٤﴾  ٌِ َزبِِّهى يِّ وُح فِيهَب بِإِْذ ئَِكةُ َوٱنسُّ
ٓ هَٰ ًَ ُل ٱْن ٍْ أَْنِف َشْهٍس ﴿٣﴾ تََُزَّ يِّ

ًٰ َيْطهَعِ ٱْنفَْجِس ﴿٥﴾  ًَ َحتَّ ٌى ِه    َسهَٰ

 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

Reading aloud (membaca keras) 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

NO. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN WAKTU 

1. PENDAHULUAN 10 menit 

 Apersepsi dan Motivasi :  

 Menyampaikan  salam  pembuka  yang  ramah dan  menanyakan keadaan 
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kesehatan, keluarga dan keinginannya 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran yang merupakan  kompetensi yang 

harus dikuasai siswa hari ini  

 Menggali pengetahuan awal kemampuan siswa dalam  melafalkan, surah 

Al-Qadr 

2. KEGIATAN INTI 45 menit 

  Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Siswa menyimak penjelasan guru tentang  surah Al-Qadr  mulai dari 

identitas surah, pengertian surah, nama surah, dan tempat diturunkannya 

surah. 

 Melalui mendengar, siswa menirukan setiap pelafalan surah Al-Qadr yang 

dilakukan oleh guru 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Siswa menirukan pelafalan surah Al-Qadr dengan suara yang keras serta 

benar dan fasih  

 Dengan tehnik adu cepat, secara berkelompok siswa melafalkan surah Al-

Qadr 

 Secara berkelompok siswa melafalkan surah Al-Qadr dengan cara 

bergantian disemak oleh teman kelompoknya. 

 Secara berkelompok dan indifidu, siswa bergantian untuk melafalkan 

surah Al-Qadr dengan benar dan fasih. 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 

3. PENUTUP 5 menit 

 Dalam kegiatan Penutup, guru: 

 Guru mengulang kembali pelafalan surah Al-Qadr ayat demi ayat yang 

diikuti oleh siswa. 

 Mengadakan tanya jawab secara klasikal tentang materi yang dipelajarai. 

 

 

H. MEDIA / SUMBER 

 Buku paket 

 Juz „Amma 

 

I. PENILAIAN 

Nilai  Budaya Dan Karakter 

Bangsa 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Jenis 

Penilaian 
Contoh Instrumen 



 

Religius, Jujur,Toleransi, 

Disiplin, Kerja keras, Kreatif, 

Demokratif, Rasa Ingin tahu, 

Gemar membaca, Peduli 

lingkungan, Peduli social, 

Tanggung jawab. 

1.1.1 Melafalkan surah 

Al-Qadr sesuai 

ayatnya 

1.1.2 Membaca surah Al-

Qadr secara benar dan 

fasih  

Tes lisan  

 

   

  

 

Baca Qur‟an  Surah 

Al-Qadr ayat 1 -5 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah 

 

 

 

MUSTA‟IN, S.Pd.I 

 NIP.  

 Jatirogo,  25 Oktober 2016 

Praktikan  

 

 

 

NUR ROHMAH 

NIM. 156050102 

  

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( R P P ) 

 SIKLUS 2 

 

Nama Madrasah : MI Tsamrotul Huda 1 Jatirogo  

Mata Pelajaran : Al Qur‟an Hadist 

Kelas / Semester : II ( Dua )  / 1  ( Ganjil ) 

Alokasi Waktu    :2 X 35 Menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

1. Menghafal surah-surah pendek secara benar dan fasih 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

1.1  Membaca  surah  Al-Qadr, Al-Maun, Al-Kafirun Al-Fil dan  Surah al-

Ashr secara  benar dan fasih 

 

C. INDIKATOR 

1.1.1 Melafalkan surah Al-Maun sesuai ayatnya 

1.1.2 Membaca Al-Maun secara benar dan fasih 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN : 

Melalui reading aloud siswa dapat melafalkan surah Al-Maun sesuai ayatnya, dan 

membaca Al-Maun secara benar dan fasih 

 



 

E. MATERI PELAJARAN 

 Surah Al-Maun 

 ًٰ نَِك ٱنَِّري يَُدعُّ ٱْنيَتِيَى ﴿٢﴾ َوََل يَُحضُّ َعهَ ٍِ ﴿١﴾ فََرٰ ي أََزَءْيَت ٱنَِّري يَُكرِّ ُة بِٲندِّ

 ٌَ ٍَ هُْى َعٍ َصََلتِِهْى َسبهُى ٍَ ﴿٤﴾ ٱنَِّري َصهِّي ًُ ٍِ ﴿٣﴾ فََىْيٌم نِّْه ْسِكي ًِ طََعبِو ٱْن

﴾٧﴿ ٌَ بُعى ًَ ٌَ ٱْن َُُعى ًْ ٌَ ﴿٦﴾ َويَ ٍَ هُْى يَُسٓاُءو  ﴿٥﴾ ٱنَِّري
 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

Reading aloud 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

NO. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN WAKTU 

1. PENDAHULUAN 10 menit 

 Apersepsi dan Motivasi :  

 Menyampaikan salam pembuka yang ramah dan menanyakan keadaan 

kesehatan, keluarga dan keinginannya 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran yang merupakan kompetensi yang 

harus dikuasai siswa hari ini  

 Menggali pengetahuan awal kemampuan siswa dalam melafalkan surah 

Al-Maun 

 

2. KEGIATAN INTI 45 menit 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Melalui mendengar, siswa menirukan setiap pembacaan surah Al-Maun 

yang dilakukan oleh guru 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Siswa menirukan bacaan surah Al-Maun dengan suara keras yang benar 

dan fasih  

 Secara berkelompok siswa membaca surah Al-Maun dengan cara 

bergantian disemak oleh teman kelompoknya. 

 Secara berkelompok dan indifidu, siswa bergantian untuk membaca surah 

Al-Maun dengan benar dan fasih. 

Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 

3. PENUTUP 5 menit 
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 Dalam kegiatan Penutup, guru: 

 Guru mengulang kembali membaca surah Al-Maun ayat demi ayat yang 

diikuti oleh siswa. 

 Mengadakan tanya jawab secara klasikal tentang materi yang dipelajarai. 

 

 

H. MEDIA / SUMBER 

Buku paket dan Juz „Amma 

 

I. PENILAIAN 

Nilai  Budaya Dan Karakter 

Bangsa 
Indikator Pencapaian Kompetensi 

Jenis 

Penilaian 

Contoh 

Instrumen 

Religius, Jujur,Toleransi, 

Disiplin, Kerja keras, Kreatif, 

Demokratif, Rasa Ingin tahu, 

Gemar membaca, Peduli 

lingkungan, Peduli social, 

Tanggung jawab. 

1.1.1 Melafalkan surah Al-Maun 

sesuai ayatnya 

1.1.2 Membaca surah Al-Maun 

secara acak 

1.1.3 Membaca Al-Maun secara 

benar dan fasih  

Tes lisan  

 

   

Bacakan surah 

Al-Maun ayat 

1 - 7 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah 

 

 

MUSTA‟IN, S.Pd.I 

NIP. 

 Jatirogo,  1 Nopember 2016 

Praktikan  

 

 

NUR ROHMAH 

NIM. 156050102 

  



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( R P P ) 

 SIKLUS I 

 

Nama Madrasah : MI Tsamrotul Huda 1 Jatirogo  

Mata Pelajaran : Al Qur‟an Hadits 

Kelas / Semester : II ( Dua)  / 1  ( Ganjil ) 

Alokasi Waktu    : 2 X 35 Menit 

 

A.  KOMPETENSI INTI 

KI-1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya 

KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung  jawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangganya 

KI-3 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan 

menanya berdasarkan  rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan  

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan  tempat 

bermain 

KI-4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam  bahasa yang  jelas, 

sistematis  dan logis, dalamkarya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan  

anak sehat, dan dalamtindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan  

berakhlak  mulia 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

1.1 Menerima  QS.Al-Qadr 

2.1 Memiliki sikap terpuji  sebagai implementasi dari  pemahaman QS. 

Al-Qadr 

2.1.1 Menunjukkan arti  kata QS Al-Qadr 

2.1.2 Menerjemahkan QS.Al-Qadr 

3.1 Membaca QS.Al-Qadr 

   3.1.1 Melafalkan QS. Sesuai makharijul huruf secara fasih 

   3.1.2 Mendemonstrasikan bacaan QS.Al-Qadr sesuai ilmu tajwid 

secara benar 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN : 

Melalui reading aloud siswa dapat Melafalkan surah al-Qadr  sesuai ayatnya, dan 

membaca surah al-Qadr  secara benar dan fasih 

 

D.  MATERI PELAJARAN 

 Surah al-Qadr 

 



 

ْن أَْلِف َشْهٍر ﴿٣﴾  ٌر مِّ َلُة ٱْلَقْدِر َخي ْ َلُة ٱْلَقْدِر ﴿٢﴾َلي ْ َلِة ٱْلَقْدِر ﴿١﴾ َومَ اأَْدَرٰىَك َما لَي ْ ُه ِِف لَي ْ ِإنَّاأَنزَْلنَٰ
ٰ َمْطَلِع ٱْلَفْجِر ﴿٥﴾  ٌم ِهَى َحَّتَّ ن ُكلِّ أَْمٍر ﴿٤﴾ َسلَٰ م مِّ ِئَكُة َوٱلرُّوُح ِفيَها بِِإْذِن َرِّبِِّ    تَ نَ زَُّل ٱْلَملَٰ

 

 

E.  METODE PEMBELAJARAN 

Reading aloud (membaca keras) 

 

F.  LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

NO. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN WAKTU 

1. PENDAHULUAN 10 menit 

 Apersepsi dan Motivasi :  

 Menyampaikan  salam  pembuka  yang  ramah dan  menanyakan keadaan 

kesehatan, keluarga dan keinginannya 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran yang merupakan  kompetensi yang 

harus dikuasai siswa hari ini  

 Menggali pengetahuan awal kemampuan siswa dalam  melafalkan, surah 

Al-Qadr 

 

2. KEGIATAN INTI 45 menit 

  Mengamati 

 Siswa menyimak penjelasan guru tentang  surah Al-Qadr  mulai dari 

identitas surah, pengertian surah, nama surah, dan tempat diturunkannya 

surah. 

 Melalui mendengar, siswa menirukan setiap pelafalan surah Al-Qadr yang 

dilakukan oleh guru 

 Menyimak bacaan surah Al-Qadr 

 Menanya 

 Mananyakan cara membaca surah al-Qadr 

 Mengajukan pertanyaan terkait hukum  tajwid yang terdapat dalam surah 

Al-Qadr 

 Mengeksplorasi 

 Mengidentifikasi hukum  tajwid yang terdapat pada surah Al-Qadr 

 Membaca dan menemukan hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-

Qadr 

 Mengasosiasi 

 Menulis lafal surah surah  Al-Qadr dengan benar secara individu 

 Menjelaskan hubungan bacaan dan  cara membacanya 

 Mengkomunikasikan 

 Siswa menirukan pelafalan surah Al-Qadr dengan suara yang keras serta 

benar dan fasih  

 Dengan tehnik adu cepat, secara berkelompok siswa melafalkan surah Al-
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Qadr 

 Secara berkelompok siswa melafalkan surah Al-Qadr dengan cara 

bergantian disemak oleh teman kelompoknya. 

 Secara berkelompok dan  individu, siswa bergantian untuk melafalkan 

surah Al-Qadr dengan benar dan fasih. 

 

3. PENUTUP 5 menit 

 Dalam kegiatan Penutup, guru: 

 Guru mengulang kembali pelafalan surah Al-Qadr ayat demi ayat yang 

diikuti oleh siswa. 

 Mengadakan tanya jawab secara klasikal tentang materi yang dipelajarai. 

 

 

G. MEDIA / SUMBER 

 Buku paket 

 Juz „Amma 

 

H.  PENILAIAN 

Nilai  Budaya Dan Karakter 

Bangsa 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Jenis 

Penilaian 
Contoh Instrumen 

Religius, Jujur,Toleransi, 

Disiplin, Kerja keras, Kreatif, 

Demokratif, Rasa Ingin tahu, 

Gemar membaca, Peduli 

lingkungan, Peduli social, 

Tanggung jawab. 

1.1.3 Melafalkan surah 

Al-Qadr  sesuai 

ayatnya 

1.1.4 Membaca surah Al-

Qadr secara benar dan 

fasih  

Tes lisan  

 

   

  

 

Baca Qur‟an  Surah 

Al-Qadr ayat 1 -5 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah 

 

 

 

MUSTA‟IN, S.Pd.I 

 NIP.  

 Jatirogo,  25 Oktober 2016 

Praktikan  

 

 

 

NUR ROHMAH 

NIM. 156050102 

  

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( R P P ) 

 SIKLUS 2 

 

Nama Madrasah : MI Tsamrotul Huda 1 Jatirogo  

Mata Pelajaran : Al Qur‟an Hadist 

Kelas / Semester : II ( Dua )  / 1  ( Ganjil ) 

Alokasi Waktu    :2 X 35 Menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

KI-1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya 

KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung  jawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangganya 

KI-3 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan 

menanya berdasarkan  rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan  

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan  tempat 

bermain 

KI-4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam  bahasa yang  jelas, 

sistematis  dan logis, dalamkarya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan  

anak sehat, dan dalamtindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan  

berakhlak  mulia 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

4.1 Menerima  QS.Al-Maun 

5.1 Memiliki sikap terpuji  sebagai implementasi dari  pemahaman QS. 

Al-Maun 

2.1.1 Menunjukkan arti  kata QS Al-Maun 

2.1.2 Menerjemahkan QS. Al-Maun 

6.1 Membaca QS. Al-Maun 

   3.1.1 Melafalkan QS. Sesuai makharijul huruf secara fasih 

   3.1.2 Mendemonstrasikan bacaan QS. Al-Maun  sesuai ilmu 

tajwid secara benar 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN : 

Melalui reading aloud siswa dapat melafalkan surah Al-Maun  sesuai ayatnya, 

dan  membaca Al-Maun secara benar dan fasih 

 

D.  MATERI PELAJARAN 

 Surah Al-Maun 



 

  ِلَك ٱلَِّذى َيدُعُّ ٱْلَيِتيَم ﴿٢﴾ وَ ََل ََيُضُّ َعَلٰى يِن ﴿١﴾ َفذَٰ ُب بِٱلدِّ أََرَءْيَت ٱلَِّذى ُيَكذِّ
طََعاِم ٱْلِمْسِكنِي ﴿٣﴾ فَ َوْيٌل لِّْلُمَصلِّنَي ﴿٤﴾ ٱلَِّذيَن ُهْم َعن َصََلِِتِْم َساُهوَن ﴿٥﴾ 

 ٱلَِّذيَن ُهْم يُ رَاُءوَن ﴿٦﴾ َوََيْنَ ُعوَن ٱْلَماُعوَن ﴿٧﴾
 

E. METODE PEMBELAJARAN 

  Reading aloud 

 

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

NO. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN 

1. PENDAHULUAN 

 Apersepsi dan Motivasi :  

 Menyampaikan  salam  pembuka  yang  ramah dan  menanyakan keadaan kesehatan, 

keluarga dan keinginannya 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran yang merupakan  kompetensi yang harus 

dikuasai siswa hari ini  

 Menggali pengetahuan awal kemampuan siswa dalam  melafalkan, surah Al-Maun 

2. KEGIATAN INTI 

  Mengamati 

 Siswa menyimak penjelasan guru tentang  surah Al-Maun mulai dari identitas surah, 

pengertian surah, nama surah, dan tempat diturunkannya surah. 

 Melalui mendengar, siswa menirukan setiap pelafalan surah Al-Maun  yang 

dilakukan oleh guru 

 Menyimak bacaan surah Al-Maun 

 Menanya 

 Mananyakan cara membaca surah Al-Maun 

 Mengajukan pertanyaan terkait hukum  tajwid yang terdapat dalam surah Al-Maun 

 Mengeksplorasi 

 Mengidentifikasi hukum  tajwid yang terdapat pada surah Al-Maun 

 Membaca dan menemukan hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maun 

 Mengasosiasi 

 Menulis lafal surah surah  Al-Maun dengan benar secara individu 

 Menjelaskan hubungan bacaan dan  cara membacanya 

 Mengkomunikasikan 

 Siswa menirukan pelafalan surah Al-Maun dengan suara yang keras serta benar dan 

fasih  

 Dengan tehnik adu cepat, secara berkelompok siswa melafalkan surah Al-Maun 

 Secara berkelompok siswa melafalkan surah Al-Maun dengan cara bergantian 

disemak oleh teman kelompoknya. 

 Secara berkelompok dan indifidu, siswa bergantian untuk melafalkan surah Al-Maun 
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Al-Maun dengan benar dan fasih. 

 

3. PENUTUP 

 Dalam kegiatan Penutup, guru: 

 Guru mengulang kembali pelafalan surah Al-Maun ayat demi ayat yang diikuti oleh 

siswa. 

 Mengadakan tanya jawab secara klasikal tentang materi yang dipelajarai. 

G. MEDIA / SUMBER 

Buku paket dan Juz „Amma 

 

H.  PENILAIAN 

Nilai  Budaya Dan Karakter 

Bangsa 
Indikator Pencapaian Kompetensi 

Jenis 

Penilaian 

Contoh 

Instrumen 

Religius, Jujur,Toleransi, 

Disiplin, Kerja keras, Kreatif, 

Demokratif, Rasa Ingin tahu, 

Gemar membaca, Peduli 

lingkungan, Peduli social, 

Tanggung jawab. 

1.1.4 Melafalkan surah Al-Maun 

sesuai ayatnya 

1.1.5 Membaca surah Al-Maun 

secara acak 

1.1.6 Membaca Al-Maun secara 

benar dan fasih  

Tes lisan  

 

   

Bacakan surah 

Al-Maun ayat 

1 - 7 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah 

 

 

MUSTA‟IN, S.Pd.I 

NIP. 

 Jatirogo,  1 Nopember 2016 

Praktikan  

 

 

NUR ROHMAH 

NIM. 156050102 

  

  



 

 

TABEL 

Format observasi Guru 

Penerapan Metode Reading Aloud 

Pra siklus 

 
 

No 
 

AKTIVITAS YANG DIAMATI 
SKALA NILAI 

 

 NILAI 
5 4 3 2 1 

 
1 

Guru memilih sebuah ayat Al 
Quran yang cukup menarik untuk 

dibaca dangan nyaring 

      

 

 
 

2 

Guru memperkenalkan ayat Al 
Quran tersebut pada peserta didik. 

Kemudian Guru memberikan tanda 

poin-poin yang menarik untuk 

didiskusikan. 

      

 
3 

Guru membagikan atau menuliskan 
ayat Al Quran kepada peserta didik 

yang sesuai dengan pembelajaran 

      

 
4 

Guru mengundang beberapa siswa 
untuk membaca bagian-bagian ayat 

Al Quran yang berbeda-beda. 

      

 
 
 
 

5 

Ketika bacaan sedang berlangsung, 
guru memerintahkan kepada peserta 

didik untuk berhenti pada beberapa 

tempat untuk menekankan arti 

penting poin-poin/ potongan ayat 

tertentu  untuk bertana atau 

memberi contoh 

      

 

6 
Guru memberikan siswa waktu 
untuk berdiskusi jika mereka 

menunjukkan ketertarikan terhadap 

poin atau potongan ayat tersebut 

      

 
7 

Guru mengakhiri proses dengan 
bertanya pada siswa apa yang ada 
dalam ayat Al-Qur‟an 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABEL 

Format observasi Guru 

Penerapan Metode Reading Aloud 

Siklus 1 

 
 

No 
 

AKTIVITAS YANG DIAMATI 
SKALA NILAI 

 

 NILAI 
5 4 3 2 1 

 
1 

Guru memilih sebuah ayat Al 
Quran yang cukup menarik untuk 

dibaca dangan nyaring 

  

3 

  

3 

 

 
 

2 

Guru memperkenalkan ayat Al 
Quran tersebut pada peserta didik. 

Kemudian Guru memberikan tanda 

poin-poin yang menarik untuk 

didiskusikan. 

   

2  2 

 
3 

Guru membagikan atau menuliskan 
ayat Al Quran kepada peserta didik 

yang sesuai dengan pembelajaran 

  

3 

  

3 

 
4 

Guru mengundang beberapa siswa 
untuk membaca bagian-bagian ayat 

Al Quran yang berbeda-beda. 

 

4 

   

4 

 
 
 
 

5 

Ketika bacaan sedang berlangsung, 
guru memerintahkan kepada peserta 

didik untuk berhenti pada beberapa 

tempat untuk menekankan arti 

penting poin-poin/ potongan ayat 

tertentu  untuk bertana atau 

memberi contoh 

  

3 

  

3 

 

6 
Guru memberikan siswa waktu 
untuk berdiskusi jika mereka 

menunjukkan ketertarikan terhadap 

poin atau potongan ayat tersebut 

  

3 

 

 3 

 
7 

Guru mengakhiri proses dengan 
bertanya pada siswa apa yang ada 
dalam ayat Al-Qur‟an 

  

3 

  

2 

Total Skor 21 

 

Prosentase pengamatan kegiatan guru dalam siklus I adalah 

sebagai berikut : 

= 
alskormaksim

perolehskoryangdi
x 100% 

= 
35

21
 x 100% = 60 % 



 

TABEL 

Format observasi Guru 

Penerapan Metode Reading Aloud 

Siklus 2 

 
 

No 
 

AKTIVITAS YANG DIAMATI 
SKALA 

NILAI 

 

 NILAI 
5 4 3 2 1 

 
1 

Guru memilih sebuah ayat Al 
Quran yang cukup menarik untuk 

dibaca dangan nyaring 

 

4 

   

4 

 

 
 

2 

Guru memperkenalkan ayat Al 
Quran tersebut pada peserta didik. 

Kemudian Guru memberikan tanda 

poin-poin yang menarik untuk 

didiskusikan. 

 

4 

   

4 

 
3 

Guru membagikan atau menuliskan 
ayat Al Quran kepada peserta didik 

yang sesuai dengan pembelajaran 
5 

    

5 

 
4 

Guru mengundang beberapa siswa 
untuk membaca bagian-bagian ayat 

Al Quran yang berbeda-beda. 
5     5 

 
 
 
 

5 

Ketika bacaan sedang berlangsung, 
guru memerintahkan kepada peserta 

didik untuk berhenti pada beberapa 

tempat untuk menekankan arti 

penting poin-poin/ potongan ayat 

tertentu  untuk bertana atau 

memberi contoh 

5     5 

 

6 
Guru memberikan siswa waktu 
untuk berdiskusi jika mereka 

menunjukkan ketertarikan terhadap 

poin atau potongan ayat tersebut 

 4    4 

 
7 

Guru mengakhiri proses dengan 
bertanya pada siswa apa yang ada 
dalam ayat Al-Qur‟an 

5     5 

Total Skor 32 

 

Prosentase pengamatan kegiatan guru dalam siklus II adalah 

sebagai berikut : 

= 
alskormaksim

perolehskoryangdi
x 100% 

= 
35

32
 x 100% = 91 % 



 

TABEL 

Format observasi Siswa 

Penerapan Metode Reading Aloud 

Pra siklus 

 
 

 
 

No 
 

Aktivitas yang diamati 
Skala Nilai 

5 4 3 2 1 

1 Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran.      

2 Motivasi dan kegairahan dalam mengikuti kegiatan 
 

belajar. 

     

3 Hubungan siswa dengan guru selama pembelajaran.      

4 Keseriusan membaca dan menyimak bacaan      

5 Keaktifan  siswa  dalam  mengemukakan  pendapat 
 

dan berdiskusi 

     

6 Keaktifan siswa dalam bertanya      

7 Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan      

8 Keterampilan dalam mengungkapkan dan membuat 
 

kesimpulan 

     

Total Skor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABEL 

Format observasi Siswa 

Penerapan Metode Reading Aloud 

Siklus 1 

 

 
 

 
 

No 
 

Aktivitas yang diamati 
Skala Nilai 

5 4 3 2 1 

1 Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran.  4    

2 Motivasi dan kegairahan dalam mengikuti kegiatan 
 

belajar. 
  3   

3 Hubungan siswa dengan guru selama pembelajaran.    2  

4 Keseriusan membaca dan menyimak bacaan    2  

5 Keaktifan  siswa  dalam  mengemukakan  pendapat 
 

dan berdiskusi 
  3   

6 Keaktifan siswa dalam bertanya   3   

7 Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan   3   

8 Keterampilan dalam mengungkapkan dan membuat 
 

kesimpulan   3   

Total Skor 23 

 

Prosentase pengamatan kegiatan siswa dalam siklus I adalah 

sebagai berikut : 

= 
alskormaksim

perolehskoryangdi
x 100% 

= 
40

23
 x 100% = 58 % 

  



 

TABEL 

Format observasi Siswa 

Penerapan Metode Reading Aloud 

Siklus 2 

 
 

 
 

No 
 

Aktivitas yang diamati 
Skala 
Nilai 5 4 3 2 1 

1 Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran. 5     

2 Motivasi dan kegairahan dalam mengikuti kegiatan 
 

belajar. 
5     

3 Hubungan siswa dengan guru selama pembelajaran.  4    

4 Keseriusan membaca dan menyimak bacaan 5     

5 Keaktifan  siswa  dalam  mengemukakan  pendapat 
 

dan berdiskusi 
5     

6 Keaktifan siswa dalam bertanya  4    

7 Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan  4    

8 Keterampilan dalam mengungkapkan dan membuat 
 

kesimpulan  4    

Total Skor 36 

 

Prosentase pengamatan kegiatan siswa dalam siklus 2 adalah 

sebagai berikut : 

= 
alskormaksim

perolehskoryangdi
x 100% 

= 
40

36
 x 100% = 90 % 

  



 

DOKUMENTASI PEMBELAJARAN 

 

 

 
Lokasi penelitian “ MI Tsamrotul Huda 1 Jatirogo” 

 

 
Kegiatan Pra siklus 



 

 
Kegiatan Siklus 1 

 

 
Kegiatan siklus 2 
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