RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Tema
Sub Tema
Kelas
Semester

:
:
:
:
:
:

MIN 1 Katingan
Al-Qur’an Hadits
Surah al-lahab
Melafalkan dan menghafalkan surah al-lahab
IA,B,C
2 (genap)

A. Materi Pokok :
Surah al-lahab
B. Alokasi Waktu :
1 x 8 jam pelajaran = 4 x pertemuan
C. Kompetensi Inti (KI)
1 KI-1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2 KI-2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, dan percaya diri dalam
berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.
3 KI-3 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar, melihat, membaca
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.
4 KI-4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang
estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan
perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
D. Kompetensi Dasar
1.1. Menerima Q.S. al-Lahab (111) , sebagai firman Allah Swt.
1.2. Membiasakan melafalkan Q.S. al-Lahab (111), sehari-hari.
1.3. Meyakini bahwa mempelajari Al-Qur'an adalah ibadah.
2.1. Memiliki perilaku mencintai Al-Qur'an dalam kehidupan.
3.1. Mengenal ayat Q.S. al-Lahab (111)
3.2. Menulis Q.S. al-Lahab (111)
4.1. Melafalkan Q.S. al-Lahab (111), secara benar dan fasih.
4.2. Menghafalkan Q.S. al-Lahab (111), secara benar
E. Indikator Pencapaian Kompetensi :
1. Mengidentifikasi urutan ayat surat al-Lahab.
2. Melafalkan surat al-Lahab.
3. Menghafalkan surat al-Lahab.
F. Tujuan Pembelajaran :
Setelah melalui proses mengamati, menanyakan, mengeksplorasikan, mensosialisasikan, dan
mengkomunikasikan pembelajaran peserta didik mampu melafalkan surat al-Lahab, menghafalkan
secara benar dan fasih dan meyakini bahwa mempelajari Al-Qur'an adalah ibadah serta memiliki
perilaku mencintai Al-Qur'an-Hadis.
G. Materi Pembelajaran :
SURAH AL-LAHAB

                 
         

H. Strategi/Metode Pembelajaran
Dalam pembelajaran ini menggunakan metode reading I loud, driil, demontrasi, diskusi kelompok,
short card, bernyanyi
I. Media Pembelajaran :

1.
2.
3.
4.
5.

LCD Proyektor
Audio Visual
Video Visual
Kartu ayat-ayat surah al-Lahab
Potongan ayat-ayat surah al-Lahab

J. Sumber Belajar
1. Buku Al-Qur’an Hadist Kelas I MI
2. Buku tajwid
K. Langkah-langkah Pembelajaran
No.
Kegiatan
1.
Pendahuluan
a. Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa
bersama.
b. Guru menyapa, memeriksa kehadiran dan kerapian peserta didik.
c. Guru memberikan motivasi peserta didik dengan menyampaikan tujuan
pembelajaran.
d. Guru mempersiapkan alat peraga berupa gambar anak sedang mengaji.
e. Guru menyajikan kuis beberapa surat yang telah dihafal anak
2.
Kegiatan Inti
a. Guru :
- Mengenalkan Q.S. al-Lahab (111)
- Menuliskan Q.S. al-Lahab (111)
- Melafalkan surat al-Lahab ayat per ayat dengan seksama
- Mendemontrasikan cara menghafal Q.S. al-Lahab (111)
- Melaksanakan penilaian secara lisan dan tulisan
b. Peserta didik :
- Mendengarkan penjelasan tentang Q.S. al-Lahab (111)
- Mengamati tulisan Q.S. al-Lahab (111)
- Menirukan cara melafalkan surat al-Lahab
- Mendemontrasikan hafalan surat al-Lahab di depan kelas
- Mengerjakan penilaian
3.
Penutup
a. Guru merefleksi dengan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan
yang telah dilaksanakan sebagai bahan perbaikan.
c. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut pembelajaran.
d. Pembelajaran ditutup dengan membaca hamdalah dan doa serta salam

Waktu

20

170

20

L. Penilaian
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan individu menjawab pertanyaan
pada kolom “ayo berlatih”.
Mengetahui;
Kepala MIN 1 Katingan
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