
 

SURAT IJIN PENELITIAN 

  



 

 



 

 

  



 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 

 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

DAFTAR INFORMAN 

 

1. Nama : Hasto Tyias Harjadi, S.Pd M.Pd 

 Jabatan/Pekerjaan : Ketua Sekolah SMA Muhammadiyah 5 

Karanganyar 

 Usia : 44 

 Waktu Wawancara : 07 September 2015, Pukul 09.40 WIB 

16 November 2015, Pukul 09.00 WIB 

 Tempat Wawancara : Di Kantor Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 5 

Karanganyar 

 

2. Nama : Muchlis S.Pd 

 Jabatan/Pekerjaan : Wakil Kepala Sekolah 

 Usia : 46 

 

 

Waktu Wawancara : 18 November 2015, Pukul 09.15 WIB 

25 September 2015, Pukul 10.02 WIB 

 Tempat Wawancara : di Ruang Guru SMA Muhammadiyah 5 

Karanganyar 

 

3. Nama : Indriyo S.Ag 

 Jabatan/Pekerjaan : Guru PAi 

 Usia : 42 

 Waktu Wawancara : 18 September 2015, Pukul 12.42 WIB 

25 September 2015, Pukul 13.05WIB 

 Tempat Wawancara : di Masjid SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar 

 

4. Nama : Kemisih 

 Jabatan/Pekerjaan : Siswa kelas XII 

 Usia : 18  

 Waktu Wawancara : 18 September 2015, Pukul 09.20 WIB 

25 September 2015, Pukul  09.27 WIB 

 Tempat Wawancara : di Ruang Kelas SMA Muhammadiyah 5 

Karanganyar 

 

 

5. Nama : M. Syaiful Syahri 

 Jabatan/Pekerjaan : Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 6 Surakarta 

 Usia : 39 

 Waktu Wawancara : 28 September 2015, Pukul 07. 40 WIB 

13 Oktober  2015, Pukul 08.10 WIB 

 Tempat Wawancara : di Kantor Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 6 

Surakarta 

 

6. Nama : Anwar 

 Jabatan/Pekerjaan : Guru PAI 

 Usia : 54 



 

 Waktu Wawancara : 30 September 2015, Pukul 12.20 WIB 

14 Oktober  2015, Pukul 12.13  WIB 

 Tempat Wawancara : SMA Muhammadiyah 6 Surakarta 

 

7. Nama : Umi Salamah 

 Jabatan/Pekerjaan : Guru PAI 

 Usia : 48 

 Waktu Wawancara : 30 September 2015, Pukul 12.20 WIB 

14 Oktober  2015, Pukul 12.13  WIB 

 Tempat Wawancara : SMA Muhammadiyah 6 Surakarta 

 

 

8. Nama : Fajar Wahyu Nugroha 

 Jabatan/Pekerjaan : Siswa kelas XII 

 Usia : 18 

 Waktu Wawancara : 30 September 2015, Pukul 13.02 WIB 

14 Oktober  2015, Pukul 12.40  WIB 

 Tempat Wawancara : di SMA Muhammadiyah 6 Surakarta 

 

8. Nama : Rizki Ristanto 

 Jabatan/Pekerjaan : Siswa kelas XII 

 Usia : 18 

 Waktu Wawancara : 30 September 2015, Pukul 13.02 WIB 

14 Oktober  2015, Pukul 12.40  WIB 

 Tempat Wawancara : di SMA Muhammadiyah 6 Surakarta 

 

9. Nama : Drs. Yusmar Setyobudi, M.M, M. 

 Jabatan/Pekerjaan : Kepala Sekolah  

 Usia : 44 

 Waktu Wawancara : 01 Oktober 2015,Pukul 09.21 WIB 

15 Oktober 2015,Pukul 09.32 WIB 

 Tempat Wawancara : di SMA Negeri 5 Surakarta  

 

10. Nama : Nuraini Agung Wijaya S.Pd 

 Jabatan : Waka Kurikulum/Guru BK 

 Usia : 46 

 Waktu Wawancara : 01 Oktober 2015,Pukul 12.18 WIB 

15 Oktober 2015,Pukul 12.11 WIB 

 Tempat Wawancara : di SMA Negeri 5 Surakarta  

 

11. Nama : Drs. Suprapto, M.Ud 

 Jabatan : Guru PAI  

 Usia : 57 

 Waktu Wawancara : 03 Oktober 2015,Pukul 13.42 WIB 

17 Oktober 2015,Pukul 13.48 WIB 

 Tempat Wawancara : di SMA Negeri 5 Surakarta  



 

 

12. Nama : Mulyono  

 Jabatan : Relawan Yayasan Kria Mandiri Surakarta 

 Usia : 31 

 Waktu Wawancara : 03 Oktober 2015,Pukul 15.23 WIB 

17 Oktober 2015,Pukul 15.32 WIB 

 Tempat Wawancara : di SMA Negeri 5 Surakarta  

 

13. Nama : Agung Pamuji 

 Jabatan : Siswa Kelas X 

 Usia : 16 

 Waktu Wawancara : 03 Oktober 2015,Pukul 13.20 WIB 

17 Oktober 2015,Pukul 13.31 WIB 

 Tempat Wawancara : di SMA Negeri 5 Surakarta  

    

14. Nama : Dra. Endang Purwaningsih Agustina. M. Pd 

 Jabatan/Pekerjaan : Kepala Sekolah 

 Usia : 47 

 Waktu Wawancara : 29 September 2015,Pukul 10.03 WIB 

07 Oktober 2015,Pukul 10.51 WIB 

 Tempat Wawancara : di SMA Negeri 8 Surakarta 

 

15. Nama : Amin Muslih. S.Pd 

 Jabatan/Pekerjaan : Waka Kurikulum/Fisika 

 Usia : 43 

 Waktu Wawancara : 02 September 2015,Pukul 09.10 WIB 

16 Oktober 2015,Pukul 11.22 WIB 

 Tempat Wawancara : di SMA Negeri 8 Surakarta 

 

16. Nama : Naimatul Mufida, S.Ag 

 Jabatan/Pekerjaan : PAI 

 Usia : 40 

 Waktu Wawancara : 02 September 2015,Pukul 12.33 WIB 

16 Oktober 2015,Pukul 12.27 WIB 

 Tempat Wawancara : di SMA Negeri 8 Surakarta 

 

17. Nama : Wahyu Setiawan  

 Jabatan/Pekerjaan : Siswa kelas XII 

 Usia : 19 

 Waktu Wawancara : 02 September 2015,Pukul 11.03 WIB 

16 Oktober 2015,Pukul 11.28 WIB 

 Tempat Wawancara : di SMA Negeri 8 Surakarta 

 

18. Nama : Fantika Rahmasari 

 Jabatan/Pekerjaan : Siswa Kelas X 

 Usia : 16 



 

 Waktu Wawancara : 02 September 2015,Pukul 11.03 WIB 

16 Oktober 2015,Pukul 11.28 WIB 

 Tempat Wawancara : di SMA Negeri 8 Surakarta 

 

19. Nama : Dra. Ties Setyaningsih, M.Pd.MM 

 Jabatan/Pekerjaan : Kepala Sekolah 

 Usia : 51 

 Waktu Wawancara : 16 september 08.23 WIB 

23 oktober 08. 21 WIB 

 Tempat Wawancara : SMK Negeri 8 Surakarta 

 

20. Nama : Khoirul Faizin, S.Ag 

 Jabatan/Pekerjaan : Guru PAI 

 Usia : 48 

 Waktu Wawancara : 2 Oktober 09.03 WIB 

16 Oktober 09.12 WIB 

 Tempat Wawancara : SMK Negeri 8 Surakarta 

 

21. Nama : Siti Masturiah. S.Ag         

 Jabatan/Pekerjaan : Guru PAI 

 Usia : 49 

 Waktu Wawancara : 2 Oktober 10.21 WIB 

16 Oktober 10.09 WIB 

 Tempat Wawancara : SMK Negeri 8 Surakarta 

 

22. Nama : Wahid Nurhidayat         

 Jabatan/Pekerjaan : Siswa Kelas X 

 Usia : 18 

 Waktu Wawancara : 2 Oktober 11.22 WIB 

16 Oktober 10.36 WIB 

 Tempat Wawancara : SMK Negeri 8 Surakarta 

 

  



 

LEMBAR OBSERVASI PENELITIAN 
LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QUR’AN 

 
Hari/Tanggal   : Jumat, 02 Oktober 2015 
Nama guru   : Naimatul Mufida, S.Ag 
Sekolah                        : SMA Negeri 8 Surakarta 
 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kriteria 

Sangat 
baik  

Baik cukup Kurang Sangat 
Kurang 

1.  Perencanaan 
pembelajaran 

  √ 
 

  

2.  Penyampain 
materi 

pembelajaran 

  √ 
 

  

3.  Penerapan 
metode 

pembelajaran 

   √ 
 

 

4.  Penggunaan 
media 

pembelajaran 

    √ 
 

5.  Sistim 
evaluasi 

pembelajaran 

  √ 
 

  

6.  Komunikasi / 
tanya jawab 

   √ 
 

 

7.  Pemberian 
Tugas  

    √ 
 

Surakarta  02 Oktober 2015    
Peneliti 

 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 

 
 
  



 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QUR’AN 
 
 

Hari/Tanggal   : Jumat, 16 Oktober 2015 
Nama guru  : Naimatul Mufida, S.Ag 
Sekolah                        : SMA Negeri 8 Surakarta 
 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kriteria 

Sangat 
baik  

Baik cukup Kurang Sangat 
Kurang 

8.  Perencanaan 
pembelajaran 

  √ 
 

  

9.  Penyampain 
materi 

pembelajaran 

  √ 
 

  

10.  Penerapan 
metode 

pembelajaran 

   √ 
 

 

11.  Penggunaan 
media 

pembelajaran 

    √ 
 

12.  Sistim 
evaluasi 

pembelajaran 

  √ 
 

  

13.  Komunikasi / 
tanya jawab 

   √ 
 

 

14.  Pemberian 
Tugas  

    √ 
 

       
Surakarta  16 Oktober 2015    
Peneliti 

 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 

  



 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QUR’AN 
 
 

Hari/Tanggal   : Rabu, 30 september 2015 
Nama guru  : Anwar 
Sekolah                        : SMA Muhammadiyah 6 Surakarta 
 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kriteria 

Sangat 
baik  

Baik cukup Kurang Sangat 
Kurang 

1.  Perencanaan 
pembelajaran 

  √ 
 

  

2.  Penyampain 
materi 

pembelajaran 

   
 

√ 
 

 

3.  Penerapan 
metode 

pembelajaran 

   √ 
 

 

4.  Penggunaan 
media 

pembelajaran 

    √ 
 

5.  Sistim 
evaluasi 

pembelajaran 

  √ 
 

  

6.  Komunikasi / 
tanya jawab 

   √ 
 

 

7.  Pemberian 
Tugas  

   √ 
 

 

       
Surakarta  30 september 2015    
Peneliti 

 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 



 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QUR’AN 
 
 

Hari/Tanggal   : Rabu, 14 Oktober 2015 
Nama guru  : Umi Salamah 
Sekolah                        : SMA Muhammadiyah 6 Surakarta 
 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kriteria 

Sangat 
baik  

Baik cukup Kurang Sangat 
Kurang 

1.  Perencanaan 
pembelajaran 

  √ 
 

  

2.  Penyampain 
materi 

pembelajaran 

   
 

√ 
 

 

3.  Penerapan 
metode 

pembelajaran 

   √ 
 

 

4.  Penggunaan 
media 

pembelajaran 

    √ 
 

5.  Sistim 
evaluasi 

pembelajaran 

  √ 
 

  

6.  Komunikasi / 
tanya jawab 

   √ 
 

 

7.  Pemberian 
Tugas  

   √ 
 

 

       
Surakarta  14 Oktober 2015    
Peneliti 

 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QUR’AN 
 
 

Hari/Tanggal   : Sabtu, 03 Oktober 2015 
Nama guru  : Mulyono  

Sekolah                        : SMA Negeri 5 Surakarta 
 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kriteria 

Sangat 
baik  

Baik cukup Kurang Sangat 
Kurang 

1.  Perencanaan 
pembelajaran 

  √ 
 

  

2.  Penyampain 
materi 

pembelajaran 

   √ 
 

 

3.  Penerapan 
metode 

pembelajaran 

   √ 
 

 

4.  Penggunaan 
media 

pembelajaran 

    √ 
 

5.  Sistim 
evaluasi 

pembelajaran 

  √ 
 

  

6.  Komunikasi / 
tanya jawab 

  √ 
 

  

7.  Pemberian 
Tugas  

   √ 
 

 

       
Surakarta  03 Oktober 2015    
Peneliti 

 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 

  



 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QUR’AN 
 
 

Hari/Tanggal   : Sabtu, 17  Oktober 2015 
Nama guru  : Mulyono  

Sekolah                        : SMA Negeri 5 Surakarta 
 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kriteria 

Sangat 
baik  

Baik cukup Kurang Sangat 
Kurang 

1.  Perencanaan 
pembelajaran 

  √ 
 

  

2.  Penyampain 
materi 

pembelajaran 

   √ 
 

 

3.  Penerapan 
metode 

pembelajaran 

   √ 
 

 

4.  Penggunaan 
media 

pembelajaran 

    √ 
 

5.  Sistim 
evaluasi 

pembelajaran 

  √ 
 

 
 

 

6.  Komunikasi / 
tanya jawab 

  √ 
 

  

7.  Pemberian 
Tugas  

   √ 
 

 

       
Surakarta  17  Oktober 2015    
Peneliti 

 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 

  



 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QUR’AN 
 
 

Hari/Tanggal   : Jumat, 02 Oktober 2015 
Nama guru  : Khoirul Faizin, S.Ag 
Sekolah                             : SMK Negeri 8 Surakarta 
 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kriteria 

Sangat 
baik  

Baik cukup Kurang Sangat 
Kurang 

1.  Perencanaan 
pembelajaran 

   √ 
 

 

2.  Penyampain 
materi 

pembelajaran 

   √ 
 

 

3.  Penerapan 
metode 

pembelajaran 

   √ 
 

 

4.  Penggunaan 
media 

pembelajaran 

    √ 
 

5.  Sistim 
evaluasi 

pembelajaran 

   √ 
 

 

6.  Komunikasi / 
tanya jawab 

   √ 
 

 

7.  Pemberian 
Tugas  

   √ 
 

 

       
Surakarta  02 Oktober 2015    
Peneliti 

 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 

  



 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QUR’AN 
 
 

Hari/Tanggal   : Jumat, 16 Oktober 2015 
Nama guru  : Khoirul Faizin, S.Ag 
Sekolah                             : SMK Negeri 8 Surakarta 
 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kriteria 

Sangat 
baik  

Baik cukup Kurang Sangat 
Kurang 

8.  Perencanaan 
pembelajaran 

   √ 
 

 

9.  Penyampain 
materi 

pembelajaran 

   √ 
 

 

10.  Penerapan 
metode 

pembelajaran 

   √ 
 

 

11.  Penggunaan 
media 

pembelajaran 

    √ 
 

12.  Sistim 
evaluasi 

pembelajaran 

   √ 
 

 

13.  Komunikasi / 
tanya jawab 

   √ 
 

 

14.  Pemberian 
Tugas  

   √ 
 

 

       
Surakarta  16 Oktober 2015   
Peneliti 

 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 

  



 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QUR’AN 
 
 

Hari/Tanggal   : Jumat, 18 september 2015 
Nama guru  : Indriyo S.Ag 
Sekolah                             : SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar 
 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kriteria 

Sangat 
baik  

Baik cukup Kurang Sangat 
Kurang 

1.  Perencanaan 
pembelajaran 

   √ 
 

 

2.  Penyampain 
materi 

pembelajaran 

   √ 
 

 

3.  Penerapan 
metode 

pembelajaran 

   √ 
 

 

4.  Penggunaan 
media 

pembelajaran 

    √ 
 

5.  Sistim 
evaluasi 

pembelajaran 

   √ 
 

 

6.  Komunikasi / 
tanya jawab 

   √ 
 

 

7.  Pemberian 
Tugas  

   √ 
 

 

       
Surakarta  18 september 2015    
Peneliti 

 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 

  



 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QUR’AN 
 
 

Hari/Tanggal   : Jumat, 25 september  2015 
Nama guru  : Indriyo S.Ag 
Sekolah                             : SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar 
 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kriteria 

Sangat 
baik  

Baik cukup Kurang Sangat 
Kurang 

1.  Perencanaan 
pembelajaran 

   √ 
 

 

2.  Penyampain 
materi 

pembelajaran 

   √ 
 

 

3.  Penerapan 
metode 

pembelajaran 

   √ 
 

 

4.  Penggunaan 
media 

pembelajaran 

    √ 
 

5.  Sistim 
evaluasi 

pembelajaran 

   √ 
 

 

6.  Komunikasi / 
tanya jawab 

   √ 
 

 

7.  Pemberian 
Tugas  

   √ 
 

 

       
Surakarta  , 25 september  2015   
Peneliti 

 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 

 

  



 

LEMBAR OBSERVASI UJI COBA TAHAP AWAL PERTEMUAN PERTAMA  KELAS PEMULA 
 
 

Pertemuan Ke   : I 
Hari/Tanggal   : Sabtu, 03 Oktober 2015 
Kompetensi Dasar           : Menjelaskan huruf hijaiyah braile, makharijul huruf dan sifat-sifatnya 
Nama Guru   : Fajar Andriyanto 
Sekolah                          : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan  Surakarta 
 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kelompok 
Kriteria  

Jumlah Sangat 
baik  

Baik cukup Kurang Sangat 
Kurang 

1.  Pengetahuan 
siswa dalam 
memahami 
ilmu tajwid 

Treatmen - - 1 1 - 2 

Control - -  - 2 1 3 

2.  Kemampuan 
siswa dalam 
membaca Al-

Quran 

Treatmen - - 1 1 - 2 

Control - - - 2 1 3 

3.  Partisipasi dan 
keaktifan 

siswa dalam 
mengikuti 

pembelajaran 

Treatmen - 2 - - - 2 

Control - 1 2 - - 3 

4.  Kemampuan 
siswa dalam 

mendiskripsik
an posisi lidah 

Treatmen - 1 1 - - 2 

Control - - - 1 2 3 

5.  Keaktifan 
dalam 

bertanya dan 
menjawab 

Treatmen - 1 1 - - 2 

Control - - 1 2 - 3 



 

       
Surakarta  03 Oktober 2015    
Peneliti 

 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 

 
 



 

LEMBAR OBSERVASI UJI COBA TAHAP AWAL PERTEMUAN KEDUA 
KELAS PEMULA 

Pertemuan Ke   : II 
Hari/Tanggal   : Sabtu, 17 Oktober 2015 
 Kompetensi Dasar          : Menjelaskan huruf hijaiyah braile, makharijul huruf dan sifat-sifatnya 
Nama Guru   : Fajar Andriyanto 
Sekolah  : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan  Surakarta 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kelompok 
Kriteria  

Jumlah Sangat 
baik  

Baik cukup Kurang Sangat 
Kurang 

1.  Pengetahuan 
siswa dalam 
memahami 
ilmu tajwid 

Treatmen - - 2 - - 2 

Control - -  - 2 1 3 

2.  Kemampuan 
siswa dalam 
membaca Al-

Quran 

Treatmen - - 1 1 - 2 

Control - - - 2 1 3 

3.  Partisipasi 
dan keaktifan 
siswa dalam 
mengikuti 

pembelajaran 

Treatmen - 2 - - - 2 

Control - 1 2 - - 3 

4.  Kemampuan 
siswa dalam 

mendiskripsik
an posisi lidah 

Treatmen - 1 1 - - 2 

Control - - - 1 2 3 

5.  Keaktifan 
dalam 

bertanya dan 
menjawab 

Treatmen - 2 - - - 2 

Control - - 1 2 - 3 

 
 

      Surakarta  17 Oktober 2015 
      Peneliti  
 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 

 



 

LEMBAR OBSERVASI UJI COBA TAHAP PERBAIKAN PERTEMUAN PERTAMA KELAS PEMULA 
 

Pertemuan Ke   : I 
Hari/Tanggal   : Sabtu, 24 Oktober 2015 
Kompetensi Dasar        : Menjelaskan tanda baca dalam al-qur’an braile,dan tanda panjang pendeknya 

bacaan. 
Nama Guru   : Fajar Andriyanto 
Sekolah  : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan  Surakarta 
 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kelompok 
Kriteria  

Jumlah Sangat 
baik  

Baik Cukup Kurang Sangat 
Kurang 

1.  Pengetahuan 
siswa dalam 
memahami 
ilmu tajwid 

Treatmen - 1 1 - - 2 

Control - - - 2 1 3 

2.  Kemampuan 
siswa dalam 
membaca Al-

Quran 

Treatmen - 1 1 - - 2 

Control - - - 2 1 3 

3.  Partisipasi 
dan keaktifan 
siswa dalam 
mengikuti 

pembelajaran 

Treatmen 1 1 - - - 2 

Control - 2 1 - - 3 

4.  Kemampuan 
siswa dalam 

mendiskripsik
an posisi lidah 

Treatmen - 2 - - - 2 

Control - - 1 1 1 3 

5.  Keaktifan 
dalam 

bertanya dan 
menjawab 

Treatmen 1 1 - - - 2 

Control - - 1 2 - 3 

       
Surakarta  24 Oktober 2015 

      Peneliti  
 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 



 

LEMBAR OBSERVASI UJI COBA TAHAP PERBAIKAAN PERTEMUAN KEDUA KELAS PEMULA 
 

Pertemuan Ke   : II 
Hari/Tanggal   : Sabtu, 31 Oktober 2015 
 Kompetensi Dasar        : Menjelaskan tanda baca dalam al-qur’an braile, tanda panjang pendeknya 

bacaan, dan menyambung satu suku kata dengan kata berikutnya 
Nama Guru   : Fajar Andriyanto 
Sekolah  : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan  Surakarta 
 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kelompok 
Kriteria  

Jumlah Sangat 
baik  

Baik Cukup Kurang Sangat 
Kurang 

1.  Pengetahuan 
siswa dalam 
memahami 
ilmu tajwid 

Treatmen - 2 - - - 2 

Control - -  1 1 1 3 

2.  Kemampuan 
siswa dalam 
membaca Al-

Quran 

Treatmen - 1 1 - - 2 

Control - - - 2 1 3 

3.  Partisipasi 
dan keaktifan 
siswa dalam 
mengikuti 

pembelajaran 

Treatmen 1 1 - - - 2 

Control - 2 1 - 0 3 

4.  Kemampuan 
siswa dalam 

mendiskripsik
an posisi lidah 

Treatmen - 2 - - -- 2 

Control - - 1 1 1 3 

5.  Keaktifan 
dalam 

bertanya dan 
menjawab 

Treatmen 1 1 - - - 2 

Control - - 1 2 - 3 

      Surakarta  31 Oktober 2015 
      Peneliti  
 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 

 



 

LEMBAR OBSERVASI UJI COBA TAHAP PENYEMPURNAAN PERTEMUAN PERTAMA KELAS PEMULA 
 

Pertemuan Ke   : I 
Hari/Tanggal   : Sabtu, 07 November 2015 
Kompetensi Dasar        : Menjelaskan teknik menyambung satu suku kata dengan kata berikutnya,dan 

menjelaskan bacaan syamsiah dan bacaan al-Qamariyah 
Nama Guru   : Fajar Andriyanto 
Sekolah                        : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan  Surakarta 
 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kelompok 
Kriteria  

Jumlah Sangat 
baik  

Baik cukup Kurang Sangat 
Kurang 

1.  Pengetahuan 
siswa dalam 
memahami 
ilmu tajwid 

Treatmen 1 1 - - - 2 

Control - 1 1 1 - 3 

2.  Kemampuan 
siswa dalam 
membaca Al-

Quran 

Treatmen - 2 - - - 2 

Control - - - 2 1 3 

3.  Partisipasi 
dan keaktifan 
siswa dalam 
mengikuti 

pembelajaran 

Treatmen 2 - - - - 2 

Control - 3 - - - 3 

4.  Kemampuan 
siswa dalam 

mendiskripsik
an posisi lidah 

Treatmen 1 1 - - - 2 

Control - - 1 1 1 3 

5.  Keaktifan 
dalam 

bertanya dan 
menjawab 

Treatmen 1 1 - - - 2 

Control - 1 1 1 - 3 

      Surakarta  07 November 2015 
      Peneliti  
 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 



 

LEMBAR OBSERVASI UJI COBA TAHAP PENYEMPURNAAN PERTEMUAN KEDUA KELAS PEMULA 
 

Pertemuan Ke   : II 
Hari/Tanggal   : Sabtu, 14 November 2015 
 Kompetensi Dasar        : Menjelaskan hukum bacaan al-qur’an dalam ilmu tajwid 
Nama Guru   : Fajar Andriyanto 
Sekolah                        : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan  Surakarta 
 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kelompok 
Kriteria  

Jumlah Sangat 
baik  

Baik cukup Kurang Sangat 
Kurang 

1.  Pengetahuan 
siswa dalam 
memahami 
ilmu tajwid 

Treatmen 1 1 - - - 2 

Control - 1 1 1 - 3 

2.  Kemampuan 
siswa dalam 
membaca Al-

Quran 

Treatmen 1 1 - - - 2 

Control - - 1 2 - 3 

3.  Partisipasi 
dan keaktifan 
siswa dalam 
mengikuti 

pembelajaran 

Treatmen 2 - - - - 2 

Control - 3 - - - 3 

4.  Kemampuan 
siswa dalam 

mendiskripsik
an posisi lidah 

Treatmen 1 1 - - - 2 

Control - - 1 2 - 3 

5.  Keaktifan 
dalam 

bertanya dan 
menjawab 

Treatmen 1 1 - - - 2 

Control - 1 1 1 - 3 

      Surakarta  14 November 2015 
      Peneliti  
 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 



 

LEMBAR OBSERVASI UJI COBA TAHAP AWAL PERTEMUAN PERTAMA  KELAS MENENGAH 
 

Pertemuan Ke   : I 
Hari/Tanggal   : Sabtu, 11 Oktober 2015 
Kompetensi Dasar        : Menjelaskan materi makharijul huruf sifat-sifat huruf, dan mempelajari teknik 

pernafasan. 
Nama Guru   : Fajar Andriyanto 
Sekolah                       : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan  Surakarta 
 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kelompok 
Kriteria  

Jumlah Sangat 
baik  

Baik cukup Kurang Sangat 
Kurang 

1.  Pengetahuan 
siswa dalam 
memahami 
ilmu tajwid 

Treatmen - - - 2 - 2 

Control - - - 2 - 2 

2.  Kemampuan 
siswa dalam 
membaca Al-

Quran 

Treatmen - - - 2 - 2 

Control - - - 2 - 2 

3.  Partisipasi 
dan keaktifan 
siswa dalam 
mengikuti 

pembelajaran 

Treatmen - 2 - - - 2 

Control - 1 1 - - 2 

4.  Kemampuan 
siswa dalam 

mendiskripsik
an posisi lidah 

Treatmen - - - 2 - 2 

Control - - - - 2 2 

5.  Keaktifan 
dalam 

bertanya dan 
menjawab 

Treatmen - - 1 1 - 2 

Control - - - 1 1 2 

      Surakarta  11 Oktober 2015 
      Peneliti  
 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 

 
 



 

LEMBAR OBSERVASI UJI COBA TAHAP AWAL PERTEMUAN KEDUA 
KELAS MENENGAH 

Pertemuan Ke   : II 
Hari/Tanggal   : Sabtu, 18 Oktober 2015 
Kompetensi Dasar        : Menjelaskan materi makharijul huruf, sifat-sifat huruf, panajang pendek bacaan 

dan mempelajari teknik pernafasan. 
Nama Guru   : Fajar Andriyanto 
Sekolah  : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan  Surakarta 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kelompok 
Kriteria  

Jumlah Sangat 
baik  

Baik cukup Kurang Sangat 
Kurang 

1.  Pengetahuan 
siswa dalam 
memahami 
ilmu tajwid 

Treatmen - - 1 1 - 2 

Control - - - 2 - 2 

2.  Kemampuan 
siswa dalam 
membaca Al-

Quran 

Treatmen - - - 2 - 2 

Control - - - 2 - 2 

3.  Partisipasi 
dan keaktifan 
siswa dalam 
mengikuti 

pembelajaran 

Treatmen - 2 - - - 2 

Control - 1 1 - - 2 

4.  Kemampuan 
siswa dalam 

mendiskripsik
an posisi lidah 

Treatmen - - 1 1 - 2 

Control - - - - 2 2 

5.  Keaktifan 
dalam 

bertanya dan 
menjawab 

Treatmen - - 1 1 - 2 

Control - - - 1 1 2 

 
 
      Surakarta  18 Oktober 2015 
      Peneliti  
 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 

 



 

LEMBAR OBSERVASI UJI COBA TAHAP PERBAIKAN PERTEMUAN PERTAMA KELAS MENENGAH 
 

Pertemuan Ke   : I 
Hari/Tanggal   : Sabtu, 23 Oktober 2015 
Kompetensi Dasar        : Menjelaskan tentang hukum bacaan dalam al-qur’an, mempelajari teknik 

pernafasan dan teknik membaca al-qur’an braile. 
Nama Guru   : Fajar Andriyanto 
Sekolah  : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan  Surakarta 
 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kelompok 
Kriteria  

Jumlah Sangat 
baik  

Baik cukup Kurang Sangat 
Kurang 

6.  Pengetahuan 
siswa dalam 
memahami 
ilmu tajwid 

Treatmen - - 1 1 - 2 

Control -  - 2 - 2 

7.  Kemampuan 
siswa dalam 
membaca Al-

Quran 

Treatmen - - 1 1 - 2 

Control - - - 2 - 2 

8.  Partisipasi 
dan keaktifan 
siswa dalam 
mengikuti 

pembelajaran 

Treatmen - 2 - -  2 

Control - 2 - - - 2 

9.  Kemampuan 
siswa dalam 

mendiskripsik
an posisi lidah 

Treatmen - - 1 1 - 2 

Control - - - - 2 2 

10.  Keaktifan 
dalam 

bertanya dan 
menjawab 

Treatmen - - 1 1 - 2 

Control - - - 1 1 2 

      Surakarta  23 Oktober 2015 
      Peneliti  
 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 



 

LEMBAR OBSERVASI UJI COBA TAHAP PERBAIKAAN PERTEMUAN KEDUA KELAS MENENGAH 
 

Pertemuan Ke   : I1 
Hari/Tanggal   : Sabtu, 30 Oktober 2015 

Kompetensi Dasar  :Menjelaskan tentang tanda waqaf dan ibtida‟,teknik pernafasan dan teknik 

membaca al-qur‟an braile. 
Nama Guru   : Fajar Andriyanto 
Sekolah  : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan  Surakarta 
 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kelompok 
Kriteria  

Jumlah Sangat 
baik  

Baik Cukup Kurang Sangat 
Kurang 

1.  Pengetahuan 
siswa dalam 
memahami 
ilmu tajwid 

Treatmen - - 2 - - 2 

Control - - - 2 - 2 

2.  Kemampuan 
siswa dalam 
membaca Al-

Quran 

Treatmen - - 1 1 - 2 

Control - - - 2 - 2 

3.  Partisipasi 
dan keaktifan 
siswa dalam 
mengikuti 

pembelajaran 

Treatmen 1 1 - - - 2 

Control - 2 - - - 2 

4.  Kemampuan 
siswa dalam 

mendiskripsik
an posisi lidah 

Treatmen - - 1 1  2 

Control - - - 1 1 2 

5.  Keaktifan 
dalam 

bertanya dan 
menjawab 

Treatmen - - 2 - - 2 

Control - - - 1 1 2 

      Surakarta  30 Oktober 2015 
      Peneliti  
 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 

 



 

LEMBAR OBSERVASI UJI COBA TAHAP PENYEMPURNAAN PERTEMUAN PERTAMA KELAS MENENGAH 
 

Pertemuan Ke   : I 
Hari/Tanggal   : Sabtu, 06 November 2015 
Kompetensi Dasar        : Menjelaskan materi ilmu tajwid dan sub-subnya. 
Nama Guru   : Fajar Andriyanto 
Sekolah  : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan  Surakarta 
 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kelompok 
Kriteria  

Jumlah Sangat 
baik  

Baik cukup Kurang Sangat 
Kurang 

1.  Pengetahuan 
siswa dalam 
memahami 
ilmu tajwid 

Treatmen - 1 1 - - 2 

Control - - 1 1 - 2 

2.  Kemampuan 
siswa dalam 
membaca Al-

Quran 

Treatmen - 1 1 - - 2 

Control - - - 2 - 2 

3.  Partisipasi 
dan keaktifan 
siswa dalam 
mengikuti 

pembelajaran 

Treatmen 2 - - - - 2 

Control - 2 - - - 2 

4.  Kemampuan 
siswa dalam 

mendiskripsik
an posisi lidah 

Treatmen - 1 1 - - 2 

Control - - - 2 - 2 

5.  Keaktifan 
dalam 

bertanya dan 
menjawab 

Treatmen - 2 - - - 2 

Control - - - 2 - 2 

      Surakarta  06 November 2015 
      Peneliti  
 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 



 

LEMBAR OBSERVASI UJI COBA TAHAP PENYEMPURNAAN PERTEMUAN KEDUA KELAS MENENGAH 
 

Pertemuan Ke   : II 
Hari/Tanggal   : Sabtu, 13 November 2015 
Kompetensi Dasar        : Menjelaskan materi ilmu tajwid dan sub-subnya serta mempelajari teknik 

pernafasan. 
Nama Guru   : Fajar Andriyanto 
Sekolah                        : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan  Surakarta 
 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kelompok 
Kriteria  

Jumlah Sangat 
baik  

Baik cukup Kurang Sangat 
Kurang 

1.  Pengetahuan 
siswa dalam 
memahami 
ilmu tajwid 

Treatmen - 2 - - - 2 

Control - - 2 -  2 

2.  Kemampuan 
siswa dalam 
membaca Al-

Quran 

Treatmen - 2 - - - 2 

Control - - - 2 - 2 

3.  Partisipasi 
dan keaktifan 
siswa dalam 
mengikuti 

pembelajaran 

Treatmen 2 - - - - 2 

Control - 2 - - - 2 

4.  Kemampuan 
siswa dalam 

mendiskripsik
an posisi lidah 

Treatmen - 2 - - - 2 

Control - - - 2 - 2 

5.  Keaktifan 
dalam 

bertanya dan 
menjawab 

Treatmen 1 1 - - - 2 

Control - - 1 1 - 2 

      Surakarta  13 November 2015 
      Peneliti  
 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 



 

LEMBAR OBSERVASI UJI COBA TAHAP AWAL PERTEMUAN PERTAMA  KELAS ATAS 
 

Pertemuan Ke   : I 
Hari/Tanggal   : Sabtu, 11 Oktober 2015 
Kompetensi Dasar        : Menjelaskan materi pengertian ilmu tajwid, makharijul huruf, sifat-sifat huruf, 

dan mempelajari teknik pernafasan. 
Nama Guru   : Fajar Andriyanto 
Sekolah                        : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan  Surakarta 
 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kelompok 
Kriteria  

Jumlah Sangat 
baik  

Baik cukup Kurang Sangat 
Kurang 

1.  Pengetahuan 
siswa dalam 
memahami 
ilmu tajwid 

Treatmen - - 1 1 - 2 

Control - - 1 2 - 3 

2.  Kemampuan 
siswa dalam 
membaca Al-

Quran 

Treatmen - - 1 1 - 2 

Control - - 2 1 - 3 

3.  Partisipasi 
dan keaktifan 
siswa dalam 
mengikuti 

pembelajaran 

Treatmen - 2 - - - 2 

Control - 2 1 - - 3 

4.  Kemampuan 
siswa dalam 

mendiskripsik
an posisi lidah 

Treatmen - - 1 1 - 2 

Control - - 1 2 - 3 

5.  Keaktifan 
dalam 

bertanya dan 
menjawab 

Treatmen - - 1 1 - 2 

Control - - 1 2 - 3 

      Surakarta  11 Oktober 2015 
      Peneliti  
 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 

 
 



 

LEMBAR OBSERVASI UJI COBA TAHAP AWAL PERTEMUAN KEDUA 
KELAS ATAS 

Pertemuan Ke   : II 
Hari/Tanggal   : Sabtu, 18 Oktober 2015 
Kompetensi Dasar        : Menjelaskan Menjelaskan materi pengertian ilmu tajwid, makharijul huruf, sifat-

sifat huruf, panjang pendek bacaan dan mempelajari teknik pernafasan.. 
Nama Guru   : Fajar Andriyanto 
Sekolah  : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan  Surakarta 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kelompok 
Kriteria  

Jumlah Sangat 
baik  

Baik cukup Kurang Sangat 
Kurang 

1.  Pengetahuan 
siswa dalam 
memahami 
ilmu tajwid 

Treatmen - - 2 - - 2 

Control - - 2 1 - 3 

2.  Kemampuan 
siswa dalam 
membaca Al-

Quran 

Treatmen - - 2 - - 2 

Control - - 2 1 - 3 

3.  Partisipasi 
dan keaktifan 
siswa dalam 
mengikuti 

pembelajaran 

Treatmen - 2 - - - 2 

Control - 2 1 - - 3 

4.  Kemampuan 
siswa dalam 

mendiskripsik
an posisi lidah 

Treatmen - - 2 - - 2 

Control - - 2 1 - 3 

5.  Keaktifan 
dalam 

bertanya dan 
menjawab 

Treatmen - 1 1 - - 2 

Control - - 2 1 - 3 

 
 
      Surakarta  18 Oktober 2015 
      Peneliti  
 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 

 



 

LEMBAR OBSERVASI UJI COBA TAHAP PERBAIKAN PERTEMUAN PERTAMA KELAS ATAS 
 

Pertemuan Ke   : I 
Hari/Tanggal   : Minggu, 25 Oktober 2015 
Kompetensi Dasar        : Menjelaskan panjang pendeknya bacaan, teknik pernafasan dan teknik 

membaca dalam al-qur’an braile. 
Nama Guru   : Fajar Andriyanto 
Sekolah                        : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan  Surakarta 
 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kelompok 
Kriteria  

Jumlah Sangat 
baik  

baik cukup Kurang Sangat 
Kurang 

1.  Pengetahuan 
siswa dalam 
memahami 
ilmu tajwid 

Treatmen - 1 1 - - 2 

Control - 1 1 1 - 3 

2.  Kemampuan 
siswa dalam 
membaca Al-

Quran 

Treatmen - 1 1 - - 2 

Control - - 2 1 - 3 

3.  Partisipasi 
dan keaktifan 
siswa dalam 
mengikuti 

pembelajaran 

Treatmen - 2 - - - 2 

Control - 3 - - - 3 

4.  Kemampuan 
siswa dalam 

mendiskripsik
an posisi lidah 

Treatmen - 1 1 - - 2 

Control -  2 1 - 3 

5.  Keaktifan 
dalam 

bertanya dan 
menjawab 

Treatmen - 2 - - - 2 

Control - 1 1 1 - 3 

      Surakarta  25 Oktober 2015 
      Peneliti  
 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 



 

LEMBAR OBSERVASI UJI COBA TAHAP PERBAIKAAN PERTEMUAN KEDUA KELAS ATAS 
 

Pertemuan Ke   : II 
Hari/Tanggal   : Minggu, 1 November 2015 
 Kompetensi Dasar      : Menjelaskan hukum bacaan, teknik pernafasan dan teknik membaca dalam al-

qur’an braile. 
Nama Guru   : Fajar Andriyanto 
Sekolah  : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan  Surakarta 
 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kelompok 
Kriteria  

Jumlah Sangat 
baik  

baik cukup Kurang Sangat 
Kurang 

1.  Pengetahuan 
siswa dalam 
memahami 
ilmu tajwid 

Treatmen 1 1 - - - 2 

Control - 1 1 1 - 3 

2.  Kemampuan 
siswa dalam 
membaca Al-

Quran 

Treatmen - 2 - - - 2 

Control  - 3 - - 3 

3.  Partisipasi 
dan keaktifan 
siswa dalam 
mengikuti 

pembelajaran 

Treatmen 1 1 - - - 2 

Control - 3 - - - 3 

4.  Kemampuan 
siswa dalam 

mendiskripsik
an posisi lidah 

Treatmen - 2 - - - 2 

Control - - 2 1 - 3 

5.  Keaktifan 
dalam 

bertanya dan 
menjawab 

Treatmen 1 1 - - - 2 

Control - 1 1 1 - 3 

      Surakarta  1 November 2015 
      Peneliti  
 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 

 



 

LEMBAR OBSERVASI UJI COBA TAHAP PENYEMPURNAAN PERTEMUAN PERTAMA KELAS ATAS 
 

Pertemuan Ke   : I 
Hari/Tanggal   : Minggu, 08 November 2015 
Kompetensi Dasar        : Menjelaskan tanda waqaf dan ibtida’, teknik pernafasan dan teknik membaca 

dalam al-qur’an braile. 
Nama Guru   : Fajar Andriyanto 
Sekolah                        : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan  Surakarta 
 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kelompok 
Kriteria  

Jumlah Sangat 
baik  

baik cukup Kurang Sangat 
Kurang 

1.  Pengetahuan 
siswa dalam 
memahami 
ilmu tajwid 

Treatmen 2 - - -  2 

Control - 1 2 - - 3 

2.  Kemampuan 
siswa dalam 
membaca Al-

Quran 

Treatmen 1 1 - - - 2 

Control - - 3 - - 3 

3.  Partisipasi 
dan keaktifan 
siswa dalam 
mengikuti 

pembelajaran 

Treatmen 1 1 - - - 2 

Control - 3 - - - 3 

4.  Kemampuan 
siswa dalam 

mendiskripsik
an posisi lidah 

Treatmen 1 1  - - 2 

Control - 1 2 - - 3 

5.  Keaktifan 
dalam 

bertanya dan 
menjawab 

Treatmen 2 - - - - 2 

Control - 1 2 - - 3 

      Surakarta  08 November 2015 
      Peneliti  
 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 



 

LEMBAR OBSERVASI UJI COBA TAHAP PENYEMPURNAAN PERTEMUAN KEDUA KELAS ATAS 
 

Pertemuan Ke   : II 
Hari/Tanggal   : Minggu, 15 November 2015 
Kompetensi Dasar        : Menjelaskan tanda waqaf dan ibtida’, teknik pernafasan dan teknik membaca 

dalam al-qur’an braile.. 
Nama Guru   : Fajar Andriyanto 
Sekolah  : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan  Surakarta 
 

 
No 

Aspek yang 
dinilai 

Kelompok 
Kriteria  

Jumlah Sangat 
baik  

baik cukup Kurang Sangat 
Kurang 

1.  Pengetahuan 
siswa dalam 
memahami 
ilmu tajwid 

Treatmen 2 - - - - 2 

Control - 1 - - - 3 

2.  Kemampuan 
siswa dalam 
membaca Al-

Quran 

Treatmen 2 - - - - 2 

Control - 1 2 - - 3 

3.  Partisipasi 
dan keaktifan 
siswa dalam 
mengikuti 

pembelajaran 

Treatmen 2 - - - - 2 

Control - 3 - - - 3 

4.  Kemampuan 
siswa dalam 

mendiskripsik
an posisi lidah 

Treatmen 2 - - - - 2 

Control - 1 2 - - 3 

5.  Keaktifan 
dalam 

bertanya dan 
menjawab 

Treatmen 2 - - - - 2 

Control - 2 1 - - 3 

      Surakarta  15 November 2015 
      Peneliti  
 
 

Fajar Andriyanto 
NIM  : O100 130008 

 
 
 

 

  



 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. PART 1 

1. Bagaimanakah sejarah singkat tentang sekolah inklusi yang bapak/ibu tempati?  

2. Apa saja program keagamaan yang ada di sekolah bapak/ibu? 

3. Adakah program baca tulis Al-Qur‟an di tempat bapak/ibu? 

4. Kapan pelaksanaan program baca tulis al-Qur‟an tersebut berlangsung? 

5. Dimanakah kegiatan pembelajaran baca tulis al-Qur‟an dilaksanakan? 

6. Apakah program baca tulis al-Qur‟an ditempat bapak/ibu bersifat wajib bagi siswa? 

7. Siapa saja yang bertanggung jawab dan mengampu kegiatan baca tulis al-Qur‟an 

tersebut? 

8. Dimanakah tempat kegiatan baca tulis al-Qur‟an itu berlangsung? 

9. Apakah bapak/ibu mempersiapkan silabus dan RPP sebagai bagian dari perencanaan 

pembelajaran baca tulis al-Qur‟an? 

10. Bagaimanakah model pembelajaran yang diterapkan bapak/ibu pada saat kegiatan baca 

tulis al-Qur‟an itu berlangsung? 

11. Metode apa yang bapak/ibu terapkan pada saat kegiatan pembelajaran baca tulis al-

Qur‟an berlangsung? 

12. Media apa yang bapak/ibu terapkan pada saat kegiatan pembelajaran baca tulis al-Qur‟an 

berrlangsung? 

13. Bagaimanakah sistim evaluasi yang bapak/ibu terapkan pada saat kegiatan pembelajaran 

baca tulis al-Qur‟an berlangsung? 

14. Berapakah standar KKM yang bapak/ibu tetapkan pada saat kegiatan pembelajaran baca 

tulis al-Qur‟an berlangsung? 

15. Apa saja kendala yang bapak/ibu hadapi pada saat kegiatan baca tulis al-Qur‟an 

berlangsung? 

16. Apakah bapak/ibu mampu membaca iqra‟ atau al-Qur‟an Braille? 

17. Apa saja upaya bapak/ibu dalam meningkatkan kemampuan siswa-siswi tunanetra dalam 

membaca al-Qur‟an? 

18. Apakah siswa-siswi tunanetra mengikuti kegiatan baca tulis al-Qur‟an di sekolah? 

19. Apakah bapak/ibu memfasilitasi siswa-siswi tunanetra pada saat kegiatan pembelajaran 

baca tulis al-Qur‟an? 

 

B. PART 2 

1. Bagaimanakah layanan dan fasilitas yang  diberikan oleh guru PAI kepada saudara pada 

saat kegiatan pembelajaran baca tulis al-Qur‟an berlangsung? 

2. Apakah saudara aktif dalam mengikuti kegiatan baca tulis al-Qur‟an di sekolah? 

3. Siapa saja yang mampu membaca al-Qur‟an Braille di sekolah saudara? 

4. Apa saja program keagamaan yang ada di sekolah saudara? 

5. Kapan kegiatan pembelajaran baca tulis al-Qur‟an di sekolah saudara dilaksanakan? 

6. Bagaimanakah sistim pembelajaran yang diterapkan bapak/ibu guru PAI dalam 

pembelajaran baca tulis al-Qur‟an? 

7. Apakah bapak/ibu guru PAI saudara menerapkan media pembelajaran pada saat 

pembelajaran baca tulis al-Qur‟an berlangsung? 

8. Apakah bapak/ibu guru PAI saudara mampu membaca iqra‟ atau al-Qur‟an Braille? 

9. Apakah jarak antara sekolah dengan tempat tinggal saudara jauh? 

10. Kendala atau kesulitan apa yang saudara hadapi pada saat membaca al-Qur‟an? 



 

ANGKET DAN INSTRUMEN PENELITIAN 

Nama               : 

Kelas               : 

Nomor Absen : 

 

Petunjuk pengisian 

1.      Bacalah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan teliti 

2.      Berilah tanda silang (X) pada lembar pertanyaan di bawah ini 

 

PENGETAHUAN 

1 saya menguasai materi tentang makharijul huruf dan sifat –sifat huruf dalam kaidah ilmu 

tajwid dengan baik dan benar  

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

2 saya menguasai panjang pendeknya suatu bacaan dalam Al-Qur‟an dengan baik dan benar 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

3 saya menguasai hukum-hukum bacaan dalam Al-Qur‟an dengan baik dan benar 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

4 saya mengetahui tempat-tempat memulai dan berhentinya suatu bacaan serta mampu 

mengatur nafas dengan baik pada saat membaca Al-Qur‟an 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

5 saya mampu membaca Al-Qur‟an dengan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan 

tanpa tersendat-sendat 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

 

MOTIFASI 

1 Saya selalu memiliki kemauan yang tinggi untuk meningkatkan bacaan Al-Qur‟an 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

2 Saya selalu berusaha mencari referensi untuk meningkatkan bacaan Al-Qur‟an 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

3 Setiap hari saya selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Qur‟an 

a. Sangat setuju b. Setuju 



 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

4 Keluarga saya selalu memberikan layanan dan fasilitas untuk mempermudah saya dalam 

mempelajari Al-Qur‟an 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

5 Keluarga saya salalu mendukung dan memotifasi agar bacaan al-qur‟an saya menjadi baik 

dan benar 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

SDM GURU 

1 Guru PAI mampu menangani kesulitan-kesulitan yang saya hadapi pada saat pembelajaran 

Al-Qur‟an 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

2 Guru PAI saya mampu menguasai huruf arab Braille 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

3 Guru PAI saya mampu membaca Al-Qur‟an Braille  

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

4 Guru PAI saya menggunakan model pembelajaran yang kreatif dan komunikatif 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

5 Guru PAI saya menggunakan media pembelajaran sebagai alat untuk membantu kegiatan 

pembelajaran membaca Al-Qur‟an  

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

JARAK 

1 Jarak tempuh antara sekolah (tempat belajar Al-Qur‟an) dengan tempat tinggal saya jauh 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

2 Saya tidak mengalami kesulitan dalam mencari alat transportasi  

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 



 

3 Saya selalu diantar jemput oleh pihak keluarga pada saat kegiatan pembelajaran membaca 

Al-Qur‟an berlangsung 

a. sangat setuju 

b. setuju 

c. kurang setuju 

d. tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

4 Saya tidak mengalami kendala yang menghambat ketika berangkat menuju tempat kegiatan 

pembelajaran membaca Al-Qur‟an 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

5 Saya tidak membutuhkan bantuan orang lain pada saat saya berangkat menuju tempat 

pembelajaran membaca Al-Qur‟an 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 



 

HASIL PENGELOLAHAN DATA 

Frequencies 
AsalaSekolah 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid SMA N 5 Surakarta 1 7.1 7.1 7.1 

SMA N 8 Surakarta 6 42.9 42.9 50.0 

SMK N 8 Surakarta 1 7.1 7.1 57.1 

SMA Muhammadiyah 6 
Surakarta 

5 35.7 35.7 92.9 

SMA Muhammadiyah 5 
Karanganyar 

1 7.1 7.1 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 
Kel.Belajar 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid pemula 5 35.7 35.7 35.7 

menengah 4 28.6 28.6 64.3 

atas 5 35.7 35.7 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 
JenisKelamin 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid laki-laki 8 57.1 57.1 57.1 

Perempuan 6 42.9 42.9 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 
Kelompok 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Treatmen 6 42.9 42.9 42.9 

control 8 57.1 57.1 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 
Pengetahuan 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid sangat kurang 5 35.7 35.7 35.7 

kurang 2 14.3 14.3 50.0 

cukup 6 42.9 42.9 92.9 

baik 1 7.1 7.1 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 
Motifasi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid baik 13 92.9 92.9 92.9 

sangat baik 1 7.1 7.1 100.0 

Total 14 100.0 100.0  



 

 
SDMGURU 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid sangat kurang 1 7.1 7.1 7.1 

kurang 11 78.6 78.6 85.7 

cukup 2 14.3 14.3 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 
Jarak 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid kurang 12 85.7 85.7 85.7 

baik 2 14.3 14.3 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 
Pretest 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid sangat rendah 8 57.1 57.1 57.1 

rendah 5 35.7 35.7 92.9 

cukup 1 7.1 7.1 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 
KKMPreTest 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Tuntas 1 7.1 7.1 7.1 

Tidak Tuntas 13 92.9 92.9 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 
Posttest1 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid sangat rendah 4 28.6 28.6 28.6 

rendah 4 28.6 28.6 57.1 

cukup 6 42.9 42.9 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 
KKM1 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Tuntas 6 42.9 42.9 42.9 

Tidak Tuntas 8 57.1 57.1 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 
Posttest2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid sangat rendah 2 14.3 14.3 14.3 

rendah 4 28.6 28.6 42.9 

cukup 5 35.7 35.7 78.6 



 

baik 3 21.4 21.4 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 
KKM2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Tuntas 8 57.1 57.1 57.1 

Tidak Tuntas 6 42.9 42.9 100.0 

Total 14 100.0 100.0  



 

Posttest3 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid sangat rendah 1 7.1 7.1 7.1 

rendah 3 21.4 21.4 28.6 

cukup 3 21.4 21.4 50.0 

baik 4 28.6 28.6 78.6 

sangat baik 3 21.4 21.4 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 

Crosstabs 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Pretest * Pengetahuan 14 100.0% 0 .0% 14 100.0% 

Pretest * Motifasi 14 100.0% 0 .0% 14 100.0% 

Pretest * SDMGURU 14 100.0% 0 .0% 14 100.0% 

Pretest * Jarak 14 100.0% 0 .0% 14 100.0% 

 
Pretest * Pengetahuan 

Crosstab 

   Pengetahuan 

Total    sangat kurang kurang cukup baik 

Pretest sangat rendah Count 5 2 1 0 8 

Expected Count 2.9 1.1 3.4 .6 8.0 

% of Total 35.7% 14.3% 7.1% .0% 57.1% 

rendah Count 0 0 4 1 5 

Expected Count 1.8 .7 2.1 .4 5.0 

% of Total .0% .0% 28.6% 7.1% 35.7% 

cukup Count 0 0 1 0 1 



 

Expected Count .4 .1 .4 .1 1.0 

% of Total .0% .0% 7.1% .0% 7.1% 

Total Count 5 2 6 1 14 

Expected Count 5.0 2.0 6.0 1.0 14.0 

% of Total 35.7% 14.3% 42.9% 7.1% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 11.142
a
 6 .084 

Likelihood Ratio 14.117 6 .028 

Linear-by-Linear Association 6.956 1 .008 

N of Valid Cases 14   

a. 12 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is .07. 

 
 
 
 
 
 
Pretest * Motifasi 
 

Crosstab 

   Motifasi 

Total    baik sangat baik 

Pretest sangat rendah Count 8 0 8 

Expected Count 7.4 .6 8.0 

% of Total 57.1% .0% 57.1% 

rendah Count 5 0 5 

Expected Count 4.6 .4 5.0 

% of Total 35.7% .0% 35.7% 



 

cukup Count 0 1 1 

Expected Count .9 .1 1.0 

% of Total .0% 7.1% 7.1% 

Total Count 13 1 14 

Expected Count 13.0 1.0 14.0 

% of Total 92.9% 7.1% 100.0% 

 



 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 14.000
a
 2 .001 

Likelihood Ratio 7.205 2 .027 

Linear-by-Linear Association 5.727 1 .017 

N of Valid Cases 14   

a. 5 cells (83.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is .07. 

Pretest * SDMGURU 
Crosstab 

   SDMGURU 

Total    sangat kurang kurang cukup 

Pretest sangat rendah Count 1 7 0 8 

Expected Count .6 6.3 1.1 8.0 

% of Total 7.1% 50.0% .0% 57.1% 

rendah Count 0 3 2 5 

Expected Count .4 3.9 .7 5.0 

% of Total .0% 21.4% 14.3% 35.7% 

cukup Count 0 1 0 1 

Expected Count .1 .8 .1 1.0 

% of Total .0% 7.1% .0% 7.1% 

Total Count 1 11 2 14 

Expected Count 1.0 11.0 2.0 14.0 

% of Total 7.1% 78.6% 14.3% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 4.709
a
 4 .318 

Likelihood Ratio 5.609 4 .230 

Linear-by-Linear Association 1.816 1 .178 

N of Valid Cases 14   

a. 8 cells (88.9%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is .07. 

 
Pretest * Jarak 

Crosstab 

   Jarak 

Total    kurang baik 

Pretest sangat rendah Count 8 0 8 

Expected Count 6.9 1.1 8.0 

% of Total 57.1% .0% 57.1% 

rendah Count 4 1 5 



 

Expected Count 4.3 .7 5.0 

% of Total 28.6% 7.1% 35.7% 

cukup Count 0 1 1 

Expected Count .9 .1 1.0 

% of Total .0% 7.1% 7.1% 

Total Count 12 2 14 

Expected Count 12.0 2.0 14.0 

% of Total 85.7% 14.3% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 7.467
a
 2 .024 

Likelihood Ratio 6.479 2 .039 

Linear-by-Linear Association 5.515 1 .019 

N of Valid Cases 14   

a. 5 cells (83.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is .14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crosstabs 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 



 

Kel.Belajar * Posttest1 14 100.0% 0 .0% 14 100.0% 

Kel.Belajar * Posttest2 14 100.0% 0 .0% 14 100.0% 

Kel.Belajar * Posttest3 14 100.0% 0 .0% 14 100.0% 

Kelompok * Posttest1 14 100.0% 0 .0% 14 100.0% 

Kelompok * Posttest2 14 100.0% 0 .0% 14 100.0% 

Kelompok * Posttest3 14 100.0% 0 .0% 14 100.0% 

 
 

l.Belajar * Posttest3 Crosstabulation 

   Posttest3 

Total    sangat rendah rendah cukup baik sangat baik 

Kel.Belajar pemula Count 1 1 1 1 1 5 

Expected Count .4 1.1 1.1 1.4 1.1 5.0 

% of Total 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 35.7% 

menengah Count 0 2 0 2 0 4 

Expected Count .3 .9 .9 1.1 .9 4.0 

% of Total .0% 14.3% .0% 14.3% .0% 28.6% 

atas Count 0 0 2 1 2 5 

Expected Count .4 1.1 1.1 1.4 1.1 5.0 

% of Total .0% .0% 14.3% 7.1% 14.3% 35.7% 

Total Count 1 3 3 4 3 14 

Expected Count 1.0 3.0 3.0 4.0 3.0 14.0 

% of Total 7.1% 21.4% 21.4% 28.6% 21.4% 100.0% 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kelompok * Posttest1 Crosstabulation 

 

 

   Posttest1 

Total    sangat rendah rendah cukup 



 

 
 

Kelompok * Posttest2 Crosstabulation 

   Posttest2 

Total    sangat rendah rendah cukup baik 

Kelompok Treatmen Count 0 1 2 3 6 

Expected Count .9 1.7 2.1 1.3 6.0 

% of Total .0% 7.1% 14.3% 21.4% 42.9% 

control Count 2 3 3 0 8 

Expected Count 1.1 2.3 2.9 1.7 8.0 

% of Total 14.3% 21.4% 21.4% .0% 57.1% 

Total Count 2 4 5 3 14 

Expected Count 2.0 4.0 5.0 3.0 14.0 

% of Total 14.3% 28.6% 35.7% 21.4% 100.0% 

 
Kelompok * Posttest3 Crosstabulation 

   Posttest3 

Total    sangat rendah rendah cukup baik sangat baik 

Kelompok Treatmen Count 0 0 0 3 3 6 

Expected Count .4 1.3 1.3 1.7 1.3 6.0 

% of Total .0% .0% .0% 21.4% 21.4% 42.9% 

control Count 1 3 3 1 0 8 

Expected Count .6 1.7 1.7 2.3 1.7 8.0 

% of Total 7.1% 21.4% 21.4% 7.1% .0% 57.1% 

Total Count 1 3 3 4 3 14 

Expected Count 1.0 3.0 3.0 4.0 3.0 14.0 

% of Total 7.1% 21.4% 21.4% 28.6% 21.4% 100.0% 

 

Frequencies 
Statistics 

KKM3  

N Valid 14 

Missing 0 

KKM3 

Kelompok Treatmen Count 0 2 4 6 

Expected Count 1.7 1.7 2.6 6.0 

% of Total .0% 14.3% 28.6% 42.9% 

control Count 4 2 2 8 

Expected Count 2.3 2.3 3.4 8.0 

% of Total 28.6% 14.3% 14.3% 57.1% 

Total Count 4 4 6 14 

Expected Count 4.0 4.0 6.0 14.0 

% of Total 28.6% 28.6% 42.9% 100.0% 



 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Tuntas 9 64.3 64.3 64.3 

Tidak Tuntas 5 35.7 35.7 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 

Crosstabs 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Posttest3 * KKM3 * Kelompok 14 100.0% 0 .0% 14 100.0% 

 
Posttest3 * KKM3 * Kelompok Crosstabulation 

Kelompok 

KKM3 

Total Tuntas Tidak Tuntas 

Treatmen Posttest3 baik Count 3  3 

% of Total 50.0%  50.0% 

Std. Residual .0   

sangat baik Count 3  3 

% of Total 50.0%  50.0% 

Std. Residual .0   

Total Count 6  6 

% of Total 100.0%  100.0% 

control Posttest3 rendah Count 0 4 4 

% of Total .0% 50.0% 50.0% 

Std. Residual -1.4 1.4  

cukup Count 3 0 3 

% of Total 37.5% .0% 37.5% 

Std. Residual 1.2 -1.2  

baik Count 1 0 1 

% of Total 12.5% .0% 12.5% 

Std. Residual .7 -.7  

Total Count 4 4 8 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 
 
 
 
 
 



 

Crosstabs 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Posttest3 * KKM3 * Kel.Belajar 14 100.0% 0 .0% 14 100.0% 

 
Posttest3 * KKM3 * Kel.Belajar Crosstabulation 

Kel.Belajar 

KKM3 

Total Tuntas Tidak Tuntas 

pemula Posttest3 rendah Count 0 2 2 

% of Total .0% 40.0% 40.0% 

Std. Residual -1.1 1.3  

cukup Count 1 0 1 

% of Total 20.0% .0% 20.0% 

Std. Residual .5 -.6  

baik Count 1 0 1 

% of Total 20.0% .0% 20.0% 

Std. Residual .5 -.6  

sangat baik Count 1 0 1 

% of Total 20.0% .0% 20.0% 

Std. Residual .5 -.6  

Total Count 3 2 5 

% of Total 60.0% 40.0% 100.0% 

menengah Posttest3 rendah Count 0 2 2 

% of Total .0% 50.0% 50.0% 

Std. Residual -1.0 1.0  

baik Count 2 0 2 

% of Total 50.0% .0% 50.0% 

Std. Residual 1.0 -1.0  

Total Count 2 2 4 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

atas Posttest3 cukup Count 2  2 

% of Total 40.0%  40.0% 

Std. Residual .0   

baik Count 1  1 

% of Total 20.0%  20.0% 

Std. Residual .0   



 

sangat baik Count 2  2 

% of Total 40.0%  40.0% 

Std. Residual .0   

Total Count 5  5 

% of Total 100.0%  100.0% 

 

  



 

T-Test 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pretest 35.71 14 28.680 7.665 

posttes1 62.86 14 9.750 2.606 

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Pretest & posttes1 14 .501 .068 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Pretest - posttes1 -27.143 25.246 6.747 -41.719 -12.566 -4.023 13 .001 

 

T-Test 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pretest 35.71 14 28.680 7.665 

posttes2 68.93 14 10.951 2.927 

 
 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Pretest & posttes2 14 .309 .283 

 

 



 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Pretest - posttes2 -33.214 27.359 7.312 -49.011 -17.418 -4.543 13 .001 

 
 

T-Test 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pretest 35.71 14 28.680 7.665 

posttes3 76.86 14 13.295 3.553 

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Pretest & posttes3 14 .195 .504 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Pretest - posttes3 -41.143 29.165 7.795 -57.982 -24.304 -5.278 13 .000 

 



 

SILABUS DAN RPP 

SILABUS MATERI KELAS X SEMESTER 1 
MENTORING  AGAMA  ISLAM  SMAN 5 

 
No Bulan Tanggal Materi 

1 Agustus 8 Taaruf 
2 15 Materi : Adab-adab tilawah  

Talqin & Hafalan : An-Naas  
3 22 Materi : Niat Ikhlas 

Talqin & Hafalan : Al Falaq 
4 29 Materi : Ma’rifatullah 

Talqin & Hafalan : Al Ikhlas 

5 September 5 Materi :Fiqh Thaharoh “Bersuci” 
Talqin & Hafalan : Al Lahab 

6 12 Materi :Tawazun  
Talqin & Hafalan : An Nashr 

7 19 Materi :Ma’rifatul Islam “hadits arba’in no 3” 

Talqin & Hafalan : Al Kafirun(penugasan puasa arofah) 
8 26 Materi :ukhuwah islamiyah “menyebarkan salam” 

Talqin &Hafalan : Al Kautsar 
9 Oktober 3 Sharing Kelompok 

10 10 Ujian Tengah Semester 
11 17 Mentoring Akbar 

12 24 Materi : Fiqh Sholat “Gerakan dan Bacaan” 

Talqin &Hafalan :Al Maun 
13 31 Materi : Menabung, Infak, Sedekah 

Talqin &Hafalan : Quraisy 
14 November 7 Materi :Ta’riful Qur’an 

Talqin &Hafalan : Al Fil 

15 14 Materi :Keutamaan ilmu Allah 
Talqin &Hafalan : Al Humazah 

16 21 Materi :Birrul Walidain 
Talqin &Hafalan : Al Ashr 

17 28 Materi : 

Talqin &Hafalan : At Takatsur 
18 Desember 5 Sharing Kelompok 

19 12 Ujian Akhir Semeter 

 
  



 

SILABUS MATERI KELAS XI& XII SEMESTER 1 
MENTORING  AGAMA  ISLAM  SMAN 5 

 
No Bulan Tanggal Materi 

1 Agustus 8 Taaruf 
2 15 Materi : Dosa-dosa besar (10) 

Talqin & Hafalan : An-Naas  
3 22 Materi : Tauhidulloh (tidak bersekutu, meramal, berkah) 

Talqin & Hafalan : Al Falaq 
4 29 Materi : Sejarah Adzan 

Talqin & Hafalan : Al Ikhlas (penugasan berani adzan) 

5 September 5 Materi : 10 sahabat yang dijamin masuk surga 
Talqin & Hafalan : Al Lahab    

6 12 Materi : Akhlak tercela (jauhi riba, judi, dan penipuan) 
Talqin & Hafalan : An Nashr 

7 19 Materi : Menghidupkan Sunah 

Talqin & Hafalan : Al Kafirun (penugasan puasa arofah) 
8 26 Materi : Tauhidulloh (tidak bersumpah slain Allah, tasya’um) 

Talqin & Hafalan : Al Kautsar& Al Ma’un 
9 Oktober 3 Sharing Kelompok 

10 10 Ujian Tengah Semester 
11 17 Mentoring Akbar  

 

12 24 Materi :Diskusi problem terkini pelajar dan solusi 
Talqin & Hafalan : Quraisy 

13 31 Materi : Dzikir 
Talqin & Hafalan : Al Fil (penugasan al-matsurat) 

14 November 7 Materi : Menjaga Amanah 

Talqin & Hafalan : Al Humazah 
15 14 Materi : Makanatur rasul (sifat dan tugas) 

Talqin & Hafalan : Al Ashr 
16 21 Materi : menjahui segala yang haram (makanan & minuman) 

Talqin & Hafalan : At Takatsur 

17 28 Materi : 
Talqin & Hafalan : Al Qari’ah 

18 Desember 5 Sharing Kelompok 
19 12 Ujian Akhir Semeter 

 
  



 

SILABUS MATERI KELAS XII SEMESTER 1 
MENTORING  AGAMA  ISLAM  SMAN 5 

 

No Bulan Tanggal Materi 
1 Agustus 8  

2 15 Materi :Istiqomah 

Talqin & Hafalan : An-Naas  
3 22 Materi : Hidup bersih (badan, pakaian, dan tempat tinggal) 

Talqin & Hafalan : Al Falaq 
4 29 Materi : mengenal jahiliyah 

Talqin & Hafalan : Al Ikhlas 

5 September 5 Materi : memenuhi nadzar 
Talqin & Hafalan : Al Lahab    

6 12 Materi : tidak menerima berita, gosip 
Talqin & Hafalan : An Nashr 

7 19 Materi : haji (sejarah, rukun) 
Talqin & Hafalan : Al Kafirun (penugasan puasa arofah) 

8 26 Materi : gerakan terselebung 

Talqin & Hafalan : Al Kautsar 
9 Oktober 3  

10 10 Ujian Tengah Semester 
11 17 Mentoring Akbar  

12 24 Materi : memerintahkan yang ma’ruf 

Talqin & Hafalan : Quraisy 
13 31 Materi : mencegah yang mungkar 

Talqin & Hafalan : Al Fil 
14 November 7 Materi : Fiqh Puasa 

Talqin & Hafalan : Al Humazah 

15 14 Materi : Bahaya KB 
Talqin & Hafalan : Al Ashr 

16 21 Materi : marhalah makkiyah dan madaniyah 
Talqin & Hafalan : At Takatsur 

17 28 Materi : 
Talqin & Hafalan : Al Qari’ah 

18 Desember 5  

19 12 Ujian Akhir Semeter 

 

  



 

PROGRAM KERJA BACA TULIS AL QUR’AN (BTA) 

SMA NEGERI 8 SURAKARTA 

TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016 

 

 

  TUJUAN: 

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT 

2. Melatih membaca dan menulis ayat- ayat Al Qur‟an 

 

  PROGRAM KERJA: 

1. Membaca huruf hijaiyah dengan makhraj yang benar 

2. Menulis huruf hijaiyah yang benar 

3. Merangkai huruf hijaiyah 

4. Membaca ayat – ayat Al Qur‟an dengan benar sesuai dengan ilmu tajwid 

 

 

  JADWAL KEGIATAN SEMESTER  I : 

 

  Bulan Agustus : 

1. Menulis huruf hijaiyah 

2. Merangkai huruf hijaiyah 

3. Membaca bersama ( Iqra‟ atau Al Qur‟an) 

4. Membaca bersama ( Iqra‟ atau Al Qur‟an) 

 

  Bulan September : 

1. Mengenal tanda baca dan bunyinya 

2. Huruf hijaiyah berharakat fathah, kasrah, dan dhommah 

3. Membaca bersama ( Iqra‟ atau Al Qur‟an) 

4. Membaca bersama ( Iqra‟ atau Al Qu‟an) 

 

  Bulan Oktober : 

1. Huruf hijaiyah berharakat tanwin 

2. Huruf hijaiyah berharakat sukun 

3. Membaca bersama ( Iqra‟ atau Al Qu‟an) 

4. Membaca bersama ( Iqra‟ atau Al Qu‟an) 

 

  Bulan November : 

1. Huruf hijaiyah berharakat tasydid 

2. Membaca bersama (Iqra‟ atau Al Qu‟an) 

3. Membaca bersama (Iqra‟ atau Al Qu‟an) 

 

  Bulan Desember : 

1. Membaca bersama dan menulis 

2. Membaca bersama dan menulis 

 

 



 

 JADWAL KEGIATAN SEMESTER  II : 

 

  Bulan Pebruari : 

1. Hal Nun Sukun atau Tanwin 

2. Membaca bersama dan menulis 

3. Tahsin 

 

  Bulan Maret : 

1. Hal Mim Sukun 

2. Membaca bersama dan menulis 

3. Tahsin 

 

  Bulan April : 

1. Hal Mim Tasydid dan Nun Tasydid 

2. Membaca bersama dan menulis 

3. Tahsin 

 

  Bulan Mei : 

1. Hal Laam Ta‟rief 

2. Membaca bersama dan menulis 

3. Tahsin 

 

 

 

Pembina BTA 2 

 

 

 

Turkan, S.Ag 

 

                                                                     

Surakarta, 5 Agustus 2015 

Pembina BTA 1 

 

 

 

Naimatul Mufida, S.Ag 

 

Mengetahui 

Kepala SMA Negeri 8 Surakarta 

 

 

 

Dra. Hj.E.P. Agustina, M.Pd 

NIP. 19600812 198710 2 001 



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 

  



 

 



 

  



 

  



 

 



 

  



 

SILABUS KEGIATAN PELAJARAN MEMBACA AL-QUR‟AN  

 

Nama Sekolah   : Seluruh SMA Inklusi Di Wilayah X Karisidenan Surakarta 

Nama Kegiatan  : Pembelajaran Membaca Al--Qur‟an  

Kelas    : Pemula  

Waktu    : 2 x 45 Menit 

Kompetensi Inti :  Mampu membaca huruf hijaiyah braille sesuai dengan kaidah ilmu 

tajwid  

N

O 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Pembelajaran 

Penilaian Alo

kasi 

Wa

ktu 

Sumber Belajar 

1.  Mampu 

melafazkan 

makharijul 

huruf dengan 

baik dan 

benar 

 

Ilmu 

Tajwi

d dan 

huruf 

hijaiya

h 

braille 

 Mengam

ati 

- Menyima

k huruf 

hijaiyah 

braille, 

mengide

ntifikasi 

huruf 

hijaiyah 

braille, 

dan 

mencerm

ati 

perbedaa

n huruf 

hijaiyah 

satu 

dengan 

huruf 

hijaiyah 

yang lain 

 Menanya 

- Menanya

kan 

huruf 

hijaiyah 

yang satu 

dengan 

huruf 

hijaiyah 

yang 

lain, 

- Mengaju

a. Teknik 

penilaian : 

tes ttulis dan 

tes praktik 

melalui 

unjuk kerja. 

b. Bentuk 

Instrumen: 

Tes unjuk 

kerja ( soal 

post tes dari 

guru) 

 

2 x 

45 

Me

nit 

 

 Sumber 

- Acep Lim 

Abdurohim. 2007. 

Pedoman Ilmu 

Tajwid Lengkap. 

Bandung : CV. 

Diponegoro. 

- Abdul Azis Abdur 

Rauf. 2014. 

Pedoman Dauroh Al-

-Qur’an Kajian Ilmu 

Tajwid Disusun 

Secara Aplikatif. 

Jakarta: Markaz Al--

Qur‟an. 

- Abu Hazim Muhsin 

Bin Muhammad 

Bashory. 2008. 

Panduan Praktis 

Tajwid Dan Bid’ah-

bid’ah Seputar 

AlQur’an Serta 250 

Kesalahan Dalam 

Membaca Al 

Fatihah. Magetan : 

Maktabah Daarul 

Atsar Al Islamiyah. 

 Media Pembelajaran 

- Modul Pembelajaran 

Al--Qur‟an Braille 

- Media tangan  

 

2.  Mampu 

memenuhi 

sifat-sifat 

huruf 

dengan 

baik dan 

benar 

 
3.  Mampu 

menghafal 

huruf 

hijaiyah 

dengan 

baik dan 

benar 

 
4.  Mampu 

membaca 

huruf 

hijaiyah 

dengan 

baik dan 

benar 

 



 

N

O 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Pembelajaran 

Penilaian Alo

kasi 

Wa

ktu 

Sumber Belajar 

kan 

pertanya

an terkait 

makharij

ul dan. 

 Mengaso

siasi 

- Membuat 

kesimpul

an dari 

materi 

tentang 

huruf 

hijaiyah 

braill,ma

kharijul 

huruf 

dan sifat-

sifat 

huruf. 

 Mengko

munikasi

kan: 

- Mendem

onstrasik

an 

bacaan 

dan 

pelafazan 

 



 

SILABUS KEGIATAN PELAJARAN MEMBACA AL-QUR‟AN  

 

Nama Sekolah   : Seluruh SMA Inklusi Di Wilayah X Karisidenan Surakarta 

Nama Kegiatan  : Pembelajaran Membaca Al--Qur‟an  

Kelas    : Pemula  

Waktu    : 2 x 45 Menit 

Kompetensi Inti :  Mampu membaca Al--Qur‟an Braille sesuai dengan kaidah ilmu tajwid  

 

N

O Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alo

kasi 

Wa

ktu 

Sumber Belajar 

1.  Mampu 

melafazkan 

makharijul 

huruf 

dengan baik 

dan benar  

 

Ilmu 

Tajwid

, tanda 

baca 

dan 

tanda 

panjan

g 

pende

knya 

bacaan 

dalam 

Al--

Qur‟an 

braille 

 Mengamati 

- Menyimak 

huruf 

hijaiyah 

braille, 

mengidenti

fikasi huruf 

hijaiyah 

braille, 

mencermati 

perbedaan 

huruf 

hijaiyah 

satu dengan 

huruf 

hijaiyah 

yang lain 

dan tanda 

baca 

panjang 

pendeknya 

bacaan 

dalam Al--

Qur‟an 

braille 

 Menanya 

- Menanyaka

n huruf 

hijaiyah 

yang satu 

dengan 

huruf 

hijaiyah 

yang lain 

a. Teknik 

penilaian : 

tes ttulis 

dan tes 

praktik 

melalui 

unjuk 

kerja. 

b. Bentuk 

Instrumen: 

Tes unjuk 

kerja ( 

soal post 

tes dari 

guru) 

 

2 x 

45 

Me

nit 

  Sumber 

- Acep Lim 

Abdurohim. 2007. 

Pedoman Ilmu 

Tajwid Lengkap. 

Bandung : CV. 

Diponegoro. 

- Abdul Azis Abdur 

Rauf. 2014. 

Pedoman Dauroh 

Al--Qur’an Kajian 

Ilmu Tajwid Disusun 

Secara Aplikatif. 

Jakarta: Markaz Al--

Qur‟an. 

- Abu Hazim Muhsin 

Bin Muhammad 

Bashory. 2008. 

Panduan Praktis 

Tajwid Dan Bid’ah-

bid’ah Seputar 

AlQur’an Serta 250 

Kesalahan Dalam 

Membaca Al 

Fatihah. Magetan : 

Maktabah Daarul 

Atsar Al Islamiyah. 

 Media Pembelajaran 

- Modul Pembelajaran 

Al--Qur‟an Braille 

- Media tangan  

 

2.  Mampu 

memenuhi 

sifat-sifat 

huruf 

dengan baik 

dan benar 

 
3.  Mampu 

menghafal 

tanda baca 

dalam Al--

Qur‟an 

Braille  

dengan baik 

dan benar 

 
4.  Mampu 

menghafal 

tanda 

panjang dan 

pendeknya 

bacaan 

dengan baik 

dan benar 

 
5.  Mampu 

membaca 



 

N

O Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alo

kasi 

Wa

ktu 

Sumber Belajar 

bacaan tiap 

satu suku 

kata dengan 

baik dan 

benar 

 

dan tanda 

baca 

panjang 

pendeknya 

bacaan 

dalam Al--

Qur‟an 

braille, 

- Mengajuka

n 

pertanyaan 

terkait 

makharijul 

dan tanda 

baca 

panjang 

pendeknya 

bacaan 

dalam Al--

Qur‟an 

braille. 

 Mengasosi

asi 

- Membuat 

kesimpulan 

dari materi 

tentang 

huruf 

hijaiyah 

braill,makh

arijul huruf 

dan sifat-

sifat huruf 

dan tanda 

baca 

panjang 

pendeknya 

bacaan 

dalam Al--

Qur‟an 

braille. 

 Mengkomu



 

N

O Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alo

kasi 

Wa

ktu 

Sumber Belajar 

nikasikan: 

- Mendemon

strasikan 

bacaan dan 

pelafazan 

huruf serta 

tanda baca 

panjang 

pendeknya 

bacaan 

dalam Al--

Qur‟an 

braille 

 

  



 

SILABUS KEGIATAN PELAJARAN MEMBACA AL-QUR’AN  

 

Nama Sekolah   : Seluruh SMA Inklusi Di Wilayah X Karisidenan Surakarta 

Nama Kegiatan  : Pembelajaran Membaca Al--Qur‟an  

Kelas    : Pemula  

Waktu    : 2 x 45 Menit 

Kompetensi Inti :  Mampu membaca Al--Qur‟an Braille sesuai dengan kaidah ilmu tajwid  

N

O Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alo

kasi 

Wa

ktu 

Sumber Belajar 

1.  Mampu 

melafazkan 

makharijul 

huruf 

dengan baik 

dan benar 

 

Ilmu 

Tajwid

, 

bacaan 

al-

qamari

yah,ba

caan 

syamsi

ah dan 

hukum 

bacaan 

dalam 

Al--

Qur‟an  

  

 

 Mengamat

i 

- Menyimak 

huruf 

hijaiyah 

braille, 

mengident

ifikasi 

huruf 

hijaiyah 

braille, 

mencermat

i 

perbedaan 

huruf 

hijaiyah 

satu 

dengan 

huruf 

hijaiyah 

yang lain 

dan tanda 

baca 

panjang 

pendeknya 

bacaan 

dalam Al--

Qur‟an 

braille 

 Menanya 

- Menanyak

an bacaan 

syamsiah 

dan bacaan 

al-

a. Teknik 

penilaian : 

tes ttulis 

dan tes 

praktik 

melalui 

unjuk 

kerja. 

b. Bentuk 

Instrumen: 

Tes unjuk 

kerja ( soal 

post tes 

dari guru) 

 

2 x 

45 

Me

nit 

 

 

 Sumber 

- Acep Lim 

Abdurohim. 2007. 

Pedoman Ilmu 

Tajwid Lengkap. 

Bandung : CV. 

Diponegoro. 

- Abdul Azis Abdur 

Rauf. 2014. 

Pedoman Dauroh 

Al--Qur’an Kajian 

Ilmu Tajwid 

Disusun Secara 

Aplikatif. Jakarta: 

Markaz Al--

Qur‟an. 

- Abu Hazim 

Muhsin Bin 

Muhammad 

Bashory. 2008. 

Panduan Praktis 

Tajwid Dan 

Bid’ah-bid’ah 

Seputar AlQur’an 

Serta 250 

Kesalahan Dalam 

Membaca Al 

Fatihah. Magetan : 

Maktabah Daarul 

Atsar Al Islamiyah. 

 Media 

Pembelajaran 

- Modul 

Pembelajaran Al--

Qur‟an Braille 

- Media tangan  

 

2.  Mampu 

memenuhi 

sifat-sifat 

huruf 

dengan baik 

dan benar 

 
3.  Mampu 

membaca 

bacaan Al--

Qur‟an tiap 

satu suku 

kata dengan 

baik dan 

benar 
4.  

Mampu 

menguasai 

panjang 

pendeknya 

bacaan 

dengan baik 

dan benar  
5.  Mampu 

menguasai 

bacaan 

syamsiah 

dan bacaan 

al-



 

N

O Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alo

kasi 

Wa

ktu 

Sumber Belajar 

Qamariyah 

dengan baik 

dan benar 

Qamariyah 

dalam Al--

Qur‟an 

braille, 

- Mengajuk

an 

pertanyaan 

terkait 

makharijul 

dan tanda 

baca 

panjang 

pendeknya 

bacaan 

dalam Al--

Qur‟an 

braille. 

 Mengasosi

asi 

- Membuat 

kesimpula

n dari 

materi 

tentang 

huruf 

hijaiyah 

braill,mak

harijul 

huruf dan 

sifat-sifat 

huruf dan 

tanda baca 

panjang 

pendeknya 

bacaan 

dalam Al--

Qur‟an 

braille.sert

a bacaan 

syamsiah 

dan bacaan 

al-

6.  Mampu 

menerapkan 

hukum 

bacaan Al--

Qur‟an 

dengan baik 

dan benar 



 

N

O Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alo

kasi 

Wa

ktu 

Sumber Belajar 

Qamariyah  

 Mengkom

unikasikan

: 

- Mendemo

nstrasikan 

bacaan dan 

pelafazan 

huruf serta 

tanda baca 

panjang 

pendeknya 

bacaan 

dalam Al--

Qur‟an 

braille 

 



 

SILABUS KEGIATAN PELAJARAN MEMBACA AL-QUR’AN  

 

Nama Sekolah   : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan Surakarta  

Nama Kegiatan  : Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an  

Kelas   : Menengah  

Waktu    : 2 x 45 menit 

Standar Kompetensi  : Mampu membaca Al-Qur‟an Braille sesuai dengan kaidah ilmu tajwid  

N

O Kompete

nsi Dasar 

Materi 

Pokok 

Pembelajara

n 
Penilaian 

Alo

kasi 

Wa

ktu 

Sumber Belajar 

1.  Mampu 

melafazk

an 

makharij

ul huruf 

dengan 

baik dan 

benar 

Ilmu 

Tajwid

, 

makha

rijul 

huruf, 

sifat-

sifat 

huruf, 

panjan

g 

pendek

nya 

bacaan 

dan 

teknik 

pernaf

asan 

 Mengamat

i 

- Menyim

ak 

bacaan 

Al-

Qur‟an 

dan 

panjang 

pendekn

ya 

bacaan 

Al-

Qur‟an 

- mengide

ntifikasi 

tempat-

tempat 

keluarny

a huruf, 

sifat-sifat 

huruf, 

dan 

panjang 

pendekn

ya 

bacaan 

Al-

Qur‟an 

- mencerm

ati 

tempat-

tempat 

keluarny

a huruf, 

sifat-sifat 

huruf, 

dan 

a. Teknik 

penilaian : 

tes tulis 

dan tes 

praktik 

melalui 

unjuk 

kerja. 

b. Bentuk 

Instrumen: 

Tes unjuk 

kerja ( soal 

post tes 

dari guru) 

 

2 x 

45 

Me

nit 

 

 Sumber 

- Acep Lim 

Abdurohim. 2007. 

Pedoman Ilmu 

Tajwid Lengkap. 

Bandung : CV. 

Diponegoro. 

- Abdul Azis Abdur 

Rauf. 2014. Pedoman 

Dauroh Al--Qur’an 

Kajian Ilmu Tajwid 

Disusun Secara 

Aplikatif. Jakarta: 

Markaz Al--Qur‟an. 

- Abu Hazim Muhsin 

Bin Muhammad 

Bashory. 2008. 

Panduan Praktis 

Tajwid Dan Bid’ah-

bid’ah Seputar 

AlQur’an Serta 250 

Kesalahan Dalam 

Membaca Al Fatihah. 

Magetan : Maktabah 

Daarul Atsar Al 

Islamiyah. 

- Muhammad Bin „ali 

Bin Yusuf Ibnu Al-

Jazari. 2010. Matan 

Ibnu Al-Jazari. 

Sukoharjo : Zahra   

 Media Pembelajaran 

- Modul Pembelajaran 

Al--Qur‟an Braille 

- Media tangan  

 

2.  
Mampu 

memenuh

i sifat-

sifat 

huruf 

dengan 

baik dan 

benar  
3.  Mampu 

menguasa

i panjang 

pendekny

a bacaan 

dengan 

baik dan 

benar 
4.  Mampu 

membaca 

Al-

Qur‟an 

Braille 

dengan 

baik dan 

benar 
5.  Mampu 

menguasa

i teknik 



 

N

O Kompete

nsi Dasar 

Materi 

Pokok 

Pembelajara

n 
Penilaian 

Alo

kasi 

Wa

ktu 

Sumber Belajar 

pernafasa

n dengan 

baik dan 

benar 

panjang 

pendekn

ya 

bacaan 

Al-

Qur‟an 

 Menanya 

- Menanya

kan 

tentang 

tempat-

tempat 

keluarny

a huruf, 

sifat-sifat 

huruf, 

dan 

panjang 

pendekn

ya 

bacaan 

Al-

Qur‟an 

- Mengaju

kan 

pertanya

an 

tentang 

tempat-

tempat 

keluarny

a huruf, 

sifat-sifat 

huruf 

dan 

panjang 

pendekn

ya 

bacaan   

Al-

Qur‟an 

 Mengasos

iasi 

- Mendem

onstrasik

an 



 

N

O Kompete

nsi Dasar 

Materi 

Pokok 

Pembelajara

n 
Penilaian 

Alo

kasi 

Wa

ktu 

Sumber Belajar 

kemamp

uan 

membac

a Al-

Qur‟an 

Braille 

dan 

teknik 

pernafas

an  

 

 

  



 

SILABUS KEGIATAN PELAJARAN MEMBACA AL-QUR’AN  

 

Nama Sekolah   : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan Surakarta  

Nama Kegiatan  : Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an  

Kelas   : Menengah  

Waktu    : 2 x 45 menit 

Standar Kompetensi  : Mampu membaca Al-Qur‟an Braille sesuai dengan kaidah ilmu tajwid  

N

O 
Komp

etensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alo

kasi 

Wa

ktu 

Sumber Belajar 

1.  Mamp

u 

melaf

azkan 

makh

arijul 

huruf 

denga

n baik 

dan 

benar 

hukum 

bacaan 

dalam 

Al-

Qur‟an

, tanda 

waqaf 

dan 

ibtida‟ 

serta 

teknik 

pernaf

asan 

 

 Mengam

ati 

- Menyima

k bacaan 

Al-

Qur‟an, 

hukum 

bacaan 

dalam Al-

Qur‟an, 

tanda 

waqaf 

dan 

ibtida‟ 

- mengiden

tifikasi 

hukum 

bacaan 

dalam Al-

Qur‟an, 

tanda 

waqaf 

dan 

ibtida‟ 

- mencerm

ati 

perbedaan 

hukum 

bacaan 

Al-

Qur‟an 

yang satu 

dengan 

hukum 

bacaan 

yang lain, 

a. Teknik 

penilaian : 

tes ttulis 

dan tes 

praktik 

melalui 

unjuk 

kerja. 

b. Bentuk 

Instrumen: 

Tes unjuk 

kerja ( soal 

post tes 

dari guru) 

 

2 x 

45 

Me

nit 

 

 Sumber 

- Acep Lim 

Abdurohim. 2007. 

Pedoman Ilmu 

Tajwid Lengkap. 

Bandung : CV. 

Diponegoro. 

- Abdul Azis Abdur 

Rauf. 2014. Pedoman 

Dauroh Al--Qur’an 

Kajian Ilmu Tajwid 

Disusun Secara 

Aplikatif. Jakarta: 

Markaz Al--Qur‟an. 

- Abu Hazim Muhsin 

Bin Muhammad 

Bashory. 2008. 

Panduan Praktis 

Tajwid Dan Bid’ah-

bid’ah Seputar 

AlQur’an Serta 250 

Kesalahan Dalam 

Membaca Al Fatihah. 

Magetan : Maktabah 

Daarul Atsar Al 

Islamiyah. 

- Muhammad Bin „ali 

Bin Yusuf Ibnu Al-

Jazari. 2010. Matan 

Ibnu Al-Jazari. 

Sukoharjo : Zahra   

 Media Pembelajaran 

- Modul Pembelajaran 

Al--Qur‟an Braille 

- Media tangan  

 

2.  
Mamp

u 

meme

nuhi 

sifat-

sifat 

huruf 

denga

n baik 

dan 

benar  
3.  Mamp

u 

memb

aca 

Al-

Qur‟a

n 

Braill

e 

denga

n baik 

dan 



 

N

O 
Komp

etensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alo

kasi 

Wa

ktu 

Sumber Belajar 

benar 

 

dan 

perbedaan 

tanda 

waqaf 

dan 

ibtida‟ 

 Menanya 

- Menanya

kan 

tentang 

hukum 

bacaan 

Al-

Qur‟an, 

tanda 

waqaf 

dan 

ibtida‟ 

- Mengajuk

an 

pertanyaa

n tentang 

hukum 

bacaan 

Al-

Qur‟an, 

tanda 

waqaf 

dan 

ibtida‟  

 Mengaso

siasi 

- Mendemo

nstrasikan 

kemampu

an 

membaca 

Al-

Qur‟an 

braille 

dan 

teknik 

pernafasa

n 

4.  Mamp

u 

meng

uasai 

huku

m 

bacaa

n 

dalam 

al-

qur‟an 

denga

n baik 

dan 

benar 

 
5.  Mamp

u 

mener

apkan 

tanda 

waqaf 

dan 

ibtida‟ 

denga

n baik 

dan 

benar 

 
6.  Mamp

u 

meng

uasai 



 

N

O 
Komp

etensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alo

kasi 

Wa

ktu 

Sumber Belajar 

teknik 

pernaf

asan 

denga

n baik 

dan 

benar  

 

 

 

  



 

SILABUS KEGIATAN PELAJARAN MEMBACA AL-QUR’AN  

 

Nama Sekolah   : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan Surakarta  

Nama Kegiatan  : Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an  

Kelas   : Menengah  

Waktu    : 2 x 45 menit 

Standar Kompetensi  : Mampu membaca Al-Qur‟an Braille sesuai dengan kaidah ilmu tajwid 

N

O Kompetensi 

Dasar 

Mater

i 

Pokok 

Pembelajaran Penilaian 

Alo

kasi 

Wa

ktu 

Sumber Belajar 

1.  Mampu 

melafazkan 

makharijul 

huruf dengan 

baik dan 

benar 

 

Memp

erban

yak 

Latiha

n 

Memb

aca 

Al-

Qur‟a

n dan 

teknik 

pernaf

asan 

 Mengama

ti 

- Menyimak 

bacaan Al-

Qur‟an 

braille, 

tempat-

tempat 

keluarnya 

huruf, 

sifat-sifat 

huruf, 

panjang 

pendeknya 

bacaan, 

hukum 

bacaan, 

tanda 

waqaf dan 

ibtida‟  

- mengident

ifikasi 

tempat-

tempat 

keluarnya 

huruf, 

sifat-sifat 

huruf, 

panjang 

pendeknya 

bacaan, 

hukum 

bacaan, 

tanda 

waqaf dan 

ibtida‟  

- mencerma

a. Teknik 

penilaian : 

tes ttulis 

dan tes 

praktik 

melalui 

unjuk 

kerja. 

b. Bentuk 

Instrumen: 

Tes unjuk 

kerja ( soal 

post tes 

dari guru) 

 

2 x 

45 

Me

nit 

 

 Sumber 

- Acep Lim 

Abdurohim. 2007. 

Pedoman Ilmu 

Tajwid Lengkap. 

Bandung : CV. 

Diponegoro. 

- Abdul Azis Abdur 

Rauf. 2014. Pedoman 

Dauroh Al--Qur’an 

Kajian Ilmu Tajwid 

Disusun Secara 

Aplikatif. Jakarta: 

Markaz Al--Qur‟an. 

- Abu Hazim Muhsin 

Bin Muhammad 

Bashory. 2008. 

Panduan Praktis 

Tajwid Dan Bid’ah-

bid’ah Seputar 

AlQur’an Serta 250 

Kesalahan Dalam 

Membaca Al Fatihah. 

Magetan : Maktabah 

Daarul Atsar Al 

Islamiyah. 

- Muhammad Bin „ali 

Bin Yusuf Ibnu Al-

Jazari. 2010. Matan 

Ibnu Al-Jazari. 

Sukoharjo : Zahra   

 Media Pembelajaran 

- Modul Pembelajaran 

Al--Qur‟an Braille 

- Media tangan  

 

2.  
Mampu 

memenuhi 

sifat-sifat 

huruf dengan 

baik dan 

benar  
3.  Mampu 

membaca 

Al-Qur‟an 

Braille 

dengan baik 

dan benar 

 
4.  Mampu 

menguasai 

teknik 

pernafasan 

dengan baik 

dan benar  

 



 

N

O Kompetensi 

Dasar 

Mater

i 

Pokok 

Pembelajaran Penilaian 

Alo

kasi 

Wa

ktu 

Sumber Belajar 

ti tempat-

tempat 

keluarnya 

huruf, 

sifat-sifat 

huruf, 

panjang 

pendeknya 

bacaan, 

hukum 

bacaan, 

tanda 

waqaf dan 

ibtida‟  

 menanya

kan  

- Menanyak

an tempat-

tempat 

keluarnya 

huruf, 

sifat-sifat 

huruf, 

panjang 

pendeknya 

bacaan, 

hukum 

bacaan, 

tanda 

waqaf dan 

ibtida‟  

- Mengajuk

an 

pertanyaa

n tentang 

tempat-

tempat 

keluarnya 

huruf, 

sifat-sifat 

huruf, 

panjang 

pendeknya 

bacaan, 

hukum 



 

N

O Kompetensi 

Dasar 

Mater

i 

Pokok 

Pembelajaran Penilaian 

Alo

kasi 

Wa

ktu 

Sumber Belajar 

bacaan, 

tanda 

waqaf dan 

ibtida‟  

 Mengaso

siasi 

- Mendemo

nstrasikan 

bacaan Al-

Qur‟an 

Braille 

dan teknik 

pernafasan  

 

  



 

SILABUS KEGIATAN PELAJARAN MEMBACA AL-QUR’AN  
Nama Sekolah   : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan Surakarta  

Nama Kegiatan  : Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an  

Kelas   : Atas 

Waktu    : 2 x 45 menit 

Standar Kompetensi  : Mampu membaca Al-Qur‟an Braille sesuai dengan kaidah ilmu 

N

O 
Kompet

ensi 

Dasar 

Mater

i 

Pokok 

Pembelajaran Penilaian 

Alo

kasi 

Wa

ktu 

Sumber Belajar 

1.  Mampu 

melafaz

kan 

makhari

jul 

huruf 

dengan 

baik dan 

benar 

penge

rtian 

Ilmu 

Tajwi

d, 

makh

arijul 

huruf, 

sifat-

sifat 

huruf, 

panja

ng 

pende

knya 

bacaa

n dan 

teknik 

pernaf

asan 

 

 Mengama

ti 

- Menyimak 

bacaan Al-

Qur‟an 

braille dan 

panjang 

pendeknya 

bacaan  

- mengident

ifikasi 

tempat-

tempat 

keluarnya 

huruf, 

sifat-sifat 

huruf, dan 

panjang 

pendeknya 

bacaan Al-

Qur‟an  

- mencerma

ti tempat-

tempat 

keluarnya 

huruf, 

sifat-sifat 

huruf, dan 

panjang 

pendeknya 

bacaan Al-

Qur‟an 

 Menanya

kan 

- menanyak

an tentang 

a. Teknik 

penilaian : 

tes ttulis 

dan tes 

praktik 

melalui 

unjuk 

kerja. 

b. Bentuk 

Instrumen: 

Tes unjuk 

kerja ( soal 

post tes 

dari guru) 

 

2 x 

45 

Me

nit 

 

 Sumber 

- Acep Lim 

Abdurohim. 2007. 

Pedoman Ilmu 

Tajwid Lengkap. 

Bandung : CV. 

Diponegoro. 

- Abdul Azis Abdur 

Rauf. 2014. Pedoman 

Dauroh Al--Qur’an 

Kajian Ilmu Tajwid 

Disusun Secara 

Aplikatif. Jakarta: 

Markaz Al--Qur‟an. 

- Abu Hazim Muhsin 

Bin Muhammad 

Bashory. 2008. 

Panduan Praktis 

Tajwid Dan Bid’ah-

bid’ah Seputar 

AlQur’an Serta 250 

Kesalahan Dalam 

Membaca Al Fatihah. 

Magetan : Maktabah 

Daarul Atsar Al 

Islamiyah. 

- Muhammad Bin „ali 

Bin Yusuf Ibnu Al-

Jazari. 2010. Matan 

Ibnu Al-Jazari. 

Sukoharjo : Zahra   

 Media Pembelajaran 

- Modul Pembelajaran 

Al--Qur‟an Braille 

- Media tangan  

 

2.  
Mampu 

memenu

hi sifat-

sifat 

huruf 

dengan 

baik dan 

benar  
3.  Mampu 

mengua

sai 

panjang 

pendekn

ya 

bacaan 

dengan 

baik dan 

benar 
4.  Mampu 

membac

a Al-

Qur‟an 

Braille 

dengan 

baik dan 

benar 



 

N

O 
Kompet

ensi 

Dasar 

Mater

i 

Pokok 

Pembelajaran Penilaian 

Alo

kasi 

Wa

ktu 

Sumber Belajar 

5.  Mampu 

mengua

sai 

teknik 

pernafas

an 

dengan 

baik dan 

benar 

tempat-

tempat 

keluarnya 

huruf, 

sifat-sifat 

huruf, dan 

panjang 

pendeknya 

bacaan Al-

Qur‟an 

- Mengajuk

an 

pertanyaan 

tentang 

tempat-

tempat 

keluarnya 

huruf, 

sifat-sifat 

huruf, dan 

panjang 

pendeknya 

bacaan Al-

Qur‟an 

 Mengaso

siasi 

- Mendemo

nstrasikan 

kemampu

an 

membaca 

Al-Qur‟an 

Braille 

dan teknik 

pernafasan  

-  

 

  



 

SILABUS KEGIATAN PELAJARAN MEMBACA AL-QUR’AN  
 

Nama Sekolah   : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan Surakarta  

Nama Kegiatan  : Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an  

Kelas   : Atas 

Waktu    : 2 x 45 menit 

Standar Kompetensi  : Mampu membaca Al-Qur‟an Braille sesuai dengan kaidah ilmu 

N

O 
Kompe

tensi 

Dasar 

Mater

i 

Pokok 

Pembelajaran Penilaian 

Alo

kasi 

Wa

ktu 

Sumber Belajar 

1.  Mampu 

melafaz

kan 

makhar

ijul 

huruf 

dengan 

baik 

dan 

benar 

huku

m 

bacaa

n Al-

Qur‟a

n dan 

teknik 

pernaf

asan 

 Mengama

ti 

- Menyimak 

bacaan Al-

Qur‟an 

dan 

hukum 

bacaan 

dalam Al-

Qur‟an 

- mengident

ifikasi 

hukum 

bacaan 

dalam Al-

Qur‟an  

- mencerma

ti hukum 

bacaan 

dalam Al-

Qur‟an  

 Menanya 

- Menanyak

an tentang 

hukum 

bacaan Al-

Qur‟an  

- Mengajuk

an 

pertanyaan 

tentang 

hukum 

bacaan 

dalam Al-

Qur‟an  

 Mengaso

a. Teknik 

penilaian 

: tes tulis 

dan tes 

praktik 

melalui 

unjuk 

kerja. 

b. Bentuk 

Instrumen

: Tes 

unjuk 

kerja ( 

soal post 

tes dari 

guru) 

 

2 x 

45 

Me

nit 

 

 Sumber 

- Acep Lim 

Abdurohim. 2007. 

Pedoman Ilmu 

Tajwid Lengkap. 

Bandung : CV. 

Diponegoro. 

- Abdul Azis Abdur 

Rauf. 2014. Pedoman 

Dauroh Al--Qur’an 

Kajian Ilmu Tajwid 

Disusun Secara 

Aplikatif. Jakarta: 

Markaz Al--Qur‟an. 

- Abu Hazim Muhsin 

Bin Muhammad 

Bashory. 2008. 

Panduan Praktis 

Tajwid Dan Bid’ah-

bid’ah Seputar 

AlQur’an Serta 250 

Kesalahan Dalam 

Membaca Al Fatihah. 

Magetan : Maktabah 

Daarul Atsar Al 

Islamiyah. 

- Muhammad Bin „ali 

Bin Yusuf Ibnu Al-

Jazari. 2010. Matan 

Ibnu Al-Jazari. 

Sukoharjo : Zahra   

 Media Pembelajaran 

- Modul Pembelajaran 

Al--Qur‟an Braille 

- Media tangan  

 

2.  
Mampu 

memen

uhi 

sifat-

sifat 

huruf 

dengan 

baik 

dan 

benar  
3.  Mampu 

memba

ca Al-

Qur‟an 

Braille 

dengan 

baik 

dan 

benar 
4.  Mampu 

mengua

sai 

panjang 

pendek

nya 



 

N

O 
Kompe

tensi 

Dasar 

Mater

i 

Pokok 

Pembelajaran Penilaian 

Alo

kasi 

Wa

ktu 

Sumber Belajar 

bacaan 

al-

qur‟an 

dengan 

baik 

dan 

benar 

siasi 

- Mendemo

nstrasikan 

kemampua

n 

membaca 

Al-Qur‟an 

Braille 

dan teknik 

pernafasan  

-  

5.  Mampu 

mengua

sai 

hukum 

bacaan 

dalam 

al-

qur‟an 

dengan 

baik 

dan 

benar 
6.  Mampu 

mengua

sai 

teknik 

pernafa

san 

dengan 

baik 

dan 

benar  

  



 

SILABUS KEGIATAN PELAJARAN MEMBACA AL-QUR’AN  
 

Nama Sekolah   : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan Surakarta  

Nama Kegiatan  : Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an  

Kelas   : Atas 

Waktu    : 2 x 45 menit 

Standar Kompetensi  : Mampu membaca Al-Qur‟an Braille sesuai dengan kaidah ilmu 

N

O Kompetensi 

Dasar 

Mater

i 

Poko

k 

Pembelajaran Penilaian 

Alo

kasi 

Wa

ktu 

Sumber Belajar 

1.  Mampu 

melafazkan 

makharijul 

huruf 

dengan baik 

dan benar 

tanda 

waqaf 

dan 

ibtida

‟, 

teknik 

perna

fasan 

dan 

memp

erban

yak 

latiha

n 

memb

aca 

Al-

Qur‟a

n 

 

 Mengam

ati 

- Menyima

k bacaan 

Al-

Qur‟an 

dan tanda 

waqaf 

dan 

ibtida‟ 

- mengiden

tifikasi 

tanda 

waqaf 

dan 

ibtida‟ 

- mencerm

ati tanda 

waqaf 

dan 

ibtida‟  

 Menanya 

- Menanya

kan 

tentang 

tanda 

waqaf 

dan 

ibtida‟  

- Mengajuk

an 

pertanyaa

n tentang 

tanda 

waqaf 

dan 

a. Teknik 

penilaian : 

tes ttulis 

dan tes 

praktik 

melalui 

unjuk kerja. 

b. Bentuk 

Instrumen: 

Tes unjuk 

kerja ( soal 

post tes dari 

guru) 

 

2 x 

45 

Me

nit 

 

 Sumber 

- Acep Lim 

Abdurohim. 2007. 

Pedoman Ilmu 

Tajwid Lengkap. 

Bandung : CV. 

Diponegoro. 

- Abdul Azis Abdur 

Rauf. 2014. 

Pedoman Dauroh 

Al--Qur’an Kajian 

Ilmu Tajwid 

Disusun Secara 

Aplikatif. Jakarta: 

Markaz Al--Qur‟an. 

- Abu Hazim Muhsin 

Bin Muhammad 

Bashory. 2008. 

Panduan Praktis 

Tajwid Dan Bid’ah-

bid’ah Seputar 

AlQur’an Serta 250 

Kesalahan Dalam 

Membaca Al 

Fatihah. Magetan : 

Maktabah Daarul 

Atsar Al Islamiyah. 

- Muhammad Bin „ali 

Bin Yusuf Ibnu Al-

Jazari. 2010. Matan 

Ibnu Al-Jazari. 

Sukoharjo : Zahra   

-  

 Media Pembelajaran 

- Modul Pembelajaran 

Al--Qur‟an Braille 

- Media tangan  

 

2.  
Mampu 

memenuhi 

sifat-sifat 

huruf 

dengan baik 

dan benar  
3.  Mampu 

menerapkan 

tanda waqaf 

dan ibtida‟ 

dengan baik 

dan benar 
4.  Mampu 

membaca 

al-qur‟an 

dengan baik 

dan benar  
5.  Mampu 

menguasai 

teknik 

pernafasan 

dengan baik 

dan benar 



 

N

O Kompetensi 

Dasar 

Mater

i 

Poko

k 

Pembelajaran Penilaian 

Alo

kasi 

Wa

ktu 

Sumber Belajar 

ibtida‟  

 Mengaso

siasi 

- Mendemo

nstrasikan 

kemampu

an 

membaca 

Al-

Qur‟an 

Braille 

dan 

teknik 

pernafasa

n  

- Menyimpu

lkan 

Menyimpu

lkan semua 

materi  

 

 

 

  



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

 

Nama Sekolah   : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan Surakarta  

Nama Kegiatan  : Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an  

Kelas   : Atas 

Waktu    : 2 x 45 menit 
A. Standar Kompetensi  : Mampu membaca Al-Qur‟an Braille sesuai dengan kaidah ilmu tajwid  

B. Kompetensi Dasar  : 

1. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar 

2. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar  

3. Mampu menguasai panjang pendeknya bacaan dengan baik dan benar 

4. Mampu membaca Al-Qur‟an Braille dengan baik dan benar 

5. Mampu menguasai teknik pernafasan dengan baik dan benar 

C. Indikator  

1. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar 

2. Mampu menunjukkan tempat keluarnya huruf dengan baik dan benar 

3. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar  

4. Mampu menyebutkan sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

5. Mampu menunjukkan panjang pendeknya bacaan dengan baik dan benar 

6. Mampu membedakan panjang pendeknya bacaan dengan baik dan benar 

7. Mampu membaca Al-Qur‟an Braille dengan baik dan benar 

8. Mampu menguasai teknik pernafasan dengan baik dan benar 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini diharapkan siswa tunanetra : 
1. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar 

2. Mampu menunjukkan tempat keluarnya huruf dengan baik dan benar 

3. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar  

4. Mampu menyebutkan sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

5. Mampu menunjukkan panjang pendeknya bacaan dengan baik dan benar 

6. Mampu membedakan panjang pendeknya bacaan dengan baik dan benar 

7. Mampu membaca Al-Qur‟an Braille dengan baik dan benar 

8. Mampu menerapkan teknik pernafasan dengan baik dan benar 

E. Materi Pembelajaran  

 Ilmu Tajwid dan teknik pernafasan 
F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Klasikal 

4. Demonstrasi 

5. Tugas Interaktif 

6. Penerapan model direct instruction  

G.  Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru memberi salam, menyapa, menanyakan kabar dan mengabsen siswa.( contoh nilai 

yang ditanamkan: ketaqwaan, kesantunan, empati dan kedisiplinan) 

b. Guru memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah bersama.(contoh nilai yang 

ditanamkan: taqwa)  

c. Guru memberikan motifasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran  

2. Kegiatan Inti (60 menit) 

b.  Eksplorasi 



 

1) Guru meminta siswa-siswi untuk memperhatikan materi yang akan diajarkan 

2) Guru memberikan materi tentang pengertian ilmu tajwid, makharijul huruf dan sifat-

sifat huruf  

3) Guru memberikan contoh pendiskripsian posisi lidah kepada siswa-siswi yang berada di 

kelompok treatment dengan menerapkan model pembelajaran direct instruction berbasis 

alat bantu Media Pembelajaran  

4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk berlatih melafazkan 

makharijul huruf dan berlatih membaca Al-Qur‟an surat al-Fajar dan surat al-Muthafifin  

c. Elaborasi 

1) Guru meminta siswa-siswi untuk membaca Al-Qur‟an surat al-Fajar dan surat al-

Muthafifin secara bergantian 

2) Guru meminta siswa-siswi untuk melafazkan makharijul huruf  

3) Guru meminta siswa-siswi untuk menunjukkan tempat-tempat keluarnya huruf  

4) Guru meminta siswa-siswi untuk menunjukkan perbedaan huruf yang hamper sama 

pelafazannya  

5) Guru meminta siswa-siswi untuk menyebutkan sifat-sifat huruf 

6) Guru meminta siswa-siswi untuk menunjukkan panjang pendeknya bacaan  

7) Guru meminta siswa-siswi untuk berlatih teknik perrnafasan yang baik dan benar  

8) Guru melakukan pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung  

d.  Konfirmasi 

1) Guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk menanyakan materi yang 

belum mereka pahami. (Contoh karakter yang ditanamkan adalah percaya diri, mandiri 

dan tanggung jawab) 

2) Guru membimbing dan membenarkan siswa-siswi yang berada di kelompok treatment 

jika mereka masih melakukan kesalahan dan guru menunjukkan letak kesalahannya 

3) Guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang telah diajarkan 

4) Guru memberikan motivasi dan penguatan kepada siswa-siswi untuk lebih aktif lagi 

(bekerja keras)  

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah disampaikan. (contoh nilai yang 

ditanamkan: keaktifan). 

b. Guru melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran 

(mandiri) 

c. Guru bersama siswa-siswi mengadakan refleksi mengenai proses pembelajaran dan hasil 

belajar. (Contoh nilai-nilai karakter yang dapat ditanamkan adalah: kemandirian dan 

tanggung jawab) 

d. Guru memberikan tugas mandiri kepada siswa-siswi yang berada di kelompok treatmen 

e. Guru memberikan penghargaan kepada siswa-siswi jika nilainya di atas KKM 

f. Guru dan siswa-siswi menutup pembelajaran dengan membaca do‟a kafaratul majelis secara 

bersama-sama. (contoh nilai yang ditanamkan: ketaqwaan) 

H. Alat/Bahan/Sumber belajar 
1. Sumber 

a. Acep Lim Abdurohim. 2007. Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap. Bandung : CV. Diponegoro 

b. Abdul Azis Abdur Rauf. 2014. Pedoman Dauroh Al-Qur’an Kajian Ilmu Tajwid Disusun 

Secara Aplikatif. Jakarta: Markaz Al-Qur‟an 

c. Abu Hazim Muhsin Bin Muhammad Bashory. 2008. Panduan Praktis Tajwid Dan Bid’ah-

bid’ah Seputar AlQur’an Serta 250 Kesalahan Dalam Membaca Al Fatihah. Magetan : 

Maktabah Daarul Atsar Al Islamiyah 

d. Muhammad Bin „ali Bin Yusuf Ibnu Al-Jazari. 2010. Matan Ibnu Al-Jazari. Sukoharjo : 

Zahra   

2. Media pembelajaran 



 

a. Mushaf Al-Qur‟an braille 

b. Media tangan 

3. Penilaian 

a. Teknik penilaian  : tes ttulis dan tes praktik melalui unjuk kerja. 

b. Bentuk Instrumen : Tes unjuk kerja ( soal post tes dari guru) 

 

                                       Surakarta, 6 Oktober 2015 

 

                  

 Mengetahui 

 

Pembimbing  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )  

Nama Sekolah   : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan Surakarta 

Nama Kegiatan  : Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an  

Kelas    : Atas  

Waktu    : 2 x 45 menit 
A. Standar Kompetensi  : Mampu membaca Al-Qur‟an Braille sesuai dengan kaidah ilmu tajwid  

B. Kompetensi Dasar  : 

5. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar  

6. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

7. Mampu membaca Al-Qur‟an Braille dengan baik dan benar 

8. Mampu menguasai panjang pendeknya bacaan al-qur‟an dengan baik dan benar 

9. Mampu menguasai hukum bacaan dalam al-qur‟an dengan baik dan benar 

10. Mampu menguasai teknik pernafasan dengan baik dan benar  

C. Indikator  : 

1. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar  

2. Mampu menunjukkan tempat-tempat keluarnya huruf dengan baik dan benar 

3. Mampu membedakan huruf yang hamper sama pelafazannya dengan baik dan benar 

4. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

5. Mampu menyebutkan sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

6. Mampu membaca Al-Qur‟an Braille dengan baik dan benar 

7. Mampu menerapkan panjang pendeknya bacaan al-qur‟an dengan baik dan benar 

8. Mampu membedakan panjang pendeknya bacaan dalam al-qur‟an dengan baik dan benar 

9. Mampu menerapkan hukum bacaan dalam al-qur‟an dengan baik dan benar 

10. Mampu membedakan hukum bacaan yang satu dengan hukum bacaan yang lainnya dengan baik 

dan benar 

11. Mampu menerapkan teknik pernafasan dengan baik dan benar  

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini diharapkan siswa tunanetra : 
1. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar  

2. Mampu menunjukkan tempat-tempat keluarnya huruf dengan baik dan benar 

3. Mampu membedakan huruf yang hamper sama pelafazannya dengan baik dan benar 

4. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

5. Mampu menyebutkan sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

6. Mampu membaca Al-Qur‟an Braille dengan baik dan benar 

7. Mampu menerapkan panjang pendeknya bacaan al-qur‟an dengan baik dan benar 

8. Mampu membedakan panjang pendeknya bacaan dalam al-qur‟an dengan baik dan benar 

9. Mampu menerapkan hukum bacaan dalam al-qur‟an dengan baik dan benar 

10. Mampu membedakan hukum bacaan yang satu dengan hukum bacaan yang lainnya dengan baik 

dan benar 

11. Mampu menerapkan teknik pernafasan dengan baik dan benar  

E. Materi Pembelajaran  

 Ilmu Tajwid dan teknik pernafasan 
F. Metode Pembelajaran 

7. Ceramah 

8. Tanya jawab 

9. Klasikal 

10. Demonstrasi 

11. Tugas interaktif 

12. Penerapan model direct instruction  



 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

4. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

d. Guru memberi salam, menyapa, menanyakan kabar dan mengabsen siswa.( contoh nilai yang 

ditanamkan: ketaqwaan, kesantunan, empati dan kedisiplinan) 

e. Guru memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah bersama.(contoh nilai yang 

ditanamkan: taqwa) 

f. Guru melakukan apersepsi  

g. Guru memberikan motifasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran  

5. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru meminta siswa-siswi untuk memperhatikan materi yang akan diajarkan  

2) Guru menjelaskan materi tentang panjang pendeknya bacaan, hukum bacaan dalam al-

qur‟an dan teknik pernafasan 

3) Guru memberikan contoh pendiskripsian posisi lidah kepada siswa-siswi yang berada di 

kelompok treatment dengan menerapkan model pembelajaran direct instruction berbasis 

alat bantu Media Pembelajaran  

4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswi yang berada di kelompok treatment 

untuk berlatih teknik pernafasan yang baik dan benar 

5) Guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk berlatih membaca al-qur‟an 

surat an-Nazi‟at dan surat An-Naba‟  

b. Elaborasi 

1) Guru meminta siswa-siswi untuk melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar 

2) Guru meminta siswa-siswi untuk menunjukkan tempat-tempat keluarnya huruf 

3) Guru meminta siswa-siswi untuk menunjukkan letak perbedaan huruf yang hampir sama 

pelafazannya 

4) Guru meminta siswa-siswi untuk menyebutkan sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

5) Guru meminta siswa-siswi untuk membaca al-qur‟an surat an-Nazi‟at dan surat An-Naba‟ 

secara bergantian 

6) Guru meminta siswa-siswi untuk menunjukkan panjang pendeknya bacaan dalam al-

qur‟an  

7) Guru meminta siswa-siswi untuk menyebutkan hukum bacaan dalam al-qur‟an  

8) Guru melakukan pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung 

c. Konfirmasi 

1) Guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk menanyakan materi yang belum 

ia pahami. (Contoh karakter yang ditanamkan adalah percaya diri, mandiri dan tanggung 

jawab) 

2) Guru membimbing dan membenarkan siswa-siswi yang berada di kelompok treatment  

jika mereka melakukan kesalahan-kesalahan dan guru menunjukkan letak kesalahannya 

3) Guru melakukan tanya jawab kepada siswa-siswi mengenai materi yang telah diajarkan 

6. Kegiatan Akhir (20 menit) 

g. Guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah disampaikan. (contoh nilai yang 

ditanamkan: keaktifan). 

h. Guru melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran 

(mandiri) 

i. Guru bersama siswa-siswi mengadakan refleksi mengenai proses pembelajaran dan hasil 

belajar. (Contoh nilai-nilai karakter yang dapat ditanamkan adalah: kemandirian dan 

tanggung jawab) 

j. Guru memberikan penghargaan jika siswa-siswi mencapai nilai di atas KKM 

k. Guru memberikan tugas mandiri kepada siswa-siswi yang berada di kelompok treatment. 

(Contoh nilai-nilai karakter yang ditanamkan adalah kemandirian dan tanggung jawab) 



 

l. Guru dan siswa-siswi menutup pembelajaran dengan membaca do‟a kafaratul majelis secara 

bersama-sama. (contoh nilai yang ditanamkan: ketaqwaan) 

H. Alat/Bahan/Sumber belajar 

1. Sumber 

a. Acep Lim Abdurohim. 2007. Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap. Bandung : CV. Diponegoro 

b. Abdul Azis Abdur Rauf. 2014. Pedoman Dauroh Al-Qur’an Kajian Ilmu Tajwid Disusun 

Secara Aplikatif. Jakarta: Markaz Al-Qur‟an 

c. Abu Hazim Muhsin Bin Muhammad Bashory. 2008. Panduan Praktis Tajwid Dan Bid’ah-

bid’ah Seputar AlQur’an Serta 250 Kesalahan Dalam Membaca Al Fatihah. Magetan : 

Maktabah Daarul Atsar Al Islamiyah 

d. Muhammad Bin „ali Bin Yusuf Ibnu Al-Jazari. 2010. Matan Ibnu Al-Jazari. Sukoharjo : 

Zahra   

2. Media Pembelajaran 

a. Mushaf al-qur‟an Braille 

b. Media tangan 

 

3. Penilaian 

c. Teknik penilaian  : tes ttulis dan tes praktik melalui unjuk kerja. 

d. Bentuk Instrumen : Tes unjuk kerja ( soal post tes dari guru) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )  

Nama Sekolah   : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan Surakarta 

Nama Kegiatan  : Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an  

Kelas    : Atas  

Waktu    : 2 x 45 menit 
A. Standar Kompetensi  : Mampu membaca Al-Qur‟an Braille sesuai dengan kaidah ilmu tajwid  

B. Kompetensi Dasar  : 

1. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar 

2. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

3. Mampu menerapkan tanda waqaf dan ibtida‟ dengan baik dan benar 

4. Mampu membaca al-qur‟an dengan baik dan benar 

5. Mampu menguasai teknik pernafasan dengan baik dan benar 

C. Indikator  : 

1. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar 

2. Mampu membedakan huruf yang hamper sama pelafazannya dengan baik dan benar 

3. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

4. Mampu menyebutkan sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

5. Mampu menerapkan tanda waqaf dan ibtida‟ dengan baik dan benar 

6. Mampu membedakan tanda waqaf dan ibtida‟ 

7. Mampu membaca al-qur‟an dengan baik dan benar 

8. Mampu menerapkan teknik pernafasan dengan baik dan benar 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini diharapkan siswa tunanetra : 
1. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar 

2. Mampu membedakan huruf yang hamper sama pelafazannya dengan baik dan benar 

3. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

4. Mampu menyebutkan sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

5. Mampu menerapkan tanda waqaf dan ibtida‟ dengan baik dan benar 

6. Mampu membedakan tanda waqaf dan ibtida‟ 

7. Mampu membaca al-qur‟an dengan baik dan benar 

8. Mampu menerapkan teknik pernafasan dengan baik dan benar 

E. Materi Pembelajaran  

 Ilmu Tajwid dan teknik pernafasan 

F. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Demonstrasi 

4. Tugas interaktif 

5. Penerapan model direct instruction  

G.  Langkah-langkah pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru memberi salam, menyapa, menanyakan kabar dan mengabsen siswa.( contoh nilai 

yang ditanamkan: ketaqwaan, kesantunan, empati dan kedisiplinan) 

b. Guru memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah bersama.(contoh nilai yang 

ditanamkan: taqwa) 

c. Guru memberikan apersepsi  

d. Guru memberikan motifasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran  

2. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru meminta siswa untuk memperhatikan materi yang akan diajarkan  



 

2) Guru menjelaskan materi tentang tanda waqaf dan ibtida‟ serta memberikan latihan-

latihan 

3) Guru memberikan contoh bacaan al-qur‟an kepada siswa-siswi yang berada di 

kelompok treatment dengan menerapkan model pembelajaran direct instruction 

berbasis alat bantu Media Pembelajaran  

4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk berlatih membaca al-qur‟an 

juz 30 

5) Guru meminta siswa-siswi yang berada di kelompok treatment untuk berlatih teknik 

pernafasan 

b. Elaborasi 

1) Guru meminta siswa-siswi  untuk membaca al-qur‟an secara bergantian 

2) Guru meminta siswa-siswi untuk melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar 

3) Guru meminta siswa-siswi untuk menunjukkan perbedaan huruf yang hampir sama 

pelafazannya 

4) Guru meminta siswa-siswi  untuk menyebutkan sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

5) Guru meminta siswa-siswi untuk menunjukkan perbedaan antara tanda waqaf dan tanda 

ibtida‟  

6) Guru melakukan pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung 

c. Konfirmasi 

1) Guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk menanyakan materi yang 

belum mereka pahami. (Contoh karakter yang ditanamkan adalah percaya diri, mandiri 

dan tanggung jawab) 

2) Guru membimbing dan membenarkan siswa-siswi yang berada di kelompok treatment 

jika mereka melakukan kesalahan-kesalahan dan guru menunjukkan letak kesalahannya 

3) Guru melakukan tanya jawab kepada siswa-siswi mengenai materi yang telah diajarkan 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah disampaikan. (contoh nilai yang 

ditanamkan: keaktifan). 

b. Guru melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran 

(mandiri) 

c. Guru bersama siswa-siswi mengadakan refleksi mengenai proses pembelajaran dan hasil 

belajar. (Contoh nilai-nilai karakter yang dapat ditanamkan adalah: kemandirian dan 

tanggung jawab) 

d. Guru memberikan penghargaan jika siswa-siswi mencapai nilai di atas KKM 

e. Guru memberikan tugas mandiri kepada siswa-siswi yang berada di kelompok treatment. 

(Contoh nilai-nilai karakter yang ditanamkan adalah kemandirian dan tanggung jawab) 

f. Guru dan siswa-siswi menutup pembelajaran dengan membaca do‟a kafaratul majelis 

secara bersama-sama. (contoh nilai yang ditanamkan: ketaqwaan) 

H. Alat/Bahan/Sumber belajar 
1. Sumber 

a. Acep Lim Abdurohim. 2007. Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap. Bandung : CV. Diponegoro 

b. Abdul Azis Abdur Rauf. 2014. Pedoman Dauroh Al-Qur’an Kajian Ilmu Tajwid Disusun 

Secara Aplikatif. Jakarta: Markaz Al-Qur‟an 

c. Abu Hazim Muhsin Bin Muhammad Bashory. 2008. Panduan Praktis Tajwid Dan Bid’ah-

bid’ah Seputar AlQur’an Serta 250 Kesalahan Dalam Membaca Al Fatihah. Magetan : 

Maktabah Daarul Atsar Al Islamiyah 

d. Muhammad Bin „ali Bin Yusuf Ibnu Al-Jazari. 2010. Matan Ibnu Al-Jazari. Sukoharjo : 

Zahra   

2. Media Pembelajaran 

a. Mushaf al-qur‟an braille 

b. Media tangan 



 

3. Penilaian 

c. Teknik penilaian  : tes ttulis dan tes praktik melalui unjuk kerja. 

d. Bentuk Instrumen : Tes unjuk kerja ( soal post tes dari guru) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

 

Nama Sekolah   : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan Surakarta  

Nama Kegiatan  : Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an  

Kelas   : Menengah  

Waktu    : 2 x 45 menit 
G. Standar Kompetensi  : Mampu membaca Al-Qur‟an Braille sesuai dengan kaidah ilmu tajwid  

H. Kompetensi Dasar  : 

2. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar 

3. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar  

4. Mampu menguasai panjang pendeknya bacaan dengan baik dan benar 

5. Mampu membaca Al-Qur‟an Braille dengan baik dan benar 

6. Mampu menguasai teknik pernafasan dengan baik dan benar 

I. Indikator  : 

1. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar 

2. Mampu menunjukkan tempat keluarnya huruf dengan baik dan benar 

3. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar  

4. Mampu menyebutkan sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

5. Mampu menunjukkan panjang pendeknya bacaan dengan baik dan benar 

6. Mampu membedakan panjang pendeknya bacaan dengan baik dan benar 

7. Mampu membaca Al-Qur‟an Braille dengan baik dan benar 

8. Mampu menguasai teknik pernafasan dengan baik dan benar 

J. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini diharapkan siswa tunanetra : 

1. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar 

2. Mampu menunjukkan tempat keluarnya huruf dengan baik dan benar 

3. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar  

4. Mampu menyebutkan sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

5.  Mampu menunjukkan panjang pendeknya bacaan dengan baik dan benar 

6. Mampu membedakan panjang pendeknya bacaan dengan baik dan benar 

7. Mampu membaca Al-Qur‟an Braille dengan baik dan benar 

8. Mampu menerapkan teknik pernafasan dengan baik dan benar 
K. Materi Pembelajaran  

 Ilmu Tajwid meliputi makharijul huruf dan teknik pernafasan 
L. Metode Pembelajaran 

13. Ceramah 

14. Tanya jawab 

15. Klasikal 

16. Demonstrasi 

17. Tugas Interaktif 

18. Penerapan model direct instruction  

M. Langkah-langkah Pembelajaran 

7. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

h. Guru memberi salam, menyapa, menanyakan kabar dan mengabsen siswa.( contoh nilai 

yang ditanamkan: ketaqwaan, kesantunan, empati dan kedisiplinan) 

i. Guru memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah bersama.(contoh nilai yang 

ditanamkan: taqwa)  

j. Guru memberikan motifasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran  



 

8. Kegiatan Inti (60 menit) 

e.  Eksplorasi 

1) Guru meminta siswa-siswi untuk memperhatikan materi yang akan diajarkan 

2) Guru memberikan materi tentang pengertian ilmu tajwid, makharijul huruf, sifat-sifat 

huruf dan teknik pernafasan 

3) Guru memberikan contoh pendiskripsian posisi lidah kepada siswa-siswi yang berada di 

kelompok treatment dengan menerapkan model pembelajaran direct instruction berbasis 

alat bantu media tangan  

4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk berlatih melafazkan 

makharijul huruf dan berlatih membaca Al-Qur‟an surat al-Fajar dan surat al-Balad 

5) Guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswi yang berada di kelompok treatment 

untuk berlatih teknik pernafasan 

f. Elaborasi 

1) Guru meminta siswa-siswi untuk membaca Al-Qur‟an surat al-Fajar dan surat al-Balad 

secara bergantian 

2) Guru meminta siswa-siswi untuk melafazkan makharijul huruf secara bergantian 

3) Guru meminta siswa-siswi untuk menunjukkan tempat-tempat keluarnya huruf  

4) Guru meminta siswa-siswi untuk menunjukkan perbedaan huruf yang hamper sama 

pelafazannya  

5) Guru meminta siswa-siswi untuk menyebutkan sifat-sifat huruf 

6) Guru meminta siswa-siswi untuk menunjukkan panjang pendeknya bacaan  

7) Guru meminta siswa-siswi untuk berlatih teknik perrnafasan yang baik dan benar  

8) Guru melakukan pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung  

g.  Konfirmasi 

1) Guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk menanyakan materi yang 

belum mereka pahami. (Contoh karakter yang ditanamkan adalah percaya diri, mandiri 

dan tanggung jawab) 

2) Guru membimbing dan membenarkan siswa-siswi yang berada di kelompok treatment 

jika mereka masih melakukan kesalahan dan guru menunjukkan letak kesalahannya 

3) Guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang telah diajarkan 

4) Guru memberikan motivasi dan penguatan kepada siswa-siswi untuk lebih aktif lagi 

(bekerja keras)  

 

 
9. Kegiatan Akhir (20 menit) 

m. Guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah disampaikan. (contoh nilai yang 

ditanamkan: keaktifan). 

n. Guru melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran 

(mandiri) 

o. Guru bersama siswa-siswi mengadakan refleksi mengenai proses pembelajaran dan hasil 

belajar. (Contoh nilai-nilai karakter yang dapat ditanamkan adalah: kemandirian dan 

tanggung jawab) 

p. Guru memberikan tugas mandiri kepada siswa-siswi yang berada di kelompok treatmen 

q. Guru memberikan penghargaan kepada siswa-siswi jika nilainya di atas KKM 

r. Guru dan siswa-siswi menutup pembelajaran dengan membaca do‟a kafaratul majelis secara 

bersama-sama. (contoh nilai yang ditanamkan: ketaqwaan) 

N. Alat/Bahan/Sumber belajar 

2. Sumber 

a. Acep Lim Abdurohim. 2007. Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap. Bandung : CV. Diponegoro 

b. Abdul Azis Abdur Rauf. 2014. Pedoman Dauroh Al-Qur’an Kajian Ilmu Tajwid Disusun 

Secara Aplikatif. Jakarta: Markaz Al-Qur‟an 



 

c. Abu Hazim Muhsin Bin Muhammad Bashory. 2008. Panduan Praktis Tajwid Dan Bid’ah-

bid’ah Seputar AlQur’an Serta 250 Kesalahan Dalam Membaca Al Fatihah. Magetan : 

Maktabah Daarul Atsar Al Islamiyah 

d. Muhammad Bin „ali Bin Yusuf Ibnu Al-Jazari. 2010. Matan Ibnu Al-Jazari. Sukoharjo : 

Zahra   

4. Media Pembelajaran 

c. Mushaf Al-Qur‟an braille 

d. Media tangan  

5. Penilaian 

e. Teknik penilaian  : tes ttulis dan tes praktik melalui unjuk kerja. 

f. Bentuk Instrumen : Tes unjuk kerja ( soal post tes dari guru) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )  

Nama Sekolah   : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan Surakarta 

Nama Kegiatan  : Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an  

Kelas    : Menengah  

Waktu    : 2 x 45 menit 
I. Standar Kompetensi  : Mampu membaca Al-Qur‟an Braille sesuai dengan kaidah ilmu tajwid  

J. Kompetensi Dasar  : 

11. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar  

12. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

13. Mampu membaca Al-Qur‟an Braille dengan baik dan benar 

14. Mampu menguasai hukum bacaan dalam al-qur‟an dengan baik dan benar 

15. Mampu menerapkan tanda waqaf dan ibtida‟ dengan baik dan benar 

16. Mampu menguasai teknik pernafasan dengan baik dan benar  

K.  Indikator  : 

12. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar  

13. Mampu menunjukkan tempat-tempat keluarnya huruf dengan baik dan benar 

14. Mampu membedakan huruf yang hamper sama pelafazannya dengan baik dan benar 

15. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

16. Mampu menyebutkan sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

17. Mampu membaca Al-Qur‟an Braille dengan baik dan benar 

18. Mampu menerapkan hukum bacaan dalam al-qur‟an dengan baik dan benar 

19. Mampu membedakan hukum bacaan yang satu dengan hukum bacaan yang lainnya dengan baik 

dan benar 

20. Mampu menerapkan tanda waqaf dan ibtida‟ dengan baik dan benar 

21. Mampu membedakan tanda waqaf dan ibtida‟ dengan baik dan benar 

22. Mampu menerapkan teknik pernafasan dengan baik dan benar  

L. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini diharapkan siswa tunanetra : 
23. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar  

24. Mampu menunjukkan tempat-tempat keluarnya huruf dengan baik dan benar 

25. Mampu membedakan huruf yang hamper sama pelafazannya dengan baik dan benar 

26. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

27. Mampu menyebutkan sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

28. Mampu membaca Al-Qur‟an Braille dengan baik dan benar 

29. Mampu menerapkan hukum bacaan dalam al-qur‟an dengan baik dan benar 

30. Mampu membedakan hukum bacaan yang satu dengan hukum bacaan yang lainnya dengan baik 

dan benar 

31. Mampu menerapkan tanda waqaf dan ibtida‟ dengan baik dan benar 

32. Mampu membedakan tanda waqaf dan ibtida‟ dengan baik dan benar 

33. Mampu menerapkan teknik pernafasan dengan baik dan benar  

M. Materi Pembelajaran  

 Ilmu Tajwid dan teknik pernafasan 
N. Metode Pembelajaran 

19. Ceramah 

20. Tanya jawab 

21. Klasikal 

22. Demonstrasi 

23. Tugas interaktif 

24. Penerapan model direct instruction  

O. Langkah-langkah Pembelajaran 



 

10. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

k. Guru memberi salam, menyapa, menanyakan kabar dan mengabsen siswa.( contoh nilai yang 

ditanamkan: ketaqwaan, kesantunan, empati dan kedisiplinan) 

l. Guru memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah bersama.(contoh nilai yang 

ditanamkan: taqwa) 

m. Guru melakukan apersepsi  

n. Guru memberikan motifasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran  

11. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru meminta siswa-siswi untuk memperhatikan materi yang akan diajarkan  

2) Guru menjelaskan materi tentang hukum bacaan dalam al-qur‟an, tanda waqaf, tanda 

ibtida‟ dan teknik pernafasan 

3) Guru memberikan contoh pendiskripsian posisi lidah kepada siswa-siswi yang berada di 

kelompok treatment dengan menerapkan model pembelajaran direct instruction berbasis 

alat bantu media tangan  

4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswi yang berada di kelompok treatment 

untuk berlatih teknik pernafasan yang baik dan benar 

5) Guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk berlatih melafazkan makharijul 

huruf dan berlatih membaca al-qur‟an surat al-Buruj dan surat „Abasa 

b. Elaborasi 

1) Guru meminta siswa-siswi untuk melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar 

2) Guru meminta siswa-siswi untuk menunjukkan tempat-tempat keluarnya huruf 

3) Guru meminta siswa-siswi untuk menunjukkan letak perbedaan huruf yang hampir sama 

pelafazannya 

4) Guru meminta siswa-siswi untuk menyebutkan sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

5) Guru meminta siswa-siswi untuk membaca al-qur‟an surat al-Buruj dan surat „Abasa 

secara bergantian 

6) Guru meminta siswa-siswi untuk menyebutkan hukum bacaan dalam al-qur‟an  

7) Guru meminta siswa-siswi untuk menunjukkan perbedaan tanda waqaf dan ibtida‟  

8) Guru melakukan pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung 

c. Konfirmasi 

1) Guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk menanyakan materi yang belum 

ia pahami. (Contoh karakter yang ditanamkan adalah percaya diri, mandiri dan tanggung 

jawab) 

2) Guru membimbing dan membenarkan siswa-siswi yang berada di kelompok treatment  

jika mereka melakukan kesalahan-kesalahan dan guru menunjukkan letak kesalahannya 

3) Guru melakukan tanya jawab kepada siswa-siswi mengenai materi yang telah diajarkan  

12. Kegiatan Akhir (20 menit) 

s. Guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah disampaikan. (contoh nilai yang ditanamkan: 

keaktifan). 

t. Guru melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran 

(mandiri) 

u. Guru bersama siswa-siswi mengadakan refleksi mengenai proses pembelajaran dan hasil 

belajar. (Contoh nilai-nilai karakter yang dapat ditanamkan adalah: kemandirian dan tanggung 

jawab) 

v. Guru memberikan penghargaan jika siswa-siswi mencapai nilai di atas KKM 

w. Guru memberikan tugas mandiri kepada siswa-siswi yang berada di kelompok treatment. 

(Contoh nilai-nilai karakter yang ditanamkan adalah kemandirian dan tanggung jawab) 

x. Guru dan siswa-siswi menutup pembelajaran dengan membaca do‟a kafaratul majelis secara 

bersama-sama. (contoh nilai yang ditanamkan: ketaqwaan) 

P. Alat/Bahan/Sumber belajar 



 

1. Sumber 

a. Acep Lim Abdurohim. 2007. Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap. Bandung : CV. Diponegoro 

b. Abdul Azis Abdur Rauf. 2014. Pedoman Dauroh Al-Qur’an Kajian Ilmu Tajwid Disusun 

Secara Aplikatif. Jakarta: Markaz Al-Qur‟an 

c. Abu Hazim Muhsin Bin Muhammad Bashory. 2008. Panduan Praktis Tajwid Dan Bid’ah-

bid’ah Seputar AlQur’an Serta 250 Kesalahan Dalam Membaca Al Fatihah. Magetan : 

Maktabah Daarul Atsar Al Islamiyah 

d. Muhammad Bin „ali Bin Yusuf Ibnu Al-Jazari. 2010. Matan Ibnu Al-Jazari. Sukoharjo : 

Zahra   

2. Media Pembelajaran 

a. Mushaf al-qur‟an Braille 

b. Media tangan  

3. Penilaian 

g. Teknik penilaian  : tes ttulis dan tes praktik melalui unjuk kerja. 

h. Bentuk Instrumen : Tes unjuk kerja ( soal post tes dari guru) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )  

 

Nama Sekolah   : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan Surakarta 

Nama Kegiatan  : Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an  

Kelas    : Menengah  

Waktu    : 2 x 45 menit 
A. Standar Kompetensi  : Mampu membaca Al-Qur‟an Braille sesuai dengan kaidah ilmu tajwid  

B. Kompetensi Dasar  : 

1. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar 

2. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

3. Mampu membaca al-qur‟an Braille dengan baik dan benar 

4. Mampu menguasai teknik pernafasan dengan baik dan benar 

C.  Indikator  : 

1. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar 

2. Mampu membedakan huruf yang hamper sama pelafazannya dengan baik dan benar 

3. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

4. Mampu menyebutkan sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

5. Mampu membaca al-qur‟an Braille dengan baik dan benar 

6. Mampu menerapkan teknik pernafasan dengan baik dan benar 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini diharapkan siswa tunanetra : 
1. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar 

2. Mampu membedakan huruf yang hamper sama pelafazannya dengan baik dan benar 

3. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

4. Mampu menyebutkan sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

5. Mampu membaca al-qur‟an Braille dengan baik dan benar 

6. Mampu menerapkan teknik pernafasan dengan baik dan benar 

 
E. Materi Pembelajaran  

 Memperbanyak Latihan Membaca Al-Qur‟an dan teknik pernafasan 
F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Demonstrasi 

4. Tugas interaktif 

5. Penerapan model direct instruction  

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru memberi salam, menyapa, menanyakan kabar dan mengabsen siswa.( contoh nilai yang 

ditanamkan: ketaqwaan, kesantunan, empati dan kedisiplinan) 

b. Guru memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah bersama.(contoh nilai yang 

ditanamkan: taqwa) 

c. Guru memberikan apersepsi  

d. Guru memberikan motifasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran  

2. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru meminta siswa-siswi untuk memperhatikan materi yang akan diajarkan  

2) Guru memberikan banyak latihan membaca al-Qur‟an dan memberikan teknik pernafasan  



 

3) Guru memberikan contoh bacaan al-qur‟an kepada siswa-siswi yang berada di kelompok 

treatment dengan menerapkan model pembelajaran direct instruction berbasis alat bantu 

media tangan  

4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk berlatih membaca al-qur‟an 

5) Guru meminta siswa-siswi yang berada di kelompok treatment untuk berlatih teknik 

pernafasan 

b. Elaborasi 

1) Guru meminta siswa-siswi  untuk membaca al-qur‟an secara bergantian 

2) Guru meminta siswa-siswi untuk melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar 

3) Guru meminta siswa-siswi untuk menunjukkan perbedaan huruf yang hampir sama 

pelafazannya 

4) Guru meminta siswa-siswi  untuk menyebutkan sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

5) Guru melakukan pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung 

c. Konfirmasi 

1) Guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk menanyakan materi yang belum 

mereka pahami. (Contoh karakter yang ditanamkan adalah percaya diri, mandiri dan 

tanggung jawab) 

2) Guru membimbing dan membenarkan siswa-siswi yang berada di kelompok treatment 

jika mereka melakukan kesalahan-kesalahan dan guru menunjukkan letak kesalahannya 

3) Guru melakukan tanya jawab kepada siswa-siswi mengenai materi yang telah diajarkan 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah disampaikan. (contoh nilai yang 

ditanamkan: keaktifan). 

b. Guru melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran 

(mandiri) 

c. Guru bersama siswa-siswi mengadakan refleksi mengenai proses pembelajaran dan hasil 

belajar. (Contoh nilai-nilai karakter yang dapat ditanamkan adalah: kemandirian dan 

tanggung jawab) 

d. Guru memberikan penghargaan jika siswa-siswi mencapai nilai di atas KKM 

e. Guru memberikan tugas mandiri kepada siswa-siswi yang berada di kelompok treatment. 

(Contoh nilai-nilai karakter yang ditanamkan adalah kemandirian dan tanggung jawab) 

f. Guru dan siswa-siswi menutup pembelajaran dengan membaca do‟a kafaratul majelis secara 

bersama-sama. (contoh nilai yang ditanamkan: ketaqwaan) 

 

H. Alat/Bahan/Sumber belajar 

1. Sumber 

a. Acep Lim Abdurohim. 2007. Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap. Bandung : CV. Diponegoro 

b. Abdul Azis Abdur Rauf. 2014. Pedoman Dauroh Al-Qur’an Kajian Ilmu Tajwid Disusun 

Secara Aplikatif. Jakarta: Markaz Al-Qur‟an 

c. Abu Hazim Muhsin Bin Muhammad Bashory. 2008. Panduan Praktis Tajwid Dan Bid’ah-

bid’ah Seputar AlQur’an Serta 250 Kesalahan Dalam Membaca Al Fatihah. Magetan : 

Maktabah Daarul Atsar Al Islamiyah 

d. Muhammad Bin „ali Bin Yusuf Ibnu Al-Jazari. 2010. Matan Ibnu Al-Jazari. Sukoharjo : 

Zahra   

2. Media Pembelajaran 

a. Mushaf al-qur‟an braille 

b. Media tangan  

3. Penilaian 

a. Teknik penilaian  : tes ttulis dan tes praktik melalui unjuk kerja. 

b. Bentuk Instrumen : Tes unjuk kerja ( soal post tes dari guru) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

 

Nama Sekolah   : Seluruh SMA Inklusi Di Wilayah X Karisidenan Surakarta 

Nama Kegiatan  : Pembelajaran Membaca Al--Qur‟an  

Kelas    : Pemula  

Waktu    : 2 x 45 Menit 

 
Q. Standar Kompetensi  : Mampu membaca huruf hijaiyah braille sesuai dengan kaidah ilmu tajwid  

R. Kompetensi Dasar   : 

17. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar  

18. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

19. Mampu menghafal huruf hijaiyah dengan baik dan benar 

20. Mampu membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar 

S. Indikator  :  

1. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar 

2. Mampu menunjukkan letak tempat keluarnya huruf dengan baik dan benar 

3. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

4. Mampu menyebutkan sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

5. Mampu menghafal huruf hijaiyah dengan baik dan benar 

6. Mampu membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar 

7. Mampu membedakan antara huruf hijaiyah yang satu dengan huruf hijaiyah yang lain 

T. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini diharapkan siswa tunanetra: 
1. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar 

2. Mampu menunjukkan letak tempat keluarnya huruf dengan baik dan benar 

3. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

4. Mampu menyebutkan sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

5. Mampu menghafal huruf hijaiyah dengan baik dan benar 

6. Mampu membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar 

7. Mampu membedakan antara huruf hijaiyah yang satu dengan huruf hijaiyah yang lain 

U. Materi Pembelajaran  

 Ilmu Tajwid dan huruf hijaiyah braille 
V. Metode Pembelajaran 

25. Ceramah 

26. Tanya jawab 

27. Klasikal 

28. Demonstrasi 

29. Tugas interaktif 

30. Penerapan model direct instruction 

W. Langkah-langkah Pembelajaran 

13. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

o. Guru memberi salam, menyapa, menanyakan kabar dan mengabsen siswa.( contoh nilai yang 

ditanamkan: ketaqwaan, kesantunan, empati dan kedisiplinan) 

p. Guru memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah bersama.(contoh nilai yang 

ditanamkan: taqwa) 

q. Guru memberikan motifasi kepada siswa-siswi 

r. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran  

14. Kegiatan Inti (60 menit) 

h. Eksplorasi 

1) Guru meminta siswa-siswi untuk memperhatikan materi yang akan diajarkan  



 

2) Guru menjelaskan materi tentang pengertian ilmu tajwid, tempat-tempat keluarnya huruf, 

sifat-sifat huruf, dan huruf hijaiyah Braille  

3) Guru memberikan perlakuan kepada siswa-siswi yang berada di kelompok treatment 

dengan menunjukkan cara singkat dalam menghafal huruf hijaiyah Braille dengan 

menerapkan model pembelajaran direct instruction berbasis alat bantu media tangan 

4) Guru membagi modul pembelajaran Al--Qur‟an Braille kepada siswa-siswi yang berada 

di kelompok treatment 

5) Guru mendiktikan huruf hijaiyah Braille kepada siswa-siswi yang berada di kelompok 

control dan tidak diberi perlakuan 

6) Guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk menghafal huruf-huruf hijaiyah 

Braille  

7) Guru memberikan contoh pelafazan tiap-tiap huruf hijaiyah dan sekaligus 

mendiskripsikan posisi lidah dengan menerapkan model pembelajaran direct instruction 

berbasis alat bantu media tangan kepada siswa-siswi yang berada di kelompok treatment 

8) Guru menunjukkan letak perbedaan dari masing-masing huruf hijaiyah kepada siswa-

siswi yang berada di kelompok treatment 

9) Guru memberikan kesempatan siswa-siswi untuk berlatih melafazkan makharijul huruf 

i. Elaborasi 

1) Guru meminta siswa-siswi yang berada di kelompok treatment untuk membaca huruf 

hijaiyah yang ada dalam modul pembelajaran Al--Qur‟an braille  

2) Guru meminta siswa-siswi untuk melafazkan tiap-tiap huruf hijaiyah sesuai dengan 

kaidah ilmu tajwid  

3) Guru meminta siswa-siswi untuk menunjukkan perbedaan huruf hijaiyah yang hampir 

sama pelafazannya 

4) Guru meminta siswa-siswi untuk menunjukkan letak tempat keluarnya huruf 

5) Guru meminta siswa-siswi untuk menyebutkan sifat-sifat huruf  

6) Guru melakukan pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung 

j.  Konfirmasi 

1) Guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk menanyakan materi yang belum 

mereka pahami. (Contoh karakter yang ditanamkan adalah percaya diri, mandiri dan 

tanggung jawab) 

2) Guru membimbing dan membenarkan siswa-siswi yang berada di kelompok treatment 

jika mereka melakukan kesalahan-kesalahan 

3)  Guru melakukan tanya jawab kepada siswa-siswi mengenai materi yang telah diajarkan 

4) Guru memberi motivasi dan penguatan pada siswa untuk lebih aktif lagi (bekerja keras)  

 

15. Kegiatan Akhir (20 menit) 

y. Guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah disampaikan. (contoh nilai yang 

ditanamkan: keaktifan). 

z. Guru melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran 

(mandiri) 

aa. Guru bersama siswa-siswi mengadakan refleksi mengenai proses pembelajaran dan hasil 

belajar. (Contoh nilai-nilai karakter yang dapat ditanamkan adalah: kemandirian dan 

tanggung jawab) 

bb. Guru memberikan penghargaan jika siswa mencapai nilai di atas KKM 

cc. Guru memberikan tugas mandiri kepada siswa-siswi yang berada di kelompok treatment. 

(Contoh nilai-nilai karakter yang ditanamkan adalah kemandirian dan tanggung jawab) 

dd. Guru menginformasikan materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. 

ee. Guru dan siswa-siswi menutup pembelajaran dengan membaca do‟a kafaratul majelis secara 

bersama-sama. (contoh nilai yang ditanamkan: ketaqwaan) 

X. Alat/Bahan/Sumber belajar 



 

4. Sumber 

a. Acep Lim Abdurohim. 2007. Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap. Bandung : CV. Diponegoro. 

b. Abdul Azis Abdur Rauf. 2014. Pedoman Dauroh Al--Qur’an Kajian Ilmu Tajwid Disusun 

Secara Aplikatif. Jakarta: Markaz Al--Qur‟an. 

c. Abu Hazim Muhsin Bin Muhammad Bashory. 2008. Panduan Praktis Tajwid Dan Bid’ah-

bid’ah Seputar AlQur’an Serta 250 Kesalahan Dalam Membaca Al Fatihah. Magetan : 

Maktabah Daarul Atsar Al Islamiyah. 

2. Media Pembelajaran 

a. Modul Pembelajaran Al--Qur‟an Braille 

b. Media tangan  

3. Penilaian 

i. Teknik penilaian  : tes ttulis dan tes praktik melalui unjuk kerja. 

j. Bentuk Instrumen : Tes unjuk kerja ( soal post tes dari guru) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )  

 

Nama Sekolah   : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan Surakarta  

Nama Kegiatan  : Pembelajaran Membaca Al--Qur‟an  

Kelas    : Pemula  

Waktu    : 2 x 45 menit 

 
O. Standar Kompetensi  : Mampu membaca Al--Qur‟an Braille sesuai dengan kaidah ilmu tajwid  

P. Kompetensi Dasar  : 

1. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar  

2. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

3. Mampu menghafal tanda baca dalam Al--Qur‟an Braille  dengan baik dan benar 

4. Mampu menghafal tanda panjang dan pendeknya bacaan dengan baik dan benar 

5. Mampu membaca bacaan tiap satu suku kata dengan baik dan benar 

Q. Indikator  :  

1. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar  

2. Mampu menunjukkan tempat keluarnya huruf dengan baik dan benar 

3. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar  

4. Mampu menyebutkan sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

5. Mampu menghafal tanda baca dalam Al--Qur‟an Braille  dengan baik dan benar 

6. Mampu menghafal tanda panjang dan pendeknya bacaan dengan baik dan benar 

7. Mampu membedakan panjang pendeknya bacaan dengan baik dan benar 

8. Mampu membaca bacaan tiap satu suku kata dengan baik dan benar 

R. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini diharapkan siswa tunanetra: 
1. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar  

2. Mampu menunjukkan tempat keluarnya huruf dengan baik dan benar 

3. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

4. Mampu menyebutkan sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

5. Mampu menghafal tanda baca dalam Al--Qur‟an Braille  dengan baik dan benar 

6. Mampu menghafal tanda panjang dan pendeknya bacaan dengan baik dan benar 

7. Mampu membedakan panjang pendeknya bacaan dengan baik dan benar 

8. Mampu membaca bacaan tiap satu suku kata dengan baik dan benar 

S.  Materi Pembelajaran  

 Ilmu Tajwid, tanda baca dan tanda panjang dan pendeknya bacaan dalam Al--Qur‟an braille 
T. Metode Pembelajaran 

31. Ceramah 

32. Tanya jawab 

33. Klasikal 

34. Demonstrasi 

35. Tugas Interaktif 

36. Penerapan model direct instruction  

U. Langkah-langkah Pembelajaran 

16. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

s. Guru memberi salam, menyapa, menanyakan kabar dan mengabsen siswa.( contoh nilai 

yang ditanamkan: ketaqwaan, kesantunan, empati dan kedisiplinan) 

t. Guru memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah bersama.(contoh nilai yang 

ditanamkan: taqwa) 

u. Apersepsi 

v. Guru memberikan motifasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran 



 

17. Kegiatan Inti (60 menit) 

k. Eksplorasi 

1) Guru meminta siswa-siswi untuk memperhatikan materi yang akan diajarkan 

2) Guru memberikan materi tentang tanda baca dan tanda panjang dan pendeknya bacaan  

dalam Al--Qur‟an braille 

3) Guru memberi perlakuan kepada siswa-siswi yang berada di kelompok treatment  

dengan menerapkan model pembelajaran direct instruction berbasis alat bantu media 

tangan 

4) Guru mendiktikan tanda baca dan taks bacaan kepada siswa-siswi yang berada di 

kelompok control dan mereka tidak diberi perlakuan 

5) Guru memberikan contoh pelafazan tiap-tiap huruf hijaiyah dan sekaligus 

mendiskripsikan posisi lidah dengan menerapkan model pembelajaran direct instruction 

berbasis alat bantu media tangan kepada siswa-siswi yang berada di kelompok treatment 

6) Guru menunjukkan letak perbedaan dari masing-masing huruf hijaiyah kepada siswa-

siswi yang berada di kelompok treatment 

7) Guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk berlatih melafazkan 

makharijul huruf  

8) Guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk berlatih membaca bacaan tiap 

satu suku kata  

l. Elaborasi 

1) Guru meminta siswa-siswi untuk melafazkan tiap-tiap huruf hijaiyah sesuai dengan 

kaidah ilmu tajwid  

2) Guru meminta siswa-siswi untuk menunjukkan perbedaan huruf hijaiyah yang hampir 

sama pelafazannya  

3) Guru meminta siswa-siswi untuk menunjukkan tempat keluarnya huruf  

4) Guru meminta siswa-siswi untuk menyebutkan sifat-sifat huruf 

5) Guru meminta siswa-siswi untuk menunjukkan tanda baca yang ada dalam Al--Qur’an 

braille 

6) Guru meminta siswa-siswi untuk membaca bacaan yang ada dalam modul pembelajaran 

Al--Qur‟an Braille secara bergantian 

7) Guru meminta siswa-siswi untuk memberikan contoh panjang pendeknya bacaan 

8) Guru melakukan pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung  

m.  Konfirmasi 

1) Guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk menanyakan materi yang 

belum mereka pahami. (Contoh karakter yang ditanamkan adalah percaya diri, mandiri 

dan tanggung jawab) 

2) Guru membimbing dan membenarkan siswa-siswi  yang berada di kelompok treatment 

jika mereka masih melakukan kesalahan-kesalahan pada saat membaca bacaan Al--

Qur‟an dan menunjukkan letak kesalahannya  

3) Guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang telah diajarkan 

18. Kegiatan Akhir (20 menit) 

ff. Guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah disampaikan. (contoh nilai yang 

ditanamkan: keaktifan). 

gg. Guru melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa-siswi dalam 

menyerap pembelajaran (mandiri) 

hh. Guru bersama siswa-siswi mengadakan refleksi mengenai proses pembelajaran dan hasil 

belajar. (Contoh nilai-nilai karakter yang dapat ditanamkan adalah: kemandirian dan 

tanggung jawab) 

ii. Guru memberikan penghargaan kepada siswa jika nilainya di atas KKM 

jj. Guru memberikan tugas mandiri kepada siswa-siswi yang berada di kelompok treatment. 

(Contoh nilai-nilai karakter yang ditanamkan adalah kemandirian dan tanggung jawab) 



 

kk. Guru dan siswa menutup pembelajaran dengan membaca do‟a kafaratul majelis secara 

bersama-sama. (contoh nilai yang ditanamkan: ketaqwaan) 

V. Alat/Bahan/Sumber belajar 

5. Sumber 

a. Acep Lim Abdurohim. 2007. Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap. Bandung : CV. Diponegoro. 

b. Abdul Azis Abdur Rauf. 2014. Pedoman Dauroh Al--Qur’an Kajian Ilmu Tajwid Disusun 

Secara Aplikatif. Jakarta: Markaz Al--Qur‟an. 

c. Abu Hazim Muhsin Bin Muhammad Bashory. 2008. Panduan Praktis Tajwid Dan Bid’ah-

bid’ah Seputar AlQur’an Serta 250 Kesalahan Dalam Membaca Al Fatihah. Magetan : 

Maktabah Daarul Atsar Al Islamiyah. 

6. Media Pembelajaran 

e. Modul Pembelajaran Al--Qur‟an Braille 

f. Media tangan  

7. Penilaian 

k. Teknik penilaian  : tes tulis dan tes praktik melalui unjuk kerja. 

l. Bentuk Instrumen : Tes unjuk kerja ( soal post tes dari guru) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )  

 

Nama Sekolah   : Seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan Surakarta 

Nama Kegiatan  : Pembelajaran Membaca Al--Qur‟an  

Kelas    : Pemula  

Waktu    : 2 x 45 menit 

 
A. Standar Kompetensi  : Mampu membaca Al--Qur‟an Braille sesuai dengan kaidah ilmu tajwid  

B. Kompetensi Dasar  : 

1. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar 

2. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

2. Mampu membaca bacaan Al--Qur‟an tiap satu suku kata dengan baik dan benar 

3. Mampu menguasai panjang pendeknya bacaan dengan baik dan benar 

4. Mampu menguasai bacaan syamsiah dan bacaan al-Qamariyah dengan baik dan benar 

5. Mampu menerapkan hukum bacaan Al--Qur‟an dengan baik dan benar 

C.  Indikator  : 

1. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar 

2. Mampu membedakan antara huruf hijaiyah yang hamper sama pelafazannya dengan baik dan 

benar 

3. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

4. Mampu menyebutkan sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

5. Mampu membaca bacaan Al--Qur‟an tiap satu suku kata dengan baik dan benar 

6. Mampu menerapkan panjang pendeknya bacaan dengan baik dan benar 

7. Mampu membedakan panjang pendeknya bacaan dengan baik dan benar 

8. Mampu menguasai bacaan syamsiah dan bacaan al-Qamariyah dengan baik dan benar 

9. Mampu menerapkan hukum bacaan Al--Qur‟an dengan baik dan benar 

10. Mampu membedakan antara hukum bacaan yang satu dengan hukum bacaan yang lainnya dengan 

baik dan benar 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini diharapkan siswa tunanetra:  
1. Mampu melafazkan makharijul huruf dengan baik dan benar 

2. Mampu membedakan antara huruf hijaiyah yang hamper sama pelafazannya dengan baik dan 

benar 

3. Mampu memenuhi sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

4. Mampu menyebutkan sifat-sifat huruf dengan baik dan benar 

5. Mampu membaca bacaan Al--Qur‟an tiap satu suku kata dengan baik dan benar 

6. Mampu menerapkan panjang pendeknya bacaan dengan baik dan benar 

7. Mampu membedakan panjang pendeknya bacaan dengan baik dan benar 

8. Mampu menguasai bacaan syamsiah dan bacaan al-Qamariyah 

9. Mampu menerapkan hukum bacaan Al--Qur‟an dengan baik dan benar 

10. Mampu membedakan antara hukum bacaan yang satu dengan hukum bacaan yang lainnya 

E. Materi Pembelajaran  

 Ilmu Tajwid, bacaan al-qamariyah, bacaan syamsiah dan hukum bacaan dalam Al--Qur‟an  
F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Klasikal 

4. Demonstrasi 

5. Tugas interaktif 

6. Penerapan model direct instruction  



 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru memberi salam, menyapa, menanyakan kabar dan mengabsen siswa.( contoh nilai yang 

ditanamkan: ketaqwaan, kesantunan, empati dan kedisiplinan) 

b. Guru memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah bersama.(contoh nilai yang 

ditanamkan: taqwa) 

c. Guru memberikan motifasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran 

d. Guru melakukan apersepsi  

2. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru meminta siswa-siswi untuk memperhatikan materi yang akan diajarkan  

2) Guru menjelaskan materi tentang bacaan al-Qamariyah, bacaan syamsiah dan hukum 

bacaan dalam Al--Qur‟an  

3) Guru memberikan contoh pendiskripsian posisi lidah kepada siswa-siswi yang berada di 

kelompok treatment dengan menerapkan model pembelajaran direct instruction berbasis 

alat bantu media tangan  

4) Guru memberikan contoh mengenai bacaan al-qamariyah dan bacaan syamsiah  

5) Guru memberikan contoh mengenai hukum bacaan dalam Al--Qur‟an 

6) Guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk berlatih melafazkan makharijul 

huruf dan membaca bacaan tiap satu suku kata  

b. Elaborasi 

1) Guru meminta siswa-siswi untuk melafazkan tiap-tiap huruf hijaiyah sesuai dengan 

kaidah ilmu tajwid  

2) Guru meminta siswa-siswi untuk menunjukkan tempat keluarnya huruf 

3) Guru meminta siswa-siswi untuk menyebutkan sifat-sifat huruf 

4) Guru meminta siswa-siswi untuk membaca bacaan yang ada dalam modul pembelajaran 

Al--Qur‟an Braille secara bergantian 

5) Guru meminta siswa-siswi untuk menunjukkan contoh panjang pendeknya bacaan 

6) Guru meminta siswa-siswi untuk menunjukkan contoh bacaan al-qamariyah dan bacaan 

syamsiah 

7) Guru meminta siswa-siswi untuk menyebutkan hukum bacaan dalam Al--Qur‟an secara 

bergantian 

8) Guru melakukan pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung 

c. Konfirmasi 

1) Guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk menanyakan materi yang belum 

ia pahami. (Contoh karakter yang ditanamkan adalah percaya diri, mandiri dan tanggung 

jawab) 

2) Guru membimbing dan membenarkan siswa-siswi yang berada di kelompok  treatment 

jika mereka melakukan kesalahan-kesalahan dan menunjukkan letak kesalahan yang 

mereka lakukan 

3) Guru melakukan tanya jawab kepada siswa-siswi mengenai materi yang telah diajarkan 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

1) Guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah disampaikan. (contoh nilai yang 

ditanamkan: keaktifan). 

2) Guru melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran 

(mandiri) 

3) Guru bersama siswa-siswi mengadakan refleksi mengenai proses pembelajaran dan hasil 

belajar. (Contoh nilai-nilai karakter yang dapat ditanamkan adalah: kemandirian dan 

tanggung jawab) 

4) Guru memberikan penghargaan jika siswa mencapai nilai di atas KKM 



 

5) Guru memberikan tugas mandiri kepada siswa-siswi yang berada di kelompok treatment. 

(Contoh nilai-nilai karakter yang ditanamkan adalah kemandirian dan tanggung jawab) 

6) Guru dan siswa-siswi menutup pembelajaran dengan membaca do‟a kafaratul majelis secara 

bersama-sama. (contoh nilai yang ditanamkan: ketaqwaan) 

H. Alat/Bahan/Sumber belajar 

1. Sumber 

a. Acep Lim Abdurohim. 2007. Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap. Bandung : CV. Diponegoro. 

b. Abdul Azis Abdur Rauf. 2014. Pedoman Dauroh Al--Qur’an Kajian Ilmu Tajwid Disusun 

Secara Aplikatif. Jakarta: Markaz Al--Qur‟an. 

c. Abu Hazim Muhsin Bin Muhammad Bashory. 2008. Panduan Praktis Tajwid Dan Bid’ah-

bid’ah Seputar AlQur’an Serta 250 Kesalahan Dalam Membaca Al Fatihah. Magetan : 

Maktabah Daarul Atsar Al Islamiyah. 

2. Media Pembelajaran 

a. Modul Pembelajaran Al--Qur‟an Braille 

b. Media tangan  

3. Penilaian 

a. Teknik penilaian  : tes ttulis dan tes praktik melalui unjuk kerja. 

b. Bentuk Instrumen : Tes unjuk kerja ( soal post tes dari guru) 
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MATERI PEMBELAJARAN 
 

A. Pengertian ilmu tajwid     

Al-Qur‟an merupakan kalamullah yang diturunkan kepada nabi Muhammad 

Salallahu ‘Alaihi Wasalam melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada seluruh umat 

manusia. Definisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan diturunkannya Al-Qur‟an adalah 

untuk di baca, dipelajari dan di amalkan. Agar bacaan Al-Qur‟an kita tartil, maka hendaknya 

kita mampu menguasai ilmu tajwid     dengan baik melalui pengajaran yang telah diajarkan 

oleh „ulama-„ulama terdahulu. Untuk memahami ilmu tajwid    , dibawah ini merupakan 

beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar Al-Qur‟an diantaranya : 

Ilmu tajwid     menurut Bahasa adalah perbaikan, penyempurnaan atau pemantapan. 

Dikatakan bagi orang yang baik dalam bacaan Al-Qur‟an dengan mujawwid. Sedangkan 

menurut istilah adalah Keluarnya semua huruf  hijaiyah dari makhrajnya (tempat keluarnya 

huruf) dengan memberikan haq dan keharusannya dari sifat tersebut. 

Pendapat lain mengemukakan bahwa ilmu tajwid     secara bahasa artinya 

membaguskan. Sedangkan secara istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat 

keluarnya dengan memberi haq dan mustahaqnya. Yang dimaksud haq huruf adalah sifat asli 

yang selalu bersama huruf tersebut, seperti al-Jahr, al-isti’la’, istifal dan lain sebagainya. 

Sedangkan dengan mustahaq huruf adalah sifat yang nampak sewaktu-waktu, seperti tafhim, 

tarqiq, ikhfa’ dan sebagainya. 

 

B. Haqul harf  

Haqqul harf merupakan segala sesuatu yang wajib ada (lazimah) pada setiap huruf. 

Haq huruf meliputi sifat-sifat huruf (shifatul harf) dan tempat-tempat keluarnya huruf 

(makharijul huruf). Dibawah ini merupakan penjelasan tentang makharijul huruf dan sifat-

sifat huruf menurut pendapat para ahli diantaranya  : 
1. Makharijul huruf 

Secara bahasa makhraj artinya  ًىٍ  ي ي  الي ٍكج  yang artinya tempat keluar. Secara istilah 

makhraj adalah 

   ً ٍ  ي اًٍ  ىلى ًؿ  اًلل  ػىٍ  شي ً  ػٍ ى   الي ٍك ػي ي ى 
Artinya: “Suatu nama tempat, yang padanya huruf dibentuk atau diucapkan. Dengan 

demikian makharijul huruf adalah "Tempat keluarnya huruf pada waktu huruf tersebut 

dibunyikan”. 

Abū Hazim Muḥsīn bin Muham mad Bashori  berpendapat bahwa makharijul 

huruf adalah “Tempat keluarnya sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah tempat 

keluarnya huruf dan perbedaan antara satu dengan yang lainnya”. 
2. Tempat-Tempat Keluarnya Huruf 

Makhraj huruf lebih cepat dan tepat untuk dipelajari, sehingga ulama qira’ah 

menuangkan pengucapan setiap huruf dalam bentuk tulisan. Makhraj huruf dapat 

diketahui dengan cara melakukan latihan secara terus-menerus dalam mengucapkannya, 

maka akan dapat memperlancar lidah dalam mengucapkan huruf dengan baik dan benar. 

Berdasarkan pendapat para ulama tentang jumlah tempat keluarnya huruf, para ulama 

membaginya menjadi beberapa  bagian, antara lain:  



 

Menurut Abū Hazim Muhṣīn bin Muhạm mad Bashori berpendapat bahwa makharijul 

huruf terbagi menjadi 4 bagian, yaitu : 
a. 29 makhraj 

Sebagian ulama berpendapat makharijul huruf dibagi menjadi 29 makhraj dengan 

alasan, karena semua huruf hijaiyah mempunyai tempat-tempat khusus keluar. 

Mereka memiliki dalil atau dasar bahwa masing-masing huruf itu tidak ada makhraj 

khusus, maka tidak bisa dibedakan antara satu dengan yanng lainnya. 
b. 17 makhraj 

Jumhur ulama berpendapat bahwa terdapat 17 makhraj, diantara ulama yang paling 

masyhur adalah Imam Jazarī dan Khalīl bin Ahṃad Al-Farahidī. 
c. 16 makhraj 

Pendapat ini merupakan pendapat sebagian ulama yang mengatakan 

bahwa membuang makhraj rongga mulut dan dengan menjadikan sama keluarnya 

dengan “ Hamzah” ( ء) , ya (م)  di tengah lisan, dan waw (ك )  di kedua bibir dan ini 

adalah pendapat dari Sibawaih dan Asy-Syāṭibī. 
d. 14 makhraj 

Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan membuang makhraj jauf (ronggga 

mulut) dan menjadikan nun, ra’ lam ف ر ؿ  adalah satu makhraj dan ini adalah 

pendapat dari Ibnu Kaisan, Qurthrub, Al Jamrī, Ibnu Ziyad, dan Al Fara’. 

Abdul Azis Abdur Rauf menjelaskan bahwa tempat keluarnya huruf dibagi  menjadi 

lima tempat yaitu : 

a. Al-Jauf, اج ؼ   yaitu huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut. Huruf-huruf yang 

keluar dari rongga mulut adalah huruf-huruf mad alif ( ) , waw   (ك) , ya   ( ي)  

b. Al-Halq ,ال ق  yaitu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Huruf-huruf yang 

keluar dari tenggorokan dibagi menjadi tiga, yaitu:  

1) Tenggorokan bagian bawah. Hurufnya adalah hamzah   ق dan Ha  ء
2) Tenggorokan bagian tengah. Hurufnya adalah ‘ain  ع dan ha  ح  

3) Tenggorokan bagian atas. Hurufnya adalah ghain غ  dan kha  

c. Al-Lisan,  ا س ف  yaitu huruf yang keluar dari lidah. Huruf-huruf yang keluar dari 

lidah dibagi menjadi 10 yaitu: 

1) Huruf yang keluar dari ujung lidah yang menempel ke gusi bagian atas. Hurufnya 

adalah da, tha, ta (ت,ط ,د). 

2) Ujung lidah menempel ke ujung gigi depan bagian atas. Hurufnya adalah zha‟, dzal, 

tsa ( ث ,ذ ,ظ). 

3) Huruf yang keluar dari ujung lidah yang hampir bertemu dengan gigi depan bagian 

bawah. Hurufnya adalah shad, syin, zain (ز ,س ,ص). 

4) Huruf yang keluar dari tengah lidah menempel ke langit-langit atas.  Hurufnya 

adalah jim, syin, ya (ي ,ش ,ج). 

5) Huruf yang keluar dari sisi lidah atau salah satunya bertemu dengan gigi geraham. 

Hurufnya adalah dlad (ض). 



 

6) Huruf yang keluar di atas langit-langit. Hurufnya adalah qaf ق. 

7) Seperti makhraj namun pangkal lidah diturunkan. Hurufnya adalah kaf  ك 

8) Huruf yang keluar dengan menggerakkan semua lidah dan menempel ke ujung 

langit-langit. Hurufnya adalah lam (ؿ). 

9) Huruf yang keluar dari ujung lidah menempel ke langit-langit atas, di bawah 

makhraj. Hurufnya adalah nun (ف). 

10) Huruf yang keluar dari ujung lidah hamper sama seperti nun dengan memasukkan 

punggung lidah. Hurufnya adalah ra (ر). 

d. Asy-Syafatah,ا فت ف  yaitu huruf-huruf yang keluar dari dua bibir. Asy-syafatan 

dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Huruf yang keluar dari bibir bawah yang menempel ke ujung gigi depan bagian 

atas. Hurufnya adalah fa ؼ    

2) Huruf yang keluar dari dua bibir. Hurufnya ialah mim, ba, wau ( ك ,ب ,ـ). 

e. Al-Khaysyum اليسـ ا  yaitu huruf yang keluar dari rongga hidung, yaitu ghunnah. 

Dibawah ini ghunnah dibagi menjadi 7 jenis diantaranya : 

1) Ghunnah musyaddadah 

2) Idgham bighunnah 

3) Lafadz irkam ma’ana (idgham mutajanisain) 

4) Idgham mitslain 

5) Iqlab 

6) Ikhfa’ haqiqi 

7) Ikhfa’ syafawi. 

 
3. Sifat-sifat huruf  

MenurutAbdul Aziz Abdur Rauf. sifat-sifat huruf dibagi  menjadi dua macam yaitu1 : 

a. Sifat – sifat yang memiliki lawan ( ِص َف اٌت  َفَف   ِص ُّد ) 

Setiap huruf  hijaiyah memiliki sifat-sifat huruf. Salah satu bagian sifat-sifat huruf 

adalah memiliki lawan. Adapun jenis sifat-sifat huruf  yang memiliki lawan adalah : 

1) Keluar nafas dan tidak keluar nafas Misalnya : ( ىٍا ىٍ  ي ) (  ٍىٍاجى ) 
2) Suara  tertekan dan suara terlepas Misalnya : ( ىا ِّش َّد ي ) ( ىا رى كى ي ) ( ٍيً يَّد ي  (اتػَّد ى ُّس ي / ىٍا ػى
3) Lidah naik kelangit-langit dan lidah turun Misalnya : ( ءي ٍ ًتٍ  ى ٍ تًػفى ؿي ) ( ىٍ ً  ( ىٍ ً

4) Lidah lengket dengan langit-langit dan lidah terpisah dari langit-langit Misalnya : 

ٍ  ى ؽي ) ٍ ًفػػتى حي ) ( ىٍ ً  ( ىٍ ً

                                                           
 



 

5) Mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah serta mengeluarkan huruf dengan 

tertahan/sulit Misalnya : ( ؽي ٍذ ى  ( ىٍ ًٍ  ى تي )( ىٍ ً

b. Sifat-sifat yang tidak memiliki lawan misalnya : ( ُّساى ى  ً  (ً فى ته ى

Jenis sifat-sifat huruf yang kedua adalah tidak memiliki lawan. Adapun jenis 

tersebut diklasifikasikan menjadi 7 yaitu : 

1) Keluar suara tambahan menyerupai desis burung Misalnya : ( ىاصَّدًفي ) 

2) Suara memantul dan bergetar Misalnya : (  ٍ ىاتَّدٍك ) 

3) Mengeluarkan suara dengan lembut Misalnya : ( ىا ِّشٍي ي ) 

4) Miring dari makhraj huruf lainnya Misalnya : ( ًل  ؼي ٍ  ( ىٍ ً

5) Ujung lidah bergetar Misalnya : (  ٍ ىاتَّدٍك ) 

6) Angin menyebar di mulut Misalnya : ( ىاتػَّدفى ِّش ُّس ) 

7) Suara memanjang Misalnya : ( ًت ى اى ي ٍ   ( ىٍ ً

C. Mustahaqul harf 

Mustahaqul harf merupakan hukum – hukum baru (‘aridlah) yang timbul oleh sebab – sebab 

tertentu setelah haq – haq huruf melekat pada setiap huruf. Hukum – hukum ini berguna untuk 

menjaga haq – haq huruf tersebut, makna –makna yang terkandung di dalamnya, serta makna – 

makna yang dikehendaki oleh setiap rangkaian huruf ( lafazh ). Mustahaqqul harf meliputi 

hukum – hukum izh-harr, ikhfa, iqlab, idgham, qalqalah, ghunnah, tafkhim, tarqiq, madd, waqaf 

dan lain – lain. Dibawah ini merupakan beberapa penjelasan mengenai bagian dari mustahaqul 

harf, diantaranya : 

1. Pengertian nun sukun   ٍف atau tanwin   (fathah َ , kasrah ِ  , dhommah ُ ) 

Ketika membaca Al-Qur‟an kita akan mendapatkan nun mati atau tanwin yang 

ada dalam setiap ayat. Pengucapan nun mati atau tanwin ada yang harus jelas, ada 

yang harus samar, ada yang harus lebur hinggga nun mati atau tanwin tersebut tidak 

Tampak dan ada pula yang berubah menjadi mim. Berikut ini merupakan beberapa 

penjelasan mengenai nun sukun atau tanwin diantaranya :   

Nun sukun  ٍف adalah huruf nun yang bertanda sukun. Nun sukun dikenal pula 

dengan sebutan nun mati, maksudnya huruf nun dalam keadaan mati atau bersukun. 

Dalam kitab kaifa taqraul qur’an dijelaskan bahwa nun bersukun adalah huruf nun 

yang tidak berharakat, baik fathah, kasrah ataupun dhommah serta bisa terletak 

ditengah kalimat atau diujung kalimat. Disebut pula bahwa nun sukun akan selalu 

nyata keberadaannya dalam bentuk tulisan, pengucapan, washal dan waqaf.  

Menurut bahasa, tanwin adalah at-tashawid artinya suara seperti kicau 

burung. Sedangkan secara istilah adalah nun bersukun yang terdapat pada akhir isim 

yang Tampak dalam bentuk suara dan ketika washal, tidak dalam penulisan dan pada 



 

saat waqaf. Tanwin merupakan tanda harakat rangkap dari fathah, kasrah dan 

dhommah. 

2. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin  

Hukum bacaan nun sukun atau tanwin terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya : 
a. Idhar Halqi 

Idhar halqi memiliki arti bahwa apabila nun sukun  (  ٍف ) atau tanwin bertemu 

dengan huruf idzhar hamzah, ha, ‘ain, ha, gain, jim ) ج غ ح ع هلء ) maka 

bacaan tersebut harus di baca terang. Misalnya :        -       

   

b. Idgham bi ghunnah 

Idgham bighunnah memiliki arti bahwa jika nun sukun       ( ٍف) atau tanwin 

bertemu dengan huruf idgham bighunnah    ya, nun, mim, wau  (ك ـ ف م )  
maka huruf yang sebelumnya dimasukkan kedalam huruf sesudahnya dan 

bacaan tersebut harus di baca dengan dengung. Misalnya : ً   -    ى   ػىقي ؿي   
  َّدًل  

c. Idgham Bi la ghunah           

Idgham bi la ghunnah memiliki arti bahwa jika nun sukun ( ٍف)  atau tanwin 

bertemu dengan huruf lam ( ؿ  ) dan ra’ (ر ) maka huruf yang sebelumnya 

dimasukkan kedalam huruf sesudahnya dan bacaan tersebut tidak di baca 

dengan dengung. Misalnya : ً   ررِّشً  ٍ -  ً   اَّد ى و   
d. Iqlab 

Iqlab memiliki arti bahwa jika nun sukun (  ٍف ) bertemu dengan huruf ba ( ب  
 ) maka huruf sebelumnya yaitu huruf nun berubah menjadi mim dan harus di 

baca dengan mendengung. Misalnya :         

e. Ikhfa’ Haqiqi 

Ikhfa’ memiliki arti bahwa jika nun sukun (  ْن  ) atau tanwin  bertemu dengan 

huruf ikhfa kaf, qaf, fa, zha, tha, dlad, shad, syin, sin, zain, zha, dal, jim, tsa, ta                                                                       



 

(  maka bacaan tersebut (   ا  ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ظ ف ق ك  

harus di baca samar dan di baca dengan mendengung. Misalnya :  

ً   قػىٍ ً  ى -  أى   ىشىكي  - اًيي ًلر   
3. Hukum Mim Sukun (  ٍـ  ) 

Hukum bacaan mim sukun (  ٍـ  ) terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya : 

a. Ikhfa’ syafawi 

Apa bila mim sukun (  ٍـ  )   bertemu dengan huruf  ba ب  , maka cara membacanya 

adalah samar-samar di bibir dan didengungkan. Misalnya : 

ٍ تيٍ  ًرً  َّد -  كىهيٍ  ًرًه    دىرى  
b. Idgham mimi 

Apabila mim sukun (  ٍـ  )   bertemu dengan huruf mim  ( ـ ), maka hukum bacaannya 

adalah idgham mimi. Misalnya : 

ـٍ  ىٍ   ى جيٍ فى   -  كى ى اى يٍ  ً  ى   ى
Idgham mimi disebut juga dengan idgham mutamatsilain karena hal ini sesuai dengan 

kaidah atau hukum bacaan yaitu apabila terdapat dua huruf yang sama dan huruf 

pertamanya terdapat tanda sukun ( mati ), maka cara membacanya adalah dengan cara 

memasukkan ( di tasydidkan ) kepada huruf keduanya. 

c. Idhhar syafawi 

Apabila ada mim  sukun (  ٍـ  )   bertemu dengan semua huruf hijaiyah yang 26 huruf, 

yakni selain huruf mim  ـ dan ba  ب. Maka cara membacanya adalah jelas di bibir 

dengan mulut tertutup. Hukum bacaan ini hendaknya lebih di baca jelas ( di Idhharkan 

) yakni apabila huruf idhar syafawi bertemu dengan huruf wau ك  dan fa  ؼ . 

Misalnnya : 

اى يٍ  ً يػٍ ى -  أى ٍػ ىٍ تى    
 

 

 

4. Hukum Lam ( ؿ )  
Hukum lam ( ؿ )  terbagi menjadi 2 yaitu : Lam ( ؿ ) tebal dan tipis, adapun cara 

membacanya yaitu : 



 

a. Apabila lam ( ؿ ) dalam perkataan Allah di dahului olelh fathah atau dhammah, 

maka hrendaknya di baca dengan tebal misalnya   اَّد ي َّد  
b. Apabila lam ( ؿ ) dalam perkataan Allah di dahului oleh kasrah dan semua lam ( ؿ 

) yang tidak di dalam perkataan Allah,maka harus di baca tipis 

5. Hukum ra’ ( ر )  
Acep lim menjelaskan bahwa ada tiga bentuk hukum bacaan huruf ra’ ( ر ), yaitu : 

tafkhim, tarqiq, dan wajhain. Berikut ini merupakan penjelasannya : 
a. Tafkhim 

Tafkhim menurut bahasa ialah at-tasmin, artinya tebal atau gemuk. Sedang menurut 

istilah tafkhim adalah mengucapkan huruf dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika 

mengucapkannya. Pengertian tafkhim dalam kaitanya dengan hukum ra’ ( ر ) yaitu 

menjelaskan tentang tujuh keadaan yang menyebabkan ra’ ( ر ) di baca tafkhim. 

Berikut ini penjabarannya: 

1) Huruf ra’ ( ر ) di baca tafkhim apabila ra’ ( ر ) berharakat dhammah  atau  

fathah, baik ketika wakaf maupun washal. Misalnya :  كى ىً ٍي 

2) Apabila ra’ ( ر ) dalam keadaan bersukun ( sukun ashli) dan huruf sebelumnya 

berharakat fathah atau dhammah. Misalnya : ًكىٍ اقي قى ف 

3) Apabila ra’ ( ر ) bersukun karena di baca  waqaf  ( sukun ‘aridli ) dan huruf 

sebelumnya berharakat fathah atau dhammah   اًٍ  ى ى : Misalnya  ر 
4) Apabila ra’ ( ر ) bersukun karena di baca waqaf ( sukun ‘aridli) dan huruf 

sebellumnya berharakat fathah atau dhammah. Kemudian di antaranya ra’ ( ر ) 

bersukun dan huruf yang berharakat tersebut ada huruf yang bersukun.  Misalnya 

 كى ٍا ىٍص :

5) Apabila ra’ ( ر ) bersukun karena di baca baca  waqaf  ( sukun ‘aridli ) dan huruf 

sebelumnya berharakat fathah atau dhammah. Kemudian di antara ra’ ( ر 
)bersukun dan huruf yang berharakat tersebut ada huruf madd yaitu alif atau wau. 

Cara membacanya ialah dengan dipanjangkan terlebih dahulu sebelum masuk 



 

kepada huruf ra’ ( ر )yang di waqaf kan. Panjangnya adalah enam harakat karena 

terjadi hukum  madd, ‘aridli lis sukun. Misalnya :ىٍ ثػيٍ ر  
6) Apabila ra’ ( ر ) bersukun di dahului oleh huruf yang berharakat kasrah ‘aridli ( 

kasrah tambahan/bukan kasrah ashli) Misalnya :    رتػىٍ تي ً  

7) Apabila ra’ ( ر ) bersukun dalam kalimat didahului oleh huruf yang berharakat 

kasrah ashli  dan sesudahnya menghadapi huruf  isti’la’ yang berharakat selain 

kasrah. Misalnya : ً  قى و    

8) Apabila cara mengucapkan ra’ ( ر ) tafkhim ialah engan menghimpun ketebalan 

suara di dalam mulut, sehingga pada waktu pengucapannya mulut seolah penuh 

dengan suarah ra’ ( ر ). Perlu diperhatikan bahwa proses pen-tafkhim-an terjadi 

di ujung lidah, tidak sampai ke pangkal lidah, sehingga ra’ ( ر ) tidak berubah 

menjadi isti’la’ 

b. Tarqiq 

Tarqiq menurut bahasa adalah at-tanhif, artinya kurus tipis. sedangkan menurut istilah 

tarqiq adalah  mengucapkan huruf dengan ringan/tipis sehingga tidak sampai 

memenuhi mulut ketika mengucapkannya. pengertian tarqiq dalam kaitannya dengan 

hokum ra ( ر  ) ialah : hukuf ra ( ر  ) yang berharakat kasrah; atau apabila huruf ra 

 yang bersukun dengan huruf sebelumnya berharakat kasrah aslih tidak (  ر )

menghadapi huruf isti’la‟. Kondisi ra ( ر  ) yang menyebabkan ra ( ر  ) dibaca 

tarqiq diantaranya : 

1) huruf ra ( ر  ) yang berharakat kasrah atau tanwin kasrah Misalnya : -  رٍزقه   
 ً ٍ لٍي 

2) huruf ra ( ر  )berharakat di waqafkan. sebelum ra ( ر  ) tersebut ada huruf lin, 

yaitu huruf ya’   ي yang bersukun, ada huruf berharakat fathah atau kasrah. cara 

membacanya ialah dengan memanjangkan enam harakat sebelum masuk kepada 

huruf ra ( ر  ) yang di waqafkan. Misalnya : ً ٍي    ً يػٍ ى  حى ٍ  -   ىٍافىٍ زي ٍ اكى  

3) huruf ra ( ر  ) yang bersukun dengan huruf sebelumnya berharakat kasrah aslih 

dan huruf sesudahnya bukan huruf isti’lah‟. adapun cara mengucapkan ra ( ر  ) 



 

tarqiq merupakan kebalikan dari ra ( ر  ) tafkhim. tidak ada penghimpunan suara 

di dalam mulut sehigga pada waktu pengucapan mulut tidak penuh dengan suara ra 

 lidah pun tidak boleh diangkat pada waktu pengucapannya, karena bila .(  ر )

lidah diangkat, suaranya akan berubah menjadi tafkhim. Misalnya : 

ً   ى و -   ػى ىً   هيٍ      
c. Jawazul Wajhain 

Jawazul wajhain secara bahasa artinya boleh dua bentuk. Maksudnya, huruf ra 

 (  ر ) boleh dibaca tafhim atau tarqiq. jawazul wajhain terjadi jika ra (  ر )

bersukun didahului huruf yang berharakat kasrah asli dan setelahnya ada huruf 

isti’la’ yang berharakat kasrah ( atau tanwin kasrah ). Dengan demikian ada 

tiga syarat huruf ra ( ر  ) boleh di baca tafkhim atau tarqiq. yaitu : 

1) huruf ra ( ر  )tersebut didahului oleh huruf yang berharakat kasrah asli 

2) huruf sesudahnya merupakan salah satu dari huruf isti’la 

3) huruf isti’la‟ tersebut disyaratkan berharakat kasrah. Misalnya : 

  كيلُّس ً  ؽ
 Lafaz ini boleh di baca tafkhim karena setelah huruf ra’ ada huruf isti’la‟. 

Boleh juga di baca tarqiq karena hurufnya isti’la‟ alah  

6. Qal-Qalah 

Abdul Aziz Abdur Rauf mengatakan bahwa Qal-qalah menurut bahasa 

artinya bergetar, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf sukun yang 

disertai getaran suara pada makhrajnya sehingga terdengar suara yang kuat. Huruf-

huruf qal-qalah diantaranya  huruf ba jim , ب dal , ج  tha , د dan qaf , ط   . ؽ

Berdasarkan kaidah ilmu TAJWID    , sifat qal-qalah atau pantulan huruf 

hanya terjadi pada huruf qal-qalah. Dengan demikian, terlarang hukumya jika suara 

pantulan yang mirip qal-qalah terjadi pada huruf lain selain huruf  -  huruf qal-qalah. 

Hal tersebut dinamakan tawallud dan merupakan pelanggaran pada haq huruf. 

Dibawah ini merupakan pembagian qal-qalah secara umum diantaranya : 
a. Qal qalah shughra 

Qal-qalah shughra adalah apabila salah satu huruf qa tha , ؽ ba , ط  , ب

jim ج dan da  yang bersukun (mati), dan matinya itu berasal dari kata-kata  د

bahasa arab, maka cara membacanya harus bergerak dan berbunyi seperti 

membalik. Sedangkan menurut Abu Ya‟la dkk. mengatakan bahwa Secara 

bahasa shughra memiliki arti kecil, sedangkan secara istilah qal-qalah shughra 

adalah huruf qal-qalah yang berada ditengah kata atau kalimat.  

misalnya : ٍ رزىقػٍ ى هي  
b. Qal-qalah kubra  



 

Apabila huruf qal-qalah (ba jim , ب dal , ج tha , د dan qaf  ط  bersukun atau mati ( ؽ

dari sebab waqaf (berhenti), maka hukum bacaannya disebut qal-qalah kubra. Adapun 

cara membacanya adalah bunyi atau suaranya lebih jelas dan lebih berkumandang. 

Pendapat lain mengatakan bahwa secara bahasa kubra memiliki arti 

besar. Sedangkan jika huruf qal-qalah bersukun ‘aridli karena di waqafkan, 

maka hal itu dinamakan qalqolah kubra. Dalam kitab Al-Qaulus Sadid 

diterangkan bahwa pengertian qal-qalah kubrah yang lain adalah apabila huruf 

qal-qalah tersebut bersukun di akhir kalimat, maka ia dinamakan qal-qalah 

kubra. Pengucapan qal-qalah kubra sama dengan cara pengucapan qal-qalah 

secara umum, namun harus lebih berkumandang dan lebih jelas dibandingkan 

dengan pengucapan qalqalah shugrah, bahkan pengucapan qal-qalah kubra 

harus lebih kuat lagi tatkala huruf qal-qalah yang di  waqafkan tersebut dalam 

keadaan bertasdid. Dibawah ini merupakan contoh qal-qalah kubra diantaranya 

: 

Bila berdasarkan kekuatan dan kejelasan suara pantulan dari huruf-huruf 

qalqalah, maka huruf-huruf tersebut terbagi menjadi tiga kelompok diantaranya 

: 

1) A’la (paling tinggi) maksudnya paling kuat dan paling jelas suara pantulannya. 

Hurufnya adalah Thaط . misalnya :    ى جى ىقى 

2) Ausath ( sedang ) maksudnya, suara pantulanya bersifat sedang atau pertengahan. 

Hurufnya adalah jimج . misalnya :    ىٍا ى ى ىرجً 

3) Adna (paling rendah) maksudnya paling rendah suara pantulannya dibandingkan 

‘a’la dan ausath. Huruf-hurufnya adalah qaf , ؽ  ba dan dal , ب . د  misalnya 

:   ًحسى بو 

Bila ditinjau berdasarkan kondisi yang menyertai huruf – huruf qal-

qalah dikaitkan dengan kekuatan dan kejelasan suara pantulan yang 

dihasilkan dari kondisi tersebut, maka hal itu terbagi ke dalam tiga kondisi, 

yaitu : 
1) Shaghir ( kecil) yakni bila huruf qal-qalah dalam keadaan bersukun ditengah 

kalimat dan bacaannya pun di waqafkan. 

2) Kabir ( besar), yakni bila huruf qal-qalahnya di sukunkan ke akhir kalimat dan 

bacaannya pun di waqafkan. 

3) Akbar( paling besar), yakni bila huruf qal-qalah dalam keadaan bertasydid di 

akhir bacaan yang di waqafkan. 

 

7. Ahkamul Maddi walqashar 

Menurut ahli qariat, mad secara bahasa adalah tambahan. sedangkan secara 

istilah mad memiliki arti membaca sebuah huruf panjang lebih dari satu alif. Menurut 

ahli qariat qashr secara bahasa adalah menahan, sedangkan qashr secara istilah 

memiliki arti membaca huruf panjang tidak lebih dari satu alif. Pendapat lain 

mengatakan bahwa mad secara bahasa memiliki arti tambahan, dan menurut istilah 



 

mad adalah memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf mad. Secara umum, 

hukum mad dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya : 

a. Wawu sukun ٍك yang huruf sebelumnya berharakat dhammah    ي 

b. Ya sukun  ٍم  yang huruf sebelumnya berharakat kasrah  ً   

c. Alif    yang huruf sebelumnya berharakat fathah    ى 

Abdul Azis Abdur Rauf,  mengatakan bahwa  mad asli dibagi menjadi lima bagian 

diantaranya : 
a. Mad thabi’i yang artinya mad yang terdiri dari huruf-huruf mad, dan tidak terdapat unsur 

tambahan lainnya seperti hamzah  . ء 

b. Mad badal yaitu setiap hamzah yang panjangnya dua harakat sebagai pengganti huruf 

hamzah yang terhilangkan misalnya :  .   ى ى ػيٍ  

c. Mad ‘iwad yaitu mad yang terjadi ketika berwaqaf pada huruf yang berakhiran fathatain. 

misalnya : ً ٍي  dibaca    كى ً ٍي      كن

d. Mad tamkin yaitu mad yang terdapat pada huruf ya  ٌم yang bertasydid bertemu ya mati 
 ًع ِّشيػِّشٍي ى : misalnya  مٍ 

e.  Mad shilah qashirah yaitu ha dhamir yang tidak di dahului maupun diikuti oleh huruf 

sukun, bertemu dengan selain huruf hamzah. Ha ق dhamir tidak di baca panjang jika 

salah satu huruf sebelum atau sesudahnya mati,  misalnya :  kecuali terdapat   ً  َّدهي اىقىٍ ؿه 

dalam qs. Al-furqan ayat 69 dan az-zumar ayat 7 

Mad far’i secara bahasa berasal dari kata far’un yang artinya cabang. sedangkan 

menurut istilah madd far’i adalah: madd yang merupakan hukum tambahan dari madd 

asli ( sebagai hukum asalnya), yang disebabkan oleh hamzah  ء atau sukun. 

Secara umum, mad far’i dibagi menjadi 4 bagian diantaranya: 

a. Mad wajib muttashil yaitu terjadi apabila mad thabi’i bertemu dengan hamzah  dalam  ء

satu kata, dan panjangnya 4-5 harakat. 

b. Mad jaiz munfashil yaitu terjadi apabila mad thabi’i bertemu dengan hamzah  tidak  ء

dalam satu kata, dan panjangnya 4-5 harakat. 

c. Mad shilah kubra/thawilah yaitu terjadi apabila ha dhamir bertemu dengan hamzah  ق   ء

dan panjangnya 4-5 harakat. 

d. Mad badal yaitu terjadi apabila huruf hamzah ء bertemu dengan huruf alif     , ya  , مٍ 

wawu ٍك, dan panjangnya 2 harakat. 



 

8. Ahkamul waqfi wal ibtida’ 

Waqaf seecara bahasa memiliki berhenti/menahan, sedangkan menurut istilah 

artinya menghentikan suara dan perkataan sebentar untuk bernafas bagi qori’ dengan 

niat untuk melanjutkan bacaan lagi, bukan berniat untuk meninggalkan bacaan 

tersebut. Ibtidaa’ menurut bahasa adalah  memulai, sedangkan menurut istilah artinya 

memulai bacaan sesudah waqaf. ibtida’ ini boleh dilakukan hanya pada perkataan 

yang tidak merusak arti atau susunan kalimat. 

Menurut Abdul Azis Abdur rauf, waqaf memiliki arti berhenti di suatu kata 

ketika membaca Al-Qur‟an, baik di akhir ayat maupun di tengah ayat yang disertai 

nafas. Sedangkan berhenti tanpa nafas disebut saktah. 
Secara umum waqaf terbagi menjadi empat macam diantaranya : 

a. Idl-thirari  

Waqaf idlthirari secara bahasa berasal dari dari kata dlarara, yang berarti darurat. waqaf 

idlthirari menurut istilah ialah berhenti mendadak karena terpaksa, seperti kehabisan 

nafas, batuk dan lupa. Waqaf ini dilakukan oleh qari’ dikarenakan kehabisan nafas, 

batuk, lupa dan lain sebagainya. Dalam hal ini qari’ boleh berhenti pada perkataan yang 

ia sukai dan ia wajib memulai bacaannya dari perkataan dimana ia berhenti, tetapi jika 

ibtida’, maka hal itu dibenarkan (tidak merusak makna kalimat.  

b. Intidzhari  

waqaf intizhari secara bahasa artinya menunggu. sedangkan menurut istilah artinya 

berhenti menunggu pada suatu kalimat guna dihubungkan dengan kalimat lain pada 

bacaan yang tengah dibaca, ketika ia menghimpun beberapa qiraat dan ada beberapa 

perbedaan riwayat. 

Waqaf intizhari terjadi tatkala kita menghentikan bacaan pada lafazh/kalimat yang 

diperselisihkan oleh para ulama qiraat tentang boleh-tidaknya berhenti, tetapi sebagian 

yang lain melarangnya. untuk mempertemukan dua pendapat ini digunakanlah waqaf 

intizhari, yang dengan cara berhenti dulu pada lafazh/kalimat tersebut. kemudian 

mengulang kembali bacaan dari lafazh/kalima tersebut, sebelumnya. lalu bacaan dapat 

dihentikan pada lafazh lain yang di sepakati bersama. 

Waqaf ini dilakukan ketika qari’ berhenti pada sebuah kata yang sekiranya perlu untuk 

dihubungkan dengan kalimat wajah lain pada bacaannya yaitu ketika ia menghimpun 

beberapa qira’at dikarenakan adanya perbedaan riwayat. 

c. Ikhtibari 

Waqaf Ikhtibari secara bahasa artnya memberi keterangan, berasal dari kata khabara. 

Waqaf Ikhtibari menurut istilah ialah berhenti pada suatu kalimat untuk menjelaskan al-

maqthu ( kalimat yang terpotong) dan al-maushur ( kalimat yang bersambung), atau 

karena pertanyaan seorang penguji kepada seorang qari yang sedang belajar bagaimana 

cara mewaqafkannya.  

Waqaf Ikhtibari pada satu sisi bermanfaat untuk menerangkan ( khabara ) bahwa bisa 

jadi pada suatu lafazh ada huruf yang tidak tampak bila lafazh tersebut dibaca washal. 

dan dengan Waqaf Ikhtibari, kita dapat mengatahui keberadaan huruf tersebut. Waqaf ini 

dilakukan ketika qari’ diuji untuk menerangkan al-maqthu’ (kata terpotong) dan al-

maushul(kata bersambung). Qari’ boleh berhenti karena hajad atau keperluan, seperti 

ditanya oleh penguji atau karena sedang mengajar. 

d. Ikhtiyari artinya berhenti yang dipilih 

Waqaf ikhtiyariy berasal dari kata khayara, yang berarti memilih. Waqaf 

ikhtiyariy menurut istilah adalah : waqaf yang disengaja ( atau dipilih ) bukan 

karena suatu sebab, seperti sebab-sebab di atas. jadi, Waqaf ikhtiyariy adalah 

waqaf yang dipilih dengan sengaja oleh seorang qari untuk menghentikan bacaan 



 

Al-Qurannya pada suatu lafazh/kalimat. pilihannya untuk waqaf pada 

lafazh/kalimat tersebut bukan karena alasan idlthirari ( darurat) ,intizhari 

(menunggu), atau ikhtibari ( membeikan keterangan). keputusannya untuk waqaf 

semata- mata merupakan pilihan hatinya sendiri. 

Waqaf ini terbagi menjadi empat bagian, diantaranya :  
1) Waqaf Tam  

Waqaf tam merupakan waqaf  yang berhenti pada perkataan yang sempurna 

susunan kalimatnya, tidak berkaitan dengan kalimat sesudahnya baik lafazh 

maupun maknanya. Hukumnya qari’ berhenti pada waqaf tam tersebut dan 

ibtida’ atau memulai pada perkataan sesudahnya. Sedangkan pendapat lain 

mengatakan bahwa waqaf tam adalah waqaf yang baik untuk berhenti padanya 

dan baik untuk memulai setelahnya. Kalimat setelahnya tidak tergantung 

dengan kalimat sebelumnya. Misalnya 

                        

         
2) Waqaf Hasan 

waqaf hasan merupakan waqaf pada kata yang memiliki hubungan dengan 

kata setelahnya dari sisi lafazh dan maknanya, selama waqaf pada kata 

tersebut memberikan makna yang sempurna. Hukumnya baiknya qari’ 

berhenti pada waqaf ini, dan ibtida’ atau memulai pada perkataan yang 

sesudahnya. Jika ia adalah akhir ayat. Hukum yang lain yaitu dibolehkannya 

qari‟ berhenti pada waqaf ini dan ibtida‟ dengan mengulang pada perkataan 

yang tepat pada kalimat sebelum waqaf tersebut jika ia bukan akhir ayat. 

Misalnya  

     seperti waqaf pada kalimat : 

     dan memulai dengan kalimat 

3) Waqaf kafi 

Secara bahasa waqaf kafi memiliki arti cukup, sedangkan secara istilah waqaf 

kafi memiliki arti berhenti pada kalimat yang kalimat sesudah atau 

sebelumnya tidak berkaitan dari segi lafazh tetapi hanya berkaitan dari segi 

makna
2
. Misalnya seorang qari memilih berhenti menghentikan bacaannya 

pada akhir ayat ini. 

                                                           
 



 

                               

           
Berdasarkan lafazh atau aturan ketatabahasaan ( al-I’rab ), berhenti pada akhir 

ayat di atas sudah cukup memadai. Namun dari segi makna atau keterangan 

yang di tampilkan, ayat tersebut masih berkaitan dengan ayat selanjutnya yang 

berrbunyi 

                              

Tanda waqaf yang dapat dijadikan pedoman untuk menunjukkan waqaf pada 

tempat tersebut tergolong sebagai waqaf kafi  atau tanda  waqaf jaiz. 

Abdul Azis Abdur Rauf  menyebutkan bahwa waqaf kafi adalah waqaf pada 

ayat yang sudah sempurna artinya, namun ayat selanjutnya masih ada 

hubungan lafazh. Oleh karena itu, sangat dianjurkan langsung memulai pada 

ayat selanjutnya. 
4) Waqaf qabih 

Waqaf qabih artinya buruk. Maksudnya adalah waqaf yang memiliki 

hubungan antara kata sebelumnya dengan  kata setelahnya dari sisi lafazh dan 

maknanya, karena waqaf pada kata tersebut dapat mengurangi atau merubah 

makna. Misalnya 

                         

Tidak boleh Waqaf pada kata   

Pendapat lain mengatakan bahwa waqaf qabih adalah waqaf pada ayat yang 

belum sempurna artinya, karena adanya keterkaitan dengan kata berikutnya, 

baik secara lafaz ataupun arti, sehingga menimbulkan pesan arti yang tidak 

bagus atau yang rusak. Misalnya 

  طط  ……     



 

DAFTAR SUMBER ACUAN 

1. Acep Lim Abdurohim. 2007. Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap. Bandung : CV. Diponegoro. 

2. Abdul Azis Abdur Rauf. 2014. Pedoman Dauroh Al--Qur’an Kajian Ilmu Tajwid Disusun Secara 

Aplikatif. Jakarta: Markaz Al--Qur‟an. 

3. Abu Hazim Muhsin Bin Muhammad Bashory. 2008. Panduan Praktis Tajwid Dan Bid’ah-bid’ah 

Seputar AlQur’an Serta 250 Kesalahan Dalam Membaca Al Fatihah. Magetan : Maktabah Daarul 

Atsar Al Islamiyah. 

4. Muhammad Bin „ali Bin Yusuf Ibnu Al-Jazari. 2010. Matan Ibnu Al-Jazari. Sukoharjo : Zahra   

 

 

  



 

SOAL EVALUASI DAN KUNCI JAWABAN 
SOAL PREE-TES DAN POST TES 1 KELOMPOK MENENGAH DAN KELOMPOK ATAS 
Nama   : 
Kelompok : 
 
Pilihlah jawaban yang benar diantara huruf a,b, c dan d dengan memberi tanda silang ( x)   
 
1. Pembelajaran ilmu tajwid dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu berdasarkan kajian 

teori yang telah di kemukakan oleh para ahli qira’. Dibawah ini tahapan-tahapan yang benar dalam 
belajar ilmu tajwid adalah …... 
a. Perbaikan, pemantapan, dan penyempurnaan 
b. Pembetulan,pembagusan, dan pemantapan 
c. Perbaikan, penyempurnaan, dan pemantapan 
d. Penyempurnaan, pembetulan, dan pemantapan 

2. Dalil yang menunjukkan perintah untuk membaca Al-Qur’an dengan tartil adalah …… 
a. QS. Al-baqarah ayat 12 
b.  QS. Al-Muzamil ayat 4 

c. QS. Al-Isra’ ayat 5 
d. QS, Al-‘imran ayat 34 

3. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah…. 
a. Fardlu ‘ain 
b. Sunnah muakadah 

c. Fardlu kifayah 
d. Mubah 

4. Tempat-tempat keluarnya huruf disebut …… 

a. Sifatul huruf 

b. Ahkamul huruf 

c. Makharijul huruf  

d. Mustahaqul huruf 
5. Secara umum tempat keluarnya huruf dibagi menjadi …… 

a. 19 

b. 17 

c. 12 

d. 5 
6. Huruf yang berada di tengah tenggorokan adalah huruf …… 

a. Ghain  غ 

b. Hamzah   ء 

 

c. Ha ه     

d. ‘Ain    ع

 

7. Tempat keluarnya huruf Hamzah   ء terletak di bagian …… 

a. Lidah 

b. Tenggorokan 

c. Kedua bibir 

d. Pangkal hidung 

8. Tempat keluarnya huruf Ra (ر) adalah ……. 

a. Ujung lidah menempel di belakang gigi seri atas  
b. Ujung lidah menempel pada langit-langit atas bagian depan 
c. Tengah lidah menempel pada langit-langit atas bagian tengah  
d. Ujung lidah menempel di belakang gigi seri bawah 

9. Tempat keluarnya huruf yang terletak di tengah lidah dan menempel di langit-langit atas bagian 
tengah adalah huruf …… 

a. Jim  ض b. Dlad  ج  



 

c. Ra    ث d. Tsa    ر

10. Tempat keluarnya huruf yang terletak di gigi seri atas dan menempel di belakang bibir bawah 
adalah huruf …… 

a. Wawu    ك

b. Mim    ـ

c. Fa    ؼ

d. Tsa    ث

11. Segala sesautu yang wajib ada pada setiap huruf yang meliputi sifat dan tempat keluarnya huruf 
adalah pengertian dari ……. 

a. Haqul harf 
b. Mustahaqqul harf 

c. Makhraj huruf 
d. Sifatul huruf  

12. Secara garis besar sifat-sifat huruf dibagi menjadi ……. 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. 5 
13. Salah satu ciri bahwa suatu huruf memiliki sifat hamez adalah ……. 

a. Huruf tersebut terdapat tekanan ketika mengucapkan 

b. Huruf tersebut mengeluarkan nafas ketika mengucapkan 

c. Huruf tersebut terdapat getaran ketika mengucapkan 

d. Huruf tersebut tidak ada tekanan sedikit pun ketika mengucapkan 
 

14. Secara bahasa tarqik memiliki arti …… 
a. Huruf yang dibaca bergetar 
b. Huruf yang dibaca mendesir  

c. Huruf yang dibaca tebal 
d. Huruf yang dibaca tipis 

15. Hukum bacaan yang dibaca jelas disebut hukum bacaan ……. 

a. Idgham bilaghunnah 

b. Izhar halqi 

c. Ikfa’ halqi 

d. Iklab 

16. Huruf lam  …… termasuk dalam hukum bacaan   ر   dan ra   ؿ

a. Idzar halqi 

b. Idgham bilaghunah 

c. Idgham bighunnah 

d. Ikfa’ halqi 
17. Huruf idgham bighunnah terdapat ……huruf. 

a. 2 

b. 4 

c. 6 

d. 15
18. Qal-qalah sughra sering dibaca ketika di ……. ayat.  

a. Awal 

b. Tengah  

c. Akhir  

d. Awal dan akhir  
19. Huruf qal-qalah terdapat ……huruf. 

a. 4 

b. 5 

c. 6 

d. 7 
20. Ibtida’ merupakan tanda untuk ……. bacaan. 

a. Memberhentikan 

b. Memulai  

c. Memantulkan 

d. Menahan nafas sejenak di tengah 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
SOAL EVALUASI POST TES 2 KELOMPOK MENENGAH DAN KELOMPOK ATAS 
Nama :  
Kelompok :  
Pilihlah jawaban yang benar diantara huruf a,b, c dan d dengan memberi tanda silang( x)   
 
1. Secara bahasa makhraj memiliki arti …… 

a. Tempat masuk 
b. Tempat berhenti 

c. Tempat keluar 
d. Tempat memantulkan suara 

2. Hukum membaca Al-Qur’an secara tartil  adalah…... 

a. Fardlu ‘ain 

b. Sunnah muakadah 

c. Fardlu kifayah 

d. Mubah 
3. Huruf- huruf yang termasuk huruf Syafataini adalah huruf …… 

a. Tsa, jim, qaf, kaf  ( ث  ج  ؽ  ؾ )     

b. Dal, sin, shad, ya’ (   د  س  ص  م   )  

c. Ba, fa, mim, wawu (  ب  ؼ  ـ  ك   )   

d. Tsa, sin, jim, ha   (  ث  س  ج  ق  ) 

4. Tempat keluarnya huruf khaisyum terletak pada huruf ….. 

a. Nun       ف

b. ‘Ain     ع 

c. Ghain  غ  
d. Kha  خ 

5. Huruf yang terletak di ujung lidah dan menempel di belakang gigi seri atas adalah huruf …… 

a. Ta    ت

b. Sin  س 

c. Zain  ز 

d. Dza    ظ

6. Huruf dlad  …… terletak di bagian    ض

a. Ujung lidah menempel di langit-langit atas bagian depan 
b. Tengah lidah menempel di langit-langit atas bagian tengah 
c. Pangkal lidah menempel dengan langit-langit atas 
d. Sisi lidah menempel di gigi graham  

7. Al-jawf memiliki arti …… 
a. Lidah 
b. Kedua bibir 

c. Kerongkongan 
d. Pangkal hidung 

8. Tempat keluarnya huruf ha ق  terletak di bagian ….. 

a. Lidah 
b. Bibir 

c. Kerongkongan 
d. Pangkal hidung 

9. Tempat keluarnya huruf yang bunyinya seperti menyerupai suara kumbang adalah huruf ….. 

a. Zain    ز

b. Syin  ش 

c. Dza ظ 

d. Shad    ص 



 

10. Sifat huruf yang tidak memiliki lawan ada …… 
a. 7 
b. 4 

c. 5 
d. 6 

11. Salah satu tanda sifat huruf yang tidak memiliki lawan adalah …… 

a. Keluar nafas dan tidak keluar nafas( ىٍا ىٍ  ي ) ( ىٍاجىٍ  ي ) 
b. Suara  tertekan dan suara terlepas( ىا ِّش َّد ي ) ( ىا َّدرى كى ي ) ( ٍيً يَّد ي  (اتػَّد ى ُّس / ىٍا ػى
c. Suara memantul dan bergetar ( ىاتَّدٍك ً ٍػ ي ) 
d. Lidah lengket dengan langit-langit dan lidah terpisah dari langit-langit ( ى ؽي  ٍ ٍ ًفػػتى حي ) ( ىٍ ً  ( ىٍ ً

12. Tempat keluarnya huruf yang tidak memiliki sifat hamez adalah huruf …… 

a. Sin س  

b. Jim     ج

c. Syin  ش 

d. Ha    ق

13. Secara istilah tafkim memiliki arti …… 
a. Huruf yang dibaca dengan bergetar 
b. Huruf yang dibaca dengan mendesir 

c. Huruf yang dibaca tipis 
d. Huruf yang dibaca tebal 

14. Hukum bacaan yang dibaca dengan cara mendengungkan bacaan adalah hukum bacaan  …… 
a. Idzar halqi 
b. Idgham  

c. Iklab  
d. Ikfa’ halqi 

15. Hukum bacaan yang dibaca samar adalah hukum …… 
a. Idgham bighunah 
b. Iklab 

c. Ikfa’ 
d. Idzar 

16. Huruf ya’, nun, mim dan wawu  (  م  ف  ـ  ك ) merupakan bagian dari hukum bacaan …… 

a. Idgham bilaghunnah 
b. Idgham bighunah 

c. Ikfa’ halqi 
d. Idzar halqi 

17. Tanda mad alif maqsurah dibaca …. harokat. 
a. 2  
b. 4  

c. 6 
d. 3  

18. Tanda mad badal dalam suatu bacaan dibaca ……harokat. 
a. 2 
b. 4 

c. 6 
d. 4-6 

19. Huruf yang termasuk bagian dari qal-qalah adalah huruf …… 

a. Sin, dal, shad dan Qaf  (س  د  ص  ؽ )  

b. Ba, Jim, Dal, Tha dan qaf   (  ب  ج  د  ث  ؽ ) 

c. Tha, ‘ain, kaf, ha dan jim   (  ث  ع  ؾ  ق  ج ) 

d. Ba, dal, dza, dan ghain   ( ب  د  ذ  غ  )  

20. Tempat untuk memberhentikan bacaan al-Qur’an disebut ……. 
a. Ibtida’ 
b. Waqaf 

c. Saktah 
d. Tafkim 



 

 
 
 
  

 

 
 
 
  
 
 
 
 
SOAL EVALUASI POST TES 3 KELOMPOK MENENGAH DAN KELOMPOK ATAS 
Nama :  
Kelompok :  
Pilihlah jawaban yang benar diantara huruf a,b, c dan d dengan memberi tanda silang( x) 
   
1. Berikut ini merupakan beberapa istilah dalam pengertian ilmu tajwid, kecuali…… 

a. Tahsin  
b. Memperbaiki bacaan  

c. Mulazamah 
d. Mentartilkan bacaan 

2. Tempat keluarnya huruf zain  .…… terletak di    ز 

a. Ujung lidah menempel di belakang gigi seri atas  
b. Ujung lidah menempel di belakang gigi seri bagian bawah  
c. Tengah lidah menempel pada langit-langit atas bagian tengah  
d. Ujung lidah menempel pada langit-langit atas bagian depan 

3. Tempat keluarnya huruf fa ؼ  berada di bagian ……. 

a. Ujung lidah menempel di belakang gigi seri atas  
b. Ujung lidah menempel pada langit-langit atas bagian depan 
c. Gigi seri atas menempel di belakang bibir bawah.  
d. Tengah lidah menempel pada langit-langit atas bagian tengah 

4. Huruf yang terletak di ujung lidah dan menempel pada perbatasan langit-langit atas bagian depan 
adalah huruf .…… 

a. Sin    س 

b. Tha    ط

c. Lam    ؿ

d. Dzal    ذ

5. Huruf yang terletak di ujung lidah dan menempel diantara gusi dan gigi seri atas adalah huruf

a.  Zain   ز 

b. Tha  ط 

c. Jim  ج 

d. Dzal  ذ 

6. Huruf yang terletak di bagian tengah lidah dan menempel pada langit-langit atas bagian tengah 
adalah huruf …… 

a. Lam ’b. Ya   ؿ c. Ta   م  ؾ  d. Kaf   ت

 



 

7. Huruf yang berbunyi seperti desisan suara angsa adalah huruf …… 

a. Zain c. Syin ص  b. Shad    ز d. Ha   ش    ق 

8. Tempat keluarnya huruf yang memiliki 7 sifat adalah huruf …...… 

a. Ra  ر  b. Syin  ش  c. Jim ج  d. Sin  س 

9. Salah satu tanda bahwa sifat huruf memiliki lawan adalah …… 

a. Keluar suara tambahan menyerupai desis burung ( ىاصَّدًفي ي ) 
b. Suara memantul dan bergetar ( ىاتَّدٍك ً ٍػ ي ) 

c. Mengeluarkan suara dengan lembut ( ىا ِّشٍي ي ) 

d. Mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah serta mengeluarkan huruf dengan tertahan/sulit 

ؽي ) ٍذ ى ٍ  ى تي ) ( ىٍ ً  ( ىٍ ً

10. Secara bahasa isti’la memiliki arti …… 
a. Mengeluarkan nafas 
b. Terangkatnya lidah  

c. Terhempasnya lidah 
d. Terpisah 

11. Terhempasnya lidah dari langit-langit atas sampai ke bagian mulut pada saat mengucapkan huruf 
merupakan sifat ……. 
a. Isti’la b. Istifal c. Al-ishmat d. Ashafir 

12. Tanda mad isbaiyah dibaca …… harokat. 
a. 2 b. 4 c. 6 d. 4-6 

13. Tanda mad wajib mutasil dalam bacaan dibaca ……. harokat. 
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 

14. Tanda mad jaiz munfashil dalam bacaan dibaca …..harokat kecuali. 
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 

15. Tanda mad lazim harfi musyba’ dalam bacaan dibaca …… harokat. 
a. 2 b. 3 c. 4 d. 6 

16. Qal-qalah yang dibaca di akhir ayat disebut dengan qal-qalah ……. 
a. Sughra 
b. Kubra 

c. Mutawashit 
d. Asghar  

 
 

17. Hukum ghunah musyaddadah adalah ……. 
a. Dibaca samar 
b. Dibaca jelas 

c. Dibaca dengung 
d. Dibaca lebur 

18. Menahan nafas sejenak di tengah-tengah ayat dengan sengaja ketika membaca al-Qur’an disebut 
hukum ……  

a. Qal-qalah 
b. Saktah 

c. Ibtida’ 
d. Waqaf 

19. Waqaf ikhtiyari terdapat ……bagian. 
a. 2 
b. 3 

c. 4 
d. 5 

 



 

20. Waqaf yang berhenti mendadak karena terpaksa seperti kehabisan nafas, batuk dan lupa adalah 
waqaf …….. 
a. Waqaf idlthirari 
b. Waqaf intizhari 

c. Waqaf ikhtibari 
d. Waqaf ikhtiyari 

  



 

SOAL EVALUASI POST TES 1 KELOMPOK PEMULA 
Nama :  
Kelompok :  
Pilihlah jawaban yang benar diantara huruf a,b, c dan d dengan memberi tanda silang( x)   
 
1. Dalil yang menunjukkan perintah untuk membaca Al-Qur’an dengan tartil adalah …… 

a. QS. Al-baqarah ayat 12 
b.  QS. Al-Muzamil ayat 4 

c. QS. Al-Isra’ ayat 5 
d. QS, Al-‘imran ayat 34 

2. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah …… 
a. Fardlu ‘ain 
b. Sunnah muakadah 

c. Fardlu kifayah 
d. Mubah 

3. Huruf tsa ث  terletak pada titik ……. 

a. 1, 2, dan6 
b. 1, 3, 5, dan 6 

c. 1, 4, 5, dan 6 
d. 1, 2, 3, 4, dan 6 

4. Huruf dzal ذ   terletak pada titik …… 

a. 1, 4, dan 5 
b. 2, 3, 4, dan 6 

c. 1, 2, dan 5 
d. 2, 4 dan 5 

5. Huruf syin ش   terletak pada titik …… 

a. 2, 3, dan 4 
b. 1, 4, dan 6 

c. 1, 5, dan 6 
d. 1, 2, dan 6 

6. Huruf dlad   ض  terletak pada titik …… 

a. 1, 2, 4, dan 6 
b. 2, 3, 4, 5, dan 6 

c. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 
d. 1, 2, 3, 5, dan 6 

7. Huruf kha  .…… terletak pada titik خ 

a. 1, 5, dan 6 
b. 1, 2, dan 6 

c. 1, 3, 4, dan 6 
d. 1, 2, dan 5 

 
8. Huruf hijaiyah yang memiliki titik 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah huruf ……. 

a. Tha ط   

b. ‘Ain ع   

c. Dza ظ  

d. Dlad ض   

9. Huruf hijaiyah yang memiliki titik 1, 2, 3, 4, dan 6 adalah huruf …… 

a. Dlad ض   

b. Dzal   ذ 

c. Shad ص   

d. ‘Ain   ع 

10. Huruf hijaiyah yang memiliki titik 1, 2 dan 6 adalah huruf …….. 

a. Ha   ق 

b. Ghain   غ 

c. Sin   س 

d. Zain   ز 

11. Huruf hijaiyah yang memiliki titik 1, 3, 5 dan 6 adalah huruf ……. 

a. Ha   ق b. Ghain   غ 



 

c. Sin   س d. Zain   ز 

12. Huruf hijaiyah yang memiliki titik 2, 3, 4 dan 5 adalah huruf …….. 

a. Dzal ذ   

b. Tsa ث   

c. Ta ت   

d. Tha ط   

13. Tempat-tempat keluarnya huruf disebut …… 

a. Sifatul huruf 

b. Ahkamul huruf 

c. Makharijul huruf  

d. Mustahaqul huruf 
14. Secara umum tempat keluarnya huruf dibagi menjadi …… 

a. 5 b. 12 c. 17 d. 19 
15. Huruf yang berada di tengah lidah dan menempel pada langit-langit atas bagian tengah adalah 

huruf ……. 

a. Lam ؿ b. Jim c. Kaf  ج d. Sin  ؾ   س
16. Huruf yang berada di ujung lidah dan menempel pada langit-langit atas bagian depan adalah huruf 

……. 

a. Jim ج b. Nun ف c. Qaf ؽ  d. Ghainغ

 
17. Huruf yang berada di pangkal tenggorokan adalah huruf ……. 

a. Ghain b. Ha    غ  ع d. ‘Ain  ء c. Hamzah   ح

18. Huruf yang berada di tengah tenggorokan adalah huruf …… 

a. Ghain   غ  

b. Hamzah   ء 

c. Ha  ح 

d. ‘Ain ع   

19. Tempat keluarnya huruf Dza  ظ terletak di …… 

a. Ujung lidah menempel pada langit-langit atas bagian depan 
b. Ujung lidah menempel pada belakang gigi seri bawah 
c. Ujung lidah menempel pada belakang gigi seri atas 
d. Ujung lidah menempel diantara gusi dan gigi seri atas  

20. Tempat keluarnya huruf syin  ش terletak di ……. 

a. Ujung lidah menempel pada langit-langit atas bagian depan 
b. Tengah lidah menempel pada langit-langit atas bagian tengah 
c. Ujung lidah menempel pada belakang gigi seri bawah 
d. Ujung lidah menempel pada belakang gigi seri atas 

 
 
 
 



 

 
 
 

SOAL EVALUASI POST TES 2 KELOMPOK PEMULA 
Nama :  
Kelompok :  
Pilihlah jawaban yang benar diantara huruf a,b, c dan d dengan memberi tanda silang( x)   
 
1. Secara bahasa makhraj memiliki arti …… 

a. Tempat masuk 
b. Tempat berhenti 

c. Tempat keluar 
d. Tempat memantulkan suara 

2. Hukum membaca Al-Qur’an secara tartil  adalah…... 

a. Fardlu ‘ain 

b. Sunnah muakadah 

c. Fardlu kifayah 

d. Mubah 
3. Tanda sukun dalam arab braille terletak pada titik ……. 

a. 2 dan 6 
b. 3 dan 5 

c. 2 dan 5 
d. 4 dan 5 

4. Tanda kasrah tanwin dalam arab Braille terletak pada titik ……. 
a. 2 dan 6 
b. 3 dan 5 

c. 2 dan 3 
d. 2 dan 5 

5. Tanda alif maqsurah dalam bacaan Al-Qur’an dibaca …….harokat. 
a. 1 b. 2 c. 4 d. 6 

6. Huruf- huruf yang termasuk huruf Syafataini adalah huruf …… 

e. Tsa, jim, qaf, kaf  ( ث  ج  ؽ  ؾ )     

f. Dal, sin, shad, ya’ (   د  س  ص  م   )  

g. Ba, fa, mim, wawu (  ب  ؼ  ـ  ك   )   

h. Tsa, sin, jim, ha   (  ث  س  ج  ق  ) 

7. Tempat keluarnya huruf khaisyum terletak pada huruf ….. 

a. Nun       ف

b. ‘Ain     ع 

c. Ghain  غ  
d. Kha  خ 

8. Huruf yang terletak di ujung lidah dan menempel di belakang gigi seri atas adalah huruf …… 

a. Ta d. Dza ز  c. Zain س  b. Sin   ت    ظ

 

9. Huruf dlad  …… terletak di bagian    ض

a. Ujung lidah menempel di langit-langit atas bagian depan 
b. Tengah lidah menempel di langit-langit atas bagian tengah 
c. Pangkal lidah menempel dengan langit-langit atas 
d. Sisi lidah menempel di gigi graham  

10. Al-jawf memiliki arti …… 
a. Lidah 
b. Kedua bibir 

c. Kerongkongan 
d. Pangkal hidung 

11. Tempat keluarnya huruf ha ق  terletak di bagian ….. 

a. Lidah 
b. Bibir 

c. Kerongkongan 
d. Pangkal hidung 



 

12. Tempat keluarnya huruf yang bunyinya seperti menyerupai suara kumbang adalah huruf ….. 

a. Zain    ز

b. Syin  ش 

c. Dza ذ 

e. Shad    ص 

13. Huruf yang berada di tengah tenggorokan adalah huruf …… 

a. Ghain  غ 

b. Hamzah   ء 

c. Ha ه     

d. ‘Ain    ع

14. Tanda mad badal dalam bacaan Al-Qur’an dibaca ……. harokat.  

a. 1  b. 2 c. 4 d. 6 

15. Tempat keluarnya huruf Ra (ر) adalah ……. 

a. Ujung lidah menempel di belakang gigi seri atas  

b. Ujung lidah menempel pada langit-langit atas bagian depan 

c. Tengah lidah menempel pada langit-langit atas bagian tengah  

d. Ujung lidah menempel di belakang gigi seri bawah 
16. Tempat keluarnya huruf yang terletak di tengah lidah dan menempel di langit-langit atas bagian 

tengah adalah huruf …… 

a. Jim b. Dlad  ج   c. Ra    ض    ث d. Tsa    ر

17. Tempat keluarnya huruf yang terletak di gigi seri atas dan menempel di belakang bibir bawah 
adalah huruf …… 

a. Wawu b. Mim   ك c. Fa   ـ d. Tsa   ؼ    ث

18. Segala sesautu yang wajib ada pada setiap huruf yang meliputi sifat dan tempat keluarnya huruf 
adalah pengertian dari ……. 

a. Haqul harf 
b. Mustahaqqul harf 

c. Makhraj huruf 
d. Sifatul huruf  

19. Secara garis besar sifat-sifat huruf dibagi menjadi ……. 

a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 
20. Secara bahasa tarqik memiliki arti …… 

a. Huruf yang dibaca bergetar 
b. Huruf yang dibaca mendesir  

c. Huruf yang dibaca tebal 
d. Huruf yang dibaca tipis 

 
  



 

SOAL EVALUASI POST TES 3 KELOMPOK PEMULA 
Nama :  
Kelompok :  
Pilihlah jawaban yang benar diantara huruf a,b, c dan d dengan memberi tanda silang( x)   
 

1. Tempat keluarnya huruf syin  .…… terletak di bagian  ش

a. Kerongkongan 
b. Lidah 

c. Bibir 
d. Pangkal hidung 

2. Tempat keluarnya huruf mim ـ terletak di bagian ……. 

a. Kerongkongan 

b. Lidah 

c. Bibir 

d. Pangkal hidung.  
3. Tempat keluarnya huruf yang terletak di pangkal lidah dan menempel pada langit-langit atas adalah 

huruf ……. 

a. Ya   م

b. Qaf   ؽ 

c. Nun   ف

d. Sin س 
4. Huruf yang keluar dari kedua bibir adalah huruf ……. 

a. Fa ؼ b. Ta ت c. Wawu ك d. Tsa ث 
5. Tempat keluarnya huruf yang terletak di gigi seri atas dan menempel di belakang bibir bawah 

adalah ……. 

a. Fa c. Dza ث b. Tsa  ؼ ظ    d. Mim ـ 

6. Huruf yang berbunyi seperti desisan suara angsa adalah huruf …… 

a. Zain     ز

b. Shad  ص 

c. Syin    ش

d. Ha    ق 

7. Tempat keluarnya huruf yang memiliki 7 sifat adalah huruf …...… 

a. Ra  ر  b. Syin  ش  c. Jim ج  d. Sin  س 

 
8. Salah satu tanda bahwa sifat huruf memiliki lawan adalah …… 

a. Keluar suara tambahan menyerupai desis burung ( َف لَّص ِص ُري ) 
b. Suara memantul dan bergetar ( َف لَّص ْك ِص ْيْك ُري ) 

c. Mengeluarkan suara dengan lembut ( ُري  ( َف لِّل ْك

d. Mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah serta mengeluarkan huruf dengan tertahan/sulit 

قُري ) ذْك َف  ( َف ْكِص ْك َف اُري ) ( َف ْكِص

9. Secara bahasa isti’la memiliki arti …… 
a. Mengeluarkan nafas 
b. Terangkatnya lidah  

c. Terhempasnya lidah 
d. Terpisah 



 

10. Terhempasnya lidah dari langit-langit atas sampai ke bagian mulut pada saat mengucapkan huruf 
merupakan sifat ……. 
a. Isti’la 
b. Istifal 

c. Al-ishmat 
d. Ashafir 

11. Salah satu contoh bacaan al-qamariyah adalah ……. 
a. An-najmu 
b. Al-qalamu 

c. Ad-dinu 
d. As-sama’u 

12. Salah satu contoh bacaan syamsiah adalah ……. 
a. Al-fakiru 
b. Al-munafiqu 

c. An-naumu 
d. Al-baqaratu 

13.  Salah satu ciri huruf memiliki sifat hamez adalah …….. 
a. Tidak mengeluarkan nafas 
b. Mengeluarkan nafas 

c. Bergetar 
d. Tertekan 

14. Tanda mad isbaiyah dibaca …… harokat. 
a. 2 b. 4 c. 6 d. 4-6 

15. Tanda mad wajib mutasil dalam bacaan dibaca ……. harokat. 
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 

16. Tanda mad jaiz munfasil dalam bacaan dibaca …..harokat. 
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5
 
 

17. Hukum bacaan yang dibaca samar adalah hukum bacaan ……. 
a. Izhar  b. Idgham c. Ikfa’ d. Iklab 

18. Hukum bacaan yang memiliki 6 huruf dan dibaca jelas adalah hukum bacaan ……. 
a. Izhar b. Idgham c. Ikfa’ d. Iklab 

19. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam ؿ dan ra  maka hukum bacaannya , ر 

disebut ……. 
a. Izhar  
b. Idgham 

c. Ikfa’ 
d. Iklab 

20. Secara bahasa iklab memiliki arti ……. 
a. jelas 
b. samar 
c. dengung 
d. lebur



 

Kunci Jawaban Pree-Test dan Post-Test 1 Kelompok Menengah dan Kelompok Atas 

1. C 

2. B 

3. C 

4. C 

5. B 

6. D 

7. B 

8. B 

9. A 

10. C 

11. A 

12. A 

13. B 

14. D 

15. B 

16. B 

17. B 

18. C 

19. B 

20. B 

 

Kunci Jawaban Post-Test 2 Kelompok Menengah dan Kelompok Atas 

1. C 

2. A 

3. C 

4. A 

5. D 

6. D 

7. C 

8. C 

9. A 

10. A 

11. C 

12. B 

13. D 

14. B 

15. C 

16. B 

17. A 

18. A 

19. B 

20. B 

Kunci Jawaban Post-Test 3 Kelompok Menengah dan Kelompok Atas 

1. C 

2. B 

3. C 

4. C 

5. B 

6. B 

7. B 

8. A 

9. D 

10. B 

11. A 

12. A 

13. C 

14. B 

15. D 

16. B 

17. C 

18. B 

19. C 

20. A 

  



 

Kunci Jawaban Pree-Test dan Post-Test 1 Kelompok Pemula 

1. B 

2. C 

3. C 

4. B 

5. B 

6. A 

7. C 

8. A 

9. C 

10. B 

11. D 

12. C 

13. C 

14. C 

15. B 

16. B 

17. C 

18. C 

19. D 

20. B

 

Kunci Jawaban Post-Test 2 Kelompok Pemula 

1. C 

2. A 

3. C 

4. B 

5. B 

6. C 

7. A 

8. D 

9. D 

10. C 

11. C 

12. A 

13. D 

14. B 

15. B 

16. A 

17. C 

18. A 

19. A 

20. D 

 

Kunci Jawaban Post-Test 3 Kelompok Pemula 

1. A 

2. C 

3. B 

4. C 

5. A 

6. B 

7. A 

8. D 

9. B 

10. B 

11. B 

12. C 

13. B 

14. B 

15. C 

16. C 

17. C 

18. A 

19. B 

20. D 



 

BERITA ACARA SEMINAR PUBLIKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHOTO DOKUMENTASI 

DOKUMENTAS KEGIATAN SEMINAR PUBLIKASI ILMIYAH 

 

 

 

  

proses praktek penggunaan media tangan kepada para ahli al-qur’an 

salah satu peserta sedang 
mempraktekkan cara membaca al-qur’an 
braile 

peneliti menerangkan media tangan dan 
cara penggunaannya 

penyerahaan hadiah kepada peserta  
photo bersama dengan para ahli dan 
guru-guru SMA inklusi se x karisidenan  

peneliti sedang memaparkan proses 
penggunaan media tangan dalam 
kaitannya dengan makharijul huruf 

akhir proses kegiatan dan ucapan selamat 
kepada peneliti dari para ahli al-qur’an 



 

DOKUMENTAS KEGIATAN SELAMA PROSES PEMBELAJARAN DIRECT 

INSTRUCSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

GURU MEMBERIKAN CONTOH CARA MEMBACA SESUAI DENGAN ILMU TAJWID YANG BENAR 

PESERTA SECARA BERGANTIAN MEMBACA AL-QURAN 

PESERTA SECARA BERGANTIAN MEMBACA AL-QURAN 



 

TES MEMBACA AL-QURAN KELOMPOK PEMULA 

GURU MENDESKRIPSIKAN POSISI LIDAH DENGAN MENGGUNAKAN MODEL DIRECT 

INTERUCTIONS KEPADA PESERTA  

TES MEMBACA AL-QURAN KELOMPOK 

ATAS 

TES MEMBACA AL-QURAN KELOMPOK 

MENENGAH 



 

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QURAN 

DISELURUH SMA INKLUSI/SEDERAJAT DIWILAYAH X KARISIDENAN 

SURAKARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QURAN DI SMAN 

8 SURAKARTA 

GEDUNG SEKOLAH SMA NEGERI 8 SURAKARTA 

PENYERAHAN MODUL  

PEMBELAJARAN AL-QURAN BRAILE 

KEPADA GURU PAI  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEDUNG SEKOLAH SMA MUHAMMADIYAH 5 KARANGANYAR 

KEGIATAN PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QURAN DI SMA 

MUHAMMADIYAH 5 KARANGAYAR 

PENYERAHAN MODUL  

PEMBELAJARAN AL-QURAN BRAILE 

KEPADA GURU PAI  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEDUNG SEKOLAH SMA NEGERI 5 SURAKARTA 

KEGIATAN PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QURAN DI SMA 

MUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA 

PENYERAHAN MODUL  

PEMBELAJARAN AL-QURAN BRAILE 

KEPADA GURU PENGAJAR  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GEDUNG SEKOLAH SMA  MUHAMMADIYAH 6 SURAKARTA 

KEGIATAN PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QURAN DI SMA 

MUHAMMADIYAH 6 SURAKARTA 
PENYERAHAN MODUL  

PEMBELAJARAN AL-QURAN BRAILE 

PADA GURU PAI 



 

 

  

GEDUNG SEKOLAH SMK NEGERI 8 ( SMKI )  SURAKARTA 

PENYERAHAN MODUL  

PEMBELAJARAN AL-QURAN 

BRAILE PADA GURU PAI 

KEGIATAN PEMBELAJARAN DI SMA MUHAMMADIYAH 6 

SURAKARTA 
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