RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Madrasah
Kelas/Semester
Mata Pelajaran
Waktu

: MIN 2 BANGGAI
: 1/2
: Fiqih
: 2x35 menit

A. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat :
1. Memahami tatacara wudu dengan benar dan mampu mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Setelah peserta didik mengeksplorasi pengalaman yang telah mereka miliki dengan penjelasan yang
disampaikan guru maka peserta didik diharapkan mampu menunjukkan hal-hal yang membatalkan wudu.
3. Menjelaskan manfaat yang akan dirasakan oleh peserta didik setelah melaksanakan wudu yang benar.
4. Membiasakan sikap jujur, santun, peduli, kerja sama, percaya diri, dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari
baik disekolah maupun dirumah sebagai penerapan nilai wudu.
B. KOMPETENSI DASAR
1. Memahami tatacara wudu yang benar
2. Mengidentifikasi hal-hal yang membatalkan wudu
3. Memahami manfaat dan hikmah wudu
C. INDIKATOR
1. Mempraktikkan tatacara wudhu yang baik dan benar
2. Menghafal doa sesudah wudhu
3. Menunjukkan hala-hal yang dapat membatalkan wudu
4. Mengetahui manfaat wudhu
D. MATERI ESENSI :
 Tata cara wudu, hal-hal yang membatalkan wudu dan manfaat wudu
E. METODE :
 Ceramah, Diskusi, Tanya jawab
F. MEDIA/SUMBER BELAJAR :
 Buku Guru PAI kelas 1
 Buku Siswa PAI kelas 1
 Referensi digital lainnya
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pendahuluan :
 Salam dan doa
 Apersepsi
Kegiatan inti :
 Guru menyampaikan sekilas tentang gambaran materi yang akan diajarkan
 Guru mengajak peserta didik untuk mengamati gambar anak berwudu didalam buku peserta didik.
 Pesera didik diminta untuk mengamati gambar gerakan rukun wudu dengan seksama.
 Guru menguatkan bahwa rukun wudu merupakan gerakan-gerakan inti yang harus dilakukan dalam
berwudu.
 Kemudian peserta didik diajak untuk mengikuti bacaan niat wudu yang dilafalkan dengan cara
dipenggal oleh guru sampai kemudian utuh seluruhnya.
 Peserta didik diminta secara berkelompok untuk menghafalkan niat wudu.
 Selanjutkan guru melafalkan doa setelah wudu dengan cara dipenggal, peserta didik mengikuti dan
seterusnya.
 Peserta didik diminta untuk mempraktikkan tatacara wudu yang baik dan benar didalam kelas tanpa
menggunakan media air.
 Pada kesempatan yang lain guru melihat satu persatu gerakan dan tatacara wudu setiap peserta didik
dengan menggunakan air langsung.
Penutup
 Guru dan siswa menympulkan
 Melakukan refleksi / tanya jawab, penugasan dan informasi materi berikutnya
 Berdo`a
H. PENILAIAN
Non Tes
 Sikap, melalui observasi, pengamatan
Tes { Pengetahuan }
 PG, Isian,unjuk kerja
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