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RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 

 

Oleh: Shadiqin, S. Pd. I 

 

Nama Mata Pelajaran :  Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Tema/Materi Pembelajaran :  Mari Belajar Al-Quran Belajar Surat At-Tin 

Tujuan Materi Pembelajaran :  Memiliki Sikap Saling Mengingatkan Dalam kebajikan Sebagai 

Implementasi Surat at-Tin 

Indikator Pembelajaran :  Siswa Mampu Menghafal surat At-Tin dan Mengetahui maknanya 

Alokasi waktu  :  2x35 Menit 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 

1. Guru Membuka pembelajaran dengan membaca Basmallah dilanjutkan salam dan berdo’a 

bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh khidmat do’a mecari ilmu: 

“Robbizidnii „ilman Warzuqnii Fahmaa”. 

“Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. 

2. Guru Memulai pembelajaran dengan membaca al-Qur’an surah pendek pilihan surah Al Fatihah. 

3. Guru mengarahkan kesiapan diri peserta didik dan kehadiran peserta didik dengan mengisi 

lembar kehadiran. 

4. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif berkaitan dengan tema belajar menulis kalimat 

Q.S.at-Tiin. 

5. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai; 

6. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menyimak,menanya, 

berdialog, mengkomunikasikan dengan menyampaian, menanggapi dan membuat kesimpulan 

hasil pembelajaran 

 

 

B. KEGIATAN INTI 

• Mengamati 

1. Sebelum masuk pada inti pembelajaran membaca, guru terlebih dahulu meminta agar 

peserta didik secara klasikal mencermati mengapa orang yang membaca al-Qur’an 

tergolong manusia yang beruntung dan istimewa. 

2. Siswa mencermati guru menulis kalimat Basmalah dan beberapa penggalan ayat Q.S.at-

Tiin pada papan tulis atau melalui media lainnya. Kemudian memberikan garis pada 

tulisan tersebut untuk mengetahui posisi rangkaian masing-masing hurufnya. 

 

• Menanya 

1. Peserta didik mengajukan pertanyaan terkait bagaimana menulis kalimat surah Q.S. at-Tiin 

dengan benar. 

 

• Mengekplorasi/menalar. 

1. Guru memberikan kembali contoh cara menulis  Q.S. at-Tiin yang benar . 

2. Peserta didik diminta secara bergantian untuk mempraktikan menulis penggalan ayat 

seperti yang dicontohkan. 

 

 



• Mengasosiasi/ mencoba 

1. Peserta didik secara bergantian untuk mempraktikkan penulisan beberapa penggalan ayat 

seperti yang sudah dicontohkan. 

2. Peserta didik menyalin beberapa penggalan ayat tersebut secara berulang pada kertas 

lembaran. Pada bagian “Sikap Kebiasaanku: Insya Allah aku selalu berlatih menulis al-

Qur’an surah at-Tiin,” guru memotivasi peserta didik agar terus berlatih menulis Q.S. at-

Tiin secara berulang sampai dapat menulisnya dengan baik dan benar. 

 

• Komunikasi/demonstrasi/networking 

1. Peserta didik diminta untuk menyalin Q.S.at-Tiin pada buku tulis masing-masing. 

2. Dibantu guru peserta didik membuat kesimpulan  

 

 

 

C. PENUTUP  

1. Guru melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan 

peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan 

langkah selanjutnya; 

2. Tugas, guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “insya Allah aku bisa” dalam 

buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. 

3. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan buku penghubung guru dan orang 

tua atau komunikasi langsung dengan orang tua untuk mengamati perkembangan 

kemampuan peserta didik dalam penguasaan menulis Q.S. at-Tiin di rumah. 

4. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

5. Membaca do’a penutupan majelis taklim  (Subhaanaka Allaahumma wabihamdika asyhadu 

anlaa-ilaahaillaaAntaastaghfirukawa-atuubuilaik). 

Artinya : 

Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji Mu, aku bersaksi bahwa tiada Illah kecuali 

Engkau, aku mohon ampun dan bertaubat kepadaMu 

 

Sumber/media pelatihan : 

1. Al-qur’an dan terjemahan 

2. Buku PAI dan Budi Pekerti SD Kelas V 

3. Tulisan Surat At-tin di karton 

4. Lingkungan sekitar 


