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A. Persiapan Pembelajaran
1. Menyiapkan RPP
2. Menyiapkan bahan ajar, jadwal dan penugasan serta paduan untuk orang tua dan siswa
3. Guru dan orang tua siswa membuat kesepakatan bertemu untuk serah terima jadwal, lembar
aktifitas siswa dan penugasan, diwajibkan mentaati protokol kesehatan dan keselamatan
pencegahan COVID-19.
4. Memastikan semua peserta didik telah mendapatkan lembar jadwal, lembar aktifitas siswa
bahan ajar dan penugasan.
B. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui pemberian uswah, peserta didik dapat menunjukan sikap kemauan berpuasa ramadhan
dengan benar
2. Melalui pengamatan dan pemberian contoh peserta didik dapat melakukan puasa pada bulan
ramadhan sesuai dengan tuntunan agama islam / syariat islam
3. Melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan ketentuan puasa ramadhan dengan baik
4. peserta didik dapat mendemonstrasikan doa sahur dan berbuka puasa dengan benar melalui
WA
C. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
1. Kegiatan pendahuluan
 Salam, sapa, dan do’a
 Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi pada peserta didik
 Guru menyapa melalui grup WA
2. Kegiatan inti
 Guru mengirim materi tentang niat buka berbuka puasa melalui grup WA
 Guru meminta peserta didik mengamati gambar tentang sebuah keluarga yang sedang
makan sahur
 Peserta didik menghafal doa berbuka puasa yang telah di berikan oleh guru
 Peserta didik mempresentasikan hafalan doa berbuka puasa melalui grup WA
 Orang tua harus perhatikan apakah anak menyimak materi ajar dengan baik.
 Mintalah anak menyiapkan sendiri peralatan yang dibutuhkan untuk keperluan belajar
mandiri di rumah

 Mintalah anak untuk menyelesaikan tugas tepat waktu
 Guru melakukan kunjungan ke rumah peserta didik untuk melakukan pengecekan dan
pendampingan belajar. Jika ini dilaksanakan, wajib mentaati protocol kesehatan dan
keselamatan pencegahan penyebaran COVID-19.
 Siswa menyelesaikan dan menyerahkan tugas sesuai waktu yang telah disepakati
 Guru memeriksa dan memberikan nilai hasil pekerjaas setiap siswa
3. Kegiatan Penutup
Memberikan ungkapan-unkapan sanjungan dan apresisasi kepada siswa
D. Penilaian
Tertulis
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