
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Oleh: Darul Ulum, S,Pd.I. 

 

Nama Sekolah : SD Negeri 19 Muaradua 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 

Kelas/Semester :  IV / I 

Tema : 3. Aku Anak Salih 

Alokasi Waktu :   2 x 40 Menit 

 

 

A. Kompetensi Inti  

KI-1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru 

KI-3  Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] 

dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah 

KI-4  Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

NO. KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

1.   

2. 2.1  Memiliki sikap jujur sebagai 

implementasi dari pemahaman 

surah at-Taubah (9): 119.  

2.2  Memiliki perilaku hormat dan patuh 

kepada orang tua, dan guru dan 

sesama anggota keluarga sebagai 

implementasi dari pemahaman  

surah Luqmān/31: 14.  

  

 

3 3.11 Mengetahui sikap santun dan 

menghargai sesama dari Nabi 

Muhammad saw.  

 

3.11.1 Menjelaskan keuntungan berbuat 

jujur 

3.11.2 Menjelaskan keuntungan berbuat 

amanah 

3.11.3 Menjelaskan keuntungan berbuat 

hormat dan patuh kepada orang 

tua dan guru  

3.11.4 Menyebutkan contoh perbuatan 

patuh kepada orang tua 

 

4. 4.4  Mencontohkan sikap santun dan 

menghargai teman, baik di rumah, 

sekolah, dan di masyarakat sekitar.  

4.4.1 menunjukan sikaf santun dan 

menghargai teman-teman dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Melalui model kooperatif learning peserta didik dapat: 

a.  Bersikap dan berperilaku jujur, amanah, hormat, patuh, santun kepada orang tua dan guru dalam 

kehidupan sehari-hari.  

 

 

 

 

 



D. Materi Pembelajaran 

A. Jujur disayang Allah.  

B. Amanah. Hal.  

C. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru.  

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran : Kooperatif 

2. Teknik Pembelajaran : Picture and picture 

 

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

1. Media 

- Gambar 

2. Alat 

a. Spidol, poster tulisan 

3. Sumber Belajar 

a. Buku PAI dan Budi Pekerti PAI Kls IV SD  

 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

1.  Pembelajaran dimulai dengan guru mengucapkan salam dan berdoa 

bersama.  

2.  Memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi dan tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.  

3.  Menyapa peserta didik.  

4. Apersepsi/ Memberi motivasi 

5.  Bertanya tentang pelajaran sebelumnya 

6.  Menyampaikan tujuan pembelajaran.  

 

 

20 

menit 

2. Kegiatan Inti 

 

1.  Peserta didik melakukan pengamatan terhadap gambar yang disajikan 

di  papan tulis 

2.  Peserta didik menceritakan hasil pengamatannya (lisan/tertulis).  

 

 Jujur Disayang Allah  

 

1.  Peserta didik membaca kisah tentang “Anak Gadis yang Jujur”. Lihat 

buku teks.  

2.  Peserta didik menceritakan tentang “Anak Gadis yang Jujur”.  

3.  Belajar kelompok,  peserta didik mendiskusikan cerita “Anak Gadis 

yang Jujur”.  

4.  Sikap apa yang harus dicontoh dari cerita itu? Jelaskan alasanmu!  

 

Rubrik Penilaian 

No. 
Nama Peserta 

Didik 

Kriteria 

Skor 
Amat 

Baik 
Baik Cukup 

Kurang 

Baik 

1.       

2.       

3.       

dst       

 

50 

menit 



No. Kegiatan  Waktu 

Keterangan: 

Amat Baik : Jika cerita yang disampaikan runtun, relevan, jelas, dan logis. 

Baik : Jika cerita yang disampaikan runtun, relevan, jelas, dan 

tidak logis. 

Cukup : Jika cerita yang disampaikan runtun, relevan, tidak jelas, dan 

tidak logis.  

Kurang : Jika cerita yang disampaikan runtun, tidak relevan, tidak 

jelas, dan tidak logis.  

 

 

3. Penutup 

a. Membuat kesimpulan dibantu dan dibimbing guru 

b. Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan 

pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah 

dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah 

selanjutnya; 

c. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas 

baik cara individu maupun kelompok; 

d. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 

10 

menit 

 

H. Penilaian 

 

Pembelajaran ini sebaiknya menggunakan penilaian berbasis kelas, yaitu penilaian yang dilakukan oleh 

guru dalam proses pembelajaran. Bentuk penilaiannya bisa dengan tes perbuatan, yaitu dilakukan pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan dilakukan terhadap perilaku peserta didik.  

 

Tugas A.   

Menceritakan Pengalaman.  

Ceritakan dengan sesungguhnya.  

1.  Apakah kamu pernah melakukan kejujuran?  

2.  Apakah kamu pernah amanah?  

3.  Apakah kamu pernah tidak patuh kepada kedua orang tuamu?  

 

Catatan:  

•  Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik.  

•  Guru diharapkan untuk memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki peserta didik 

selama dalam proses pembelajaran. Catatan terkait dengan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki 

oleh peserta didik dapat menggunakan tabel berikut. 

No Nama Peserta Dididk 

Kriteria 

Kerjasama Kreatif Partisipatif 

TB MT MB MK TB MT MB MK TB MT MB MK 

              

              

              

 

Kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: disiplin, jujur, sopan santun, dll.  

Keterangan: (MK = 1, MB = 2, MT = 3, dan BT = 4).  

 

MK = membudaya (apabila peserta didik terus-menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan 

dalam indikator secara konsisten).  

MB = mulai berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagaitanda perilaku yang 

dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten). 



MT = mulai terlihat (apabila peserta didik sudah memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang 

dinyatakan dalam indikator namun belum konsisten). 

BT = belum terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang 

dinyatakan dalam indikator).` 

 

 

Catatan Orang tua: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

Catatan Guru 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 



 


