
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Oleh: Furqon Abdul Syukur 

 
 
Nama Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
Tema/Materi Pembelajaran : Mari Belajar al-Qur'an Surat al-Mā’ūn 
Tujuan Materi Pembelajaran : Memahami makna Q.S. al-Mā’ūn dengan benar. 
Indikator Pembelajaran : Mengetahui makna Q.S. al-Mā’ūn dengan benar. 
Alokasi waktu   : 4 x 35 Menit 

A. PENDAHULUAN (15 Menit) 

1. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

2. Guru meminta peserta didik untuk berdo’a. (Religius) 

3. Menyanyikan lagu ”Garuda Pancasila” untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. 
(Nasionalisme) 

4. Guru mengkondisikan kelas. 

5. Guru mengecek daftar kehadiran peserta didik. 

6. Guru menyampaikan tujuan pelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. 

7. Guru melakukan appersepsi dengan mengaitkan tentang materi pelajaran dengan kondisi 
lingkungan sekitar. 

8. Guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 
dalam kehidupan sehari- hari. (Motivasi) 

 

B. KEGIATAN INTI (100 Menit) 
1. Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok diminta untuk 

membaca Q.S. al- Ma’μn dan mencermati artinya. 
2. Peserta didik secara kelompok mendiskusikan mengapa surat ini diawali dengan pertanyaan 

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 
3. Selanjutnya, secara berkelompok peserta didik mendiskusikan sikap terpuji yang dapat 

diambil dari Q.S. al- Ma’μn. (Communication) 
4. Secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya dan kelompok 

lainnya memperhatikan/menyimak serta memberikan tanggapan. (Critical Thinking and 
Problem Solving) 

5. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik 
tentang materi tersebut. (Communication) 
 

C. PENUTUP (25 Menit) 

1. Guru menstimulus peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Guru memberikan penguatan dari pelajaran yang telah dipelajari. 

3. Guru membagikan lembar evaluasi. 



4. Peserta didik mengerjakan lembar evaluasi sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

5. Peserta didik mengumpulkan lembar evaluasi. 

6. Guru memberikan pesan agar tetap jaga kesehatan dengan mengikuti anjuran pemerintah 
seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak serta 
menghindari kerumunan. 

7. Ketua kelas memimpin do’a sebelum pulang. 

8. Guru mengucapkan salam tanda mengakhiri pelajaran. 
 

 

 

Sumber/media pelatihan : Buku Siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SD/MI Klelas V, 
Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud 

 


