
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : SD YPPI
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/Semester : V / I
Tema : Aku Cinta Nabi dan Rasul (Kisah Nabi Ayub)
Alokasi Waktu :   1 x 4 Jam pelajaran

A. Kompetensi Inti
1. KI-1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya
2. KI-2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru
3. 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

4. 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 3.10 Mengetahui kisah
keteladanan Nabi Ayub

3.6.1 Menyebutkan sikap
keteladanan pada diri Nabi
Ayyab

2 4.10 Menceritakan kisah
keteladanan Nabi Ayub

4.10.1 Menyebutkan nama ayah dan
kakek Nabi Ayyub

4.10.2 Menyebutkan nama istri
Nabi Ayyub dan anak-
anaknya

4.10.3 Menyebutkan ujian-ujian
yang diberikan Allah kepada
Nabi Ayyub

C. Tujuan Pembelajaran
Peserta didik dapat:
1. Meyakini adanya Rasul-rasul Allah SWT. melalui pembelajaran diskusi
2. Menyebutkan sikap keteladanan Nabi Ayyub
3. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayyub



D. Materi Pembelajaran
Kisah Keteladanan Nabi Ayub
Nabi Ayub AS adalah putra Ish bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ayub adalah
seorang yang kaya raya. Istrinya bernama Rahmah, anaknya
banyak hartanya melimpah ruah dan ternaknya tak terbilang jumlahnya.
la hidup makmur dan sejahtera. Walau demikian ia tetap tekun
beribadah. Segala kenikmatan dan kesenangan yang di karuniakan
kepadanya tak sampai melupakannya kepada Allah. ia gemar berbuat
kebajikan, suka menolong orang yang menderita terlebih dari golongan fakir
miskin. Para Malaikat di langit terkagum-kagum dan sama
membicarakan ketaatan Ayub dan keikhlasannya dalam beribadah kepada
Allah. Iblis yang mendengar pembicaraan itu merasa iri dan ingin
menjerumuskan Ayub agar menjadi orang yang tidak sabar dan celaka.
Mula-mula mereka membinasakan hewan ternak peliharaan Nabi
Ayub, disusul lumbung-lumbung gandum dan lahan pertanian Nabi Ayub
terbakar dan musnah. Iblis mengira Ayub akan berkeluh kesah setelah
kehilangan ternak dan lahan pertaniannya itu. Namun Ayub tetap berbaik
sangka kepada Allah. Segalanya ia serahkan kepada Allah. Berikutnya Iblis
mendatangi putra-putra Nabi Ayub, mereka goyangkan tiang-tiang rumah
Nabi Ayub sampai roboh dan anak-anak Nabi Ayub mati semua. Nabi Ayub,
tetap berserah diri kepada Allah. Nabi Ayub bersedih hati dan menangis tapi
jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah Yang Maha
Pemberi menghendaki semua ini maka tak ada seorang pun mampu
menghalangi-Nya.
Selanjutnya Iblis menaburkan baksil di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga
beliau menderita sakit kulit yang menjijikkan. Keluarga dan tetangganya
menjauhinya, hanya seorang yang setia mendampinginya yaitu Rahmah.
Waktu tujuh tahun dalam penderitaan terus-menerus memang merupakan
ujian berat bagi Ayub dan Rahmah. Namun Nabi Ayub bisa bersabar dan
tetap berdzikir menyebut Asma Allah.
Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Rahmah terpaksa bekerja
pada pabrik roti. Rahmah rela memotong gelung rambutnya yang panjang,
padahal gelung rambut itu sangat disukai suaminya.
Pada suatu hari, mungkin karena tidak tahan dalam penderitaan. Rahmah
pamit meninggalkan suaminya. Nabi Ayub di dalam kamarnya ia
bermunajat kepada Allah. Allah menerima do'a Nabi Ayub yang telah
mencapai puncak kesabaran dan keteguhan iman dalam menghadapi cobaan.
Sementara itu Rahmah yang telah pergi meninggalkan Nabi Ayub kembali
lagi. Berkat kesabaran dan keteguhan imannya Nabi Ayub dikaruniai lagi
anak dan harta benda yang melimpah ruah. Dari Rahmah ia mendapat anak
bernama Basyar, dikemudian hari ia mendapat julukan Dzulkifli
artinya : Punya Sanggup. Dzulkifli akhirnya jugs menjadi Nabi dan Rasul.

E. Metode Pembelajaran



Metode:
1. Menyimak
2. Tanya jawab
3. Ceramah
4. Diskusi
5. Demonstrasi
6. Presentasi

Model :
- Model pengajaran discovery learning
- Pendekatan scientific

F. Media Pembelajaran
1. Video kisah nabi
2. Proyektor dan LCD

Sumber Belajar
1. Buku PAI dan Budi Pekerti PAI Kls IV SD
2. Buku kisah Nabi
3. Pengalaman guru

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

No. Kegiatan Wkt
1. Pendahuluan

a. Membuka pembelajaran dengan salam dan berdo’a
bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik
dengan penuh khidmat;

b. Memulai pembelajaran dengan membaca al-Qur’an surah
pendek pilihan dengan lancar dan benar (nama surat
sesuai dengan program pembiasaan yang ditentukan
sebelumnya);

c. Guru menyapa peserta didik, dengan memperlihatkan
kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan
memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran;

d. Mengajukan pertanyaan secara komunikatif berkaitan
dengan tema

e. Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan
dicapai;

f. Menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan
mengamati, menyimak, menanya, berdiskusi,
mengkomunikasikan dengan menyampaikan,

20
menit



No. Kegiatan Wkt
menanggapi dan membuat kesimpulan hasil diskusi.

g. Mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu bisa berupa
video melalui tayangan slide (media LCD projector).
Hal ini dilakukan untuk mengkonkretkan antara apa yang
disebutkan dan bentuk tulisannya.

Sebelum masuk pada inti pembelajaran, guru terlebih dahulu
mengajak peserta didik menyanyikan lagu “Ya Nabi Salam
Alaika”. Kemudian menyampaikan secara singkat makna
cinta nabi dan rasul, serta alasan mengapa harus mencintai
nabi dan rasul

2. Kegiatan Inti
A. Mengamati

 Guru meminta peserta didik Mengamati video kisah
Nabi Ayyub a.s. yang ditayangkan;

 Peserta didik memperhatikan kisah keteladanan Nabi
Ayub yang terdapat dalam tayangan audio visual
secara klasikal maupun individual

B. Menanya
 Peserta didik melakukan tanya jawab dengan guru

tentang kisah keteladanan Nabi Ayyub a.s. Misal:
Siapakah Nabi Ayyub a.s. itu? Ia orang yang sabar,
kaya-raya, dan dermawan. Apa kesabaran dan
kedermawanannya?

 Peserta didik dapat mengajukan pertanyaan terkait
dengan keteladanan Ayyub a.s.

 Dialog mendalam secara klasikal untuk mengungkap
bagaimana bisa mengaplikasikan keteladanan Nabi
Ayyub a.s. dalam kehidupan sehari-hari

 Guru memberikan penguatan dengan menjelaskan
keteladanan Nabi Ayub.

C. Mengeksperimen/Mengexplorasi
 Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa

kelompok mendiskusikan prilaku terpuji/keteladanan
yang terdapat pada kisah Nabi Ayub. Setiap
kelompok mempersiapkan pertanyaan yang berkaitan
dengan kisah keteladanan Nabi Ayub.

 Peserta didik secara berkelompok mendiskusikan
“Bagaimana caranya meneladani sifat Nabi Ayyub a.s.
untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di
sekolah maupun di rumah.

D. Asosiasi

100
menit



No. Kegiatan Wkt
 Secara klasikal, individual, maupun kelompok,

merumuskan arti sifat keteladanan yang ada pada diri
Nabi Ayyub a.s.

 Secara berkelompok membuat gambaran/atau kisah
tentang keteladanan yang ada pada diri Nabi Ayyub
a.s. yang diaplikasikan pada kondisi saat ini

E. Komunikasi.
 Peserta didik menyampaikan hasil diskusi tentang

keteladanan yang dimiliki Nabi Ayyub a.s. baik secara
kelompok maupun individual.

 Peserta didik yang lain baik secara individual maupun
kelompok menanggapi hasil presentasi (melengkapi,
mengkonfirmasi, menyanggah)

 Peserta didik membuat resume dibantu dan
dibimbing guru

3. Penutup
a. Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan

pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan
yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk
perbaikan langkah selanjutnya;

b. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan
memberikan tugas baik cara individu maupun kelompok
bagi peserta didik yang menguasai materi;

c. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan
berikutnya.

10
menit

4. Penilaian Hasil Belajar
1. Sikap spiritual (observasi)

a. Teknik Penilaian : Penilaian diri
b. Bentuk Instrumen : Lembar penilaian diri
c. Kisi-kisi :
Mengamati peserta didik tentang

No. Sikap/nilai Butir Instrumen

1 Setiap kita harus mencontoh
kesabaran dan ketabahan Nabi
Ayyub

Terlampir

2 Apabila mendengar musibah
kita harus mengucapkan
innalillah

Terlampir

3 Manusia selalu ingat (Berzikir)
hanya kepada Allah

Terlampir



4 Berserah diri (bertawakkal)
hanya kepada Allah

Terlampir

Instrumen: Terlampir

2. Sikap social (observasi)
a. Teknik Penilaian : Penilaian Antar Teman
b. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian
c. Kisi-kisi:
No. Sikap/nilai Butir Instrumen

1. Kerjasama Terlampir
2. Kekompakkan Terlampir
3. Tanggungjawab bersama Terlampir
4. Inisiatif Terlampir
5. Disiplin Terlampir

Instrumen: Terlampir

3. Pengetahuan (Tes)

Teknik
Penilaian Bentuk Instrumen

Tes tulis Pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah,
menjodohkan, dan uraian.

Tes lisan Daftar pertanyaan.

Penugasan Pekerjaan rumah dan atau tugas yang dikerjakan
secara individu atau kelompok sesuai dengan
karakteristik tugas.

Instrumen: Terlampir

4. Keterampilan (Tes)
 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub A.s.

Instrumen : Terlampir

LAMPIRAN-LAMPIRAN:



Lampiran 1 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Spiritual)

Nama Siswa
Kelas / Semester

:
:

..........................................
IV / Ganjil

TeknikPenilaian : Penilaian diri.

Penilai : Lembar  Penilaian diri

NO. PERNYATAAN
PILIHAN JAWABAN

SKORSangat
Setuju

Setuju Ragu-Ragu
Tidak
Setuju

1 Setiap kita harus mencontoh
kesabaran dan ketabahan Nabi
Ayyub

2 Apabila mendengar musibah kita
harus mengucapkan innalillah

3 Manusia selalu ingat (Berzikir)
hanya kepada Allah

4 Berserah diri (bertawakkal) hanya
kepada Allah

JUMLAH SKOR

KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR

Sangat Setuju
Setuju
Ragu-Ragu
Tidak Setuju

= Skor 4
= Skor 3
= Skor 2
= Skor 1

Skor yang diperoleh
------------------------- X  4  = ----
Skor maksimal

CATATAN:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Lampiran 2 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Sosial)



Nama Siswa yang dinilai
Kelas / Semester

:
:

..........................................
I / Ganjil

TeknikPenilaian : Penilaian antar teman .
Petunjuk:
a. Dibuat kelompok dengan anggota masing-masing 5 – 10 orang
b. Tiap-tiapkelompok berdiskusi untuk menilai setiap anggota kelompok lain
c. Membuat rekap penilaian untuk t iap-tiap peserta didik

NO
.

PERNYATAAN
PILIHAN JAWABAN

SKOR
MK MB MT BT

1 Memperlihatkan adanya
kerjasama yang baik dalam
kelompok

2 Memperlihatkan adanya
kekompokkan antar anggota
kelompok.

3 Memperlihatkan adanya
tanggungjawab bersama dalam
kelompok.

4 Memperlihatkan adanya inisiatif
bersama dalam kelompok.

5 Memperlihatkan adanya disiplin
dalam kelompok.

JUMLAH SKOR

KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR
MK
MB
MT
BT

= Skor 4
= Skor 3
= Skor 2
= Skor 1

Skor yang diperoleh
------------------------ X 4  = -----
Skor maksimal

CATATAN:
MK = Membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku yang

dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
MB = Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku

yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
MT = Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda

awal perilaku yang dinyatakan dalam indicator tetapi belum konsisten).
BT  = Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tandatanda awal perilaku

yang dinyatakan dalam indikator).

Lampiran 3 : Instrumen (Aspek Pengetahuan)



TES LISAN / TULISAN / ESSAY
Satuan Pendidikan : SD YPPI
Kelas/Semester : IV/I
Materi Pokok : Aku Cinta Nabi dan Rasul
Tanggal Tes : ..........................

Indikator :- Menyebutkan sikap keteladanan pada diri Nabi Ayyub- Menyebutkan nama ayah dan kakek Nabi Ayyub- Menyebutkan nama istri Nabi Ayyub dan anak-anaknya- Menyebutkan ujian-ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ayyub
Soal :- Sebutkan sikap keteladanan yang dimiliki Nabi Ayub ?- Siapakah nama ayah dan kakek Nabi Ayub ?- Siapakan nama istri Nabi Ayub ?- Sebutkan ujian-ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub !
Kunci Jawaban :- Memiliki Kesabaran dan Ketabahan yang luar biasa- Ish bin Ishaq bin Ibrahim- Rahmah- Harta bendanya (kekayaannya) musnah, anak-anaknya meninggal, menderita penyakit yang

mengeluarkan bau busuk
Rubrik Penilaian:

No. Soal Rumusan Soal Kunci Jawaban Skor
1. Sebutkan sikap keteladanan

yang dimiliki Nabi Ayub ?
Memiliki Kesabaran dan Ketabahan
yang luar biasa

6

2. Siapakah nama ayah dan
kakek Nabi Ayub ?

Ish bin Ishaq bin Ibrahim 6

3. Siapakan nama istri Nabi
Ayub ?

Rahmah 6

4. Sebutkan ujian-ujian yang
diberikan Allah kepada
Nabi Ayub !

Harta bendanya (kekayaannya)
musnah, anak-anaknya meninggal,
menderita penyakit yang
mengeluarkan bau busuk

6

Skor Maksimum 6

Pedoman Penkoran
Skor Perolehan

= __ x   100
Skor Maksimal

Contoh:
Jika menjawab benar skornya 6, maka nilainya adalah 6/6 x 100 = 100 (Tuntas)

Lampiran 4 : Instrumen Penilaian (Aspek Ketrampilan)

RUBRIK PENILAIAN

No Nama Siswa
Kriteria

Skor Nilai Ket
Komunikasi

Sistematika
Penyampai

an
Wawasan Keberanian Gestur &

Penampilan
Tidak
Lancar

1



2

3

JUMLAH SKOR

KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR

Keterangan Skor :
Masing-masing
kolom diisi dengan
kriteria
4 = Baik Sekali
3 = Baik
2 = Cukup
1 = Kurang

Skor yang diperoleh
------------------------- X 100 = -----
Skor maksimal

Kriteria Nilai
A = 80 – 100 : Baik Sekali
B  = 70 – 79   : Baik
C = 60 – 69 : Cukup
D = ‹ 60 : Kurang

Catatan kriteria:
1. Baik Sekali : Apabila peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi

Ayyub dengan baik sesuai dengan instrument penilaian.
2. Baik :   Apabila peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi

Ayyub dengan baik sesuai dengan instrument penilaian, akan
tetapi masih ada kesalahan kurang dari 2.

3. Cukup : Apabila peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi
Ayyub dengan baik sesuai dengan instrument penilaian, akan
tetapi masih ada kesalahan kurang dari 5.

4. Kurang : Apabila peserta didik kurang/tidak dapat menceritakan kisah
keteladanan Nabi Ayyub sesuai dengan instrument penilaian.

H. PENGAYAAN

Dalam kegiatan pembelajaran, bagi peserta didik yang sudah menguasai
materi dan bersikap sesuai tujuan pembelajaran, boleh diminta mengerjakan
materi pengayaan yang sudah disiapkan.
Pembelajaran ini, selain pengetahuan tentu lebih menekankan pada
pembentukan sikap, yaitu meneladani Nabi dan Rasul : Nabi Ayyūb a.s.
Apabila hasil pemantauan guru, peserta didik sudah mencapai tujuan
pembelajaran (berdasarkan pengamatan), peserta didik dapat dijadikan tutor
sebaya dalam penanaman nilai-nilai tersebut.

I. REMEDIAL

Bagi peserta didik yang belum menguasai materi, guru terlebih dahulu
mengidentifikasi hal-hal yang belum dikuasai. Berdasarkan itu, peserta didik
kembali mempelajarinya dengan bimbingan guru, dan melakukan penilaian
kembali. Pelaksanaan remedial dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang
disesuaikan, misalnya 30 menit setelah jam belajar selesai.
Hal-hal yang mungkin terjadi adalah peserta didik sudah menguasai
pengetahuan, akan tetapi pengetahuan yang dikuasai tidak tercermin pada
perilakunya. Harapannya, antara pengetahuan dan perilaku harus selaras.



Dalam pendidikan agama Islam keselarasan ini menjadi tuntutan tercapainya
tujuan pendidikan agama Islam. Bila hal ini terjadi, dan tujuan
pembelajarannya menghendaki tercapainya pengetahuan dan sikap, maka
yang perlu mendapat remedial adalah yang belum mencapai tujuan
pembelajaran.

J. INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA

Aktivitas peserta didik di sekolah sebaiknya dikomunikasikan dengan orang
tuanya. Komunikasi ini berguna untuk keterpaduan pembinaan terhadap
peserta didik. Secara teknis, sekolah (guru) dan orang tua menyediakan buku
penghubung. peserta didik diminta memperlihatkan komentar guru pada
buku penghubung kepada orang tuanya dengan memberikan komentar
balasan dan paraf.

Mengetahui,
Kepala SD YPPI

Dra. Nurbaiti Nasution

Perawang, 01 Agustus 2014
Guru Mata Pelajaran PAI

Hasmaruddin, S.Pd.I


