
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : SD YPPI
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/Semester : V / I
Tema : Bulan Ramadhan yang Indah
Alokasi Waktu :   3 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 3.5 Mengetahui hikmah puasa
Ramadhan yang dapat
membentuk akhlak mulia

3.5.1 Menyebutkan ketentuan
puasa dengan benar

3.5.2 Menyebutkan amalan-
amalan bulan Ramadhan

3.5.3 Menjelaskan hikmah puasa
Ramadhan

C. Tujuan Pembelajaran
Pertemuan Pertama
1. Menunaikan kewajiban puasa Ramadhan sebagai implementasi dari

pemahaman rukun Islam

Pertemuan Ke dua
1. Menunaikan salat tarawih dan tadarus Al-Qur’an di bulan Ramadhan

sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya

Pertemuan ke Tiga
2. Mengetahui hikmah puasa Ramadhan yang dapat membentuk akhlak mulia

D. Materi Pembelajaran



Pertemuan pertama
- Pengertian puasa

Puasa menurut bahasa adalah menahan
Puasa menurut istilah adalah puasa adalah menahan diri dari makan
minum dan segala hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit pajar
hingga terbenam matahari.

- Dalil yang mewajibkan puasa

              
 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar
kamu bertakwa

- Ketentuan puasa
a. Syarat wajib puasa

1. Beragama Islam
2. Baligh/dewasa
3. Berakal sehat
4. Mampu berpuasa
5. Mengetahui masuk Ramadhanb. Syarat sah puasa
1. Beragama Islam
2. Mumayyiz
3. Suci dari haid dan nifas
4. Pada hari diwajibkan berpuasac. Rukun puasa
1. Niat
2. Menahan diri dari makan, minum dan segala yang membatalkan

pusa dari terbit fajar sampai terbenam mataharid. Sunat-sunat puasa
1. Mengakhirkan makan sahur
2. Menyegerakan berbuka
3. Berbuka dengan yang manis
4. Berdo’a sewaktu berbuka
5. Memperbanyak I’tikaf
6. Memberi makan untuk orang yang berbuka
7. Memperbanyak sedekah dan membaca AlQur’an
8. Melaksanakan sholat sunat tarwih dan witire. Hal-hal yang membatalkan puasa
1. Makan dan minum dengan sengaja
2. Muntah dengan sengaja



3. Hilang akal
4. Murtad
5. Keluar darah haid atau nifasf. Hal-hal yang merusak pahala puasa
1. Berkata bohong
2. Berkata kotor
3. Menggunjing
4. Adu domba
5. fitnah
6. dll.

Pertemuan ke dua
Amalan-amalan di bulan Ramadhan
1. Shalat Tarwih dan Witir
2. Tadarus Al quran
3. Memperbanyak sedekah
4. I’tikaf

Pertemuan ke tiga
Hikmah Puasa
1. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT
2. Melatih sifat jujur
3. Melatih mengendalikan diri
4. Menanam rasa kasih sayang
5. Sehat badan jasmaani dan rohani

E. Metode Pembelajaran

Metode:
1. Tanya Jawab
2. Ceramah
3. Diskusi

Model :
- Model pengajaran discovery learning
- Pendekatan scientific

F. Media Pembelajaran
Poster
Laptop/LCD

Sumber Belajar
1. Buku PAI dan Budi Pekerti PAI Kls V SD
2. Buku Fiqh Islam
3. Al-Qur’an dan Terjemahan



G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan Pertama (1 x 4 Jam Pelajaran)

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. 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 materi puasa Ramadhan;

e. Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan
dicapai yaitu peserta didik dapat mengetahui hikmah
puasa Ramadhan yang dapat membentuk akhlak mulia;

f. Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa
kelompok;

g. Menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan
mencermati, diskusi, presentase, dan menyimpulkan;

h. Mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu bisa berupa
poster, potongan kartu/kertas karton (tulisan yang besar
dan mudah dilihat/dibaca atau gambar), jika
memungkinkan melalui tayangan slide (media LCD
projector).

20
menit

2. Kegiatan Inti

A. Mengamati
 Guru meminta peserta didik memperhatikan dan

mencermati penjelasan seputar puasa Ramadhan melalui
tayangan slide (media LCD projector);

B. Menanya
 Setiap kelompok mempersiapkan pertanyaan tentang

puasa Ramadhan, (pengertian, syarat puasa, syarah sah
puasa, rukun puasa, yang membatalkan puasa dan sunat
puasa);

 Setiap kelompok mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang
telah dipersiapkan kepada kelompok lain. Kelompok lain
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

100
menit



No. Kegiatan Wkt
kepadanya;

 Guru memberikan penguatan dengan menjelaskan tentang
puasa Ramadhan

C. Mengeksperimen/Mengexplorasi

 Peserta didik berdiskusi tentang ketentuan-ketentuan
puasa Ramadhan

 Guru memberikan penguatan terhadap diskusi peserta
didik tentang ketentuan puasa;

 Dengan menggunakan model make a match, guru
membagikan kartu kertas tentang kententuan puasa
Ramadhan yang dicampur secara acak, peserta didik
mengelompokkan masing-masing kartu sesuai dengan
ketentuan puasa Ramadhan (pengertian, syarat puasa,
syarah sah puasa, rukun puasa, yang membatalkan puasa
dan sunat puasa).

D. Asosiasi
 Secara individual maupun kelompok peserta didik

mengetahui pengertian dan ketentuan-ketentuan puasa
Ramadhan;

 Secara individual maupun kelompok peserta didik
menyebutkan pengertian dan ketentuan-ketentuan puasa
Ramadhan

E. Komunikasi.
 Peserta didik menyampaikan hasil diskusi, pemahaman,

pengamatan tentang puasa Ramadhan 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 belum memahami pengertian
dan ketentuan puasa secara baik;

c. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan

10
menit



No. Kegiatan Wkt
berikutnya.

Pertemuan Kedua (1 x 4 Jam Pelajaran)

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. 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 materi sebelumnya tentang amalan-amalan di
bulan Ramadhan (apersepsi);

e. Menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan
mencermati, diskusi, presentase dan demontrasi tentang
amalan-amalan di bulan Ramadhan;.

f. Mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu bisa
berupa tulisan di papan tulis/white board, poster (tulisan
yang besar dan mudah dilihat/dibaca atau gambar), jika
memungkinkan melalui tayangan slide (media LCD
projector).

20
menit

2. Kegiatan Inti

A. Mengamati
 Guru meminta peserta didik mencermati amalan-amalan

baik yang dapat dilakukan di bulan Ramadhan
sebagaimana terdapat dalam buku teks maupun
berdasarkan pengalaman peserta didik itu sendiri;

B. Menanya
 Guru memberikan penguatan kepada peserta didik dengan

melakukan tanya jawab tentang amalan-amalan yang
terdapat dalam bulan Ramadhan

C. Mengeksperimen/Mengexplorasi

100
menit



No. Kegiatan Wkt
 Guru terlebih dahulu meminta peserta didik untuk

mendiskusikan amalan-amalan yang terdapat dibulan
Ramadhan dan menyesuaikannya dengan yang terdapat
dalam buku teks dan pengalaman individualnya

 Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan
yang didapat peserta didik tentang amalan-amalan baik di
bulan Ramadhan;

 Dengan bimbingan guru, setiap kelompok diskusi peserta
didik secara bergantian untuk mempraktikkan amalan-
amalan di bulan Ramadhan (seperti shalat tarwih
berjamaah, tadarus Al-qur’an);

D. Asosiasi
 Secara individu peserta didik menghubungkan amalan-

amalan kebaikan di bulan Ramadhan dengan pengalaman
pribadinya;

 Peserta didik mengemukakan amalan-amalan kebaikan di
bulan Ramadhan sesuai dengan realitas pengalaman
pribadinya;

E. Komunikasi.
 Setiap kelompok peserta didik mempresentasikan hasil

diskusi yang mereka dapatkan tentang amalan-amalan
kebaikan di bulan Ramadhan di hadapan teman-temannya;

 Peserta didik mendemontrasikan amalan-amalan di bulan
Ramadhan (seperti sholat tarwih, tadarus Al-Qur’an)

 Peserta didik yang lain menanggapi hasil peresentase dan
demontrasi tersebut (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 belum memahami amalan-
amalan di bulan Ramadhan secara baik;

c. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan
berikutnya.

10
menit

Pertemuan ke tiga (1 x 4 Jam Pelajaran)

No. Kegiatan Wkt



No. Kegiatan Wkt
1. Pendahuluana. 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. 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 materi sebelumnya tentang amalan-amalan di
bulan Ramadhan (apersepsi);e. Menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan
mencermati, diskusi, dan presentase tentang amalan-
amalan di bulan Ramadhan;.f. Mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu bisa
berupa tulisan di papan tulis/white board, poster (tulisan
yang besar dan mudah dilihat/dibaca atau gambar), jika
memungkinkan melalui tayangan slide (media LCD
projector).

20
menit

2. Kegiatan Inti

A. Mengamati
 Guru meminta peserta didik mencermati hikmah (manfaat)

puasa di bulan Ramadhan sebagaimana terdapat dalam
buku teks maupun berdasarkan pengalaman peserta didik
itu sendiri;

B. Menanya
 Guru memberikan penguatan kepada peserta didik dengan

melakukan tanya jawab tentang hikmah (manfaat) puasa di
bulan Ramadhan

C. Mengeksperimen/Mengexplorasi
 Guru terlebih dahulu meminta peserta didik untuk

mendiskusikan hikmah (manfaat) puasa di bulan
Ramadhan dan menyesuaikannya dengan yang terdapat
dalam buku teks dan pengalaman individualnya

 Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan
yang didapat peserta didik tentang hikmah (manfaat)
puasa di bulan Ramadhan;

D. Asosiasi
 Secara individu peserta didik menghubungkan hikmah

100
menit



No. Kegiatan Wkt
(manfaat) puasa di bulan Ramadhan dengan pengalaman
pribadinya;

 Peserta didik mengemukakan hikmah (manfaat) puasa di
bulan Ramadhan sesuai dengan realitas pengalaman
pribadinya;

E. Komunikasi.
 Setiap kelompok peserta didik mempresentasikan hasil

diskusi yang mereka dapatkan tentang hikmah (manfaat)
puasa di bulan Ramadhan di hadapan teman-temannya;

 Peserta didik yang lain menanggapi hasil peresentase dan
demontrasi tersebut (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 belum memahami hikmah
(manfaat) puasa di bulan Ramadhan secara baik;

c. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan
berikutnya.

10
menit

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

a. Teknik Penilaian : Penilaian diri
b. Bentuk Instrumen : Lembar penilaian diri
c. Kisi-kisi :

No. Sikap/nilai Butir Instrumen

1. Setiap bulan Ramadhan saya melaksanakan puasa Terlampir

2. Setiap malam di  bulan Ramadhan saya melaksanakan shalat
tarwih

Terlampir

3. Setiap malam di  bulan Ramadhan saya tadarus Al-Qur’an Terlampir

4. Setiap bulan Ramadhan saya bersedekah Terlampir

5. Untuk bangun makan sahur saya selalu dibangunkan orang
tua

Terlampir

6. Membatalkan puasa secara sembunyi-sembunyi Terlampir

7. Dari rumah mau melaksanakan shalat tarwih tapi di masjid
bermain-main

Terlampir



8. Orang tua marah kalau tidak berpuasa Terlampir

9. Berkata kotor, berbohong pada saat menjalankan puasa Terlampir

10. Menonton tv, bermain game dari pada aktivitas yang lain 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)
a. Teknik Penilaian : Tes tulisan
b. Bentuk Instrumen : Lembar penilaian tes tulisan
c. Kisi-kisi :

No. Indikator Butir Instrumen
1 Menyebutkan ketentuan puasa

dengan benar
Terlampir

2 Menyebutkan amalan-amalan
bulan Ramadhan

Terlampir

3 Menjelaskan hikmah puasa
Ramadhan

Terlampir

Instrumen: Terlampir

Tugas
 Mengisi rubrik ketentuan puasa dan amalan-amalan baik di bulan Ramadhan

Instrumen: Terlampir

4. Keterampilan (Tes)
a. Teknik Penilaian : Tes Praktik
b. Bentuk Instrumen : Lembar penilaian tes Praktik
c. Kisi-kisi :

No. Indikator Butir Instrumen

1. Menunjukkan hapal niat puasa
dan do’a berbuka puasa

Instrument terlampir



2. Mendemontrasikan sholat
tarwih secara berjamaah

Instrument terlampir

Instrumen: Terlampir

Portofolio
 Membuat paparan tentang kegiatan dalam melaksanakan puasa dan amalan-

amalan baik dibulan Ramadhan

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Lampiran 1 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Spiritual)

Nama Siswa
Kelas / Semester

:
:

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

TeknikPenilaian : Penilaiandiri.
Penilai : Lembar Penilaian diri

NO
.

PERNYATAAN
PILIHAN JAWABAN

SKOR
Ya Jarang Tidak pernah

1 Setiap bulan Ramadhan saya
melaksanakan puasa

2 Setiap malam di  bulan
Ramadhan saya melaksanakan
shalat tarwih

3 Setiap malam di  bulan
Ramadhan saya tadarus Al-
Qur’an

4 Setiap bulan Ramadhan saya
bersedekah

5 Untuk bangun makan sahur saya
selalu dibangunkan orang tua

6 Membatalkan puasa secara
sembunyi-sembunyi

7 Dari rumah mau melaksanakan
shalat tarwih tapi bermain-main

8 Orang tua marah kalau tidak
berpuasa

9 Berkata kotor, berbohong pada
saat menjalankan puasa

10 Menonton tv, bermain game dari
pada aktivitas yang lain

JUMLAH SKOR

KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR

Ya
Jarang
Tidak pernah

= Skor 3
= Skor 2
= Skor 1

Skor yang diperoleh
------------------------- X 3 = ----
Skormaksimal

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  = -----
Skormaksimal

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 Penilaian (Aspek Pengetahuan)

Kelas / Semester : V / Ganjil
KompetensiDasar : 3.5 Mengetahui hikmah puasa Ramadhan yang dapat membentuk

akhlak mulia
Indikator : 3.5.1

3.5.2
3.5.3

Menyebutkan ketentuan puasa dengan benar
Menyebutkan amalan-amalan bulan Ramadhan
Menjelaskan hikmah puasa Ramadhan

TeknikPenilaian : Lisan / Tulisan.
Penilai : Guru



No. Kisi-kisi Instrumen

1. Menyebutkan pengertian puasa Apa pengertian puasa menurut bahasa!
2. Menyebutkan syarat sah puasa Sebutkan syarat-syarat sah puasa!
3. Menyebutkan amalan-amalan baik

dibulan Ramadhan
Sebutkan amalan-amalan yang baik yang
dikerjakan di bulan Ramadhan!

4 Menjelaskan orang yang diperboleh
kan meninggalkan puasa

Jelaskan orang yang diperboleh kan meninggalkan
puasa!

5 Menyebutkan dalil tentang
kewajiban puasa Ramadhan

Sebutkan dalil ayat Al-Qur’an yang mewajibkan
berpuasa!

6 Menjelaskan hikmah puasa Apa saja hikmah puasa Ramadhan? Jelaskan!
7 Dst…..

RUBRIK PENILAIAN

No. Nama Siswa

Kriteria

SkorSangat
Paham

Paham
Kurang
Paham

Tidak
Paham

1
2
3

JUMLAH SKOR

NILAI SKOR SOAL KETERANGAN SKOR NILAI

Setiap soal diberi skor 1 Sangat Paham
Paham
Kurang Paham
Tidak Paham

= Skor 3,6 – 4
= Skor 2,8 – 3,5
= Skor 2 – 2,7
= Skor 0,4 – 1,9

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

Catatan kriteria:
1. Sangat paham : Apabila peserta didik dapat menjawab seluruh soal dengan benar
2. Paham : Apabila peserta didik dapat menjawab 7 - 8 soal dengan benar.
3. Kurang paham : Apabila peserta didik dapat menjawab 5 – 6 soal dengan benar
4. Tidak paham : Apabila peserta didik dapat menjawab 1 - 4 soal dengan benar

Lampiran 3.1 : Instrumen Penilaian penilaian diri (Aspek Pengetahuan)

Beri tanda (V) di kolom setuju atau tidak setuju
No. Uraian Setuju Tidak

Setuju
1. Setiap muslim wajib berpuasa Ramadhan
2. Saat bulan Ramadhan, kita harus memperbanyak

sedekah
3. Seorang pejabat boleh meninggalkan puasa Ramadhan
4. Makan sahur sangat penting bagi orang yang berpuasa
5. Anak yang masih kecil tidak perlu berpuasa
6. dst…..

Lampiran 4 : Instrumen Penilaian (Aspek Keterampilan)

Kelas / Semester : V / Ganjil
KompetensiDasar : 3.5 Mengetahui hikmah puasa Ramadhan yang dapat membentuk

akhlak mulia
Indikator : 3.5.1 Menyebutkan ketentuan puasa dengan benar



3.5.2
3.5.3

Menyebutkan amalan-amalan bulan Ramadhan
Menjelaskan hikmah puasa Ramadhan

TeknikPenilaian : Lisan / Tulisan.
Penilai : Guru

No. Kisi-kisi Instrumen

1. Peserta didik menunjukkan hapal
niat puasa dan do’a berbuka puasa

Menunjukkan hapal niat puasa dan do’a berbuka
puasa

2. Peserta didik mendemontrasikan
sholat tarwih secara berjamaah

Mendemontrasikan sholat tarwih berjamaah baik

RUBRIK PENILAIAN

No. Nama Siswa

Kriteria

SkorSangat
Lancar

Lancar
Kurang
Lancar

Tidak
Lancar

1
2
3

JUMLAH SKOR
KETERANGAN

NILAI
NILAI AKHIR

Sangat Lancar
Lancar
Kurang Lancar
TidakLancar

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

Skor yang diperoleh
------------------------- X 4 = -----
Skormaksimal

Catatan kriteria:1. Sangat lancar : Apabila peserta didik dapat menunjukkan hapal niat puasa
dan do’a berbuka puasa atau mendemontrasikan sholat tarwih
dengan lancar.2. Lancar : Apabila peserta didik dapat menunjukkan hapal niat puasa
dan do’a berbuka puasa serta mendemontrasikan sholat
tarwih, akan tetapi masih ada kesalahan kurang dari 33. Kurang lancar : Apabila peserta didik dapat menunjukkan hapal niat puasa
dan do’a berbuka puasa, akan tetapi mendemontrasikan sholat
tarwih masih ada kesalahan kurang dari 54. Tidak lancar : Apabila peserta didik dapat menunjukkan hapal niat puasa
dan do’a berbuka puasa serta mendemontrasikan sholat
tarwih, akan tetapi masih banyak kesalahan

11. 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 menjalankan kewajibannya berupa ibadah puasa
dan mengamalkan perbuatan baik dalam kehidupannya. Apabila hasil
pemantauan guru, peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajaran
(berdasarkan pengamatan), peserta didik dapat dijadikan tutor sebaya dalam
penanaman nilai-nilai tersebut.



H. 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.

I. 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


