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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP SIKLUS I) 

 
 

Satuan Pendidikan   :   SD Negeri 2 Unaaha 

Mata Pelajaran          : PAI  

Kelas /Semester   :  V/II 

Standar Kompetensi  : Membiasakan Perilaku Terpuji 

Kompetensi Dasar       : Meneladani Perilaku Khalifah Abu Bakar ra. 

Alokasi Waktu       : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 
 

Tujuan Pebelajaran   : 1. Melalui pembelajaran kontekstual, siswa dapat 

meneladani sifat kejujuran Abu Bakar ra. dalam 

kehidupan sehari-hari 

     2. Melalui pembelajaran kontekstual, siswa dapat 

meneladani sifat dermawan Abu Bakar Siddiq ra. dalam 

kehidupan sehari-hari 

     3. Melalui pembelajaran kontekstual, siswa dapat 

meneladani sifat kepemimpinan Abu Bakar ra. dalam 

kehidupan sehari-hari 

     4.  Melalui belajar kelompok, siswa dapat menjelaskan 

keuntungan sifat jujur, dermawan, dan bijaksana 
 

Indikator    : 1. Mampu meneladani sifat kejujuran Abu Bakar ra. 

     2. Mampu meneladani sifat dermawan Abu Bakar ra. 

     3. Mampu meneladani sifat kepemimpinan Abu Bakar ra. 

  

Karakter siswa yang diharapkan  :  Dapat dipercaya ( Trustworthines) , Rasa hormat 

dan perhatian ( respect ) , Tekun ( diligence), 

Tanggung jawab (responsibility), Berani 

(courage), Ketulusan (Honesty),  Integritas 

(integrity) , Peduli (caring) dan Jujur (fairnes). 

 

Materi Pelajaran     : Keteladanan Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ra. 

 

Strategi Pembelajaran 

 Model Pembelajaran : Pembelajaran Kontekstual 

 Metode : Ceramah, tanyajawab, inkuiri, dan diskusi kelompok 

 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 

 Kegiatan Awal 

 Mengawali pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama 
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 Membaca surah pendek dari al-Qur’an 

 Absensi, appersepsi, dan motivasi 

 Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 

 Kegiatan Inti 

 Eksplorasi  

 Dalam kegiatan eksplorasi, guru menggali pengetahuan siswa tentang 

materi tentang keteladanan khalifah Abu Bakar ra. 

 Elaborasi 

 Guru menjelaskan materi pelajaran tentang keteladanan khalifah Abu 

Bakar ra. 

 Membagi siswa dalam sembilan kelompok 

 Membagikan draft materi pelajaran kepada masing-masing kelompok 

 Dalam kelompok siswa membahas materi pelajaran dan menyelesaikan 

tugas yang diberikan oleh guru 

 Dalam kelompok siswa bekerjasama dan saling membelajarkan 

 Konfirmasi 

 Beberapa kelompok secara bergantian untuk tampil mempersentasekan 

materi pelajaran di depan kelas 

 Diskusi kelas, masing-masing kelompok dapat memberikan tanggapan 

untuk perbaikan dan mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh 

kelompok lain. 

 Guru bersama siswa mengembangkan materi pelajaran 

 Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran 

 Kegiatan Akhir 

 Guru melakukan evaluasi penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 

 Guru menutup pembelajaran  

 

Alat / Sumber Belajar: 

1. Buku PAI kelas V 

2. Buku-buku lain yang relevan 

3. Alquran (juz Amma) 

 

Penilaian 

 Penilaian proses  : Lembar pengamatan aktivitas peserta didik 

 Penilaian hasil  : Instrumen tes 
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        Unaaha,   Mei 2016 

Guru PAI       Peneliti, 

 

 

 
Haslinda, S.Pd.I      Jubran   

Nip.        Nim. Kl.14010101002 

 

Mengetahui  

Kepala SDN 2 Unaaha 

 

 

 

 

Yul Mawarti, S.Pd. 

Nip. 197303171997072001 

 

 


