LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
SIKLUS I

	Judul		: Membiasakan perilaku terpuji

Mata Pelajaran	: Pendidikan Agama Islam
Kelas/Semester	: IV/Genap
Waktu		: 2 x 45 menit
Petunjuk belajar (petunjuk peserta didik)
	Baca secara cermat sebelum anda mengerjakan tugas

Kerjakan setiap langkah sesuai tugas
Kumpulkan hasil kerja sesuai dengan jadwal yang ditentukan
Konsultasi dan diskusilah dengan guru dalam mengerjakan tugas
	Kompetensi yang ingin dicapai

	Menjelaskan kisah tobatnya Nabi Adam As, Memahami perilaku tobatnya Nabi Adam As. 

	Indikator

	Menceritakan kisah dan kenabian Adam AS

Membaca ayat tentang tobatnya Nabi Adam AS 
	Informasi Pendukung

	Al Qur’an dan Terjemahan

Buku-buku kisah para Nabi dan Rasul
	Tugas dan langkah kerja

	Pelajari topik tentang membiasakan perilaku terpuji
	Buatlah pokok-pokok yang akan dilaporkan

Lakukan pengumpulan informasi dari berbagai sumber
Susunlah hasil temuan dalam bentuk laporan
	Penilaian

	Tes kinerja individu

presentase
	Tindak lanjut

Jika anda dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan langkah di atas, diperbolehkan untuk melanjutkan pada kegiatan berikutnya sebagai pengayaan, jika belum maka pelajari kembali sebagai remedial.
	Pustaka acuan

Buku Pendidikan Agama Islam untuk kelas IV SD, penerbit Erlangga.











LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
SIKLUS II

Judul		: Membiasakan perilaku terpuji
Mata Pelajaran	: Pendidikan Agama Islam
Kelas/Semester	: IV/Genap
Waktu		: 2 x 45 menit
Petunjuk belajar (petunjuk peserta didik)
	Baca secara cermat sebelum anda mengerjakan tugas

Kerjakan setiap langkah sesuai tugas
Kumpulkan hasil kerja sesuai dengan jadwal yang ditentukan
Konsultasi dan diskusilah dengan guru dalam mengerjakan tugas
	Kompetensi yang ingin dicapai

	Menjelaskan kisah Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak, Menyebutkan teladan yang dapat diambil dari Nabi Muhammad SAW. 

	Indikator

	Menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak
	Menyebutkan teladan yang dapat diambil dari Nabi Muhammad SAW  

	Informasi Pendukung

	Al Qur’an dan Terjemahan

Buku-buku kisah para Nabi dan Rasul
	Tugas dan langkah kerja

	Pelajari topic tentang membiasakan perilaku terpuji
	Buatlah pokok-pokok yang akan dilaporkan

Lakukan pengumpulan informasi dari berbagai sumber
Susunlah hasil temuan dalam bentuk laporan
	Penilaian

	Jenis tes : tertulis (uraian)
	presentase

	Tindak lanjut

Jika anda dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan langkah di atas, diperbolehkan untuk melanjutkan pada kegiatan berikutnya sebagai pengayaan, jika belum maka pelajari kembali sebagai remedial.
	Pustaka acuan

Buku Pendidikan Agama Islam untuk kelas IV SD, penerbit Erlangga.


