
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah  :  

Mata Pelajaran   : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas/ Semester  : VIII/1 

Materi Pokok    :  Perilaku Jujur dan Adil 

Alokasi Waktu  : 2 Pertemuan (6 Jam Pelajaran) 

Kode KD  : 1.6, 2.6, 3.6, 4.6. 

 

A. Tujuan Pembelajaran  

Melalui model pembelajaran berbasis online dan praktik, peserta didik mampu: 

1. Membaca do’a dan Q.S. Al-Maidah (5): 8 dengan khusyu. 

2. Menunjukan perilaku jujur dan adil 

3. Menyebutkan arti jujur dan adil dengan tepat 

4. Menjelaskan keuntungan berperilaku jujur dan adil dengan baik 

5. Menguraikan akibat orang tidak berperilaku jujur dan adil dengan tepat 

6. Mengungkapkan satu dalil naqli tentang jujur dan adil dengan benar 

7. Menyajikan contoh cara berperilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari 

 

B.  Langkah-Langkah (Kegiatan) Pembelajaran 

      1. Kegiatan Pendahuluan:  

          a. Melalui apliksi Google classroom dan WA grup, guru membuka pembelajaran dengan 

mengucap salam, dilanjutkan dengan berdo’a sebelum belajar dan pembacaan tadarus 

Q.S. Al-Maidah (5): 8  
          b. Melakukan appersepsi dan memotivasi. 

          c. Menyampaikan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan tahapan kegiatan yang akan 

dilaksanakan dalam pembelajaran. 

       2. Kegiatan Inti: 

           Pertemuan pertama: 

a. Peserta didik  membaca materi tentang jujur, dan adil dari buku paket/bahan ajar yang 

tersedia. 

b. Peserta didik bertanya jawab dengan guru tentang  materi yang telah dibaca  

penguatan melalui apliksi Google class Room dan WA  Grup 

c. Guru memberikan tugas mencari kisah nyata orang-orang terdahulu maupun sekarang 

yang memiliki sifat jujur dan adil, kemudian menuliskam dalam bemtuk lembaran  

dan mengirimkan hasilnya melalui Geogle classroom dan WA grup. 

          Pertemuan kedua: 

a. Peserta didik mengumpulkan tugas yang telah diberikan pada pekan sebelumnya 

tentang kisah nyata orang-orang terdahulu maupun sekarang yang memiliki sifat jujur 

dan adil dalam  bentuk lembaran dan dikirim melalui Geogle calasroom dan WA 

Grup. 

        3. Kegiatan Penutup 

a. Peserta didik mengerjakan tes akhir (post test) secara online melalui Google 

Classroom PAI SM Kelas VIII atau melalui Quizizz dan lainnya. 

b. Peserta didik dan guru bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa kifaratul 

majlis. 

 

C. Penilaian Pembelajaran 

       1. Sikap Spiritual : Observasi dengan menggunakan Jurnal. 

       2. Sikap Sosial : Observasi dengan menggunakan jurnal (Nilai Karakter: jujur dan adil ) 

       3. Pengetahuan : Tes Tertulis dan penugasan online melalui GC PAI 8/Guizizz/lainnya. 

       4. Keterampilan : Produk Video dan atau Audio menceritakan kisah nyata. 

 

       Siak,   Juli 2020 

Mengetahui;          Guru Mata Pelajaran, 

Kepala SMP……….    

 

           …………………….          ………………………………… 

 


