Silabus PAI kelas VIII
SMP Budi Mulia Dua Yogyakarta
No
1.

Materi
Hukum
Qalqalah
dan Ra

Kopetensi Dasar
Menjelaskan hukum
bacaan qalqalah dan
ra
Menerapkan hukum
bacaan qalqalah dan
ra dalam bacaan
surah-surah
AlQur’an dengan benar

2.

Beriman
kepada
kitab-kitab
Allah

Menjelaskan
pengertian beriman
kepada kitab-kitab
Allah, SWT.
Menyebutkan nama
kitab-kitab Allah,
Swt yang diturunkan
kepada para Rasul
Menampilkan sikap
mencintai Al-Qur’an

Kegiatan
Pembelajaran
Siswa mencari lafal-lafal
yang mengandung
hukum bacaan qal-qalah
dan ra.

Indikator
Mampu menjelaskan
hukum bacaan qalqalah
dan ra

Siswa mengindetikasi
hukum bacaan qalqalah
dan ra

Mampu menerapkan
hukum bacaan qalqalah
dan ra dalam membaca
Al-Qur’an.

Siswa menerapkan
hukum bacaan qalqalah
dan ra dalam membaca
Al-Qur’an.
Siswa menjelaskan
pengertian beriman
kepada kitab-kitab Allah
swt.

Mampu menjelaskan
pengertian beriman
kepada kitab-kitab
Allah swt.

Siswa menyebutkan
nama
kitab-kitab Allah swt.
Yang diwahyukan
kepada para
rasul, serta rasul yang
menerimanya.

Mampu menyebutkan
nama kitab-kitab Allah
swt. yang diwahyukan
kepada para rasul dan
rasul yang
menerimanya

Alokasi
Waktu
4 jam
pelajaran

4 jam
pelajaran

Penilaian

Sumber Ajar

Tes tulis
 Agama Islam
dan latihan
Penuntun
Akhlaq 2,
Multahim, dkk,
Yudistira, hlm.
2 -5
 Tim Agama,
Agama Islam
Penyejuk
Qalbu,
Yudistira, hlm:
9
Tes
terlulis,
dan proses

 Tim Abdi
Guru, Ayo
belajar Agama
Islam untuk
SMP kelas
VIII, Erlangga,
hlm. 7-9

sebagai kitab Allah
Siswa menyebutkan
beberapa contoh sikap
yang mencerminkan
cinta Al-Qur’an
3

4.

Zuhud dan
Tawakkal

Perilaku
Tercela

Menjelaskan
pengertian zuhud
dan tawakal

Siswa menjelaskan
pengertian zuhud dan
tawakal.

Terbiasa berperilaku
yang mencerminkan
cinta Al-Qur’an dalam
kehidupan sehari-hari
Mampu menjelaskan
pengertian zuhud dan
tawakal.

Menampilkan contoh Siswa menampilkan
perilaku zuhud dan
contoh zuhud dan
tawakal
tawakal.

Mampu mengidentifikasi
perilaku zuhud dan
tawakal.

Membiasakan
perilaku zuhud dan
tawakal

Siswa menyebutkan
beberapa contoh
perilaku
zuhud dan tawakal.

Terbiasa berperilaku
zuhud dan tawakal
dalam kehidupan
sehari-hari.

Menjelaskan
pengertian ananiah,
gadab, hasad, gibah,
dan namimah

Siswa menjelaskan
pengertian ananiah,
gadab, hasad, gibah, dan
namimah.

Mampu menjelaskan
pengertian ananiah,
gadab, hasad, gibah,
dan namimah.

Menyebutkan
contoh-contoh
perilaku ananiah,
gadab, hasad, gibah,
dan namimah

Siswa menyebutkan
contoh-contoh perilaku
ananiah, gadab, hasad,
gibah, dan namimah.

Mampu
mengidentifikasi
perilaku ananiah,
gadab, hasad, gibah,
dan namimah.

Menghindari
perilaku ananiah,

Siswa menjelaskan tata
cara menghindari
perilaku ananiah, gadab,

Mampu menghindari
perilaku ananiah,

2 jam
pelajaran

Tes tulis
dan lisan

 Agama Islam
Penuntun
Akhlaq 2,
Multahim, dkk,
Yudistira, hlm.
25-27

2 jam
pelajaran

Ters tulis
dan lisan

 Tim Abdi
Guru, Ayo
belajar Agama
Islam untuk
SMP kelas
VIII, Erlangga,
Hlm 35-49

5.

6.

Shalat
Sunnah

Macammacam
Sujud

gadab, hasad, gibah,
dan namimah
Menjelaskan
ketentuan salat sunah
rawatib

hasad, gibah, dan
Siswa menjelaskan
pengertian salat sunah
rawatib.

gadab, hasad, gibah,
dan namimah
Mampu menjelaskan
pengertian salat sunah
rawatib

Mempraktikkan salat
sunah rawatib

Siswa menjelaskan
ketentuan salat sunah
rawatib.

Mampu menjelaskan
ketentuan-ketentuan
salat sunah rawatib

Siswa mempraktikkan
salat sunah rawatib.
Siswa menjelaskan
pengertian sujud syukur,
sahwi, dan tilawah.

Terbiasa mengerjakan
salat sunah rawatib
Mampu menjelaskan
pengertian sujud syukur,
sahwi, dan tilawah

Siswa menjelaskan tata
cara sujud syukur,
sahwi, dan tilawah

Mampu menjelaskan tata
cara sujud syukur,
sahwi, dan tilawah

Menjelaskan
pengertian sujud
syukur, sahwi, dan
tilawah
Menjelaskan tata
cara sujud syukur,
sahwi, dan tilawah

Puasa
Wajib dan
Sunnah

Menjelaskan
ketentuan puasa

Siswa menjelaskan
ketentuan puasa wajib.

Mempraktikkan
puasa wajib

Siswa mempraktikkan
puasa wajib pada
saatnya nanti.

Menjelaskan

Praktik
dan lisan

 Tim Abdi
Guru, Ayo
belajar Agama
Islam untuk
SMP kelas
VIII, Erlangga,
hlm 56

2 jam
pelajaran

Praktik

 Agama Islam
Penuntun
Akhlaq 2,
Multahim, dkk,
Yudistira,Hlm
62

2 jam
pelajaran

Tertulis
dan
praktik

 Agama Islam
Penuntun
Akhlaq 2,
Multahim, dkk,
Yudistira,Hlm
76

Terbiasa mengerjakan
sujud syukur, sahwi, dan
tilawah

Mempraktikkan
sujud syukur, sahwi,
dan tilawah
7.

2 jam
pelajaran

Mampu menjelaskan
ketentuan-ketentuan
puasa wajib
Mampu mengerjakan
puasa wajib pada
saatnya nanti

ketentuan puasa
sunah Senin- Kamis,
Syawal, dan Arafah
Mempraktikkan
puasa sunah
Senin-Kamis,
Syawal, dan
Arafah
8.

9.

Zakat
Fitrah dan
Mal

Sejarah
Perjuangan
Rasulullah

Menjelaskan
pengertian zakat
fitrah dan zakat mal

Siswa menjelaskan
ketentuan puasa sunah
Senin-Kamis, Syawal,
dan Arafah.
Siswa mempraktikkan
puasa sunah SeninKamis, Syawal, dan
Arafah pada saatnya
nanti

Siswa menjelaskan
pengertian zakat fitrah
dan zakat mal
Siswa membedakan
Membedakan antara antara zakat fitrah dan
zakat fitrah dan zakat zakat mal.
mal
Siswa menjelaskan
Menjelaskan orangorang-orang yang berhak
orang yang berhak
menerima zakat fitrah
menerima zakat
dan zakat mal.
fitrah dan zakat mal
Siswa mempraktikkan
Mempraktikkan
zakat fitrah dan zakat
zakat fitrah dan
mal.
zakat mal
Menceritakan sejarah Siswa menceritakan
perjuangan Nabi
sejarah perjuangan Nabi
Muhammad saw.
Muhammad saw. Dalam
Dalam membangun
membangun masyarakat
masyarakat melalui
melalui ekonomi dan
ekonomi dan
perdagangan.

Mampu menjelaskan
ketentuan puasa sunah
Senin-Kamis, Syawal,
dan Arafah
Terbiasa mengerjakan
puasa sunah SeninKamis, Syawal, dan
Arafah
Mampu menjelaskan
pengertian zakat fitrah
dan zakat mal

2 jam
pelajaran

Mampu membedakan
antara zakat fitrah dan
zakat mal
Mampu menjelaskan
orang-orang yang berhak
menerima zakat fitrah
dan zakat mal
Mampu mempraktikkan
zakat fitrah dan zakat
mal
Mampu menceritakan
sejarah perjuangan Nabi
Muhammad saw. dalam
membangun masyarakat
melalui ekonomi dan
perdagangan

2 jam
pelajaran

tertulis

 Agama Islam
Penuntun
Akhlaq 2,
Multahim, dkk,
Yudistira,Hlm.
93
 Tim Abdi
Guru, Ayo
belajar Agama
Islam untuk
SMP kelas
VIII, Erlangga,
hlm. 87
 Tim Abdi
Guru, Ayo
belajar Agama
Islam untuk
SMP kelas
VIII, Erlangga.

perdagangan
Siswa meneladani
Meneladani
perjuangan Nabi
perjuangan Nabi
Muhammad saw. dan
Muhammad saw. dan para sahabat di Madinah
para sahabat di
Madinah

Rabu, 5 Juli 2012
Guru Pengampu

Wibisono

Mampu meneladani
perjuangan Nabi
Muhammad saw. Dan
para sahabat di Madinah

Mengetahui
Kepala Sekolah SMP Budi Mulia Dua

Junita W Arfani

PROGRAM SEMESTER PAI KELAS 8
SEMESTER I T.A 2011-2012
SMP BUDI MULIA DUA YOGYAKARTA
NO.
1.

MINGGU
KE:
4

TATAP
MUKA
KE:
1

JUMLAH
JAM
2 X 40
menit

TOPIK

KEGIATAN

Hukum qal qalah dan Siswa mencari lafal-lafal
ra’
yang mengandung hukum
bacaan qal-qalah dan ra.

ASSIGMENT PLANNER
Mencari contoh hukum qal qalah
dan ra dalam al Quran

Siswa mengindetikasi hukum
bacaan qalqalah dan ra

2.

1

2

2X40
menit

Iman kepada hari akhir

Siswa menerapkan hukum
bacaan qalqalah dan ra
dalam membaca Al-Qur’an.
Siswa menjelaskan pengertian Membuat makalah dan presentasi
beriman kepada kitab-kitab
kelompok
Allah swt.
Siswa menyebutkan nama
kitab-kitab Allah swt. Yang
diwahyukan kepada para
rasul, serta rasul yang
menerimanya.

Siswa menyebutkan
beberapa contoh sikap
yang mencerminkan cinta AlQur’an
3.

3

3

2x40
menit

Zuhud dan tawakkal

Siswa menjelaskan
pengertian zuhud dan
tawakal.

Mengerjakan tugas/soal

Siswa menampilkan
contoh zuhud dan tawakal.
Siswa menyebutkan
beberapa contoh perilaku
zuhud dan tawakal.
4.

1

4

2x40
menit

Sifat tercela

Siswa menjelaskan
pengertian ananiah,
gadab, hasad, gibah, dan
namimah.

Siswa membuat naskah drama
tentang sifat ananiah,, gadab, hasad,
gibah,
dan,
namimah
dan
memerankannya

Siswa menyebutkan
contoh-contoh perilaku
ananiah, gadab, hasad,
gibah, dan namimah.

5.

2

5

2x40
menit

Shalat sunnah rawatib

Siswa menjelaskan tata
cara menghindari perilaku
ananiah, gadab, hasad, gibah,
dan
Siswa menjelaskan pengertian Praktik shalat rawatib
salat sunah rawatib.
Siswa menjelaskan ketentuan
salat sunah rawatib.

6.

3

6

2X40
Menit

Siswa mempraktikkan salat
sunah rawatib.
Mampu menjelaskan
pengertian sujud syukur,
sahwi, dan tilawah

Praktik sujid sahwi, sujud sukur,
dan sujud tilawah

Mampu menjelaskan tata
cara sujud syukur, sahwi, dan
tilawah

7.

4

7

2X40
Menit

Terbiasa mengerjakan sujud
syukur, sahwi, dan tilawah
Siswa menjelaskan ketentuan
puasa wajib.

Mengerjakan soal

Siswa mempraktikkan puasa
wajib pada saatnya nanti.
Siswa menjelaskan ketentuan
puasa sunah Senin-Kamis,
Syawal, dan Arafah.

8.

1

8

Siswa mempraktikkan puasa
sunah Senin- Kamis, Syawal,
dan Arafah pada saatnya
nanti
Mampu menjelaskan
pengertian zakat fitrah dan
zakat mal
Mampu membedakan antara
zakat fitrah dan zakat mal
Mampu menjelaskan orangorang yang berhak menerima

Mengerjakan soal

zakat fitrah dan zakat mal

9.

2

9

Mampu mempraktikkan zakat
fitrah dan zakat mal
Mampu menceritakan sejarah
perjuangan Nabi Muhammad
saw. dalam membangun
masyarakat melalui ekonomi
dan perdagangan

Membuat makalah dan presentasi
kelompok

Mampu meneladani
perjuangan Nabi Muhammad
saw. Dan para sahabat di
Madinah

Rabu, 5 Juli 2012
Guru Pengampu

Wibisono

Mengetahui
Kepala Sekolah SMP Budi Mulia Dua

Junita W Arfani

