
            SMP SEMESTA BILINGUAL BOARDING SCHOOL (Religion) 

 

LESSON PLAN 
CLASS/ SEMESTER 7/1 DATE    10 - 22 Ags 2015 

MEETING/UNIT Pertemuan ke-2 dan 3 DURATION 4 x 40 menit 

 
Competence 

Standard/ Topic 

Meningkatkan Keimanan kepada Allah SWT melalui Pemahaman Asma’ul Husna 

Basic Competence/  

Sub Topic 

2.1 Menunjukkan tanda-tanda adanya Allah Swt 

2.2 Membaca ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan sifat- sifat Allah Swt 

2.3  Menyebutkan arti ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Swt 

2.4  Menampilkan perilaku sebagai cermin keyakinan akan sifat-sifat Allah Swt 

Objectives 

 

Siswa dapat menunjukkan tanda-tanda adanya Allah Swt baik berdasarkan dalil aqli maupun 

naqli, dan menyebutkan sifat-sifat Allah, ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah, serta 

menampilkan prilaku yang mencerminkan sikap iman kepada Allah. 

Guidance/ Character 

Building  

Religius, jujur, santun, disiplin, tanggung jawab, cinta ilmu, ingin tahu, percaya diri, 

menghargai keberagaman, patuh pada aturan, sosial, bergaya hidup sehat, sadar akan hak dan 

kewajiban, kerja keras, adil dan yakin adanya Allah Swt 
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Learning Method/ Technique : Three Phase Technique 
 

METHOD  ACTIVITIES 

Pre-activities/ Warm up a. Tadarus QS. Ali-Imran [3]: 190-191 dan membaca Cevsen setiap siswa satu lembar. 

b. Mengadakan apersepsi motivasi dan menjelaskan materi yang akan diajarkan beserta 

kompetensi dasar yang akan dicapai. 
Main Activities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEGIATAN INTI 

 Pertemuan Pertama 

EKSPLORASI: 

a. Secara berkelompok, siswa mengadakan observasi (sesuai worksheet siswa, yaitu kaitan 

antara alam semesta dengan sifat wujud Allah Swt) di bawah bimbingan guru di 

lingkungan sekolah (outdoor) 

ELABORASI: 

b. Setiap kelompok siswa meneliti temuannya, kemudian mendiskusikan, serta mencatat 

laporannya ke dalam kertas/worksheet 

KONFIRMASI: 

c. Setiap perwakilan kelompok melaporkan hasil resume/laporannya. Sedangkan para siswa 

lainnya menyimak dan mengomentarinya (berdiskusi).  

d. Siswa menyimak penjelasan  guru (dari powerpoint) tentang materi Iman kepada Allah 

Swt, menyimak film tentang ”Penciptaan Manusia”, serta slide foto tanda-tanda kebesaran 

Allah. 

e. Guru memberikan tugas hafalan sifat-sifat Allah Swt sesuai isi buku. Dan memberikan 

tugas kepada siswa terpilih untuk presesntasi sifat-sifat Allah Swt. 

 

 Pertemuan Kedua 

EKSPLORASI: 

a. Satu kelompok siswa yang telah ditugasi pada minggu sebelumnya, mereka 

mempresentasikan materi sifat-sifat Allah Swt sesuai isi buku paket. 

b. Para siswa menyimak, mempelajari, dan menelaah materi tersebut, serta 

mendiskusikannya 

ELABORASI: 

c. Siswa melaporkan hafalannya, dan guru mencatatnya sebagai nilai harian 

KONFIRMASI: 

d. Guru menyimpulkan seluruh materi dalam bentuk powerpoint dan siswa menyimaknya. 
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Closing a. Di bawah bimbingan guru, siswa menyimpulkan materi pembelajaran pada saat itu 

b. Post Test: tes ringan (kuis) tentang materi yang telah diberikan. 

 
Note: -Materials, quiz, homework have to be enclosed   - Assesment format depends on the subject teacher 
 

References 
 

1. Mp3 Al-Qur’an (QS. Ali-Imran [3]: 190) 

2. Buku Paket PAI SMP Kelas VII (Multahim, dkk. Pendidikan Agama Islam untuk 

SMP Kelas VII, Jakarta: Yudistira, 2007, hlm 10-28 ) 

3. Powerpoint PAI SMP Karya Guru. 
4. Video “Penciptaan Alam Semesta” dan Keajaiban Allah di Alam 

5. Slide foto tanda-tanda kebesaran Allah 
Equipments/ Media 
 

1. Komputer/Laptop dan LCD Projector 

2. Alat-alat tulis: Kertas dan ballpoint 

3. Alam (lingkungan/taman sekitar sekolah) 
           Semarang, 10 Agustus 2015 

Education Coordinator         Subject Teacher  
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