
            SMP SEMESTA BILINGUAL BOARDING SCHOOL (Religion) 

 

LESSON PLAN 
CLASS/ SEMESTER 7/1 DATE     

MEETING/UNIT Pertemuan Ke-14, 15 dan 16 DURATION 6 x 40 menit 

 
Competence 

Standard/ Topic 

4.  Memahami Tatacara Shalat Jama’ah dan Munfarid (Sendiri). 

Basic Competence/  

Sub Topic 

4.1  Menjelaskan pengertian shalat jama’ah dan munfarid (sendiri) 

4.2  Mempraktikkan shalat jama’ah dan shalat munfarid (sendiri) 

Objectives 

 

Siswa dapat menjelaskan pengertian shalat berjama’ah dan shalat munfarid, serta dasar 

hukumnya, keutamaan ketentuan-ketentuan shalat berjama’ah, tatacara shalat berjama’ah dan 

shalat munfarid, dan dapat mempraktikkan shalat berjama’ah dan shalat munfarid 

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 secara sadar menunaikan shalat berjamaah 
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Learning Method/ Technique : Three Phase Technique 
 

METHOD  ACTIVITIES 

Pre-activities/ Warm up a. Tadarus (QS. Al-Baqarah [2]: 43-46) dan Cevsen masing-masing satu lembar 

b. Mengadakan apersepsi, motivasi, dan pre test dan menjelaskan materi yang akan 

diajarkan beserta kompetensi dasar yang akan dicapai. 
Main Activities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEGIATAN INTI 

Pertemuan Pertama: 

EKSPLORASI: 

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

mempresentasikan materi tentang Sholat Berjama’ah dalam bentuk slide presentasi 

PowerPoint (*.ppt)  dengan menggunakan komputer/laptop dan LCD Projector 

b. Para siswa menyimak penjelasan tentang materi tersebut 

ELABORASI: 

c. Guru menjelaskan syarat sah shalat berjamaah, tata cara shalat berjamaah, membuat 

shaff dalam shalat, jenis-jenis makmum dalam bentuk powerpoint. 

d. Guru mempraktikkan di depan siswa tata cara shalat berjamaah dengan memanggil 

beberapa siswa yang jadi relawan. 

KONFIRMASI: 

e. Secara bersama-sama, para siswa mempraktekkan tata cara sholat berjama’ah (2 roka’at) 

dan guru menilai gerakan sholatnya (di mushala) 

f. Siswa diberi PR untuk menghafalkan zikir setelah shalat atau tesbihat pendek yang biasa 

dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di asrama. 

 

Pertemuan Kedua: 

EKSPLORASI: 

a. Setiap orang diberi kesempatan 10 menit untuk membaca buku paketnya 

b. Guru mengecek hasil bacaan siswa dengan cara memberikan beberapa pertanyaan 

seputar isi buku. 

ELABORASI: 

a. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok disesuaikan dengan jumlah siswa 

b. Secara kelompok, setiap siswa menyetorkan hafalan bacaan & dzikir/do’a ba’da sholat 

kepada ketua kelompoknya 

KONFIRMASI: 

a. Ketua kelompok menyimak bacaan para anggota kelompok dan mencatat penilaian pada 

Work Sheet/format penilaian hafalan bacaan sholat. Kemudian setiap ketua menyetorkan 

hafalannya di hadapan guru sekaligus menyerahkan data nilai hafalan anggota 

kelompoknya. 

b. Guru menginformasikan bahwa pertemuan selanjutnya akan uji kompetensi 
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Pertemuan Ketiga: 

EKSPLORASI: 

a. Guru mereview pemahaman siswa tentang shalat berjamaah dan munfarid 

ELABORASI: 

b. Guru menayangkan video Khazanah Trans7 tentang shalat berjamaah 

c. Guru dan siswa membahas isi video tersebut 

KONFIRMASI: 

a. Uji Kompetensi 
Closing a. Di bawah bimbingan guru, siswa menyimpulkan/merefleksi materi pembelajaran pada 

saat itu 

b. Muroja’ah bacaan shalat dan dzikir/do’a ba’da sholat 
 
Note: -Materials, quiz, homework have to be enclosed   - Assesment format depends on the subject teacher 
 

References 
 

1. Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah [2]: 43-46) 

2. Cevsen 

3. Buku Paket PAI SMP Kelas VII (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti, Jakarta: Kemdikbud, hlm 46-59) 

4. Powerpoint PAI SMP karya guru 

5. Khazanah; Shalat Berjamaah 

Equipments/ Media 
 

6. Komputer/Laptop dan LCD Projector 

7. Alat-alat tulis 

8. Musholla 
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