
 
 

 

 

SILABUS  
 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Bukittinggi 
Mata Pelajaran :  Muatan Lokal Ketr. Pertanian. 
Kelas  / Semester :  VII ( tujuh ) /  ganjil. 
Tahun Pelajaran : 2010 / 2011 

1. Standar Kompetensi  : 1. Memahami bermacam-macam buah-buahan yang bermanfaat bagi kehidupan   masyarakat sehari-hari. 
 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
No 

Kompetensi Dasar 
1.1 Mendiskripsikan aneka 

ragam jenis buah- 
buahan yang 
bermanfa’at. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengaplikasikan tata 
1.2 cara pembibitan 

tanaman buah -buahan 
yang bermanfa ’at. 

Materi Pembelajaran 
Konsep, Buah- 
buahan yang ber 
manfa’at. 

 
 
 
 

Prosedur, 3 ma  
cam manfa’at me  
makan buah-buah  
an bagi kesehatan  
tubuh. 

 
 
 

Prinsip, pelaksana 
an pemilihan buah 
untuk dijadikan 
bibit. 

TM 
Melalui ceramah dan  
informasi guru siswa  
mampu men jelaskan  
pengertian buah-buah  
an yang berman fa’at  
dengan tepat. ( religi  
us, menghargai, tole  
ransi ). 

Melalui diskusi siswa  
menuliskan 3 macam  
manfa’at memakan  
buah-buahan bagi  
kesehatan dengan  
benar.( demokratis,  
keingin tahuan dan  
saling menghargai,  
mensykusri Tuhan ).  
Setelah membaca  
buku sumber dan 
diskusi siswa mampu  
menampilkan cara  
memilih buah yang  
telah matang dan 
dijadikan bibit dengan 
baik.( keingin tahuan, 
menghargai, 
demokratis dan cinta 
lingkungan ). 

Melalui informasi,  
diskusi dan menga 
mati lingkungan siswa 
menentukan buah 
yang sudah dapat  
dijadikan bibit dengan  
baik. ( kreatif, cinta 

PT KMTT 
- Menugaskan - Memberikan 
siswa untuk pertanyaan 
mengamati untuk dijawab 
buah-buahan . sesuai 

pemahaman 
- Menulsikan siswa 
berapa macam masing- 
jenis pepaya masing 
yang anda tentang 
temukan dan buah-buahan 
sebutkan ciri- yang 
ciri dan bermanfa’at 
perbedaan satu bagi 
dengan yang kesehatan  
lainnnya.  manusia. 

Indikator 
Menjelaskan pengertian 
buah-buahan yang 
bermanfa’at bagi  
kehidupan manusia. 

 

Menyebutkan 3 macam 
manfa’at memakan 
buah-buahan bagi 
kesehatan tubuh 
manusia. 

 

Menerapkan 
pelaksanaan pemilihan 
buah yang sudah matang 
untuk dijadikan bibit 
tanaman. 

 

Melakukan pengolahan 
tanah untuk proses 
penyemaian bibit 
tanaman buah-buahan. 

 

Melakukan proses 
penyemaian tanaman 
buah-buahan. 

 

Melakukan pengolahan 
tanah / lahan untuk 
ditanami. 

Penilaian KKM 
Waktu 

Tes 66 2 jam 
Psikomo pel.  
tor. 

Tes 
afektif 

 
Tes 
kognitif. 

Tes lisan  
Tes 

tertulis.  

Sikap. 

Penampil 64 10 jam  
an.  pel. 

Sumber 
Buku- 
buku 
tentang  
buah- 
buahan. 

 
Informa  
si guru. 

Penga  
matan  
lingkun  
gan. 

 
 

Sda.  



 
 
 
 
 
tanah air, menghargai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Mengolah tanah untuk 
ditanami jenis buah- 
buah an yang 
bermanfa’at. 

 

Prosedur, pengola 
han tanah untuk pe 
nyemaian tanaman 
buah-buahan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosedur, penye  
maian tanaman  
buah-buahan. 

 
 
 
 

Prosedur, pengola  
han tanah / lahan  
yang kan ditanami. 

dan religius ). 

Melalui informasi  
dan praktek siswa  
mampu mengerja  
kan pengolahan ta  
nah untuk penyema  
ian buah-buahan  
dengan baik. 

Dengan praktek  
pengolahan tanah,  
siswa mampu me 
mahami jenis tanah 
dan olahan tanah 
yang baru dapat di 
semaikan bibit 
buah-buahan 
dengan benar.( ker  
ja sama, meng har  
gai, cinta lingkung  
an, dan kretaif ).  
Setelah berdikusi  
dan informasi guru,  
siswa mampu mela  
kukan penyemaian  
bibit tanaman buah 
-bauhan dengan  
baik. 

Melalui praktek  
pengolahan tanah,  
siswa mampu me  
mahami jenis tanah  
dan dengan benar.  
Melalui praktek sis  
wa mampu men  
cangkul dan meng  
olah tanah dengan  
sungguh-sungguh  
untuk dapat ditana  
mi sesuai bimbing  
an guru dengan  
baik. 

 

-Memberi tugas - 
siswa untuk Menyebutkan 
mengamati tata cara 
para petani di menanam biji 
lingkungan buah di 
masing- dalam poly 
masing, dan back dan 
membuat menjelaskan 
catatan bibit yang 
bagaimana bagaimana 
cara memilih yang sudah 
bibit salah satu siap untuk 
buah-buahan disemaikan di 
yang biasa polyback. 
ditanam di 
pekarangan 
rumah. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Memberi  
siswa tugas 
untuk mencoba  
menanam biji  
pepaya di poly  
back di rumah  
masing-masing  
dan mencatat  
perkembangan  
nya dan waktu- 
waktu yang 
dibutuhkan  
untuk setiap 
perkembangan. 

Melakukan pemindahan 
dari semaian ke lahan 
yang akan ditanami. 

 

Melakukan praktek 
penanaman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tes 64 12 jam 
psikomot pel.  
or. 

 
Tes 
penampil  
an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sda.  



 
 
 
 

Fakta, pemindahan Melalui arahan 
dari semai ke guru siswa mampu 
lahan yang akan melakukan pemin 
ditanami. dahan bibit yang su 

dah tumbuh ke ta 
nah yang sudah di 
olah dengan benar. 

Prosedur, praktek Melalui praktek pe 
penanaman. mindahan bibit 

yang sudah tumbuh  
siswa mampu mela  
kukan penanaman  
dengan baik.  

Setelah praktek pe  
nanaman siswa  
mampu membuat  
kesimpulan berupa  
catatan mulai dari  
penyemaian sam  
pai penanaman di  
lahan yang sudah  
ditentukan dengan  
benar.  
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