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MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR…….TAHUN 2014 

 
TENTANG  

KURIKULUM MADRASAH 2013  
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB  

 
ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH  SWT. 

MENTERI AGAMA  REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : Bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai dengan standar 

nasional pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama Republik 
Indonesia tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama 
Islam dan Bahasa Arab. 

 
Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);     

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);  

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);  

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan 
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);  

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013; 

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Instansi Vertikal  Kementerian Agama; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 
tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; 
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8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 
tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 
tentang Standar Penilaian Pendidikan; 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 
tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah 
Ibtidaiyah; 

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 
tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah 
Pertama/Madrasah Tsanawiyah; 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 
tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah 
Atas/Madrasah Aliyah. 

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81-A Tahun 2013 
tentang Implementasi Kurikulum Sekolah /Madrasah 
 

 
MEMUTUSKAN:  

 
Menetapkan :  KURIKULUM MADRASAH 2013 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB  
 

Pasal 1  
 

(1) Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah dilaksanakan 
berdasarkan Kurikulum 2013 yang berlaku secara nasional. 

(2) Kurikulum Madarasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di 
Madrasah mencakup Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Standar Isi, Standar Proses, 
dan Standar Penilaian Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. 

(3) Kurikulum Madarasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. 
 

Pasal 2  
 

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Agama ini, maka Peraturan Menteri Agama Republik 
Indonesia  Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi 
Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
 

Pasal 3  
Peraturan ini mulai berlaku pada tahun pelajaran 2014/2015. Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita 
Negara Republik Indonesia.  
 

Ditetapkan di Jakarta            
Pada tanggal ……..…….. 2014 
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
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  SURYADHARMA ALI 
 
Diundangkan di Jakarta pada tanggal ………………………… 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR…. 
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LAMPIRAN 
 

PERATURAN MENTERI AGAMA  REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ….. TAHUN 2014 

 
TENTANG  

KURIKULUM MADRASAH 2013  
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  DAN BAHASA ARAB  

 
 

BAB  I 
KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM  2013 

 
A. Pendahuluan 

1. Kerangka Umum 
Kerangka dasar kurikulum Madrasah merupakan landasan filosofis, sosiologis, 
psikopedagogis dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur 
kurikulum. Sedang struktur kurikulum Madrasah merupakan pengorganisasian 
kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar dan kompetensi dasar pada setiap 
Madrasah. 
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab dalam segala urusan yang menjadi tanggung jawabnya.  
Untuk mencapai tujuan tersebut, madrasah adalah salah satu bagian penting dari sistem 
pendidikan di Indonesia. Lebih khusus lagi porsi bidang studi Pendidikan Agama Islam 
(PAI) yang cukup besar, dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia 
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 

 
2. Latar Belakang Pengembangan  

a. Pengertian Kurikulum  
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional,  kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 
isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.  
Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah 
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang 
kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.  

 
b. Rasional Pengembangan  

1)  Tantangan Pengembangan 
Pendidikan Agama Islam sangat dibutuhkan bagi umat Islam, agar dapat 
memahami secara benar ajaran Islam sebagai agama yang sempurna ((kwmil), 
kesempurnaan ajaran Islam yang dipelajari secara integral (kwffah) diharapkan 
dapat meningkatkan kualitas umat Islam dalam keseluruhan aspek kehidupanya. 
Agar ajaran Islam dapat dipelajari secara efektif dan efisien, maka perlu 
dikembangkan kurikulum pendidikan agama Islam sesuai dengan perkembangan 
dan tuntutan zaman. Demikian pula dengan mata pelajaran Bahasa Arab yang 
sangat diperlukan sebagai alat untuk mempelajari dan mendalami sumber-sumber 
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primer dari Pendidikan Agama Islam yang menggunakan Bahasa Arab terutama 
Al-Qur’an dan Hadis. 
Selain  adanya  ketentuan  legal-formal yang  mengharuskan  adanya  perubahan  
dan penyempurnaan kurikulum,  masyarakat  Indonesia  dan  masyarakat  dunia  
mengalami  perubahan  yang sangat  cepat  dan dalam dimensi  yang beragam  
terkait dengan    kehidupan    individual,    masyarakat,    bangsa,    dan    umat  
manusia. Fenomena globalisasi yang membuka batas-batas fisik (teritorial) negara 
dan bangsa dipertajam dan dipercepat oleh kemajuan teknologi, terutama 
teknologi informasi dan komunikasi.  
Kemajuan ilmu pengetahuan memperkuat dampak globalisasi dan kemajuan 
teknologi tersebut. Perubahan yang terjadi dalam dua dasawarsa terakhir 
mengalahkan kecepatan dan dimensi perubahan yang terjadi dalam kehidupan 
manusia di abad-abad sebelumnya. Perubahan tersebut telah menjangkau 
kehidupan manusia dari tingkat global, nasional, dan regional serta dari 
kehidupan sebagai umat manusia, warga negara, anggota masyarakat dan pribadi. 
Perubahan dan penyempurnaan tersebut menjadi penting seiring dengan 
kontinuitas segala kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan perkembangan 
masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya pada tataran lokal, 
nasional, regional, dan global di masa depan.  
Jenlink (1995) mengungkapkan bahwa the future will bedramatically different 
from the present, and it is already calling us into preparation for major changes 
being brought to life by forces of change that will require us to transcend current 
mindsets of the world we know --- masa depan akan berbeda secara dramatis dari 
masa sekarang, dan itu akan menuntut untuk dipersiapkan antisipasi terjadinya  
perubahan penting pada kehidupan. Dengan terjadinya perubahan 
tersebutdiperlukan usaha untuk  mengalihkan pola pikir dalam menatap tentang 
dunia yang begitu cepat mengalami perobahan hingga saat ini dan yang akan 
datang. 
Pendidikan yang dalam hal ini kurikulum madrasah sebagai the heart of education 
(Klein, 1992) harus mempersiapkan generasi bangsa yang mampu hidup dan 
berperan aktif dalam kehidupan lokal, nasional, dan lokal yang mengalami 
perubahan dengan cepat tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Oliva (1982), 
kurikulum perlu memperhatikan perubahan yang terjadi di masyarakat, ilmu 
pengetahuan, kepemimpinan, dan politik. Perubahan yang dikemukakan di atas 
memberikan landasan kuat bagi perubahan suatu kurikulum di lingkungan 
madrasah. 
Kenyataan adanya amanat legal dan kehidupan manusia yang berubah cepat yang 
menyebabkan perubahan dan penyempurnaan kurikulum madrasah merupakan 
suatu keniscayaan yang tak dapat dihindari. Atas dasar itu, rancangan konseptual 
dan kontekstual penyempurnaan kurikulum menjadi suatu keniscayaan yang harus 
disiapkan secara matang.  
Dengan adanya dokumen kurikulum PAI dan Bahasa Arab ini, Kementerian 
Agama telah berupaya untuk mentransformasikan pemikiran yang menjembatani 
segala sesuatu yang telah ada saat ini (what it is) dengan segala sesuatu yang 
seharusnya ada di masa yang akan datang (what should be next) dalam suatu 
rancangan kurikulum yang fungsional dan aktual dalam kehidupan. 
Sesuai dengan arah kebijakan dan penugasan secara khusus, selanjutnya 
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menjabarkan aspek yang berkenaan dengan 
pengembangan kurikulum dan penguatan pelaksanaan kurikulum satuan 
pendidikan dengan melakukan rekonseptualisasi ide kurikulum, desain kurikulum, 
implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. 
Rekonseptualisasi ide kurikulum merupakan penataan ulang pemikiran teoritik 
kurikulum berbasis kompetensi. Teori mengenai kompetensi dan kurikulum 
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berbasis kompetensi diarahkan kepada pikiran pokok bahwa konten kurikulum 
adalah kompetensi, dan kompetensi diartikan sebagai kemampuan melakukan 
sesuatu (ability to perform) berdasarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 
Hal tersebut terumuskan dalam Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar 
(KD). 
Ketetapan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Agama 
memperlihatkan arah yang jelas bahwa kurikulum baru yang dikembangkan perlu 
mempedulikan aspek-aspek potensi manusia yang terkait dengan domain sikap 
untuk pengembangan soft-skills yang seimbang dengan hard-skills, seiring dengan 
ruh Pendidikan Agama Islam itu sendiri. 
Desain pengembangan kurikulum baru harus didasarkan pada pengertian bahwa 
kurikulum adalah suatu pola pendidikan yang utuh untuk jenjang pendidikan 
tertentu. Desain ini menempatkan mata pelajaran sebagai organisasi konten 
kurikulum yang terbuka dan saling mempengaruhi. Desain kurikulum yang akan 
digunakan untuk mengembangkan kurikulum baru harus mampu mengaitkan 
antar konten kurikulum baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. 
Selanjutnya dalam pengembangan kurikulum keseluruhan dimensi kurikulum, 
yaitu ide, desain, implementasi dan evaluasi kurikulum, direncanakan dalam satu 
kesatuan. Hal inilah sebenarnya yang menjadi inti dari pengembangan kurikulum 
(curriculum development). 
Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan 
yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Di samping 
itu, dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman, perlu adanya 
penyempurnaan pola pikir dan penguatan tata kelola kurikulum serta pendalaman 
dan perluasan materi. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya 
penguatan proses pembelajaran dan penyesuaian beban belajar agar dapat 
menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. 

 
2) Penyempurnaan Pola Pikir  

Untuk memenuhi pengembangan kerangka berpikir yang sesuai dengan 
kebutuhan, maka kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola 
pikir sebagai berikut:  
a) pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat 

pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap 
materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama;  

b) pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi 
pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan 
alam, sumber/media lainnya);   

c) pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta 
didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat 
dihubungi serta diperoleh melalui internet);    

d) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran 
peserta didik aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran 
pendekatan sains);  

e) pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim);  
f) pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat 

multimedia;  
g) pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (users) 

dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap 
peserta didik;  

h) pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (monodiscipline) menjadi 
pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (multidisciplines); dan  
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i) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.  
 

3) Penguatan Tata Kelola  
Pelaksanaan kurikulum selama ini telah menempatkan kurikulum sebagai daftar 
mata pelajaran. Pendekatan Kurikulum 2013 diubah sesuai dengan kurikulum 
satuan pendidikan. Oleh karena itu dalam Kurikulum 2013 dilakukan penguatan 
tata kelola sebagai berikut:   
a) tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang 

bersifat kolaboratif;  
b) penguatan manajeman madrasah melalui penguatan kemampuan manajemen 

kepala madrasah sebagai pimpinan kependidikan (educational leader); dan  
c) penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses 

pembelajaran.  
 

4) Penguatan Materi  
Penguatan materi sebagai proses tersistem dalam pembelajaran untuk 
memberikan bobot penguasaan materi esensial ataupun non esensial. Penguatan 
materi  dimaksudkan untuk memperdalam dan memperluas tingkat penguasaan 
sesuai kmpetensi dasar. Secara operasional penguatan materi dilakukan dengan 
cara pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik.   

 
3. Karakteristik Kurikulum  

Kurikulum 2013 ini dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:  
1. mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa 

ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;  
2. madrasah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar 

terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke 
masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar;  

3. mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam 
berbagai situasi di madrasah dan masyarakat;  

4. memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan;  

5. kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut 
dalam kompetensi dasar mata pelajaran;  

6. kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian (organizing elements) 
kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran 
dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;  

7. kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling 
memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar mata pelajaran dan 
jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).  

 
4. Tujuan Kurikulum  

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki 
kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, 
inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.  

B. Kerangka Dasar  
1. Landasan Filosofis  

Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik 
yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi 
peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan 
lingkungan alam di sekitarnya.    
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Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah 
dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan 
seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum 
dalam tujuan pendidikan nasional.   
Pada dasarnya tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik 
untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. 
Berdasarkan hal tersebut, Kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai 
berikut: 
a. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa 

kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan Kurikulum 2013 dikembangkan 
berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun 
kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih 
baik di masa depan. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depan 
selalu menjadi kepedulian kurikulum, hal ini mengandung makna bahwa kurikulum 
adalah rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda 
bangsa. Dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi muda bangsa menjadi tugas 
utama suatu kurikulum. Untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan 
peserta didik, Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang 
memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang 
diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, dan pada waktu bersamaan 
tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang 
yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini.  

b. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi 
ini, prestasi anak bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu 
yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik.  Proses 
pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 
mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir rasional dan 
kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, 
didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang ditentukan 
oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan psikologis serta 
kematangan fisik peserta didik. Selain mengembangkan kemampuan berpikir rasional 
dan cemerlang dalam akademik, Kurikulum 2013 memposisikan keunggulan budaya 
tersebut  dipelajari untuk  menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan 
dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat 
sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa masa kini.  

c. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan 
kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan 
bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran 
disiplin ilmu (essentialism). Filosofi ini mewajibkan kurikulum memiliki nama mata 
pelajaran yang sama dengan nama disiplin ilmu, selalu bertujuan untuk 
mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik.  

d. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik 
dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, 
sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat 
dan bangsa yang lebih baik (experimentalism and social reconstructivism).  

Dengan filosofi ini, Kurikulum 2013 bermaksud untuk mengembangkan potensi peserta 
didik menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di 
masyarakat, dan untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik.  
Dengan demikian, Kurikulum 2013 menggunakan filosofi sebagaimana di atas dalam 
mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam beragama, seni, kreativitas, 
berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi inteligensi yang sesuai dengan diri seorang 
peserta didik dan diperlukan masyarakat, bangsa dan umat manusia.   
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 2.  Landasan Teoritis Kurikulum  
Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” (standard-
based education), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (competency-based 
curriculum). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional 
sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, 
standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana 
dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian 
pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman 
belajar seluasluasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk 
bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak.  
Kurikulum 2013 menganut: (1) pembelajaan yang dilakukan guru (taught curriculum) 
dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di madrasah, 
kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar langsung peserta didik (learned-
curriculum) sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta 
didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi 
dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum.  

 
 3.  Landasan Yuridis  

Landasan yuridis Kurikulum 2013 adalah:  
1.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5410);  

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 141);  

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 142);  

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013; 

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Instansi Vertikal  Kementerian Agama; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang 
Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang 
Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang 
Standar Penilaian Pendidikan; 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang 
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; 
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12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang 
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 
Tsanawiyah; 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang 
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 2013 tentang 
Implementasi Kurikulum Sekolah /Madrasah. 

 
 
C. Struktur Kurikulum  

1. Kompetensi Inti Kurikulum  
Sejalan dengan filosofi progresivisme dalam pendidikan, Kompetensi Inti ibaratnya 
adalah anak tangga yang harus ditapaki peserta didik untuk sampai pada kompetensi 
lulusan jenjang Madrasah Ibtidaiyah sampai pada jenjang Madrasah Aliyah. Kompetensi 
Inti (KI) meningkat seiring dengan meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan 
dengan meningkatnya kelas. Melalui Kompetensi Inti, integrasi vertikal berbagai 
kompetensi dasar (KD) pada kelas yang berbeda dapat dijaga.  
Sebagai anak tangga menuju ke kompetensi lulusan multidimensi, Kompetensi Inti juga 
memiliki multidimensi. Untuk kemudahan operasionalnya, kompetensi lulusan pada 
ranah sikap dipecah menjadi dua. Pertama, sikap spiritual yang terkait dengan tujuan 
pendidikan nasional membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. Kedua, sikap 
sosial yang terkait dengan tujuan pendidikan nasional membentuk peserta didik yang 
berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.  
Kompetensi Inti bukan untuk diajarkan melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran 
berbagai kompetensi dasar dari sejumlah mata pelajaran yang relevan. Dalam hal ini mata 
pelajaran diposisikan sebagai sumber kompetensi. Apapun yang diajarkan pada mata 
pelajaran tertentu pada suatu jenjang kelas tertentu hasil akhirnya adalah Kompetensi Inti 
yang harus dimiliki oleh peserta didik pada jenjang kelas tersebut. Tiap mata pelajaran 
harus mengacu pada Kompetensi Inti yang telah dirumuskan. Karena itu, semua mata 
pelajaran yang diajarkan dan dipelajari pada kelas tersebut harus berkontribusi terhadap 
pembentukan Kompetensi Inti.  
Kompetensi Inti akan menagih kepada tiap mata pelajaran apa yang dapat 
dikontribusikannya dalam membentuk kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh peserta 
didik. Ibaratnya, Kompetensi Inti adalah pengikat berbagai kompetensi dasar yang harus 
dihasilkan dengan mempelajari tiap mata pelajaran serta berfungsi sebagai integrator 
horizontal antar mata pelajaran.  
Dalam konteks ini, kompetensi inti adalah bebas dari mata pelajaran karena tidak 
mewakili mata pelajaran tertentu. Kompetensi Inti menyatakan kebutuhan kompetensi 
peserta didik, sedangkan mata pelajaran adalah pasokan kompetensi. Dengan demikian, 
kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi (organising element) kompetensi 
dasar. Sebagai unsur pengorganisasi, Kompetensi Inti merupakan pengikat untuk 
organisasi vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar.  
Organisasi vertikal kompetensi dasar adalah keterkaitan kompetensi dasar satu kelas 
dengan kelas di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar yaitu terjadi suatu akumulasi 
yang berkesinambungan antar kompetensi yang dipelajari peserta didik. Organisasi 
horizontal adalah keterkaitan antara kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan 
kompetensi dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu kelas yang sama sehingga 
terjadi proses saling memperkuat. 
Rumusan Kompetensi Inti dalam buku ini menggunakan notasi: 1) KI-1 untuk 
Kompetensi Inti sikap spiritual, 2) KI-2 untuk Kompetensi Inti sikap sosial, 3) KI-3 untuk 
Kompetensi Inti pengetahuan (pemahaman konsep), 4) KI-4 untuk kompetensi inti 
keterampilan. Urutan tersebut mengacu pada urutan yang disebutkan dalam Undang-
undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa 
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kompetensi terdiri dari kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan.  
Selanjutnya Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah dirumuskan untuk jenjang 
satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 
Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dipergunakan untuk 
merumuskan kompetensi dasar (KD) yang diperlukan untuk mencapainya. Mengingat 
standar kompetensi lulusan harus dicapai pada akhir jenjang. Sebagai usaha untuk 
memudahkan operasional perumusan kompetensi dasar, diperlukan tujuan antara yang 
menyatakan capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas pada setiap jenjang 
Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs),Madrasah Aliyah (MA), dan 
Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas 
dari Kelas I sampai VI, Kelas VII sampai dengan IX, Kelas X sampai dengan Kelas XII 
disebut dengan Kompetensi Inti. 
 
a. Tabel Kompetensi Inti Madrasah Ibtidaiyah (MI) 
 

KOMPETENSI INTI 
KELAS I 

KOMPETENSI INTI  
KELAS II  

KOMPETENSI INTI  
KELAS III  

1.  Menerima dan 
menjalankan ajaran 
agama yang 
dianutnya. 

1.  Menerima dan 
menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya. 

1.   Menerima dan 
menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya. 

2.  Memiliki perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggung jawab, 
santun, peduli, dan 
percaya diri dalam 
berinteraksi dengan 
keluarga, teman, dan 
guru. 

2.  Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan 
keluarga, teman, dan 
guru. 

2.   Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam 
berinteraksi dengan 
keluarga, teman, guru dan 
tetangganya. 

3.  Memahami 
pengetahuan faktual 
dengan cara 
mengamati 
(mendengar, melihat, 
membaca) dan 
menanya berdasarkan 
rasa ingin tahu 
tentang dirinya, 
makhluk ciptaan 
Tuhan dan 
kegiatannya, dan 
benda-benda yang 
dijumpainya di rumah 
dan di sekolah. 

3.  Memahami 
pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati 
[mendengar, melihat, 
membaca] dan 
menanya berdasarkan 
rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan 
benda-benda yang 
dijumpainya di rumah 
dan di sekolah. 

3.  Memahami pengetahuan 
faktual dengan cara 
mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan 
menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan 
dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan 
di sekolah. 

 

4.  Menyajikan 
pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang 
jelas dan logis, dalam 
karya yang estetis, 
dalam gerakan yang 
mencerminkan anak 
sehat, dan dalam 

4.  Menyajikan 
pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang 
jelas dan logis, dalam 
karya yang estetis, 
dalam gerakan yang 
mencerminkan anak 
sehat, dan dalam 

4.   Menyajikan pengetahuan 
faktual dalam bahasa 
yang jelas, sistematis dan 
logis, dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan 
yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan 
yang mencerminkan 
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tindakan yang 
mencerminkan 
perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia.  

tindakan yang 
mencerminkan perilaku 
anak beriman dan 
berakhlak mulia. 

perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia. 

 

KOMPETENSI INTI  
KELAS IV 

KOMPETENSI INTI  
KELAS V  

KOMPETENSI INTI  
KELAS VI  

1.  Menerima, 
menjalankan, dan 
menghargai ajaran 
agama yang dianutnya  

1.  Menerima, 
menjalankan, dan 
menghargai ajaran 
agama yang dianutnya. 

1.  Menerima, menjalankan, 
dan menghargai ajaran 
agama yang dianutnya 

2.  Menunjukkan 
perilaku jujur, 
disiplin, tanggung 
jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri 
dalam berinteraksi 
dengan keluarga, 
teman, guru, dan 
tetangganya. 

2.  Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan 
keluarga, teman, guru, 
dan tetangganya serta 
cinta tanah air. 

2.  Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam 
berinteraksi dengan 
keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya serta cinta 
tanah air. 

3.  Memahami 
pengetahuan faktual 
dengan cara 
mengamati dan 
menanya berdasarkan 
rasa ingin tahu 
tentang dirinya, 
makhluk ciptaan 
Tuhan dan 
kegiatannya, dan 
benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, 
di sekolah dan tempat 
bermain. 

3.  Memahami 
pengetahuan faktual 
dan konseptual dengan 
cara mengamati dan 
mencoba berdasarkan 
rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan 
benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, 
di sekolah dan tempat 
bermain. 

3.  Memahami pengetahuan 
faktual dan konseptual 
dengan cara mengamati 
dan menanya berdasarkan 
rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di 
sekolah dan tempat 
bermain. 

 

4.  Menyajikan 
pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang 
jelas, sistematis dan 
logis, dalam karya 
yang estetis, dalam 
gerakan yang 
mencerminkan anak 
sehat, dan dalam 
tindakan yang 
mencerminkan 
perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia. 

4.  Menyajikan 
pengetahuan faktual 
dan konseptual dalam 
bahasa yang jelas, 
sistematis, logis dan 
kritis   dalam karya 
yang estetis, dalam 
gerakan yang 
mencerminkan anak 
sehat, dan dalam 
tindakan yang 
mencerminkan perilaku 
anak beriman dan 
berakhlak mulia. 

4.  Menyajikan pengetahuan 
faktual dan konseptual 
dalam bahasa yang jelas, 
sistematis,  logis dan 
kritis,dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan 
yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan 
yang mencerminkan 
perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia. 

 
b. Tabel  Kompetensi Inti Madrasah Tsanawiyah (MTs) 
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KOMPETENSI INTI  
KELAS VII  

KOMPETENSI INTI  
KELAS VIII  

KOMPETENSI INTI  
KELAS IX  

1.  Menghargai dan 
menghayati ajaran 
agama yang dianutnya 

1.  Menghargai dan 
menghayati ajaran agama 
yang dianutnya 

1.  Menghargai dan 
menghayati ajaran agama 
yang dianutnya 

2. Menghargai dan 
menghayati perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggung jawab, 
peduli (toleransi, 
gotong royong), 
santun, percaya diri, 
dalam berinteraksi 
secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaannya 

2. Menghargai dan 
menghayati perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya 
diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaannya 

2. Menghargai dan 
menghayati perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, 
percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial 
dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 

3.  Memahami 
pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan 
prosedural) 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya terkait 
fenomena dan 
kejadian tampak mata 

3.  Memahami dan 
menerapkan pengetahuan 
(faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 

3.  Memahami dan 
menerapkan pengetahuan 
(faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian 
tampak mata 

4. Mencoba, mengolah, 
dan menyaji dalam 
ranah konkret 
(menggunakan, 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, 
membaca, 
menghitung, 
menggambar, dan 
mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari 
di sekolah dan sumber 
lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori. 

4. Mengolah,  menyaji dan 
menalar  dalam ranah 
konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, 
menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang 
sama dalam sudut 
pandang/teori. 

4. Mengolah,  menyaji dan 
menalar dalam ranah 
konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, 
menggambar, dan 
mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain 
yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 

 
c. Tabel Kompetensi Inti Madrasah Aliyah (MA) 
 

KOMPETENSI  INTI 
KELAS X 

KOMPETENSI  INTI 
KELAS XI 

KOMPETENSI  INTI 
KELAS XII 

1.  Menghayati dan 1.  Menghayati dan 1.  Menghayati dan 
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KOMPETENSI  INTI 
KELAS X 

KOMPETENSI  INTI 
KELAS XI 

KOMPETENSI  INTI 
KELAS XII 

mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya  

mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya 

mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya  

2.  Menghayati dan 
mengamalkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, 
toleran, damai), santun, 
responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai 
permasalahan dalam 
berinteraksi secara 
efektif dengan 
lingkungan sosial dan 
alam serta dalam 
menempatkan diri 
sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan 
dunia. 

2.  Menghayati dan 
mengamalkan perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, 
damai), santun, 
responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian 
dari solusi atas 
berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi 
secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan 
alam serta dalam 
menempatkan diri 
sebagai cerminan 
bangsa dalam 
pergaulan dunia. 

2.  Menghayati dan 
mengamalkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, 
damai), santun, responsif 
dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai 
permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 

3.  Memahami, 
menerapkan, 
menganalisis 
pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa 
ingintahunya tentang 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan 
kejadian, serta 
menerapkan 
pengetahuan prosedural 
pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya 
untuk memecahkan 
masalah 

3.  Memahami, 
menerapkan, dan 
menganalisis 
pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, 
dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan 
humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, 
kenegaraan, dan 
peradaban terkait 
penyebab fenomena 
dan kejadian, serta 
menerapkan 
pengetahuan prosedural 
pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan 
minatnya untuk 
memecahkan masalah. 

3.  Memahami, menerapkan,  
menganalisis dan 
mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena 
dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah. 

4.  Mengolah, menalar, dan 
menyaji dalam ranah 
konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 

4.  Mengolah, menalar, 
dan menyaji dalam 
ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait 

4.  Mengolah, menalar, 
menyaji, dan mencipta 
dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan 
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KOMPETENSI  INTI 
KELAS X 

KOMPETENSI  INTI 
KELAS XI 

KOMPETENSI  INTI 
KELAS XII 

pengembangan dari 
yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, 
dan mampu 
menggunakan metode 
sesuai kaidah keilmuan. 

dengan pengembangan 
dari yang dipelajarinya 
di sekolah secara 
mandiri, bertindak 
secara efektif dan 
kreatif, serta mampu 
menggunakan metode 
sesuai kaidah keilmuan. 

pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri serta 
bertindak secara efektif dan 
kreatif, mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 

 
2. Mata Pelajaran Madrasah 

Kompetensi Dasar dibutuhkan untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan melalui 
Kompetensi Inti. Selain itu, Kompetensi Dasar diorganisir ke dalam berbagai mata 
pelajaran yang pada gilirannya berfungsi sebagai sumber kompetensi. Mata pelajaran 
yang dipergunakan sebagai sumber kompetensi tersebut harus mengacu pada ketentuan 
yang tercantum pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 
2003, khususnya ketentuan pada Pasal 37.  
Selain jenis mata pelajaran yang diperlukan untuk membentuk kompetensi, juga 
diperlukan beban belajar per minggu dan per semester atau per tahun. Beban belajar ini 
kemudian didistribusikan ke berbagai mata pelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi 
yang diharapkan dapat dihasilkan oleh tiap mata pelajaran. 

 
 

a. Beban Belajar dan Struktur Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah (MI) 
 

MATA PELAJARAN  

ALOKASI WAKTU  
BELAJAR PER-MINGGU  

I  II  III IV V VI 

Kelompok A      

1.  Pendidikan Agama Islam       

 a. Al-Qur’an Hadis 2 2 2 2 2 2 

 b. Akidah Akhlak 2 2 2 2 2 2 

 c. Fikih 2 2 2 2 2 2 

 d. Sejarah Kebudayaan Islam - - 2 2 2 2 

2.  Pendidikan Pancasila dan Kewarga negaraan  5 5 6 5 5 5 

3.  Bahasa Indonesia  8 9 10 7 7 7 

4. Bahasa Arab 2 2 2 2 2 2 

5.  Matematika  5 6 6 6 6 6 

6.  Ilmu Pengetahuan Alam  - - - 3 3 3 

7.  Ilmu Pengetahuan Sosial  - - - 3 3 3 

Kelompok B      

1.  Seni Budaya  dan Prakarya 4 4 4 5 5 5 

2.  Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan  4 4 4 4 4 4 
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Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu  34 36 40 43 43 43 
 

Keterangan:  
o Mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya dapat memuat Bahasa Daerah.Selain 

kegiatan intrakurikuler seperti yang tercantum di dalam struktur kurikulum di atas, 
terdapat pula kegiatan ekstrakurikuler  Madrasah Ibtidaiyah antara lain Pramuka 
(Wajib), Usaha Kesehatan  Sekolah, Kegiatan Rohani Islam (Rohis) dan lain 
sebagainya. 

o Kegiatan ekstra kurikuler yaitu, Pramuka (utama), Unit Kesehatan Madrasah, Palang 
Merah Remaja, Kegiatan Rohani Islam (Rohis),Olahraga,Kesenian,Karya Ilmiah 
Remaja, Olimpiade dan yang lainnya adalah dalam rangka mendukung pembentukan 
kepribadian, kepemimpinan  dan sikap sosial peserta didik, terutamanya adalah sikap 
peduli. Di samping itu juga dapat dipergunakan sebagai wadah dalam penguatan 
pembelajaran berbasis pengamatan maupun dalam usaha memperkuat kompetensi 
keterampilannya dalam ranah konkrit. Dengan demikian kegiatan ekstra kurikuler ini 
dapat dirancang sebagai pendukung kegiatan kurikuler.  

o Mata pelajaran Kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya 
dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran Kelompok B yang terdiri atas mata 
pelajaran Seni Budaya dan Prakarya serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 
Kesehatan adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat 
dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah.  

o Bahasa Daerah sebagai muatan lokal dapat diajarkan secara terintegrasi dengan mata 
pelajaran Seni Budaya dan Prakarya atau diajarkan secara terpisah apabila daerah 
merasa perlu untuk memisahkannya. Satuan pendidikan dapat menambah jam 
pelajaran per minggu sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan tersebut.  

o Sebagai pembelajaran tematik terpadu, angka jumlah jam pelajaran per minggu untuk 
tiap mata pelajaran adalah relatif. Guru dapat menyesuaikannya sesuai kebutuhan 
peserta didik dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan.  

o Jumlah alokasi waktu jam pembelajaran setiap kelas merupakan jumlah minimal yang 
dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan peserta didik.  

Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 
satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran.  
1.  Beban belajar di Madrasah Ibtidaiyah dinyatakan dalam jam pembelajaran per 

minggu.  
a.  Beban belajar satu minggu Kelas I adalah 34 jam pembelajaran.  
b.  Beban belajar satu minggu Kelas II adalah 36 jam pembelajaran.  
c.  Beban belajar satu minggu Kelas III adalah 40 jam pembelajaran.  
d.  Beban belajar satu minggu Kelas IV, V, dan VI adalah 43 jam pembelajaran, 

Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 35 menit.  
2.  Beban belajar di Kelas I, II, III, IV, dan V dalam satu semester paling sedikit 18 

minggu dan paling banyak 20 minggu.  
3.  Beban belajar di kelas VI pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling 

banyak 20 minggu.  
4.  Beban belajar di kelas VI pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling 

banyak 16 minggu.  
5.  Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling 

banyak 40 minggu.  
 
b. Beban Belajar dan Struktur Kurikulum Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Berdasarkan kompetensi inti disusun mata pelajaran dan alokasi waktu yang sesuai 
dengan karakteristik satuan pendidikan. Susunan mata pelajaran dan alokasi waktu 
untuk Madrasah Tsanawiyah sebagaimana tabel berikut.   
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B. Tabel : Mata Pelajaran Madrasah Tsanawiyah 

MATA PELAJARAN 
ALOKASI WAKTU BELAJAR 

PER MINGGU 
VII VIII IX 

Kelompok A       
1. Pendidikan Agama Islam       
  a. Al-Qur’an Hadis 2 2 2 
  b. Akidah Akhlak 2 2 2 
  c. Fiqih 2 2 2 
  d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 
2. Pedidikan Pancasila dan Kewarga negaraan 3 3 3 
3. Bahasa Indonesia 6 6 6 
4. Bahasa Arab 3 3 3 
5. Matematika 5 5 5 
6. Ilmu Pengetahuan Alam 5 5 5 
7. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 
8. Bahasa Inggris 4 4 4 
Kelompok B       
1. Seni Budaya 3 3 3 

2. 
Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan 3 3 3 

3. Prakarya 2 2 2 
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu 46 46 46 

 
Keterangan:  
• Mata pelajaran Seni Budaya dapat memuat Bahasa Daerah.  Selain kegiatan 

intrakurikuler seperti yang tercantum di dalam struktur kurikulum diatas, terdapat 
pula kegiatan ekstrakurikuler Madrasah Tsanawiyah antara lain Pramuka (Wajib), 
Usaha Kesehatan Sekolah, dan Palang Merah Remaja dan lain sebagainya. 

• Kegiatan ekstra kurikule, yaitu; Pramuka (utama), Unit Kesehatan Sekolah, Palang 
Merah Remaja, Badan Kegiatan Rohani Islam (Rohis)  dan yang lainnya adalah 
dalam rangka mendukung pembentukan sikap kepribadian, kepemimpinan dan sikap 
sosial peserta didik, terutamanya adalah sikap peduli. Disamping itu juga dapat 
dipergunakan sebagai wadah dalam penguatan pembelajaran berbasis pengamatan 
maupun dalam usaha memperkuat kompetensi keterampilannya dalam ranah konkrit. 
Dengan demikian kegiatan ekstra kurikuler ini dapat dirancang sebagai pendukung 
kegiatan kurikuler.  

• Mata pelajaran Kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya 
dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran Kelompok B yang terdiri atas mata 
pelajaran Seni Budaya dan Prakarya serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 
Kesehatan adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh 
pusat dan dilengkapi dengan muatan lokal yang dikembangkan oleh Pemerintah 
Daerah.  

• Bahasa Daerah sebagai muatan lokal dapat diajarkan secara terintegrasi dengan mata 
pelajaran Seni Budaya dan Prakarya atau diajarkan secara terpisah apabila daerah 
merasa perlu untuk memisahkannya. Satuan pendidikan dapat menambah jam 
pelajaran per minggu sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan tersebut.  
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• Sebagai pembelajaran tematik terpadu, angka jumlah jam pelajaran per minggu untuk 
tiap mata pelajaran adalah relatif. Guru dapat menyesuaikannya sesuai kebutuhan 
peserta didik dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan.  

• Jumlah alokasi waktu jam pembelajaran setiap kelas merupakan jumlah minimal 
yang dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan peserta didik.  

• Muatan pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah yang berbasis pada konsep-konsep 
terpadu dari berbagai disiplin ilmu untuk tujuan pendidikan adalah mata pelajaran 
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).  

• Pada hakikatnya IPA dan IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran dalam bentuk 
integrated sciences dan integrated social studies. Muatan IPA berasal dari disiplin 
Biologi, Fisika, dan Kimia, sedangkan muatan IPS berasal dari Sejarah, Ekonomi, 
Geografi, dan Sosiologi. Kedua mata pelajaran tersebut merupakan program 
pendidikan yang berorientasi aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, 
kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli dan 
bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam.  

• Tujuan pendidikan IPS menekankan pada pemahaman tentang bangsa, semangat 
kebangsaan, patriotisme, dan aktivitas masyarakat di bidang ekonomi dalam ruang 
atau space wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

• Tujuan pendidikan IPA menekankan pada pemahaman tentang lingkungan dan alam 
sekitar beserta kekayaan yang dimilikinya yang perlu dilestarikan dan dijaga dalam 
perspektif biologi, fisika, dan kimia. Integrasi berbagai konsep dalam mata pelajaran 
IPA dan IPS menggunakan pendekatan trans-disciplinarity di mana batas-batas 
disiplin ilmu tidak lagi tampak secara tegas dan jelas, karena konsepkonsep disiplin 
ilmu berbaur dan/atau terkait dengan permasalahanpermasalahan yang dijumpai di 
sekitarnya. Kondisi tersebut memudahkan pembelajaran IPA dan IPS menjadi 
pembelajaran yang kontekstual.  

• Pembelajaran IPS diintegrasikan melalui konsep ruang, koneksi antarruang, dan 
waktu. Ruang adalah tempat di mana manusia beraktivitas, koneksi antarruang 
menggambarkan mobilitas manusia antara satu tempat ke tempat lain, dan waktu 
menggambarkan masa di mana kehidupan manusia itu terjadi.  

• Pembelajaran IPA diintegrasikan melalui konten biologi, fisika, dan kimia. 
Pengintegrasian dapat dilakukan dengan cara connected, yakni pembelajaran 
dilakukan pada konten bidang tertentu (misalnya fisika), kemudian konten bidang 
lain yang relevan ikut dibahas. Misalnya saat mempelajari suhu (konten fisika), 
pembahasannya dikaitkan dengan upaya makhluk hidup berdarah panas 
mempertahankan suhu tubuh (konten biologi), serta senyawa yang digunakan di 
dalam sistem Air Condition (konten kimia). 

Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 
satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran. 
1. Beban belajar di /Madrasah Tsanawiyah dinyatakan dalam jam pembelajaran per 

minggu. Beban belajar satu minggu Kelas VII, VIII, dan IX adalah 46 jam 
pembelajaran. Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 40 menit.  

2. Beban belajar di Kelas VII, VIII, dan IX dalam satu semester paling sedikit 18 
minggu dan paling banyak 20 minggu.  

3. Beban belajar di kelas IX pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling 
banyak 20 minggu.  

4. Beban belajar di kelas IX pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling 
banyak 16 minggu.  

5. Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling 
banyak 40 minggu. 
 

a. Beban Belajar dan Struktur Kurikulum Madrasah Aliyah (MA) 
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Beban belajar dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu selama satu semester. 
Beban belajar di Madrasah Aliyah untuk kelas X, XI, dan XII sekurang-kurangnya 
masing-masing 51 jam per minggu. Durasi satu jam pelajaran untuk Madrasah Aliyah  
adalah 45 menit.  
Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam, Peminatan Ilmu-ilmu Sosial, serta 
Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya. satu semester terdiri atas 18 minggu, beban 
belajar ini terdiri atas Kelompok Mata Pelajaran Wajib A dan B dengan durasi 33 jam 
pelajaran untuk kelas X dan 31 untuk kelas XI dan XII. Kelompok Mata Pelajaran 
Peminatan dengan durasi 12 jam pelajaran untuk kelas X dan 16 jam pelajaran untuk 
kelas XI dan XII. Sedangkan  Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman 6 jam pelajaran 
untuk kelas X dan 4 jam pelajaran untuk kelas XI dan XII. Jumlah jam pelajaran di 
atas adalah beban minimal, sehingga melalui pendekatan kurikulum tingkat satuan 
pendidikan, pengelola dengan persetujuan komite dan orangtua peserta didik  dapat 
menambah jam pelajaran sesuai kebutuhan. 
Kelompok Peminatan Ilmu-ilmu Agama satu semester terdiri atas 18 minggu, beban 
belajar ini terdiri atas Kelompok Mata Pelajaran Wajib A dan B dengan durasi 33 jam 
pelajaran untuk kelas X dan 31 untuk kelas XI dan XII. Kelompok Mata Pelajaran 
Peminatan dengan durasi 12 jam pelajaran untuk kelas X dan 16 jam pelajaran untuk 
kelas XI dan XII. Sedangkan  Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman 6 jam pelajaran 
untuk kelas X dan 4 jam pelajaran untuk kelas XI dan XII. Angka-angka di atas 
adalah beban minimal, sehingga melalui pendekatan kurikulum tingkat satuan 
pendidikan, pengelola dengan persetujuan komite dan orang tua peserta didik  dapat 
menambah jam pelajaran sesuai kebutuhan.  
Penambahan jam ini sejalan dengan perubahan proses pembelajaran peserta didik  
aktif, yaitu proses pembelajaran yang mengedepankan pentingnya peserta didik  
mencari tahu melalui proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan 
mengomunikasikan. Proses pembelajaran semacam ini menghendaki kesabaran guru 
dalam mengarahkan peserta didik  sehingga mereka menjadi tahu, mampu dan mau 
belajar dan menerapkan apa yang sudah mereka pelajari di lingkungan madrasah  dan 
masyarakat sekitarnya.  
Tambahan jam pelajaran ini juga diperlukan supaya guru dapat mengamati lebih jelas 
kemajuan peserta didiknya mengingat kompetensi yang diharapkan dari proses 
pembelajaran ini adalah kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
Pengukuran kompetensi sikap dan keterampilan membutuhkan pengamatan yang 
lebih lama dibandingkan dengan pengukuran kompetensi pengetahuan. Penilaian 
untuk ketiga macam kompetensi ini harus berdasarkan penilaian proses dan hasil, 
antara lain melalui sistem penilaian otentik yang tentunya membutuhkan waktu 
penilaian yang lebih lama. 
Selanjutnya mata pelajaran sebagai unit organisasi kompetensi dasar yang terkecil, 
karena itu untuk mencapai kebutuhan kompetensi lulusan diperlukan beberapa mata 
pelajaran. Mata pelajaran yang dipergunakan sebagai sumber kompetensi dalam 
pencapaian kompetensi lulusan, posisi mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi 
mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan 
beban belajar per minggu untuk setiap peserta didik  dirumuskan sebagai Struktur 
Kurikulum.  
Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk 
mata pelajaran, posisi konten mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten mata 
pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban 
belajar per minggu untuk setiap peserta didik. Struktur kurikulum merupakan aplikasi 
konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban 
belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar 
yang digunakan adalah sistem semester sedangkan pengorganisasian beban belajar 
dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester.  
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Struktur kurikulum sebagai gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum 
mengenai posisi seorang pesprta didik dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu 
satuan atau jenjang pendidikan. Lebih lanjut, struktur kurikulum menggambarkan 
posisi belajar seorang peserta didik  yaitu apakah mereka harus menyelesaikan 
seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam struktur, ataukah kurikulum memberi 
kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan berbagai pilihan sesuai minat 
dan kemampuanya.  
Struktur kurikulum Madrasah Aliyah terdiri atas: Kelompok mata pelajaran wajib 
yang diikuti oleh seluruh peserta didik Madrasa Aliyah. Kelompok mata pelajaran 
peminatan harus diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan 
kemampuannya. Mata pelajaran pilihan lintas minat, untuk tingkat Madrasah Aliyah 
Pemintaan ilmu-ilmu Keagamaan dapat menambah dengan mata pelajaran kelompok 
peminatan ilmu-ilmu alam, sosial ataupunn bahasa, demikian juga berlaku untuk 
peminatan IPA,IPS dan Bahasa. Adapun struktur kurikulum Madrasah Aliyah sebagai 
berikut: 
Struktur Kurikulum 2013: Peminatan Matematika dan Ilmu Alam Tingkat 
Madrasah Aliyah 

MATA PELAJARAN 
ALOKASI WAKTU 

PER MINGGU 
X XI XII 

 Kelompok A (Wajib)    
1. Pendidikan Agama Islam    
 a. Al-Qur’an Hadis 2 2 2 
 b. Akidah Akhlak 2 2 2 
 c. Fikih 2 2 2 
 d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 

2. Pedidikan Pancasila dan Kewarga negaraan 2 2 2 
3. Bahasa Indonesia 4 4 4 
4. Bahasa Arab 4 2 2 
5. Matematika 4 4 4 
6. Sejarah Indonesia 2 2 2 
7. Bahasa Inggris 2 2 2 
Kelompok B (Wajib)    
1. Seni Budaya 2 2 2 
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 3 3 3 
3. Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 
Jumalah Jam Kelompok A dan B Per Minggu 33 31 31 
Kelompok C (Peminatan)    
Peminatan Matematika dan Ilmu Alam    
1 Matematika 3 4 4 
2 Biologi 3 4 4 
3 Fisika 3 4 4 
4 Kimia 3 4 4 
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman    
Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat 6 4 4 

Jumlah Alokasi WaktuPer-Minggu 51 51 51 
 

Struktur kurikulum 2013: Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial Tingkat Madrasah Aliyah 
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MATA PELAJARAN 
ALOKASI WAKTU  

PER MINGGU 
X XI XII 

Kelompok A (Wajib)    
1. Pendidikan Agama Islam     
  a. Al-Qur’an Hadis 2 2 2 
  b. Akidah Akhlak 2 2 2 
  c. Fikih 2 2 2 
  d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 

2. Pedidikan Pancasila dan Kewarga negaraan  2 2 2 
3. Bahasa Indonesia  4 4 4 
4. Bahasa Arab  4 2 2 
5. Matematika  4 4 4 
6. Sejarah Indonesia  2 2 2 
7. Bahasa Inggris  2 2 2 
Kelompok B (Wajib)        
1. Seni Budaya  2 2 2 
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  3 3 3 
3. Prakarya dan Kewirausahaan  2 2 2 
Jumalah Jam Kelompok A dan B Per Minggu   33 31  31  
Kelompok C (Peminatan)        
Peminatan Ilmu-ilmu Sosial        
 1 Geografi 3 4 4 
 2 Sejarah 3 4 4 
 3 Sosiologi 3 4 4 
 4 Ekonomi 3 4 4 
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman        
   Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat  6 4 4 

Jumlah Alokasi WaktuPer-Minggu 51 51 51 

 
Struktur Kurikulum 2013: Peminatan Ilmu Bahasa Tingkat Madrasah Aliyah 

MATA PELAJARAN 
Alokasi Waktu 

Per Minggu 
X XI XII 

Kelompok A (Wajib)    
1. Pendidikan Agama Islam     
  a. Al-Qur’an Hadis 2 2 2 
  b. Akidah Akhlak 2 2 2 
  c. Fikih 2 2 2 
  d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 
2. Pedidikan Pancasila dan Kewarga negaraan  2 2 2 
3. Bahasa Indonesia  4 4 4 
4. Bahasa Arab  4 2 2 
5. Matematika  4 4 4 
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6. Sejarah Indonesia  2 2 2 
7. Bahasa Inggris  2 2 2 
Kelompok B (Wajib)     
1. Seni Budaya  2 2 2 
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  3 3 3 
3. Prakarya dan Kewirausahaan  2 2 2 
Jumlah Jam Kelompok A dan B Per Minggu  33 31 31 
Kelompok C (Peminatan)     
Peminatan Ilmu-ilmu Bahasa dan Budaya     
 1 Bahasa dan Sastra Indonesia 3 4 4 
 2 Bahasa dan Sastra Inggris 3 4 4 
 3 Bahasa dan Sastra Asing Lainnya 3 4 4 
 4 Antropologi 3 4 4 
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman    
Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat  6 4 4 

Jumlah Alokasi Waktu Per-Minggu 51 51 51 

 
Struktur Kurikulum 2013: Peminatan Ilmu-Ilmu Keagamaan Madrasah Aliyah 

MATA PELAJARAN 
ALOKASI WAKTU 

PER MINGGU 
X XI XII 

Kelompok A (Wajib)    
1. Pendidikan Agama Islam     
  a. Al-Qur’an Hadis 2 2 2 

  b. Akidah Akhlak 2 2 2 

  c. Fikih 2 2 2 

  d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 

2. Pendidikan Pancasila dan Kewarga negaraan  2 2 2 
3. Bahasa Indonesia  4 4 4 
4. Bahasa Arab  4 2 2 
5. Matematika  4 4 4 
6. Sejarah Indonesia  2 2 2 
7. Bahasa Inggris  2 2 2 
Kelompok B (Wajib)     
1. Seni Budaya  2 2 2 
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  3 3 3 
3. Prakarya dan Kewirausahaan  2 2 2 
Jumlah Jam Kelompok A dan B Per Minggu  33 31 31 
Kelompok C (Peminatan)     
Peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan     
 1 Tafsir - Ilmu Tafsir 2 3 3 
 2 Hadis - Ilmu Hadis 2 3 3 
 3 Fiqih - Ushul Fikih 2 3 3 
 4 Ilmu Kalam 2 2 2 
 5 Akhlak 2 2 2 
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6 Bahasa Arab 2 3 3 
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman     
Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat  6 4 4 

Jumlah Alokasi Waktu Per-Minggu 51 51 51 
o Selain kegiatan intrakurikuler seperti yang tercantum di dalam struktur kurikulum di 

atas, terdapat pula kegiatan ekstrakurikuler  pada tingkat Madrasah Aliyah antara 
lain Pramuka (Wajib), Palang Merah Remaja (PMR), Rohani Islam (Rohis), Olah 
Raga, Seni Islami, Karya Ilmiah Remaja, dan lain sebagainya. 

o Kegiatan ekstra kurikuler dilaksanakan dalam rangka mendukung pembentukan 
karakter islami dan sikap sosial peserta didik, terutamanya adalah sikap peduli 
terhadap orang lain dan lingkungan. Di samping itu, juga dapat dipergunakan sebagai 
wadah dalam penguatan pembelajaran berbasis pengamatan maupun dalam usaha 
memperkuat kompetensi keterampilannya dalam ranah konkrit. Dengan demikian, 
kegiatan ekstra kurikuler ini dapat dirancang sebagai pendukung kegiatan kurikuler.  

o Jumlah alokasi waktu jam pembelajaran ektrakurikuler setiap kelas merupakan 
jumlah minimal yang dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan peserta didik.  

Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 
satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran. 
 
1. Beban belajar di /Madrasah Aliyah dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. 
 a. Beban belajar satu minggu Kelas X adalah 51 jam pembelajaran.  
 b. Beban belajar satu minggu Kelas XI dan XII adalah 51 jam pembelajaran. 
2.    Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 45 menit. 
3. Beban belajar di Kelas X, XI, dan XII dalam satu semester paling sedikit 18 minggu 

dan paling banyak 20 minggu. 
4. Beban belajar di kelas XII pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling 

banyak 20 minggu. 
5. Beban belajar di kelas XII pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling 

banyak 16 minggu. 
6. Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling 

banyak 40 minggu. 
Setiap satuan pendidikan boleh menambah jam belajar per minggu berdasarkan 
pertimbangan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, 
budaya, dan faktor lain yang dianggap penting.  
 
Struktur Kurikulum Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) 
A. Kompetensi Inti  

Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas 
tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada 
kelas yang berbeda dapat dijaga. 
Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut: 
1. Kompetensi inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual; 
2. Kompetensi inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial; 
3. Kompetensi inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan, dan 
4. Kompetensi inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan 
 
Uraian tentang kompetensi inti untuk jenjang Madrasah Aliyah Kejuruan dapat 
dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 1: Kompetensi Inti Madrasah Aliyah Kejuruan  

KOMPETENSI INTI 
KELAS X 

KOMPETENSI 
KELAS XI 

KOMPETENSI INTI 
KELAS XII 
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1. Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya 

 

1.  Menghayati dan  
mengamalkan ajaran 
agama yang 
dianutnya 

1. Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya 

2. Menghayati dan 
mengamalkan perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, 
kerjasama, toleran, 
damai), santun, responsif 
dan proaktif dan 
menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai 
permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 

 

2. Menghayati dan 
mengamalkan 
perilaku jujur, 
disiplin, 
tanggungjawab, 
peduli (gotong 
royong, kerjasama, 
toleran, damai), 
santun, responsif dan 
proaktif dan 
menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai 
permasalahan dalam 
berinteraksi secara 
efektif dengan 
lingkungan sosial dan 
alam serta dalam 
menempatkan diri 
sebagai cerminan 
bangsa dalam 
pergaulan dunia. 

2. Menghayati dan 
mengamalkan perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, 
kerjasama, toleran, 
damai), santun, 
responsif dan proaktif 
dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian 
dari solusi atas 
berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi 
secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan 
alam serta dalam 
menempatkan diri 
sebagai cerminan 
bangsa dalam 
pergaulan dunia. 

3. Memahami, 
menerapkan  dan 
menganalisis 
pengetahuan faktual, 
konseptual dan 
prosedural 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya, dan 
humaniora dalam 
wawasan 
kemanusiaan, 
kebangsaan , 
kenegaraan, dan 
peradaban terkait 
penyebab fenomena 
dan kejadian dalam 
bidang kerja yang 
spesifik untuk 
memecahkan masalah. 

3. Memahami, 
menerapkan  dan 
menganalisis 
pengetahuan 
faktual, konseptual, 
prosedural dan 
metakognitif 
berdasarkan rasa 
ingin tahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya, dan 
humaniora dalam 
wawasan 
kemanusiaan, 
kebangsaan , 
kenegaraan, dan 
peradaban terkait 
penyebab 
fenomena dan 
kejadian dalam 
bidang kerja yang 
spesifik untuk 
memecahkan 
masalah. 

     3.  Memahami, 
menerapkan,  
menganalisis dan 
mengevaluasi 
pengetahuan faktual, 
konseptual, 
prosedural dan 
metakognitif dalam 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya, dan 
humaniora dalam 
wawasan 
kemanusiaan, 
kebangsaan , 
kenegaraan, dan 
peradaban terkait 
penyebab fenomena 
dan kejadian dalam 
bidang kerja yang 
spesifik untuk 
memecahkan 
masalah. 
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4. Mengolah, menalar, 
dan menyaji dalam 
ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait 
dengan 
pengembangan dari 
yang dipelajarinya di 
sekolah secara 
mandiri dan mampu 
melaksanakan tugas 
spesifik di bawah 
pengawasan langsung 

4. Mengolah, menalar, 
dan menyaji dalam 
ranah konkret dan 
ranah abstrak 
terkait dengan 
pengembangan dari 
yang dipelajarinya 
di sekolah secara 
mandiri, bertindak 
secara efektif  dan 
kreatif dan mampu 
melaksanakan tugas 
spesifik di bawah 
pengawasan 
langsung 

   4.   Mengolah, menalar, 
dan menyaji dalam 
ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait 
dengan 
pengembangan dari 
yang dipelajarinya di 
sekolah secara 
mandiri dan mampu 
melaksanakan tugas 
spesifik di bawah 
pengawasan langsung 

 
B. Mata Pelajaran  

1. Struktur Kurikulum Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) 
Untuk mewadahi konsep kesamaan muatan antara MA dan MAK, maka 
dikembangkan struktur Kurikulum Pendidikan Menengah, terdiri atas kelompok 
mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran wajib mencakup 
9 (sembilan) mata pelajaran dengan beban belajar 24 jam per minggu. Isi 
kurikulum (KI DAN KD)  dan kemasan substansi untuk mata pelajaran wajib bagi 
MA dan MAK adalah sama. Struktur ini menerapkan prinsip bahwa peserta didik 
merupakan subjek dalam belajar yang memiliki hak untuk memilih mata pelajaran 
sesuai dengan minatnya. 
Mata pelajaran pilihan terdiri atas pilihan akademik untuk MA serta pilihan 
akademik dan vokasional untuk MAK. Mata pelajaran pilihan ini memberi corak 
kepada fungsi satuan pendidikan dan di dalamnya terdapat pilihan sesuai dengan 
minat peserta didik. Beban belajar di MA untuk tahun X, XI dan XII masing-
masing adalah 42, 44 dan 44 jam pelajaran per minggu. Satu jam belajar adalah 
45 menit. Sedangkan beban belajar untuk MAK adalah 48 jam pelajaran per 
minggu. Beban belajar dapat dinyatakan dalam satuan semester (SKS) yang diatur 
lebih lanjut dalam satuan tersendiri. 
 
Tabel 2: Mata pelajaran Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) 
 

MATA PELAJARAN ALOKASI WAKTU 
PER MINGGU 

 
Kelompok A (Wajib) X XI XII 

1 Pendidikan Agama Islam     

a. Al-Qur’an Hadis 2 2 2 
b. Akidah Akhlak 2 2 2 

c. Fikih 2 2 2 

d. Sejarah Kebudayaan 
Islam 

2 2 2 

2 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 

2         2 2 

3 Bahasa Indonesia  4 4 4 
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4 Bahasa Arab 4 2 2 

5 Matematika 4 4 4 
6 Sejarah Indonesia  2 2 2 
7 Bahasa Inggris 2 2 2 

Kelompok B (Wajib)  
8 Seni Budaya 2 2 2 
9 Pendidikan Jasmani, Olah 

Raga dan Kesehatan 
3 3 3 

10 Prakarya dan 
Kewirausahaan 

2 2 2 
 

Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A 
dan B Per Minggu 

33 31 31 

Kelompok C (Perminatan) 
Mata Pelajaran Perminatan 
Akademik dan Vokasi  

24 24 24 

Jumlah Jam Pelajaran yang Harus 
Ditempuh Perminggu  

57 55 55 

 
Mata pelajaran kelompok A dan C adalah kelompok mata pelajaran yang 
substansinya dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran kelompok B adalah 
kelompok mata pelajaran yang substansinya dikembangkan oleh pusat dan dapat 
dilengkapi dengan muatan lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah 
Kegiatan ekstrakulikuler  : Pramuka (wajib), OSIS, UKS, PMR, dan lain-lain, 
diatur lebih lanjut dalam bentuk pedoman program ekstrakulikuler. 

2. Struktur Kurikulum Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) 
Kurikulum Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dirancang dengan pandangan 
bahwa MAK pada dasarnya sebagai pendidikan menengah, pembedanya hanya 
pada pengakomodasian minat peserta didik saat memasuki pendidikan menengah. 
Peraturan pemerintah No 17 tahun 2010 tentang penyelengaraan dan pengelolaan 
pendidikan Pasal 80 menyatakan bahwa : (1) penjurusan pada SMK/MAK atau 
bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang keahlian; (2). setiap bidang keahlian 
sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu)  atau lebih program 
studi keahlian; (3). setiap program studi keahlian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian. Bidang keahlian 
pada SMK/MAK meliputi: 

a. Teknologi dan Rekayasa; 
b. Teknologi Informasi dan Komunikasi; 
c. Kesehatan; 
d. Agribisnis dan Agroteknologi; 
e. Perikanan dan Kelautan 
f. Bisnis dan Manajemen 
g. Pariwisata 
h. Seni rupa dan Kriya 
i. Seni Pertunjukan 

 Dalam penetapan penjurusan sesuai dengan bidang/program/ paket keahlian 
mempertimbangkan spektrum pendidikan menengah kejuruan yang ditetapkan oleh 
direktur jenderal pendidikan menengah kementerian pendidikan dan kebudayaan. 

 Pemilihan perminatan bidang keahlian dan program keahlian dilakukan saat peserta 
didik mendaftar pada MAK. Pilihan pendalaman peminatan keahlian dalam bentuk 
pilihan paket keahlian dilakukan pada semester 3, berdasarkan nilai rapor dan/atau 
rekomendasi guru BK di MAK dan /atau hasil tes penempatan (placement test) oleh 
psikolog. 
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 Pada MAK, mata pelajaran kelompok peminatan (c) terdiri atas: 
a. Kelompok Mata pelajaran Dasar Bidang keahlian (C1); 
b. Kelompok Mata pelajaran Dasar Program Keahlian (C2); 
c. Kelompok mata pelajaran Paket keahlian (C3) 

  
  Tabel 3. Mata Pelajaran Umum MAK (Tiga Tahun) 

Mata Pelajaran Alokasi Waktu 
Perminggu 

 X XI XII 
Kelompok A (Wajib)   

1 Pendidikan Agama Islam  

a. Al-Qur’an Hadis 

 
 

2 

 
 
2 

 
 
2 

b. Akidah Akhlak 2 2 2 

c. Fikih 2 2 2 

d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 

2 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan  

2 2 2 

3 Bahasa Indonesia 4 4 4 
4 Bahasa Arab 4 2 2 
4 Matematika 4 4 4 
5 Sejarah Indonesia 2 2 2 
6 Bahasa Inggris 2 2 2 

Kelompok B (wajib)    
7 Seni Budaya 2 2 2 
8 Pendidikan Jasmani, Olahraga 

dan Kesehatan 
3 3 3 

9 Prakarya dan Kewirausahaan  2 2 2 
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B 
Perminggu 

33 31 31 

Kelompok C (Peminatan)   
Mata Pelajaran Peminatan Akademik dan 
Vokasi (MAK) 

24 24 24 

JUMLAH ALOKASI WAKTU PER 
MINGGU  
 

57 55 55 

 
Keterangan: 

   Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan disatuan pendidikan dan/atau industri 
(terintegrasi dengan praktik kerja lapangan) dengan portofolio sebagai instrumen 
utama penilaian. 

 
Tabel 4: Mata Pelajaran Umum MAK (Empat Tahun) 
 

Mata Pelajaran Alokasi Waktu 
Perminggu 

X XI XII XIII 
Kelompok A (Wajib)    
1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti     
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a. Al-Qur’an Hadis 
b. Akidah-Akhlak 
c. Fikih 
d. Sejarah Kebiudayaan Islam 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

2 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan  

2 2 2 2 

3 
5 

Bahasa Indonesia 
Bahasa Arab 

4 
4 

4 
2 

4 
2 

4 
2 

6 Matematika 4 4 4 4 
7 Sejarah Indonesia 2 2 2 2 
8 Bahasa Inggris 2 2 2 2 
Kelompok B (wajib)     
9 Seni Budaya 2 2 2 2 
10 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan 
3 3 3 3 

11 Prakarya dan Kewirausahaan  2 2 2 2 
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B 
Perminggu 

33 31 31 31 

Kelompok C (Peminatan)   
Mata Pelajaran Peminatan Akademik dan 
Vokasi (MAK) 

24 24 24 24 

JUMLAH ALOKASI WAKTU PER 
MINGGU  
 

57 55 55 55 

Keterangan: 
   Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan di satuan pendidikan dan/atau 

industri (Terintegrasi dengan Praktik Kerja Lapangan) dengan portofolio sebagai 
instrumen utama penilaian. 

 
Tabel 5: Mata Pelajaran MAK Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa 
 

Mata Pelajaran Kelas dan Semester 
X XI XII 

1 2 1 2 1 2 
Kelompok A (Wajib)   

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
a. Al-Qur’an Hadis 
b. Akidah-Akhlak 
c. Fikih 
d. Sejarah Kebiudayaan Islam 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

2 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan  

2 2 2 2 2 2 

3 Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4 
4 Bahasa Arab 4 2 2 2 2 2 
5 Matematika 4 4 4 4 4 4 
6 Sejarah Indonesia 2 2 2 2 2 2 
7 Bahasa Inggris 2 2 2 2 2 2 

    
8 Seni Budaya 2 2 2 2 2 2 
9 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2 
10 Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan 3 3 3 3 3 3 
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Kesehatan 
   
   
11 Fisika  2 2 2 2 - - 

12 Kimia  2 2 2 2 - - 
13 Gambar Teknik 2 2 2 2 - - 
C2. Dasar Program Keahlian 18 18 - - - - 
C3. Paket Keahlian - - 18 18 24 24 

Total 57 55 55 55 55 55 
 
Tabel 6: Mata Pelajaran MAK Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi 
 

Mata Pelajaran Kelas dan Semester 
X XI XII 

1 2 1 2 1 2 
Kelompok A (Wajib)   

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
a. Al-Qur’an Hadis 
b. Akidah-Akhlak 
c. Fikih 
d. Sejarah Kebiudayaan Islam 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

2 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan  

2 2 2 2 2 2 

3 Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4 
4 Bahasa Arab 4 4 4 4 4 4 
5 Matematika 4 4 4 4 4 4 
6 Sejarah Indonesia 2 2 2 2 2 2 
7 Bahasa Inggris 2 2 2 2 2 2 

Kelompok B (wajib)    
7 Seni Budaya 2 2 2 2 2 2 
8 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2 
9 Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan 

Kesehatan 
3 3 3 3 3 3 

Kelompok C (Peminatan)   
C1. Dasar Bidang Keahlian   
10 Fisika  2 2 2 2 - - 

11 Pemograman Dasar 2 2 2 2 - - 
12 Sistem Komputer 2 2 2 2 - - 
C2. Dasar Program Keahlian 18 18 - - - - 
C3. Paket Keahlian - - 18 18 24 24 

Total 57 55 55 55 55 55 
 

Tabel 7: Mata Pelajaran MAK Bidang Keahlian Kesehatan  
Mata Pelajaran Kelas dan Semester 

X XI XII 
1 2 1 2 1 2 

Kelompok A (Wajib)   
1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 

e. Al-Qur’an Hadis 
f. Akidah-Akhlak 

 
2 
2 

 
2 
2 

 
2 
2 

 
2 
2 

 
2 
2 

 
2 
2 
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g. Fikih 
h. Sejarah Kebiudayaan Islam 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan  

2 2 2 2 2 2 

3 Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4 
4 Bahasa Arab 4 4 2 2 2 2 
5 Matematika 4 4 4 4 4 4 
6 Sejarah Indonesia 2 2 2 2 2 2 
7 Bahasa Inggris 2 2 2 2 2 2 

Kelompok B (wajib)    
7 Seni Budaya 2 2 2 2 2 2 
8 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2 
9 Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan 

Kesehatan 
3 3 3 3 3 3 

Kelompok C (Peminatan)   
C1. Dasar Bidang Keahlian   
10 Fisika  2 2 2 2 - - 

11 Kimia  2 2 2 2 - - 
12 Biologi 2 2 2 2 - - 
C2. Dasar Program Keahlian 18 18 - - - - 
C3. Paket Keahlian - - 18 18 24 24 

Total 57 57 55 55 55 55 
 
 
Tabel 8: Mata Pelajaran MAK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi 
 

Mata Pelajaran Kelas dan Semester 
X XI XII 

1 2 1 2 1 2 
Kelompok A (Wajib)   

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
i. Al-Qur’an Hadis 
j. Akidah-Akhlak 
k. Fikih 
l. Sejarah Kebiudayaan Islam 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

2 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan  

2 2 2 2 2 2 

3 Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4 
4 Bahasa Arab 4 4 2 2 2 2 
4 Matematika 4 4 4 4 4 4 
5 Sejarah Indonesia 2 2 2 2 2 2 
6 Bahasa Inggris 2 2 2 2 2 2 

Kelompok B (wajib)    
7 Seni Budaya 2 2 2 2 2 2 
8 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2 
9 Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan 

Kesehatan 
3 3 3 3 3 3 

Kelompok C (Peminatan)   
C1. Dasar Bidang Keahlian   
10 Fisika  2 2 2 2 - - 
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11 Kimia  2 2 2 2 - - 
12 Biologi 2 2 2 2 - - 
C2. Dasar Program Keahlian 18 18 - - - - 
C3. Paket Keahlian - - 18 18 24 24 

Total 57 55 55 55 55 55 
 
Tabel 9: Mata Pelajaran MAK Bidang Keahlian Perikanan 
 dan Kelautan 

Mata Pelajaran Kelas dan Semester 
X XI XII 

1 2 1 2 1 2 
Kelompok A (Wajib)   

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
a. Al-Qur’an Hadis 
b. Akidah-Akhlak 
c. Fikih 
d. Sejarah Kebiudayaan Islam 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

2 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan  

2 2 2 2 2 2 

3 Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4 
4 Bahasa Arab 4 4 2 2 2 2 
5 Matematika 4 4 4 4 4 4 
6 Sejarah Indonesia 2 2 2 2 2 2 
7 Bahasa Inggris 2 2 2 2 2 2 

Kelompok B (wajib)    
8 Seni Budaya 2 2 2 2 2 2 
9 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2 
10 Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan 

Kesehatan 
3 3 3 3 3 3 

Kelompok C (Peminatan)   
C1. Dasar Bidang keahlian   
11 Fisika  2 2 2 2 - - 

12 Kimia  2 2 2 2 - - 
13 Biologi 2 2 2 2 - - 
C2. Dasar Program Keahlian 18 18 - - - - 
C3. Paket Keahlian - - 18 18 24 24 

Total 57 57 55 55 55 55 
 
Tabel 10: Mata Pelajaran MAK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen 
 

Mata Pelajaran Kelas dan Semester 
X XI XII 

1 2 1 2 1 2 
Kelompok A (Wajib)   

1 Pendidikan Agama Islam 
a. Al-Qur’an Hadis 
b. Akidah-Akhlak 
c. Fikih 
d. Sejarah Kebiudayaan Islam 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

2 Pendidikan Pancasila dan 2 2 2 2 2 2 
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Kewarganegaraan  
3 Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4 
4 Bahasa Arab 4 4 2 2 2 2 
5 Matematika 4 4 4 4 4 4 
6 Sejarah Indonesia 2 2 2 2 2 2 
7 Bahasa Inggris 2 2 2 2 2 2 

Kelompok B (wajib)    
8 Seni Budaya 2 2 2 2 2 2 
9 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2 
10 Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan 

Kesehatan 
3 3 3 3 3 3 

Kelompok C (Peminatan)   
C1. Dasar Bidang Keahlian   
11 Pengantar Ekonomi dan Bisnis 2 2 2 2 - - 

12 Pengantar Akuntansi  2 2 2 2 - - 
13 Pengantar Administrasi Perkantoran  2 2 2 2 - - 
C2. Dasar Program Keahlian 18 18 - - - - 
C3. Paket Keahlian - - 18 18 24 24 

Total 57 57 55 55 55 55 
 
 
 
 
 
Tabel 11: Mata Pelajaran MAK Bidang Keahlian Pariwisata 
 

Mata Pelajaran Kelas dan Semester 
X XI XII 

1 2 1 2 1 2 
Kelompok A (Wajib)   

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
e. Al-Qur’an Hadis 
f. Akidah-Akhlak 
g. Fikih 
h. Sejarah Kebiudayaan Islam 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

2 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan  

2 2 2 2 2 2 

3 Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4 
4 Bahasa Arab 4 4 2 2 2 2 
5 Matematika 4 4 4 4 4 4 
6 Sejarah Indonesia 2 2 2 2 2 2 
7 Bahasa Inggris 2 2 2 2 2 2 

Kelompok B (wajib)    
8 Seni Budaya 2 2 2 2 2 2 
9 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2 
10 Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan 

Kesehatan 
3 3 3 3 3 3 

Kelompok C (Peminatan)   
C1. Dasar Bidang keahlian   
11 IPA Terapan 2 2 2 2 - - 
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12 Pengantar Pariwisata 2 2 2 2 - - 
C2. Dasar Program Keahlian 20 20 - - - - 
C3. Paket Keahlian - - 20 20 24 24 

Total 57 55 55 55 55 55 
 
Tabel 12: Mata Pelajaran MAK Bidang Keahlian Seni Rupa 
 dan Kriya 
 

Mata Pelajaran Kelas dan Semester 
X XI XII 

1 2 1 2 1 2 
Kelompok A (Wajib)   

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
i. Al-Qur’an Hadis 
j. Akidah-Akhlak 
k. Fikih 
l. Sejarah Kebiudayaan Islam 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

2 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan  

2 2 2 2 2 2 

3 Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4 
4 Bahasa Arab 4 4 2 2 2 2 
5 Matematika 4 4 4 4 4 4 
6 Sejarah Indonesia 2 2 2 2 2 2 
7 Bahasa Inggris 2 2 2 2 2 2 

Kelompok B (wajib)    
8 Seni Budaya 2 2 2 2 2 2 
9 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2 
10 Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan 

Kesehatan 
3 3 3 3 3 3 

Kelompok C (Peminatan)   
C1. Dasar Bidang keahlian   
11 Dasar-Dasar Desain 2 2 2 2 - - 

12 Pengetahuan Bahan 2 2 2 2 - - 
C2. Dasar Program Keahlian 20 20 - - - - 
C3. Paket Keahlian - - 20 20 24 24 

Total 57 57 55 55 55 55 
 
Tabel 13: Mata Pelajaran MAK Bidang Keahlian Seni Pertunjukan 
 

Mata Pelajaran Kelas dan Semester 
X XI XII 

1 2 1 2 1 2 
Kelompok A (Wajib)   

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
m. Al-Qur’an Hadis 
n. Akidah-Akhlak 
o. Fikih 
p. Sejarah Kebiudayaan Islam 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

2 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan  

2 2 2 2 2 2 

3 Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4 
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4 Bahasa Arab 4 4 2 2 2 2 
5 Matematika 4 4 4 4 4 4 
6 Sejarah Indonesia 2 2 2 2 2 2 
7 Bahasa Inggris 2 2 2 2 2 2 

Kelompok B (wajib)    
8 Seni Budaya 2 2 2 2 2 2 
9 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2 
10 Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan 

Kesehatan 
3 3 3 3 3 3 

Kelompok C (Peminatan)   
C1. Dasar Bidang Keahlian   
11 Wawasan Seni Pertunjukan 2 2 2 2 - - 

12 Tata Teknik Pentas  2 2 2 2 - - 
13 Manajemen Pertunjukan 2 2 2 2 - - 
C2. Dasar Program Keahlian 18 18 - - - - 
C3. Paket Keahlian - - 18 18 24 24 

Total 57 57 55 55 55 55 
 
B. Beban Belajar 

Beban Belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 
satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran. 

1. Beban belajar di Madrasah Aliyah Kejuruan dinyatakan dalam jam pembelajaran 
perminggu. Beban belajar satu minggu kelas XI dan XII adalah 55 jam 
pembelajaran. Durasi setiap  satu jam pembelajaran adalah 45 menit. 

2. Beban belajar di kelas X, XI, dan XII dalam satu semester paling sedikit 18 
minggu dan paling banyak 20 minggu. 

3. Beban belajar di kelas XII pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan 
paling banyak 20 minggu.  

4. Beban belajar kelas XII pada semester genap paling sedikit 14 minggu  dan paling 
banyak 16 minggu. 

5. Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling 
banyak 40 minggu. 
Setiap satuan pendidikan boleh menambah jam belajar perminggu berdasarkan 

pertimbangan kebutuhan belajar peserta didik dan/ atau kebutuhan akademik, sosial, 
budaya, dan faktor lain yang dianggap penting. 

 
 
c. Kompetensi Dasar 

Kompetensi Dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan 
Kompetensi Dasar dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta 
didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi Dasar 
dibagi menjadi 4 kelompok  sesuai dengan pengelompokkan Kompetensi Inti sebagai 
berikut: 
1. Kelompok 1. Kelompok Kompetensi Dasar sikap spiritual  dalam rangka 

menjabarkan KI-1; 
2. Kelompok 2. Kelompok Kompetensi Dasar sikap sosial dalam rangka 

menjabarkan KI-2; dan 
3. Kelompok 3. Kelompok Kompetensi Dasar pengetahuan dalam rangka 

menjabarkan KI-3; 
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4. Kelompok 4. Kelompok Kompetensi Dasar keterampilan dalam rangka 
menjabarkan KI-4 
 

3. Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 di Madrasah 
Sebagai rangkaian untuk mendukung Kompetensi Inti, capaian pembelajaran mata 
pelajaran diuraikan menjadi kompetensi-kompetensi dasar. Pencapaian Kompetensi Inti 
adalah melalui pembelajaran kompetensi dasar yang disampaikan melalui mata pelajaran. 
Rumusannya dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, 
kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran sebagai pendukung pencapaian. 
Kompetensi  Inti,  kompetensi  dasar  dikelompokkan  menjadi  empat  sesuai  dengan 
rumusan Kompetensi Inti yang didukungnya, yaitu: 1). Kelompok kompetensi dasar 
sikap spiritual (mendukung KI-1) atau kelompok 1, 2). Kelompok kompetensi dasar sikap 
sosial (mendukung KI-2) atau kelompok 2, 3). Kelompok kompetensi dasar pengetahuan 
(mendukung KI-3) atau kelompok 3, dan  4). Kelompok kompetensi dasar keterampilan 
(mendukung KI-4) atau kelompok 4.  
Uraian kompetensi dasar yang rinci ini adalah untuk memastikan bahwa capaian 
pembelajaran tidak berhenti sampai pengetahuan saja, melainkan harus berlanjut ke 
keterampilan, dan bermuara pada sikap. Melalui Kompetensi Inti, tiap mata pelajaran 
ditekankan bukan hanya memuat kandungan pengetahuan saja, tetapi juga memuat 
kandungan proses yang berguna bagi pembentukan keterampilannya. Selain itu juga 
memuat pesan tentang pentingnya memahami mata pelajaran tersebut sebagai bagian dari 
pembentukan sikap. Hal ini penting mengingat kompetensi pengetahuan sifatnya dinamis 
karena pengetahuan masih selalu berkembang. 
Kemampuan keterampilan akan bertahan lebih lama dari kompetensi pengetahuan, 
sedangkan yang akan terus melekat pada dan akan dibutuhkan oleh peserta didik adalah 
sikap. Kompetensi dasar dalam kelompok Kompetensi Inti sikap (KI-1 dan KI-2) 
bukanlah untuk peserta didik karena kompetensi ini tidak diajarkan, tidak dihafalkan, dan 
tidak diujikan, tetapi sebagai pegangan bagi pendidik bahwa dalam mengajarkan mata 
pelajaran tersebut ada pesan-pesan sosial dan spiritual sangat penting yang terkandung 
dalam materinya.  
Dengan kata lain, kompetensi dasar yang berkenaan dengan sikap spiritual (mendukung 
KI-1) dan individual-sosial (mendukung KI-2) dikembangkan secara tidak langsung 
(indirect teaching) yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan 
(mendukung KI-3) dan keterampilan (mendukung KI-4). 
Untuk memastikan keberlanjutan penguasaan kompetensi, proses pembelajaran dimulai 
dari kompetensi pengetahuan, kemudian dilanjutkan menjadi kompetensi keterampilan, 
dan berakhir pada pembentukan sikap. Dengan demikian, proses penyusunan maupun 
pemahamannya (dan bagaimana membacanya) dimulai dari Kompetensi Dasar kelompok 
Hasil rumusan Kompetensi Dasar kelompok 3 dipergunakan untuk merumuskan 
Kompetensi Dasar kelompok 4.  
Hasil rumusan Kompetensi Dasar kelompok 3 dan 4 dipergunakan untuk merumuskan 
Kompetensi Dasar kelompok 1 dan 2.  Proses berkesinambungan ini untuk memastikan 
bahwa pengetahuan berlanjut ke keterampilan dan bermuara ke sikap sehingga ada 
keterkaitan erat yang mendekati linier antara kompetensi dasar pengetahuan, 
keterampilan dan sikap. 
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BAB II 
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  

DAN BAHASA ARAB DI MADRASAH 
 

I. Pendahuluan 
 A.    Latar Belakang  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat(3) 
mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undangundang. 
Atas dasar amanat tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pasal 3 menegaskan 
bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab.  
Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan profil kualifikasi 
kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Dalam 
penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar 
kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya 
dari suatu satuan pendidikan pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah 
dan Madrasah Aliyah. 

B. Pengertian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan 
yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

C. Tujuan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar 
isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga 
kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar 
pembiayaan.  

D. Ruang Lingkup Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik 
yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan 
pendidikan pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah 
Aliyah.  

E. Monitoring dan Evaluasi  
Untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara Standar Kompetensi Lulusan 
dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan dan kurikulum yang digunakan pada 
satuan pendidikan tertentu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan 
berkelanjutan dalam setiap periode. Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi 
digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan 
di masa yang akan datang.  
 

II.   Kompetensi Lulusan Madrasah Ibtidaiyah 
Setelah menjalani proses pembelajaran secara integral, lulusan Madrasah Ibtidaiyah 
diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai beriku. 
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 Madrasah Ibtidaiyah 

Dimensi Kualifikasi Kemampuan 
Sikap  Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, 

berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain.  

Pengetahuan   Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,  teknologi, seni, dan 
budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,  dan 
peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, 
sekolah, dan tempat bermain.  

Keterampilan   Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif  dan kreatif 
dalam ranah abstrak dan konkret  sesuai dengan yang  ditugaskan 
kepadanya.  

 
 

III. Kompetensi Lulusan Madrasah Tsanawiyah 
Setelah menjalani proses pembelajaran secara integral, lulusan Madrasah Tsanawiyah 
diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut. 

Madrasah Tsanawiyah 

Dimensi Kualifikasi Kemampuan 

Sikap  Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap  orang beriman, 
berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  

Pengetahuan   Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
fenomena dan kejadian yang tampak mata.  

Keterampilan   Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam 
ranah abstrak dan konkret  sesuai dengan yang  dipelajari disekolah 
dan sumber lain sejenis.   

 
 
IV.  Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah 

Setelah menjalani proses pembelajaran secara integral, lulusan Madrasah Aliyah diharapkan 
memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut. 

Madrasah Aliyah 

Dimensi Kualifikasi Kemampuan 
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Sikap  Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap  orang beriman, 
berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia.  

Pengetahuan   Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya 
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian.  

Keterampilan Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam 
ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang 
dipelajari di sekolah secara mandiri.  
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BAB III 
STANDAR ISI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  

DAN BAHASA ARAB DI MADRASAH 
 

Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk 
mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi 
dan tingkat kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai pada suatu satuan 
pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu dirumuskan dalam Standar Isi untuk 
setiap mata pelajaran. 
Standar Isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spritual 
dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan.  
Oleh karena itu, Standar Isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat 
kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada Standar Kompetensi 
Lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  
Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan 
karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut. Ketiga kompetensi 
tersebut memiliki proses pemerolehan yang berbeda. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas: 
menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan.  
Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas-aktivitas: mengetahui, memahami, menerapkan, 
menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas: 
mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Karakteristik kompetensi 
beserta perbedaan proses perolehannya mempengaruhi Standar Isi. 

 
1. Kelompok Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab  

Struktur kelompok mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab dalam 
kurikulum Madrasah meliputi: 1) Al-Qur’an Hadis, 2) Akidah Akhlak, 3) Fikih, 4) Sejarah 
Kebudayaan Islam (SKI), dan 5) Bahasa Arab. Masing-masing mata pelajaran tersebut pada 
dasarnya saling terkait dan melengkapi.  
a. Al-Qur’an-Hadis merupakan sumber utama ajaran Islam, dalam arti keduanya 

merupakan sumber akidah-akhlak, syari’ah/fikih (ibadah, muamalah), sehingga 
kajiannya berada di setiap unsur tersebut.  

b.  Akidah  merupakan akar atau pokok agama. Syari’ah/fikih (ibadah, muamalah) dan 
akhlakbertitik tolak dari akidah, yakni sebagai manifestasi dan konsekuensi dari 
keimanan dan keyakinan hidup. Akhlak merupakan aspek sikap hidup atau kepribadian 
hidup manusia, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. dan hubungan 
manusia dengan manusia lainnya. Hal itu menjadi sikap hidup dan kepribadian hidup 
manusia dalam menjalankan sistem kehidupannya (politik, ekonomi, sosial, pendidikan, 
kekeluargaan, Kebudayaan/seni, ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga/kesehatan, 
dan lain-lain) yang dilandasi oleh akidah yang kokoh.  

c.  Fikih (syari’ah) merupakan sistem atau seperangkat aturan yang mengatur hubungan 
manusia dengan Allah SWT.  (oablum-Minallwh), sesama manusia (oablum-Minan-
nwsi), dan dengan makhluk lainnya (oablum -Ma‘al-Gairi).  

d.  Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) merupakan catatan perkembangan perjalanan hidup 
manusia muslim dari masa ke masa dalam beribada, bermuamalah dan berakhlak serta 
dalam mengembangkan sistem kehidupan atau menyebarkan ajaran Islam yang dilandasi 
oleh akidah.  

e.  Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar  untuk memahami ajaran Islam. Dengan Bahasa 
Arab, ajaran Islam dapat difahami secara benar dan mendalam dari sumber utamanya, 
yaitu Al-Qur’an dan Hadis serta literatur-literatur pendukungnya yang berbahasa Arab 
seperti Kitab Tafsir dan Syarah Hadis. 

 
Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab di Madrasah memiliki karakteristik 
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sebagai berikut.  
a. Al-Qur’an Hadis, menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, 

memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya 
dalam kehidupan sehari-hari.  

b. Akidah Akhlak menekankan pada kemampuan memahami keimanan dan keyakinan 
Islam sehingga memiliki keyakinan yang kokoh dan mampu mempertahankan keyakinan 
/ keimanannya serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai al-Asmw’ al-ousnw. 
Akhlak menekankan pada pembiasaan untuk menerapkan dan menghiasi diri  akhlak 
terpuji (mahmudah) dan menjauhi serta menghindari diri dari akhlak tercela 
(mazmumah) dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Fikih menekankan pada pemahaman yang benar mengenai ketentuan hukum dalam 
Islam serta kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik 
dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) menekankan pada kemampuan mengambil ibrah/ 
hikmah (pelajaran) dari sejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan 
mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni, dan 
lain-lain, untuk mengembangkan Kebudayaan dan peradaban Islam pada masa kini dan 
masa yang akan datang.  

e. Bahasa Arab merupakan mata pelajaran bahasa yang diarahkan untuk mendorong, 
membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta menumbuhkan sikap 
positif terhasap Bahasa Arab, baik reseptif maupun produktif. Kemampuan reseptif yaitu 
kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan memahami bacaan. 
Kemampuan produktif yaitu kemampuan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi 
baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemampuan berbahasa Arab serta sikap positif 
terhadap bahasa Arab tersebut sangat penting dalam membantu memahami sumber 
ajaran Isalam yaitu Al-Qur'an dan al- Hadis, serta kitab-kitab berbahasa Arab yang 
berkenaan dengan Islam bagi peserta didik. Untuk itu, Bahasa Arab di Madrasah 
dipersiapkan untuk pencapaian kompetensi dasar berbahasa, yang mencakup empat 
keterampilan berbahasa yang diajarkan secara integral, yaitu menyimak (mahwratu al- 
istimw’), berbicara (mahwratu al-kalaam), membaca (mahwratu al-qirw’ah), dan menulis 
(mahwratu al-kitwbah).  

 
2. Kelompok Mata Pelajaran Peminatan  

Pada jenjang Madrasah Aliyah (MA) Peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan, kelompok mata 
pelajaran peminatan bertujuan untuk, a) memberikan kesempatan kepada peserta didik 
mengembangkan minatnya dalam sekelompok mata pelajaran sesuai dengan minat 
keilmuannya di perguruan tinggi, dan b) mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin 
ilmu atau keterampilan tertentu. Struktur mata pelajaran peminatan hanya terdapat pada 
jenjang Madrasah Aliyah (MA). 
 

3. Mata Pelajaran Pemilihan Lintas Kelompok Peminatan 
Kurikulum dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar 
berdasarkan minat. Struktur kurikulum memperkenankan peserta didik melakukan pilihan 
dalam bentuk pilihan kelompok peminatan, pilihan lintas minat, dan/atau pilihan pendalaman 
minat.  
Kelompok Peminatan terdiri atas, Peminatan Matematika dan Ilmu Alam, Peminatan Ilmu-
ilmu Sosial, serta Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya dan Peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan 
Peserta didik  memilih kelompok peminatan mulai kelas X.  
Pemilihan peminatan pada jenjang Madrasah Aliyah berdasarkan pada nilai rapor di 
SMP/MTs dan/atau nilai UN SMP/MTs dan/atau rekomendasi guru Bimbingan Konseling 
(BK) di SMP/MTs dan/atau hasil tes penempatan (placement test) ketika mendaftar di 
Madrasah Aliyah dan/atau tes bakat minat oleh psikolog dan/atau rekomendasi guru 
bimbingan konseling di Madrasah Aliyah.  
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Pada semester kedua di kelas X, peserta didik masih mungkin mengubah kelompok 
peminatan, berdasarkan hasil pembelajaran di semester pertama dan rekomendasi guru 
Bimbingan dan Konseling.  
Semua mata pelajaran yang terdapat dalam satu kelompok peminatan wajib diikuti oleh 
peserta didik. Selain mengikuti seluruh mata pelajaran di kelompok peminatan. Setiap 
peserta didik harus mengikuti mata pelajaran tertentu untuk lintas minat dan atau pendalaman 
minat.  

 
4. Tujuan dan Ruang Lingkup Mata Pelajaran 

A. Tujuan dan Ruang Lingkup Kelompok Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab  
Madrasah Ibtidaiyah 

 
a)  Tujuan Kelompok Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah 
 1. Al-Qur’an-Hadis 

Mata pelajaran Al-Qur'an Hadis di Madrasah Ibtidaiyah adalah salah satu mata 
pelajaran PAI yang menekankan pada kemampuan membaca dan menulis Al-Qur’an dan 
hadis dengan benar, serta hafalan terhadap surat-surat pendek dalam Al-Qur’an, 
pengenalan arti atau makna secara sederhana dari surat-surat pendek tersebut dan hadis-
hadis tentang akhlak terpuji untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari melalui 
keteladanan dan pembiasaan.  

Hal ini sejalan dengan misi pendidikan dasar adalah untuk: (1) pengembangan 
potensi dan kapasitas belajar peserta didik, yang menyangkut: rasa ingin tahu, percaya 
diri, keterampilan berkomunikasi dan kesadaran diri; (2) pengembangan kemampuan 
baca-tulis-hitung dan bernalar, keterampilan hidup, dasar-dasar keimanan dan ketakwaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa; serta (3) fondasi bagi pendidikan berikutnya.  

Di samping itu, juga mempertimbangkan perkembangan psikologis anak, bahwa 
tahap perkembangan intelektual anak usia 6–11 tahun adalah operasional konkret 
(Piaget). Peserta didik pada jenjang pendidikan dasar juga merupakan masa social 
imitation (usia 6 – 9 tahun) atau masa mencontoh, sehingga diperlukan figur yang dapat 
memberi contoh dan teladan yang baik dari orang-orang sekitarnya (keluarga, guru, dan 
teman-teman sepermainan), usia 9 – 12 tahun sebagai masa second star of 
individualisation atau masa individualisasi, dan usia 12–15 tahun  merupakan masa social 
adjustment atau penyesuaian diri secara sosial.  

Secara substansial mata pelajaran Al-Qur'an-Hadis memiliki kontribusi dalam 
memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mencintai kitab sucinya, mempelajari 
dan mempraktikkan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an-Hadis 
sebagai sumber utama ajaran Islam dan sekaligus menjadi pegangan dan pedoman hidup 
dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran Al-Qur’an-Hadis di Madrasah Ibtidaiyah 
bertujuan untuk: 
a. memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, menulis, 

membiasakan, dan menggemari membaca Al-Qur’an dan Hadis; 
b. memberikan pengertian, pemahaman, penghayatan isi kandungan ayat-ayat Al-

Qur’an-Hadis melalui keteladanan dan pembiasaan; 
c. membina dan membimbing perilaku peserta didik dengan berpedoman pada isi 

kandungan ayat Al-Qur'an dan Hadis.  
 

2.  Akidah-Akhlak 
Akidah-Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu mata pelajaran PAI yang 

mempelajari tentang rukun iman yang dikaitkan dengan pengenalan dan penghayatan 
terhadap al-asmw’ al-husnw, serta penciptaan suasana keteladanan dan pembiasaan dalam 
mengamalkan akhlak terpuji dan adab Islami melalui pemberian contoh-contoh perilaku 
dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.  
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Secara substansial mata pelajaran Akidah-Akhlak memiliki kontribusi dalam 
memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan al-akhlak al-karimah 
dan adab Islami dalam kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi dari keimanannya 
kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, serta 
Qada dan Qadar.  

Al-akhlak al-karimah ini sangat penting untuk dipraktikkan dan dibiasakan sejak dini 
oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam rangka mengantisipasi 
dampak negatif era globalisasi dan krisis multidimensional yang melanda bangsa dan 
Negara Indonesia. 

Mata Pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk membekali 
peserta didik agar dapat: 
a. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan 

pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik 
tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang 
keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT.; 

b. Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela 
dalam kehidupan sehari-hari  baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai 
manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. 

 
3.  Fikih 

Mata pelajaran Fikih di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu mata pelajaran PAI 
yang mempelajari tentang fikih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman 
tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam dan pembiasaannya dalam kehidupan sehari-
hari, serta fikih muamalah yang menyangkut pengenalan dan pemahaman sederhana 
mengenai ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, 
serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.  

Secara substansial mata pelajaran Fikih memiliki kontribusi dalam memberikan 
motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam 
kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan 
hubungan manusia dengan Allah SWT., dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, 
makhluk lainnya ataupun lingkungannya.Mata pelajaran Fikih di Madrasah Ibtidaiyah 
bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat: 
a. Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam baik yang 

menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam 
kehidupan pribadi dan sosial. 

b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, 
sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam 
hubungan manusia dengan Allah SWT., dengan diri manusia itu sendiri, sesama 
manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya. 

 
4.  Sejarah Kebudayaan Islam 

Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu mata 
pelajaran PAI yang menelaah tentang asal-usul, perkembangan, peranan 
kebudayaan/peradaban Islam dan para tokoh yang berprestasi dalam sejarah Islam pada 
masa lampau, mulai dari sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah kelahiran dan 
kerasulan Nabi Muhammad saw., sampai dengan masa Khulafaurrasyidin.  

Secara substansial, mata pelajaran Sejarah Kebudayan Islam memiliki kontribusi 
dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, 
menghayati sejarah kebudayaan Islam, yang mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat 
digunakan untuk melatih kecerdasan,  membentuk sikap, watak, dan kepribadian peserta 
didik. 

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan agar 
peserta didik memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut: 
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a. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, 
nilai-nilai dan norma-norma Islam  yang telah dibangun oleh Rasulullah saw. dalam 
rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. 

b. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang 
merupakan  sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan 

c. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan 
didasarkan pada pendekatan ilmiah. 

d. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah 
Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau.  

e. Mengembangkan  kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari peristiwa-
peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya 
dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni, dan lain-lain untuk 
mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. 

 
5.  Bahasa Arab  

Mata pelajaran Bahasa Arab merupakan suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk 
mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta 
menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab baik reseptif maupun produktif. 
Kemampuan  reseptif yaitu kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan  
memahami bacaan. Kemampuan produktif yaitu kemampuan menggunakan bahasa  
sebagai alat komunikasi  baik secara lisan maupun tulis. Kemampuan berbahasa Arab serta 
sikap positif terhadap bahasa Arab tersebut sangat penting dalam membantu memahami 
sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur’an dan Hadis, serta kitab-kitab berbahasa Arab yang 
berkenaan dengan Islam bagi peserta didik.  

Untuk itu, bahasa Arab di madrasah dipersiapkan untuk pencapaian kompetensi dasar 
berbahasa, yang mencakup empat keterampilan berbahasa yang diajarkan secara integral, 
yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Meskipun begitu, pada tingkat 
pendidikan dasar (elementary) dititikberatkan pada kecakapan menyimak dan berbicara 
sebagai landasan berbahasa. Pada tingkat pendidikan menengah (intermediate), keempat 
kecakapan berbahasa diajarkan secara seimbang. Adapun pada tingkat pendidikan lanjut 
(advanced) dikonsentrasikan pada kecakapan membaca dan menulis, sehingga peserta 
didik diharapkan mampu mengakses berbagai referensi berbahasa Arab.  Mata pelajaran 
Bahasa Arab memiliki tujuan sebagai berikut: 
a. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun 

tulis, yang mencakup empat kecakapan berbahasa, yakni menyimak (istimw’), berbicara 
(kalam), membaca (qirw’ah), dan menulis (kitwbah).  

b. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa 
asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber 
ajaran Islam. 

c. Mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya serta 
memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memiliki 
wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya. 

 
 
b)  Ruang Lingkup Kelompok Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab di Madrasah 

Ibtidaiyah 
 

1.  Al-Qur’an-Hadis  
Ruang lingkup mata pelajaran Al-Qur’an-Hadis di Madrasah Ibtidaiyah meliputi: 

a. Pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Qur’an yang benar sesuai dengan kaidah 
ilmu tajwid. 
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b. Hafalan surah-surah pendek dalam Al-Qur’an dan pemahaman sederhana tentang arti 
dan makna kandungannya, serta pengamalannya melalui keteladanan dan pembiasaan 
dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Pemahaman dan pengamalan melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai hadis-
hadis yang berkaitan dengan, kkeutamaaan membaca Al-Qur’an, kebersihan, niat, 
menghormati orang tua, persaudaraan, silaturahmi, takwa, keutamaan member, 
menyayangi anak yatim, salat berjamaah, ciri-ciri orang munafik, dan amal salih. 

 
2. Akidah-Akhlak 

Mata pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah berisi pelajaran yang dapat 
mengarahkan kepada pencapaian kemampuan dasar peserta didik untuk dapat memahami 
rukun iman dengan sederhana serta pengamalan dan pembiasaan berakhlak Islami secara 
sederhana pula, untuk dapat dijadikan perilaku dalam kehidupan sehari-hari serta sebagai 
bekal untuk jenjang pendidikan berikutnya. 

Ruang lingkup mata pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah meliputi: 
a. Aspek Akidah (Keimanan) meliputi:  

1) Kalimat tayyibah sebagai materi pembiasaan, meliputi: Lw ilwha illallwh, 
basmalah, alpamdulillwh, subpwnallwh, Allwhu Akbar, ta’awwuz, mwsyw Allah, 
assalwmu‘alaikum, salawat, tarji’, lw paula walw quwwata illw billah, dan istigfwr. 

2) Al-Asmw’ al-ousnw sebagai materi pembiasaan, meliputi: al-Apad, al-Khwliq, ar-
Rapmwn, ar-Raprm, as-Samr‘, ar-Razzwq, al-Mugnr, al-Hamrd, asy-Syakyr, al-
Quddys, as-aamad, al-Muhaimin, al-‘Azrm, al-Karrm, al-Kabrr, al-Mwlik, al-
Bwhin, al-Walr, al-Mujrb, al-Wahhwb, al-‘Alrm, az-jwhir, ar-Rasyrd, al-Hwdr, as-
Salwm, al-Mu’min, al-Lahrf, al-Bwqr, al-Basrr, al-Mupyi, al-Mumrt, al-Qawr, al-
Hakrm, al-Jabbwr, al-Musawwir, al-Qadrr, al-Gafyr, al-‘Afuww, as-aabyr, dan 
al-Halrm. 

3) Iman kepada Allah dengan pembuktian sederhana melalui kalimat hayyibah, al-
Asmw’ al-ousnw dan pengenalan terhadap salat lima waktu sebagai manifestasi 
iman kepada Allah. 

4) Meyakini rukun iman (iman kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul dan Hari akhir 
serta Qada dan Qadar Allah) 

 
b. Aspek Akhlak meliputi: 

1) Pembiasaan akhlak karimah (mahmudah) secara berurutan disajikan pada tiap 
semester dan jenjang kelas, yaitu: disiplin, hidup bersih, ramah, sopan-santun, 
syukur nikmat, hidup sederhana, rendah hati, jujur, rajin, percaya diri, kasih 
sayang, taat, rukun,  tolong-menolong, hormat dan patuh, sidik, amanah, tablig, 
fatanah, tanggung jawab, adil, bijaksana, teguh pendirian, dermawan, optimis, 
qana’ah, dan tawakal. 

2) Mengindari akhlak tercela (mazmumah) secara berurutan disajikan pada tiap 
semester dan jenjang kelas, yaitu: hidup kotor, berbicara jorok/kasar, bohong, 
sombong, malas, durhaka, khianat, iri, dengki, membangkang, munafik, hasud, 
kikir, serakah, pesimis, putus asa, marah, fasik, dan murtad. 

 
c. Aspek adab Islami, meliputi: 

1) Adab terhadap diri sendiri, yaitu: adab mandi, tidur, buang air besar/kecil, 
berbicara, meludah, berpakaian, makan, minum, bersin, belajar, dan bermain. 

2) Adab terhadap Allah, yaitu: adab di masjid, mengaji, dan beribadah. 
3) Adab kepada sesama, yaitu: kepada orang tua, saudara, guru, dan teman 

 
d. Aspek kisah teladan, meliputi: Kisah Nabi Ibrahim a.s. mencari Tuhan, Nabi Sulaiman 

a.s. dengan tentara semut, masa kecil Nabi Muhammad saw., masa remaja Nabi 
Muhammad saw., Nabi Ismail a.s., Kan’an, Tsa’labah, Masyitah, Abu Lahab, dan 
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Qarun. Materi kisah-kisah teladan ini disajikan sebagai penguat terhadap isi materi, 
yaitu akidah dan akhlak  sehingga tidak ditampilkan dalam Standar Kompetensi, tetapi 
ditampilkan dalam Kompetensi Dasar dan indikator. 

 
3.  Fikih 

Ruang lingkup mata pelajaran Fikih di Madrasah Ibtidaiyah meliputi:  
a. Fikih ibadah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman tentang cara 

pelaksanaan rukun Islam yang benar dan baik, seperti: tata cara taharah, salat, 
puasa, zakat, dan ibadah haji. 

b. Fikih muamalah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman mengenai 
ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, 
serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. 

 
4.   Sejarah Kebudayaan Islam 

Ruang lingkup Sejarah Kebudayan Islam di Madrasah Ibtidaiyah meliputi: 
a. Sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah kelahiran dan kerasulan Nabi 

Muhammad saw. 
b. Dakwah Nabi Muhammad saw.. dan para sahabatnya, yang meliputi kegigihan 

dan ketabahannya dalam berdakwah, kepribadian Nabi Muhammad saw., hijrah 
Nabi Muhammad saw.. ke Thaif, peristiwa Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw. 

c. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad saw.. ke Yatsrib, keperwiraan Nabi Muhammad 
saw., peristiwa Fatpu Makkah, dan peristiwa akhir hayat Rasulullah saw. 

d. Peristiwa-peristiwa pada masa khulafaurrasyidin. 
e. Sejarah perjuangan Wali Sanga. 

 
5.   Bahasa Arab 

Ruang lingkup pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah meliputi tema-tema 
tentang perkenalan, peralatan madrasah, pekerjaan, alamat, keluarga, anggota badan, 
di rumah, di kebun, di madrasah, di laboratorium, di perpustakaan, di kantin, jam, 
kegiatan sehari-hari, pekerjaan, rumah, dan rekreasi.  

 
 

B. Tujuan dan Ruang Lingkup Kelompok Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab di 
Madrasah Tsanawiyah 

a) Tujuan Kelompok Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah 
1. Al-Qur’an-Hadis 

Mata pelajaran Al-Qur’an-Hadis MTs ini merupakan kelanjutan dan kesinambungan 
dengan mata pelajaran Al-Qur’an-Hadis pada jenjang MI dan MA, terutama pada 
penekanan kemampuan membaca Al-Qur’an-Hadis, pemahaman surah-surah pendek, dan 
mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari.  
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Adapun tujuan mata pelajaran Al-Qur’an-Hadis adalah:  
a. Meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Qur’an dan Hadis. 
b. Membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis 

sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. 
c. Meningkatkan kekhusyukan peserta didik dalam beribadah terlebih salat, dengan 

menerapkan hukum bacaan tajwid serta isi kandungan surah/ayat dalam surat-surat 
pendek yang mereka baca.   

 
2. Akidah-Akhlak 

Akidah-Akhlak di Madrasah Tsanawiyah adalah salah satu mata pelajaran PAI yang 
merupakan peningkatan dari akidah dan akhlak yang telah dipelajari oleh peserta didik di 
Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara  
mempelajari tentang rukun iman mulai dari iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, 
kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, sampai iman kepada Qada dan Qadar yang 
dibuktikan dengan dalil-dalil naqli dan aqli, serta pemahaman dan penghayatan terhadap 
al-asmw’ al-husnw dengan menunjukkan ciri-ciri/tanda-tanda perilaku seseorang dalam 
realitas kehidupan individu dan sosial serta pengamalan akhlak terpuji dan menghindari 
akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari.  

Secara substansial mata pelajaran Akidah-Akhlak memiliki kontribusi dalam 
memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan mempraktikkan 
akidahnya dalam bentuk pembiasaan untuk melakukan akhlak terpuji dan menghindari 
akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Al-akhlak al-karimah ini sangat penting 
untuk dipraktikkan dan dibiasakan oleh peserta didik dalam kehidupan individu, 
bermasyarakat dan berbangsa, terutama dalam rangka mengantisipasi dampak negatif dari 
era globalisasi dan krisis multidimensional yang melanda bangsa dan Negara Indonesia. 
 
Mata pelajaran Akidah-Akhlak bertujuan untuk: 
a. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan 

pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik 
tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang 
keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT.; 

b. Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak 
tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, 
sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. 

 
3. Fikih 

Pembelajaran fikih  diarahkan untuk mengantarkan peserta didik dapat memahami 
pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikankan dalam 
kehidupan sehingga  menjadi muslim yang selalu taat  menjalankan syariat Islam secara 
kwffah (sempurna). 
Pembelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk membekali peserta didik 
agar dapat: (1) mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur 
ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam 
fikih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fikih muamalah; 
(2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam 
melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Pengalaman tersebut diharapkan 
menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial 
yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial.  

 
4. Sejarah Kebudayaan Islam 

Sejarah Kebudayaan Islam di MTs merupakan salah satu mata pelajaran yang 
menelaah tentang asal-usul, perkembangan, peranan kebudayaan/peradaban Islam dan 
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para tokoh yang berprestasi dalam sejarah Islam di masa lampau, mulai dari 
perkembangan masyarakat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan 
Khulafaurrasyidin, Bani ummayah, Abbasiyah, Ayyubiyah sampai perkembangan Islam 
di Indonesia.  Secara substansial, mata pelajaran Sejarah Kebudayan Islam memiliki 
kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengenal, 
memahami, menghayati sejarah kebudayaan Islam, yang mengandung nilai-nilai kearifan 
yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan,  membentuk sikap, watak, dan 
kepribadian peserta didik. 
Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTs bertujuan agar peserta didik memiliki 
kemampuan-kemampuan sebagai berikut: 
a. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan 

ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam  yang telah dibangun oleh Rasulullah saw. 
dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. 

b. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang 
merupakan  sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. 

c. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan 
didasarkan pada pendekatan ilmiah. 

d. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah 
Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau.  

e. Mengembangkan  kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari peristiwa-
peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya 
dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni, dan lain-lain untuk 
mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. 

 
5. Bahasa Arab 

Mata pelajaran Bahasa Arab merupakan suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk 
mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta 
menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab baik reseptif maupun produktif. 
Kemampuan  reseptif yaitu kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan  
memahami bacaan. Kemampuan produktif yaitu kemampuan menggunakan bahasa  
sebagai alat komunikasi  baik secara lisan maupun secara tertulis.  
Kemampuan berbahasa Arab serta sikap positif terhadap bahasa Arab tersebut sangat 
penting dalam membantu memahami sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadis, 
serta kitab-kitab berbahasa Arab yang berkenaan dengan Islam bagi peserta didik.  
 

Mata pelajaran Bahasa Arab memiliki tujuan sebagai berikut: 
a. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun 

tulis, yang mencakup empat kecakapan berbahasa, yakni menyimak (istimw‘), 
berbicara (kalam), membaca (qirw’ah), dan menulis (kitwbah). 

b. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa 
asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber 
ajaran Islam. 

c. Mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya 
serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik  diharapkan 
memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya. 

 
 

b)  Ruang Lingkup Kelompok Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab di Madrasah 
Tsanawiyah 

1. Al-Qur'an Hadis 
Ruang lingkup mata pelajaran Al-Qur'an-Hadis di Madrasah Tsanawiyah meliputi: 

a. Membaca dan menulis yang merupakan unsur penerapan ilmu tajwid. 
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b. Menerjemahkan makna (tafsiran) yang merupakan pemahaman, interpretasi ayat, dan 
hadis dalam memperkaya khazanah intelektual. 

c. Menerapkan isi kandungan ayat/hadis yang merupakan unsur pengamalan nyata 
dalam kehidupan sehari-hari. 

 
2. Akidah-Akhlak 

Ruang lingkup mata pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah Tsanawiyah meliputi: 
a. Aspek akidah terdiri atas dasar dan tujuan akidah Islam, sifat-sifat Allah, al-Asmw’ 

al-ousnw, iman kepada Allah, Kitab-Kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, Hari Akhir 
serta Qada Qadar. 

b. Aspek akhlak terpuji yang terdiri atas ber-tauhrd, ikhlas, taat, khauf, tobat, tawakal, 
ikhtiar, sabar, syukur, qanaa’ah, tawaduk, husnuz-zan, tasamuh dan ta‘awun, 
berilmu, kreatif, produktif, dan pergaulan remaja. 

c. Aspek akhlak tercela meliputi kufur, syirik, riya, nifaq, anwniah, putus asa, gaiab, 
tamak, takabur, hasad, dendam, gibah, fitnah, dan namrmah. 

d. Aspek adab meliputi:  Adab beribadah:  adab salat, membaca Al-Qur’an dan adab 
berdoa, adab kepada kepada orang tua dan guru, adab kepada kepada, saudara, 
teman, dan tetangga, adab terhadap lingkungan, yaitu: pada binatang dan tumbuhan, 
di tempat umum, dan di jalan 

e.  Aspek kisah teladan meliputi: Nabi Sulaiman a.s. dan umatnya, Ashabul Kahfi, Nabi 
Yunus a.s. dan Nabi Ayyub a.s., Kisah Sahabat: Abu Bakar r.a., Umar bin Khattab 
r.a, Usman bin Affan r.a., dan Ali bin Abi Talib r.a. 

 
3. Fikih 

Ruang lingkup fikih di Madrasah Tsanawiyah meliputi ketentuan pengaturan hukum 
Islam dalam menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan 
manusia dengan Allah SWT. dan hubungan manusia dengan sesama manusia.  Adapun 
ruang lingkup mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah meliputi :  
a. Aspek fikih ibadahmeliputi: ketentuan dan tatacara taharah, salat fardu, salat sunnah, 

dan salat dalam keadaan darurat,  sujud, azan dan iqamah, berzikir dan berdoa setelah 
salat, puasa, zakat, haji dan umrah, kurban dan akikah, makanan, perawatan jenazah, 
dan ziarah kubur.   

b. Aspek fikih muamalah meliputi: ketentuan dan hukum jual beli, qirwi, riba, pinjam-  
meminjam, utang piutang, gadai, dan borg serta upah.  

 
4. Sejarah Kebudayaan Islam 

Ruang lingkup Sejarah Kebudayan Islam di Madrasah Tsanawiyah meliputi: 
a. Memahami sejarah Nabi Muhammad saw. periode Makkah 
b. Memahami sejarah Nabi Muhammad saw. periode Madinah 
c. Memahami peradaban Islam pada masa Khulafaurrasyidin 
d. Perkembangan masyarakat Islam pada masa Dinasti Bani Umaiyah 
e. Perkembangan masyarakat Islam pada masa Dinasti Bani Abbasiyah 
f. Perkembangan masyarakat Islam pada masa Dinasti Al Ayyubiyah 
g. Memahami perkembangan Islam di Indonesia 

 
5. Bahasa Arab 

Ruang lingkup pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah meliputi tema-tema yang 
berupa wacana lisan dan tulisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang 
identitas diri, kehidupan madrasah, kehidupan keluarga, rumah, hobi, profesi, kegiatan 
keagamaan, dan lingkungan. 
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C. Tujuan dan Ruang Lingkup Kelompok Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab di 
Madrasah Aliyah 

a) Tujuan Kelompok Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab di Madrasah Aliyah 
1. Al-Qur’an-Hadis 

Mata pelajaran Al-Qur’an-Hadis di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari Al-Qur'an-Hadis yang 
telah dipelajari oleh peserta didik di MTs/SMP. Peningkatan tersebut dilakukan 
dengan cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian Al-Qur'an dan al-
Hadis terutama menyangkut dasar-dasar keilmuannya sebagai persiapan untuk 
melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, serta memahami dan menerapkan tema-
tema tentang manusia dan tanggung jawabnya di muka bumi, demokrasi serta 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Al-Qur’an dan al-
Hadis sebagai persiapan untuk hidup bermasyarakat.  
Secara substansial, mata pelajaran Al-Qur’an-Hadis memiliki kontribusi dalam 
memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan mempraktikkan 
ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an-hadis sebagai sumber utama 
ajaran Islam dan sekaligus menjadi pegangan dan pedoman hidup dalam kehidupan 
sehari-hari.  
Mata pelajaran Al-Qur’an-Hadis bertujuan untuk: a) Meningkatkan kecintaan peserta 
didik terhadap Al-Qur’an dan Hadis, b) Membekali peserta didik dengan dalil-dalil 
yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan 
menghadapi kehidupan, c) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan 
Al-Qur'an dan hadis yang dilandasi oleh dasar-dasar keilmuan tentang Al-Qur’an dan 
Hadis. 

 
2. Akidah-Akhlak 

Mata pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari akidah dan akhlak yang 
telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Tsanawiyah. Peningkatan tersebut 
dilakukan dengan cara mempelajari dan memperdalam akidah-akhlak sebagai 
persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup 
bermasyarakat dan/atau memasuki lapangan kerja.  
Pada aspek akidah ditekankan pada pemahaman dan pengamalan prinsip-prinsip 
akidah Islam, metode peningkatan kualitas akidah, wawasan tentang aliran-aliran 
dalam akidah Islam sebagai landasan dalam pengamalan iman yang inklusif dalam 
kehidupan sehari-hari, pemahaman tentang, konsep Tauhid dalam Islam serta 
perbuatan syirik dan implikasinya dalam kehidupan. Aspek akhlak, di samping berupa 
pembiasaan dalam menjalankan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela sesuai 
dengan tingkat perkembangan peserta didik, juga mulai diperkenalkan tasawuf dan 
metode peningkatan kualitas akhlak. 
Secara substansial mata pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah Aliyah memiliki 
kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan 
mempraktikkan akidahnya dalam bentuk pembiasaan untuk melakukan akhlak terpuji 
dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Al-akhlak al-karimah ini 
sangat penting untuk dipraktikkan dan dibiasakan oleh peserta didik dalam kehidupan 
individu, bermasyarakat dan berbangsa, terutama dalam rangka mengantisipasi 
dampak negatif dari era globalisasi dan krisis multidimensional yang melanda bangsa 
dan Negara Indonesia. 
Mata pelajaran Akidah-Akhlak bertujuan untuk:1) Menumbuhkembangkan akidah 
melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, 
pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam 
sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan 
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ketakwaannya kepada Allah SWT.;2) Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak 
mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari  baik dalam 
kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai 
akidah Islam. 
 

3. Fikih 
Mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam yang merupakan peningkatan dari fikih yang telah dipelajari oleh peserta 
didik di Madrasah Tsanawiyah/SMP. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara 
mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian fikih baik yang menyangkut 
aspek ibadah maupun muamalah, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan kaidah-
kaidah usul fikih serta menggali tujuan dan hikmahnya, sebagai persiapan untuk 
melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup bermasyarakat.  
Secara substansial, mata pelajaran Fikih memiliki kontribusi dalam memberikan 
motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam 
dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan 
keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT., dengan diri manusia itu 
sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya. 
Mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah bertujuan untuk:1) Mengetahui dan 
memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tatacara pelaksanaan hukum Islam baik 
yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup 
dalam kehidupan pribadi dan sosial. 2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan 
hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam 
menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, 
dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun 
hubungan dengan lingkungannya. 
 

3. Sejarah Kebudayaan Islam 
Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah merupakan salah satu mata pelajaran 
yang menelaah tentang asal-usul, perkembangan, peranan kebudayaan/ peradaban 
Islam  di masa lampau, mulai dari dakwah Nabi Muhammad pada periode Makkah dan 
periode Madinah, kepemimpinan umat setelah Rasulullah saw. wafat, sampai 
perkembangan Islam periode klasik (zaman keemasan) pada tahun 650 M–1250 M, 
abad pertengahan/zaman kemunduran (1250 M–1800 M), dan masa modern/zaman 
kebangkitan (1800-sekarang), serta perkembangan Islam di Indonesia dan di dunia. 
Secara substansial mata pelajaran Sejarah Kebudayan Islam memiliki kontribusi 
dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, 
menghayati Sejarah Kebudayaan Islam, yang mengandung nilai-nilai kearifan yang 
dapat digunakan untuk melatih kecerdasan,  membentuk sikap, watak, dan kepribadian 
peserta didik. 
Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah bertujuan agar peserta 
didik memiliki kemampuan sebagai berikut:1)Membangun kesadaran peserta didik 
tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam  
yang telah dibangun oleh Rasulullah saw. dalam rangka mengembangkan kebudayaan 
dan peradaban Islam.2) Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya 
waktu dan tempat yang merupakan  sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan 
masa depan, 3) Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara 
benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. 4) Menumbuhkan apresiasi dan 
penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban 
umat Islam di masa lampau. 5) Mengembangkan  kemampuan peserta didik dalam 
mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh 
berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, 
iptek dan seni dan lain-lain untuk mengembangkan Kebudayaan dan peradaban Islam. 
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4.  Bahasa Arab 

Mata pelajaran bahasa Arab merupakan suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk 
mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta 
menumbuhkan sikap positif terhasap bahasa Arab, baik reseptif maupun produktif. 
Kemampuan reseptif yaitu kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan 
memahami bacaan. Kemampuan produktif yaitu kemampuan menggunakan bahasa 
sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis.  
Kemampuan berbahasa Arab serta sikap positif terhadap bahasa Arab tersebut sangat 
penting dalam membantu memahami sumber ajaran Isalam yaitu Al-Qur’an dan al- 
hadis, serta kitab-kitab berbahasa Arab yang berkenaan dengan Islam bagi peserta 
didik. 
Untuk itu, bahasa Arab di Madrasah Aliyah dipersiapkan untuk pencapaian 
kompetensi dasar berbahasa, yang mencakup empat keterampilan berbahasa yang 
diajarkan secara integral, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 
Meskipun begitu, pada tingkat pendidikan dasar (elementary) dititikberatkan pada 
kecakapan menyimak dan berbicara sebagai landasan berbahasa.  
Pada tingkat pendidikan menengah (intermediate), keempat kecakapan berbahasa 
diajarkan secara seimbang. Pada tingkat pendidikan lanjut (advanced), 
dikonsentrasikan pada kecakapan membaca dan menulis, sehingga peserta didik 
diharapkan mampu mengakses berbagai referensi berbahasa Arab.  
Mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah memiliki tujuan sebagai berikut:1) 
Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun 
tulis yang mencakup empat kecakapan berbahasa, yakni menyimak (istimw‘), berbicara 
(kalam), membaca (qirw'ah), dan menulis (kitwbah). 2) Menumbuhkan kesadaran 
tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat 
utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam.3) 
Mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya 
serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan 
memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya. 

 
b) Ruang Lingkup Kelompok Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab di Madrasah 

Aliyah 
 1. Al-Qur’an Hadis 
  a. Masalah dasar-dasar ilmu Al-Qur’an dan al-Hadis, meliputi:  
   1) Pengertian Al-Qur'an menurut para ahli 
   2) Pengertian hadis, sunnah, khabar, atsar dan hadis qudsi 
  3) Bukti keotentikan Al-Qur’an ditinjau dari segi keunikan redaksinya, 

kemukjizatannya, dan sejarahnya 
4) Isi pokok ajaran Al-Qur’an dan pemahaman kandungan ayat-ayat yang terkait 

dengan isi pokok ajaran Al-Qur’an 
5) Fungsi Al-Qur’an dalam kehidupan  
6) Fungsi hadis terhadap Al-Qur’an 
7) Pengenalan kitab-kitab yang berhubungan dengan cara-cara mencari surat dan 

ayat dalam Al-Qur’an 
8) Pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitasnya. 

b. Tema-tema yang ditinjau dari perspektif Al-Qur’an dan al-Hadis, yaitu: 
1) Manusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi. 
2) Demokrasi dan musyawarah mufakat. 
3) Keikhlasan dalam beribadah 
4) Nikmat Allah dan cara mensyukurinya 
5) Perintah menjaga kelestarian lingkungan hidup 
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6) Pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para duafa 
7) Berkompetisi dalam kebaikan. 
8) Amar ma‘ruf nahi munkar 
9) Ujian dan cobaan manusia 
10) Tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat 
11) Berlaku adil dan jujur 
12) Toleransi dan etika pergaulan 
13) Etos kerja 
14) Makanan yang halal dan baik 
15) Ilmu pengetahuan dan teknologi 

 
2. Akidah-Akhlak 

Ruang lingkup mata pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah Aliyah meliputi:  
a. Aspek akidah terdiri atas:  prinsip-prinsip akidah dan metode peningkatannya, al-

asmq’ al-husnw, konsep Tauhid dalam Islam, syirik dan implikasinya dalam 
kehidupan, pengertian dan fungsi ilmu kalam serta hubungannya dengan ilmu-
ilmu lainnya, dan aliran-aliran dalam ilmu kalam (klasik dan modern),  

b. Aspek akhlak terpuji meliputi: masalah akhlak yang meliputi pengertian akhlak, 
induk-induk akhlak terpuji dan tercela, metode peningkatan kualitas akhlak; 
macam-macam akhlak terpuji seperti husnuz-zan, taubat, akhlak dalam 
berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu, adil, rida, amal 
salih, persatuan dan kerukunan, akhlak terpuji dalam pergaulan remaja; serta 
pengenalan tentang tasawuf.   

c. Aspek akhlak tercela meliputi: riya, aniaya dan diskriminasi, perbuatan dosa besar 
(seperti mabuk-mabukan, berjudi, zina, mencuri, mengonsumsi narkoba), isrwf,  
tabzir, dan fitnah. 

d. Aspek adab meliputi: adab kepada orang tua dan guru, adab membesuk orang 
sakit, adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu, 
melakukan takziyah, adab bergaul dengan orang yang sebaya, yang lebih tua yang 
lebih muda dan lawan jenis, Adab membaca Al-Qur’an dan berdoa. 

e. Aspek Kisah meliputi: Kisah kelicikan saudara-saudara Nabi Yusuf a.s., Ulul 
Azmi, Kisah Sahabat: Fatimatuzzahrah, Abdurrahman bin Auf, Abu Dzar al-
Ghifari, Uwes al-Qarni, al-Ghazali, Ibn Sina, Ibn Rusyd dan Iqbal 

 
3. Fikih 

Ruang lingkup mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah meliputi : kajian tentang 
prinsip-prinsip ibadah dan syari’at dalam Islam; hukum Islam dan perundang-
undangan tentang zakat dan haji, hikmah dan cara pengelolaannya; hikmah kurban dan 
akikah; ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah; hukum Islam tentang 
kepemilikan; konsep perekonomian dalam Islam dan hikmahnya; hukum Islam tentang 
pelepasan dan perubahan harta beserta hikmahnya; hukum Islam tentang wakwlah dan 
sulhu beserta hikmahnya; hukum Islam tentang daman dan kafwlah beserta hikmahnya; 
riba, bank dan asuransi; ketentuan Islam tentang jinwyah, hudyd dan hikmahnya; 
ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya; hukum Islam tentang keluarga, 
waris; ketentuan Islam tentang siywsah syar’iyah; sumber hukum Islam dan hukum 
taklifi; dasar-dasar istinbwt dalam fikih Islam; kaidah-kaidah usul fikih dan 
penerapannya. 
 

4. Sejarah Kebudayaan Islam 
Ruang lingkup mata pelajaran Sejarah Kebudayan Islam di Madrasah Aliyah meliputi: 
a. Dakwah Nabi Muhammad saw. pada periode Makkah dan periode Madinah. 
b. Kepemimpinan umat setelah Rasulullah saw. wafat. 
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c. Perkembangan Islam periode klasik/zaman keemasan (pada tahun 650 M – 1250 
M). 

d. Perkembangan Islam pada abad pertengahan/zaman kemunduran (1250 M – 1800 
M). 

e. Perkembangan Islam pada masa modern/zaman kebangkitan (1800-sekarang). 
f. Perkembangan Islam di Indonesia dan di dunia. 
 

5. Bahasa Arab 
Mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah terdiri atas bahan yang berupa 
wacana lisan dan tulisan berbentuk paparan atau dialog tentang perkenalan, kehidupan 
keluarga, hobi, pekerjaan, remaja, kesehatan, fasilitas umum, pariwisata, kisah-kisah 
Islam, wawasan Islam, hari-hari besar Islamdan tokoh-tokoh Islam untuk melatih 
keempat aspek kemampuan berbahasa, yaitu  menyimak, berbicara, membaca, dan 
menulis.  

 
 

b) Tujuan  dan ruang lingkup Mata Pelajaran Peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan 
Tujuan Mata Pelajaran Peminatan Madrasah Aliyah: 
1. Akhlak 

Sebagai mata pelajaran peminatan, mata pelajaran Akhlak di Madrasah Aliyah 
PeminatanIlmu-ilmu  Keagamaan bertujuan untuk: 
a. Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak 

tercela dalam kehidupan sehari-hari  baik dalam kehidupan individu maupun 
sosial. 

b. Meningkatkan kemampuan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta 
didik tentang tasawuf sehingga menjadi muslim yang penuh tanggung jawab dan 
bijaksana dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 
2. Sejarah Kebudayaan Islam 

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu-ilmu 
Keagamaan  bertujuan untuk: 
a. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan 

ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam  yang telah dibangun oleh Rasulullah 
saw dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. 

b. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang 
merupakan  sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan 

c. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar 
dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. 

d. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan 
sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau.  

e. Mengembangkan  kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrwh dari 
peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan 
mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni, 
dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. 

 
3. Bahasa Arab 

Mata pelajaran bahasa Arab pada Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu-Ilmu 
Keagamaan sebagai mata pelajaran wajib bertujuan untuk: 
a. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan 

maupun tulis yang mencakup empat kecakapan berbahasa, yakni menyimak 
(istimw‘), berbicara (kalam), membaca (qirw’ah), dan menulis (kitwbah). 
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b. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu 
bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji 
sumber-sumber ajaran Islam. 

c. Mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya 
serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan 
memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya. 

 
4. Tafsir - Ilmu Tafsir 

Mata pelajaran Tafsir - Ilmu Tafsir di Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu-Ilmu 
Keagamaan  sebagai mata pelajaran peminatan bertujuan untuk : 
a. Meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Qur’an. 

Membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an 
sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. 

b. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al-Qur’an yang 
dilandasi oleh dasar-dasar keilmuan tentang Al-Qur’an.  

c. Meningkatkan kemampuan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta 
didik tentang tafsir dan ilmu tafsir, sehingga dapat membekali mereka dalam 
menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. 

d. Meningkatkan pengamalan peserta didik terhadap isi kandungan Al-Qur’an 
dengan penuh tanggung jawab dan bijaksana dalam kehidupan pribadi, 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta sebagai bekal untuk melanjutkan 
pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.  

 
5. Hadis - Ilmu Hadis 

Mata pelajaran Hadis-Ilmu Hadis di Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu-Ilmu 
Keagamaan, sebagai mata pelajaran peminatan yang bertujuan untuk: 
a. Meningkatkan kemampuan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta 

didik  tentang hadis sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Allah SWT., serta berakhlak mulia dan bijaksana dalam kehidupan 
pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

b. Mengenalkan sumber ajaran atau hukum Islam kepada peserta didik dalam 
melaksanakan ajaran atau hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik secara 
individu maupun sebagai anggota masyarakat. 

 
6. Fikih - Ushul Fikih 

Mata pelajaran Fikih – Ushul Fikih di Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu-Ilmu 
Keagamaan sebagai mata pelajaran peminatan bertujuan untuk: 
a. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan tatacara 

pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun 
muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. 

b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, 
sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik 
dalam hubungan manusia dengan Allah SWT., dengan diri manusia itu sendiri, 
sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya. 

c. Mengenal, memahami, dan menghayati terhadap sumber hukum Islam dengan 
memanfaatkan usul fikih sebagai metode penetapan dan pengembangan hukum 
Islam dari sumbernya. 

d. Menerapkan kaidah-kaidah pembahasan dalil-dalil syara’ dalam rangka 
melahirkan hukum Islam yang diambil dari dalil-dalilnya untuk diamalkan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

 
7. Ilmu Kalam 
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Mata pelajaran Ilmu Kalam di Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu-Ilmu Keagamaan  
sebagai mata pelajaran peminatan bertujuan untuk: 
a. Meningkatkan kemampuan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta 

didik tentang ilmu kalam sehingga menjadi muslim yang penuh tanggung jawab 
dan bijaksana dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

b. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan 
pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta 
pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim 
yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. 

c. Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia sebagai manifestasi dari 
ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. 

 
Ruang Lingkup Mata Pelajaran Peminatan Ilmu-Ilmu Agama 
1. Akhlak 

Ruang lingkup mata pelajaran Akhlak di Madrasah Aliyah peminatan Ilmu-Ilmu 
Keagamaan  sebagai mata pelajaran peminatan sebagai berikut: 
a. Aspek akhlak terdiri atas: tobat, wara, qana’ah, zuhud, amanah, Hak Asasi 

Manusia, mujahadah an-nafsi, musabaqah bil-khairat, etos kerja, dinamis, 
inovatif dan kreatif, syukur, dermawan, tawakal dan ikhlas, kewajiban manusia 
terhadap Allah, Rasul-Nya, diri sendiri, kedua orang tua, keluarga, pemaaf, jujur  
ukhuwah, tasamuh, sabar, rida, dan istiqamah (disiplin). 

b. Akhlak tercela meliputi: riya, aniaya dan diskriminasi, perbuatan dosa besar 
(seperti mabuk-mabukan, berjudi, zina, mencuri, mengkonsumsi narkoba), isrwf,  
tabzir, fitnah, riya takabur, nifaq, fasik, dan hasad, serakah, tamak, bakhil, dan 
israf/tabzir, zalim, diskriminasi, gadab, fitnah, namimah dan gibah. 

c. Adab terdiri atas: adab membesuk orang sakit, takziyah dan ziarah kubur, 
menuntut ilmu, mengundang dan memenuhi undangan , musyawarah dan adab 
salam, bergaul orang yang lebih tua, teman sebaya, orang yang lebih muda dan 
dengan lawan jenis, adab di masjid,  membaca Al-Qur’an, berdoa, berpakaian, 
berhias, musafir, bertamu dan menerima tamu.  

d. Kisah teladan meliputi: kisah Abu Lahab dan istrinya, istri Nabi Luth a.s., 
Luqman Hakim, Ashabul Kahfi dan Maryam, Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a., Umar 
bin Khattab r.a., Usman bin Affan r.a., Ali Bin Abi Talib r.a., Umar bin Abdul 
Aziz, dan Salahuddin Al Ayyubi.  

e. Pengertian, sumber tasawuf dari Al-Qur’an dan As-Sunah dan hubungan tasawuf 
dengan akhlak dan syariat, pengertian maqamat, dan al-ahwal dalam tasawuf 
serta membandingkan tasawuf sunni dan tasawuf falsafi serta tokoh-tokohnya, 
pokok ajaran tasawuf dari Hasan Basri, Rabi’ah al-Adawiyah, Dzun Nun al-Misri, 
Al-Ghazali, Abu Yazid Al-Bustami,  Al-Hallaj dan Muhy ad-Din Ibn  ‘Araby,  
sejarah dan pokok-pokok ajaran tarikat mu’tabarah (Qadiriyah, Rifa’iyah, 
Syaziliyah, Maulawiyah, Syatariyah, Naqsabandiyah dan Suhrawardiyah), 
problematika masyarakat modern, relevansi dan peranan tasawuf dalam 
kehidupan modern.  
 

2. Sejarah Kebudayaan Islam 
Ruang lingkup mata pelajaran Sejarah Kebudayan Islam di Madrasah Aliyah 
Peminatan Ilmu-Ilmu  Keagamaan  sebagai mata pelajaran peminatan sebagai 
berikut: 
a. Dakwah Nabi Muhammad pada periode Makkah dan periode Madinah. 
b. Kepemimpinan umat setelah Rasulullah saw. wafat. 
c. Perkembangan Islam periode klasik (zaman keemasan) pada tahun 650M-1250M  
d. Perkembangan Islam pada abad pertengahan/zaman kemunduran (1250M - 

1800M) 
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e. Perkembangan Islam pada masa modern/zaman kebangkitan (1800-sekarang) 
f. Perkembangan Islam di Indonesia dan di dunia. 

 
3. Bahasa Arab 

Mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu-Ilmu Kegamaan 
Agama  sebagai mata pelajaran wajib: terdiri atas bahan yang berupa wacana lisan 
dan tulisan berbentuk paparan atau dialog tentang  : 

 الكرمي، القرآن الكرمية، العمل،احلياةالدينية،األخالق املسلم، املسجد، املدرسة،

 ،،التَنزهالعلومواملعارف التجارة، عمليا تالتعليم،

 
untuk melatih keempat aspek kemampuan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, 
membaca, dan menulis.  

 
4. Tafsir - Ilmu Tafsir 

Ruang lingkup mata pelajaran Tafsir - Ilmu Tafsir di Madrasah Aliyah Peminatan 
Ilmu-Ilmu Keagamaan  sebagai mata pelajaran peminatan terdiri dari: Ilmu Tafsir 
dan Tafsir. Bidang Ilmu Tafsir meliputi: 
a. Pengertian tafsir dan ilmu tafsir  
b. Sejarah penafsiran Al-Qur’an sejak masa Nabi, sahabat, tabi’in, hingga masa 

tadwin. 
c. Qira’at Al-Qur’an. 
d. Asbwbun nuzul dan fungsinya dalam penafsiran Al-Qur’an  
e. Munasabah dan fungsinya dalam penafsiran Al-Qur'an 
f. Naskhul Al Qur’an dan fungsinya dalam penafsiran Al-Qur’an  
g. Kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Qur’an  
h. Corak-corak penafsiran Al-Qur’an; Tafsir bil-Ma’fyr dan Tafsir bir-Ra’yi 
i. Metode tafsir Al-Qur’an: Ijmali (global), Tafsili (analitis), Muqarrin 

(perbandingan), dan Maudu’i (tematik) 
 
Adapun bidang Tafsir Al-Qur’an berupa telaah ayat-ayat pilihan yang meliputi:  
a. Ayat-ayat Al-Qur’an tentang taat kepada Allah SWT. dan rasul-Nya 
b. Ayat-ayat Al-Qur’an tentang kebesaran dan kekuasaan Allah 
c. Ayat-ayat Al-Qur’an tentang syukur atas nikmat Allah 
d. Ayat-ayat Al-Qur’an tentang amar ma’ruf nahi munkar 
e. Ayat-ayat Al-Qur’an tentang makanan yang halal dan yang haram 
f. Ayat-ayat Al-Qur’an tentang pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 
g. Ayat-ayat Al-Qur’an tentang pemanfaatan kekayaan alam 
h. Ayat-ayat Al-Qur’an tentang ujian dan cobaan 
i. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang toleransi dan etika pergaulan 
j. Ayat-ayat Al-Qur’an tentang berlaku adil dan jujur 
k. Ayat-ayat Al-Qur’an tentang pembinaan pribadi dan keluarga, serta pembinaan 

masyarakat secara umum 
l. Ayat-ayat Al-Qur’an tentang kewajiban berdakwah 
m. Ayat-ayat Al-Qur’an tentang tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan 

masyarakat 
n. Ayat-ayat Al-Qur’an tentang kepemimpinan 
o. Ayat-ayat Al-Qur’an tentang etos kerja pribadi muslim 
p. Ayat-ayat Al-Qur’an tentang menyelesaikan perselisihan, musyawarah, dan 

ta’aruf 
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q. Ayat-ayat Al-Qur’an tentang potensi akal, ilmu pengetahuan, dan teknologi 
 

5. Hadis - Ilmu Hadis 
Ruang lingkup mata pelajaran Hadis - Ilmu Hadis di Madrasah Aliyah Peminatan 
Ilmu-Ilmu  Keagamaan  sebagai mata pelajaran peminatan meliputi bidang Ilmu 
Hadis dan Hadis. Bidang Ilmu Hadis meliputi:  
a. Pengertian dan macam-macam ilmu hadis; 
b. Sejarah perkembangan hadis; 
c. Cara menerima dan menyampaikan hadis; 
d. Pemahaman tentang pembagian hadis berdasarkan jumlah perawinya, kualitas 

sanad, dan tempat penyandarannya; 
e. Macam-macam hadis berdasarkan sifat sanad; 
f. Macam-macam hadis ditinjau dari diterima atau ditolaknya menjadi hujjah; 
g. Ilmu jarh dan ta’drl; 
h. Pengenalan sejarah sigkat pentakhrij hadis yang dikenal sebagai perawi hadis; 
i. Pengenalan kitab-kitab hadis. 
Adapun tema-tema yang dibahas dari perspektif hadis adalah: 
a. Manusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi; 
b. Demokrasi dan permusyawaratan; 
c. Keikhlasan dalam beribadah; 
d. Nikmat Allah dan cara mensyukurinya; 
e. Perintah menjaga kelestarian lingkungan hidup; 
f. Pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para duafa; 
g. Berkompetisi dalam kebaikan; 
h. Amar ma’ruf nahi munkar; 
i. Ujian dan cobaan manusia; 
j. Tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat; 
k. Berlaku adil dan jujur; 
l. Toleransi dan etika pergaulan; 
m. Etos kerja pribadi muslim pribadi muslim; 
n. Makanan yang halal dan baik; 
o. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 
6. Fikih - Usul Fikih 

Ruang lingkup mata pelajaran Fikih - Ushul Fikih di Madrasah Aliyah Peminatan  
Ilmu-Ilmu Keagamaan  sebagai mata pelajaran peminatan: meliputi bidang Usul 
Fikih dan Fikih. Bidang Usul Fikih meliputi: 
a. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tata cara 

pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah 
untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial; 

b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, 
sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik 
dalam hubungan manusia dengan Allah SWT., dengan diri manusia itu sendiri, 
sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya; 

c. Usul-fikih: pengertian, tujuan mempelajarinya, dan sejarahnya; 
d. Hukum syara’, sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf; 
e. Kaidah-kaidah usul fikih; 
f. Masalah pengembangan hukum Islam. 
Adapun kajian Fikih meliputi: 
a. Prinsip-prinsip ibadah dan syari’at dalam Islam; 
b. Hukum Islam dan perundang-undangan tentang zakat dan haji, hikmah dan 

pengelolaannya; 
c. Hikmah kurban dan akikah; 
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d. Ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah; 
e. Hukum Islam tentang kepemilikan; 
f. Konsep perekonomian dalam Islam dan hikmahnya; 
g. Hukum Islam tentang pelepasan dan perubahan serta harta beserta hikmahnya; 
h. Hukum Islam tentang wakwlah dan sulhu beserta hikmahnya; 
i. Hukum Islam tentang iaman dan kafwlah beserta hikmahnya; 
j. Riba, bank dan asuransi; 
k. Ketentuan Islam tentang jinayah, hudyd dan hikmahnya; 
l. Ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya; 
m. Hukum Islam tentang keluarga, waris; 
n. Ketentuan Islam tentang siywsah syar’iyyah.  

 
7. Ilmu Kalam 

Ruang lingkup mata pelajaran Ilmu Kalam adalah mata pelajaran yang memberi 
bekal peserta didik untuk memahami pemikiran ulama dalam hal berakidah yang 
benar dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup 
materi/bahan kajian pelajaran Ilmu Kalam meliputi: 
a. Aspek Kesejarahan,Aspek kesejarahan ini meliputi sub-sub aspek: sejarah 

pertumbuhan dan perkembangan ilmu kalam seperti aspek politik, ekonomi, 
geografis, munculnya aliran-aliran dalam ilmu kalam dan ketokohan para 
pemimpinnya. Aliran-aliran kalam: Khawarij, Syi’ah, Jabariyah, Qadariyah, 
Murji’ah, Salafiyah, Mu’tazilah,  Ahlu Sunnah, Asy’ariyah, dan Maturidiyah; 

b. Aspek Pemikiran, Aspek pemikiran  dalam ilmu kalam: seperti batasan mukmin 
dan kafir, fungsi wahyu dan akal, kekuasaan, perbuatan, keadilan, dan sifat-sifat 
Tuhan, kehendak, kekuasan dan perbuatan manusia, serta pemikiran modern 
dalam teologi Islam; 

c. Aspek Akidah,Aspek akidah terdiri atas: prinsip-prinsip akidah dan metode 
peningkatannya, al-asma'al-husna, macam-macam tauhid seperti tauhrd ulyhiyah, 
tauhrd rubybiyah, tauhrd as-sifwt wa al-af’al, tauhrd rapmaniyah, tauhrd 
mulkiyah dan lain-lain, syirik dan implikasinya dalam kehidupan, pengertian dan 
fungsi ilmu kalam serta hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya, dan aliran-aliran 
dalam ilmu kalam (klasik dan modern).  
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BAB IV 
 

KOMPETENSI INTI (KI) DAN KOMPETENSI DASAR (KD) 
TINGKAT  MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) 

 
A. AL-QUR’AN HADIS 
 A.1. KELAS I  SEMESTER GANJIL    

KOMPETENSI INTI USULAN KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima dan menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya 
 
 

1.1 Menerima Q.S. al-Fwtipah (1), an-Nws (114), al-
Falaq (113), al-Ikhlws (112), dan  al-Lahab (111) 
sebagai firman Allah SWT. 

1.2 Membiasakan melafalkan Q.S. al-Fwtipah (1), an-
Nws (114), al-Falaq (113), al-Ikhlws (112), dan  
al-Lahab (111)  sehari-hari 

1.3 Meyakini  bahwa mempelajari Al-Qur’an adalah 
ibadah  

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, dan guru  

2.1 Memiliki perilaku mencintai Al-Qur’an dalam 
kehidupan 

2.2 Terbiasa mengamalkan ajaran Q.S. al-Fwtipah (1), 
an-Nws (114), al-Falaq (113), al-Ikhlws (112), dan  
al-Lahab (111) 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati 
[mendengar, melihat, membaca] 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah  

3.1 Mengenal Q.S. al-Fwtipah (1), an-Nws (114), al-
Falaq (113), al-Ikhlws (112), dan  al-Lahab (111)  

3.2 Mengetahui huruf-huruf hijaiyah dan tanda      
bacanya (fathah, kasrah, dan damah) 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia  

 

4.1 Melafalkan Q.S. al-Fwtipah (1), an-Nws (114), al-
Falaq (113), al-Ikhlws (112), dan  al-Lahab (111) 
secara benar dan fasih 

4.2 Menghafalkan Q.S. al-Fwtipah (1), an-Nws (114), 
al-Falaq (113), al-Ikhlws (112), dan  al-Lahab 
(111)  secara benar 

4.3 Membaca  huruf-huruf hijaiyah sesuai makhraj 
dan tanda  bacanya  (fathah, kasrah, dan damah) 

 
A.2. KELAS I  SEMESTER GENAP   
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerima dan menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya 

 
 

1.1 Menerima Q.S. an-Nasr (110) dan Quraisy (106) 
sebagai firman Allah SWT.  

1.2 Membiasakan melafalkan Q.S. an-Nasr (110) dan 
Quraisy (106) sehari-hari 

1.3 Meyakini bahwa Allah mecintai orang-orang yang 
menjaga kebersihan 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 

2.1  Memiliki perilaku mencintai Al-Qur’an dan Hadis 
2.2  Terbiasa mengamalkan ajaran Q.S. an-Nasr (110) 

dan Quraisy (106) 
2.3 Terbiasa berperilaku bersih dalam kehidupan 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
teman, dan guru. sehari-hari 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati 
(mendengar, melihat, membaca) 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah  

 

3.1  Mengenal Q.S. an-Nasr (110) dan Quraisy (106) 
3.2 Mengetahui huruf-huruf hijaiyah dan tanda      

bacanya (fathatain, kasratain, damatain, sukun dan 
tasydid) 

3.3 Mengetahui arti hadis tentang kebersihan secara 
sederhana riwayat Muslim dari Abu Malik al 
Asy’ari 

 (الطهورشطراإلميان ...)  
3.4 Memahami isi kandungan hadis tentang 

kebersihan secara sederhana riwayat Muslim 
dari Abu Malik al Asy’ari 

 )...الطهورشطراإلميان (
4. Menyajikan pengetahuan faktual 

dalam bahasa yang jelas dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia  

 

4.1 Melafalkan Q.S. an-Nasr (110) dan Quraisy 
(106) secara benar dan fasih 

4.2 Menghafalkan Q.S. an-Nasr (110) dan Quraisy 
(106) secara benar  

4.3 Membaca  huruf-huruf hijaiyah sesuai mahraj 
dan tanda  bacanya (fathatain, kasratain, 
damatain, sukun dan tasydid) 

4.4 Menghafalkan hadis tentang kebersihan riwayat 
Muslim dari Abu Malik al Asy’ari 

 )...الطهورشطراإلميان (
 

 
A.1.  KELAS II  SEMESTER GANJIL    

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima dan menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya 
 
 

1.1 Menerima Q.S. al-Kaufar (108)dan al- Kwfiryn 
(109) sebagai firman Allah SWT.  

1.2 Membiasakan melafalkan Q.S. al-Kaufar (108) 
dan al- Kwfiryn (109)  sehari-hari  

1.3 Meyakini  bahwa mempelajari Al-Qur’an dan 
Hadis  adalah ibadah  

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, dan guru  

2.1 Memiliki perilaku senang mempelajari Al-
Qur’an dan Hadis 

2.2 Membiasakan membaca Al-Qur’an dalam 
kehidupan sehari-hari 

2.3 Bersedia mengajarkan Al-Qur’an kepada orang 
lain 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati 
[mendengar, melihat, membaca] 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 

3.1 Mengenal Q.S. al-Kaufar (108) dan al- Kwfiryn 
(109) 

3.2 Mengetahui penulisan huruf-huruf hijaiyah 
secara terpisah dan bersambung 

3.3 Memahami  hukum bacaan gunnah 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah  

 

3.4 Mengetahui arti hadis tentang keutamaan belajar 
Al-Qur’an riwayat al-Bukhari dari Usman bin 
Affan 

 )...وعلمه  القرآن تعلم من خريكم(
3.5 Memahami isi kandungan hadis tentang 

keutamaan belajar Al-Qur’an riwayat al-Bukhari 
dari Usman bin Affan 

 )...وعلمه  القرآن تعلم من خريكم(
4. Menyajikan pengetahuan faktual 

dalam bahasa yang jelas dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia  

 

4.1 Menulis huruf-huruf hijaiyah secara terpisah dan 
bersambung    

4.2 Melafalkan Q.S. al-Kaufar (108) dan al- 
Kwfiryn (109) secara benar dan fasih 

4.3 Menghafalkan Q.S. al-Kaufar (108) dan al- 
Kwfiryn (109) secara benar dan fasih 

4.4 Menerapkan  hukum bacaan gunnah 
4.5 Menghafalkan hadis tentang keutamaan belajar 

Al-Qur’an riwayat al-Bukhari dari Usman bin 
Affan 

 )...وعلمه  القرآن تعلم من خريكم(
 

A.2. KELAS II  SEMESTER GENAP   
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerima dan menjalankan ajaran 
yang dianutnya 

 
 

1.1 Menerima Q.S.  al-Mw‘yn (107), al-Frl (105), 
al-‘Asr (103), dan al-Qadr (97) sebagai firman 
Allah SWT. 

1.2 Membiasakan melafalkan Q.S.  al-Mw‘yn (107), 
al-Frl (105), al-‘Asr (103), dan al-Qadr (97) 
sehari-hari 

1.3 Menyadari bahwa keridaan Allah tergantung 
pada keridaan kedua orang tua 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, dan guru  

 

2.1 Terbiasa berperilaku hormat kepada orang tua  
sebagai implementasi dari pemahaman hadis 
tentang hormat kepada orang tua riwayat at-
Tirmizi dari Abdullah bin Umar  

 .…)رضاالوالدين يف رضاالَله(
2.2 Memiliki perilaku mencintai Al-Qur’an Hadis  

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati 
[mendengar, melihat, membaca] 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah  

 

3.1 Mengenal Q.S.  al-Mw‘yn (107), al-Frl (105), 
al-‘Asr (103), dan al-Qadr (97) 

3.2 Mengetahui arti hadis tentang hormat kepada 
orang tua riwayat at-Tirmizi dari Abdullah bin 
Umar     

 .…) رضاالوالدين يف رضاالَله(
3.3 Memahami isi kandungan hadis tentang hormat 

kepada orang tua riwayat at-Tirmizi dari 
Abdullah bin Umar     
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

 .…)رضاالوالدين يف رضاالَله(
3.4  Memahami  hukum bacaan  ”Al-Qamariyah” 

dan  ”Al-Syamsiyah”  
4. Menyajikan pengetahuan faktual 

dalam bahasa yang jelas dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia  

 

4.1 Melafalkan Q.S.  al-Mw‘yn (107), al-Frl (105), 
al-‘Asr (103), dan al-Qadr (97) secara benar dan 
fasih 

4.2 Menghafalkan Q.S.  al-Mw‘yn (107), al-Frl 
(105), al-‘Asr (103), dan al-Qadr (97) secara 
benar   

4.3 Menghafalkan  hadis tentang hormat kepada 
orang tua riwayat Tirmizi dari Abdullah bin 
Umar    

  .…)رضاالوالدين يف رضاالَله(
4.4 Menerapkan  hukum bacaan  ”Al-Qamariyah” 

dan  ”Al-Syamsiyah” 
 

A.1. KELAS III SEMESTER GANJIL    
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerima dan menjalankan ajaran 
yang dianutnya 

 

1.1 Menerima Q.S. al-Humazah (104), at-Takwfur 
(102), dan az-Zalzalah (99) sebagai firman 
Allah SWT. 

1.2 Membiasakan membaca Q.S. al-Humazah (104), 
at-Takwfur (102), dan az-Zalzalah (99)sehari-
hari 

1.3 Meyakini bahwa salat berjamaah lebih utama 
daripada salat sendirian 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru dan tetangganya  

2.1     Terbiasa melakukan salat berjamaah   
2.2     Menunjukkan perilaku mencintai Al-Qur’an dan 

Hadis  

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati 
[mendengar, melihat, membaca] 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah  

 

3.1 Mengenal Q.S. al-Humazah (104), at-Takwfur 
(102), dan az-Zalzalah (99) 

3.2 Mengetahui arti hadis tentang salat berjamaah 
riwayat al-Bukhari, Muslim, at-Tirmizi, an-
Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Ibnu Umar   

 .…) فضلأصالةاجلماعة(
3.3 Memahami isi kandungan hadis tentang salat 

berjamaah riwayat al-Bukhari, Muslim, at-
Tirmizi, an-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad dari 
Ibnu Umar    

 .…) فضلأصالةاجلماعة(
3.4 Memahami hukum bacaan Qalqalah 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas, 

4.1 Membaca  Q.S. al-Humazah (104), at-Takwfur 
(102), dan az-Zalzalah (99)secara benar dan 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
sistematis dan logis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia  

 

fasih 
4.2 Menghafalkan Q.S. al-Humazah (104), at-

Takwfur (102), dan az-Zalzalah (99) 
4.3 Menghafalkan  hadis tentang salat berjamaah 

riwayat al-Bukhari, Muslim, at-Tirmizi, an-
Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Ibnu Umar 

 .…) فضلأصالةاجلماعة(
4.4 Menerapkan hukum bacaan Qalqalah 

A.2. KELAS III SEMESTER GENAP   
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerima dan menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya 

 

1.1 Menerima Q.S. al-Qwri‘ah (101)dan at-Trn (95) 
sebagai firman Allah SWT. 

1.2 Mengamalkan ajaran Q.S. al-Qwri‘ah (101) dan 
at-Trn (95) 

1.3 Menghayati isi kandungan Q.S. al-Fwtipah (1) 
dan al-Ikhlws (112) 

1.4 Menerima ajaran bahwa sesama mukmin adalah 
bersaudara 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru dan tetangganya  

2.1 Menunjukkan perilaku sesuai Q.S. al-Fwtipah 
(1) dan al-Ikhlws (112) dalam kehidupan sehari-
hari  

2.2    Terbiasa  berperilaku  saling menyayangi  antara 
sesama  

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati 
[mendengar, melihat, membaca] 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah  

 

3.1 Mengetahui arti Q.S. al-Fwtipah (1) dan al-
Ikhlws (112) 

3.2 Memahami isi kandungan al-Fwtipah (1) dan al-
Ikhlws (112) 

3.3 Mengenal Q.S. al-Qwri‘ah (101)dan at-Trn (95) 
3.4 Mengetahui arti hadis tentang persaudaraan 

riwayat al-Bukhari Muslim dari Abu Musa 

  .…)كالبنيان للمؤمن املؤمن (
3.5 Memahami isi kandungan hadis tentang 

persaudaraan riwayat al-Bukhari Muslim dari 
Abu Musa 

  .…)كالبنيان للمؤمن املؤمن (
 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia 

4.1 Membaca Q.S. al-Qwri‘ah (101)dan at-Trn (95) 
secara benar dan fasih 

4.2 Menghafalkan Q.S. al-Qwri‘ah (101) dan at-Trn 
(95) 

4.3 Menghafalkan  hadis tentang persaudaraan 
riwayat al-Bukhari Muslim dari Abu Musa 

  .…)كالبنيان للمؤمن املؤمن (
 

 
A.3. KELAS IV SEMESTER GANJIL  
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang 
dianutnya 

 

1.1 Menerima Q.S. an-Nasr (110), al-Kaufar (108), 
dan al-‘qdiywt (100) sebagai firman Allah SWT. 

1.2 Mengamalkan ajaran Q.S. an-Nasr (110), al-
Kaufar (108), dan al-‘qdiywt (100) dalam 
kehidupan sehari-hari 

1.3 Meyakini bahwa semua rezeki dan pertolongan 
pada hakikatnya berasal dari Allah SWT. 

1.4 Meyakini  bahwa mempelajari Al-Qur’an Hadis 
adalah ibadah 

1.5 Meyakini bahwa niat merupakan syarat sahnya 
suatu ibadah 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya  

 

2.1 Memiliki  sikap terpuji sebagai implementasi 
dari pemahaman  Q.S. an-Nasr (110) al-Kaufar 
(108) dan al-‘qdiywt (100) 

2.2    Terbiasa memiliki niat yang benar dan baik  
dalam melakukan ibadah 

2.3.    Memiliki perilaku takwa dan mencintai Al-
Qur’an dalam kehidupan sehari-hari 

1. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati dan 
menanya berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah 
dan tempat bermain  

 

3.1 Mengetahui arti Q.S. an-Nasr (110) dan al- 
Kaufar (108) 

3.2 Memahami isi kandungan Q.S. an-Nasr (110) 
dan al- Kaufar (108) 

3.3 Mengenal Q.S. al-‘qdiywt (100) 
3.4 Memahami  hukum bacaan izhwr  dan ikhfw’ 
3.5 Mengetahui arti hadis tentang niat riwayat al-

Bukhari dari Umar bin Khattab r.a. 

  .…)منااألعمالبالنياتإ(

3.6 Memahami isi kandungan hadis tentang niat  
riwayat al-Bukhari dari Umar bin Khattab 

  .…)منااألعمالبالنياتإ(

3.7 Mengetahui arti hadis tentang takwa riwayat at-
Tirmizi dari Abu Zar 

 .…)حيثماكنت الّله اتق(
3.8 Memahami isi kandungan hadis tentang takwa 

riwayat at-Tirmizi dari Abu Zar 

 .…)اكنتحيثم الّله اتق(
 

4 Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia  

 

4.1 Membaca Q.S. an-Nasr (110), al-Kaufar (108) 
dan al-‘qdiywt (100)secara benar dan fasih  

4.2 Menghafalkan Q.S. al-‘qdiywt  (100)secara benar 
dan fasih  

4.3 Menerapkan hukum bacaan izhwr  dan ikhfw’ 
4.4 Menghafalkan hadis tentang niat riwayat al-

Bukhari dari Umar bin Khattab r.a. 

  .…)ألعمالبالنياتمنااإ(
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
4.5 Menghafalkan hadis tentang takwa riwayat at-at-

Tirmizi dari Abu Zar 

 .…)حيثماكنت الّله اتق(
 

 
A.4. KELAS IV SEMESTER GENAP  

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang 
dianutnya 

1.1 Menerima  Q.S. al-Lahab (111) dan al-Insyirwp 
(094) sebagai firman Allah SWT. 

1.2 Mengamalkan ajaran Q.S. al-Lahab (111) dan 
al-Insyirwp (094)  

1.3 Meyakini  bahwa mempelajari Al-Qur’an Hadis 
adalah ibadah 

1.4 Meyakini bahwa Allah akan melapangkan rezeki 
dan memanjangkan umur orang yang gemar 
bersilaturrahim  

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya  

2.1 Terbiasa menghindari akhlak tercela sebagai 
implementasi dari pemahaman Q.S. al-Lahab 
(111) 

2.2 Terbiasa berperilaku gemar bersilaturahmi 
sebagai implementasi dari pemahaman hadis 
tentang silaturrahim  riwayat al-Bukhari Muslim 
dari Anas  

 .…)رزقه ىف له يبسط ان أحبّ  من(
2.3    Memiliki perilaku mencintai Al-Qur’an dan 

Hadis 
3. Memahami pengetahuan faktual 

dengan cara mengamati dan 
menanya berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah 
dan tempat bermain  

3.1 Mengetahui arti Q.S. al-Lahab (111) 
3.2 Memahami isi kandungan Q.S.al-Lahab (111)  
3.3 Mengenal Q.S. al-Insyirwp (094) 
3.4 Mengetahui arti hadis tentang silaturahmi   

riwayat al-Bukhari Muslim dari Anas  

 .…)رزقه ىف له يبسط ان أحبّ  من(
3.4 Memahami isi kandungan hadis tentang 

silaturrahim  riwayat Bukhari Muslim dari Anas  

 .…)رزقه ىف له يبسط ان أحبّ  من(
3.5 Memahami hukum bacaan idgwm bigunnah, 

idgwm bilwgunnah, dan iqlwb 
4. Menyajikan pengetahuan faktual 

dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia  

4.1 Membaca Q.S. al-Insyirwp (094)secara benar 
dan fasih 

4.2 Menghafalkan Q.S. al-Insyirwp (094) secara 
benar dan fasih 

4.3 Menghafalkan hadis tentang silaturahmi  riwayat 
al-Bukhari Muslim dari Anas  

 .…)رزقه ىف له يبسط ان أحبّ  من(
4.4 Menerapkan hukum bacaan idgwm bigunnah, 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
idgwm bilwgunnah, dan iqlwb 

 
A.5. KELAS V SEMESTER GANJIL  

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang 
dianutnya 

1.1 Menerima Q.S. al- Kwfiryn (109), al-Mw‘yn 
(107), dan at-Takwfur (102)sebagai firman Allah 
swt. 

1.2 Mengamalkan ajaran  Q.S. al- Kwfiryn (109), al- 
Mw‘yn (107), dan at-Takwfur (102) 

1.3 Meyakini bahwa orang yang menyayangi anak 
yatim akan masuk surga dekat dengan Nabi 
Muhammad saw. 
 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya 
serta cinta tanah air 

2.1 Memiliki sikap toleransi  terhadap sesama 
sebagai implementasi dari Q.S. al-Kwfiryn (109) 

2.2 Menghindari perilaku suka bermegah-megahan 
sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. at-
Takwfur (102) 

2.3 Membiasakan menyayangi sesama sebagai 
implementasi dari pemahaman Q.S. al-Mw‘yn 
(107) 

2.4 Membiasakan menyayangi anak yatim sebagai 
implementasi dari pemahaman hadis tentang 
menyayangi anak yatim riwayat al-Bukhari 
Muslim dari Sahl bin Sa’ad   

 .…) اجلنة ِ◌ىف اليتيم أناوكافل(
3. Memahami pengetahuan faktual 

dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan 
mencoba berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah 
dan tempat bermain 

3.1  Mengetahui arti Q.S.  al-Kwfiryn (109), al-
Mw‘yn (107), dan at- Takwfur (102) 

3.2 Memahami isi kandungan Q.S. al-Kwfiryn (109), 
al- Mw‘yn (107), dan at- Takwfur 102) 

3.3 Mengetahui arti hadis tentang menyayangi anak 
yatim  riwayat al-Bukhari Muslim dari Sahl bin 
Sa’ad   

 .…) اجلنة ِ◌ىف اليتيم أناوكافل(

3.4 Memahami isi kandungan hadis tentang 
menyayangi anak yatim riwayat Bukhari Muslim 
dari Sahl bin Sa’ad  

 .…) اجلنة ِ◌ىف اليتيم أناوكافل(

3.5 Memahami hukum bacaan Mim Mati (Idgwm 
Mrmi, Ikhfw’ Syafawi, dan Izhwr Syafawi ) 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dan konseptual dalam bahasa 
yang jelas, sistematis dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 

4.1  Membaca Q.S. al- Kwfiryn (109), al-Mw‘yn 
(107), dan at-Takwfur (102) secara benar dan 
fasih  

4.2 Menghafalkan hadis tentang menyayangi anak 
yatim riwayat al-Bukhari Muslim dari Sahl bin 
Sa’ad 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
beriman dan berakhlak mulia )اجلنة ىف اليتيمِ  أناوكافل (…. 

 
4.3 Menerapkan  hukum bacaan Mim Mati (Idgwm 

Mrmi, Ikhfw’ Syafawi, dan Izhwr Syafawi ) 
 

 
A.6. KELAS V SEMESTER GENAP  

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang 
dianutnya 

1.1 Menerima Q.S. al-‘Alaq (96)  dan al-Qadr (97) 
sebagai firman Allah SWT. 

1.2 Mengamalkan ajaran Q.S.  al-‘Alaq (96)  dan al-
Qadr (97) 

1.3 Meyakini kebenaran adanya malam Lailatul 
Qadr 

1.4 Meyakini  bahwa mempelajari Al-Qur’an dan 
Hadis adalah ibadah 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya 
serta cinta tanah air 

2.1 Terbiasa berperilaku yang sesuai dengan ajaran 
Q.S. al-‘Alaq (96)  dan al-Qadr (97) 

2.2 Menjauhi sifat munafik sebagai implementasi 
dari pemahaman hadis tentang ciri-ciri orang 
munafik riwayat al-Bukhari Muslim dari Abu 
Hurairah 

 .…)ثالث آيةاملنافق(
3. Memahami pengetahuan faktual 

dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan 
mencoba berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah 
dan tempat bermain 

3.1 Mengetahui arti Q.S. al-Qadr (97) 
3.2 Memahami isi kandungan Q.S. al-Qadr (97) 
3.3 Mengenal Q.S. al-‘Alaq (96) 
3.4 Mengetahui arti hadis tentang  ciri-ciri orang 

munafik menurut riwayat al-Bukhari Muslim 
dari Abu Hurairah 

 .…)ثالث آيةاملنافق(

3.5 Memahami isi kandungan hadis tentang  ciri-ciri 
orang munafik riwayat al-Bukhari Muslim dari 
Abu Hurairah 

 .…)ثالث آيةاملنافق(

3.6 Memahami hukum bacaan Waqaf  dan Washal 
4. Menyajikan pengetahuan faktual 

dan konseptual dalam bahasa 
yang jelas, sistematis dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia 

4.1 Membaca Q.S. al-‘Alaq (96) secara benar dan 
fasih  

4.2 Menghafal Q.S. al-‘Alaq (96) secara benar dan 
fasih 

4.3 Menghafal hadis tentang ciri-ciri orang munafik 
riwayat al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah 

 .…)ثالث آيةاملنافق(

4.4 Menerapkan  hukum bacaan Waqaf dan Wasal 
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A.7. KELAS VI SEMESTER GANJIL  
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerima, menjalankan, dan 
menghargai ajaran agama yang 
dianutnya 

1.1 Menerima Q.S. ai-uupw (93) sebagai firman 
Allah SWT. 

1.2 Menghayati nilai yang terkandung dalam Q.S. 
ai-uupw (93) 

1.3 Mengamalkan ajaran Q.S. ai-uupw (93) 
1.4 Meyakini bahwa memberi lebih utama daripada 

meminta-meminta 
2. Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya 
serta cinta tanah air 

2.1 Memiliki perilaku peduli terhadap kaum duafa 
sebagai implementasi pemahanan Q.S. ai-uupw 
(93) 

2.2 Terbiasa berperilaku suka memberi  sebagai 
implementasi dari pemahaman hadis tentang 
keutamaan memberi riwayat al-Bukhari Muslim 
dari Abdullah bin Umar   

 ....)اليدالسفلى اليدالعلياخريمن(
3. Memahami pengetahuan faktual 

dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan 
mencoba berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah 
dan tempat bermain 

3.1 Mengetahui arti Q.S. ai-uupw (93) 
3.2 Memahami isi kandungan Q.S. ai-uupw (93) 
3.3 Mengetahui arti hadis tentang keutamaan 

memberi menurut riwayat al-Bukhari Muslim 
dari Abdullah bin Umar   

 ....)اليدالسفلى ليدالعلياخريمنا(
3.4 Memahami isi kandungan hadis tentang 

keutamaan memberi menurut riwayat al-Bukhari 
Muslim dari Abdullah Ibnu Umar    

 ....)اليدالسفلى اليدالعلياخريمن(
3.5 Memahami hukum bacaan Mad  gabi‘r dan Mad 

Far’i (Wwjib Muttasil dan Jwiz  Munfasil)  
 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dan konseptual dalam bahasa 
yang jelas, sistematis dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia 

4.1 Membaca Q.S. ai-uupw (93)secara benar dan 
fasih 

4.2 Menghafal Q.S. ai-uupw (93)secara benar dan 
fasih 

4.3 Menghafal hadis tentang keutamaan memberi 
riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah Ibnu 
Umar     

 ....)اليدالسفلى اليدالعلياخريمن(
4.4 Menerapkan hukum bacaan Mad gabi‘r, Mad 

Far’i (Wwjib Muttasil dan Jwiz  Munfasil) 
 

A.8. KELAS VI SEMESTER GENAP  
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

5. Menerima, menjalankan, dan 
menghargai ajaran agama yang 
dianutnya 

1.1 Menerima Q.S.  al-Bayyinah (98) sebagai firman 
Allah SWT. 

1.2 Mengamalkan ajaran Q.S.  al-Bayyinah (98) 
1.3 Meyakini bahwa setiap manusia pasti mati dan 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
menerima balasan amal perbuatannya. 

1. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya 

2.1 Terbiasa berperilaku yang sesuai dengan ajaran 
Q.S.  al-Bayyinah (98). 

2.2 Memiliki perilaku suka beramal salih sebagai 
implementasi dari pemahaman hadis tentang 
amal salih riwayat Muslim dari Abu Hurairah 

 .…)عمله انقطع ابن آدم إذامات(
2. Memahami pengetahuan faktual 

dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan 
mencoba berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah 
dan tempat bermain 

3.1 Mengenaal Q.S.  al-Bayyinah (98) 
3.2 Mengetahui arti hadis tentang amal salih riwayat 

Muslim dari Abu Hurairah  

 .…)عمله انقطع ابن آدم إذامات(
3.3 Memahami isi kandungan hadis tentang amal 

salih riwayat Muslim dari Abu Hurairah 

 .…)عمله انقطع بن آدما إذامات(
3. Menyajikan pengetahuan faktual 

dan konseptual dalam bahasa 
yang jelas, sistematis dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia 

4.1 Membaca Q.S. al-Bayyinah (98) dengan baik 
dan fasih 

4.2 Menghafalkan Q.S. al-Bayyinah (98) 
4.3 Menghafalkan hadis tentang amal salih riwayat 

Muslim dari Abu Hurairah 

 .…)عمله انقطع ابن آدم إذامات(

 
A. AKIDAH AKHLAK  

B.1. KELAS I SEMESTER GANJIL 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerima dan menjalankan ajaran   
    agama yang dianutnya  
 

1.1 Meyakini rukun iman 
1.2 Meyakini syahadatain 
1.3 Meyakini Allah SWT. Yang Esa (al-Apad) dan 

maha Pencipta(al-Khwliq) 
1.4 Menerima ketentuan hidup bersih, kasih sayang, 

dan rukun  
1.5 Menerima adab mandi dan berpakaian 
1.6 Menerima ketentuan menghindari hidup kotor 
 

2.  Memiliki perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, dan guru  

 

2.1 Membisakan berperilaku yang merefleksikan 
orang yang beriman 

2.2 Membiasakan berperilaku bertauhid 
2.3 Membiasakan hidup bersih, kasih sayang, dan 

rukun dalam kehidupan sehari-hari. 
2.4 Membiasakan  perilaku adab mandi dan 

berpakaian. 
2.5 Membiasakan diri untuk menghindari hidup 

kotor dalam kehidupan sehari-hari 
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3.  Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati 
[mendengar, melihat, membaca] 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah  

 

3.1   Mengenal enam rukun iman. 
3.2   Mengenal  dua kalimah syahadat sebagai bagian 

dari rukun Islam yang pertama 
3.3  Mengenal sifat-sifat Allah SWT. yang 

terkandung dalam al-Asmw’ al-ousnw (al-Apad 
dan al-Khwliq) melalui kisah Nabi Ibrahim a.s. 
mencari Tuhannya 

3.4   Memahami perilaku akhlak terpuji hidup bersih, 
kasih sayang, dan rukun dalam kehidupan sehari-
hari 

3.5   Memahami adab mandi dan berpakaian 
3.6   Menjelaskan akhlak tercela hidup kotor dalam 

kehidupan sehari-hari dan cara menghindarinya 
 

4.  Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia  

 

4.1   Menunjukkan perilaku beriman kepada enam 
rukun iman 

4.2   Melafalkan dua kalimah syahadat dan artinya 
4.3   Melafalkan sifat-sifat Allah SWT. al-Apad dan 

al-Khwliq dan maknanya 
4.4   Mendemonstrasikan tata cara berpakaian secara 

Islami 
4.5   Menunjukkan perilaku hidup bersih, kasih 

sayang, dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. 
4.6  Menceritakan cara-cara menghindari hidup kotor 

dalam kehidupansehari-hari 

 
B.2. KELAS I SEMESTER GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima dan menjalankan ajaran   
    agama  yang dianutnya  
 

1.1  Meyakini Allah SWT. melalui kalimat tayyibah 
(Basmalah) 

1.2  Meyakini Allah SWT. sebagai ar-Rapmwn, ar-
Raprm dan as-Samr‘  

1.3  Menerima ketentua adab belajar, bermain, makan 
dan minum 

1.4  Menerima nilai keramahan dan sopan santun 
terhadap orang tua dan guru dalam kehidupan  
sehari-hari 

1.5.  Menerima ketentuan untuk menghindari berbicara 
kotor dan bohong/dusta, dalam kehidupan 
sehari-hari 

2.  Memiliki perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, dan guru  

 

2.1 Terbiasa membaca basmalah setiap memulai 
aktivitas 

2.2  Mencontoh sifat Allah ar-Rapmwn, ar- Raprm dan 
as-Samr‘  

2.3 Memiliki adab dalam belajar, bermain, makan dan 
minum 

2.4  Membiasakan sikap ramah dan sopan santun 
terhadap orang tua dan guru dalam kehidupan  
sehari-hari. 

2.5.Membiasakan diri untuk menghindari akhlak 
tercela berbicara kotor dan bohong/dusta, dalam 
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kehidupan sehari-hari. 
3.  Memahami pengetahuan faktual 

dengan cara mengamati 
[mendengar, melihat, membaca] 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah  

 

3.1  Mengetahui kalimat tayyibah (Basmalah  
3.2  Mengenal sifat-sifat Allah SWT. yang terkandung 

dalam al-Asmw’ al-ousnw (ar-Rapmwn, ar- Raprm 
dan as-Samr‘) 

3.3  Memahami  adab belajar, bermain, makan dan 
minum 

3.5  Memahami sikap ramah dan sopan santun 
terhadap orang tua dan guru dalam kehidupan  
sehari-hari 

3.6  Menjelaskan akhlak tercela berbicara kotor dan 
bohong/dusta dalam kehidupan sehari-hari 

4.  Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia  

 

4.1  Melafalkan kalimat tayyibah (Basmalah). 
4.2   Melafalkan ar-Rapmwn, ar- Raprm dan as-Samr‘  

dan artinya 
4.3  Menunjukkan adab belajar dan bermain secara 

Islami 
4.4  Mendemonstrasikan adab makan dan minum 

secara Islami 
4.4  Menyimulasikan sikap ramah dan sopan santun 

terhadap orang tua dan guru dalam kehidupan 
sehari-hari 

4.5  Menyajikan contohkan sikap berbicara kotor dan 
bohong/dusta dalam kehidupan sehari-hari 

  
 

B.3. KELAS II SEMESTER GANJIL 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI  DASAR 

1. Menerima dan menjalankan ajaran 
agama  yang dianutnya 

 
 

1.1   Meyakini Allah SWT. melalui kalimat tayyibah 
(Hamdalah) 

1.2   Meyakini Allah SWT. sebagai ar-Razzwq, al-
oamrd, dan asy-Syakyr 

1.3   Mengakui  adanya Allah SWT. melalui dalil aqli 
1.4  Menerima nilai  syukur nikmat, hidup sederhana, 

dan rendah hati 
1.5 Menerima adab bersin dalam kehidupan sehari-hari  
1.6 Menerima ketentuan untuk menghinndari sifat 

sombong dalam kehidupan sehari-hari 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, dan guru  

 

2.1 Terbiasa membaca kalimat tayyibah (Hamdalah) 
setiap menerima kebaikan 

2.2   Membiasakan diri mencontoh sifat ar-Razzwq, al-
oamrd, dan asy-Syakyr 

2.3 Membiasakan diri  perilaku dengan merasakan 
adanya Allah SWT. melalui dalil aqli  

2.4 Memiliki perilaku syukur nikmat, hidup sederhana, 
dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari 

2.5  Membiasakan adab bersin.  
2.6 Menghindari sifat sombong dalam kehidupan 

sehari-hari 
3. Memahami pengetahuan faktual 

dengan cara mengamati 
[mendengar, melihat, membaca] 

3.1 Mengetahui kalimat tayyibah (Hamdalah) 
3.2  Mengenal sifat-sifat Allah SWT. yang terkandung 

dalam al-Asmw’ al-ousnw (ar-Razzwq, al-oamrd, 
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dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah  

 

dan asy-Syakyr) 
3.3 Mengenal Allah SWT. melalui dalil aqli 
3.4  Memahami sikap syukur nikmat, hidup 

sederhana, dan rendah hati dalam kehidupan 
sehari-hari 

3.5  Mengetahui adab ketika bersin dalam kehidupan 
sehari-hari  

3.6 Menjelaskan sikap sombong dan cara 
menghindarinya dalam kehidupan sehari-hari 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia  

 

4.1  Melafalkan kalimat tayyibah (Hamdalah) 
4.2  Melafalkan al-Asmw’ al-ousnw (ar-Razzwq, al-

oamrd, dan asy-Syakyr) dan artinya 
4.3  Menyajikan dalil aqli tentang mengenal Allah 
4.4  Menunjukkan sikap syukur nikmat, hidup 

sederhana, dan rendah hati dalam kehidupan 
sehari-hari 

4.5  Mendemonstrasikan adab ketika bersin  
4.6  Menceritakan cara menghindari sifat  sombong 

dalam kehidupan sehari-hari. 
 

B.4. KELAS II SEMESTER GENAP 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI  DASAR 

1. Menerima dan menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya 

 
 

1.1  Meyakini Allah SWT. melalui kalimat tayyibah 
(Tahlrl) 

1.2  Meyakini Allah SWT sebagai al-Quddys, as-
aamad, al-Muhaimin, dan al-Badr‘ 

1.3    Menerima nilai jujur, rajin, dan percaya diri 
1.4 Menerima ketentuan adab belajar, mengaji, dan 

bermain dalam kehidupan sehari-hari 
1.5 Menerima ketentuan untuk menghindari sifat 

malas 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, dan guru  

 

2.1  Meyakini Allah SWT. melalui kalimat tayyibah 
(Tahlrl) 

2.2  Mencontoh sifat Allah SWT. sebagai al-Quddys, 
as-aamad, al-Muhaimin, dan al-Badr‘ 

2.3   Terbiasa berperilaku jujur, rajin, dan percaya diri. 
2.2  Terbiasa beradab ketika belajar, mengaji, dan 

bermain dalam kehidupan sehari-hari 
2.3  Menghindari sifat malas 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati 
[mendengar, melihat, membaca] 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah  

 

3.1  Mengetahui kalimat tayyibah (Tahlrl) 
3.2  Mengenal sifat-sifat Allah SWT. yang 

terkandung dalam  al-Asmw’ al-ousnw (al-
Quddys, as-aamad, al-Muhaimin, dan al-Badr‘) 

3.3  Memahami perilaku jujur, rajin, dan percaya diri. 
3.4  Memahami sikap yang baik ketika belajar, 

mengaji, dan bermain dalam kehidupan sehari-
hari 

3.5 Menjelaskan sikap malas dan cara menghindari-
nya 
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4. Menyajikan pengetahuan faktual 

dalam bahasa yang jelas dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia  

 

4.1  Melafalkan kalimat tayyibah (Tahlrl) dan 
maknanya 

4.2  Melafalkan al-Asmw’ al-ousnw (al-Quddys, as-
aamad, al-Muhaimin, dan al-Badr‘) dan artinya. 

4.3   Mencontohkan perilaku jujur, rajin, dan percaya 
diri 

4.4   Mensimulasikan adab yang baik ketika belajar, 
mengaji, dan bermain dalam kehidupan sehari-
hari 

4.5   Menceritakan contoh sikap malas dalam 
kehidupan sehari-hari 

 
B.5. KELAS III SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI  DASAR 
1. Menerimadanmenjalankanajaran 

agama yang dianutnya 
 

1.1  Meyakini Allah SWT. melalui kalimat tayyibah 
(Subpwnallwh, Mwsyw Allwh) 

1.2  Meyakini Allah SWT. sebagai al-‘Azrm,  al-
Kabrr, al-Karrm dan al-Mwlik 

1.3   Meyakini malaikat-malaikat Allah SWT. dan 
tugas-tugasnya 

1.4   Menerimanilai rendah hati, santun,       ikhlas, 
kasih sayang, dan taat 

1.5 Menerima ketentuan patuh dan taat terhadap 
kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari 

1.6 Menerima ketentuan untuk menghindari durhaka 
kepada orang tua 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru dan tetangganya  

 

2.1  Membisakan diri untuk mengucapkan kalimah 
tayyibah (Subpwnallwh, Mwsyw Allwh) 

2.2  Mengagumi sifat Allah SWT sebagai al-‘Azrm,  
al-Kabrr, al-Karrm dan al-Mwlik 

2.3  Mencontoh para Malaikat dalam ketaatannya 
kepada Allah SWT. 

2.4  Memiliki sikap sifat rendah hati, santun,       
ikhlas, kasih sayang, dan taat dalam        
kehidupan sehari-hari 

2.5 Memiliki akhlakul karimah patuh dan taat 
terhadap kedua orang tua dalam kehidupan 
sehari-hari 

2.6 Memiliki sikap menghindari durhaka kepada 
orang tua 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati 
[mendengar, melihat, membaca] 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah  

 

3.1  Mengetahui kalimat tayyibah (Subpwnallwh, 
Mwsyw Allwh) 

3.2  Mengenal sifat-sifat Allah SWT. yang 
terkandung dalam al-Asmw’ al-ousnw (al-‘Azrm,  
al-Kabrr, al-Karrm dan al-Mwlik) 

3.3   Menjelaskan malaikat-malaikat Allah SWT. dan 
tugas-tugasnya. 

3.4  Memahami sikap sifat rendah hati, santun,       
ikhlas, kasih sayang, dan taat dalam        
kehidupan sehari-hari 
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3.5 Menjelaskan kisah Nabi Ismail a.s. sebagai 

bentuk sikap taat dan patuh terhadap orang tua. 
3.6 Menjelaskan sikap durhaka kepada orang tua 

melakui kisah Kan’an 
4. Menyajikan pengetahuan faktual 

dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia  

 

4.1 Melafalkan kalimat tayyibah (Subpwnallwh, 
Mwsyw Allwh) dan maknanya 

4.2  Melafalkan al-Asmw’ al-ousnw (al-‘Azrm,  al-
Kabrr, al-Karrm dan al-Mwlik) dan artinya 

4.3    Menceritakan malaikat-malaikat Allah SWT. dan 
tugas-tugasnya 

4.4  Menunjukkan sikap sifat rendah hati, santun, 
ikhlas, kasih sayang, dan taat dalam   
kehidupan sehari-hari 

4.5 Menyimulasikan akhlak karimah patuh dan taat 
terhadap kedua orang tua dalam kehidupan 
sehari-hari melalui kisah Nabi Ismail a.s. 

4.6 Menyimulasikan kisah Kan’an sebagai bentuk  
cara menghindari sikap durhaka kepada orang 
tua 

 
B.6. KELAS III SEMESTER GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI  DASAR 
1. Menerimadanmenjalankanajaran 

agama  yang dianutnya 
 

1.1   Meyakini Allah SWT. melalui kalimat tayyibah 
(Ta’awuz) 

1.2   Meyakini Allah SWT. sebagai al-Bwhin, al-Walr, 
al-Mujrb, dan al-Jabbwr 

1.3  Meyakini adanya makhluk gaib selain malaikat 
(jin dan setan) 

1.4     Menerima sikap rukun dan tolong-menolong 
1.5 Menerima ketentuan akhlakul karimah terhadap 

saudaradalam kehidupan sehari-hari 
2. Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru dan tetangganya  

 

2.1   Terbiasa membaca kalimat tayyibah (Ta’awuz) 
        sesuai ketentuan syariat 
2.2   Mencontoh sifat  Allah SWT. sebagai al-Bwhin, 

al-Walr, al-Mujrb, dan al-Jabbwr 
2.3  Memiliki sikap positif terhadap adanya makhluk 

gaib selain malaikat (jin dan setan) 
2.4 Memiliki sikap rukun dan tolong-menolong 
2.5 Memiliki akhlakul karimah terhadap 

saudaradalam kehidupan sehari-hari 
3. Memahami pengetahuan faktual 

dengan cara mengamati 
[mendengar, melihat, membaca] 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah  

 

3.1  Mengetahui kalimat tayyibah (Ta’awuz) 
3.2   sifat-sifat Allah SWT. yang terkandung dalam 

al-Asmw’ al-ousnw (al-Bwhin, al-Walr, al-Mujrb, 
dan al-Jabbwr) 

3.3  Menjelaskan adanya makhluk gaib selain 
malaikat (jin dan setan) 

3.4  Memahami sikap rukun dan tolong-menolong 
3.5  Memahami akhlakul karimah terhadap   saudara 

dalam kehidupan sehari-hari 
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4. Menyajikan pengetahuan faktual 

dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia  

 

4.1  Melafalkankalimat tayyibah (Ta’awuz)       dan 
maknanya 

4.2  Melafalkan al-Asmw’ al-ousnw (al-Bwhin, al-
Walr, al-Mujrb, dan al-Jabbwr)dan artinya 

4.3   Menceritakan makhluk gaib selain malaikat         
(jin dan setan) 

4.4   Menyimulasikan sikap rukun dan tolong-       
menolong dalam  kehidupan sehari-hari 

4.5   Menyimulasikan akhlakul karimah terhadap        
saudara dalam kehidupan sehari-hari 

 
B.7. KELAS IV SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI  DASAR 
1. Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang 
dianutnya 

 

1.1   Meyakini kekuasaan Allah SWT. melalui 
kalimat tayyibah Lw oaula Walw Quwwata Illa 
Billahil-‘Aliyyil-‘Azrm (oauqalah) 

1.2   Meyakini Allah SWT sebagai al-Mu’min, al-
‘Azrm, al- Hwdr, al-‘Adl, dan al-oakam 

1.3 Meyakini adanya kitab-kitab Allah SWT.  
1.4 Menghayati sifat hormat dan patuh dalam 

kehidupan sehari-hari 
1.5 Memiliki sikap tabah dan sabar dalam        

menghadapi cobaan sebagai implementasi       
dalam meneladani  kisah Masyitah  

1.6 Memiliki sikap menghindari kufur nikmat 
sebagai implementasi menghindari dari kisah  
Tsa’labah 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya  

 

2.1  Terbiasa membaca kalimat tayyibah Lw oaula 
Walw Quwwata Illa Billahil-‘Aliyyil-‘Azrm 
(oauqalah) sesuai ketentuan syar’i 

2.2   Mencontoh sifat Allah SWT sebagai al-Mu’min, 
al-‘Azrm, al- Hwdr, al-‘Adl, dan al-oakam 

2.3 Menerima adanya kitab-kitab Allah SWT.  
2.4  Memiliki sikap hormat dan patuh dalam 

kehidupan sehari-hari  
2.5 Memiliki sikap tabah dan sabar dalam        

menghadapi cobaan sebagai implementasi       
dalam meneladani  kisah Masyitah  

2.6  Memiliki sikap menghindari kufur nikmat 
sebagai implementasi menghindari dari kisah  
Tsa’labah 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati dan 
menanya berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah 
dan tempat bermain  

 

3.1  Mengetahui kalimat tayyibah Lw oaula Walw 
Quwwata Illa Billahil-‘Aliyyil-‘Azrm (oauqalah) 

3.2  Mengenal sifat-sifat Allah SWT. yang 
terkandung dalam  al-Asmw’ al-ousnw (al-
Mu’min, al-‘Azrm, al- Hwdr, al-‘Adl, dan al-
oakam) 

3.3  Mengetahui adanya kitab-kitab Allah SWT. 
sebagai implementasi dari pengamalan rukun 
Iman ke-3 (tiga) 

3.4  Memahami sikap hormat dan patuh dalam 
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kehidupan sehari-hari 

3.5   Mendeskripsikan sikap tabah dan sabar 
dalammenghadapi cobaan dalam kisah Masyitah 

3.6  Mendeskripsikan kisah Tsa’labah sebagai 
implementasi dalam menghindari  sifat tercela 
kufur nikmat 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia  

 

4.1  Melafalkan kalimat tayyibah Lw oaula Walw 
Quwwata illa Billahil-‘Aliyyil-‘Azrm (oauqalah) 
dan maknanya 

4.2  Melafalkan al-Asmw’ al-ousnw (al-Mu’min, al-
‘Azrm, al- Hwdr, al-‘Adl, dan al-oakam) dan 
artinya 

4.3  Menceritakan kitab-kitab Allah SWT. beserta 
nabi yang menerimanya 

4.4   Menyimulasikan sikap hormat dan patuh dalam 
kehidupan sehari-hari. 

4.5   Menyimulasikan sikap tabah dan sabar dalam         
menghadapi cobaan sebagai implementasi       
dalam meneladani kisah Masyitah 

4.7  Menceritakan kisah Tsa’labah sebagai bentuk 
menghindari akhlak tercela kufur nikmat 

 
B.8. KELAS IV SEMESTER GENAP smp di sini 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI  DASAR 
1. Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang 
dianutnya 

 

1.1   Meyakini Allah SWT. melalui kalimat tayyibah 
(As-salwmu ‘alaikum) 

1.2   Meyakini Allah SWT. sebagai as-Salwm, dan al- 
Latrf. 

1.3  Meyakini adanya nabi dan rasul Allah SWT. 
1.4 Menghayati adab bertamu dan berteman dalam 

kehidupan sehari-hari 
1.5 Menolak sifat munafik 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya  

 

2.1   Terbiasa mengucapkan salam sesuai ketentuan 
syar’i 

2.2   Mencontoh sifat Allah SWT. sebagai as-Salwm, 
dan al- Latiif. 

2.3  Menerima dengan tulus adanya nabi dan rasul 
Allah SWT. 

2.4 Terbiasa beradab dalam bertamu dan berteman 
dalam kehidupan sehari-hari 

2.5 Menghindari sifat munafik 
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3. Memahami pengetahuan faktual 

dengan cara mengamati dan 
menanya berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah 
dan tempat bermain  

3.1 Mengetahui kalimat tayyibah (As-salwmu 
‘alaikum) 

3.2  Mengenal sifat-sifat Allah SWT yang 
terkandung dalam al-Asmw’ al-ousnw (as- 
Salwm, dan al-Latiif) 

3.3  Menjelaskan nama-nama nabi, Rasul Allah 
SWT. dan Ulul Azmi, serta sifat-sifat nabi dan 
rasul  

3.4 Menjelaskanadab bertamu dan berteman dalam 
kehidupan sehari-hari 

3.5 Menjelaskan sifat munafik, dampak negatif dan 
cara menghindarinya 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia  

4.1   Mendemonstrasikan cara mengucapkan salam 
sesuai ketentuan syar’i 

4.2   Melafalkan kalimah as-Salwm, dan al- Latrf. 
4.3  Menyajikan peta konsep nama-nama nabi, rasul 

Allah SWT. dan Ulul Azmi, serta sifat-sifat nabi 
dan rasul 

4.4 menyimulasikan adab dalam bertamu dan 
berteman dalam kehidupan sehari-hari 

4.5 menceritakan dampak negatif sifat munafik 
 

B.9. KELAS V SEMESTER GANJIL 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerima, menjalankan, dan 
menghargai ajaran agama yang 
dianutnya 

1.1 Meyakini kebesaran Allah SWT. melalui kalimat 
tayyibah(al-oamdu lillwh dan Allwhu Akbar) 

1.2 Meyakini Allah SWT. sebagai ar-Razzwq, al-
Fattwh, asy-Syakyr, al-Mugnr 

1.3 Meyakini adanya hari akhir (kiamat) 
1.4 Menghayati akhlak yang baik ketika di tempat 

ibadah dan tempat umum 
1.5 Menghayati sikap teguh pendirian dan 

dermawan, optimis, qana’ah, dan tawakal dalam 
kehidupan sehari-hari 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya 
serta cinta tanah air 

2.1 Terbiasa membaca kalimat tayyibah (al-oamdu 
lillwh dan Allwhu Akbar) sesuai ketentuan syar’i 

2.2 Mencontoh sifat Allah SWT. sebagai ar-Razzwq, 
al-Fattwh, asy-Syakyr, al-Mugnr 

2.3 Menunjukkan prilaku orang yang beriman pada 
hari akhir (kiamat). 

2.4 Membiasakan akhlak yang baik ketika di tempat 
ibadah dan tempat umum 

2.5 Membiasakan sikap teguh pendirian dan 
dermawan, optimis, qana’ah, dan tawakal dalam 
kehidupan sehari-hari 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan 
mencoba berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

3.1   Memahami Allah SWT. melalui kalimat 
thayyibah (al-oamdu lillwh dan Allwhu Akbar) 

3.2   Mengenal Allah SWT. melalui sifat-sifat Allah 
SWT. yang terkandung dalam al-Asmw’ al-
ousnw (ar-Razzwq, al-Fattwh, asy-Syakyr, al-
Mugnr) 
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dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah 
dan tempat bermain 

3.3   Memahami hikmah beriman kepada hari akhir 
(kiamat)  

3.4    Mengetahui akhlak yang baik ketika di tempat 
ibadah dan tempat umum. 

3.5  Memahami sikap teguh pendirian dan dermawan, 
optimis, qana’ah, dan tawakal dalam kehidupan 
sehari-hari 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dan konseptual dalam bahasa 
yang jelas, sistematis dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia 

4.1 Melafalkan kalimat tayyibah (al-oamdu lillwh 
dan Allwhu Akbar) 

4.2 Melafalkan al-Asmw’ al-ousnw (ar-Razzwq, al-
Fattwh, asy-Syakyr, al-Mugnr) dan maknanya 

4.3 Menyajikan contoh  perilaku akhlak mulia 
sebagai implementasi hikmah beriman kepada 
hari akhir (kiamat) 

4.4 Menyimulasikan akhlak yang baik ketika di 
tempat ibadah dan tempat umum 

4.5  Menyajikan contoh sikap teguh pendirian dan 
dermawan, optimis, qana’ah, dan tawakal dalam 
kehidupan sehari-hari 

 
B.10. KELAS V SEMESTER GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang 
dianutnya 

1.1  Meyakini Allah SWT. melalui kalimat tayyibah 
(Tarji’)  

1.2  Meyakini Allah SWT. sebagai al-Mupyr, al-
Mumrt dan al-Bwqr 

1.3  Menghayati  akhlak yang baik dalam hidup 
bertetangga dan bermasyarakat. 

1.4  Menghayati ketentuan untuk menghindari sifat 
pesimis, bergantung, serakah, dan putus asa 
dalam kehidupan sehari-hari 

1.5   Menghaayati ketentuan untuk menghindari sifat 
kikir dan serakah 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya 
serta cinta anah air 

2.1   Terbiasa mengucapkankalimat tayyibah (Tarji’) 
sesuai ketentuan syar’i 

2.2  Mencontoh sifat Allah SWT. sebagai al-Mupyr, 
al-Mumrt dan al-Bwqr 

2.3   Membiasakan akhlak yang baik dalam hidup 
bertetangga dan bermasyarakat 

2.4  Membiasakan diri untuk menghindari sifat 
pesimis, bergantung, serakah, dan putus asa dalam 
kehidupan sehari-hari 

2.5  Membiasakan diri untuk menghindari sifat kikir 
dan serakah  

3. Memahami pengetahuan faktual 
dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan 
mencoba berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 

3.1  Mengenal Allah SWT. melalui kalimat tayyibah 
(Tarji’) 

3.2  Mengenal Allah SWT. melalui sifat-sifat Allah 
SWT yang terkandung dalam al-Asmw’ al-ousnw’ 
(al-Mupyr, al-Mumrt dan al-Bwqr) 

3.3   Memahami akhlak yang baik dalam hidup 
bertetangga dan bermasyarakat. 
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dijumpainya di rumah, di sekolah 
dan tempat bermain 

3.4  Memahami akhlak tercela pesimis, bergantung, 
serakah, dan putus asa serta cara menghindarinya 
dalam kehidupan sehari-hari 

3.5   Mengetahui sifat kikir dan serakah melalui kisah 
Qarun dan cara menghinadarinya dalam 
kehidupan sehari- hari 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dan konseptual dalam bahasa 
yang jelas, sistematis dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia 

4.1   Melafalkan kalimat tayyibah (Tarji’) dan 
maknanya 

4.2  Melafalkan sifat-sifat Allah SWT. yang 
terkandung dalam al-Asmw’ al-ousnw (al-Mupyr, 
al-Mumrt dan al-Bwqr) 

4.3   mensimulasikan akhlak yang baik dalam hidup 
bertetangga dan bermasyarakat 

4.4   menyajikan contoh cara menghindari sifat 
pesimis, bergantung, serakah, dan putus asa 
dalam kehidupan sehari-hari 

4.5 Menceritakan kisah Qarun sebagai implementasi 
menghindari sifat kikir dan serakah dalam 
kehidupan sehari-hari  

 
B.11. KELAS VI SEMESTER GANJIL  

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI  DASAR 

1. Menerima, menjalankan, dan 
menghargai ajaran agama yang 
dianutnya 

1.1Meyakini Allah SWT. melalui kalimat tayyibah 
(Astagfirullwhal-‘akrm) 

1.2   Meyakini Allah SWT. sebagai al-Qawwiy, al-
Hakim, al-Musawwir dan al-Qwdir 

1.3  Meyakini adanya Qada dan Qadar Allah SWT. 
(takdir) 

1.4  Menghayati sifat tanggung jawab, adil dan 
bijaksana dalam kehidupan sehari-hari 

1.5 Menunjukkan sikap penolakan yang konsisten 
terhadap sifat marah, fasik, dan murtad 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya 

2.1 Terbiasa membaca kalimat tayyibah 
(Astagfirullwhal-‘akrm) sesuai ketentuan syar’i 

2.2   Mencontoh sifat Allah SWT. sebagai al-Qawwiy, 
al-Hakrm, al-Musawwir, dan al-Qwdir 

2.3 Membiasakan diri untuk berprilaku dengan 
meyakini Qada dan Qadar Allah SWT. (takdir) 

2.4  Memiliki sifat tanggung jawab, adil dan bijaksana 
dalam kehidupan sehari-hari 

2.5 Menghindari sifat marah, fasik, dan murtad 
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3. Memahami pengetahuan faktual 
dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan 
mencoba berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah 
dan tempat bermain 

3.1 Mengetahui kalimat tayyibah (Astagfirullwhal-
‘akrm) 

3.2 Mengenal sifat-sifat Allah SWT. yang terkandung 
dalam al-Asmw’ al-ousnw (al-Qawiyy, al-Hakrm, 
al-Musawwir dan al-Qwdir)  

3.3  Memahami hikmah beriman kepada Qada dan 
Qadar Allah SWT. (takdir) 

3.4  Memahami sifat tanggung jawab, adil dan 
bijaksana dalam kehidupan sehari-hari 

3.5  Mengetahui akhlak tercela sifat marah, fasik, 
murtad, dan upaya menghindarinya 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dan konseptual dalam bahasa 
yang jelas, sistematis dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia 

4.1  Melafalkan kalimat tayyibah 
 (Astagfirullwhal-‘akrm) dan maknanya 
4.2  Melafalkan al-Asmw’ al-ousnw (al-Qawwiy, al-

Hakrm, al-Musawwir dan al-Qwdir) dan artinya. 
4.3  Menyajikan contoh Qada dan Qadar dalam 

kehidupan sehari-hari 
4.5   Menyajikancontoh sifat tanggung jawab, adil 

dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. 
4.6   Menyajikan contoh cara menghindari sifat  

marah, fasik, dan murtad 
 

B.12. KELAS VI SEMESTER GENAP 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI  DASAR 

1. Menerima, menjalankan, dan 
menghargai ajaran agama yang 
dianutnya 

1.1 Meyakini Allah SWT. melalui kalimat tayyibah 
(Tobat) 

1.2   Meyakini Allah SWT. sebagai al-Gafyr, al-
Afuwwu, as-aabyr dan al-oalrm  

1.3  Menghayati sifat sabar dan taubat dalam 
kehidupan sehari-hari sebagai implementasi 
dalam meneladani kisah Nabi Ayyub a.s. dan 
kisah Nabi Adam a.s. 

1.4 Menghayati akhlak yang baik terhadap binatang 
dan tumbuhan dalam hidup sehari-hari 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya 
serta cinta tanah air 

2.1Terbiasa membaca kalimat istigfar sesuai ketentuan 
syar’i 

2.2   Mencontoh sifat Allah SWT. sebagai (al-Gafyr, 
al-Afuwwu, as-aabyr dan al-oalrm)  

2.3  Memiliki sifat sabar dan taubat dalam kehidupan 
sehari-hari  

2.4 Memiliki akhlak yang baik terhadap binatang 
dan tumbuhan dalam hidup sehari-hari 
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3. Memahami pengetahuan faktual 

dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan 
mencoba berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah 
dan tempat bermain 

3.1  Mengetahui kalimat tayyibah (tobat) 
3.2  Mengenal sifat-sifat Allah SWT. yang 

terkandung dalam al-Asmw’ al-ousnw (al-Gafyr, 
al-Afuwwu, as-aabyr dan al-oalrm)  

3.3  Memahami sifat sabar dan taubat dalam  
kehidupan sehari-hari sebagai implementasi 
meneladani kisah Nabi Ayub a.s. dan Nabi 
Adam a.s. 

3.4  Memahami akhlak yang baik terhadap binatang 
dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dan konseptual dalam bahasa 
yang jelas, sistematis dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia 

4.1  Melafalkan kalimat tayyibah (tobat) dan 
maknanya 

4.2  Melafalkan al-Asmw’ al-ousnw (al-Gafyr, al-
Afuwwu, as-aabyr dan al-oalrm) dan artinya 

4.3  Menceritakan kisah Nabi Ayyub a.s. dan Nabi 
Adam a.s.  sebagai implementasi dalam 
meneladani sifat sabar dan tobat dalam 
kehidupan sehari-hari 

4.4 Menyajikancontoh akhlak yang baik terhadap 
binatang dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-
hari 

 
C. FIKIH 

C.1. KELAS I SEMESTER GANJIL 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerima dan menjalankan ajaran   
    agama yang dianutnya  
 

1.1 Menerima kebenaran rukun Islam 
1.2 Meyakini  kebenaran kalimah  syahadatain 
1.3 Mengamalkan  perintah bersuci dari hadas dan 

najis. 
2.  Memiliki perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, dan guru  

2.1 Menjalankan lima rukun Islam  
2.2 Mengamalkan  ketentuan  syahadatain 
2.3 Membiasakan  bersuci dari hadas dan najis 

3.  Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara  mengamati 
[mendengar, melihat, membaca] 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah  

3.1 Memahami rukun Islam 
3.2 Memahami  syahadatain 
3.3 Memahami kaifiah bersuci dari hadas dan najis 
 

4.  Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 

4.1 Mensimulasikan  tata cara bersuci dari hadas 
dan najis 

4.2 Menyajikan arti kalimah syahadatain 
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beriman dan berakhlak mulia  

 
C.2. KELAS I SEMESTER GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima dan menjalankan ajaran   
    agama yang dianutnya  

1.1 Menerima tata cara wudu 
1.2 Menghayati manfaat  wudu 
1.3 Mengamalkan hikmah wudu 

2.  Memiliki perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, dan guru  

2.1 Membiasakan  wudu setiap akan salat 
2.2 Membiasakan wudu setiap saat 
2.3 Menjaga kesucian diri dari hadas dan najis 

3.  Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara  mengamati 
[mendengar, melihat, membaca] 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah  

3.1. Memahami  tata cara wudu yang benar 
3.2. Mengidentifikasi hal-hal yang membatalkan 

wudu 
3.3. Memahami manfaat dan hikmah wudu 

4.  Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia  

4.1. Mempraktikkan tata cara wudu 
4.2. Menghafal doa sesudah wudu 
4.3. Menceritakan manfaat wudu 

 
C.3. KELAS II SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima dan menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya 
 
 

1.1 Menerima lafal azan dan iqamah 
1.2 Meyakini salat sebagai perintah Allah SWT. 
1.3 Mengamalkan salat fardu dengan benar  

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, dan guru  

2.1 Membiasakan azan dan iqamah  
2.2 Menjalankan salat  tepat waktu 

 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati 
[mendengar, melihat, membaca] 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah  

3.1 Memahami azan  
3.2 Memahami iqamah 
3.3 Memahami salat fardu 
 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 4.1. Mempraktikkan azan dan iqamah 
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dalam bahasa yang jelas dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia  

4.2. Mempraktikkan gerakan salat fardu  

 
C.4. KELAS II SEMESTER GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima dan menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya 
 

1.1 Meyakini hikmah salat berjamaah 
1.2 Meyakini hikmah zikir setelah salat fardu 
1.3 Meyakini hikmah  doa setelah salat fardu 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, dan guru  

2.1 Membiasakan salat berjamaah 
2.2 Membiasakan zikir setelah salat fardu 
2.3 Membiasakan  berdoa setelah salat fardu 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati 
[mendengar, melihat, membaca] 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah  

3.1. Memahami ketentuan salat berjamaah 
3.2. Memahami zikir setelah salat fardu 
3.3. Memahami lafal doa setelah salat fardu 
 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia  

4.1. Mensimulasikan tata cara salat berjamaah 
4.2. Mempraktikkan zikir setelah salat fardu 
4.3. Mempraktikkan doa setelah salat fardu 

 
 
C.5. KELAS  III SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima dan menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya 
1.1 Menerima hikmah salat sunah rawatib 
1.2 Menerima ketentuan salat jamak dan qasar 
1.3 Menerima tata cara tayamum 
1.4 Menerima hikmah salat  bagi orang sakit 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru dan tetangganya  

2.1 Membiasakan salat sunah rawatib  
2.2 Menghayati ketentuan salat jamak dan qasar 
2.3 Menghayati tata cara tayamum 
2.4 Istiqamah salat dalam segala keadaan 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati 
[mendengar, melihat, membaca] 
dan menanya berdasarkan rasa 

3.1 Memahami  ketentuan salat sunah  rawatib 
3.2 Memahami ketentuan salat jamak dan qasar 
3.3 Memahami  tata cara tayamum 
3.4 Menganalisis tata cara salat bagi orang  sakit 
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ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah  

 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia  

4.1 Mempratikkan tata cara salat rawatib 
4.2 Mempraktikan salat jamak dan qasar 
4.3 Mempraktikkan tayamum bagi orang sakit 
4.4 Mempraktikan tata cara salat bagi orang  sakit 

 
C.6. KELAS  III SEMESTER GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima dan menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya 
1.1. Meyakini kebenaran perintah puasa Ramadan 
1.2. Menghayati perintah  salat sunah Tarawih  
1.3. Meyakini  keutamaan salat Witir 
1.4. Menghayati keutamaan amalan Ramadan 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru dan tetangganya  

2.1 Membiasakan simpati kepada kaum duafa  
2.2 Membiasakan empati kepada kaum duafa  
2.3 Membiasakan salat sunah Tarawih dan Witir 
2.4 Mengamalkan amalan bulan Ramadan 

 
3. Memahami pengetahuan faktual 

dengan cara mengamati 
[mendengar, melihat, membaca] 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah  

 
3.1. Memahami  ketentuan  puasa Ramadan 
3.2. Memahami ketentuan salat Tarawih  
3.3. Memahami ketentuan salat  Witir 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia  

4.1. Menghafalkan doa berbuka puasa 
4.2. Menghafalkan doa setelah salat Tarawih  
4.3. Menghafalkan doa setelah salat Witir 

C.7. KELAS  IV SEMESTER GANJIL 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerima, menjalankan, dan 
menghargai ajaran agama yang 
dianutnya 

1.1. Menerima perintah  zakat, infak, dan sedekah 
1.2. Mengamalkan perintah  zakat, infak, dan 

sedekah 
2. Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, santun, 
2.1 Menjalankan ketentuan zakat fitrah  
2.2 Mengamalkan ketentuan infak dan sedekah 
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peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya  

2.3 Menghargai orang yang zakat, infak, dan 
sedekah 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati dan 
menanya berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah 
dan tempat bermain  

3.1 Memahami ketentuan zakat fitrah 
3.2 Memahami ketentuan  infak  
3.3 Memahami ketentuan sedekah 
 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia  

4.1 Menyimulasikan tata cara zakat fitrah 
4.2 Menyimulasikan tata cara infak dan sedekah 

 
C.8. KELAS IV SEMESTER GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama 
dianutnya 

1.1. Meyakini salat Jum’at sebagai perintah Allah 
1.2. Meyakini salat Idain sebagai perintah Allah 
1.3. Mengamalkan kaidah salat Jum’at dan salat 

Idain 
2. Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya  
 

2.1 Menghayati ketentuan salat idain 
2.2 Membiasakan penerapan nilai-nilai yang 

terkandung dalam salat Jum’at dan salat Idain 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati dan 
menanya berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah 
dan tempat bermain  

3.1. Memahami ketentuan salat Idain 
3.2. Mengamalkan ketentuan salat Jum’at 
3.3. Menghargai orang yang menjalankan salat Idain 
 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia. 

4.1. Mendemonstrasikan tata cara salat  Idain 
4.2. Mensimulasikan tata cara salat Jum’at 

 
C.9. KELAS  V SEMESTER GANJIL 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang 
dianutnya 

1.1 Meyakini perintah  bersuci dari haid 
1.2 Menerima ketentuan khitan 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya 

2.1. Mengamalkan perintah bersuci dari haid  
2.2. Menjalankan ketentuan khitan 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan 
mencoba berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah 
dan tempat bermain 

3.1 Memahami mandi wajib setelah haid 
3.2 Memahami ketentuan khitan 

 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dan konseptual dalam bahasa yang 
jelas, sistematis dan logis, dalam 
karya yang estetis, dalam gerakan 
yang mencerminkan anak sehat, 
dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia 

4.1 Menyimulasikan pelaksanaan khitan 
4.2 Menyimulasikan  mandi wajib setelah haid 

C.10. KELAS V SEMESTER GENAP 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerima, menjalankan, dan 
menghargai ajaran agama Islam 

1.1 Meyakini kurban  sebagai perintah Allah 
1.2 Meyakini haji sebagai perintah Allah 
1.3 Meyakini umrah sebagai perintah Allah 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya serta 
cinta tanah air 

2.1 Mengamalkan nilai-nilai dalam ibadah haji 
2.2 Mengamalkan nilai-nilai dalam ibadah umrah 
2.3 Menghargai nilai-nilai dalam ibadah kurban 
 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan 
mencoba berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah 
dan tempat bermain 

3.1 Memahami ketentuan kurban 
3.2 Memahami tata cara haji  
3.3 Memahami tatacara umrah 
3.4 Menganalisis perbedaan haji dan umrah 
 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dan konseptual dalam bahasa yang 
jelas, sistematis dan logis, dalam 
karya yang estetis, dalam gerakan 
yang mencerminkan anak sehat, 
dan dalam tindakan yang 

4.1. Mendemonstrasikan tata cara kurban 
4.2. Menyimulasikan tata cara haji  
4.3. Menyimulasikan tata cara umrah 
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mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia 

 
C.11. KELAS  VI SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang 
dianutnya 

1.1 Menerima  ketentuan makanan halal/haram  
1.2 Menerima  ketentuan minuman halal/haram  
1.3 Menerima  ketentuan binatang halal/haram  

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya serta 
cinta tanah air 

2.1 Membiasakan mengonsumsi makanan halal 
2.2 Membiasakan mengonsumsi minuman halal 
2.3 Membiasakan mengonsumsi binatang halal 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan 
mencoba berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah 
dan tempat bermain 

3.1 Memahami  ketentuan makanan halal dan haram 
dikonsumsi 

3.2 Memahami  ketentuan minuman halal dan haram 
dikonsumsi 

3.3 Mengidentifikasi binatang yang halal dan haram 
dikonsumsi 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dan konseptual dalam bahasa yang 
jelas, sistematis dan logis, dalam 
karya yang estetis, dalam gerakan 
yang mencerminkan anak sehat, 
dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia 

4.1 Menyajikan klasifikasi makanan halal dan 
haram 

4.2 Menyajikan klasifikasi minuman halal dan 
haram 

4.3 Menyajikan klasifikasi binatang halal dan haram 

 
C.12. KELAS  VI SEMESTER GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang 
dianutnya 

1.1 Meyakini ketentuan tentang jual beli  
1.2 Menerima ketntuan pinjam meminjam  

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya serta 
cinta tanah air 

2.1 Membiasakan  jual beli  yang dibolehkan 
2.2 Mengamalkan ketentuan  pinjam-meminjam 
 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan 
mencoba berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah 

3.1. Memahami ketentuan jual beli  
3.2. Memahami tatacara pinjam-meminjam   
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dan tempat bermain 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dan konseptual dalam bahasa yang 
jelas, sistematis dan logis, dalam 
karya yang estetis, dalam gerakan 
yang mencerminkan anak sehat, 
dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia 

4.1 Menyimulasikan jual beli  yang halal 
4.2 Menyimulasikan pinjam-meminjam  

 
D. SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 
D.1 KELAS III  SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1 Menerima dan menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya 
 
 

1.1 Terbiasa menghindari sikap-sikap 
menyekutukan Allah SWT. dengan makhluk-
Nya sebagai bentuk penolakan terhadap 
kepercayaan  masyarakat jahiliyah Arab pra-
Islam yang tidak sesuai dengan tuntunan agama 
Islam 

1.2 Meyakini akan adanya Allah SWT. dan 
kekuasaan-Nya melalui peristiwa penyelamatan 
Ka’bah dari pasukan Abrahah 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, guru dan 
tetangganya  
 
 

2.1 Menunjukkan sikap pemberani, teguh 
pendirian, memegang teguh janji, pantang 
menyerah, suka menolong, dan menghormati 
tamu sebagai bentuk amalan adat-istiadat 
masyarakat Arab pra-Islam yang sesuai dengan 
tuntunan agama Islam  

2.2 Bersikap menghindari perbuatan tercela mabuk-
mabukan, merendahkan derajat wanita, dan 
suka berpesta pora yang merupakan sifat dan 
watak masyarakat Arab pra-Islam yang tidak 
sesuai dengan tuntunan agama Islam  

2.3 Bersikap menghindari sifat tercela sebagaimana 
yang dilakukan pasukan Abrahah dalam 
peristiwa penyerangan Ka’bah 

2.4 Bersikap jujur dan dapat dipercaya sesuai 
dengan kepribadian Nabi Muhammad saw. yang 
bergelar Al-Amin 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang 

3.1 Memahami adat-istiadat dan kepercayaan 
masyarakat Arab pra-Islam 

3.2 Mengetahui masa kanak-kanak Nabi 
Muhammad saw. 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
dijumpainya di rumah dan di sekolah  

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas, sistematis 
dan logis, dalam karya yang estetis, 
dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia  

4.1 Menceritakan kondisi alam, sosial, dan  
perekonomian masyarakat Arab pra-Islam 

4.2 Menceritakan kejadian luar biasa yang 
mengiringi lahirnya Nabi Muhammad saw. 

4.3 Menceritakan sejarah kelahiran Nabi 
Muhammad saw. 

4.4 Menuliskan silsilah Nabi Muhammad saw. 

 
D.2. KELAS III  SEMESTER GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1 Menerima dan menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya 
 
 

1.1 Meyakini Nabi Muhammad saw. adalah  utusan  
Allah SWT. 

1.2 Terbiasa menghindari kebiasaan buruk 
1.3 Meyakini cara-cara Nabi Muhammad saw. 

dalam menghindari kebiasaan buruk masyarakat 
di sekitarnya 

2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, guru dan 
tetangganya  
 

2.1. Menunjukkan perilaku yang meneladani 
kehidupan masa remaja Nabi Muhammad saw. 

2.2 Menunjukkan cara-cara mencintai Nabi 
Muhammad saw. sebagai teladan (uswah 
hasanah) dan nabi yang agung 

3 Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah  
 

3.1 Mengetahui bukti-bukti kerasulan Nabi 
Muhammad saw. 

3.2 Memahami peristiwa kerasulan Nabi 
Muhammad saw. 

 

4 Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas, sistematis 
dan logis, dalam karya yang estetis, 
dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia  
 

1.4 Menceritakan  masa remaja atau masa muda 
Nabi  Muhammad saw. 

1.5 Menunjukkan karakteristik jahiliah masa Nabi 
Muhammad saw.  

1.6 Menuliskan bukti-bukti kerasulan Nabi       
Muhammad saw. 

 
D.3.KELAS IV  SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima dan menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya 
 

1.1 Meyakini  kebenaran dari Allah SWT.  
walaupun banyak tantangan yang harus  
dihadapi sebagai implementasi nilai-nilai 
dakwah Rasulullah di  tahun-tahun awal 
kenabian.  

1.2 Terbiasa santun dalam menyampaikan 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
kebenaran sebagai   implementasi nilai dakwah 
Rasulullah saw. 

1.3 Menunaikan kemauan untuk selalu berubah 
menuju kebaikan sebagai bentuk implementasi 
semangat hijrah para sahabat Rasulullah ke 
Habasyah 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, guru, dan tetangganya  

 

2.1 Bersikap tabah menghadapi cobaan dalam       
menyampaikan kebenaran sebagai bentuk       
meneladani  ketabahan Nabi Muhammad        
saw.  dan para sahabatnya dalam        
berdakwah 

2.2 Menunjukkan kemuliaan akhlak dalam        
menyampaikan kebenaran sebagai        
implementasi keteladanan Nabi        
Muhammad saw. dalam  berdakwah. 

2.3 Menunjuk kan  kesabaran para sahabat Nabi  
Muhammad saw. dalam peristiwa hijrah ke 
Habasyah 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah dan 
tempat bermain  

3.1 Mengetahui contoh-contoh ketabahan Nabi 
Muhammad saw. dan para sahabat dalam 
berdakwah. 

3.2 Memahami ciri-ciri kepribadian Nabi 
Muhammad saw. sebagai rahmad bagi seluruh 
alam. 

3.3 Mengetahui sebab-sebab Nabi Muhammad 
saw. menganjurkan sahabat hijrah ke Habasyah 

 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas, sistematis 
dan logis, dalam karya yang estetis, 
dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia  

4.1 Menceritakan ketabahan Nabi Muhammad 
saw. dan sahabat dalam berdakwah 

4.2 Menceritakan kemuliaan  akhlak Nabi 
Muhammad saw. dan sahabat dalam 
berdakwah 

4.3 Menceritakan peristiwa hijrah Sahabat ke 
Habasyah 

 
D.4.KELAS IV  SEMESTER GENAP 
 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1.  Menerima dan menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya 
 

1.1 Menunaikan kemauan untuk selalu berubah 
menuju kebaikan sebagai bentuk implementasi 
semangat hijrah Rasulullah saw. ke Thaif 

1.2 Terbiasa menumbuhkan kesadaran akan 
pentingnya perintah salat lima waktu 

1.3 Melaksanakan salat lima waktu secara tertib 
sebagai bentuk pengamalan peristiwa Isra 
Mikraj Nabi Muhammad saw. 

1.4 Membiasakan untuk selalu berubah menuju 
kebaikan sebagai implementasi semangat 
hijrah Rasulullah ke Yastrib 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, guru, dan tetangganya  

2.1 Menunjukkan  kesabaran Nabi Muhammad 
saw. dalam peristiwa hijrah ke Thaif. 

2.2 Menunjukkan hikmah dari peristiwa Isra 
Mikraj  Nabi Muhammad saw. 

2.3 Menunjukkan nilai-nilai positif dari 
kehidupan masyarakat Yastrib sebelum hijrah 
yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan 
cara mengamati dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah dan 
tempat bermain  

3.1 Mengetahui sebab-sebab Nabi Muhammad 
saw. hijrah ke  Thaif 

3.2 Mengenal latar belakang Nabi Muhammad 
saw.  di-Isramikrajkan Allah SWT. 

3.3 Memahami keadaan masyarakat Yastrib 
sebelum hijrah Nabi Muhammad saw. 

3.4 Mengetahui sebab-sebab hijrah Nabi 
Muhammad saw. ke Yatsrib 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam 
bahasa yang jelas, sistematis dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia  

4.1 Menceritakan  peristiwa hijrah Sahabat ke 
Thaif  

4.2 Menceritakan  kembali peristiwa penting di 
dalam Isra Mikraj Nabi Muhammad saw. 

 

 
D.5.KELAS V  SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1 Menerima dan menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya 
 
 

1.1 Terbiasa untuk selalu berubah  menuju 
      kebaikan sebagai bentuk implementasi 
      semangat  hijrah Rasulullah ke Yatsrib  
1.2 Terbiasa berkorban demi memperjuangkan  
     kebenaran/kebaikan sebagai implementasi      

semangat hijrah Rasulullah ke Yatsrib 
1.3 Meyakini terjadinya peristiwa Fathu Makkah 

atas pertolongan Allah SWT. 

2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, guru dan tetangganya  
 

1.1 Menunjukkan hikmah dari peristiwa hijrah 
Nabi Muhammad saw. ke Yatsrib 

1.2 Menunjukkan  keperwiraan Nabi Muhammad 
saw. dalam mempertahankan Kota Madinah 
dari serangan kafir Quraisy 

1.3 Menunjukkan ibrah dari peristiwa Fathu      
Makkah 

3 Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah  

1.4 Mengetahui  keperwiraan Nabi Muhammad 
saw. dalam mempertahankan Kota Madinah 
dari serangan kafir Quraisy 

1.5 Mengetahui sebab-sebab terjadinya Fathu 
Makkah 

1.6 Mengenal upaya yang dilakukan Nabi 
Muhammad saw. dalam membina masyarakat 
Madinah (sosial, ekonomi, agama, dan 
pertahanan) 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1.7 Memahami cara-cara Rasulullah saw. dalam        

menghindari pertumpahan darah dengan       
kaum  kafir Quraisy dalam peristiwa Fathu       
Makkah 

4 Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas, sistematis 
dan logis, dalam karya yang estetis, 
dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia  

1.8 Menceritakan kronologi Rasul hijrah ke 
Yatsrib 

1.9 Menceritakan kronologi  peristiwa Fathu 
Makkah 

1.10  Mencontohkan keteladanan Nabi  
Muhammad saw.  dalam Fathu Makkah dengan 
tuntutan kehidupan sekarang 

 
D.6.KELAS V  SEMESTER GENAP 
 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1 Menerima dan menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya 
 
 

1.1 Meyakini semangat rela berkorban yang 
ditunjukkan oleh para Khulafaurasyidin 
sebagai bentuk kecintaan pada Allah SWT. dan 
Rasul-Nya. 

1.2 Meyakini Al-Qur’an dan Sunah Rasul sebagai 
peninggalan Rosulullah saw. 

2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, guru dan tetangganya  

 

2.1 Menunjukkan hikmah dari peristiwa akhir 
hayat Rasulullah saw. 

2.2 Memiliki nilai-nilai positif dari kekhalifahan 
Abu Bakar as-Siddiq r.a. 

2.3 Memiliki nilai-nilai positif dari kekhalifahan 
Umar bin Khattab r.a. 
 

3 Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah  

3.1  Mengetahui dua pusaka yang ditinggalkan 
Rasulullah sebagai pegangan kaum mslimin.  

3.2 Mengetahui contoh nilai-nilai positif dari 
khalifah Abu Bakar as-Siddiq r.a. 

3.3 Mengetahui contoh nilai-nilai positif dari 
khalifah Umar bin Khattab r.a. 

4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam 
bahasa yang jelas, sistematis dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia  

4.1 Menceritakan peristiwa-peristiwa di akhir 
hayat Rasulullah saw. 

4.2 Menceritakan kepribadian Abu Bakar  as-
Siddiq r.a. dan perjuangannya dalam dakwah 
Islam 

4.3 Menceritakan kepribadian Umar bin Khattab 
dan perjuangannya dalam dakwah Islam  

 
D.7.KELAS VI SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1 Menerima dan menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya 
 

1.1 Meyakini semangat rela berkorban yang 
ditunjukkan oleh para Khulafaur Rasyidin 
sebagai bentuk kecintaan pada Allah SWT. 
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 dan rasul-Nya 

 1.2 Terbiasa berkorban sebagaimana yang 
dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin 
sebagai bentuk kecintaan pada Allah SWT. 
dan rasul-Nya 

2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, guru, dan tetangganya  

2.1Menunjukkan nilai-nilai positif dari 
kekhalifahan Usman bin Affan 

2.2 Menunjukkan nilai-nilai positif dari 
kekhalifahan Ali bin Abi Talib 

3 Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah  

3.1 Mengetahui contoh nilai-nilai positif dari 
khalifah Usman bin Affan 

3.2 Mengetahui contoh nilai-nilai positif dari 
khalifah Ali bin Abi Talib 

4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam 
bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia  

1.1 Menceritakan kepribadian Usman bin Affan 
dan  perjuangannya dalam dakwah Islam 

1.2 Menceritakan kepribadian dan perjuangan 
khalifah Ali bin Abi Talib 

 
D.8.SKI  KELAS VI  SEMESTER GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1 Menerima dan menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya 
 
 

1.1 Meyakini penyebaran agama Islam di 
Indonesia secara damai melalui cerita dakwah  
beberapa  tokoh Wali Sanga 

1.2 Meyakini cara-cara dakwah Wali Sanga dalam 
penyebaran agama Islam yang menyesuaikan 
dengan kondisi masyarakat saat itu 

2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, guru, dan tetangganya  
 

2.1 Menunjukkan perjuangan beberapa tokoh Wali 
Sanga (Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan 
Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati) dalam 
penyebaran agama Islam secara damai di 
Indonesia 

2.2 Terbiasa menyampaikan ajaran agama Islam 
dengan cara-cara yang santun dalam kehidupan 
bermasyarakat sebagai bentuk keteladanan 
terhadap Wali Sanga 

3 Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah  

3.1 Mengetahui sejarah perjuangan Sunan Maulana 
Malik Ibrahim 

3.2 Mengetahui jasa Sunan Maulana Malik Ibrahim 
dalam penyebaran agama Islam 

3.3 Mengetahui sejarah perjuangan Sunan Kalijaga 
3.4 Mengetahui jasa Sunan Kalijaga dalam 

penyebaran agama Islam 
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3.5 Mengetahui sejarah perjuangan Sunan Gunung 

Jati 
3.6 Mengetahui jasa Sunan Gunung Jati dalam 

penyebaran agama Islam 

4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam 
bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia  

1.1 Menceritakan cara-cara dakwah Sunan 
Maulana Malik Ibrahim dalam penyebaran 
agama Islam 

1.2 Menceritakan cara-cara dakwah Sunan 
Kalijaga dalam penyebaran agama Islam 

1.3 Menceritakan cara-cara dakwah Sunan Gunung 
Jati dalam penyebaran agama Islam 

1.4  Mencontoh kearifan dakwah para Wali Sanga 
dengan tuntutan kehidupan sekarang 

E. BAHASA ARAB 
E.1. KELAS I SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima dan menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya 
 

1.1 Menerima anugerah Allah SWT. berupa 
bahasa Arab 

1.2 Menerima keberadaan Allah SWT. atas 
penciptaan manusia dan bahasa yang 
beragama 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya 

2.1 
 
 
 
2.2 

Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu 
terhadap keberadaan wujud benda melalui 
media bahasa Arab dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, dan guru 
Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, dan percaya diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, dan guru 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah  

3.1. Mengenal bunyi mufradat terkait topik: 

 الكتابية؛ األدوات التعارف؛ الَكْشف؛ عَمل(

 )املدرسية األدوات
baik secara lisan maupun tulisan 

3.2. Mengenal makna dari ujaran kata (mufradat) 
terkait topik: 

 الكتابية؛ األدوات التعارف؛ الَكْشف؛ عَمل(

 )املدرسية األدوات

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas, sistematis 
dan logis, dalam karya yang estetis, 
dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia 

4.1. Menirukan bunyi mufradat terkait topik: 

عَمل(  الكتابية؛ األدوات التعارف؛ الَكْشف؛ 

)املدرسية األدوات  

4.2. Menyebutkan makna  dari ujaran kata 
(mufradat) terkait topik:  

 الكتابية؛ األدوات التعارف؛ الَكْشف؛ عَمل(
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 )املدرسية األدوات

Ungkapan 
Komunikatif 

Seperti: 

 أَيْـنَ  – َغائِـب َمْوُجـْود، َحاِضـر، - الَكْشـف نـَْعَمـل – الـرحيم الـرمحن اهللا بسـم

 اِفْــَتحْ  – اَألَمـام ِإَىل  تـََعـال -ِاْجِلـسْ  -  قِـفْ  - اليوميـة التحيـات عبـارة - فُـالن؟

 اُْنظُـرْ  -!الِكتَـاب َأْغلِـقْ  -،! الِكتَـاب ِإَىل  اُْنظُـرْ   - الَصْفَحة َهِذهِ  اِفْـَتحْ  الِكَتاب،

 - ُقلْ  َأِجْب، ِاْسَأْل، –  َأِعدْ  - !َجيًِّدا ِاْسَتِمعْ  !،ِاْسَتِمعْ ! ِاْمسَع - !الَسبـُّْوَرة ِإَىل 

 .طّيب - ! اِقْـَرأ
 

E.2. KELAS I SEMESTER GENAP 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerima dan menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya 

 

1.1 Menerima anugerah Allah SWT. berupa 
bahasa Arab 

1.2 Menerima keberadaan Allah SWT. atas 
penciptaan manusia dan bahasa yang beragam 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya 

2.1 
 
 
 
2.2 
 

Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu 
terhadap keberadaan wujud benda melalui 
media bahasa Arab dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, dan guru 
Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, dan percaya diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, dan guru 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah  

3.1. Mengenal bunyi mufradat terkait topik: 

 بعض أمساءاأليام؛ ؛10 - 1العدد(

 )األلوان بعض أمساءالفواكه؛
baik secara lisan maupun tulisan 

3.2. Mengenal makna dari ujaran kata (mufradat) 
terkait topik: 

 بعض أمساءاأليام؛ ؛10 -  1العدد(

 )األلوان بعض أمساءالفواكه؛

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas, sistematis 
dan logis, dalam karya yang estetis, 
dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia 

4.1. Menirukan bunyi mufradat terkait topik: 

 بعض يام؛أمساءاأل ؛10 -  1العدد(

 )األلوان بعض أمساءالفواكه؛

4.2. Menyebutkan makna dari ujaran kata 
(mufradat) terkait topik:  

 بعض أمساءاأليام؛ ؛10 -  1العدد(
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 )األلوان بعض أمساءالفواكه؛

Ungkapan 
Komunikatif 

Seperti: 

 أَيْـن – َغائِـب َمْوُجـْود، َحاِضـر، - الَكْشـف نـَْعَمـل – الـرحيم الـرمحن اهللا بسـم

 اِفْــَتحْ  – اَألَمـام ِإَىل  تـََعـال -ِاْجلِـسْ  - قِـفْ  - اليوميـة التحيات عبارة - َ◌ُفالن؟

 اُْنظُـرْ  -!الِكتَـاب َأْغلِـقْ  - !الِكتَـاب ِإَىل  اُْنظُـرْ   - الَصـْفَحة َهِذهِ  اِفْـَتحْ  الِكَتاب،

 -َأِجـْب  –ِاْسـَألْ  –  َأِعـدْ  -!ًداَجيِّـ ِاْسـَتِمعْ  – !ِاْسـَتِمعْ  -! ِاْمسَع ! الَسبـُّْوَرة ِإَىل 

 .طّيب - ! اِقْـَرأْ  - ُقلْ 
 

E.3. KELAS II SEMESTER GANJIL 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerima dan menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya 

 

1.1 Menerima anugerah Allah SWT. berupa 
bahasa Arab 

1.2 Menerima keberadaan Allah SWT.  atas 
penciptaan manusia dan bahasa yang beragam 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya 

2.1 
 
 
 
2.2 

Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu 
terhadap keberadaan wujud benda melalui 
media bahasa Arab dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, dan guru 
Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, dan percaya diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, dan guru 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah  

3.1. Mengenal bun yi mufradat terkait topik: 

 املشروبات املدرسّي؛ الزي املدرسة؛ أفراد

 املدرسة مصلى املقصف؛ يف واملأكوالت
baik secara lisan maupun tulisan 

3.2. Mengenal makna dari ujaran kata (mufradat) 
terkait topik:  

 املشروبات املدرسّي؛ الزي املدرسة؛ أفراد

 املدرسة مصلى املقصف؛ يف واملأكوالت

3.3 Mengenal ujaran kata (mufradat) terkait topik:  

 املشروبات املدرسّي؛ الزي املدرسة؛ أفراد

 املدرسة مصلى املقصف؛ يف واملأكوالت

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas, sistematis 
dan logis, dalam karya yang estetis, 

4.1. Menirukan bunyi mufradat terkait topik: 

 املشروبات املدرسّي؛ الزي املدرسة؛ أفراد
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dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia 

 املدرسة مصلى املقصف؛ يف واملأكوالت

4.2. Menyebutkanmakna dari ujaran kata 
(mufradat) terkait topik:  

 املشروبات املدرسّي؛ الزي املدرسة؛ أفراد

 املدرسة مصلى املقصف؛ يف واملأكوالت

4.3 
 
 
 

Membaca ujaran kata (mufradat) terkait  topik: 

 املشروبات املدرسّي؛ الزي املدرسة؛ أفراد

 املدرسة مصلى املقصف؛ يف واملأكوالت

Ungkapan 
Komunikatif 

Seperti: 

 أَيْـنَ  – َغائِـب َمْوُجـْود، َحاِضـر،- الَكْشـف نـَْعَمـل – الـرحيم الـرمحن اهللا بسـم

 اِفْــَتحْ  – اَألَمـام ِإَىل  تـََعـال -ِاْجِلـسْ  -  قِـفْ  - اليوميـة التحيـات عبـارة - فُـالن؟

 -  !الِكتَـاب َأْغِلـقْ  -،! الِكتَـاب ِإَىل  اُْنظُـرْ – الَصـْفَحة ْ◌هـِذهِ  اِفْــَتح الِكتَـاب،

 ِاْسـَأْل، – َأِعـدْ  !َجيِّـًدا ِاْسـَتِمعْ  - !ِاْسـَتِمعْ   ،!ِاْمسَـع - ! الَسـبـُّْوَرة ِإَىل  اُْنظُـرْ 

 َواآلن/َواآلنـَدْوُرك - !َصـْوَتك ِاْرفَـعْ  – !نـَْقـَرأْ  َهيَّـا– طيّـب ! اِقْــَرأْ  - قُـلْ  َأِجـْب،

ًعا - أَْنت يـْ
 !أُْخَرى َمرَّةً  – بالـَْمْجُمْوَعة – مجَِ

 
E.4. KELAS II SEMESTER GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima dan menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya 
 

1.1 Menerima anugerah Allah SWT. berupa 
bahasa Arab 

1.2 Menerima keberadaan Allah SWT. atas 
penciptaan manusia dan bahasa yang beragam 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru dan tetangganya 

2.1 
 
 
 
2.2 

Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu 
terhadap keberadaan wujud benda melalui 
media bahasa Arab dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, dan guru 
Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab dan percaya diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, dan guru 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati 
(mendengar, melihat, membaca) 
dan menanya berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

3.1. Mengenal bunyi mufradat terkait topik: 

 يف األدوات املرور؛ إشارة املواصالت؛ آالت

 البيت
baik secara lisan maupun tulisan 
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benda-benda yang dijumpainya di 
rumah dan di sekolah  

3.2. Mengenal makna dari ujaran kata (mufradat) 
terkait topik:  

 يف األدوات املرور؛ إشارة املواصالت؛ آالت

 البيت

3.3 Mengenal ujaran kata (mufradat) terkait topik:  

 يف األدوات املرور؛ إشارة اصالت؛املو  آالت

 البيت

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas, sistematis 
dan logis, dalam karya yang estetis, 
dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan 
yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia 

4.1. Menirukan bunyi mufradat terkait topik: 

 يف األدوات املرور؛ إشارة املواصالت؛ آالت

 البيت

4.2. Menyebutkanmakna dari ujaran kata 
(mufradat) terkait topik:  

 يف األدوات املرور؛ إشارة املواصالت؛ آالت

 البيت

4.3 
 
 

Membaca ujaran kata (mufradat) terkait  topik: 

 يف األدوات املرور؛ إشارة املواصالت؛ آالت

 البيت

Ungkapan Komunikatif Seperti: 

 - الَكْشـف نـَْعَمـل – الـرحيم الـرمحن اهللا بسـم

 عبـارة - فُـالن؟ أَيْـنَ  – َحاِضـر،َمْوُجْود،َغاِئب

 ِإَىل  تـََعال -ِاْجِلسْ  -  ِقفْ  - اليومية التحيات

 - الَصْفَحة َهِذهِ  ِافْـَتحْ  الِكَتاب، اِفْـَتحْ  – اَألَمام

 !الِكتَـاب أَْغلِـقْ  -،! الِكتَـاب ِإَىل  اُْنظُـرْ  

 – !،ِاْسـَتِمعْ ! ِاْمسَـع - ! الَسـبـُّْوَرة اُْنظُـْرِإَىل 

 قُـلْ  َأِجْب، ِاْسَأْل، –  َأِعدْ  -  !َجيًِّدا ِاْسَتِمعْ 

  !َصـْوَتك ِاْرَفعْ  -  !َهيَّانـَْقَرأْ  - طّيب- ! ِاقْـَرأْ  -
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ًعـا - أَنْـت َواآلن /َدْوُرك َواآلن - يـْ
 – مجَِ

 !ُأْخَرى َمرَّةً  -  بالـَْمْجُمْوَعة
E.5. KELAS III SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama 

yang dianutnya 
 

1.1 Meresapi makna anugerah Allah SWT. 
berupa bahasa Arab 

1.2 Meresapi keagungan Allah SWT. atas 
penciptaan makhluk hidup dan 
keragaman bahasa 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, guru dan tetangganya 

2.1 
 
 
 
2.2 

Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu 
terhadap keberadaan wujud benda 
melalui media bahasa Arab dalam 
berinteraksi dengan keluarga, tetangga, 
teman, dan guru 
Memiliki perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, tetangga, 
teman, dan guru 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan 
cara mengamati (mendengar, melihat, 
membaca) dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang dijumpainya di rumah 
dan di sekolah  

3.1. Mengenal bunyi mufradat terkait topik:  

 الوضوء؛ أعضاء الدرس؛ أمساء

  األمراض أمساء اخلمس؛ الصلوات
 

3.2. Mengenal makna dari ujaran kata 
(mufradat)terkait topik:  

 الوضوء؛ أعضاء الدرس؛ أمساء

  األمراض أمساء اخلمس؛ الصلوات
 

3.3 Mengenal ujaran kata (mufradat)terkait 
topik: 

 ؛الوضوء أعضاء الدرس؛ أمساء

  األمراض أمساء اخلمس؛ الصلوات
 

 3.4 Memahami mufradat dan teks sederhana 
terkait topik: 

 الوضوء؛ أعضاء الدرس؛ أمساء

  األمراض أمساء اخلمس؛ الصلوات
 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam 4.1. Menirukan bunyi mufradat terkait topik: 



REVISI-06-POLIMEDIA JAKARTA, 05 MARET 2014        100 

 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
bahasa yang jelas, sistematis dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam gerakan 
yang mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang mencerminkan 
perilaku anak beriman dan berakhlak 
mulia 

 الوضوء؛ أعضاء الدرس؛ أمساء

  األمراض أمساء اخلمس؛ الصلوات
 

4.2. Menyebutkanmakna dari ujaran kata 
(mufradat) terkait topik:  

 الوضوء؛ أعضاء الدرس؛ أمساء

  األمراض أمساء اخلمس؛ الصلوات
 

4.3 Membaca ujaran kata (mufradat) terkait  
topik: 

 الوضوء؛ أعضاء الدرس؛ أمساء

  األمراض أمساء اخلمس؛ الصلوات
 

4.4 Menyalin mufradat dan teks sederhana 
terkait topik: 

 الوضوء؛ أعضاء الدرس؛ أمساء

  األمراض أمساء اخلمس؛ الصلوات
 

Ungkapan 
Komunikatif 

Seperti: 

 - َغاِئب َمْوُجْود، َحاِضر،- الَكْشف نـَْعَمل – الرحيم الرمحن اهللا بسم

 ِإَىل  تـََعـال – ِاْجلِـسْ  - قِـفْ  - اليوميـة التحيـات عبـارة - َ◌فُـالن؟ أَيْـن

 ! الِكتَـاب ِإَىل  اُْنظُـرْ   - الَصـْفَحة َهـِذهِ  اِفْــَتحْ  ِكتَـاب،ال اِفْــَتحْ  – اَألَمـام

 ِاْسـَتِمعْ  !،ِاْسـَتِمعْ ! ِاْمسَـع - ! الَسـبـُّْورَة ِإَىل  اُْنظُـرْ  !الِكتَـاب َأْغلِـقْ  –

 . طّيب -! اِقْـَرأْ  - ُقلْ  َأِجْب، ِاْسَأْل، –  َأِعدْ  -!َجيًِّدا

ًعـا - أَنْـت َواآلن /َدْوُرك اآلنوَ  -  !َصـْوَتك ِاْرفَـعْ  - !نـَْقـَرأْ  َهيَّـا يـْ
 – مجَِ

 َوقْـتُ  َجـاءَ  –َهـات َأْعِطـِينْ، -   !ُخـذْ  - !أُْخـَرى َمـرَّةً  – بالــَْمْجُمْوَعة

 !ِبُسْرَعة - احلمدهللا-َدْرُسَنا اِنـْتَـَهى االْسِرتَاَحة

 
E.6. KELAS III SEMESTER GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima dan menjalankan ajaran 1.1 Meresapi makna anugerah Allah SWT. berupa 



REVISI-06-POLIMEDIA JAKARTA, 05 MARET 2014        101 

 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
agama yang dianutnya bahasa Arab 

1.2 Meresapi keagungan Allah SWT. atas 
penciptaan makhluk hidup dan keragaman 
bahasa 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, guru dan tetangganya 

2.1 
 
 
 
 
2.2 

Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu 
terhadap keberadaan wujud benda melalui 
media bahasa Arab dalam berinteraksi dengan 
keluarga, tetangga, teman, dan guru 
 
Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, dan percaya diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, tetangga, teman, dan guru 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah 

3.1. Mengenal bunyi mufradat terkait topik:  

العامل؛  مناظر احلديقة؛ حالة  األسرة أعضاء

 احليوانات أمساء
 

3.2. Mengenal makna dari ujaran kata (mufradat) 
terkait topik:  

العامل؛  مناظر احلديقة؛ حالة  األسرة أعضاء

 احليوانات أمساء
 

3.3 Mengenal ujaran kata (mufradat) terkait topik: 

العامل؛  مناظر احلديقة؛ حالة  األسرة أعضاء

 احليوانات أمساء
 

  3.4 Memahami mufradat dan teks sederhana 
terkait topik: 

العامل؛  مناظر احلديقة؛ حالة  األسرة أعضاء

 احليوانات أمساء
 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas, sistematis 
dan logis, dalam karya yang estetis, 
dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia 

4.1. Menirukan bunyi mufradat terkait topik: 

العامل؛  مناظر احلديقة؛ حالة  األسرة أعضاء

 احليوانات أمساء
 

4.2. Menyebutkanmakna dari ujaran kata 
(mufradat) terkait topik:  

العامل؛  مناظر احلديقة؛ حالة  األسرة أعضاء
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 احليوانات أمساء
 

4.3 Membaca ujaran kata (mufradat) terkait  topik: 

العامل؛  مناظر احلديقة؛ حالة  األسرة أعضاء

 احليوانات أمساء
 

4.4 Menyalin mufradat dan teks sederhana terkait 
topik: 

العامل؛  مناظر احلديقة؛ حالة  األسرة أعضاء

 احليوانات أمساء
 

Ungkapan 
Komunikatif 

Seperti: 

 أَيْـن – َغائِـب َمْوُجـْود، َحاِضـر،- الَكـشْ  نـَْعَمـل – الـرحيم الـرمحن اهللا بسـم

 – َمـاماألَ  ِإَىل  تـََعـال – ِاْجلِـسْ  -  ِقـفْ  - اليوميـة التحيـات عبـارة - َ◌فُـالن؟

 - !الِكتَـاب َأْغلِـقْ  –!الِكتَـاب ِإَىل  اُْنظُـرْ   - الَصـْفَحة َهـِذهِ  اِفْــَتحْ  الِكتَـاب، اِفْـَتحْ 

 ِاْسـَأْل، –  َأِعـدْ  - !َجيِّـًدا ِاْسـَتِمعْ  –!ِاْسـَتِمعْ  ،!ِاْمسَـع - !الَسـبـُّْوَرة ِإَىل  اُْنظُـرْ 

 . طّيب -! اِقْـَرأْ  - ُقلْ  َأِجْب،

ًعـا - أَنْــت َواآلن /َدْوُرك َواآلن - !َصـْوَتك فَــعْ ِارْ  – !نـَْقـَرأْ  َهيَّـا يـْ
  – مجَِ

 االْسـِرتَاَحة َوقْـتُ  َجـاءَ  –َهـات َأْعِطـِينْ، - !ُخـذْ  - !ُأْخـَرى َمـرَّةً  – بالــَْمْجُمْوَعة

 !ِبُسْرَعة - احلمدهللا-َدْرُسَنا اِنـْتَـَهى

 
E.7. KELAS IV SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima dan menjalankan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1 Meresapi makna anugerah Allah SWT. berupa 

bahasa Arab 
1.2 Mengakui dan mensyukuri anugerah Allah SWT. 

atas terciptanya bahasa yang beragam 
2. Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru dan tetangganya 

2.1 
 
 
 
2.2 

Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap 
keberadaan wujud benda melalui media bahasa 
Arab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 
tetangga, dan guru 
Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab 
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, tetangga, dan guru 

3. Memahami pengetahuan faktual 3.1. Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, frase, dan 
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dengan cara mengamati 
(mendengar, melihat, membaca) 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah 

 

kalimat sederhanaterkait topik:  

 أصحاب املدرسية؛ األدوات بالنفس؛ التعريف

 املهنة
baik secara lisan maupun tertulis 

3.2. Menemukan makna dari ujaran kata, frase, dan 
kalimat sederhana terkait topik:  

 أصحاب املدرسية؛ األدوات بالنفس؛ التعريف

 املهنة
 

3.3. Memahami bentuk kata, frase, dan kalimat  
sederhana terkait topik : 

 أصحاب املدرسية؛ األدوات بالنفس؛ التعريف

 املهنة
 

3.4 Memahami kata, frase dan kalimat sederhana 
secara lisan dan tertulis terkait topik:  

 أصحاب املدرسية؛ األدوات بالنفس؛ التعريف

 املهنة
 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia 

4.1. Melafalkan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab terkait topik:  

 أصحاب املدرسية؛ األدوات بالنفس؛ التعريف

 املهنة
 

4.2. Menyampaikan makna dari ujaran kata, frase, dan 
kalimat kalimat sederhana terkait topik: 

 أصحاب املدرسية؛ األدوات بالنفس؛ التعريف

 املهنة
 

4.3. Menggunakan kata, frase, dan kalimat sederhana 
terkait topik: 

 أصحاب املدرسية؛ األدوات بالنفس؛ التعريف

 املهنة
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4.4. Mengungkapkan kata, frase dan kalimat 

sederhana secara lisan dan tertulis terkait topik : 

 أصحاب املدرسية؛ األدوات بالنفس؛ التعريف

 املهنة
 

Tarkib: العلم ) +هي–هو–أنتِ –أنت–أنا(ضمائر املفرد؛ واالسم العلم + اإلشارة اسم 

 هل -ما -من : االستفهام املفرد؛ واالسم
 

E.8. KELAS IV SEMESTER GENAP 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerima dan menjalankan 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1 Meresapi makna anugerah Allah SWT. berupa 
bahasa Arab 

1.2 Mengakui dan mensyukuri anugerah Allah SWT. 
atas terciptanya bahasa yang beragam 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya 

2.1 
 
 
 
 
2.2 

Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap 
keberadaan wujud benda melalui media bahasa 
Arab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 
tetangga, dan guru 
Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab 
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, tetangga, dan guru 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati 
(mendengar, melihat, membaca) 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah 

 

3.1. Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, frase, dan 
kalimat sederhanaterkait topik:  

 البيت يف األسرة األسرة؛ أفراد العنوان؛
baik secara lisan maupun tertulis 

3.2. Menemukan makna dari ujaran kata, frase, dan 
kalimat sederhana terkait topik :  

 البيت يف األسرة األسرة؛ أفراد العنوان؛
 

3.3. Memahami bentuk kata, frase, dan kalimat  
sederhana terkait topik: 

 البيت يف األسرة األسرة؛ أفراد العنوان؛
 

3.4 Memahami kata, frase dan kalimat sederhana 
secara lisan dan tertulis terkait topik:  

 البيت يف األسرة األسرة؛ أفراد العنوان؛
 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang 

4.1. Melafalkan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab terkait topik:  

 البيت يف األسرة األسرة؛ فرادأ العنوان؛
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mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia 

 
4.2. Menyampaikan makna dari ujaran kata, frase, dan 

kalimat kalimat sederhana terkait topik: 

 البيت يف األسرة األسرة؛ أفراد العنوان؛
 

4.3. Menggunakan kata, frase, dan kalimat sederhana 
terkait topik: 

 البيت يف األسرة ؛األسرة أفراد العنوان؛
 

4.4. Mengungkapkan kata, frase dan kalimat 
sederhana secara lisan dan tertulis terkait topik: 

 البيت يف األسرة األسرة؛ أفراد العنوان؛
 

Tarkib: يف : واجلار أين؟  :االستفهام املفردة؛ املتصلة والضمائر 10 – 1األرقام 
 

E.9. KELAS V SEMESTER GANJIL 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerima dan menjalankan 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1 Meresapi makna anugerah Allah SWT. berupa 
bahasa Arab 

1.2 Meresapi anugerah Allah SWT. atas terciptanya 
bahasa yang beragam 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru dan tetangganya 

2.1 
 
 
2.2 

Memiliki kepedulian, rasa ingin tahu dan percaya 
diri dalam berkomunikasi dengan menggunakan 
media bahasa Arab yang dimiliki  
Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab 
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, tetangga, dan guru dengan 
menggunakan media bahasa Arab yang dikuasai 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati 
(mendengar, melihat, membaca) 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah 

 

3.1. Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, frase, dan 
kalimat sederhanaterkait topik:  

 األلوان احلديقة؛ يف واملذاكرة؛ اجللوس غرفة
baik secara lisan maupun tertulis 

3.2. Menemukan makna dari ujaran kata, frase, dan 
kalimat sederhana terkait topik:  

 األلوان احلديقة؛ يف واملذاكرة؛ اجللوس غرفة

3.3. Memahami bentuk kata, frase, dan kalimat  
sederhana terkait topik: 

 األلوان احلديقة؛ يف واملذاكرة؛ اجللوس غرفة

3.4 Memahami kata, frase dan kalimat sederhana 
secara lisan dan tertulis terkait topik:  

 األلوان احلديقة؛ يف واملذاكرة؛ اجللوس غرفة
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4. Menyajikan pengetahuan faktual 

dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia 

4.1. Melafalkan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab terkait topik:  

 األلوان احلديقة؛ يف واملذاكرة؛ اجللوس غرفة

4.2. Menyampaikan makna dari ujaran kata, frase, dan 
kalimat kalimat sederhana terkait topik: 

 األلوان احلديقة؛ يف واملذاكرة؛ اجللوس غرفة

4.3. Menggunakan kata, frase, dan kalimat sederhana 
terkait topik: 

 األلوان احلديقة؛ يف واملذاكرة؛ اجللوس غرفة

4.4. Mengungkapkan kata, frase dan kalimat 
sederhana secara lisan dan tertulis terkait topik: 

 األلوان احلديقة؛ يف واملذاكرة؛ اجللوس غرفة

dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara 
tepat 

Tarkib: الصفات + (االسم + للمفرد اإلشارة( 
 

E.10. KELAS V SEMESTER GENAP 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerima dan menjalankan 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1 Meresapi makna anugerah Allah SWT. berupa 
bahasa Arab 

1.2 Meresapi anugerah Allah SWT. atas terciptanya 
bahasa yang beragam 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru dan tetangganya 

2.1 
 
 
2.2 

Memiliki kepedulian, rasa ingin tahu dan percaya 
diri dalam berkomunikasi dengan menggunakan 
media bahasa Arab yang dimiliki  
Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab 
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, tetangga, dan guru dengan 
menggunakan media bahasa Arab yang dikuasai 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati 
(mendengar, melihat, membaca) 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah 

 

3.1. Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, frase, dan 
kalimat sederhana terkait topik:  

 مكتبة يف املدرسة؛ مكتبة يف الفصل؛ يف

 املقصف يف الكتابية؛ األدوات
baik secara lisan maupun tertulis 

3.2. Menemukan makna dari ujaran kata, frase, dan 
kalimat sederhana terkait topik:  

 مكتبة يف املدرسة؛ مكتبة يف الفصل؛ يف

 املقصف يف الكتابية؛ األدوات

3.3. Memahami bentuk kata, frase, dan kalimat  
sederhana terkait topik: 
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 مكتبة يف املدرسة؛ مكتبة يف الفصل؛ يف

 املقصف يف الكتابية؛ األدوات

3.4 Memahami kata, frase, dan kalimat sederhana 
secara lisan dan tertulis terkait topik:  

 مكتبة يف املدرسة؛ مكتبة يف الفصل؛ يف

 املقصف يف الكتابية؛ األدوات

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia 

4.1. Melafalkan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat 
Bahasa Arab terkait topik:  

 مكتبة يف املدرسة؛ مكتبة يف الفصل؛ يف

 املقصف يف الكتابية؛ األدوات

4.2. Menyampaikan makna dari ujaran kata, frase, dan 
kalimat kalimat sederhana terkait topik: 

 مكتبة يف املدرسة؛ مكتبة يف لفصل؛ا يف

 املقصف يف الكتابية؛ األدوات

4.3. Menggunakan kata, frase, dan kalimat sederhana 
terkait topik: 

 مكتبة يف املدرسة؛ مكتبة يف الفصل؛ يف

 املقصف يف الكتابية؛ األدوات

4.4. Mengungkapkan kata, frase dan kalimat 
sederhana secara lisan dan tertulis terkait topik: 

 مكتبة يف املدرسة؛ مكتبة يف الفصل؛ يف

 املقصف يف الكتابية؛ األدوات

dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara 
tepat 

Tarkib: 
 واملبتدأ املقدم اخلرب ؛)اجلهات( واخلرب املبتدأ

 
E.11. KELAS VI SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima dan menjalankan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1 Meresapi makna anugerah Allah SWT. berupa 

bahasa Arab 
1.2 Meresapi makna anugerah Allah SWT. atas 

terciptanya bahasa yang beragam 
2. Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 

2.1 
 
 

Memiliki kepedulian, rasa ingin tahu dan percaya 
diri dalam berkomunikasi dengan menggunakan 
media bahasa Arab yang dimiliki 
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berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru dan tetangganya 

2.2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab 
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, tetangga, dan guru dengan 
menggunakan media bahasa Arab yang dikuasai 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati 
(mendengar, melihat, membaca) 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah 

 

3.1. Mengidentifikasi bunyi huruf,  kata, frase, dan 
kalimat sederhanaterkait topik:  

 الساعة كم البيت؛ ويف املدرسة يف أعمالنا

 العربية اللغة تعلم ساعة؛ أي ويف

baik secara lisan maupun tertulis 
3.2. Menemukan makna dari ujaran kata, frase, dan 

kalimat sederhana terkait topik:  

 الساعة كم البيت؛ ويف املدرسة يف أعمالنا

 العربية اللغة تعلم ساعة؛ أي ويف

3.3. Memahami bentuk kata, frase, dan kalimat  
sederhana terkait topik : 

 الساعة كم البيت؛ ويف املدرسة يف أعمالنا

   العربية اللغة تعلم ساعة؛ أي ويف

3.4 Memahami kata, frase dan kalimat sederhana 
secara lisan dan tertulis terkait topik: 

 الساعة كم البيت؛ ويف املدرسة يف أعمالنا

 العربية اللغة تعلم ساعة؛ أي ويف

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia 

4.1. Melafalkan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab terkait topik:  

 الساعة كم البيت؛ ويف املدرسة يف أعمالنا

 العربية اللغة تعلم ساعة؛ أي ويف

4.2. Menyampaikan makna dari ujaran kata, frase, dan 
kalimat kalimat sederhana terkait topik: 

 الساعة كم البيت؛ ويف املدرسة يف أعمالنا

 العربية اللغة تعلم ساعة؛ أي ويف

4.3. Menggunakan kata, frase, dan kalimat sederhana 
terkait topik: 

 الساعة كم البيت؛ ويف املدرسة يف أعمالنا
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 العربية اللغة تعلم ساعة؛ أي ويف

4.4. Mengungkapkan kata, frase dan kalimat 
sederhana secara lisan dan tertulis terkait topik: 

 الساعة كم البيت؛ ويف املدرسة يف أعمالنا

 العربية اللغة تعلم ساعة؛ أي ويف

dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara 
tepat 

Tarkib: األمر وأفعال املضارعة األفعال 
 

E.12. KELAS VI SEMESTER GENAP 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerima dan menjalankan 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1 Meresapi makna anugerah Allah SWT. berupa 
bahasa Arab 

1.2 Meresapi makna anugerah Allah SWT. atas 
terciptanya bahasa yang beragam 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru dan tetangganya 

2.1 
 
 
2.2 

Memiliki kepedulian, rasa ingin tahu, dan percaya 
diri dalam berkomunikasi dengan menggunakan 
media bahasa Arab yang dimiliki 
Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab 
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, tetangga, dan guru dengan 
menggunakan media bahasa Arab yang dikuasai 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati 
(mendengar, melihat, membaca) 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah 

 

3.1. Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, frase, dan 
kalimat sederhanaterkait topik:  

 النزهة املنزيل؛ الواجب
baik secara lisan maupun tertulis 

3.2. Menemukan makna dari ujaran kata, frase, dan 
kalimat sederhana terkait topik:  

 النزهة املنزيل؛ الواجب

3.3. Memahami bentuk kata, frase, dan kalimat  
sederhana terkait topik: 

 النزهة املنزيل؛ الواجب

3.4 Memahami kata, frase, dan kalimat sederhana 
secara lisan dan tertulis terkait topik: 

 النزهة املنزيل؛ الواجب

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan 

4.1. Melafalkan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat 
Bahasa Arab terkait topik:  

 النزهة املنزيل؛ الواجب

4.2. Menyampaikan makna dari ujaran kata, frase, dan 
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dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia 

kalimat kalimat sederhana terkait topik: 

 النزهة املنزيل؛ الواجب

4.3. Menggunakan kata, frase, dan kalimat sederhana 
terkait topik: 

 النزهة املنزيل؛ الواجب

4.4. Mengungkapkan kata, frase, dan kalimat 
sederhana secara lisan dan tertulis terkait topik: 

 النزهة املنزيل؛ الواجب

dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara 
tepat 

Tarkib: املاضية األفعال 
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BAB IV 
KOMPETENSI INTI (KI) DAN KOMPETENSI DASAR (KD) 

TINGKAT  MADRASAH TSANAWIYAH 
 

A. AL-QUR’AN HADIS 
A.1. KELAS VII SEMESTER GANJIL    

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR BARU 
1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 
 

1.1 Meyakini  Al-Qur’an dan hadis sebagai pedoman 
hidup 

1.2 Meyakini  isi kandungan hadis tentang iman dan 
hadis tentang ciri ibadah yang diterima Allah 

1.3 Menghayati kandungan Q.S. al-Fwtipah (1), an-
Nws (114), al-Falaq (113) dan al-Ikhlws (112) 
tentang keesaan Allah 

2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri, 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya  

2.1 Memiliki perilaku mencintai Al-Qur’an dan hadis 
dalam kehidupan 

2.2 Terbiasa beribadah dan berdoa sebagai penerapan 
isi kandungan Q.S. al-Fwtipah (1), an-Nws (114), 
al-Falaq (113) dan al-Ikhlws (112) dalam 
kehidupan sehari-hari 

2.3 Terbiasa  beribadah sebagai penerapan isi 
kandungan hadis tentang ibadah yang diterima 
Allah 

3. Memahami pengetahuan 
(faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata  

 

3.1 Memahami kedudukan Al-Qur’an dan hadis 
sebagai pedoman hidup umat manusia 

3.2 Memahami isi kandungan Q.S. al-Fwtipah (1), an-
Nws (114), al-Falaq (113) dan al-Ikhlws (112) 
tentang tauhid dalam konsep Islam 

3.3 Memahami keterkaitan isi kandungan hadis 
tentang iman riwayat Ali bin Abi Talib dari Ibnu 
Majah  

 )باألركان وعمل باللسان وقول بالقلب معرفة اإلميان(
dan hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab 

 )  ...باهللا تؤمن أن قال اإلميان عن فأخربىن قال(
dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah 

 اهللا إال الاله فأفضلهاقول شعبة وسبعون بضع اإلميان(

(...  
 dan hadis tentang ibadah yang diterima Allah 
hadis riwayat Al-Bazzar dari Ai-uappaq: 

 معي أشرك فمن شريك خري أنا تعاىل اهللا قال(

 اخلصوا الناس أيها" للشريكي فهو شريكا

  ....)هللا أعمالكم
dan hadis riwayat Muslim dari Aisyah 
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  )رد فهو أمرنا عليه ليس عمال عمل من(
dalam fenomena kehidupan dan akibatnya 

4. Mengolah, menyaji dan menallar 
dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber 
lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori  

 

4.1 Membaca Q.S. al-Fwtipah (1), an-Nws (114), al-
Falaq (113) dan al-Ikhlws (112) dengan fasih dan 
tartil 

4.2 Menghafal Q.S. al-Fwtipah (1), an-Nws (114), al-
Falaq (113) dan al-Ikhlws (112)  secara fasih dan 
tartil. 

4.3 Menulis hadis tentang iman riwayat Ali bin Abi 
Thalib dari Ibnu Majah: 

  )باألركان وعمل باللسان وقول بالقلب معرفة اإلميان(

dan hadist riwayat Muslim dari Umar bin 
Khattab: 

  )  ...باهللا تؤمن أن قال اإلميان عن فأخربىن قال(

 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah: 

 اهللا إال الاله فأفضلهاقول شعبة وسبعون بضع اإلميان(

(...  

dan hadis tentang ibadah yang diterima Allah 
riwayat Al-Bazzar dari Ai-uappaq: 

 معي أشرك فمن شريك خري أنا تعاىل اهللا قال(

 أعمالكم اخلصوا الناس أيها" شريكافهوللشريكي

  ....)هللا

dan hadis riwayat Muslim dari Aisyah 

 )رد فهو أمرنا عليه ليس عمال عمل من(

4.4 Menerjemahkan makna hadis tentang iman 
riwayat Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Majah 

  )باألركان وعمل باللسان وقول بالقلب معرفة اإلميان(

dan hadist riwayat Muslim dari Umar bin Khattab 

  )  ...باهللا تؤمن أن قال إلميانا عن فأخربىن قال(

dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah 

 اهللا إال الاله فأفضلهاقول شعبة وسبعون بضع اإلميان(

(...  

dan hadis tentang ibadah yang diterima Allah 
riwayat Al-Bazzar dari Ai-uappaq: 
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 معي أشرك فمن شريك خري أنا تعاىل اهللا قال(

 أعمالكم اخلصوا الناس أيها" فهوللشريكيشريكا

  ....)هللا

dan hadis riwayat Muslim dari Aisyah 

  )رد فهو أمرنا عليه ليس عمال عمل من(
4.5 Menghafalkan hadis tentang iman riwayat Ali bin 

Abi Talib dari Ibnu Majah 

 وعمل باللسان وقول بالقلب معرفة اإلميان( 

  )باألركان

dan hadist riwayat Muslim dari Umar bin Khattab 

  )  ...باهللا تؤمن أن قال اإلميان عن فأخربىن قال(

dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah 

 اهللا إال الاله فأفضلهاقول شعبة وسبعون بضع اإلميان(

(...  

dan hadis tentang ibadah yang diterima Allah 
riwayat Al-Bazzar dari Ai-uappaq 

 معي أشرك فمن شريك خري أنا تعاىل اهللا قال(

 اخلصوا الناس أيها" شريكافهوللشريكي

  ....)هللا أعمالكم

dan hadis riwayat Muslim dari Aisyah 

 )رد فهو أمرنا عليه ليس عمال عمل من(

 
A.2. KELAS VII SEMESTER GENAP   

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR BARU 
1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 
 

1.1 Menyadari  pentingnya sikap tasamuh 
1.2 Meyakini pentingnya sikap optimis dan istiqamah 

dalam berdakwah 

2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri, 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya  

2.1 Memiliki sikap tasamuh sesuai isi kandungan 
Q.S. al- Kwfiryn (109), Q.S. al-Bayyinah (98), 
dan hadis tentang toleransi dalam kehidupan 
sehari-hari  

2.2 Memiliki sikap optimis dan istiqamah dalam 
berdakwah sesuai isi kandungan Q.S. al-Lahab 
(111) dan Q.S an-Nasr (110) dalam kehidupan 
sehari-hari 
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3. Memahami pengetahuan 

(faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata  

 

3.1 Memahami isi kandungan Q.S. al- Kwfiryn (109), 
Q.S al-Bayyinah (98)  tentang toleransi dan 
membangun kehidupan umat beragama dan hadis 
riwayat Ahmad, At-Tirmzi, Ibnu Hibban, Al-
Hakim, Al-Baihaqi dari Ibnu Umar r.a. 

خري االصحاب عند اهللا خريهم لصاحبه وخري 

 اجلريان عند اهللا خريهم جلاره 
dan hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik 

والذى نفسى بيده ال يؤمن عبد حىت حيب جلاره 

 ماحيب لنفسه

3.2 Memahami isi kandungan Q.S. al-Lahab (111) 
dan Q.S an-Nasr (110) tentang problematika 
dakwah 

4. Mengolah, menyaji dan menallar 
dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber 
lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori  

 

4.1 Menerapkan hukum bacaan Qalqalah dalam Q.S. 
al-Bayyinah(98), al-Kwfiryn(109), dan Al-Qur’an 
surah-surah pendek pilihan 

4.2 Menulis hadis tentang sikap tasamuh 
4.3 Menerjemahkan hadis tentang sikap tasamuh 
4.4 Menghafal hadis tentang sikap tasamuh hadis 

riwayat Ahmad, At-Tirmzi, Ibnu Hibban, Al-
Hakim, Al-Baihaqi dari Ibnu Umar r.a. 

خري االصحاب عند اهللا خريهم لصاحبه وخري 

 اجلريان عند اهللا خريهم جلاره 
dan hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik 

والذى نفسى بيده ال يؤمن عبد حىت حيب جلاره 

 ماحيب لنفسه 
 

A.3. KELAS VIII SEMESTER GANJIL    
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR BARU 

1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1 Meyakini bahwa setiap rezeki telah ditentukan 
Allah 

1.1 Menghayati keutamaan tolong-menolong dan 
menyantuni anak yatim 

 
2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri, 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan 

2.1 Memiliki sikap peduli sebagai implementasi dari 
pemahaman Q.S. al-Kaufar (108) dan Q.S. al-
Mw‘yn (107) 

2.2.Memiliki sikap tolong menolong dan mencintai 
anak yatim sesuai isi kandungan Al-Qur’an dan 
hadis 



REVISI-06-POLIMEDIA JAKARTA, 05 MARET 2014        115 

 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR BARU 
dan keberadaannya  

3. Memahami  dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, konseptual, 
dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata  

 

3.1.  Memahami isi kandungan Q.S. Quraisy dan Q.S. 
al-Insyirwp (94) tentang ketentuan rezeki dari Allah 

3.2 Memahami isi kandungan Q.S. al-Kaufar (108) dan 
Q.S. al-Mw‘yn (107) tentang kepedulian sosial dan 
isi kandungan hadis tentang perilaku tolong-
menolong riwayat Al-Bukhari dari Abdullah Ibnu 
Umar 

  ) ...واليسلمه اليظلمه أخواملسلم املسلم(
dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah 

  ..) ..كربة عنه اهللا نفس كربة مؤمن عن نفس من(
dan hadis tentang mencintai anak yatim riwayat Al-
Bukhari dari Sahl bin Saad 

  ) ...اليتيم أناوكافل(

dan hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah  

  .).. يتيم فيه بيت املسلمني يف خريبيت(
dalam fenomena kehidupan dan akibatnya 

 
4. Mengolah, menyaji dan menalar 

dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori  

 

4.1 Menerapkan hukum bacaan mad ‘iwad, mad layin, 
dan mad ‘arid lissukun dalam Al-Qur’an surah-
surah pendek  pilihan 

4.2 Menulis hadis tentang tolong-menolong dan  
mencintai anak yatim 

4.3. Menerjemahkan hadis tentang tolong-menolong dan 
mencintai anak yatim 

4.4. Menghafal hadis tentang tolong-menolong riwayat 
Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar  

  ) ...واليسلمه اليظلمه املسلم أخو املسلم(

dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah  

  ..) .كربة عنه اهللا نفس كربة مؤمن عن نفس من(

dan hadis tentang mencintai anak yatim riwayat Al-
Bukhari dari Sahl bin Saad 

  ) ...اليتيم أناوكافل(
dan hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah 

 .).. يتيم فيه بيت املسلمني يف خريبيت(

 
A.4. KELAS VIII SEMESTER GENAP   

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR BARU 
1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 
 

1.1 Menyadari pentingnya menerapkan pola hidup 
seimbang antara dunia dan akhirat 

1.2 Meyadari akibat sikap buruk  sebagaimana 
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kandungan Q.S. al-Humazah (104) dan Q.S. at-
Takwfur (102) 

2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri, 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya  

2.1 Terbiasa menghindari perilaku buruk sesuai isi  
kandungan Q.S. al-Humazah  (104) dan Q.S. at-
Takwfur (102) dalam fenomena kehidupan sehari-
hari dan akibatnya 

2.2  Memiliki perilaku  keseimbangan hidup dunia dan 
akhirat 

3. Memahami dan menerapkan  
pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak 
mata  

 

3.1 Memahami isi kandungan Q.S. al-Humazah (104) 
dan Q.S. at-Takwfur (102) tentang sifat cinta dunia 
dan melupakan kebahagian hakiki 

3.2 Memahami isi kandungan hadis tentang perilaku 
keseimbangan hidup di dunia dan akhirat riwayat 
Ibnu Asakir dari Anas  

  ..) .آخرته هل دنيا ترك من خبريكم ليس(
dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah 

 املؤمن من اهللا إىل وأحب خري القوي املؤمن(

  )الضعيف
 dan hadis riwayat Al-Bukhari dari Zubair bin 
Awwam 

 ...طبح من خزمة فيأخذ أحبال أحدكم يأخذ ألن
4. Mengolah, dan menyaji dan  

menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori  

4.1 Menerapkan hukum bacaan lam dan ra dalam Q.S. 
al-Humazah (104) dan Q.S. at-Takwfur (102) 

4.2 Menulis hadis tentang keseimbangan hidup di 
dunia dan akhirat 

4.3 Menerjemahkan hadis tentang keseimbangan hidup 
di dunia dan akhirat 

4.4 Menghafalkan hadis tentang keseimbangan hidup 
di dunia dan akhirat riwayat Ibnu Asakir dari Anas 

  ..) .آخرته هل دنيا ترك من خبريكم ليس(
dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah 

 املؤمن من اهللا إىل وأحب خري القوي املؤمن(

  )الضعيف
 dan hadis riwayat Al-Bukhari dari Zubair bin 
Awwam 

 ...طبح من خزمة فيأخذ أحبال مأحدك يأخذ ألن

A.5. KELAS IX SEMESTER GANJIL    
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR  

1. Menghargai dan menghayati ajaran 1.1 Menyadari pentingnya menjaga kelestarian  
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agama yang dianutnya 

 
alam 

1.2 Meyakini kekuasaan Allah pada fenomena alam 
yang terjadi 

2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri, 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam 
dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya  

2.1 Terbiasa menyikapi dengan baik fenomena 
alam sebagai penerapan isi kandungan Q.S. al-
Qwri‘ah (101), Q.S. al-Zalzalah (99)  

2.2 Memiliki sikap peduli terhadap lingkungan 
sesuai isi kandungan hadis tentang kelestarian 
alam 

3 Memahami dan menerapkan  
pengetahuan (faktual, konseptual, 
dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata  

 

3.1 Memahami isi kandungan Q.S. al-Qwri‘ah (101, 
Q.S. al-Zalzalah (99)   tentang fenomena alam  

3.2 Memahami keterkaitan isi kandungan Q.S. al-
Qwri‘ah (101), Q.S. al-Zalzalah (99) tentang 
fenomena alam dalam kehidupan 

3.3 Memahami keterkaitan isi kandungan hadis 
riwayat At-Tirmizi 

  ...)أَْرًضاَميَِّتةً  ْ◌َأْحىي َمن(
 riwayat Ibnu Majah  

ًرا َحَفرَ  َمنْ (   ...)ِذرَاًعا أَْربـَُعْونَ  فـََلهُ  بِئـْ
 riwayat Ahmad  

  ...)اْخلَْيِل  ِإْخَصاءِ  َعنْ (
 riwayat Al-Bazzar 

   ... الرُّْوحِ  َصْريِ  نـََهى
tentang perilaku menjaga dan melestarikan 
lingkungan alam dengan fenomena kehidupan 
dan akibatnya 

4 Mengolah,  menyaji dan menalar 
dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori  

 

4.5 Menerapkan hukum mad silah, mad badal, mad 
tamkrn, dan mad farqi dalam Q.S. al-Qwri‘ah 
(101), Q.S. al-Zalzalah (99)  dan pada surah-
surah pendek pilihan 

4.6 Menulis hadis riwayat At-Tirmizi 

  ....)أَْرًضاَميَِّتةً  ْ◌َأْحىي َمن(
 riwayat Ibnu Majah  

ًرا َحَفرَ  َمنْ (   ...)ِذرَاًعا أَْربـَُعْونَ  فـََلهُ  بِئـْ
 riwayat Ahmad  

  ...)اْخلَْيِل  ِإْخَصاءِ  َعنْ (
 riwayat Al-Bazzar 

 tentang  menjaga dan ... الرُّْوحِ  َصْريِ  نـََهى

melestarikan lingkungan alam 
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4.7 Menerjemahkan hadis riwayat At-Tirmizi 

  ...)أَْرًضاَميَِّتةً  َأْحىيَمْن (
 riwayat Ibnu Majah  

ًرا َحَفرَ  َمنْ (   ...)ِذرَاًعا أَْربـَُعْونَ  فـََلهُ  بِئـْ
 riwayat Ahmad  

  ...)اْخلَْيِل  ِإْخَصاءِ  َعنْ (
 riwayat Al-Bazzar 

  ... الرُّْوحِ  َصْريِ  نـََهى

tentang menjaga dan melestarikan lingkungan 
alam  

4.8 Menghafal hadis riwayat At-Tirmizi 

  ...)أَْرًضاَميَِّتةً  َأْحىي َمنْ (
 riwayat Ibnu Majah  

ًرا َحَفرَ  َمنْ (   ...)ِذرَاًعا أَْربـَُعْونَ  فـََلهُ  بِئـْ
 riwayat Ahmad  

  ...)اْخلَْيِل  ِإْخَصاءِ  َعنْ (
 riwayat Al-Bazzar 

  ... الرُّْوحِ  َصْريِ  نـََهى

tentang menjaga dan melestarikan lingkungan 
alam 

A.6. KELAS IX SEMESTER GENAP 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR BARU 

1. Menghargai dan menghayati ajaran 
agama yang dianutnya 

 

1.1 Menyadari pentingnya memanfaatkan waktu dan 
mencari ilmu  

1.2 Menghayati fenomena alam sebagai sumber ilmu 
pengetahuan 

2. Menghargai dan menghayati perilaku 
jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya  

2.1  Memiliki sikap disiplin dalam kehi dupan sehari-
hari 

2.2  Memiliki semangat menghargai waktu  
2.3  Memiliki semangat menuntut  

3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, konseptual, 
dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata  

3.1 Memahami isi kandungan Q.S. al-‘Asr (03) 
dan Q.S. al-‘Alaq (96) tentang menghargai 
waktu dan menuntut ilmu  

3.2 Memahami keterkaitan isi kandungan Q.S. al-
‘Asr (103) dan Q.S. al-‘Alaq (96) tentang 
menghargai waktu dan menuntut ilmu 

3.3 Memahami keterkaitan isi kandungan hadis 
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 riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar 

نـَْيا ِيف  ُكنْ    ... َغرِْيبٌ  َكأَنَّكَ  الدُّ
tentang perilaku menghargai waktu dan hadis 
riwayat Ibnu majah dari Anas bin Malik 

  ُمْسِلمٍ  ُكلِ  َعَلى َفرِْيَضةٌ  اْلِعْلمِ  طََلبُ 
tentang menuntut ilmu 

4 Mengolah, menyaji dan menalar 
dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, 
dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori  

 

4.1 Menerapkan hukum mad lwzim mukhaffaf kilmi, 
mufaqqal kilmi, dalam Al-Qur'an 

4.2 Menerapkan hukum bacaan mad lazim 
mukhaffaf parfi dan mufaqqal parfi dalam Al-
Qur’an 

4.3 Menulis hadis riwayat Al-Bukhari dari 
Abdullah bin Umar 

نـَْيا ِيف  ُكنْ    ... َغرِْيبٌ  َكأَنَّكَ  الدُّ
tentang perilaku menghargai waktu dan hadis 
riwayat Ibnu majah dari Anas bin Malik 

  ُمْسِلمٍ  ُكلِ  َعَلى َفرِْيَضةٌ  اْلِعْلمِ  طََلبُ 

tentang tentang menuntut ilmu  
4.4 Menerjemahkan hadis riwayat Al-Bukhari dari 

Abdullah bin Umar  

نـَْيا ِيف  ُكنْ    ... َغرِْيبٌ  َكأَنَّكَ  الدُّ
tentang perilaku menghargai waktu dan hadis 
riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik 

  ُمْسِلمٍ  ُكلِ  َعَلى َفرِْيَضةٌ  اْلِعْلمِ  طََلبُ 

 tentang tentang menuntut ilmu  
4.5 Menghafalkan hadis riwayat Al-Bukhari dari 

Abdullah bin Umar 

نـَْيا ِيف  ُكنْ    ... َغرِْيبٌ  َكأَنَّكَ  الدُّ
tentang perilaku menghargai waktu dan hadis 
riwayat Ibnu majah dari Anas bin Malik 

  ُمْسِلمٍ  ُكلِ  َعَلى َفرِْيَضةٌ  اْلِعْلمِ  طََلبُ 

 tentang menuntut ilmu      
B. AKIDAH AKHLAK  

B.1. KELAS VII SEMESTER GANJIL    
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1. Menghayati nilai-nilai akidah Islam 
1.2. Meyakini sifat-sifat wajib Allah yang nafsiyah, 

salbiyah, ma‘ani, dan ma‘nawiyah, sifat-sifat  
mustahil, serta sifat jaiz Allah SWT. 

1.3. Menghayati sifat ikhlas, taat, khauf, dan tobat 
dalam kehidupan sehari-hari 
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1.4. Menghayati  adab salat dan zikir 
1.5. Menghayati kisah keteladanan Nabi Sulaiman 

a.s. dan umatnya 
2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri, 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya  

2.1 Menampilkan perilaku orang yang mengimani 
akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari 

2.2 Menampilkan perilaku mengimani sifat-sifat 
Allah 

2.3 Membiasakan perilaku ikhlas, taat, khauf, dan 
tobat dalam kehidupan sehari-hari 

2.4 Terbiasa menerapkan adab salat dan zikir 
2.5 Mencontoh kisah keteladanan Nabi Sulaiman 

a.s. dan umatnya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, 

konseptual, danprosedural) 
berdasarkan rasa 
ingintahunyatentangilmupengetah
uan, teknologi, seni, 
budayaterkaitfenomenadankejadia
ntampakmata 

 

3.1. Memahami dalil, dasar, dan tujuan akidah Islam 
3.2. Mengidentifikasi sifat-sifat wajib Allah yang 

nafsiyah, salbiyah, ma‘ani, dan ma‘nawiyah 
beserta bukti/dalil naqli dan aqlinya, sifat-sifat 
mustahil dan jaiz bagi Allah SWT. 

3.3. Memahami pengertian, contoh, dan dampak 
positif sifat ikhlas, taat, khauf, dan tobat 

3.4. Memahami adab salat dan zikir 
3.5. Menganalisis kisah keteladanan Nabi Sulaiman 

dan umatnya 
4. Mencoba, mengolah, danmenyaji 

dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, 
danmembuat) danranahabstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, danmengarang) 
sesuaidengan yang dipelajari di 
skolahdansumber lain yang 
samadalamsudutpandang/teori 

 

4.1. Menyajikan fakta dan fenomena kebenaran 
akidah Islam 

4.2. Menyajikan contoh fenomena-fenomena 
kehidupan yang muncul sebagai bukti dari sifat 
wajib, mustahil, dan jaiz Allah SWT. 

4.3. Menceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan 
dampak positif dari perilaku ikhlas, taat, khauf, 
dan tobat dalam fenomena kehidupan 

4.4. Mensimulasikan adab salat dan zikir 
4.5. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman 

dan umatnya 

B.2. KELAS VII SEMESTER GENAP   
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargaidanmenghayatiajaran 
agama yang dianutnya 

 

1.1.  Meyakinisifat-sifat Allah SWT. melalui al-
asmw' al-pusnw (al-‘Azrz, al-Gaffwr, al-Bwsih, 
an-Nwfi’, ar-Ra’yf, al-Barr, al-Fattwp, al-‘Adl, 
al-Qayyym) 

1.2.  Meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dan 
makhluk gaib lainnya, seperti jin, iblis, dan setan 
dalam fenomena kehidupan 

1.3.  Menolak akhlak tercela riya’ dan nifaq 
1.4.  Menghayati adab membaca Al-Qur’an dan adab 

berdoa 
1.5.  Menghayati keteladanan Ashabul Kahfi 

2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri, 
dalam berinteraksi secara efektif 

2.1.  Meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung 
dalam al-asmaa' al-husna (al-‘Azrz, al-Gaffwr, 
al-Bwsih, an-Nwfi’, ar-Ra’yf, al-Barr, al-Fattwp, 
al-‘Adl, al-Qayyym) 

2.2.  Memilikiperilaku beriman kepada malaikat 
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dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya  

 

Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, 
iblis, dan setan dalam fenomena kehidupan 

2.3.  Membiasakan diri menghindari akhlak tercela 
riya’ dan nifaq 

2.4.  Terbiasa menerapkan adab membaca Al-Qur’an 
dan adab berdoa 

2.5.  Menghayati kisah keteladanan Ashabul Kahfi 
3. Memahami pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi,  seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak 
mata 

 

3.1.  Menguraikan al-asmaa’ al-husnaa (al-‘Azrz, al-
Gaffwr, al-Bwsih, an-Nwfi’, ar-Ra’yf, al-Barr, al-
Fattwp, al-‘Adl, al-Qayyym) 

3.2.  Mendeskripsikan tugas dan sifat-sifat malaikat 
Allah serta makhluk gaib lainnya, seperti jin, 
iblis, dan setan 

3.3.  Memahami akhlak tercela riya’ dan nifaq 
3.4.  Memahami adab membaca Al-Qur’an dan adab 

berdoa 
3.5.  Menganalisis kisah keteladanan Ashabul Kahfi 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji 
dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori 

 

4.1.  Menyajikan fakta dan fenomena kebenaran sifat-
sifat Allah yang terkandung dalam al-asmw’ al-
pusnw (al-‘Azrz, al-Gaffwr, al-Bwsih, an-Nwfi’, 
ar-Ra’yf, al-Barr, al-Fattwp, al-‘Adl, al-
Qayyym) 

4.2.  Menyajikan kisah-kisah dalam fenomena 
kehidupan tentang kebenaran adanya malaikat 
dan makhluk ghaib lain selain malaikat 

4.3.  Mensimulasikan contoh perilaku riya’ dan nifaq 
serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari 

4.4.  Menceritakan kisah keteladanan Ashabul Kahfi 

 
B.3. KELAS VIII SEMESTER GANJIL    

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 
 

1.1.  Meyakini adanya dan kebenaran kitab-kitab 
Allah SWT. 

1.2.  Menghayati nilai tawakal, ikhtiar, sabar, syukur 
dan qana’ah sesuai perintah syariat 

1.3.  Menolak perilaku ananiah, putus asa, gadab, 
dan tamak 

1.4.  Menghayati adab yang baik kepada kepada 
orang tua dan guru 

1.5.  Menghayati kisah keteladaan Nabi Yunus dan 
Nabi Ayub 

2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri, 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya  

2.1. Menampilkan perilaku yang mencerminkan 
beriman kepada kitab Allah SWT. 

2.2. Berperilaku tawakal, ikhtiyar, sabar, syukur dan 
qana’ah sesuai perintah syariat 

2.3. Membiasakan diri menghindari perilaku 
ananiah, putus asa, gadab, dan tamak 

2.4. Terbiasa beradab yang baik kepada orang tua 
dan guru 

2.5. Terbiasa meneladani kisah keteladaan Nabi 
Yunus dan Nabi Ayub 
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3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, konseptual, 
danprosedural) berdasarkan rasa 
ingintahunyatentangilmupengetah
uan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata 

 

3.1.  Memahami hakikat beriman kepada kitab-kitab 
Allah SWT. 

3.2.  Memahami pengertian, contoh, dan dampak 
positif sifat tawakal, ikhtiyar, sabar, syukuur dan 
qana’ah 

3.3.  Memahami pengertian, contoh, dan dampak 
negatifsifat ananiah, putus asa, gadab, dan  
tamak 

3.4.  Memahami adab kepada kepada orang tua dan 
guru 

3.5.  Menganalisis kisah keteladanan Nabi Yunus dan 
Nabi Ayub 

4. Mengolah, menyaji dan menalar 
dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) 
sesuaidengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori 

4.1. Menyajikan data dari berbagai sumber tentang 
kebenaran kitab-kitab Allah SWT.  

4.2. Menunjukkan contoh-contoh perilaku akhlak 
terpuji pada diri sendiri (tawakal, ikhtiar, sabar, 
syukur dan qana’ah) 

4.3. Mensimulasikan akibat buruk akhlak tercela 
dalam kehidupan sehari-hari 

4.4. Mensimulasikan adab kepada kepada orang tua 
dan guru 

4.5. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus 
dan Nabi Ayub 

B.4.KELAS VIII SEMESTER GENAP   
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1. Beriman kepada Rasul Allah SWT. 
1.2. Meyakini sifat-sifat Rasul Allah SWT. 
1.3. Meyakiniadanya mukjizat serta kejadian luar 

biasa lainnya (karamah, ma‘ynah, dan irhas) 
1.4. Menghayati sifat pusnuzzan, tawwiuk, taswmuh, 

dan ta’wwun 
1.5. Menolak sifat hasad, dendam, grbah, fitnah, dan 

namrmah 
1.6. Menghayati adab kepada saudara dan teman 
1.7. Menghayati kisah keteladanan sahabat Abu Bakar 

r.a. 
2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri, 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya  

 

2.1. Menampilkan perilaku yang mencerminkan 
beriman kepada Rasul Allah  

2.2. Meneladani sifat-sifatnya dalam kehidupan 
2.3. Menampilkan perilaku yang mencerminkan 

beriman pada mukjizat dan kejadian luar biasa 
selain mukjizat 

2.4. Terbiasa berperilaku pusnuzzan, tawwiu‘, 
taswmuh, dan ta‘wwun dalam kehidupan sehari-
hari  

2.5. Terbiasa menghindari perilaku pasad, dendam, 
grbah, fitnah dan namrmah dalam kehidupan 
sehari-hari. 

2.6. Terbiasa menerapakan adab islami kepada 
saudara dan teman 

2.7. Meneladani sifat-sifat utama sahabat Abu Bakar 
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r.a. 

3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, konseptual, 
danprosedural) berdasarkan rasa 
ingintahunyatentangilmupengetah
uan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian 
tampakmata 

 

3.1. Memahami pengertian, dalil, dan pentingnya 
beriman kepada Rasul Allah SWT. 

3.2. Menguraikan sifat-sifat Rasul Allah SWT. 
3.3. Memahami pengertian, contoh dan hikmah 

mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya 
(karamah, ma‘ynah, dan irhas) 

3.4. Memahami pengertian, contoh, dan dampak 
positifnya sifat pusnuzzan, tawwiu‘, taswmuh, 
dan ta‘wwun 

3.5. Memahami pengertian, contoh dan dampak 
negatifnya sifat pasad, dendam, grbah, fitnah, 
dan namrmah 

3.6. Memahami adab kepada saudara dan teman 
3.7. Manganalisis kisah keteladanan sahabat Abu 

Bakar r.a. 
4. Mengolah, menyaji, danmenalar 

dalamranahkonkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, 
danmembuat) danranahabstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, danmengarang) 
sesuaidengan yang dipelajari di 
sekolahdansumber lain yang 
samadalamsudutpandang/teori 

 

4.1. Menyajikan peta konsep pengertian, dalil dan 
pentingnya beriman kepada Rasul Allah SWT. 

4.2. Menyajikan peta konsep sifat-sifat Rasul Allah 
SWT. 

4.3. Menyajikan kisah-kisah dari berbagai sumber 
tentang adanya mukjizat dan kejadian luar biasa 
lainnya (karamah, ma‘ynah, dan irhas)  

4.4. Mensimulasikan dampak positif dari akhlak 
terpuji (pusnuzzan, tawwiu‘, taswmuh, dan 
ta‘wwun) 

4.5. Mensimulasikan dampak negatif dari akhlak 
tercela (pasad, dendam, grbah, dan namrmah) 

4.6. Mensimulasikan adab kepada saudara, teman 
4.7. Menceritakan kisah keteladanan sahabat Abu 

Bakar r.a. 
B.5.KELAS IX SEMESTER GANJIL    

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 
 

1.1. Meyakini akan adanya hari akhir 
1.2. Meyak ini macam-macam alam gaib yang 

berhubungan dengan hari akhir (‘alam barzah, 
yaumul ba‘af, yaumul piswb, yaumul 
mrzwn,yaumul jazw’)  

1.3. Menghayati nilai  berilmu, kerja keras, kreatif, 
dan produktif dalam fenomena kehidupan 

1.4. Menghayati adab islami kepada kepada tetangga 
1.5. Menghayati  kisah sahabat Umar bin Khattab 

r.a. 
2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri, 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya  

2.1. Menampilkan perilaku yang mencerminkan 
keimanan terhadap hari akhir 

2.2. Menampilkan perilaku yang mencerminkan 
keimanan terhadap alam gaib yang berhubungan 
dengan hari akhir (‘alam barzah, yaumul ba‘af, 
yaumul piswb,yaumul mrzwn, yaumul jazw’) 

2.3. Membiasakan perilaku berilmu, kerja keras, 
kreatif, dan produktif dalam kehidupan sehari-
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hari 

2.4. Terbiasa menerapkan adab islami kepada 
tetangga 

2.5. Meneladani sifat-sifat utama sahabat Umar bin 
Khattab r.a. 

3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, konseptual, 
dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 

 

3.1. Memahami pengertian beriman kepada hari 
akhir, dalil/buktinya serta tanda dan peristiwa 
yang berhubungan dengan hari Akhir tersebut 

3.2. Memahami macam-macam alam gaib yang 
berhubungan dengan hari akhir (‘alam barzah, 
yaumul ba‘af, yaumul piswb, yaumul mrzwn, 
yaumul jazw’) 

3.3. Memahami pengertian, contoh, dan dampak  
berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif 
dalam fenomena kehidupan 

3.4. Memahami adab islami kepada kepada tetangga 
3.5. Menganalisis kisah sahabat Umar bin Khattab 

r.a.  
4. Mengolah, menyaji dan menalar 

dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
mengkai, memodifikasi, 
danmembuat) danranahabstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, danmengarang) 
sesuaidengan yang dipelajari di 
sekolahdansumber lain yang 
samadalamsudutpandang/teori 

4.1. Menyajikan data dari berbagai sumber tentang 
fakta dan fenomena hari akhir dan alam ghaib 
lain yang berhubungan dengan hari akhir 

4.2.  Menyajikan contoh perilaku berilmu, kerja 
keras, kreatif, dan produktif 

4.3. Menyajikan kisah-kisah dari fenomena 
kehidupan tentang dampak positif dari berilmu, 
kerja keras, kreatif, dan produktif 

4.4. Mensimulasikan adab islami kepada tetangga 
4.5. Menceritakan kisah keteladanan sahabat Umar 

bin Khattab r.a. 
 

B.6.KELAS IX SEMESTER GENAP   
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1. Meyakini macam-macam takdir yang 
berhubungan dengan qaia’ dan qadar 

1.2. Menghayati adab pergaulan remaja yang islami 
1.3. Menghayati adab terhadap lingkungan, yaitu 

kepada binatang dan tumbuhan, di tempat umum, 
dan di jalan 

1.4. Menghayati kisah keteladanan sahabat Usman bin 
Affan, dan Ali bin Abi Talib 

2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri, 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya  

2.1. Menampilkan perilaku yang mencerminkan 
keimanan kepada qaia’ dan qadar Allah 

2.2. Menampilkan perilaku akhlak terpuji dalam 
pergaulan remaja dalam kehidupan sehari-hari 

2.3. Terbiasa beradab islami terhadap lingkungan, 
yaitu kepada binatang dan tumbuhan, di tempat 
umum, dan di jalan 

2.4. Meneladani sifat-sifat utama sahabat Usman bin 
Affan, dan Ali bin Abi Talib 

3. Memahamidanmenerapkanpengeta
huan (faktual, konseptual, 

3.1. Menunjukkan bukti/dalil kebenaran akan adanya 
qaia’ dan qadar dan ciri-ciri perilaku orang 
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danprosedural) berdasarkan rasa 
ingintahunyatentangilmupengetah
uan, teknologi, seni, 
budayaterkaitfenomenadankejadia
ntampakmata 

yang beriman kepadanya 
3.2. Memahami pentingnya akhlak terpuji dalam 

pergaulan remaja dan dampak negatif pergaulan 
remaja yang tidak sesuai dengan akhlak Islam  

3.3. Memahami adab terhadap lingkungan, yaitu 
kepada binatang dan tumbuhan di tempat umum, 
dan di jalan 

3.4. Menganalisis kisah keteladanan sahabat Usman 
bin Affan, dan Ali bin Abi Talib 

4. Mengolah, menyaji dan menalar 
dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori 

4.1.  Menyajikan kisah-kisah dari berbagai sumber 
dalam fenomena kehidupan tentang qaia’ dan 
qadar 

4.2.  Menyajikan data dari berbagai sumber tentang 
dampak negatif pergaulan remaja yang salah 
dalam fenomena kehidupan 

4.3.  Mensimulasikan contoh perilaku terpuji dalam 
pergaulan remaja 

4.4. Mensimulasikan adab terhadap lingkungan, 
yaitu kepada binatang dan tumbuhan di tempat 
umum dan di jalan 

4.5. Menceritakan kisah keteladaan Usman bin 
Affan, dan Ali bin Abi Talib 

C. FIKIH 
C.1. KELAS VII SEMESTER GANJIL    

KOMPETENSI INTI  KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1. Meyakini ketentuan bersuci dari hadas dan najis  
1.2. Menghayati ketentuan salat lima waktu 
1.3. Meyakini ketentuan salat  berjamaah 
1.4. Menghayati makna azan dan ikamah 
1.5. Meyakini manfaat zikir dan doa 

2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri, 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya  

2.1 Menghayati  kaifiah bersuci dari hadas dan najis 
2.2 Menghayati hikmah  salat  lima waktu 
2.3 Menghayati nilai-nilai positif dalam salat  

berjamaah 
2.4 Menghayati makna azan dan ikamah 
2.5 Menghayati hikmah berzikir dan doa setelah 

salat  
 

3. Memahami pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak 
mata  

 

3.1 Memahami najis dan tata cara menyucikan 
3.2 Menganalisis hadas dan kaifiah menyucikan 
3.3 Memahami waktu-waktu salat  lima waktu 
3.4 Memahami ketentuan sujud sahwi 
3.5 Memahami ketentuan azan dan ikamah 
3.6 Menganalisis ketentuan salat  berjamaah 
3.7 Memahami tatacara berzikir dan berdoa setelah 

salat  

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji 
dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 

4.1 Mendemonstrasikan tata cara bersuci  
4.2 Mempraktikkan azan dan ikamah 
4.3 Mempraktikkan salat  lima waktu  
4.4 Memperagakan sujud sahwi 
4.5 Mendemonstrasikan tata cara salat berjamaah 
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membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori  

4.6 Mendemonstrasikan zikir setelah salat  
4.7 Menghafalkan doa setelah salat   

C.2. KELAS VII SEMESTER GENAP  
KOMPETENSI INTI  KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1 Meyakini kewajiban melaksanakan salat  Jum’at 
1.2 Menerima ketentuan salat Jamak dan Qasar  
1.3 Meyakini kewajiban salat dalam berbagai 

keadaan 
1.4 Menghayati hikmah dari salat  sunah  

2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri, 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya 

2.1 Menghayati nilai-nilai positif dalam salat  
Jum’at 

2.2 Menghayati nilai-nilai positif dalam salat Jamak 
dan Qasar  

2.3 Menghayati nilai-nilai positif dalam 
melaksanakan salat  wajib dalam berbagai 
keadaan  

2.4 Menghayati nilai-nilai positif dalam melakukan 
salat sunah 

 
3. Memahami pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak 
mata  

 

3.1 Memahami ketentuan salat Jum’at 
3.2 Menganalisis ketentuan khotbah Jum’at 
3.3 Memahami ketentuan salat Jamak dan Qasar  
3.4 Memahami kaifiat salat  ketika sakit  
3.5 Menganalisis kaifiat salat diatas kendaraan 
3.6 Memahami ketentuan salat  sunah muakkad 
3.7 Menganalisis shalat  sunah gairu muakkad 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji 
dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori  

4.1 Mempraktikkan salat  Jum’at 
4.2 Mendemonstrasikan khotbah Jum’at 
4.3 Mempraktekan salat Jamak dan Qasar 
4.4 Memperagakan salat  dalam keadaan sakit  
4.5 Mempraktikkan salat diatas kendaraan 
4.6 Mempraktikkan salat  sunah muakkad 
4.7 Mempraktikkan salat  sunah gairu muakkad 

C.3. KELAS VIII SEMESTER GANJIL    
KOMPETENSI INTI  KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1 Menghayati hikmah sujud tilwwah  
1.2 Menghayati hikmah syukur  
1.3 Menghayati hikmah ibadah puasa 
1.4 Menghayati hikmah zakat 

2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 

2.1 Membiasakan sujud tilwwah dalam kehidupan 
sehari-hari 

2.2 Membiasakan sikap bersyukur kepada Allah 



REVISI-06-POLIMEDIA JAKARTA, 05 MARET 2014        127 

 

KOMPETENSI INTI  KOMPETENSI DASAR 
royong), santun, percaya diri, 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya  

 

SWT. 
2.3 Memiliki sikap empati dan simpati sebagai 

implementasi hikmah dari puasa 
2.4 Membiasakan sikap dermawan sebagai 

inplementasi hikmah dari zakat 

3. Memahami dan menerapkan  
pengetahuan (faktual, konseptual, 
dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata  

3.1 Memahami ketentuan sujud syukur  
3.2 Memahami ketentuan sujud tilwwah 
3.3 Menganalisis ketentuan ibadah puasa  
3.4 Menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat  

 

4. Mengolah, menyaji dan menalar 
dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori  

4.1 Memperagakan tata cara sujud syukur  
4.2 Memperagakan tata cara sujud tilwwah 
4.3 Menyajikan ketentuan ibadah puasa 
4.4 Menyajikan ketentuan pelaksanaan zakat 
 

C.4. KELAS VIII SEMESTER GENAP   
KOMPETENSI INTI  KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1 Menghargai perintah bersedekah, hibah, dan 
memberikan hadiah 

1.2 Menghayati nilai-nilai ibadah haji dan umrah 
1.3 Mengamalkan ketentuan mengonsumsi makanan 

yang palwlan hayyiban 
2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri, 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya  

2.1 Menghargai nilai-nilai positif ibadah haji dan 
umrah 

2.2 Membiasakan bersedekah, hibah, dan memberi 
hadiah  

2.3 Membiasakan diri mengkonsumsi makanan dan 
minuman yang halal dan baik 

 

3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, konseptual, 
dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata  

 

3.1 Memahami ketentuan sedekah, hibah, dan 
hadiah 

3.2 Mengidentifikasi tata cara melaksanakan haji 
3.3 Mengidentifikasi tata cara melaksanakan umrah 
3.4 Menganalisis ketentuan  makanan halal-haram  
3.5 Menganalisis ketentuan minuman  halal-haram 
3.6 Mengetahui tatacara mengkonsumsi makanan 

dan minuman yang halal dan baik 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar  
dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 

4.1 Mensimulasikan tata cara sedekah, hibah, dan 
hadiah 

4.2 Mensimulasikan tata cara haji dan umrah 
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merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori  

4.3 Mempraktikkan tata cara mengkonsumsi 
makanan dan minuman yang halal dan baik 

 

C.5. KELAS IX SEMESTER GANJIL    
KOMPETENSI INTI  KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1 Menerima perintah berkurban dan akikah  
1.2 Menghayati ketentuan jual beli dan qirad 
1.3 Menghargai larangan riba dalam jual beli 

2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri, 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya  

2.1 Menghargai nilai-nilai kurban dan akikah 
2.2 Mengamalkan ketentuan jual beli dan qirad 
2.3 Membiasakan menghindari praktik riba 

3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, konseptual, 
dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata  

3.1 Memahami kaidah menyembelih binatang 
3.2 Memahami ketentuan kurban 
3.3 Memahami ketentuan akikah    
3.4 Memahami ketentuan jual beli 
3.5 Memahami ketentuan qirad  
3.6 Menganalisis larangan riba 

4. Mengolah,menyaji, dan menalar 
dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori  

4.1 Memberi contoh menyembelih kurban  
4.2 Memberi contoh tata cara pelaksanaan akikah 
4.3 Mempraktikkan pelaksanaan jual beli 
4.4 Mensimulasikan pelaksanaan qirad 
4.5 Mensimulasikan tata cara menghidari riba 
 

 
C.6. KELAS IX SEMESTER GENAP   

KOMPETENSI INTI  KOMPETENSI DASAR 
1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 
 

1.1 Menghayati ketentuan  pinjam meminjam 
1.2 Menghayati nilai-nilai utang piutang  
1.3 Menghayati ketentuan  gadai  
1.4 Meyakini setiap orang akan mati 
1.5 Menghargai nilai keadilan dalam waris 

2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri, 
dalam berinteraksi secara efektif 

2.1 Mengamalkan ketentuan pinjam meminjam, 
utang piutang, dan gadai 

2.2 Membiasakan dirimemberikan upah sesuai 
ketentuan 

2.3 Menghayati pelajaran penting bertakziah 
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dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya  

2.4 Membiasakan menegakan ketentuan waris 

3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, konseptual, 
dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata  

 

3.1 Memahami ketentuan pinjam meminjam  
3.2 Memahami ketentuan utang piutang  
3.3 Menganalisis ketentuan gadai   
3.4 Menjelaskan ketentuan upah 
3.5 Memahami  ketentuan  pengurusan jenazah, 

(memandikan, mengkafani, menyalati, 
menguburkan) takziyah dan ziarah kubur 

3.6 Memahami ketentuan waris 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar 
dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori  

4.1 Mempraktikkan tata cara pelaksanaan utang 
piutang  

4.2 Mensimulasikan tata cara gadai 
4.3 Mensimulasikan tata cara pelaksanaan 

pemberian upah 
4.4 Mendemonstrasikan tata cara memandikan dan 

mengkafani jenazah 
4.5 Mendemonstrasikan kaifiah salat jenazah 

 
D. SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 

D.1. KELAS VII SEMESTER GANJIL     
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1.  Meyakini misi  dakwah Nabi Muhammad saw. 
sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa 
kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan 
masyarakat 

2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya 

2.1. Merespon keteladanan perjuangan Nabi dan para 
sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah     

2.2. Merespon keteladanan perjuangan Nabi dan para 
sahabat dalam menghadapi masyarakat Madinah 

2.3. Menghargai nilai-nilai dari misi Nabi 
Muhammad saw. dalam membangun masyarakat 
melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan 
untuk masa kini dan yang akan datang 

2.4. Menghargai nilai-nilai dari misi Nabi 
Muhammad saw. sebagai rahmat bagi alam 
semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, 
dan kemajuan masyarakat 

3. Memahami pengetahuan (faktual, 
konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak 
mata 

3.1 Memahami sejarah Nabi Muhammad dalam 
membangun masyarakat melalui kegiatan 
ekonomi dan perdagangan  

3.2 Memahami misi Nabi Muhammad saw. sebagai 
rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, 
kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat 

3.3 Memahami  pola dakwah Nabi Muhammad di 
Mekah dan Madinah 

3.4 Menganalisis  pola dakwah Nabi Muhammad di 
Mekah dan Madinah 
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4 Mencoba, mengolah, dan menyaji 

dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang 
semua dalam sudut pandang/teori. 

4.1. Melafalkan Q.S. al-‘Alaq 1–5  yang merupakan  
wahyu pertama diterima Nabi Muhammad saw. 

4.2. Melafalkan Q.S. al-Muddaffir 1–7  yang 
merupakan wahyu kedua diterima Nabi 
Muhammad saw. 

4.3. Melafalkan Q.S. asy-Syu‘arw 154 dan al-oijr 94 
sebagai dasar untuk berdakwah secara sembunyi-
sembunyi dan terang-terangan 

4.4. Mensimulasikan dakwah Nabi Muhammad saw. 
waktu di Mekah 

4.5. Mensimulasikan dakwah Nabi Muhammad saw. 
waktu di Madinah 

D.2. KELAS VII SEMESTER GENAP  
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1. Menghargai perilaku Khulafaur Rasyidin 
cerminan dari akhlak  Rasulullah saw.  

1.2. Merespon langkah-langkah yang diambil oleh 
khalifah daulah bani Umayyah untuk 
kemajuan umat Islam dan budaya Islam      

1.3. Merespon keshalihan dan kesederhanaan Umar 
bin Abdul Azis merupakan cerminan perilaku 
Rasulullah saw. 

1.4. Merespon diri dari sisi-sisi negatif perilaku 
para penguasa daulah dinasti Umayah 

2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya 

2.1.  Merespon nilai-nilai yang terkandung  dari 
prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur 
Raasyidin untuk masa kini dan yang akan 
datang. 

2.2.  Merespon gaya kepemimpinan Khulafaur 
Rasyidin 

2.3.  Merespon nilai-nilai dari perkembangan 
kebudayaan/ peradaban Islam pada masa dinasti 
bani Umaiyah untuk masa kini dan yang akan 
datang 

2.4.  Menghargai kesederhanaan dan kesalehan Umar 
bin Abdul Aziz dalam kehidupan sehari-hari 

2.5.  Menghargai keteladanan semangat para 
ilmuan muslim pada masa dinasti bani 
Umayyah untuk  masa kini dan yang akan 
datang 

3. Memahami pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak 
mata 

3.1. Memahami  berbagai prestasi yang dicapai oleh  
Khulafaur Rasyidin  

3.2. Memahami sejarah berdirinya dinasti bani 
Umayyah 

3.3. Memahami perkembangan 
kebudayaan/peradaban Islam pada masa dinasti 
bani Umayyah 

3.4. Memahami tokoh ilmuwan muslim dan 
perannya dalam kemajuan 
kebudayaan/peradaban Islam pada masa dinasti 
Bani Umayyah. 
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3.5. Memahami sikap dan gaya kepemimpinan Umar 

bin Abdul Azis  
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji  

dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang 
semua dalam sudut pandang/teori. 

4.1.  Meniru model kepemimpinan Khulafaur 
Rasyidin 

4.2.  Menceritakan kisah ketegasan Abu Bakar as-
Siddiq dalam menghadapi kekacauan umat 
Islam saat wafatnya Nabi Muhammad saw.  

4.3.  Menceritakan kisah tentang kehidupan Umar bin 
Abdul Azis dalam kehidupan sehari-hari 

D.3. KELAS VIII SEMESTER GANJIL   
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1. Menghayati upaya dinasti bani Abbasiyah 

mendirikan daulah merupakan bagian dari 
perkembangan kebudayaan Islam  

1.2. Menghargai nilai-nilai positif dari khalifah 
dinasti bani Abbasiyah yang menonjol 

2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya 

2.1. Menghargai semangat belajar para ilmuan 
muslim di masa dinasti Abbasiyah sehingga 
mampu membawa puncak kejayaan 
kebudayaan dan peradaban Islam 

2.2. Menghargai nilai-nilai ajaran dari 
perkembangan kebudayaan/peradaban Islam 
pada masa dinasti Abbasiyah untuk masa kini 
dan yang akan datang 

2.3. Menghargai keteladanan yang berupa ketekunan 
dan kegigihan khalifah dinasti bani Abbasiyah 
yang terkenal 

3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, konseptual 
dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 

3.1. Memahami latar belakang berdirinya dinasti 
bani Abbasiyah  

3.2. Memahami perkembangan 
kebudayaan/peradaban Islam pada masa  
Dinasti Abbasiyah  

3.3. Memahami tokoh ilmuwan muslim Ali bin 
Rabban at-Tabari, Ibnu Sina, ar-Razi (ahli 
kedokteran), Al-Kindi, Al-Gazali, Ibnu 
Maskawaih (ahli filsafat), Jabir bin Hayyan 
ahli kimia), Muhammad bin Musa al-
Khawarizmi (ahli astronomi) dan perannya 
dalam kemajuan kebudayaan/peradaban Islam 
pada masa Abbasiyah 

3.4. Memahami para ulama’ penyusun 
kutubussittah (ahli hadis), empat imam 
mazhab (ahli fikih), Imam At-Tabari, Ibnu 
Katsir (ahli tafsir) dan perannya dalam 
kemajuan kebudayaan/peradaban Islam pada 
masa Abbasiyah.  

4. Mengolah, menyaji, dan menalar 
dalam ranah konkret 

4.1. Menceritakan silsilah kekhalifahan dinasti 
Abbasiyah 
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(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang 
semua dalam sudut pandang/teori. 

4.2. Menceritakan biografi dan karya para 
ilmuwan muslim pada masa Dinasti 
Abbasiyah  

4.3. Menunjukkan contoh keindahan Kota Bagdad 
sebagai wujud kemajuan budaya di masa 
dinasti Abbasiyah 

 

D.4. KELAS VIII SEMESTER GENAP  
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1. Menghargai perjuangan Shalahuddin al-
Ayyubi untuk menegakkan agama Allah SWT.  

1.2. Menghargai perjuangan dalam mensyiarkan 
kebenaran sesuai kondisi sekarang yang lebih 
menitikberatkan aspek humanis 
(kemanusiaan) 

2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya 

2.1. Merespon perkembangan kebudayaan/ 
peradaban Islam pada masa dinasti al-
Ayyubiyah untuk masa kini dan yang akan 
datang 

2.2. Menghargai semangat para pendiri dinasti Al-
Ayyubiyah 

2.3. Menghargai keteladanan sikap keperwiraan, 
zuhud, dan kedermawanan Shalahuddin al-
Ayyubi dalam kehidupan sehari-hari 

3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, konseptual, 
dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 

3.1. Memahami sejarah berdirinya dinasti Al-
Ayyubiyah  

3.2. Memahami para para pendiri dinasti Al-
Ayyubiyah 

3.3. Memahami perkembangan 
kebudayaan/peradaban Islam pada masa 
penguasa Ayyubiyah 

3.4. Memahami penguasa dinasti Al-Ayyubiyah 
yang terkenal  

3.5. Memahami ilmuwan muslim dinasti Al-
Ayyubiyah dan perannya dalam kemajuan 
kebudayaan/peradaban Islam  

4. Mengolah, menyaji, dan menalar 
dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang 
semua dalam sudut pandang/teori. 

4.1. Menceritakan terjadinya peristiwa Perang 
Salib 

4.2. Menceritakan kegigihan Shalahuddin Yusuf 
al-Ayyubi dalam merebut kembali 
Masjidilaksa 

4.3. Menceritakan biografi tokoh yang terkenal 
pada masa dinasti Al-Ayyubiyah 

4.4. Menunjukkan contoh peran para ilmuwan 
muslim dinasti Al-Ayyubiyah 

D.5. KELAS IX SEMESTER GANJIL   
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1. Menghargai nilai-nilai perjuangan Wali Sanga 
dalam mensyiarkan Islam  
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1.2. Menghargai usaha dakwah yang dilakukan 

Abdur Rauf Singkel, Muhammad Arsyad al-
Banjari, K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. 
Hasyim Asy‘ri dalam beramar makruf nahi 
munkar 

1.3. Berkomitmen untuk selalu tekun, gigih dalam 
belajar dan mensyiarkan Islam sebagaimana 
yang dilakukan oleh para penyebar agama 
Islam di Indonesia  

2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya 

2.1. Menghargai sikap arif dan bijaksana 
sebagaimana sikap yang dimiliki para 
penyebar agama Islam di Indonesia 

2.2. Menghargai keteladanan semangat para tokoh 
yang berperan dalam perkembangan Islam di 
Indonesia  

2.3. Menghargai keteladanan semangat perjuangan 
para penyebar agama Islam yang ikhlas dan 
tidak kenal lelah serta penuh kesabaran  

2.4. Menghargai terhadap peninggalan para 
penyebar agama Islam dengan tidak menodai 
perjuangan mereka ke arah anarkis 
(kekerasan) 

3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, konseptual, 
dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 

3.1. Memahami sejarah masuknya Islam di 
Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan 
pengajaran 

3.2. Memahami bukti masuknya Islam di 
Nusantara abad ke-7, 11, dan 13.  

3.3. Memahami faktor penyebab mudahnya 
perkembangan Islam di Nusantara 

3.4. Memahami sejarah kerajaan Islam di Jawa, 
Sumatra, dan Sulawesi 

3.5. Memahami para tokoh dan perannya dalam 
perkembangan Islam di Indonesia (Wali 
Sanga, Abdurrauf Singkel, Muhammad 
Arsyad al-Banjari, K.H. Ahmad Dahlan, dan 
K.H. Hasyim Asy‘ari) 

3.6. Memahami peran para tokoh dalam 
perkembangan Islam di Indonesia (Wali 
Sanga, Abdurrauf Singkel, Muhammad 
Arsyad Al-Banjari, K.H. Ahmad Dahlan, dan 
K.H. Hasyim Asy‘ari) 

3.7. Menerapkan semangat perjuangan Wali Sanga 
dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia  

3.8. Memahami  semangat perjuangan Abdurrauf 
Singkel, Muhammad Arsyad Al-Banjari, K.H. 
Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy‘ari 
dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar 
dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 

4.1.  Menceritakan alur perjalanan para pedagang 
Arab dalam berdakwah di Indonesia 

4.2.  Menceritakan perjuangan Wali Sanga dalam 
menyebarkan agama Islam di Indonesia 
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membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang 
semua dalam sudut pandang/teori. 

4.3.  Menceritakan kisah perjuangan Wali Sanga 
dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia  

4.4.  Menceritakan biografi Abdurrauf Singkel, 
Muhammad Arsyad Al-Banjari, K.H. Ahmad 
Dahlan, dan K.H. Hasyim Asy‘ari dalam 
menyebarkan agama Islam di Indonesia  

D.6. KELAS IX SEMESTER GENAP  
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1. Menghargai tradisi dan budaya Islam 
merupakan bagian dari hasil kebudayaan umat 
Islam di Indonesia  

1.2. Berkomitmen ikut melestarikan tradisi dan 
adat budaya yang islami  

2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya 

2.1. Menghargai tradisi dan upacara adat kesukuan di 
Nusantara 

2.2. Menghargai tradisi dan upacara adat kesukuan 
Nusantara (Jawa, Sunda, Melayu, Bugis, 
Minang, dan Madura) 

3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, konseptual, 
dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena, dan 
kejadian tampak mata 

3.1 Memahami bentuk tradisi, adat, dan seni budaya 
lokal sebagai bagian dari tradisi Islam (Jawa, 
Sunda, Melayu, Bugis, Minang, Madura) 

3.2 Menerapkan  seni budaya lokal sebagai bagian 
dari tradisi Islam (Jawa, Sunda, Melayu, 
Bugis, Minang, dan Madura) 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar 
dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang 
semua dalam sudut pandang/teori 

4.1 Menunjukkan contoh bentuk tradisi, adat, dan 
seni budaya lokal di Jawa, Sunda, Melayu, 
Bugis, Minang, dan Madura 

4.2 Mensimulasikan bentuk tradisi, adat, dan seni 
budaya lokal di Jawa, Sunda, Melayu, Bugis, 
Minang, dan Madura 

 

 
E. BAHASA ARAB 

E.1. KELAS VII SEMESTER GANJIL 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1 Menghargai dan 
menghayati ajaran agama 
yang dianutnya 

1.1   Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional dan 
bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar  

2 Menghargai dan 
menghayati perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah 
dan sekolah 



REVISI-06-POLIMEDIA JAKARTA, 05 MARET 2014        135 

 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya 
diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam 
dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya 

2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) 
untuk pengembangan kemampuan berbahasa 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 

3 Memahami dan 
menerapkan pengetahuan 
(faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan: 

 املرافق املدرسة؛ يف بالعاملني و بالنفس التعريف

 ؛األلوان؛ "املدرسية واألدوات
 baik secara lisan maupun tertulis  
3.2     Melafalkan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan:  

 املرافق املدرسة؛ يف بالعاملني و بالنفس التعريف

 ؛األلوان؛ "املدرسية واألدوات
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, 

frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan: 

 املرافق املدرسة؛ يف بالعاملني و بالنفس التعريف

 ؛األلوان؛ "املدرسية واألدوات
4 Mengolah, menyaji dan 

menalar dalam ranah 
konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, 
dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain 
yang semua dalam sudut 
pandang/teori. 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik 

 املرافق املدرسة؛ يف بالعاملني و بالنفس التعريف

 ؛األلوان؛ "املدرسية واألدوات
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk 

menyatakan, menanyakan dan merespon tentang: 

 املرافق املدرسة؛ يف بالعاملني و بالنفس التعريف

 ؛األلوان؛ "املدرسية واألدوات
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.3     Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  

tentang: 

 املرافق املدرسة؛ يف بالعاملني و بالنفس التعريف

 ؛األلوان؛ "املدرسية واألدوات
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4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang: 

 املرافق املدرسة؛ يف بالعاملني و بالنفس التعريف

 ؛األلوان؛ "املدرسية واألدوات
 dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat. 
4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik 

 املرافق املدرسة؛ يف بالعاملني و بالنفس التعريف

 ؛األلوان؛ "املدرسية واألدوات
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar sesuai konteks 

Tarkib: 
 واجلهات؛) الصفة(اخلرب +  مفردة إشارة ؛)ضمائرمفردة(

 املتصلة املفردة الضمائر

 
E.2. KELAS: VII SEMESTER II 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1 Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang 
dianutnya 

1.1   Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional dan 
bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar  

2 Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial 
dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaannya 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah 
dan sekolah 

2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) 
untuk pengembangan kemampuan berbahasa 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 

 

3 Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, 
konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan: 

 األسرة يوميات من بييت؛ العنوان؛
 baik secara lisan maupun tertulis  
3.2     Melafalkan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa  

Arab yang berkaitan dengan: 

 األسرة يوميات من بييت؛ العنوان؛
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase, 

dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan:  
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 األسرة يوميات من بييت؛ العنوان؛
 

4 Mengolah, menyaji dan 
menalar dalam ranah 
konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi dan membuat) 
dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, 
menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang semua 
dalam sudut pandang/teori. 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik: 

 األسرة يوميات من بييت؛ العنوان؛
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk 

menyatakan, menanyakan dan merespon tentang: 

 األسرة يوميات من بييت؛ العنوان؛
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  

tentang: 

 األسرة يوميات من بييت؛ العنوان؛
4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang: 

 األسرة يوميات من بييت؛ العنوان؛
 dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat 
4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik 

 األسرة يوميات من بييت؛ العنوان؛
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar sesuai konteks 

Tarkib: الالم ،عند اجلهات( خربمقدم ؛100 -  1األرقام، (

 ) +حنن/املفرد( املبتدأ املفرد؛ النعت مبتدأمؤخر؛+ 

 )مضارع فعل( اخلرب
 

E.3. KELAS: VIII SEMESTER I 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1 Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1   Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional dan 
bahasa pengantar khazanah keislamana yang 
diwujudkan dalam semangat belajar. 

2 Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah 
dan sekolah 

2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) 
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santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial 
dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaannya 

untuk pengembangan kemampuan berbahasa 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 

mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 

 

3 Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, 
konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan: 

 البيت يف يومياتنا املدرسة؛ يف يومياتنا الساعة؛
 baik secara lisan maupun tertulis  
 
3.2  Melafalkan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan: 

 البيت يف يومياتنا املدرسة؛ يف يومياتنا الساعة؛
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase, 

dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan:  

 البيت يف يومياتنا املدرسة؛ يف يومياتنا الساعة؛
 

4 Mengolah, menyaji dan 
menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi 
dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, 
dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain 
yang semua dalam sudut 
pandang/teori. 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik 

 البيت يف يومياتنا املدرسة؛ يف يومياتنا الساعة؛
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
 
4.2  Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk 

menyatakan, menanyakan dan merespon tentang: 

 البيت يف يومياتنا املدرسة؛ يف يومياتنا الساعة؛
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai kontek               
4.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  

tentang : 

 البيت يف يومياتنا املدرسة؛ يف يومياتنا الساعة؛
4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang: 

 البيت يف يومياتنا املدرسة؛ يف يومياتنا الساعة؛
 dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat. 
4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik  

 البيت يف يومياتنا املدرسة؛ يف يومياتنا الساعة؛
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar sesuai konteks 
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Tarkib: والفاعل الفعلية اجلملة االمسية؛ اجلملة الساعة؛ عن أسئلة 

 جلمعا أنواعة اجلمل ه؛ياملفعول املفرد؛
 

E.4. KELAS: VIII SEMESTER II 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1 Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang 
dianutnya 

1.1   Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional dan 
bahasa pengantar khazanah keislamana yang 
diwujudkan dalam semangat belajar 

2 Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial 
dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaannya 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah 
dan sekolah 

2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) 
untuk pengembangan kemampuan berbahasa 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 

3 Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, 
konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan: 

 عيادة الطبية؛ املهنة الرياضيون؛ واملهنيون املهنة

 املرضى
 baik secara lisan maupun tertulis 
 
3.2  Melafalkan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan: 

 املرضى عيادة املهنةالطبية؛ الرياضيون؛ واملهنيون املهنة
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase, 

dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan:  

 املرضى عيادة املهنةالطبية؛ الرياضيون؛ واملهنيون املهنة
 

4 Mengolah, menyaji, dan 
menalar dalam ranah 
konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi dan membuat) 
dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, 
menggambar, dan 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik 

 املرضى عيادة املهنةالطبية؛ الرياضيون؛ واملهنيون املهنة
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk 

menyatakan, menanyakan dan merespon tentang: 
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mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang semua 
dalam sudut pandang/teori. 

 رضىامل عيادة املهنةالطبية؛ الرياضيون؛ واملهنيون املهنة
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.3  Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  

tentang: 

 املرضى عيادة املهنةالطبية؛ الرياضيون؛ واملهنيون املهنة
4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang: 

 املرضى عيادة املهنةالطبية؛ الرياضيون؛ واملهنيون املهنة
 dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat 
4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik:  

 املرضى عيادة املهنةالطبية؛ الرياضيون؛ واملهنيون املهنة
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar sesuai konteks 

Tarkib: 
 الفعل الصريح؛ املصدر مضارع؛ فعل) + لِـ–لن–أن(

 الفعلية واجلملة املاضي
 

E.5. KELAS : IX SEMESTER I 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1 Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1   Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional dan 
bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 

2 Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial 
dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaannya 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah 
dan sekolah 

2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 

 

3 Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, 
konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan: 

 القرآن نزول الرسول؛ مولدة احلفل اهلجرية؛ السنة رأس

 العيدان و
 baik secara lisan maupun tertulis 
3.2    Melafalkan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa 
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Arab yang berkaitan dengan: 

 القرآن نزول ول؛الرس مولدة احلفل اهلجرية؛ السنة رأس

 العيدان و
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase, 

dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan:  

 القرآن نزول الرسول؛ مولدة احلفل اهلجرية؛ السنة رأس

 العيدان و
 

4 Mengolah, menyaji dan 
menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi 
dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, 
dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain 
yang semua dalam sudut 
pandang/teori. 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik 

 القرآن نزول الرسول؛ مولدة احلفل اهلجرية؛ السنة رأس

 العيدان و
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk 

menyatakan, menanyakan, dan merespon tentang: 

 القرآن نزول الرسول؛ مولدة احلفل ية؛اهلجر  السنة رأس

 العيدان و
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  

tentang: 

 القرآن نزول الرسول؛ مولدة احلفل اهلجرية؛ السنة رأس

 العيدان و
4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang: 

رأسالسنةاهلجرية؛احلفلبمولدالرسول؛نزواللقرآنوالعيد

 ان
 dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat 
4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik  

 القرآن نزول الرسول؛ مولدة احلفل اهلجرية؛ السنة رأس

 لعيدانا و
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar sesuai konteks 
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Tarkib: 
 املفرد؛ خربها و امسها و كان ؛املاضي الفعل تصريف

 الفعل من واملزيد ا�رد املضارع؛ الفعل + )الالناهية،مل(

 الثالثي
 

E.6. KELAS : IX SEMESTER II 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1 Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang 
dianutnya 

1.1   Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional dan 
bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar  

2 Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial 
dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaannya 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah 
dan sekolah 

2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) 
untuk pengembangan kemampuan berbahasa 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 

 

3 Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, 
konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan: 

 البيئة على احلفاظ العامل؛ خالق الطبيعة؛ مجال
 baik secara lisan maupun tertulis 
3.2     Melafalkan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan: 

 البيئة على احلفاظ العامل؛ خالق الطبيعة؛ مجال
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase, 

dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan:  

 البيئة على احلفاظ العامل؛ خالق الطبيعة؛ مجال
 

4 Mengolah, menyaji dan 
menalar dalam ranah 
konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi dan membuat) 
dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, 
menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik 

 البيئة على احلفاظ العامل؛ خالق الطبيعة؛ مجال
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk 
menyatakan, menanyakan dan merespon tentang: 

 البيئة على ظاحلفا العامل؛ خالق الطبيعة؛ مجال
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang semua 
dalam sudut pandang/teori. 

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

4.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  
tentang: 

 البيئة على احلفاظ العامل؛ خالق الطبيعة؛ مجال
4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang: 

 البيئة على احلفاظ العامل؛ خالق الطبيعة؛ مجال
 dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat. 
4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik  

 البيئة على احلفاظ العامل؛ خالق الطبيعة؛ مجال
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar sesuai konteks 

Tarkib: ؛)الاليت الذين، اليت، الذي،( املوصول تصريفه؛ و األمر فعل 

 التفضيل اسم
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BAB IV 
KOMPETENSI INTI (KI) DAN KOMPETENSI DASAR (KD) 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB 
TINGKAT  MADRASAH ALIYAH (MA) 

 
PEMINATAN IPA,IPS,BAHASA DAN MADRASAH ALIYAH KEJURUAN 
A. AL-QUR’AN HADIS 
A.1. KELAS X SEMESTER GANJIL  

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1. Menghayati keautentikan Al-Qur’an sebagai 

wahyu Allah 
1.2. Meyakini Al-Qur’an sebagai pedoman hidup  
1.3. Memfungsikan Al-Qur’an secara tepat dan benar 

dalam kehidupan sehari-hari 
1.4. Meyakini kebenaran nilai-nilai yang terdapat pada 

pokok-pokok isi Al-Qur’an 
1.5. Beramal sesuai dengan kandungan Surah al-

Mu’minyn:12–14; Surah  an-Napl: 78; Surah  al-
Baqarah: 30–32; dan Surah ak-jwriywt: 56 (dalam 
kehidupan sehari-hari) 

2. Menghayati dan mengamalkan  
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai) 
santun,  responsif, dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

2.1. Menunjukkan sikap yang berpegang teguh untuk 
mengamalkan ajaran Al-Qur’an 

2.2. Menunjukkan perilaku cermat terhadap dalil 
syar‘i sebagai implementasi dari belajar tentang 
bukti keautentikan Al-Qur’an 

2.3. Menunjukkan prilaku yang mengamalkan ajaran 
Al-Qur’an 

2.4. Menunjukkan perilaku yang menjadikan Al-
Qur’an sebagai sumber hukum dalam kehidupan 
sehari-hari 

2.5. Memiliki sikap yang mencerminkan fungsi 
manusia baik sebagai hamba Allah maupun 
khalifah-Nya di bumi sebagaimana yang 
terkandung dalam Surah al-Mu’minyn:12–14; 
Surah  an-Napl:78; Surah  al-Baqarah: 30–32; dan 
Surah ak-jwriywt: 56 



REVISI-06-POLIMEDIA JAKARTA, 05 MARET 2014        145 

 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 
 

3.1. Memahami pengertian Al-Qur’an menurut para 
ulama’ 

3.2. Memahami bukti keautentikan Al-Qur’an 
3.3. Memahami tujuan dan fungsi Al-Qur’an 
3.4. Memahami pokok-pokok isi Al-Qur’an 
3.5. Memahami ayat-ayat Al-Qur’an tentang 

manusia dan tugasnya sebagai hamba Allah dan 
khalifah di bumi pada Surah al-Mu’minyn:12–
14; Surah  an-Napl:78; Surah al-Baqarah: 30–
32; dan Surah ak-jwriywt: 56 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1. Menyajikan pengertian Al-Qur’an yang 
disampaikan para ulama 

4.2. Menunjukkan contoh bukti-bukti keautentikan 
Al-Qur’an 

4.3. Menceritakan kisah orang yang menjadikan Al-
Qur’an sesuai dengan tujuan dan fungsinya 

4.4. Memaparkan pokok-pokok ajaran Al-Qur’an 
beserta contoh-contohnya dalam ayat 

4.5. Mendemonstrasikan hafalan dan arti per kata 
ayat-ayat Al-Qur’an tentang manusia dan 
tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di 
bumi pada Surah al-Mu’minyn:12–14; Surah  an-
Napl:78; Surah al-Baqarah: 30–32; dan Surah ak-
jwriywt: 56 

 
A.2. KELAS X SEMESTER GENAP  

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1 Meyakini hadis sahih dan hasan sebagai dasar 

hukum ajaran Islam 
1.2 Berpegang teguh pada hadis sahih dan hasan 

sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari 
1.3 Menghayati nilai-nilai kebenaran yang terkandung 

dalam hadis yang sahih 
1.4 Menyakini keanekaragaman hadis dan 

memedomani hadis secara selektif 
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2. Menghayati dan mengamalkan  
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

2.1. Menunjukkan sikap kritis dalam mengamalkan 
hadis sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari  

2.2. Menunjukkan perilaku yang menggunakan hadis 
sebagaimana fungsinya yang telah dipelajari 

2.3. Menunjukkan perilaku yang selektif terhadap 
keanekaragaman hadis 

2.4. Memiliki sikap ikhlas dalam beribadah sebagai 
implemantasi dari pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an 
tentang keikhlasan dalam beribadah pada Surah al-
An‘wm: 162–163; Surah al-Bayyinah: 5; dan hadis 
riwayat Al-Bukhari dari Aisyah r.a. 

 فـََقاَلتْ  هُ َقَدَما تتَـَفطَّرَ  ىتَّ حَ  اللَّْيلِ  ِمنْ  يـَُقومُ  َكانَ 

 اللَّهُ  َغَفرَ  َوَقدْ  اللَّهِ  يَاَرُسولَ  َهَذا َتْصَنعُ  ملَِ  َعاِئَشةُ 

 َأنْ  أََفَالُأِحبُّ  َوَماتََأخََّرَقالَ  َذْنِبكَ  ِمنْ  تـََقدَّمَ  َما َلكَ 

 َجاِلًسا َصلَّى حلَُْمهُ  َكثـُرَ  فـََلمَّا َشُكورًا َعْبًدا َأُكونَ 

 رََكعَ  ُمثَّ  فـََقَرأَ  َقامَ  يـَرَْكعَ  َأنْ  َرادَ أَ  فَِإَذا

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa 
ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, tehnologi, seni, 
budaya, dan humaniora 
dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena 
dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah 

3.1. Memahami pengertian hadis, sunah, khabar, dan 
atsar 

3.2. Memahami unsur-unsur hadis 
3.3. Mengidentifikasikanmacam-macam sunah 

(qauliyah, fi‘liyah, taqririyah, dan hammiyah) dan 
fungsinya terhadap Al-Qur’an 

3.4. Memahami pembagian hadis dari segi kuantitas dan 
kualitasnya 

3.5. Memahami ayat-ayat Al-Qur’an tentang keikhlasan 
dalam beribadah pada Surah al-An‘wm: 162–163; 
Surah al-Bayyinah: 5; dan hadis riwayat Al-
Bukhari dari Aisyah r.a. 

 

 فـََقاَلتْ  هُ َقَدَما تتَـَفطَّرَ  َحىتَّ  اللَّْيلِ  ِمنْ  يـَُقومُ  َكانَ 

 َلكَ  اللَّهُ  َغَفرَ  دْ َوقَ  اللَّهِ  يَاَرُسولَ  َهَذا َتْصَنعُ  ملَِ  َعاِئَشةُ 

 َأُكونَ  َأنْ  أََفَالأُِحبُّ  َوَماتََأخََّرَقالَ  َذْنِبكَ  ِمنْ  تـََقدَّمَ  َما

 أََرادَ  فَِإَذا َجاِلًسا َصلَّى حلَُْمهُ  َكثـُرَ  فـََلمَّا َشُكوًرا َعْبًدا

 رََكعَ  ُمثَّ  فـََقَرأَ  َقامَ  يـَرَْكعَ  َأنْ 
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4. Mengolah, menalar, dan 
menyaji dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1. Mendeskripsikan substansi perbedaan dan 
persamaan pengertian hadis, sunah, khabar, dan 
atsar 

4.2. Menyajikan unsur-unsur hadis  
4.3. Mempresentasikankan contoh macam-macam 

sunnah (qauliyah, fi’liyah, taqririyah, dan 
hammiyah)  

4.4. Mempresentasikan pembagian hadis dari segi 
kuantitas dan kualitasnya. 

4.5. Mendemonstrasikan hafalan dan arti per kata 
ayat-ayat Al-Qur’an tentang keikhlasan dalam 
beribadah pada Surah al-An‘wm: 162–163; 
Surah al-Bayyinah: 5; dan hadis riwayat Al-
Bukhari dari Aisyah r.a. 

 

 فـََقاَلتْ  هُ َقَدَما تتَـَفطَّرَ  َحىتَّ  اللَّْيلِ  ِمنْ  يـَُقومُ  َكانَ 

 َلكَ  اللَّهُ  َغَفرَ  َوَقدْ  اللَّهِ  يَاَرُسولَ  َهَذا َتْصَنعُ  ملَِ  َعاِئَشةُ 

 َأُكونَ  َأنْ  أََفَالُأِحبُّ  َوَماتََأخََّرَقالَ  َذْنِبكَ  ِمنْ  تـََقدَّمَ  َما

 أَرَادَ  فَِإَذا َجاِلًسا َصلَّى حلَُْمهُ  َكثـُرَ  فـََلمَّا َشُكوًرا َعْبًدا

 رََكعَ  ُمثَّ  فـََقَرأَ  َقامَ  يـَرَْكعَ  َأنْ 

 
A.3. KELAS XI SEMESTER GANJIL  

 KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1. Menghayati nilai-nilai yang terkait dengan taat 

pada orang tua dan guru sebagaimana tuntunan Al-
Qur’an dan hadis 

1.2. Menghayati nilai-nilai yang terkait dengan 
mujahadah al-nafs, husnuzan dan ukhuwah 

1.3. Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam 
larangan pergaulan bebas dan perbuatan keji 

1.4. Menghayati nilai-nilai toleransi intern umat 
beragama dan antar umat beragama 

1.5. Menghayati nilai-nilai keilmuan 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai) 
santun, rensponsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam 

2.1. Menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada 
orang tua dan guru sebagai implementasi dari 
pemahaman Surah  al-Isrw’ (17): 23–24; Surah  
Luqmwn (31): 13–17; hadis riwayat Muslim dari 
Abu Hurairah 

 يَا َمنْ  ِقيلَ  َرِغَمأَنـُْفهُ  ُمثَّ  أَنـُْفهُ  َرِغمَ  ُمثَّ  أَنـُْفهُ  َرِغمَ 

 َأَحدَ  اْلِكَربِ  ِعْندَ  َواِلَدْيهِ  أَْدَركَ  َمنْ  َقالَ  اللَّهِ  َرُسولَ 

  اْجلَنَّةَ  َيْدُخلْ  ملَْ  ُمثَّ  أَوِْكَلْيِهَما ُمهَا
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 KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
pergaulan dunia 

 
hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari 
Abdullah bin Amru 

ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  َعْمرٍو ْبنَ  اللَّهِ  َعْبدَ  مسَِْعتُ   يـَُقولُ  َعنـْ

 َفاْسَتْأَذنَهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّيبِّ  ِإَىل  َرُجلٌ  َجاءَ 

 َفِفيِهَما قَالَ  نـََعمْ  قَالَ  َواِلَداكَ  َأَحيٌّ  فـََقالَ  اجلَِْهادِ  ِيف 

 َفَجاِهدْ 

2.2. Menunjukkan perilaku kontrol diri (mujwhadah an-
nafs), prasangka baik (pusnuzzan), dan 
persaudaraan (ukhuwah) yang terdapat Surah al-
Anfwl (8) : 72; Q.S. al-oujurwt (49): 12; Q.S. al-
oujurwt (49): 10); serta hadis riwayat Al-Bukhari 
dari Abu Hurairah 

 َوَالَجتَسَُّسوا احلَِْديثِ  َأْكَذبُ  الظَّنَّ  فَِإنَّ  َوالظَّنَّ  ِإيَّاُكمْ 

 َوَالَخيُْطبُ  ِإْخَوانًا وَُكونُوا َوَالتـََباَغُضوا َوَالَحتَسَُّسوا

ُركَ  يـَْنِكحَ  َحىتَّ  َأِخيهِ  ِخْطَبةِ  َعَلى الرَُّجلُ   َأْويـَتـْ

2.3. Menunjukkan perilaku menghindarkan diri dari 
pergaulan bebas dan perbuatan keji sebagai 
implementasi dari pemahaman Surah al-Isrw’ (17): 
32, dan Surah an-Nyr (24):  2, dan hadis riwayat 
Al-Bukhari dari Abu Hurairah 

 رَ اخلَْمْ  َوَالَيْشَربُ  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  يـَْزِين  ِحنيَ  الزَّاِين  الَيـَْزِين 

 َيْسرِقُ  ِحنيَ  َوَالَيْسرِقُ  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  َيْشَربُ  ِحْنيَ 

 ِفيَها ِإلَْيهِ  النَّاسُ  يـَْرَفعُ  نـُْهَبةً  َوَاليـَْنَتِهبُ  َوُهَوُمْؤِمنٌ 

 َوُهَوُمْؤِمنٌ  يـَْنَتِهبـَُها ِحنيَ  أَْبَصاَرُهمْ 

2.4. Memiliki sikap toleransi dan menjunjung tinggi 
etika pergaulan sebagai implementasi dari 
pemahaman Surah al-Kwfiryn: 1–6; Surah  Yynus: 
40–41; Surah  al-Kahfi: 29; Surah  al-oujurwt: 10–
13 dan hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas 

 لَْيسَ  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّيبِّ  ِإَىل  يـَْرفـَُعهُ 

 َويَْأُمرْ  الصَِّغريَ  َويـَْرَحمْ  اْلَكِبريَ  رْ يـَُوقـِّ  ملَْ  ِمنَّاَمنْ 

 اْلُمْنَكرِ  َعنْ  َويـَنـَْهى بِاْلَمْعُروفِ 
2.5. Menunjukkan sikap semangat menuntut ilmu dan 

menyampaikannya kepada sesama sebagai 
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 KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
implementasi dari pemahaman Surah at-Taubah 
(9): 122, Surah  al-Mujwdalah: 11  dan hadis 
riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik  

 اْلِعْلمِ  طََلبُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ 

 َغْريِ  ِعْندَ  اْلِعْلمِ  َوَواِضعُ  ُمْسِلمٍ  ُكلِّ  َعَلى َفرِيَضةٌ 

 بَ َوالذَّهَ  اللُّْؤلُؤَ  وَ  اجلَْْوَهرَ  اْخلََنازِيرِ  قـَلِّدِ  َأْهِلِهَكمُ 

dan hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin 
Amr 

 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّيبَّ  َأنَّ  َعْمرٍو ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ 

ثُوا َوَلْوآيَةً  َعينِّ  بـَلُِّغوا َقالَ   َوَالَحرَجَ  ِإْسَرائِيلَ  َبِين  َعنْ  َوَحدِّ

ًدا َعَليَّ  َكَذبَ  َوَمنْ    النَّارِ  ِمنْ  َمْقَعَدهُ  فـَْلَيَتبَـوَّأْ  ُمتَـَعمِّ

3. Memahami, menerapkan,  dan 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural 
dan metakognitif berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang  kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah   

3.1. Memahami ayat-ayat Al-Qur’an tentang perilaku 
hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada 
Surah  al-Isrw’ (17) :23–24; Surah  Luqmwn (31): 
13–17; hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah 

 يَا َمنْ  ِقيلَ  َرِغَمأَنـُْفهُ  ُمثَّ  أَنـُْفهُ  َرِغمَ  ُ◌ُمثَّ  أَنـُْفه َرِغمَ 

 َأَحدَ  اْلِكَربِ  ِعْندَ  َواِلَدْيهِ  أَْدَركَ  َمنْ  َقالَ  اللَّهِ  َرُسولَ 

  اْجلَنَّةَ  َيْدُخلْ  ملَْ  ُمثَّ  أَوِْكَلْيِهَما ُمهَا
hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari 
Abdullah bin Amru 

ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  َعْمرٍو ْبنَ  اللَّهِ  َعْبدَ  مسَِْعتُ   يـَُقولُ  َعنـْ

 َفاْسَتْأَذنَهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّيبِّ  ِإَىل  َرُجلٌ  َجاءَ 

 َفِفيِهَما َقالَ  نـََعمْ  َقالَ  َواِلَداكَ  َأَحيٌّ  فـََقالَ  اجلَِْهادِ  ِيف 

 َفَجاِهدْ 

3.2. Memahami manfaat dan hikmah kontrol diri 
(mujwhadah an-nafs), prasangka baik (pusnuzzan), 
dan persaudaraan (ukhuwah) yang terdapat Surah 
al-Anfwl (8) : 72; Q.S. al-oujurwt (49): 12, Q.S. 
Q.S. al-oujurwt (49): 10)  serta hadis riwayat Al-
Bukhari dari Abu Hurairah 

 َوَالَجتَسَُّسوا احلَِْديثِ  َأْكَذبُ  الظَّنَّ  فَِإنَّ  ظَّنَّ َوال ِإيَّاُكمْ 

 َوَالَخيُْطبُ  ِإْخَوانًا وَُكونُوا َوَالتـََباَغُضوا َوَالَحتَسَُّسوا
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ُركَ  يـَْنِكحَ  َحىتَّ  َأِخيهِ  ِخْطَبةِ  َعَلى الرَُّجلُ   َأْويـَتـْ

3.3. Menganalisis  larangan pergaulan bebas dan 
perbuatan keji yang terdapat pada Surah al-Isrw’ 
(17): 32, dan Surah an-Nyr (24):  2, dan hadis 
riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah  

 اخلَْْمرَ  َوَالَيْشَربُ  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  يـَْزِين  ِحنيَ  الزَّاِين  الَيـَْزِين 

 َيْسرِقُ  ِحنيَ  َوَالَيْسرِقُ  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  َيْشَربُ  ِحْنيَ 

 ِفيَها ِإلَْيهِ  النَّاسُ  يـَْرَفعُ  نـُْهَبةً  َوَاليـَْنَتِهبُ  ْؤِمنٌ َوُهَومُ 

 َوُهَوُمْؤِمنٌ  يـَْنَتِهبـَُها ِحنيَ  أَْبَصاَرُهمْ 

3.4. Memahami ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis tentang 
toleransi dan etika pergaulan pada Surah al-
Kwfiryn: 1–6; Surah  Yynus: 40–41; Surah  al-
Kahfi: 29; Surah  al-oujurwt: 10–13 dan hadis 
riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas  

 َويَْأُمرْ  الصَِّغريَ  َويـَْرَحمْ  اْلَكِبريَ  يـَُوقـِّرْ  ملَْ  َمنْ  ِمنَّا لَْيسَ 

 اْلُمْنَكرِ  َعنْ  َويـَنـَْهى بِاْلَمْعُروفِ 

3.5. Memahami ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis tentang 
kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikannya 
kepada sesama pada Surah at-Taubah (9) : 122, 
Surah  al-Mujwdalah: 11  dan hadis riwayat Ibnu 
Majah dari Anas bin Malik 

 اْلِعْلمِ  طََلبُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ 

 َغْريِ  ِعْندَ  اْلِعْلمِ  اِضعُ َووَ  ُمْسِلمٍ  ُكلِّ  َعَلى َفرِيَضةٌ 

  َوالذََّهبَ  اللُّْؤلُؤَ  وَ  اجلَْْوَهرَ  اْخلََنازِيرِ  قـَلِّدِ  َأْهِلِهَكمُ 

dan hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr 

 َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّيبَّ  َأنَّ  َعْمرٍو ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ 

ثُوا َوَلْوآيَةً  َعينِّ  بـَلُِّغوا َقالَ  َوَسلَّمَ   َبِين  َعنْ  َوَحدِّ

ًدا َعَليَّ  َكَذبَ  َوَمنْ  َوَالَحرَجَ  ِإْسَرائِيلَ   فـَْلَيَتبَـوَّأْ  ُمتَـَعمِّ

 النَّارِ  ِمنْ  َمْقَعَدهُ 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 

4.1. Menghafalkan ayat-ayat Al-Qur’an tentang 
perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan 
guru pada Surah  al-Isrw’ (17): 23–24; Surah  
Luqmwn (31): 13–17; hadis riwayat Muslim dari 
Abu Hurairah 
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mandiri, bertindak secara efektif 
dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

 يَا َمنْ  ِقيلَ  أَنـُْفهُ  َرِغمَ  ُمثَّ  أَنـُْفهُ  َرِغمَ  ُمثَّ  أَنـُْفهُ  َرِغمَ 

 َأَحدَ  اْلِكَربِ  ِعْندَ  َواِلَدْيهِ  أَْدَركَ  َمنْ  َقالَ  اللَّهِ  َرُسولَ 

  اْجلَنَّةَ  َيْدُخلْ  ملَْ  ُمثَّ  أَوِْكَلْيِهَما ُمهَا
 

hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah 
bin Amru 

ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  َعْمرٍو ْبنَ  اللَّهِ  َعْبدَ  مسَِْعتُ   يـَُقولُ  َعنـْ

 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّيبِّ  ِإَىل  َرُجلٌ  َجاءَ 

 نـََعمْ  َقالَ  َواِلَداكَ  َأَحيٌّ  فـََقالَ  اجلَِْهادِ  ِيف  َفاْسَتْأَذنَهُ 

 َفَجاِهدْ  َفِفيِهَما َقالَ 
4.2. Mempresentasikan isi dan kandungan ayat-ayat Al-

Qur’an tentang kontrol diri kontrol diri 
(mujwhadah an-nafs), prasangka baik (pusnuzzan), 
dan persaudaraan (ukhuwah) yang terdapat Surah 
al-Anfwl (8) : 72; Q.S. al-oujurwt (49): 12, Q.S. 
Q.S. al-oujurwt (49): 10)  serta hadis riwayat Al-
Bukhari dari Abu Hurairah 

 َوَالَجتَسَُّسوا احلَِْديثِ  َأْكَذبُ  الظَّنَّ  فَِإنَّ  َوالظَّنَّ  ِإيَّاُكمْ 

 َوَالَخيُْطبُ  ِإْخَوانًا وَُكونُوا َوَالتـََباَغُضوا َوَالَحتَسَُّسوا

ُركَ  يـَْنِكحَ  َحىتَّ  َأِخيهِ  ِخْطَبةِ  َعَلى الرَُّجلُ   َأْويـَتـْ
4.3. Mendemonstrasikan arti per kata ayat-ayat Al-

Qur’an tentang larangan pergaulan bebas dan 
perbuatan keji yang terdapat pada Surah al-Isrw’ 
(17): 32, dan Surah an-Nyr (24):  2, dan hadis 
riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah 

 اخلَْْمرَ  َوَالَيْشَربُ  َوُهَوُمْؤِمنٌ  يـَْزِين  ِحنيَ  الزَّاِين  الَيـَْزِين 

 َيْسرِقُ  ِحنيَ  َوَالَيْسرِقُ  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  ْشَربُ يَ  ِحْنيَ 

 ِفيَها ِإلَْيهِ  النَّاسُ  يـَْرَفعُ  نـُْهَبةً  َوَاليـَْنَتِهبُ  َوُهَوُمْؤِمنٌ 

 َوُهَوُمْؤِمنٌ  يـَْنَتِهبـَُها ِحنيَ  أَْبَصاَرُهمْ 
4.4. Mempresentasikan isi dan kandungan ayat-ayat Al-

Qur'an dan hadis tentang toleransi dan etika 
pergaulan pada Surah al-Kwfiryn: 1–6; Surah  
Yynus: 40–41; Surah  al-Kahfi: 29; Surah  al-
oujurwt: 10–13 dan hadis riwayat Ahmad dari Ibnu 
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Abbas 

 َويَْأُمرْ  الصَِّغريَ  َويـَْرَحمْ  اْلَكِبريَ  يـَُوقـِّرْ  ملَْ  ِمنَّاَمنْ  لَْيسَ 

هَ  بِاْلَمْعُروفِ   اْلُمْنَكرِ  َعنْ  ىَويـَنـْ

4.5. Menghafalkan arti per kata ayat-ayat Al-Qur’an 
tentang semangat menuntut ilmu dan 
menyampaikannya pada sesama Surah at-Taubah 
(9): 122 dan hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas 
bin Malik 

 اْلِعْلمِ  طََلبُ  مَ َوَسلَّ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ 

 َغْريِ  ِعْندَ  اْلِعْلمِ  َوَواِضعُ  ُمْسِلمٍ  ُكلِّ  َعَلى َفرِيَضةٌ 

 َوالذََّهبَ  اللُّْؤلُؤَ  وَ  اجلَْْوَهرَ  اْخلََنازِيرِ  قـَلِّدِ  َأْهِلِهَكمُ 
dan hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin 
Amr 

 َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّيبَّ  َأنَّ  َعْمرٍو ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ 

 َبِين  َعنْ  َوَحدِّثُوا َوَلْوآيَةً  َعينِّ  بـَلُِّغوا َقالَ  َوَسلَّمَ 

ًدا َعَليَّ  َكَذبَ  َوَمنْ  َوَالَحرَجَ  ِإْسَرائِيلَ   فـَْلَيَتبَـوَّأْ  ُمتَـَعمِّ

 النَّارِ  ِمنْ  َمْقَعَدهُ 
 

A.4. KELAS XI SEMESTER GENAP 
Kompetensi inti Kompetensi dasar 

1. Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1. Meyadari nilai-nilai tanggung jawab terhadap 
keluarga dan masyarakat 

1.2. Menyadari pentingnya nilai-nilai kompetitif dan 
kerja sama dalam kebaikan 

1.3. Menghayati nilai-nilai etos kerja pribadi muslim 
dalam kehidupan sehari-hari 

1.4. Menghayati nilai-nilai selektif terhadap makanan 
1.5. Menyadari pentingnya rasa syukur atas nikmat 

Allah  
2. Mengembangkan perilaku (jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli, 
santun, ramah lingkungan, 
gotong royong, kerja sama, cinta 
damai, responsive dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai 

2.1. Menunjukkan perilaku tanggung jawab manusia 
terhadap keluarga dan masyarakat sebagai 
implementasi dari pemahaman Surah  at-Taprrm 
(66): 6, Surah gwhw (20): 132, al-An‘wm (6): 70, 
an-Nisw’(4) :36, Hyd (11):117–119 dan hadis 
riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar 

َمامُ  َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َمْسُئولٌ  وَُكلُُّكمْ  َراعٍ  ُكلُُّكمْ   رَاعٍ  اْإلِ

 َوُهَوَمْسُئولٌ  أَْهِلهِ  ِيف  رَاعٍ  َوالرَُّجلُ  َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ 
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cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

 

 َوَمْسُئوَلةٌ  َزْوِجَها بـَْيتِ  ِيف  رَاِعَيةٌ  َواْلَمْرأَةُ  َرِعيَِّتهِ  َعنْ 

 َعنْ  َوَمْسُئولٌ  َسيِِّدهِ  َمالِ  ِيف  َراعٍ  اِدمُ َواخلَْ  َرِعيَِّتَها َعنْ 

 َمالِ  ِيف  رَاعٍ  َوالرَُّجلُ  قَالَ  َقدْ  َأنْ  َوَحِسْبتُ  َقالَ  َرِعيَِّتهِ 

 َعنْ  َوَمْسُئولٌ  رَاعٍ  وَُكلُُّكمْ  َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َمْسُئولٌ  وَ  أَبِيهِ 

 َرِعيَِّتهِ 
H.R. Abu Dawud dari Ar-Rabi’ bin Sabrah 

 بـََلغَ  َوِإَذا ِسِننيَ  َسْبعَ  بـََلغَ  ِإَذا بِالصََّالةِ  لصَِّيبَّ ا ُمُروا

َها َفاْضرِبُوهُ  َعْشَرِسِننيَ   َعَليـْ
dan hadis riwayat oleh Al-Bukhari dan Muslim dari 
Abu Hurairah 

 َوِعَياَدةُ  السََّالمِ  َردُّ  َمخْسٌ  اْلُمْسِلمِ  َعَلى اْلُمْسِلمِ  َحقُّ 

ْعَوةِ  َوِإَجابَةُ  اْجلََنائِزِ  اعُ َواتـِّبَ  اْلَمرِيضِ   َوَتْشِميتُ  الدَّ

 اْلَعاِطسِ 
2.2. Membiasakan sikap kompetitif dalam kebaikan 

sebagai pemahaman atas Surah al-Baqarah :148, 
Surah al-Fwhir : 32, an-Napl: 97, dan hadis riwayat 
Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah 

 يَا فـََقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  ولُ َرسُ  َخطَبَـَنا

 َوبَاِدُروا َمتُوتُوا َأنْ  قـَْبلَ  اللَّهِ  ِإَىل  تُوبُوا النَّاسُ  أَيـَُّها

 الَِّذي َوِصُلوا ُتْشَغُلوا َأنْ  قـَْبلَ  الصَّاِحلَةِ  ِباْألَْعَمالِ 

َنُكمْ   ِيف  الصََّدَقةِ  وََكثْـَرةِ هلَُ  ِذْكرُِكمْ  ِبَكثْـَرةِ  َربُِّكمْ  َوبـَْنيَ  بـَيـْ

 َأنَّ  َواْعَلُموا َوُجتْبَـُروا َوتـُْنَصُروا تـُْرَزُقوا َواْلَعَالنَِيةِ  السِّرِّ 

 ِيف  َهَذا َمَقاِمي ِيف  اجلُُْمَعةَ  َعَلْيُكمْ  افْـتَـَرضَ  َقدْ  اللَّهَ 

 يـَْومِ  ِإَىل  َهَذا َعاِمي ِمنْ  َهَذا َشْهرِي ِيف  َهَذا يـَْوِمي

 َعاِدلٌ  ِإَمامٌ  َوَلهُ  َأْوبـَْعِدي ِفيَحَياِيت  تـَرََكَها نْ َفمَ  اْلِقَياَمةِ 

 َلهُ  اللَّهُ  َفَالَمجَعَ  َهلَا أَْوُجُحوًدا ِ�َا اْسِتْخَفاًفا َأْوَجائِرٌ 

 َلهُ  َوَالزََكاةَ  َلهُ  َأَالَوَالَصَالةَ  أَْمرِهِ  ِيف  َلهُ  َوَالبَاَركَ  َمشَْلهُ 
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 تَابَ  َفَمنْ  يـَُتوبَ  َحىتَّ  ِبرََّلهُ َوَال  َلهُ  َوَالَصْومَ  َلهُ  َوَالَحجَّ 

 َأْعَراِيبٌّ  َوَاليـَُؤمَّ  َرُجًال  اْمَرأَةٌ  َأَالَالتـَُؤمَّنَّ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  تَابَ 

 ِبُسْلطَانٍ  يـَْقَهَرهُ  َأنْ  ِإالَّ  ُمْؤِمًنا فَاِجرٌ  َوَاليـَُؤمَّ  ُمَهاِجًرا

َفهُ  خيَافُ   َوَسْوطَهُ  َسيـْ
2.3. Memiliki etos kerja pribadi muslim yang tinggi 

sebagai implementasi Surah al-Jumy‘ah 9–11; 
Surah al-Qasas: 77,  dan hadis riwayat Ibnu Majah 
dari Miqdam bin Ma’dikariba 

 َوَما َيِدهِ  َعَملِ  ِمنْ  َأْطَيبَ  َكْسًبا الرَُّجلُ  َماَكَسبَ 

 َوَخاِدِمهِ  هِ َوَوَلدِ  َوأَْهِلهِ  نـَْفِسهِ  َعَلى الرَُّجلُ  أَنـَْفقَ 

 فـَُهَوَصَدَقةٌ 
 dan hadis riwayat Ibnu Majah dari Hisyam bin 
Urwah dari ayahnya dari kakeknya 

 ِحبُْزَمةِ  فـََيِجئَ  اجلََْبلَ  فـََيْأِيتَ  َأْحبـَُلهُ  َأَحدُُكمْ  يَْأُخذَ  َألَنْ 

رٌ  فـََيْستَـْغِينَ  فـََيِبيَعَها َظْهرِهِ  َعَلى َحَطبٍ   َلهُ  بَِثَمِنَهاَخيـْ

 َأْوَمنَـُعوهُ  أَْعَطْوهُ  َيْسَأَاللنَّاسَ  َأنْ  ِمنْ 
2.4. Membiasakan sikap selektif terhadap makanan 

dengan memilih makanan yang halal dan baik 
sebagai implementasi dari pemahaman Surah al-
Baqarah (2):168–169, al-Baqarah (2): 172–173, dan 
hadis riwayat Abu Dawud dari Ma’dikariba 

 َحَاللٍ  ِمنْ  ِفيهِ  َفَماَوَجْدمتُْ  اْلُقْرآنِ  ِ�ََذا َعَلْيُكمْ 

 َالحيَِلُّ  َأَال  َفَحرُِّموهُ  َحَرامٍ  ِمنْ  ِفيهِ  َوَماَوَجْدمتُْ  فََأِحلُّوهُ 

 السَُّبعِ  ِمنْ  ِذيَنابٍ  َوَالُكلُّ  اْألَْهِليِّ  احلَِْمارِ  حلَْمُ  َلُكمْ 

أَنـَْيْستَـْغِينَ  َعاِهدٍ مُ  َوَاللَُقَطةُ  َها ِإالَّ  َوَمنْ  َصاِحبـَُها َعنـْ

 َأنْ  يـَْقُروُه فَـَلهُ  ملَْ  فِإنْ  يـَْقُروهُ  َأنْ  فـََعَلْيِهمْ  ِبَقْومٍ  نـََزلَ 

 ِقرَاهُ  ِمبِْثلِ  يـُْعِقبَـُهمْ 
 

dan hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah  

طَيًِّباَوِإنَّ  يـَْقَبلُ َال  طَيِّبٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  يَاأَيـَُّهاالنَّاسُ   اللَّهَ  ِإالَّ
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 يَاأَيـَُّها } فـََقالَ  اْلُمْرَسِلنيَ  أََمَرِبهِ  ِمبَا أََمَراْلُمْؤِمِننيَ 

 ِمبَا ِإينِّ  َصاِحلًا َواْعَمُلوا الطَّيَِّباتِ  ُكُلواِمنْ  الرُُّسلُ 

 ُكُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَيـَُّها } َوَقالَ  { َعِليمٌ  تـَْعَمُلونَ 

 يُِطيلُ  الرَُّجلَ  َوذََكرَ  قَالَ  { َماَرَزقْـَناُكمْ  طَيَِّباتِ  نْ مِ 

 يَا يَاَربِّ  السََّماءِ  ِإَىل  َيَدهُ  َميُدُّ  َأْغبَـرَ  َأْشَعثَ  السََّفرَ 

 ُ◌َحَرامٌ  َوَمْلَبُسه َحَرامٌ  َوَمْشَربُهُ  َحَرامٌ  َمْطَعُمهُ  وَ  َربِّ 

 ُيْسَتَجابُ  َأىنَّ  احلََْراِمفَ  َوُغذَِّيبِ 
2.5. Menunjukkan perilaku mensyukuri nikmat Allah 

dalam kehidupan seharai-hari sebagai implementasi 
dari pemahaman Surah az-Zukhruf (43) :9–13, 
Surah al-‘Ankabyt (29):17, dan hadis riwayat 
Ahmad dari Asy’ab bin Qaisy 

 لِلنَّاس ُهمْ  ْشَكرُ أَ  َعزََّوَجلَّ  لِلَّهِ  النَّاسِ  َأْشَكرَ  ِإنَّ 
dan H.R. Abu Dawud dari Abu Hurairah  

 النَّاسَ  َيْشُكرُ  َال  َمنْ  اللَّهَ  َالَيْشُكرُ 
hadis riwayat Ahmad dari Asy’ab bin Qaisy 

 لِلنَّاسِ  ُهمْ  َأْشَكرُ  َوَجلَّ  َعزَّ  لِلَّهِ  النَّاسِ  َأْشَكرَ  ِإنَّ 
 dan H.R. Muslim dari Abu Hurairah 

 َمنْ  ِإَىل  َوَالتـَْنظُُروا ِمْنُكمْ  َأْسَفلَ  َمنْ  ِإَىل  ظُُرواانْ 

 قَالَ  اللَّهِ  نِْعَمةَ  تـَْزَدُروا َال  َأنْ  َأْجَدرُ  فـَُهوَ  ُهَوفـَْوَقُكمْ 

 َعَلْيُكم ُمَعاِويَةَ  أَبُو
3. Memahami, menerapkan , dan 

menjelaskan pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural, 
dan metakognitif dalam ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang  kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah   

3.1. Memahami  ayat-ayat Al-Qur’an tentang tanggung 
jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat 
sebagaimana yang terdapat pada Surah  at-Taprrm 
(66): 6, Surah gwhw (20): 132, al-An‘wm (6): 70, 
an-Nisw’(4) :36, Hyd (11):117–119 dan hadis 
riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar 

َمامُ  َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َمْسُئولٌ  وَُكلُُّكمْ  َراعٍ  ُكلُُّكمْ   رَاعٍ  اْإلِ

 َوُهَوَمْسُئولٌ  أَْهِلهِ  ِيف  رَاعٍ  َوالرَُّجلُ  َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ 

 َوَمْسُئوَلةٌ  َزْوِجَها بـَْيتِ  ِيف  رَاِعَيةٌ  َواْلَمْرأَةُ  َرِعيَِّتهِ  َعنْ 

 َعنْ  َوَمْسُئولٌ  َسيِِّدهِ  َمالِ  ِيف  َراعٍ  َواْخلَاِدمُ  َرِعيَِّتَها َعنْ 
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 َمالِ  ِيف  رَاعٍ  َوالرَُّجلُ  قَالَ  َقدْ  َأنْ  َوَحِسْبتُ  َقالَ  َرِعيَِّتهِ 

 َعنْ  ُئولٌ َوَمسْ  رَاعٍ  وَُكلُُّكمْ  َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َمْسُئولٌ  وَ  أَبِيهِ 

 َرِعيَِّتهِ 
 

 hadis riwayat Abu Dawud dari Al-Rabi’ bin 
Sabrah 

 بـََلغَ  َوِإَذا ِسِننيَ  َسْبعَ  بـََلغَ  ِإَذا بِالصََّالةِ  الصَِّيبَّ  ُمُروا

َها َفاْضرِبُوهُ  َعْشَرِسِننيَ   َعَليـْ

dan hadis riwayat oleh Al-Bukhari Muslim dari 
Abu Hurairah 

 َوِعَياَدةُ  السََّالمِ  َردُّ  َمخْسٌ  اْلُمْسِلمِ  َعَلى ِلمِ اْلُمسْ  َحقُّ 

ْعَوةِ  َوِإَجابَةُ  اْجلََنائِزِ  َواتـَِّباعُ  اْلَمرِيضِ   َوَتْشِميتُ  الدَّ

 اْلَعاِطسِ 

3.2. Memahami ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis tentang 
kompetisi dalam kebaikan,  yang terdapat dalam 
Surah al-Baqarah :148, Surah al-Fwhir : 32, an-
Napl: 97, dan Hadis Riwayat Ibnu Majah dari Jabir 
bin Abdullah 

 يَا فـََقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َخطَبَـَنا

 َوبَاِدُروا َمتُوتُوا َأنْ  قـَْبلَ  اللَّهِ  ِإَىل  تُوبُوا النَّاسُ  أَيـَُّها

 الَِّذي َوِصُلوا ُتْشَغُلوا َأنْ  قـَْبلَ  اِحلَةِ الصَّ  ِباْألَْعَمالِ 

َنُكمْ   ِيف  الصََّدَقةِ  َهلُوََكثْـَرةِ  ِذْكرُِكمْ  ِبَكثْـَرةِ  َربُِّكمْ  َوبـَْنيَ  بـَيـْ

 َأنَّ  َواْعَلُموا َوُجتْبَـُروا َوتـُْنَصُروا تـُْرَزُقوا َواْلَعَالنَِيةِ  السِّرِّ 

 ِيف  َهَذا َمَقاِمي ِيف  ةَ اجلُُْمعَ  َعَلْيُكمْ  افْـتَـَرضَ  َقدْ  اللَّهَ 

 يـَْومِ  ِإَىل  َهَذا َعاِمي ِمنْ  َهَذا َشْهرِي ِيف  َهَذا يـَْوِمي

 َعاِدلٌ  ِإَمامٌ  َوَلهُ  َأْوبـَْعِدي ِفيَحَياِيت  تـَرََكَها َفَمنْ  اْلِقَياَمةِ 

 َلهُ  اللَّهُ  َفَالَمجَعَ  َهلَا أَْوُجُحوًدا ِ�َا اْسِتْخَفاًفا َأْوَجائِرٌ 

 َلهُ  َوَالزََكاةَ  َلهُ  َأَالَوَالَصَالةَ  أَْمرِهِ  ِيف  َلهُ  بَاَركَ َوَال  َمشَْلهُ 

 تَابَ  َفَمنْ  يـَُتوبَ  َحىتَّ  َوَالِبرََّلهُ  َلهُ  َوَالَصْومَ  َلهُ  َوَالَحجَّ 
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 َأْعَراِيبٌّ  َوَاليـَُؤمَّ  َرُجًال  اْمَرأَةٌ  َأَالَالتـَُؤمَّنَّ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  تَابَ 

 ِبُسْلطَانٍ  يـَْقَهَرهُ  َأنْ  ِإالَّ  ُمْؤِمًنا ِجرٌ فَا َوَاليـَُؤمَّ  ُمَهاِجًرا

َفهُ  خيَافُ    َوَسْوطَهُ  َسيـْ

 
3.3. Memahami ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis tentang 

etos kerja pribadi muslim pada Surah al-Jumy‘ah 
9–11; Surah al-Qasas: 77, dan hadis riwayat Ibnu 
Majah dari Miqdam bin Ma’dikariba 

 

 َوَما َيِدهِ  َعَملِ  ِمنْ  َأْطَيبَ  َكْسًبا الرَُّجلُ  َماَكَسبَ 

 َوَخاِدِمهِ  َوَوَلِدهِ  َوأَْهِلهِ  نـَْفِسهِ  َعَلى الرَُّجلُ  أَنـَْفقَ 

 فـَُهَوَصَدَقةٌ 
 dan hadis riwayat Ibnu Majah dari Hisyam bin 
Urwah dari ayahnya dari kakeknya 

 ِحبُْزَمةِ  فـََيِجئَ  اجلََْبلَ  فـََيْأِيتَ  بـَُلهُ َأحْ  َأَحدُُكمْ  يَْأُخذَ  َألَنْ 

رٌ  فـََيْستَـْغِينَ  فـََيِبيَعَها َظْهرِهِ  َعَلى َحَطبٍ   َلهُ  بَِثَمِنَهاَخيـْ

 َأْوَمنَـُعوهُ  أَْعَطْوهُ  َيْسَأَاللنَّاسَ  َأنْ  ِمنْ 

3.4. Memahami ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis tentang 
makanan yang halal dan baikpada Surah al-
Baqarah (2):168–169, al-Baqarah (2): 172–173, 
dan hadis riwayat Abu Dawud dari Ma’dikariba 

 َحَاللٍ  ِمنْ  ِفيهِ  َفَماَوَجْدمتُْ  اْلُقْرآنِ  ِ�ََذا َعَلْيُكمْ 

 َأَالَالحيَِلُّ  َفَحرُِّموهُ  َحَرامٍ  ِمنْ  ِفيهِ  َوَماَوَجْدمتُْ  فََأِحلُّوهُ 

 السَُّبعِ  ِمنْ  ِذيَنابٍ  َوَالُكلُّ  اْألَْهِليِّ  َمارِ احلِْ  حلَْمُ  َلُكمْ 

َأنْ  ُمَعاِهدٍ  َوَاللَُقَطةُ  َها َيْستَـْغِينَ  ِإالَّ  َوَمنْ  َصاِحبُـَها َعنـْ

 َأنْ  يـَْقُروُه فَـَلهُ  ملَْ  فِإنْ  يـَْقُروهُ  َأنْ  فـََعَلْيِهمْ  ِبَقْومٍ  نـََزلَ 

 ِقرَاهُ  ِمبِْثلِ  يـُْعِقبَـُهمْ 
 

dan hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah  

طَيًِّباَوِإنَّ  َاليـَْقَبلُ  طَيِّبٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  يَاأَيـَُّهاالنَّاسُ   اللَّهَ  ِإالَّ

 يَاأَيـَُّها } فـََقالَ  اْلُمْرَسِلنيَ  أََمَرِبهِ  ِمبَا أََمَراْلُمْؤِمِننيَ 
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 ِمبَا ِإينِّ  َصاِحلًا َواْعَمُلوا الطَّيَِّباتِ  ُكُلواِمنْ  الرُُّسلُ 

 ُكُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَيـَُّها } َوَقالَ  { َعِليمٌ  تـَْعَمُلونَ 

 يُِطيلُ  الرَُّجلَ  َوذََكرَ  قَالَ  { َماَرَزقْـَناُكمْ  طَيَِّباتِ  ِمنْ 

 يَا يَاَربِّ  السََّماءِ  ِإَىل  َيَدهُ  َميُدُّ  َأْغبَـرَ  َأْشَعثَ  السََّفرَ 

 ُ◌َحَرامٌ  َوَمْلَبُسه امٌ َحرَ  َوَمْشَربُهُ  َحَرامٌ  َمْطَعُمهُ  وَ  َربِّ 

 ُيْسَتَجابُ  َأىنَّ  احلََْراِمفَ  َوُغذَِّيبِ 

3.5. Mengidentifikasikan konsep syukur nikmat Allah 
pada Surah  al-Zukhruf (43) :9–13, Surah al-
‘Ankabyt (29):17, dan hadis Ahmad dari Asy’ab 
bin Qaisy  

 لِلنَّاس ُهمْ  َأْشَكرُ  َجلَّ َعزَّوَ  لِلَّهِ  النَّاسِ  َأْشَكرَ  ِإنَّ 
dan H.R. Abu Dawud dari Abu Hurairah  

 النَّاسَ  َيْشُكرُ  َال  َمنْ  اللَّهَ  َالَيْشُكرُ 
H.R. Ahmad dari Asy’ab bin Qaisy 

 لِلنَّاسِ  ُهمْ  َأْشَكرُ  َوَجلَّ  َعزَّ  لِلَّهِ  النَّاسِ  َأْشَكرَ  ِإنَّ 
 dan H.R. Muslim dari Abu Hurairah 

 َمنْ  ِإَىل  َوَالتـَْنظُُروا ِمْنُكمْ  َأْسَفلَ  َمنْ  ِإَىل  ُروااْنظُ 

 َقالَ  اللَّهِ  نِْعَمةَ  تـَْزَدُروا َال  َأنْ  َأْجَدرُ  فـَُهوَ  ُهَوفـَْوَقُكمْ 

  َعَلْيُكم ُمَعاِويَةَ  أَبُو

 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif 
dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan  

4.1. Mendemonstrasikan hafalan dan arti per kata ayat 
Al-Qur'an dan hadis tentang tanggung jawab 
manusia terhadap keluarga dan masyarakat yang 
terdapat pada Surah  at-Taprrm (66): 6, Surah gwhw 
(20): 132, al-An‘wm (6): 70, an-Nisw’(4) :36, Hyd 
(11):117–119 dan hadis riwayat Al-Bukhari dari 
Abdullah bin Umar 

َمامُ  َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َمْسُئولٌ  وَُكلُُّكمْ  َراعٍ  ُكلُُّكمْ   رَاعٍ  اْإلِ

 َوُهَوَمْسُئولٌ  أَْهِلهِ  ِيف  رَاعٍ  َوالرَُّجلُ  َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ 

 َوَمْسُئوَلةٌ  َزْوِجَها بـَْيتِ  ِيف  رَاِعَيةٌ  َواْلَمْرأَةُ  َرِعيَِّتهِ  َعنْ 

 َعنْ  َوَمْسُئولٌ  َسيِِّدهِ  َمالِ  ِيف  اعٍ رَ  َواْخلَاِدمُ  َرِعيَِّتَها َعنْ 

 َمالِ  ِيف  رَاعٍ  َوالرَُّجلُ  قَالَ  َقدْ  َأنْ  َوَحِسْبتُ  َقالَ  َرِعيَِّتهِ 
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 َعنْ  َوَمْسُئولٌ  رَاعٍ  وَُكلُُّكمْ  َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َمْسُئولٌ  وَ  أَبِيهِ 

 َرِعيَِّتهِ 
 ِ◌ 

 hadis riwayat Abu Dawud dari Ar-Rabi’ bin 
Sabrah 

 بـََلغَ  َوِإَذا ِسِننيَ  َسْبعَ  بـََلغَ  ِإَذا بِالصََّالةِ  الصَِّيبَّ  واُمرُ 

َها َفاْضرِبُوهُ  َعْشَرِسِننيَ   َعَليـْ

 dan hadis riwayat oleh Al-Bukhari Muslim dari 
Abu Hurairah  

 َوِعَياَدةُ  السََّالمِ  َردُّ  َمخْسٌ  اْلُمْسِلمِ  َعَلى اْلُمْسِلمِ  َحقُّ 

ْعَوةِ  َوِإَجابَةُ  اْجلََنائِزِ  َباعُ َواتـِّ  اْلَمرِيضِ   َوَتْشِميتُ  الدَّ

 اْلَعاِطسِ 

4.2. Mempresentasikan isi dan kandungan ayat Al-
Qur’an dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan 
Surah al-Baqarah :148, Surah al-Fwhir : 32, an-
Napl: 97, dan Hadis Riwayat Ibnu Majah dari Jabir 
bin Abdullah 

 يَا فـََقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َخطَبَـَنا

 َوبَاِدُروا َمتُوتُوا َأنْ  قـَْبلَ  اللَّهِ  ِإَىل  تُوبُوا النَّاسُ  أَيـَُّها

 الَِّذي َوِصُلوا ُتْشَغُلوا َأنْ  قـَْبلَ  الصَّاِحلَةِ  ِباْألَْعَمالِ 

َنُكمْ   ِيف  الصََّدَقةِ  َهلُوََكثْـَرةِ  ِذْكرُِكمْ  ِبَكثْـَرةِ  َربُِّكمْ  َوبـَْنيَ  بـَيـْ

 َأنَّ  َواْعَلُموا َوُجتْبَـُروا َوتـُْنَصُروا تـُْرَزُقوا َواْلَعَالنَِيةِ  السِّرِّ 

 ِيف  َهَذا َمَقاِمي ِيف  اجلُُْمَعةَ  َعَلْيُكمْ  افْـتَـَرضَ  َقدْ  اللَّهَ 

 يـَْومِ  َىل إِ  َهَذا َعاِمي ِمنْ  َهَذا َشْهرِي ِيف  َهَذا يـَْوِمي

 َعاِدلٌ  ِإَمامٌ  َوَلهُ  َأْوبـَْعِدي ِفيَحَياِيت  تـَرََكَها َفَمنْ  اْلِقَياَمةِ 

 َلهُ  اللَّهُ  َفَالَمجَعَ  َهلَا أَْوُجُحوًدا ِ�َا اْسِتْخَفاًفا َأْوَجائِرٌ 

 َلهُ  َوَالزََكاةَ  َلهُ  َأَالَوَالَصَالةَ  أَْمرِهِ  ِيف  َلهُ  َوَالبَاَركَ  َمشَْلهُ 

 تَابَ  َفَمنْ  يـَُتوبَ  َحىتَّ  َوَالِبرََّلهُ  َلهُ  َوَالَصْومَ  َلهُ  َوَالَحجَّ 

 َأْعَراِيبٌّ  َوَاليـَُؤمَّ  َرُجًال  اْمَرأَةٌ  َأَالَالتـَُؤمَّنَّ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  تَابَ 
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 ِبُسْلطَانٍ  يـَْقَهَرهُ  َأنْ  ِإالَّ  ُمْؤِمًنا فَاِجرٌ  َوَاليـَُؤمَّ  ُمَهاِجًرا

َفهُ  خيَافُ   َوَسْوطَهُ  َسيـْ

4.3. Mendemonstrasikan hafalan dan arti per kata ayat 
Al-Qur'an dan hadis tentang etos kerja pribadi 
muslim pada Surah al-Jumy‘ah 9–11; Surah al-
Qasas: 77, dan hadis riwayat Ibnu Majah dari 
Miqdam bin Ma’dikariba 

 َوَما َيِدهِ  َعَملِ  ِمنْ  َأْطَيبَ  َكْسًبا الرَُّجلُ  َكَسبَ  َما

 َوَخاِدِمهِ  َوَوَلِدهِ  َوأَْهِلهِ  نـَْفِسهِ  َعَلى الرَُّجلُ  أَنـَْفقَ 

 فـَُهَوَصَدَقةٌ 
 dan hadis riwayat Ibnu Majah dari Hisyam bin 
Urwah dari ayahnya dari kakeknya 

 ِحبُْزَمةِ  فـََيِجئَ  اجلََْبلَ  فـََيْأِيتَ  َأْحبـَُلهُ  َأَحدُُكمْ  يَْأُخذَ  َألَنْ 

رٌ  فـََيْستَـْغِينَ  فـََيِبيَعَها َظْهرِهِ  َعَلى َحَطبٍ   َلهُ  بَِثَمِنَهاَخيـْ

 َأْوَمنَـُعوهُ  أَْعَطْوهُ  َيْسَأَاللنَّاسَ  َأنْ  ِمنْ 

4.4. Mempresentasikan isi dan kandungan ayat Al-
Qur’an dan hadis tentang makanan yang halal dan 
baik pada Surah al-Baqarah (2):168–169, al-
Baqarah (2): 172–173, dan hadis riwayat Abu 
Dawud dari Ma’dikariba 

 َحَاللٍ  ِمنْ  ِفيهِ  َفَماَوَجْدمتُْ  اْلُقْرآنِ  ِ�ََذا َعَلْيُكمْ 

 َأَالَالحيَِلُّ  َفَحرُِّموهُ  َحَرامٍ  ِمنْ  ِفيهِ  َوَماَوَجْدمتُْ  فََأِحلُّوهُ 

 السَُّبعِ  ِمنْ  ِذيَنابٍ  لُّ َوَالكُ  اْألَْهِليِّ  احلَِْمارِ  حلَْمُ  َلُكمْ 

َها َيْستَـْغِينَ  َأنْ  ِإالَّ  ُمَعاِهدٍ  َوَاللَُقَطةُ   َوَمنْ  َصاِحبـَُها َعنـْ

 َأنْ  يـَْقُروُه فَـَلهُ  ملَْ  فِإنْ  يـَْقُروهُ  َأنْ  فـََعَلْيِهمْ  ِبَقْومٍ  نـََزلَ 

 ِقرَاهُ  ِمبِْثلِ  يـُْعِقبَـُهمْ 
 

dan hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah  

طَيًِّباَوِإنَّ  َاليـَْقَبلُ  طَيِّبٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  يَاأَيـَُّهاالنَّاسُ   اللَّهَ  ِإالَّ

 يَاأَيـَُّها } فـََقالَ  اْلُمْرَسِلنيَ  أََمَرِبهِ  ِمبَا أََمَراْلُمْؤِمِننيَ 

 ِمبَا ِإينِّ  َصاِحلًا َواْعَمُلوا الطَّيَِّباتِ  ُكُلواِمنْ  الرُُّسلُ 



REVISI-06-POLIMEDIA JAKARTA, 05 MARET 2014        161 

 

 ُكُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَيـَُّها } الَ َوقَ  { َعِليمٌ  تـَْعَمُلونَ 

 يُِطيلُ  الرَُّجلَ  َوذََكرَ  قَالَ  { َماَرَزقْـَناُكمْ  طَيَِّباتِ  ِمنْ 

 يَا يَاَربِّ  السََّماءِ  ِإَىل  َيَدهُ  َميُدُّ  َأْغبَـرَ  َأْشَعثَ  السََّفرَ 

 ُ◌َحَرامٌ  َوَمْلَبُسه َحَرامٌ  َوَمْشَربُهُ  َحَرامٌ  َمْطَعُمهُ  وَ  َربِّ 

 ُيْسَتَجابُ  َأىنَّ  احلََْراِمفَ  ُغذَِّيبِ وَ 

4.5. Menghafal dan mengartikan ayat-ayat Al-Qur’an 
dan hadis tentang syukur nikmat Allah pada Surah  
al-Zukhruf (43) :9–13, Surah al-‘Ankabyt (29):17, 
dan hadis Ahmad dari Asy’ab bin Qaisy  

 لِلنَّاس ُهمْ  َأْشَكرُ  َعزََّوَجلَّ  هِ لِلَّ  النَّاسِ  َأْشَكرَ  ِإنَّ 
dan H.R. Abu Dawud dari Abu Hurairah  

 النَّاسَ  َيْشُكرُ  َال  َمنْ  اللَّهَ  َالَيْشُكرُ 
hadis riwayat Ahmad dari Asy’ab bin Qaisy 

 لِلنَّاسِ  ُهمْ  َأْشَكرُ  َوَجلَّ  َعزَّ  لِلَّهِ  النَّاسِ  َأْشَكرَ  ِإنَّ 
 dan H.R. Muslim dari Abu Hurairah 

 َمنْ  ِإَىل  َوَالتـَْنظُُروا ِمْنُكمْ  َأْسَفلَ  َمنْ  ِإَىل  اْنظُُروا

 قَالَ  اللَّهِ  نِْعَمةَ  تـَْزَدُروا َال  َأنْ  َأْجَدرُ  فـَُهوَ  ُهَوفـَْوَقُكمْ 

 َعَلْيُكم ُمَعاِويَةَ  أَبُو

A.5. KELAS XII, SEMESTER GANJIL  
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1. Mengamalkan pola hidup sederhana dan gemar 
menyantuni duafa 

1.2.  Menghayati nilai sabar dalam menghadapi ujian 
dan cobaan  

1.3. Mengamalkan nilai-nilai yang terkait dengan 
kelestarian lingkungan hidup 

1.4. Bertindak dan berpikir secara ilmiah dalam 
beragama 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 

2.1. Menunjukkan perilaku hidup sederhana dan gemar 
menyantuni duafa sebagai implementasi dari Surah 
al-Furqwn: 67, al-Isrw’: 26–27, 29–30, al-Qasas: 
79–82;  Surah al-Baqarah: 177, Surah  al-Mw‘yn 
(107): 1–7 dan hadis riwayat Ibnu Majah dan 
Ahmad dari Abdullah bin Amru 

 َمرَِّبَسْعدٍ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ 

 َأِيف  فـََقالَ  السََّرفُ  َماَهَذا فـََقالَ  يـَتَـَوضَّأُ  َوُهوَ 



REVISI-06-POLIMEDIA JAKARTA, 05 MARET 2014        162 

 

pergaulan dunia 
 نـََهرٍَجارٍ  َعَلى ِإْنُكْنتَ  وَ  نـََعمْ  َقالَ  ِإْسَرافٌ  اْلُوُضوءِ  

dan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Hakim 
bin Hiram 

رٌ  اْلُعْلَيا دُ اْليَ   تـَُعولُوَ  ِمبَنْ  َواْبَدأْ  السُّْفَلى اْلَيدِ  ِمنْ  َخيـْ

رُ   يُِعفَّهُ  َيْستَـْعِففْ  َوَمنْ  َظْهرِِغًىن  َعنْ  الصََّدَقةِ  َخيـْ

 اللَّهُ  َيْستَـْغِنيـُْغِنهِ  َوَمنْ  اللَّهُ 
2.2. Membiasakan perilaku sabar dalam menghadapi 

ujian dan memiliki sikap optimis sebagai 
implementasi dari pemahaman Surah al-Baqarah: 
155–157, Surah  qli ‘Imrwn: 186, hadis riwayat 
muslim dari Suhaib  

رٌ  ُكلَّهُ  أَْمَرهُ  ِإنَّ  اْلُمْؤِمنِ  ِألَْمرِ  َعَجًبا  َذاكَ  َولَْيسَ  َخيـْ

 َفَكانَ  َشَكرَ  َسرَّاءُ  َأَصابـَْتهُ  ِإنْ  لِْلُمْؤِمنِ  ِإالَّ  ِألََحدٍ 

ًرا ًرا َفَكانَ  َصبَـرَ  َضرَّاءُ  َأَصابـَْتهُ  ِإنْ  وَ  َلهُ  َخيـْ  َلهُ  َخيـْ

dan hadis riwayat Tirmizi dari Mus’ab bin Sa’ad 
dari ayahnya 

 ...األنبياء  قال بالء أشد الناس أي اهللا يارسول قلت
2.3. Memiliki budaya menjaga kelestarian lingkungan 

hidup sebagai implementasi dari pemahaman 
Surah  ar-Rym: 41–42, Surah  al-A‘rwf: 56–58, 
awd: 27,  al-Furqwn: 45–50, al-Baqarah: 204–206, 
hadis tentang kelestarian alam yang diriwayatkan 
oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik  

 فـََيْأُكلُ  َزْرًعا رَعُ يـَزْ  أَوْ  َغْرًسا يـَْغِرسُ  ُمْسِلمٍ  َماِمنْ 

رٌ  ِمْنهُ  َكانَ  َأْو�َِيَمةٌ  ِإْنَسانٌ  أَوْ  طَيـْ  َصَدَقةٌ  ِبهِ  َلهُ  ِإالَّ
2.4. Menunjukkan perilaku dan cara berpikir ilmiah 

sebagai implementasi dari pemahaman terhadap 
ayat-ayat Al-Qur'an tentang ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang terdapat pada Surah al-‘Alaq: 1–5, 
Surah Yynus: 101; Surah al-Baqarah: 164, dan 
hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Darda’ 

 ِبهِ  اللَّهُ  َسَلكَ  ِعْلًما ِفيهِ  َيْطُلبُ  َطرِيًقا َسَلكَ  َمنْ 

 َلَتَضعُ  اْلَمَالِئَكةَ  َوِإنَّ  اْجلَنَّةِ  طُُرِق  ِمنْ  َطرِيًقا

 لََيْستَـْغِفرُ  اْلَعاملَِ  َوِإنَّ  اْلِعْلمِ  ِلطَاِلبِ  ِرًضا َهاَأْجِنَحتَـ 

 ِيف  َواْحلِيَتانُ  اْألَْرضِ  ِيف  َوَمنْ  السََّمَواتِ  ِيف  َمنْ  َلهُ 
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 اْلَعاِبِدك َعَلى اْلَعاملِِ  َفْضلَ  َوِإنَّ  اْلَماءِ  َجْوفِ 

َلةَ  اْلَقَمرِ  َ◌َفْضلِ   اْلَكَواِكبِ  َسائِرِ  َعَلى اْلَبْدرِ  لَيـْ

 ِديَنارًا يـَُورِّثُوا ملَْ  َوِإنَّاْألَنِْبَياءَ  اْألَْنِبَياءِ  َوَرثَةُ  ِإنَّاْلُعَلَماءَ وَ 

 َواِفرٍ  ِحبَظٍّ  َأَخذَ  َأَخَذهُ  َفَمنْ  اْلِعْلمَ  َورَّثُوا َوَالِدْرَمهًا

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang  kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 
 

3.1 Memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tentang 
pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para 
duafa pada Surah al-Furqwn: 67, al-Isrw’: 26–27, 29–
30, al-Qasas: 79–82;  Surah al-Baqarah: 177, Surah  
al-Mw‘yn (107): 1–7 dan hadis riwayat Ibnu Majah 
dan Ahmad dari Abdullah bin Amru 

 َمرَِّبَسْعدٍ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ 

 ِيف أَ  فـََقالَ  السََّرفُ  َماَهَذا فـََقالَ  يـَتَـَوضَّأُ  َوُهوَ 

 نـََهرٍَجارٍ  َعَلى ِإْنُكْنتَ  وَ  نـََعمْ  َقالَ  ِإْسَرافٌ  اْلُوُضوءِ 
dan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Hakim bin 
Hiram 

رٌ  اْلُعْلَيا اْلَيدُ   تـَُعولُوَ  ِمبَنْ  َواْبَدأْ  السُّْفَلى اْلَيدِ  ِمنْ  َخيـْ

رُ   يُِعفَّهُ  َيْستَـْعِففْ  َوَمنْ  َظْهرِِغًىن  َعنْ  الصََّدَقةِ  َخيـْ

 اللَّهُ  َيْستَـْغِنيـُْغِنهِ  َوَمنْ  اللَّهُ 
3.2 Memahami ayat Al-Qur'an dan hadis tentang ujian 

dan cobaan pada Surah al-Baqarah: 155–157, Surah  
qli ‘Imrwn: 186, hadis riwayat muslim dari Suhaib  

رٌ خَ  ُكلَّهُ  أَْمَرهُ  ِإنَّ  اْلُمْؤِمنِ  ِألَْمرِ  َعَجًبا  َذاكَ  َولَْيسَ  يـْ

 َفَكانَ  َشَكرَ  َسرَّاءُ  َأَصابـَْتهُ  ِإنْ  لِْلُمْؤِمنِ  ِإالَّ  ِألََحدٍ 

ًرا ًرا َفَكانَ  َصبَـرَ  َضرَّاءُ  َأَصابـَْتهُ  ِإنْ  وَ  َلهُ  َخيـْ  َلهُ  َخيـْ
dan hadis riwayat Tirmizi dari Mus’ab bin Sa’ad dari 
ayahnya 

 ...األنبياء  قال بالء أشد الناس أي اهللا يارسول قلت
3.3 Memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tentang 

kelestarian lingkungan hidup pada Surah  ar-Rym: 
41–42, Surah  al-A‘rwf: 56–58, awd: 27,  al-Furqwn: 
45–50, al-Baqarah: 204–206, hadis tentang 
kelestarian alam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari 
dan Muslim dari Anas bin Malik  

 ِمْنهُ  فـََيْأُكلُ  َزْرًعا يـَْزرَعُ  َأوْ  َغْرًسا يـَْغِرسُ  ُمْسِلمٍ  َماِمنْ 
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رٌ  َكانَ  َأْوَ�ِيَمةٌ  ِإْنَسانٌ  أَوْ  طَيـْ  َصَدَقةٌ  ِبهِ  َلهُ  ِإالَّ

3.4 Menganalisis ayat-ayat Al-Qur’an tentang ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang terdapat pada Surah 
al-‘Alaq: 1–5, Surah Yynus: 101; Surah al-Baqarah: 
164, dan hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Darda’  

 بِهِ  اللَّهُ  َسَلكَ  ِعْلًما ِفيهِ  َيْطُلبُ  َطرِيًقا َسَلكَ  َمنْ 

 اَأْجِنَحتَـهَ  لََتَضعُ  اْلَمَالِئَكةَ  َوِإنَّ  اجلَْنَّةِ  طُُرِق  ِمنْ  َطرِيًقا

 ِيف  َمنْ  َلهُ  لََيْستَـْغِفرُ  اْلَعاملَِ  َوِإنَّ  اْلِعْلمِ  ِلطَاِلبِ  ِرًضا

 اْلَماءِ  َجْوفِ  ِيف  َواْحلِيَتانُ  اْألَْرضِ  ِيف  َوَمنْ  السََّمَواتِ 

َلةَ  اْلَقَمرِ  َكَفْضلِ  اْلَعاِبدِ  َعَلى اْلَعاملِِ  َفْضلَ  َوِإنَّ   لَيـْ

 َوَرثَةُ  اْلُعَلَماءَ  نَّ َوإِ  اْلَكَواِكبِ  َسائِرِ  َعَلى اْلَبْدرِ 

 َورَّثُوا َوَالِدْرمهًَا ِديَناًرا يـَُورِّثُوا ملَْ  اْألَْنِبَياءَ  َوِإنَّ  اْألَْنِبَياءِ 

 َواِفرٍ  ِحبَظٍّ  َأَخذَ  َأَخَذهُ  َفَمنْ  اْلِعْلمَ 
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 

mencipta  dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1. Menghafal dan mengartikan per kata ayat-ayat Al-
Qur’an dan hadis tentang pola hidup sederhana 
dan perintah menyantuni para duafa pada Surah al-
Furqwn: 67, al-Isrw’: 26–27, 29–30, al-Qasas: 79–
82;  Surah al-Baqarah: 177, Surah  al-Mw‘yn 
(107): 1–7 dan hadis riwayat Ibnu Majah dan 
Ahmad dari Abdullah bin Amru 

 َمرَِّبَسْعدٍ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ 

 َأِيف  فـََقالَ  السََّرفُ  َماَهَذا فـََقالَ  يـَتَـَوضَّأُ  َوُهوَ 

 نـََهرٍَجارٍ  َعَلى ِإْنُكْنتَ  وَ  نـََعمْ  َقالَ  ِإْسَرافٌ  اْلُوُضوءِ 
 dan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Hakim 
bin Hiram 

رٌ  اْلُعْلَيا دُ اْليَ   تـَُعولُوَ  ِمبَنْ  َواْبَدأْ  السُّْفَلى اْلَيدِ  ِمنْ  َخيـْ

رُ   يُِعفَّهُ  َيْستَـْعِففْ  َوَمنْ  َظْهرِِغًىن  َعنْ  الصََّدَقةِ  َخيـْ

 اللَّهُ  َيْستَـْغِنيـُْغِنهِ  َوَمنْ  اللَّهُ 
4.2. Mempresentasikan isi dan kandungan ayat Al-

Qur’an dan hadis tentang ujian dan cobaan pada 
Surah al-Baqarah: 155–157, Surah  qli ‘Imrwn: 
186, hadis riwayat muslim dari Suhaib 

رٌ  ُكلَّهُ  أَْمَرهُ  ِإنَّ  اْلُمْؤِمنِ  ِألَْمرِ  َعَجًبا  َذاَكلِ  َولَْيسَ  َخيـْ
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ًرا َشَكَرَفَكانَ  َسرَّاءُ  َأَصابـَْتهُ  ِإنْ  لِْلُمْؤِمنِ  ِإالَّ  َأَحدٍ   َخيـْ

ًراَلهُ  َفَكانَ  َصبَـرَ  َضرَّاءُ  َأَصابـَْتهُ  ِإنْ  وَ  َلهُ   َخيـْ

dan hadis riwayat At-Tirmizi dari Mus’ab bin 
Sa’ad dari ayahnya 

 ...األنبياء  قال بالء أشد الناس أي اهللا يارسول قلت
4.3. Menghafal dan mengartikan per kata dari ayat-ayat 

Al-Qur’an dan hadis tentang kelestarian 
lingkungan hidup pada Surah  ar-Rym: 41–42, 
Surah  al-A‘rwf: 56–58, awd: 27,  al-Furqwn: 45–
50, al-Baqarah: 204–206, hadis tentang kelestarian 
alam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan 
Muslim dari Anas bin Malik  

 فـََيْأُكلُ  َزْرًعا يـَْزرَعُ  أَوْ  َغْرًسا يـَْغِرسُ  ُمْسِلمٍ  َماِمنْ 

َكانَ  َأْوَ�ِيَمةٌ  ِإْنَسانٌ  أَوْ  طَيـْرٌ  ِمْنهُ    َصَدَقةٌ  بِهِ  َلهُ  ِإالَّ

4.4. Mempresentasikan isi dan kandungan ayat Al-
Qur'an dan hadis tentang ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang terdapat pada Surah al-‘Alaq: 1–5, 
Surah Yynus: 101; Surah al-Baqarah: 164, dan 
hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Darda’ 

 بِهِ  اللَّهُ  َسَلكَ  ِعْلًما ِفيهِ  َيْطُلبُ  َطرِيًقا َسَلكَ  َمنْ 

 َلَتَضعُ  اْلَمَالِئَكةَ  َوِإنَّ  اجلَْنَّةِ  طُُرِق  ِمنْ  َطرِيًقا

 َلهُ  لََيْستَـْغِفرُ  اْلَعاملَِ  َوِإنَّ  اْلِعْلمِ  ِلطَاِلبِ  ِرًضا َأْجِنَحتَـَها

 ِيف  َواْحلِيَتانُ  اْألَْرضِ  ِيف  َوَمنْ  السََّمَواتِ  ِيف  َمنْ 

 اْلَعاِبدَِكَفْضلِ  َعَلى اْلَعاملِِ  َفْضلَ  َوِإنَّ  اْلَماءِ  َجْوفِ 

َلةَ  اْلَقَمرِ   اْلُعَلَماءَ  َوِإنَّ  اْلَكَواِكبِ  َسائِرِ  َعَلى اْلَبْدرِ  لَيـْ

 َوَالِدْرَمهًا ِديَناًرا يـَُورِّثُوا ملَْ  اْألَْنِبَياءَ  نَّ َوإِ  اْألَْنِبَياءِ  َوَرثَةُ 

 َواِفرٍ  ِحبَظٍّ  َأَخذَ  َأَخَذهُ  َفَمنْ  اْلِعْلمَ  َورَّثُوا

 
A.6. KELAS XII SEMESTER GENAP  

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1. Mengamalkan dakwah dengan hikmah, mau’izah 
hasanah dan perdebatan yang baik 

1.2. Mengamalkan amar makruf nahi munkar secara 
tepat dengan tangan, lisan dan hati 

1.3. Menghayati nilai-nilai demokratis dalam 
kehidupan sehari-hari  
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1.4. Menyadari pentingnya nilai-nilai kejujuran dalam 
kehidupan sehari-hari  

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

 

2.1. Menunjukkan perilaku dalam dakwah yang baik 
sebagai implementasi dari Surah an-Napl (16): 
125, Surah  asy-Syu‘arw‘ (26): 214–216, Surah al-
oijr (15): 94–96, dan hadis riwayat Muslim dari 
Abu Hurairah  

 ِمْثلُ  اْألَْجرِ  ِمنْ  َلهُ  َكانَ  ُهًدى ِإَىل  َدَعا َمنْ 

 َشْيًئا ِهمْ  ُأُجورِ  ِمنْ  َذِلكَ  يـَنـُْقصُ  َال  تَِبَعهُ  ُأُجورَِمنْ 

مثْ  ِمنْ  َعَلْيهِ  َكانَ  َضَالَلةٍ  ِإَىل  َدَعا َوَمنْ   ِ◌ِمْثلُ  اْإلِ

 َشْيًئا آثَاِمِهمْ  ِمنْ  َذِلكَ  َاليـَنـُْقصُ  تَِبَعهُ  َمنْ  آثَامِ 
2.2. Memiliki perilaku yang mencerminkan kewajiban 

amar ma‘ruf nahi munkar dalam kehidupan 
sehari-hari sebagaimana sebagai implementasi 
dari pemahaman atas Surah qli ‘Imrwn: 104, 
hadis Ibnu Majah dari Qais bin Hazim 

  املنكر رأوا إذا الناس إن
 dan hadis Muslim dari Abu Said 

 يْسَتِطعْ  ملَْ  فَِإنْ  بَِيِدهِ  فـَْليُـَغيـِّْرهُ  ُمْنَكًرا ِمْنُكمْ  رََأى َمنْ 

 َأْضَعفُ  َوَذِلكَ  فَِبَقْلِبهِ  ْسَتِطعْ  َلْميَ  فَِإنْ  َفِبِلَسانِهِ 

ميَانِ   اْإلِ
2.3. Memiliki sikap demokratis dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman 
atas Surah qli ‘Imrwn: 159, Surah  asy-Syyra: 38, 
dan hadis riwayat Muslim dari Malik al-Asyaja‘i 

 حتبو�م الذين خيارأئمتكم
 hadis riwayat Al-Bukhari 

 السَّاَعةَ  َفانـَْتِظرْ  اْألََمانَةُ  ُضيـَِّعتْ  فَِإَذا َقالَ  السَّاَعةُ  َمَىت 

 َغْريِ  ِإَىل  اْألَْمرُ  ُوسِّدَ  ِإَذا َقالَ  ِإَضاَعتـَُها َكْيفَ  َقالَ 

 السَّاَعةَ  فانـَْتِظرْ  َأْهِلهِ 
2.4. Membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman 
Surah  al-Mwidah (5): 8–10, Surah at-Taubah (9): 
119, an-Napl (16): 90–92, an-Nisw’ (4): 105, dan 
hadis riwayat Muslim dari Abdullah 

 َوِإنَّ  اْلِربِّ  ِإَىل  يـَْهِدي الصِّْدقَ  فَِإنَّ  بِالصِّْدقِ  َعَلْيُكمْ 
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 اجلَْنَّةِ  ِإَىل  يـَْهِدي اْلِربَّ 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang  kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 
 

3.1. Memahami ayat-ayat Al-Qur’an tentang 
kewajiban berdakwah yang terdapat pada Surah 
an-Napl (16): 125, Surah  asy-Syu‘arw‘ (26): 214–
216, Surah al-oijr (15): 94–96, dan hadis riwayat 
Muslim dari Abu Hurairah 

 ِمْثلُ  اْألَْجرِ  ِمنْ  َلهُ  َكانَ  ُهًدى ِإَىل  َدَعا َمنْ 

 َشْيًئا ِهمْ  أُُجورِ  ِمنْ  َذِلكَ  يـَنـُْقصُ  َال  تَِبَعهُ  أُُجورَِمنْ 

مثِْ  ِمنْ  َعَلْيهِ  َكانَ  َضَالَلةٍ  ِإَىل  َدَعا َوَمنْ   ِمْثلُ  اْإلِ

 َشْيًئا آثَاِمِهمْ  ِمنْ  ِلكَ ذَ  َاليـَنـُْقصُ  تَِبَعهُ  َمنْ  آثَامِ 

3.2. Memahami ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis tentang 
amar ma‘ruf nahi munkar Surah qli ‘Imrwn: 104, 
hadis Ibnu Majah dari Qais bin Hazim 

 املنكر إذارأوا الناس إن
 dan hadis Muslim dari Abu Said 

 يْسَتِطعْ  ملَْ  فَِإنْ  بَِيِدهِ  ْرهُ فـَْليُـَغيـِّ  ُمْنَكًرا ِمْنُكمْ  رََأى َمنْ 

 َأْضَعفُ  َوَذِلكَ  فَِبَقْلِبهِ  ْسَتِطعْ  َلْميَ  فَِإنْ  َفِبِلَسانِهِ 

ميَانِ   اْإلِ

3.3. Memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang 
demokrasi pada Surah qli ‘Imrwn: 159, Surah  
asy-Syyra: 38, dan hadis riwayat Muslim dari 
Malik al-Asyaja‘i 

 حتبو�م الذين خيارأئمتكم

hadis riwayat Bukhari  

 َفانـَْتِظرْ  اْألََمانَةُ  ُضيـَِّعتْ  فَِإَذا َقالَ  السَّاَعةُ  َمَىت 

 اْألَْمرُ  ُوسِّدَ  ِإَذا قَالَ  ِإَضاَعتـَُها َكْيفَ  قَالَ  السَّاَعةَ 

 السَّاَعةَ  فانـَْتِظرْ  َأْهِلهِ  َغْريِ  ِإَىل 

3.4. Memahami ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis tentang 
jujur dan adil pada Surah  al-Mwidah (5): 8–10, 
Surah at-Taubah (9): 119, an-Napl (16): 90–92, 
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an-Nisw’ (4): 105, dan hadis riwayat Muslim dari 
Abdullah 

 اْلِربِّ  ِإَىل  يـَْهِدي الصِّْدقَ  فَِإنَّ  بِالصِّْدقِ  َعَلْيُكمْ 

 اجلَْنَّةِ  ِإَىل  يـَْهِدي اْلِربَّ  َوِإنَّ 

2. Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta  dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1. Menghafalkan arti per kata ayat-ayat Al-Qur'an 
tentang kewajiban berdakwah yang terdapat pada 
Surah an-Napl (16): 125, Surah  asy-Syu‘arw‘ (26): 
214–216, Surah al-oijr (15): 94–96, dan hadis 
riwayat Muslim dari Abu Hurairah 

 ُأُجورَِمنْ  ِمْثلُ  اْألَْجرِ  ِمنْ  َلهُ  َكانَ  ُهًدى ِإَىل  َعادَ  َمنْ 

 َدَعا َوَمنْ  َشْيًئا ِهمْ  ُأُجورِ  ِمنْ  َذِلكَ  يـَنـُْقصُ  َال  تَِبَعهُ 

مثِْ  ِمنْ  َعَلْيهِ  َكانَ  َضَالَلةٍ  ِإَىل   تَِبَعهُ  َمنْ  آثَامِ  ِمْثلُ  اْإلِ

 َشْيًئا آثَاِمِهمْ  ِمنْ  َذِلكَ  َاليـَنـُْقصُ 

4.2. Mempresentasikan isi dan kandungan ayat-ayat 
Al-Qur’an dan hadis tentang amar ma‘ruf nahi 
munkar Surah qli ‘Imrwn: 104, hadis Ibnu Majah 
dari Qais bin Hazim 

 املنكر رأوا إذا الناس إن
dan hadis Muslim dari Abu Said  

 يْسَتِطعْ  ملَْ  َفِإنْ  هِ بَِيدِ  فـَْليـَُغيـِّْرهُ  ُمْنَكًرا ِمْنُكمْ  َرَأى َمنْ 

 َأْضَعفُ  َوَذِلكَ  فَِبَقْلِبهِ  ْسَتِطعْ  َلْميَ  َفِإنْ  َفِبِلَسانِهِ 

ميَانِ   اْإلِ

4.3. Mensimulasikan perilaku hidup demokratis 
seperti terkandung dalam Al-Qur’an Surah qli 
‘Imrwn: 159, Surah  asy-Syyra: 38, dan hadis 
riwayat Muslim dari Malik al-Asyaja‘i  

 حتبو�م الذين خيارأئمتكم

4.4. Mempresentasikan isi dan kandungan ayat-ayat 
Al-Qur’an tentang jujur dan adil pada Surah  al-
Mwidah (5): 8–10, Surah at-Taubah (9): 119, an-
Napl (16): 90–92, an-Nisw’ (4): 105, dan hadis 
riwayat Muslim dari Abdullah 

 اْلِربِّ  ِإَىل  يـَْهِدي الصِّْدقَ  فَِإنَّ  بِالصِّْدقِ  َعَلْيُكمْ 

 اجلَْنَّةِ  ِإَىل  يـَْهِدي اْلِربَّ  َوِإنَّ 

 
AKIDAH AKHLAK 
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B.1. KELAS X SEMESTER GANJIL 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR  

1. Menghayati dan mengamalkan  
ajaran agama yang dianutnya 

1.1. Meyakini  kesempurnaan akidah Islam 
1.2. Meyakini ajaran tauhid dalam kehidupan sehari-

hari 
1.3 Menghayati akhlak Islam dan metode 

peningkatan kualitasnya 
1.4. Menghayatinilai akhlak terpuji (hikmah, iffah, 

syaja‘ah dan ‘adalah)  
1.5. Menunjukkan sikap penolakan terhadap akhlak 

tercela (pubbun-dun-ya, pasad, takabur/ujub, 
riya’) 

1.6. Menghayati makna syukur, qana‘ah, rida, dan 
sabar 

1.7. Menghayatiadab kepada orang tua dan guru 
1.8  Menghayatikisah keteladanan Nabi Yusuf a.s. 

2 Menghayati dan mengamalkan  
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

2.1. Memiliki akidah yang kukuh dalam kehidupan 
sehari-hari 

2.2. Terbiasa bertauhid dalam kehidupan sehari-hari 
2.3. Terbiasa menerapkan metode-metode 

peningkatan kualitas akhlak dalam kehidupan 
2.4. Membiasakan akhlak-akhlak (hikmah, iffah, 

syaja‘ah dan ‘adalah) dalam kehidupan 
2.5. Menghindarkan diri dari sifat-sifat buruk 

(pubbun-dun-ya, pasad, takabur/ujub, riya’) 
2.6. Terbiasa bersyukur, qana‘ah, rida, dan sabar 

dalam kehidupan 
2.7. Terbiasaberakhlak terpuji kepada orang tua dan 

guru dalam kehidupan sehari-hari 
2.8   Meneladani sifat-sifat utama Nabi Yusuf a.s. 

3 Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1. Menganalsis akidah Islam dan metode 
peningkatan kualitasnya 

3.2. Menganalisi konsep tauhiid dalam Islam 
3.3. menganalisis akhlak Islam dan metode 

peningkatan kualitasnya 
3.4. Menganalisis induk-induk akhlak terpuji 

(hikmah, iffah, syaja‘ah dan ‘adalah) 
3.5. Menganalisis induk-induk akhlak tercela 

(pubbun-dun-ya, pasad, takabur/ujub, riya’) 
3.6. Menganalisis makna syukur, qana‘ah, rida, dan 

sabar 
3.7. Memahami adab kepada orang tua dan guru 
3.8  Menganalisis kisah keteladanan Nabi Yusuf a.s. 

 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu 

4.1.Mempraktikkan metode-metode  peningkatan 
kualitas iman/ akidah islamiyah 

4.2. menunjukkan contoh prilaku bertauhid dalam 
Islam 

4.3. Mempraktikkan metode-metode  peningkatan 
kualitas akhlak dalam Islam  
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR  
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.4.Mempraktikan contoh akhlak  yang baik 
(hikmah, iffah, syaja‘ah dan ‘adalah) 

4.5.menunjukkan contoh-contoh akhlak tercela 
(pubbun-dun-ya, pasad, Takabur/ujub, riya’) 

4.6. Menunjukkancontoh perilaku bersyukur, 
qana‘ah, rida, dan sabar 

4.7.Mensimulasikam adab kepada orang tua dan 
guru 

4.8. Menyajikan sinopsis kisah keteladanan Nabi 
Yusuf a.s. 

 
B.2. KELAS X SEMESTER GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR  
1. Menghayati dan mengamalkan  

ajaran agama yang dianutnya  
1.1. Menunjukkan sikap penolakan terhadap 

perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-hari 
1.2 Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam 10 

Asmwul ousnw: al-Karrm, al-Mu’min, al-Wakrl, 
al-Matrn, al-Jwmi‘, al-‘Adl, an-Nwfi‘, al-Bwsih, al-
oafrz dan al-qkhir 

1.3 Menghayati perilaku husnuzzan, raja‘,  dan tobat 
1.4.Menunjukkan sikap penolakan terhadap perilaku 

licik, tamak, dzalim dan diskriminasi 
1.5. Menghayati akhlak (adab) yang baik ketika 

membesuk orang sakit  
1.6 Menghayati keutamaan dan keteguhan Nabi-nabi 

Ulul Azmi 

2 Menghayati dan mengamalkan  
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja  
sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

2.1. Menghindari perbuatan syirik dalam kehidupan 
sehari-hari 

2.2.Membiasakan diri untuk meneladani sifat Asmwul 
ousnw: al-Karrm, al-Mu’min, al-Wakrl, al-Matrn, 
al-Jwmi‘, al-‘Adl, an-Nwfi‘, al-Bwsih, al-oafrz dan 
al-qkhir 

2.3.Terbiasa berperilaku pusnuzzan, raja‘,  dan tobat 
2.4.Menghindari perilaku licik, tamak, zalim, dan 

diskriminasi 
2.5.Membiasakan akhlak (adab) yang baik ketika 

membesuk orang sakit  
2.6 Meneladani keutamaan dan keteguhan nabi-nabi 

Ulul Azmi 

3 Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan 
rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, tehnologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 

 3.1. Menganalisis perbuatan syirik dan macam-
macam dan cara menghindarinya 

 3.2. Menganalisismakna 10 Asmwul ousnw: al-Karrm, 
al-Mu’min, al-Wakrl, al-Matrn, al-Jwmi‘, al-‘Adl, 
an-Nwfi‘, al-Bwsih, al-oafrz dan al-qkhir 

3.3. Memahami pengertian dan pentingnya memiliki 
akhlak husnuzzan, raja‘,  dan tobat 

 3.4.Memahami pengertian dan pentingnya 
menghindari licik, tamak, zalim, dan diskriminasi 

 3.5.Memamhami  adab islami ketika membesuk 
orang sakit  
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR  
prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.6  Menganalisis kisah keteguhan nabi-nabi Ulul 
Azmi 

4.  Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1. Menyajikan contoh praktik-praktik perbuatan 
syirik di masyarakat 

4.2. Menghafalkan lafal-lafal Asmwul ousnw 
4.3. Melafalkan doa-doa tobat dari Al-Qur’an dan 

hadis 
4.4. Menceritakan bahaya dari akhlak tercela licik, 

tamak, zalim, dan diskriminasi 
4.5. Mempraktikkan contoh akhlak (adab) yang baik 

ketika membesuk orang sakit 
4.6. Mencerikatan kisah keteguhan nabi-nabi Ulul 

Azmi 

 
B.3. KELAS XI SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR  
1. Menghayati dan mengamalkan  

ajaran agama yang dianutnya  
1.1. Menghayati fungsi ilmu kalam dalam 

mempertahankan akidah 
1.2. Menghayati nilai-nilai positif dari adanya aliran-

aliran dalam ilmu kalam 
1.3. Menghayati kewajiban menghindari perilaku 

dosa besar  
1.4. Menghayati akhlak (adab) yang baik dalam 

berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan 
menerima tamu 

1.5. Menghayati keutamaan sifat Fatimatuzzahra dan 
Uways al-Qarni 

2. Mengembangkan perilaku (jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli, 
santun, ramah lingkungan,  gotong 
royong, kerja sama, cinta damai, 
responsif dan pro-aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan   alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

2.1 Terbiasa berpikir kritis dan kreatif serta 
menghargai keberagaman dalam kehidupan 
sehari-hari  

2.2 Membiasakan diri untuk menghargai perbedaan 
aliran-aliran yang ada dalam kehidupan 
bermasyarakat  

2.3. Menghindari dampak negatif akibat perbuatan 
dosa besar (mabuk-mabukan, mengkonsumsi 
narkoba, berjudi, zina, pergaulan bebas dan 
mencuri) 

2.4. Membiasakan akhlak (adab) yang baik dalam 
berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan 
menerima tamu 

2.5. Meneladani keutamaan sifat Fatimatuzzahra dan 
Uways al-Qarni 

3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 

3.1 Memahami pengertian, ruang lingkup, fungsi ilmu 
kalam serta hubungannya dengan ilmu lainnya 

3.2 Menganalisis pokok-pokok aliran-aliran ilmu 
kalam (Khawarij, Murjiah, Syi’ah, Jabariyah, 
Qadariyah, Asy‘ariyah, al-Maturidiyah, dan 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR  
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan,  kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang  kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

Mu‘tazilah) 
3.3 Memahami dosa besar (mabuk-mabukan, 

mengkonsumsi narkoba, berjudi, zina, pergaulan 
bebas dan mencuri) 

3.4 Memahamiakhlak (adab) berpakaian, berhias, 
perjalanan, bertamu dan menerima tamu 

3.5 Menganalsisi sifat-sifat utama Fatimatuzzahra 
binti Rasulullah saw dan Uways al-Qarni 

4.  Mengolah,  menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri,  bertindak secara efektif 
dan kreatif, sertamampu 
menggunakan metode sesuai kaidah 
keilmuan 

4.1. Menyajikan peta konsep pengertian, ruang 
lingkup, fungsi ilmu kalam serta hubungannya 
dengan ilmu lainnya 

4.2. Menyajikan peta konseppokok-pokok aliran-aliran 
ilmu kalam (Khawarij, Murjiah, Syi’ah, Jabariyah, 
Qadariyah, Asy‘ariyah, al-Maturidiyah, dan 
Mu‘tazilah) 

4.3. Menyajikan contoh perbuatan dosa besar di 
masyarakat dan akibatnya 

4.4. Mensimulasikan akhlak (adab) berpakaian, 
berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu 
dalam kehidupan sehari-hari 

4.5. Menceritakan sifat-sifat utama  Fatimatuzzahra 
binti Rasulullah saw. dan Uways al-Qarni 

 
B.4. KELAS XI SEMESTER GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR  
1. Menghayati dan mengamalkan  

ajaran agama yang dianutnya 
1.1 Menghayati ajaran tasawuf untuk memperkukuh 

keimanan 
1.2 Menghayati nilai-nillai tasawuf dalam kehidupan 

modern 
1.3 Menghayati nilai-nilai positif dalam pergaulan 

remaja 
1.4 Menyadari kewajiban menghindari akhlak tercela: 

israf,  tabzir, dan bakhil 
1.5 Menghayati nilai-nilai dari peristiwa kematian 

melalui takziyah 
1.6 Menghayati keutamaan sifat sahabat 

Abdurrahmanbin Auf dan Abu Dzar al-Gifari 

2. Mengembangkan perilaku (jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli, 
santun, ramah lingkungan,  
gotong royong, kerja sama, cinta 
damai, responsif dan pro  aktif) 
dan menunjukan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan   alam serta 

2.1 Membiasakan penerapan nilai-nilai tasawuf dalam 
kehidupan sehari-hari 

2.2 Membiasakan penerapan nilai-nilai tasawuf dalam 
kehidupan modern 

2.3 Menghindari perilaku pergaulan remaja yang 
tidak sesuai dengan akhlak Islam dalam fenomena 
kehidupan 

2.4 Menghindari perbuatan israf,  tabzir, dan bakhil 
dalam kehidupan sehari-hari 

2.5 Membiasakan diri untuk melakukan takziah 
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dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

2.6 Meneladani keutamaan sifat sahabat 
Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar al-Gifari 

3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya  
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan    
wawasan kemanusiaan,  
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang  kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah 

3.1 Menganalisis pengertian, kedudukan dan sejarah  
tasawuf dalam Islam 

3.2 Menganalisis fungsi dan peranan tasawuf dalam 
kehidupan modern 

3.3 Memahami pentingnya akhlak terpuji dalam 
pergaulan remaja  

3.4 Memahami pengertian dan bentuk israf, tabzir dan 
bakhil 

3.5 Memahami akhlak (adab) yang baik ketika 
melakukan takziyah 

3.6 Menganalisis kisah keteladanan sahabat 
Abdurrahman bin Auf dan  Abu Dzar al-Gifari 

4.  Mengolah,  menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri,  bertindak secara efektif 
dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1. Menyajikan pengertian, kedudukan dan sejarah  
tasawuf dalam Islam 

4.2. Memaparkan fungsi dan peranan tasawuf dalam 
keagamaan dan kehidupan modern 

4.3. Menunjukkan contoh akhlak terpuji dalam 
pergaulan remaja 

4.4. Menunjukkan contoh prilaku israf, tabzir, dan 
bakhil 

4.5. Mempraktikkan tatacara takziyah 
4.6. Menceritakan kisah keteladanan sahabat 

Abdurrahman bin Auf dan  Abu Dzar al-Gifari 

 
B.5. KELAS XII SEMESTER  GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR  
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1 Meyakini sifat-sifat Allah yang terkandung 

dalam tujuh Asmwul ousnw: al-Gaffar, al-
Razzaq, al-Malik, al-oasrb, al-Hwdi, al-Khwliq 
dan al-oakrm 

1.2 Menghayati nilai-nilai positif dari amal salih, 
toleransi, musawah, dan ukhuwwah  

1.3 Menyadari dampak negatif dari perilaku nifaq 
dan keras hati (pemarah) 

1.4 Menghayati adab yang baik dalam bergaul 
dengan orang yang sebaya, yang lebih tua, yang 
lebih muda dan lawan jenis  

1.5 Menghayati keutamaan sifat-sifat Al-Gazali, 
Ibnu Sina 

2.    Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai) 

2.1 Terbiasa menerapkan nilai-nilai positif yang 
terkandung dalam  tujuh Asmwul ousnw: al-Gaffar, 
al-Razzaq, al-Malik, al-oasrb, al-Hwdi, al-Khwliq 
dan al-oakrm dalam keseharian 
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santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

 

2.2 Terbiasa berperilaku amal salih, toleransi, 
musawah dan ukhuwah dalam kehidupan sehari-
hari 

2.3 Menghindari nilai-nilai negatif akibat perilaku 
nifaq dan keras hati (pemarah) 

2.4 Terbiasa beradab yang baik dalam bergaul dengan 
orang yang sebaya, yang lebih tua, yang lebih 
muda dan lawan jenis  

2.5 Meneladani keutamaan sifat-sifat Al-Gazali, Ibnu 
Sina 

3.   Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang  kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1 Memahami makna tujuh Asmwul ousnw: al-Gaffar, 
al-Razzaq, al-Malik, al-oasrb, al-Hwdi, al-Khwliq 
dan al-oakrm 

3.2 Memahami pengertian dan pentingnya amal saleh, 
toleransi, musawah dan ukhuwwah 

3.3 Memahami pengertian nifaq dan keras hati 
(pemarah) 

3.4 Memahami adab bergaul dengan orang yang 
sebaya, yang lebih tua yang lebih muda dan lawan 
jenis 

3.5 Menganalisis kisah keteladanan Al-Gazali dan Ibnu 
Sina 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta  dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1. Melafalkan dan menghafal Asmwul ousnw dengan 
baik 

4.2. Menyajikan fakta dan data pentingnya amal salih, 
toleransi, musawah, dan ukhuwah 

4.3. Memaparkan dampak negatif dari perilaku nifaq 
dan keras hati (pemarah) 

4.4. Mensimulasikan adab bergaul dengan orang yang 
sebaya, yang lebih tua, yang lebih muda dan lawan 
jenis 

4.5. Menceritakan kisah keteladanan Al-Gazali dan 
Ibnu Sina 

 
B.6 KELAS XII SEMESTER  GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1 Menghayati pentingnyanilai-nilai positif pada 
kompetisi dalam kebaikan (fastabiqul khairwt), 
optimis, dinamis, inovatif, dan kreatif 

1.2 Menghayati bahaya fitnah, namimah, dan ghibah  
1.3 Meyakinikeutamaan membaca Al-Qur’an dan 

doa 
1.4 Menghayati keutamaan sifat Ibn Rusyd dan Iqbal 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

2.  Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja 
sama, toleran, damai) santun, 
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

2.1 Membiasakan berperilaku dengan semangat 
berkompetisi dalam kebaikan (fastabiqul 
khairwt), optimis, dinamis, inovatif, dan kreatif 

2.2 Menghindari hal-hal yang mengarah pada 
perilaku fitnah, namimah, dan gibah 

2.3 Terbiasa membaca Al-Qur’an dan berdoa dengan 
adab yang baik 

2.4 Meneladani keutamaan sifat Ibnu Rusyd dan 
Iqbal 

3.  Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural , dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang  kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya perilaku 
semangat berkompetisi (fastabiqul khairwt), 
optimis, dinamis, inovatif dan kreatif 

3.2 Menganalisis pengertian dan bahaya perilaku 
tercela fitnah, namimah, dan gibah 

3.3 Memahami keutamaan adab membaca Al-Qur’an 
dan adab berdoa dengan baik 

3.4 Menganalisis keutamaan sifat Ibnu Rusyd dan 
Iqbal 

 
 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta  dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1 Menyajikan contoh perilaku berkompetisi 
(fastabiqul khairwt), optimis, dinamis, inovatif dan 
kreatif 

4.2 Mempresentasikan pengertian dan bahaya 
perilaku tercela fitnah, namimah, dan gibah 

4.3 Mempraktikkan akhlak (adab) membaca Al-
Qur’an dan berdoa secara baik dan benar 

4.4 Meceritakan keutamaan sifat Ibnu Rusyd dan 
Iqbal 

 
B. FIKIH 
C.1 KELAS X SEMESTER GANJIL  

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 



REVISI-06-POLIMEDIA JAKARTA, 05 MARET 2014        176 

 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1. Meyakini kesempurnaan agama Islam melalui 

komlpleksitas aturan fikih 
1.2. Meyakini syariat Islam tentang kewajiban 

penyelenggaraan jenazah 
1.3. Meyakini kebenaran konsep zakat dalam 

menghilangkan kesenjangan antara yang kaya 
dan yang miskin 

1.4.  Menghayati hikmah pelaksanaan perintah haji 
1.5. Menghayati hikmah perintah kurban dan akikah 

2.  Menghayati dan mengamalkan  
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai) 
santun,  responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

2.1 Mematuhi hukum fikih dalam ibadah dan 
syariah 

2.2 Memiliki rasa tanggung jawab tentang 
kewajiban penyelenggaraan jenazah 

2.3 Meningkatkan sikap peduli terhadap 
penderitaan orang lain melalui zakat 

2.4 Memiliki sikap patuh terhadap undang-undang 
zakat 

2.5 Membiasakan sikap kerja sama, dan tolong-
menolong melalui praktik pelaksanaan haji 

2.6 Memiliki sikap patuh terhadap undang-undang 
penyelenggaraan haji dan umrah 

2.7 Membiasakan rasa peduli kepada orang lain 
melalui kurban dan akikah 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1. Memahami konsep fikih dalam Islam 
3.2. Menganalisis tata cara pengurusan jenazah dan 

hikmahnya 
3.3. Menelaah ketentuan Islam tentang zakat dan 

hikmahnya 
3.4. Mengidentifikasi undang-undang pengelolaan 

zakat 
3.5. Menelaah ketentuan Islam tentang haji dan 

umrah beserta hikmahnya 
3.6. Menelaah Undang-Undang penyelenggaraan haji 

dan umrah 
3.7. Menganalisis tata cara pelaksanaan kurban dan 

akikahserta hikmahnya 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1. Menyajikan konsep fikih Islam 
4.2. Memperagakan tata cara penyelenggaraan  

jenazah 
4.3. Menunjukkan contoh penerapan ketentuan zakat 
4.4. Menunjukkan cara pelaksanaan zakat sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan 
4.5. Menunjukkan contoh penerapan macam-macam 

manasik haji 
4.6. Mempraktikkan pelaksanaan manasik haji 

sesuai perundang-undangan tentang haji 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
4.7. Mendemontrasikanpelaksanaan kurban dan 

akikah sesuai syariat 
 

C.2. KELAS X SEMESTER GENAP  
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1 Meyakini kebenaran  syariat Islam tentang 
kepemilikan 

1.2 Menghayati perintah Allah tentang kewajiban 
mengeluarkan harta benda kepada mustapiq 

1.3 Meyakini perintah Allah tentang wakalah dan 
sulpu 

1.4 Meyakini perintah Allah tentang iaman dan 
kafalah 

1.5 Meyakini adanya larangan praktek ribawi 

2. Menghayati dan mengamalkan  
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, daai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

2.1 Memiliki rasa tanggung jawab melalui materi 
kepemilikan 

2.2 Membiasakan bekerja sama dalam perekonomian 
Islam 

2.3 Membiasakan sikap peduli  melalui materi wakaf, 
hibah, sedekah, dan hadiah 

2.4 Menunjukkan rasa tanggung jawab melalui 
materi wakalah dan sulpu 

2.5 Meningkatkan  kepedulian terhadap sesama 
melalui materi iaman, dan kafalah 

2.6 Menolak segala praktik ribawi 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1 Memahami aturan Islam tentang kepemilikan 
3.2 Menelaah aturan Islam tentang perekonomian 

Islam 
3.3 Memahami ketentuan Islam tentang wakaf, 

hibah, sedekah dan hadiah 
3.4 Memahami ketentuan Islam tentang wakalah dan 

sulpu 
3.5 Memahami ketentuan Islam tentang iaman dan 

kafalah 
3.6 Menganalisis hukum riba, bank, dan asuransi. 

 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1 Memperagakan aturan Islam tentang kepemilikan 
dan akad  

4.2 Mempraktikkan cara jual beli, khiywr, muswqah, 
muzwra’ah, mukhwbarah, syirkah, murwbapah, 
muiwrabah, dan salam 

4.3 Mempraktikkan cara pelaksanaan wakaf, hibah, 
sedekah, dan hadiah 

4.4 Mempraktikkan cara wakalah dan sulpu 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
4.5 Mempraktikkan cara iaman dan kafalah 
4.6 Menunjukkan contohtentang praktik ribawi 

C.3. KELAS XI SEMESTER GANJIL  
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1. Meyakini syariat Islam tentang  hukum jinayat 
1.2. Meyakini syariat Islam tentang  hukum hudud 
1.3. Meyakini syariat Islam tentang hukum bugat 
1.4. Meyakini kebenaran hukum peradilan Islam 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai), 
santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

2.1  Menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab 
dalam penerapan materi hukum jinayat  

2.2 Membiasakan sikap adil dan tanggung jawab 
dalam penerapan materi hukum hudud 

2.3 Menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab 
dalam penerapan materi hukum bugat 

2.4 Memiliki sikap patuh pada hukum peradilan 
Islam  

 

3. Memahami, menerapkan, dan 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural, 
dan metakognitif berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedur al pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1 Menelaah ketentuan Allah tentang jinayat dan 
hikmahnya 

3.2 Menganalisis ketentuan Allah tentang hudud dan 
hikmahnya 

3.3 Memahami hukum Islam tentang bugat dan 
hikmahnya 

3.4 Menganalisis ketentuan Islam tentang peradilan 
dan hikmahnya 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1. Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena 
ketentuan jinayat 

4.2. menyajikan contoh pelanggaran yang terkena 
ketentuan hudud 

4.3. Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena 
ketentuan bugat 

4.4. Mempraktikkan contoh penerapan ketentuan 
Islam tentang peradilan  

 
C.4. KELAS XI SEMESTER GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1 Menghayati ketentuan Islam tentang pernikahan 
1.2 Menghayati  ketentuan syariat Islam dalam 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
melakukan pembagian harta warisan dan wasiat 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai), 
santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian d ari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

2.1 Membiasakan sikap taat dan bertanggung jawab 
dalam menerapkan hukum Islam 

2.2 Mematuhi undang-undang pernikahan dalam 
Islam 

2.3 Meningkatkan sikap peduli, jujur, dan kerja sama 
dalam urusan waris dan wasiat 

3. Memahami, menerapkan, dan 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural, 
dan metakognitif berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedur al pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah 

3.1 Menelaah ketentuan perkawinan dalam Islam dan 
hikmahnya 

3.2 Memahami ketentuan perkawinan menurut 
perundang-undangan 

3.3 Menganalisis ketentuan hukum mawaris dan 
wasiat dalam Islam 

 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1 Menyajikan hasil analisis praktik perkawinan yang 
salah di masyarakat berdasarkan ketentuan hukum 
Islam 

4.2 Menunjukkan contoh penguatan kemaslahatan 
aturan pernikahan dalam Islam melalui Undang 
Undang Perkawinan 1974  

4.3 Menyajikan hasil analisis praktik waris dalam 
masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan 
hukum Islam 

 
C.5. KELAS XII SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan 

mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya 

1.1 Menghayati  hikmah khilafah dalam Islam 
1.2 Menyadari kebenaran sumber hukum syariat 

Islam 
1.3 Meyakini bahwa kemampuan berijtihad 

merupakan anugerah dari Allah 
1.4 Menerima kebenaran hukum syar‘i 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 

2.1  Memiliki perilaku jujur, disiplin, dan tanggung 
jawab sebagai implementasi dari hikmah khilafah 

2.2 Menunjukkan sikap berani dalam 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
kerja sama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

mempertahankan kebenaran 
2.3 Memiliki sikap toleran dan saling menghargai 

sebagai implementasi dari pemahaman mengenai 
sumber hukum Islam yang muttafaq dan 
mukhtalaf 

2.4 Menunjukkan rasa cinta ilmu sebagai 
implementasi dari hikmah materi ijtihad 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang  kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1 Menelaah ketentuan Islam tentang pemerintahan 
(khilafah) 

3.2 Memahami konsep jihad dalam Islam  
3.3 Mengidentifikasi  sumber hukum Islam yang 

muttafaq dan mukhtalaf 
3.4 Menjelaskan pengertian, fungsi, dan kedudukan 

ijtihad  
3.5 Memahami konsep hukum syar’i dalam Islam (al-

pakrm, al-pukmu, al-Mapkym frh dan al Mapkym 
alaih)  

 

4. Mengolah, menalar, menyaji, 
dan mencipta  dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1. Menyajikan contoh penerapan dasar dasar 
khalifah 

4.2. Membuat peta konsep hukum Islam yang 
muttafaq dan mukhtalaf 

4.3. Membuat contoh macam-macam hukum taklifi 
dan hukum wai‘i 

4.4. Menyajikan contoh jihad yang benar menurut 
ketentuan Islam 

C.6. KELAS XII SEMESTER GENAP 
Kompetensi inti Kompetensi dasar 

1. Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1  Menerima kebenaran hukum Islam yang 
dihasilkan melalui penerapan kaidah usul fikih 

1.2 Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam 
kaidah usul fikih 

2. Menghayati dan Mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 

2.1 Memiliki sikap santun dan tanggung jawab dalam 
mengemukakan pendapat sebagai implementasi 
hikmah dari kaidah usul fikih 

2.2 Menunjukkan sikap cinta ilmu dan bijaksana 
dalam menganalisis hukum yang berkaitan 
dengan perilaku sehari-hari 

2.3 Memiliki sikap selektif dalam kehidupan 
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Kompetensi inti Kompetensi dasar 
pergaulan dunia 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang  kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1 Memahami amr dan nahi 
3.2 Memahami lafal ‘wm dan khass 
3.3 Memahami takhsis  dan mukhasis 
3.4 Menjelaskan mujmal  dan mubayyan 
3.5 Memahami muradif  dan musytarak 
3.6 Memahami mutlaq  dan muqayyad 
3.7 Memahami zahir  dan takwil 
3.8 Memahami manhuq  dan mafhum 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta  dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1 Mendemontrasikan kaidah amr dan nahi dalam 
kehidupan 

4.2 Mendemontrasikan kaidah ‘wm dan khass dalam 
kehidupan 

4.3 Menyajikan contoh  penetapan hukum dari takhsis 
dan mukhassis 

4.4 Menyajikan contoh penetapan hukum dari mujmal 
dan mubayyan 

4.5 Menyajikan contoh penetapan hukum dari 
muradif dan mustarak 

4.6 Memberikan contoh penetapan hukum dari mutlak 
dan muqayyad 

4.7 Memberikan contoh penetapan hukum dari zahir  
dan takwil 

4.8  Memberikan contoh penetapan hukum dari 
manhuq dan mafhum 

 
D. SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 
     D.1 KELAS X SEMESTER GANJIL  

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima dan menjalankan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1 Meyakini bahwa berdakwah adalah 

kewajiban setiap muslim 
1.2 Menghayati  nilai-nilai perjuangan  dakwah  

Rasulullah saw. pada periode Mekah   
1.3 Menghayati pola kepemimpinan Rasulullah 

saw. pada periode Mekah 
1.4 Menghayati perilaku istikamah perjuangan  

Rasulullah saw. dalam berdakwah   
1.5 Menyadari pentingnya sikap zuhud sahabat 

Zaid bin Haris  sebagai implementasi dari nilai-
nilai ahlakul karimah 

2. Menghayati dan mengamalkan  
perilaku jujur, disiplin, tanggung 

2.1 Meneladani  perilaku jujur  Rasulullah saw. 
pada saat meletakkan Hajar Aswad di 
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jawab, peduli (gotong royong, kerja  
sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

tempatnya setelah bergeser karena banjir 
2.2 Meneladani  perilaku sabar  Rasulullah saw. 

pada saat menghadapi  berbagai intimidasi  
masyarakat Quraisy di Mekah 

2.3 Meneladanai  sikap istiqamah Rasulllah saw. 
dalam melaksanakan beribadah    

2.4 Meneladani perilaku sabar  Rasulullah saw. 
ketika berhijrah  bersama  Abu Bakar as-Sidiq     

2.5 Meneladani perilaku berani Rasulullah saw. 
pada saat memimpin Perang  Badar   

2.6 Memiliki sikap tangguh dan semangat 
menegakkan kebenaran sebagai implementasi 
dari pemahaman strategi dakwah Nabi di 
Mekah 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan 
rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, tehnologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1 Memahami sistem peribadatan bangsa Quraisy 
sebelum Islam 

3.2 Menganalisis  sejarah  dakwah  Rasulullah saw.  
pada periode Islam di Mekah 

3.3 Memahami substansi dan strategi dakwah  
Rasulullah saw. pada periode Mekah 

3.4 Mendeskripsikan kesulitan-kesulitan yang 
dihadapi Rasulullah saw.  ketika  berdakwah di 
Mekah 

3.5 Memahami subtansi dan strategi dakwah 
Rasulullah saw.  pada periode Madinah 

3.6 Mengidentifikasi  faktor-faktor penyebab  hijrah 
Rasulullah saw.  ke Madinah 

3.7 Mendeskripsikan kebijakan pemerintahan 
Rasulullah saw. pada periode Islam di Madinah 

3.8 Memahami sifat/kepribadian dan peran para 
sahabat as-sabiqunal awwalun 

3.9 Memahami  faktor-faktor  penyebab  hijrah  
sahabat nabi ke Abesiniyah 

3.10 Mengidentifikasi  faktor-faktor  keberhasilan  
Fathul Mekah tahun  9 hijriyah 

3.11 Memahami keberhasilan  Rasululllah saw.   
dalam Perang Badar 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1. Menceritakan sosok figur kepemimpinan 
Rasulullah saw. 

4.2. Memetakan faktor-faktor penyebab hijrahnya 
Rasulullah saw. 

4.3. Menceritakan peristiwa hijrahnya Rasulullah 
saw.  ke Abesiniyah 
Menceritakan peristiwa hijrahnya Rasulullah 
saw.  ke Madinah 

4.4.  Membuat peta konsep mengenai kunci 
keberhasilan dakwah Rasulullah saw.  baik 
periode Mekah maupun Madinah 

 
D.2. KELAS X SEMESTER GENAP  
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima dan menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya 
1.1. Meyakini bahwa berdakwah adalah kewajiban 

setiap muslim 
1.2. Menghayati pola kepemimpinan   Khulafaur 

Rasyidin   sebagai implementasi dari  kewajiban 
berdakwah 

1.3. Menyadari pentingnya   perilaku  istiqamah  dari 
perjuangan Khulafaur Rasyidin  sebagai 
implementasi akhlaqul karimah 

1.4. Menghayati  sikap tegas  Khalifah Umar bin 
Khattab dalam  pemerintahan Islam sebagai 
contoh pengambilan keputusan bagi 
kepemimpinan umat Islam sekarang 

1.5. Mengambil  ibrah  dari kepemimpinan  Khulafaur 
Rasyidin ketika menjadi pemimpin negara 

1.6. Menghayati   sikap  zuhud  Khalifah Usman bin 
Affan pada saat menjadi  khalifah masa 
Khulafaur Rasyidin 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja 
sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia  

2.1. Meneladani sikap tegas sahabat Umar bin Khattab 
ketika membuat kebijakan memecat Khalid bin 
Walid dari Panglima perang sebagai teladan bagi 
kepemimpinan sekarang 

2.2. Meneladanisikap tekun sahabat Usman bin Affan  
dalam hal beribadah 

2.3. Membiasakan berperilaku sabar sebagaimana 
Khalifah Ali bin Abi Talib  ketika menghadapi 
ancaman dari  musuh 

2.4. Memiliki sikap semangat ukhuwah sebagai 
implementasi dari pemahaman strategi dakwah  
untuk masa sekarang dan akan datang  

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, tehnologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1 Mendeskripsikan  proses pemilihan Khulafaur 
Rasyidin  

3.2 Mendeskripsikan  strategi dakwah Khulafaur 
rasyidin 

3.3 Memahami prestasi pemerintahan Khulafaur 
Rasyidin  

3.4 Memahami  subtansi dakwah Khulafaur Rasyidin 
3.5 Menganalisis kebijakan pemerintahan Khulafaur 

Rasyidin Mengidentifikasi  kesulitan-kesulitan  
yang dihadapi masa pemerintahan Khulafaur 
Rasyidin 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 

4.1. Menceritakan kearifan sahabat Umar bin Khattab 
bin Khattab ketika menaklukkan Yerussalem 

4.2. Menceritakan  sikap  bersungguh-sungguh  
Khalifah   Ali  bin Abi  Talib dalam  mengkaji   
ilmu 
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mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.3. Memetakan faktor-faktor keberhasilan Khulafaur 
Rasyidin dalam mengembangkan Islam 

 
D.3. KELAS XI SEMESTER GANJIL  

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerima dan menjalankan ajaran 
agama yang dinutnya  

1.1 Meyakini bahwa berdakwah adalah kewajiban 
setiap muslim 

1.2 Menghayati nilai-nilai kepribadian  dari   para 
khalifah masa bani Umayah di Damaskus 

1.3 Menyadari pentingnya sikap kebijaksanaan 
Khalifah Umar bin Abdul Azis dalam  
pemerintahan  bani  Umayah di Damaskus  
sebagai  contoh bagi  para  pemimpin masa  
sekarang 

1.4 Menghayati  perilaku  cinta ilmu pengetahuan  
dari  Khalifah  Umar bin Abdul Azis 

1.5 Menghayati sikap keberanian dari Khalifah 
Walid bin Abdul Malik  ketika  terjadi proses 
Islamisi di Andalusia 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja 
sama, toleran, damai) santun, 
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

 

2.1 Meneladani perilaku jujur  Khalifah  Umar bin 
Abdul  Azis  dalam pemerintahan  bani Umaiyah 
Damaskus  sebgai inplementasi  dari  akhlakul 
karimah 

2.2 Membiasakan bersikap sabar sebagaimana 
dicontohkan  Khalifah  al-Walid  

2.3 Membiasakan perilaku kompetitif  sebagaimana 
dicontohkan oleh Khalifah Muawiyah 

2.4 Meneladani sikap toleran Khalifah  Abdul Malik 
bin Marwan   pada  saat interaksi dengan  
masyarakat   

2.5 Memiliki sikap semangat mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan  kerja keras sebagai 
implementasi dari masa kejayaan Islam  periode  
klasik 

2.6 Membiasakan perilaku kreatif, inovatif, dan 
produktif dari khalifah-khalifah bani Umayah  
sebagai implementasi dari sejarah peradaban 
Islam di era modern. 

3. Memahami, merapkan, dan 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab phenomena dan kejadian, 

3.1 Menganalisis  proses  lahirnya  bani  Umayyah   
di Damaskus 

3.2 Mengklasifikasi fase-fase pemerintahan dinasti 
bani Umayah di Damaskus 

3.3 Menganalisis kebijakan-kebijakan  
pemerintahan khalifah pertama bani Umayyah  
Damaskus, Muawiyah bin Abi Sufyan   

3.4 Mengidentifikasi  kebijakan-kebijakan  khalifah  
pada masa   pemerintahan Marwan bin Hakam    

3.5 Mendeskripsikan prestasi khalifah-khalifah 
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serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah  

terkenal dari  bani Umayyah di Damaskus 
3.6 Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab  

runtuhnya  bani  Umayyah  Damaskus 
3.7 Mengklasifikasi kelebihan dan kekurangan 

sistem pemerintahan bani Umayah 
3.8 Mendeskripsikan proses kodifikasi hadis pada 

masa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul 
Azis 

3.9 Menganalisis faktor pemicu munculnya 
pemberontakan pada masa  pemerintahan bani 
Umayyah  di Damaskus 

3.10 Mengidentifikasi proses perkembangan  
peradaban  ilmu pengetahuan Islam masa  
Umayah Damaskus 

3.11 Memahami kontribusi tokoh-tokoh ilmu 
pengetahuan pada  masa pemerintahan bani 
Umayah di Damaskus 

3.12 Mendeskripsikan  pusat-pusat  peradaban Islam 
pada masa pemerintahan bani Umayah  
Damaskus 

3.13 Mengidentifikasi peninggalan–peninggalan 
peradaban Islam masa pemeritahan bani 
Umayah 

3.14 Mendeskripsikan dengan singkat proses 
berakhirnya bani Umayah Damaskus 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah 
keilmuan  

4.1 Menceritakan proses berdirinya dinasti bani 
Umayah 

4.2 Menceritakan keutamaan profil Khalifah Umar 
bin Abdul Azis 

4.3 Memetakan keberhasilan-keberhasilan yang 
dicapai pada masa bani Umayah 

4.4 Menceritakan proses berakhirnya dinasti bani 
Umayah 

 
 

D.4. KELAS XI SEMESTER GENAP  
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerima dan menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya  

1.1. Meyakini bahwa berdakwah adalah kewajiban 
setiap muslim 

1.2. Menghayati nilai-nilai kepribadian  dari  para 
khalifah pada masa bani Abbasiyah 

1.3. Menyadari pentingnya sikap  adil  Khalifah  Abu 
Jakfar al-Mansur dalam  pemerintahan  bani 
Abbasiyah sebagai contoh bagi kepemimpinan       
pemerintahan  sekarang 

1.4. Menyadari pentingnya perilaku cinta ilmu 
pengetahuan dari Khalifah Harun ar-Rasyid 
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1.5. Menghayati perilaku jujur dari Khalifah Abu  
Ja’far al-Mansur sebagai implementasi dari  
akhlakul  krimah 

2. Menghayati dan Mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

 

2.1. Meneladani perilaku berani Khalifah Abu Abas  
as-Saffah dalam memberantas musuh-musuh 
pemerintahan 

2.2. Membiasakan perilaku sabar dari Khalifah  Al-
Amin sebagai teladan dalam masyarakat Islam 
sekarang dan akan datang 

2.3. Membiasakan perilaku kompetitif Khalifah Al-
Muktasim sebagai contoh bagi masyarakat  
Islam 

2.4. Memiliki sikap toleran sebagaimana 
dicontohkan oleh para khalifah  Abbasiyah 

2.5. Memiliki sikap semangat menumbuh 
kembangkan ilmu pengetahuan dan  kerja keras  
sebagai inplementasi  kejayaan peradaban Islam 
klasik 

2.6. Menunjukkan perilaku kreatif, inovatif, dan 
produktif sebagai implementasi dari sejarah  
peradaban era modern 

3. Memahami, merapkan, dan 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab phenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1 Menganalisis proses lahirnya bani Abbasiyah di 
Bagdad 

3.2 Mengklasifikasi fase-fase pemerintahan bani  
Abbasiyah di Bagdad     

3.3 Menganalisis mengenai kebijakan-kebijakan  
pemerintahan khalifah kedua pemerintahan 
Abbasiyah  (Abu Ja’far al-Mansur) 

3.4 Mendeskripsikan prestasi kultural masa  
pemerintahan  Harun ar-Rasyid 

3.5 Memahami karakteristik umum sistem 
pemerintahan bani Abbasiyah 

3.6 Menganalisis faktor-faktor penyebab runtuhnya  
bani Abbasiyah   

3.7 Mendeskripsikan proses berkembangnya ilmu 
pengetahuan pada masa Abbasiyah 

3.8 Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab 
munculnya pemberontakan-pemberontakan pada 
masa  pemerintahan bani Abbasiyah    

3.9 Mengklasifikasi perkembangan ilmu 
pengetahuan Islam pada masa Abbasiyah 

3.10 Memahami kontribusi tokoh-tokoh ilmu 
pengetahuan pada masa pemerintahan 
Abbasiyah 

3.11 Mengidentifikasi pusat-pusat peradaban Islam 
masa  pemerintahan  Abbasiyah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji, 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 

4.1. Menceritakan sejarah berdirinya bani Abbasiyah 
4.2. Memetakan keberhasilan-keberhasilan yang 

dicapai pada masa bani Abbasiyah 
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pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah 
keilmuan 

4.3. Memetakan faktor-faktor penyebab kemunduran 
pada masa bani Abbasiyah 

4.4. Menceritakan sejarah runtuhnya bani Abbasiyah 

 
D.5. KELAS XII SEMESTER GANJIL  

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR  
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1 Meyakini bahwa berdakwah adalah kewajiban 

setiap muslim 
1.2 Menghayati nilai-nilai perjuangan  dari tokoh-

tokoh pembaharuan dunia Islam sebagai 
implementasi dari  kewajiban berdakwah  dalam  
Islam 

1.3 Meyakini sikap akhlakul karimah dari tokoh  
Muhammad Abduh pembaharuan dunia Islam  
sebagai suri teladan bagi  genarasi Islam masa kini 

1.4 Menghayati  sikap  kegigihan belajar  dari  tokoh-
tokoh pembaharuan dunia Islam Muhammad   
Iqbal sebagai implementasi  kewajiban belajar  
bagi umat  Islam 

1.5 Meyakini  perilaku  berdakwah dari Wali Sanga  
sebagai suri teladan bagi generasi muda Islam  
zaman sekarang  dan zaman  akan datang 

1.6 Menghayati nilai-nilai positif yang diwariskan 
Wali Sanga dan tokoh pembaharu dunia Islam 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung  
jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai) santun, 
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

2.1.  Menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan 
sehari-hari dari tokoh-tokoh pembaharu dunia Islam    

2.2. Menunjukkan sikap kritis dan demokratis  dari 
tokoh-tokoh pembaruan Islam Indonesia  sebagai 
implementasi dari pemahaman terhadap  
demokrasi Islam 

2.3. Membiasakan sikap mawas diri dan taat beribadah 
sebagai bentuk sikap meneladani para khalifah 
Abbasiyah 

2.4. Menunjukkan sikap optimis Wali Sanga dalam 
berdakwah sebagai penyemangat para generasi 
muda Islam sekarang 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural , dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 

3.1 Menganalisis sejarah pembaharuan atau  
modernsasi  Islam di dunia 

3.2 Mengidentifikasi latar belakang lahirnya gerakan 
pembaharuan Islam  di dunia 

3.3 Menklasifikasi macam-macam gerakan  
pembaharuan dunia Islam 

3.4 Mendiskusikan pemikiran-pemikiran 
pembaharuan  dunia Islam    

3.5 Mengidentifikasi nilai-nilai perjuangan dari  
gerakan pembaharuan dunia Islam   
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penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang  kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 
 

3.6 Mendeskripsikan sejarah masuknya Islam di 
Indonesia 

3.7 Memahami jalur masuknya Islam di Indonesia 
3.8 Menganalisis strategi dakwah dan perkembangan 

Islam di Indonesia 
3.9 Mengidentifikasi kiprah masing-masing Wali 

Sanga dalam penyebaran Islam 
3.10 Menganalisis strategi dakwah yang  

dikembangkan  oleh  Wali Sanga  di Indonesia 
3.11 Memahami sejarah perkembangan kerajaan  

Islam awal  di Indonesia 
3.12 Menganalisis peranan kerajaan-kerajaan awal 

Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia 
3.13 Mengenal tokoh Islam  awal di Indonesia  dan 

peranan mereka  dalam perkembangan Islam 
3.14 Mendiskusikan peran dan kontribusi tokoh-tokoh  

ilmu pengetahuan Islam di Indonesia 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta  dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1. Menceritakan pendekatan dakwah yang 
dilakukan  oleh  saudagar-saudagar Arab  ketika 
pertama kali masuk di wilayah Indonesia 

4.2. Menyajikan hikmah dan manfaat  dari warisan 
peradaban dunia Islam bagi masyarakat  Islam  
masa kini dan masa akan datang 

4.3. Membuat peta konsep mengenai nilai-nilai 
gerakan pembaharuan 

4.4. Menceritakan pendekatan dakwah yang 
dilakukan oleh Wali Sanga 

 
D.6. KELAS XII SEMESTER GENAP  

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR  
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1 Meyakini bahwa berdakwah adalah kewajiban 

setiap muslim 
1.2 Menghayati nilai-nilai perjuangan  dari tokoh-

tokoh  Islam  dunia  sebagai implementasi dari  
kewajiban berdakwah  dalam  Islam 

1.3 Menyadari pentingnya sikap  ahlakul karimah  
dari tokoh pembaharuan Islam Amerika, Elijah 
Muhammad sebagai  suri teladan bagi generasi 
Islam masa kini   

1.4 Menyadari urgensi sikap gigih berjuang dari  
tokoh DR. Sauki Futaki pembaharuan Islam  
Jepang sebagai implementasi kewajiban belajar  
bagi umat  Islam    

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 

2.1. Menampilkan perilaku jujur dalam kehidupan 
sehari-hari  sebagaimana dipraktekkan  tokoh-tokoh  
pembaharuan dunia Islam     

2.2. Membiasakan sikap kritis dan demokratis sebagai 
implementasi meneladani tokoh  pejuang Islam   
Filipina  
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bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

 

2.3. Membiasakan sikap optimis seperti yang 
dicontohkan Elijah Muhammad dalam berdakwah  
di Amerika   

2.4. Memiliki sikap semangat melakukan penelitian di 
bidang ilmu pengetahuan dari tokoh-tokoh ilmu  
pengetahuan dunia Islam sebagai implementasi dari 
kecintaan terhadap perkembangan Islam di dunia  

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang  kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 
  

3.1. Mendeskripsikan sejarah perkermbangan Islam di 
Thailand   

3.2. Menganalisis jalur masuknya Islam di kepulawan 
Sulu  Filipina 

3.3. Mendeskripsikan sejarah masuknya Islam di 
Malaysia 

3.4. Mendeskripsikan sejarah masuknya Islam di 
Brunei Darussalam 

3.5. Mendeskripsikan sejarah masuknya Islam di 
Benua Afrika 

3.6. Mendeskripsikan sejarah masuknya Islam di 
Benua Amerika 

3.7. Mendeskripsikan sejarah masuknya Islam di 
Benua Australia 

3.8. Mendiskusikanpemikiran-pemikiran muballig 
Islam di Amerika dan Eropa   

3.9. Menganalisis nilai-nilai perjuangan dari  
organisasi-organisasi Islam Amerika, Eropa, 
Australia, dan  Afrika 

3.10. Mengenal  tokoh-tokoh  ilmu pengetahuan  Islam 
dunia modern  zaman sekarang 

3.11. Mengidentifikasi pusat-pusat peradaban Islam  
dunia  modern zaman sekarang 

3.12. Menganalisis faktor-faktor kemajuan dan  
kemunduran peradaban Islam di dunia 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta  dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1.  Menceritakan secara umum mengenai 
perkembangan umat Islam di beberapa negara 
Asia Tenggara 

4.2.  Memetakan tokoh-tokoh pejuang Islam yang ada 
di Amerika dan Australia 

4.3.  Membuat peta konsep mengenai faktor-faktor 
penghambat dalam penyebaran Islam di Amerika, 
Eropa, dan Australia 

 
F.BAHASA ARAB 
F.1. KELAS X SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR  
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1 Menyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa 

Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar 

2. Menghayati dan mengamalkan 2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam 
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perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru 
dan teman 

2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman 

2.3 Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta damai, dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural , dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang  kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan :  

 ىف احلياة املدرسة؛ ىف العامة املرافق الشخصية؛ البيانات

 الطالب سكن وىف األسرة

 baik secara lisan maupun tertulis 
3.2 Melafalkan kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan :  

 ىف  احلياة املدرسة؛ ىف العامة املرافق الشخصية؛ البيانات

 الطالب سكن وىف األسرة

 
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, 

frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : 

  احلياة املدرسة؛ ىف العامة املرافق الشخصية؛ البيانات

 الطالب سكن وىف األسرة ىف

 baik secara lisan maupun tertulis 
3.4 Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait topik : 

  احلياة املدرسة؛ ىف العامة املرافق الشخصية؛ البيانات

 الطالب سكن وىف األسرة ىف

 yang sesuai dengan konteks penggunaannya 

4. Mengolah, menalar, menyaji, 
dan mencipta  dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 

4.1 Melakukan dialog  sederhana sesuai konteks dengan 
tepat dan lancar terkait topik : 

  احلياة املدرسة؛ ىف العامة املرافق الشخصية؛ البيانات

 الطالب سكن وىف األسرة ىف

 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks 
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kaidah keilmuan dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks 

 
4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  

tentang : 

  احلياة املدرسة؛ ىف العامة املرافق شخصية؛ال البيانات

 الطالب سكن وىف األسرة ىف

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks 

4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi terkait topik : 

  احلياة املدرسة؛ ىف العامة املرافق الشخصية؛ البيانات

 الطالب سكن وىف األسرة ىف

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan 
konteks 

Tarkib: ؛)الالم مبعىن واإلضافة والضمائر بأل(واملعرفة النكرة 

 الفعل( واخلرب )ضمائر( املبتدأ ؛)صفة( واخلرب دأاملبت

 )املضارع

 
F.2.KELAS X SEMESTER GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR  
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1 Menyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa 

Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 

2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru 
dan teman 

2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, 
dan bertanggung jawab dalam melaksanakan 
komunikasi transaksional dengan guru dan teman 

2.3 Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta damai, dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan :  
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prosedural , dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang  kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 
 

 املهنة واحلياة؛ املهنة واملعرض؛ الطالب هوايات

  الطالب سكن وىف األسرة ىف والنظام احلياة
 baik secara lisan maupun tertulis 
3.2 Melafalkan kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan dengan :  

 املهنة واحلياة؛ املهنة واملعرض؛ الطالب هوايات

 الطالب سكن وىف األسرة ىف ياةوالنظام احل

3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan : 

 املهنة واحلياة؛ املهنة واملعرض؛ الطالب هوايات

 الطالب سكن وىف األسرة ىف والنظام احلياة

 baik secara lisan maupun tertulis 
3.4 Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait topik 
: 

 املهنة واحلياة؛ املهنة واملعرض؛ الطالب هوايات

 الطالب سكن وىف األسرة ىف والنظام احلياة

 yang sesuai dengan konteks penggunaannya 
 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta  dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1 Melakukan dialog  sederhana sesuai konteks dengan 
tepat dan lancar terkait topik : 

 املهنة واحلياة؛ املهنة واملعرض؛ الطالب هوايات

 الطالب سكن وىف األسرة ىف والنظام احلياة

 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
konteks 

4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  
tentang : 

 املهنة واحلياة؛ املهنة واملعرض؛ الطالب اتهواي

 الطالب سكن وىف األسرة ىف والنظام احلياة

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
konteks 

4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi terkait topik : 
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 املهنة واحلياة؛ املهنة واملعرض؛ الطالب هوايات

 dengan الطالب سكن وىف األسرة ىف والنظام احلياة

memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks 

Tarkib: معي؛/عندي ليس اجلر؛ حروف معاين املصدر؛ 

 العطف ؛)املضارع(خرب) + ضمائراجلمع(مبتدأ

 
F.3.KELAS XI SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR  
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1 Menyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa 

Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru 
dan teman 

2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, 
dan bertanggung jawab dalam melaksanakan 
komunikasi transaksional dengan guru dan teman 

2.3 Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta damai, dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural , dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang  kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 
 

3.1  Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan :  

 النظافة الصحية؛ الرعاية والصحة؛ املراهقني آمال

 اإلسالم يف
 baik secara lisan maupun tertulis 
3.2. Melafalkan kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan dengan :  

 النظافة الصحية؛ الرعاية والصحة؛ املراهقني آمال

 اإلسالم يف

3.3  Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan : 

 النظافة الصحية؛ الرعاية والصحة؛ املراهقني آمال
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 اإلسالم يف

 baik secara lisan maupun tertulis 
3.4 Membuat analisis sederhana unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait 
topik : 

 النظافة الصحية؛ الرعاية والصحة؛ املراهقني آمال

 اإلسالم يف

 yang sesuai dengan konteks penggunaannya 

4. Mengolah, menalar, menyaji, 
dan mencipta  dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1 Melakukan dialog  sederhana sesuai konteks dengan 
tepat dan lancar terkait topik : 

 افةالنظ الصحية؛ الرعاية والصحة؛ املراهقني آمال

 اإلسالم يف

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
konteks 

4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  
tentang : 

 النظافة الصحية؛ الرعاية والصحة؛ املراهقني آمال

 اإلسالم يف

 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
konteks 

4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi terkait topik : 

 النظافة الصحية؛ الرعاية والصحة؛ املراهقني آمال

 اإلسالم يف

 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
dengan konteks 

Tarkib: واإلضافة املفرد النعت به؛ واملفعول الفاعل الفعل و أن 

 الرتكيـبني بني واملقارنة املعنوية

 

F.4.KELAS XI SEMESTER GENAP 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR  

1. Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya. 

1.1 Menyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa 
Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi 
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internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 

2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru 
dan teman 

2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman 

2.3 Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta damai, dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural , dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang  kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan :  

 لعبادة التسهيالت واالجتماعية؛ العامة التسهيالت

 والطبيعية الثقافية السياحة معامل اهللا؛
 baik secara lisan maupun tertulis 
3.2 Melafalkan kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan :  

 اهللا؛ لعبادة التسهيالت واالجتماعية؛ العامة التسهيالت

  والطبيعية الثقافية السياحة معامل

3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, 
frase, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
: 

 لعبادة التسهيالت واالجتماعية؛ العامة التسهيالت

 والطبيعية الثقافية السياحة معامل اهللا؛

 baik secara lisan maupun tertulis 
3.4 Membuat analisis sederhana unsur kebahasaan, struktur 

teks dan unsur budaya dari teks terkait topik : 

 لعبادة التسهيالت واالجتماعية؛ العامة التسهيالت

 والطبيعية الثقافية السياحة معامل اهللا؛

 yang sesuai dengan konteks penggunaannya 

4. Mengolah, menalar, menyaji, 
dan mencipta  dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 

4.1 Melakukan dialog  sederhana sesuai konteks dengan 
tepat dan lancar terkait topik : 

 لعبادة التسهيالت واالجتماعية؛ العامة التسهيالت

 والطبيعية الثقافية السياحة معامل اهللا؛
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menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 

4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  
tentang : 

 لعبادة التسهيالت واالجتماعية؛ العامة سهيالتالت

 والطبيعية الثقافية السياحة معامل اهللا؛

 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks 

4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi terkait topik : 

 لعبادة التسهيالت واالجتماعية؛ العامة التسهيالت

 والطبيعية الثقافية السياحة معامل اهللا؛

 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan 
konteks 

Tarkib: وحبرفني حبرف املزيد الثالثي والفعل الفعلية؛ اجلملة 

 واملفعول الفاعل اسم األمر؛ ؛فعل)استفعل(أحرف وبثالثة

 وغريالثالثي الثالثي

 
 
F.5.KELAS XII SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR  
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1 Menyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa 

Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru 
dan teman 

2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman 

2.3 Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta damai, dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan :  
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prosedural , dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang  kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

 من اإلسالمية؛ والثقافة الرحالت اإلسالمية؛ احلضارة

 )اخلطاب بن وعمر سينا وابن البخاري( اإلسالم رجال
 baik secara lisan maupun tertulis 
3.2 Melafalkan kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan :  

 من اإلسالمية؛ والثقافة الرحالت اإلسالمية؛ احلضارة

 )اخلطاب بن وعمر سينا وابن البخاري( اإلسالم رجال
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, 

frase, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
: 

 من اإلسالمية؛ والثقافة الرحالت اإلسالمية؛ احلضارة

 )اخلطاب بن وعمر سينا وابن البخاري( اإلسالم رجال
 baik secara lisan maupun tertulis 
3.4 Membuata analisis sederhana unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait topik : 

 من اإلسالمية؛ والثقافة الرحالت اإلسالمية؛ احلضارة

 )اخلطاب بن وعمر سينا وابن البخاري( اإلسالم رجال

 yang sesuai dengan konteks penggunaannya 

4. Mengolah, menalar, menyaji, 
dan mencipta  dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1 Melakukan dialog  sederhana sesuai konteks dengan 
tepat dan lancar terkait topik : 

 من اإلسالمية؛ والثقافة الرحالت اإلسالمية؛ احلضارة

 )اخلطاب بن وعمر سينا وابن البخاري( اإلسالم رجال

 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 

4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  
tentang : 

 من اإلسالمية؛ والثقافة الرحالت اإلسالمية؛ احلضارة

 )اخلطاب بن وعمر سينا وابن البخاري( اإلسالم رجال

 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks 

4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi terkait topik : 

 من اإلسالمية؛ والثقافة الرحالت اإلسالمية؛ احلضارة
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 )اخلطاب بن وعمر سينا وابن البخاري( اإلسالم رجال
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks 

dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan 
konteks 

Tarkib: التعليل؛الفعل والم ولن بأن املنصوب املضارع الفعل 

 املبين الفعل األمر؛ والم الناهية وال بلم ا�زوم املضارع

 الفاعل ونائب للمجهول

 
F.6.KELAS XII SEMESTER GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR  
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1 Menyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa 

Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru 
dan teman. 

2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, 
dan bertanggung jawab dalam melaksanakan 
komunikasi transaksional dengan guru dan teman. 

2.3 Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta damai, dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural , dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang  kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan :  

 اخلالق عن والبحث إبراهيم اإلسالم؛ األعياديف
 baik secara lisan maupun tertulis 
3.2 Melafalkan kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan dengan :  

  اخلالق عن والبحث إبراهيم اإلسالم؛ األعياديف

3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, 
frase, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan 
dengan : 

 اخلالق عن والبحث إبراهيم اإلسالم؛ األعياديف

 baik secara lisan maupun tertulis 
3.4 Membuat analisis sederhana unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait topik 
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: 

 اخلالق عن والبحث براهيمإ اإلسالم؛ األعياديف

 yang sesuai dengan konteks penggunaannya 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta  dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1 Melakukan dialog  sederhana sesuai konteks dengan 
tepat dan lancar terkait topik : 

 اخلالق عن والبحث إبراهيم اإلسالم؛ األعياديف

 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
konteks 

4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  
tentang : 

 اخلالق عن والبحث إبراهيم اإلسالم؛ األعياديف

 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
konteks 

4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi terkait topik : 

 اخلالق عن والبحث إبراهيم اإلسالم؛ األعياديف

 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
dengan konteks 

Tarkib:  واملفعول املطلق املفعول – األمساء ملرفوعات اجعةمر 

 األمساء لسائرمنصوبات مراجعة – ألجله

 
PEMINATAN  ILMU-ILMU KEAGAMAAN 
A. TAFSIR - ILMU TAFSIR 
A.1.KELAS X, SEMESTER GANJIL    
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya  
 

1.1. Meyakini kebenaran Al-Qur’an yang harus 
diterima dan diamalkan dalam kehidupan sehari-
hari 

1.2. Menghayati tafsir, ta’wrl, terjemah dan ilmu tafsir  
1.3. Menghayati sejarah penafsiran Al-Qur'an pada 

periode Nabi Muhammad saw., sahabat, tabiin 
dan periode pembukuan tafsir (tadwrn)  

1.4. Menyakini nilai-nilai asbwbun-nuzyl Al-Qur’an  
1.5. Menyadari pentingnya nilai-nilai munwsabah 

dalam menafsirkan Al-Qur’an 
2. Mengembangkan perilaku (jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli, 
santun, ramah lingkungan, 
gotong royong, kerjasama, cinta 

2.1. Memiliki sikap sebagaimana yang terkandung 
dalam Al-Qur’an 

2.2. Memiliki sikap sebagaimana seorang mufassir 
pada masa Nabi Muhammad saw., sahabat, tabiin, 
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damai, responsif dan pro-aktif) 
dan menunjukan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

dan masa tadwrn dalam menafsirkan Al-Qur’an 
2.3. Meneladani adab dan syarat seorang mufassir 

dalam menafsirkan Al-Qur’an dengan 
memperhatikan asbwbun-nuzyl Al-Qur’an  

2.4. Meneladani adab dan syarat seorang mufassir 
dalam menafsirkan Al-Qur’an dengan 
memperhatikan munwsabah Al-Qur'an 

3. Memahami, menerapkan dan 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural 
dalam ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1. Memahami pengertian Al-Qur’an  
3.2. Memahami pengertian ilmu tafsir,tafsir, ta’wrl dan 

terjamah Al-Qur’an 
3.3. Mengetahuisejarah tafsir pada periode Nabi 

Muhammad saw. dan sahabat, tabiin, dan periode 
pembukuan (tadwrn) 

3.4. Memahami asbwbun-nuzyl dalam menafsirkan al-
Qur'an. 

3.5. Memahami munwsabah dalam menafsirkan al-
Qur'an. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1. Mendeskripsikan pengertian Al-Qur’an 
4.2. Menunjukkan contoh ilmu tafsir, tafsir, ta’wil dan 

tarjamah  Al-Qur’an 
4.3. Menceritakan sejarah penafsiran Al-Qur’an pada 

periode Nabi Muhammad SAW,Sahabat, Tabi’in 
dan tadwrn  

4.4. Menunjukkan contoh beberapa asbwbun-nuzyl 
dalam menafsirkan Al-Qur'an 

4.5. Menunjukkan contoh munwsabah dalam 
menafsirkan Al-Qur'an 

 
A.2.KELAS X SEMESTER GENAP   

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya  
 

1.1. Menghayati hikmah nwsikh dan mansykh Al 
Qur’an 

1.2. Menghayati nilai-nilai qirw’wt Al-Qur'an 
1.3. Menyadari nilai-nilai kaidah tafsir dalam 

menafsirkan Al-Qur’an 
1.4. Menghayati nilai-nilai metode tafsir Al-

Qur’an bil ma’fur dan tafsir Al-Qur’an bir 
ra’yi 

1.5. Menghayati hikmah corak tafsir Al-Qur’an; 
 taplrli (analitis), maudy‘i (tematik), 
ijmwli (global) dan muqarrin (perbandingan)   

2. Mengembangkan perilaku (jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli, 
santun, ramah lingkungan, gotong 
royong, kerjasama, cinta damai, 

2.1. Memiliki adab dan syarat seorang mufassir 
dalam menafsirkan Al-Qur’an dengan 
memperhatikan naskh Al Qur’an 

2.2. Meneladani adab dan syarat seorang mufassir 
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responsif dan pro-aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

 

dalam menafsirkan Al-Qur’an dengan 
memperhatikan qirw’wt Al-Qur'an 

2.3. Memiliki adab dan syarat seorang mufassir 
dalam menafsirkan Al-Qur’an dengan 
memperhatikan kaidah-kaidah penafsiran 
dalam memahami Al-Qur’an  

1.6. Memiliki adab dan syarat seorang mufassir 
dalam menafsirkan Al-Qur’an dengan 
memperhatikan metode penafsiran Al-Qur’an 
bil ma’fur dan bir ra’yi 

2.4. Memiliki adab dan syarat seorang mufassir 
dalam menafsirkan Al-Qur’an dengan 
memperhatikan corak tafsir Al-
Qur’an; taplrli (analitis), maudy‘i (tematik), 
ijmwli (global) dan muqarrin (perbandingan) 

3. Memahami, menerapkan dan 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural dalam ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural 
pada bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah 

3.1. Memahami naskh Al-Qur’an dalam 
menafsirkan Al-Qur’an 

3.2. Memahami qirw’wt Al-Qur’an dalam 
menafsirkan Al-Qur’an 

3.3. Memahami kaidah-kaidah dalam 
menafsirkan Al-Qur’an; jama’, mufrad, 
mukakkar, mu’annaf, iamrr, nakirah, 
ma’rifah, suwl wal jawwb 

3.4. Memahami metode tafsir Al-Qur’an bil 
ma’fur dan bir ra’yi serta mengenal contoh-
contohnya 

3.5. Memahami corak tafsir Al-Qur’an; 
taplrli (analitis), maudy‘i (tematik), 
ijmwli (global) dan muqarrin (perbandingan) 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan 
dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah 
keilmuan 

4.1. Menunjukkan contoh naskh Al-Qur’an dalam 
menafsirkan Al-Qur’an 

4.2. Menunjukkan contoh qirw’wt Al-Qur’an yang 
sahih 

4.3. Menunjukkan contoh kaidah dalam 
menafsirkan Al-Qur’an 

4.4. Menunjukkan contoh kitab tafsir yang 
menggunakan metode bil ma’fur dan bir-
ra’yi 

4.5. Menunjukkan contoh kitab tafsir bercorak 
Al-Qur’an;  taplrli (analitis), 
maudy‘i (tematik), ijmwli (global) dan 
muqarrin (perbandingan) 

 
A.3.KELAS XI SEMESTER GANJIL    

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya  
 

1.1. Menghayati  kandungan Al-Qur’an tentang 
taat kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya 

1.2. Meyakini kebenaran kandungan Al-Qur’an 
tentang taat kepada Allah dan Rasul-Nya 

1.3. Menghayati kandungan Al-Qur’an tentang 
kebesaran dan kekuasaan Allah 
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1.4. Menghayati kandungan Al-Qur’an tentang 
syukur atas nikmat Allah 

1.5. Menghayati kandungan Al-Qur’an tentang 
perilaku amar ma’ryf nahi munkar 

2. Mengembangkan perilaku (jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli, 
santun, ramah lingkungan, gotong 
royong, kerjasama, cinta damai, 
responsif dan pro-aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan 
bangsa dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

2.1. Memiliki sikaptaat kepada Allah dan Rasul-
Nya sesuai kandungan Al-Qur’an dalam 
Surah an-Nyr/24: 54; dan Surah an-Nisw’ /4: 
80  

2.2. Memiliki sikap kebesaran dan kekuasaan 
Allah sesuai kandungan Al-Qur’an dalam 
an-Napl/16: 65-70, Surah al-Baqarah/2: 164; 
Surah an-Napl/16:72; Q.S. al-Isrw’/17: 12; 
dan  Surah al-Anbiyw’/21: 30 

2.3. Memiliki sikap bersyukur atas nikmat Allah 
sesuai kandungan Al-Qur’an dalam Surah  
az-Zukhruf/43: 9-13, dan  Surah al-
’Ankabyt/29: 17 

2.4. Memiliki sikap amar ma’ryf nahi munkar 
sesuai kandungan Al-Qur’an dalam Surah 
qli ʻImrwn/3: 104; Surah al- Mw’idah/5: 78-
80; Surah as-aaff/61:3 

3. Memahami, menerapkan, dan 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab 
phenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural 
pada bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah 

3.1. Memahami kandungan Al-Qur’an tentang 
taat kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya dalam 
Surah an-Nyr/24: 54; Surah an-Nisw’ /4: 80  

3.1. Memahami kandungan Al-Qur’an tentang 
kebesaran dan kekuasaan Allah dalam Surah 
an-Napl/16: 65-70, Surah al-Baqarah/2: 164; 
Surah an-Napl/16:72; Surah al-Isrw’/17: 12; 
dan Q.S. al-Anbiyw’/21:30 

3.2. Memahami kandungan Al-Qur’an tentang 
syukur atas nikmat Allah dalam surah az-
Zukhruf/43: 9-13, dan Surah al-’Ankabyt/29: 
17 

3.3. Memahami kandungan Al-Qur’an tentang 
amar ma’ruf nahi munkar dalam Surah qli 
‘Imrwn/3: 104; Surah al- Mw’idah/5: 78-80; 
Surah as-aaff/61:3 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan 

4.1. Menunjukkan contoh perilaku orang-orang 
yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya sesuai 
kandungan Al-Qur’an Surah an-Nyr/24: 54; 
dan Q.S. an-Nisw’ /4: 80  

4.1. Menunjukkan contoh tanda-tanda kebesaran 
dan kekuasaan Allah sesuai dengan 
kandungan Al-Qur’an Surah an-Napl/16: 65-
70, Surah al-Baqarah/2: 164; Surah an-Napl 
/16:72; Surah al-Isrw’/17: 12; dan  Surah al-
Anbiyw’/21:30  

4.2. Mempresentasikan cara-cara syukur atas 
nikmat Allah sesuai kandungan Al-Qur’an 
surah az-Zukhruf (43): 9-13, dan  Surah al-
’Ankabyt/29: 17  

4.3. Menujukkan contoh penerapan amar maʻryf 
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nahi munkar dalam kehidupan sehari-hari 
sesuai Al-Qur’an Surah qli ‘Imrwn/3: 104; 
Surah al- Mw’idah (5): 78-80; Surah as-
aaff/61:3 

A.4.KELAS XI, SEMESTER GENAP   
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya  

 

1.1 Menyadari pentingnya membaca Al-Qur’an 
dengan tartil dalam kehidupan sehari-hari 

1.2 Menghayati kandungan Al-Qur’an tentang 
makanan yang halal dan yang haram 

1.3 Menghayati kandungan Al-Qur’an tentang pola 
hidup sederhana dan perintah menyantuni para 
duafa 

1.4 Menghayati kandungan Al-Qur’an tentang 
pemanfaatan kekayaan alam  

1.5 Menghayati kandungan Al-Qur’an tentang ujian 
dan cobaan 

1.6 Menghayati kandungan Al-Qur’an tentang 
toleransi dan etika pergaulan  

2. Mengembangkan perilaku (jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli, 
santun, ramah lingkungan, gotong 
royong, kerjasama, cinta damai, 
responsif dan pro-aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

2.1. Memiliki sikap yang sesuai kandungan Al-Qur’an 
tentang makanan yang halal dan yang haram 
dalam Surah al-Baqarah/2: 172-173, Surah  al-
Mw’idah/5: 87-88, Surah an-Napl/16: 66, 68-69, 
Surah al-Baqarah/2: 219, Surah al- Mw’idah/5: 
90-91  

2.2. Memiliki sikap sederhana sesuai kandunganAl-
Qur’an dalam Surah  al-Qasas/28: 79-82;  Surah 
al-Isrw’/17: 26-27, 29-30, Surah al-Baqarah/2: 177 

2.3. Memiliki sikap melestarikan alam sesuai 
kandungan Al-Qur’an dalam Surah al-Baqarah/2: 
267-268, Surah al-Ma’wrij /70: 19-25 

2.4. Memiliki sikap sabar dalam menghadapi 
bermacam-macam kondisi dan situasi sesuai 
kandungan Al-Qur’an dalam Surah al-Baqarah/2: 
155 

2.5. Memiliki sikap toleransi dan etika pergaulan 
sesuai kandungan Al-Qur’an dalam Surah al-
Kwfiryn: 1-6; Surah Yynus: 40-41; Surah al-Kahf: 
29; surah al-oujurwt: 10-13; Surah qli ‘Imrwn: 
103, Surah al-Mujwdilah: 11 

3. Memahami, menerapkan, dan 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural, 
dan metakognitif berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
phenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 

3.1 Memahami kandungan Al-Qur’an tentang 
makanan yang halal dan yang haram dalam Surah 
al-Baqarah/2: 172-173, Surah al-Mw’idah/5: 87-88, 
Surah an-Napl/16: 66, 68-69, Surah al-Baqarah /2: 
219, Surah al-Mw’idah /5: 90-91 

3.2 Memahami kandungan Al-Qur’an tentang pola 
hidup sederhana dan perintah menyantuni para 
duafa dalam Surah al-Qasas/28: 79-82;  Surah al-
Isrw’/17: 26-27, 29-30, Surah al-Baqarah/2: 177 

3.3 Memahami kandungan Al-Qur’an tentang 
pemanfaatan kekayaan alam dalam surah Surah al-
Baqarah/2: 267-268, Surah al-Ma’wrij /70: 19-25 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.4 Memahami kandungan Al-Qur’an tentang ujian 
dan cobaan dalam Surah al-Baqarah/2: 155 

3.5 Memahami kandungan Al-Qur’an tentang toleransi 
dan etika pergaulan dalam Surah al-Kwfiryn: 1-6; 
Surah Yynus: 40-41; Surah al-Kahf: 29; Surah al- 
oujurwt: 10-13; Surah qli ‘Imrwn: 103, Surah al-
Mujwdilah: 11 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1. Menunjukkan contoh makanan dan minuman 
yang halal dan yang haram sesuai kandungan Al-
Qur’an surah al-Baqarah (2): 172-173, Surah al-
Baqarah/2: 172-173, Surah al-Mw’idah/5: 87-88, 
Surah an-Napl/16: 66, 68-69, Surah al-Baqarah 
/2: 219, Surah al-Mw’idah /5: 90-91 

4.2. Mempresentasikan pola hidup sederhana dan 
menyantuni  duafa sesuai kandungan Al-Qur’an 
Surah al-Qasas/28: 79-82;  Surah al-Isrw’/17: 26-
27, 29-30, Surah al-Baqarah/2: 177 

4.3. Menunjukkan contoh prilaku orang yang 
memanfaatkan kekayaan alam sesuai kandungan 
Al-Qur’an surah al-Baqarah /2: 267-268, Surah 
al-Ma’wrij (70): 19-25  

4.4. Mempresentasikan perilaku sabar dalam 
menghadapi ujian dan cobaan sesuai kandungan 
Al-Qur’an Surah al-Baqarah /2: 155 

4.5. Menunjukkan contoh perilaku bertoleransi dan 
beretika dalam pergaulan sesuai kandungan Al-
Qur’an Surah al-Kwfiryn: 1-6; Surah Yynus: 40-
41; Surah al-Kahf: 29; Surah al- oujurwt: 10-13; 
Surah qli ‘Imrwn: 103, Surah al-Mujwdilah: 11 

 
A.5.KELAS XII SEMESTER GANJIL    

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1 Menyadari pentingnya membaca Al-Qur’an 

dengan tartil dalam kehidupan sehari-hari 
1.2 Menghayati kandungan Al-Qur’an tentang 

berlaku adil dan jujur 
1.3 Menghayati kandungan Al-Qur’an tentang 

pembinaan pribadi dan keluarga, serta 
pembinaan masyarakat secara umum 

1.4 Menghayati  kandungan Al-Qur’an tentang 
kewajiban berdakwah 

1.5 Menghayati kandungan Al-Qur’an tentang 
tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan 
masyarakat 

5. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 

2.1. Memiliki sikap jujur dan adil sesuai kandungan 
Al-Qur’an Surah al-Mw’idah: 8-10; Surah an-
Napl: 90-92; Surah an-Nisw’: 105. 

2.2. Memiliki sikap pembinaanterhadap diri dan 
keluarga serta masyarakat sesuai kandungan Al-
Qur’an Surah an-Nisw’: 9, Surah al-Baqarah: 44-
45, Surah an-Napl: 125, Surah al-Baqarah: 177 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 

 

2.3. Memiliki sikap sebagai seorang dai sesuai 
kandungan Al-Qur’an tentang kewajiban 
berdakwah dalam Surah an-Napl: 125; Surah 
asy-Syu‘arw’: 214-216, Surah al-oijr: 94-96 

2.4. Memiliki sikap bertanggung jawab sesuai 
kandungan Al-Qur’an Surah at-Taprrm:6, Surah 
gwhw: 132; Surah al-An‘wm:70 ; Surah an-
Nisw’:36 dan Surah Hyd: 117-119 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural , dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang  kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

 

3.1. Memahami kandungan Al-Qur’an tentang 
berlaku adil dan jujur dalam Surah al-Mw’idah: 
8-10; Surah an-Napl: 90-92; Surah an-Nisw’: 
105 

3.2. Memahami kandungan Al-Qur’an tentang 
pembinaan pribadi dan keluarga, serta 
pembinaan masyarakat secara umum dalam 
Surah an- Nisw’: 9, Surah al-Baqarah : 44-45, 
Surah an-Napl: 125, Surah al-Baqarah: 177  

3.3. Memahami kandungan Al-Qur’an tentang 
kewajiban berdakwah surah an-Nahl: 125; Surah 
asy-Syu‘arw’: 214-216, Surah al-oijr: 94-96 

3.4. Memahami kandungan Al-Qur’an tentang 
tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan 
masyarakat dalam Surah at-Taprrm: 6, Surah  
gwhw: 132; Surah al-An‘wm:70 ; Surah an-
Nisw’:36 dan Surah Hyd: 117-119 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta  dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1. Mempresentasikan perilaku adil dan jujur dalam 
perkataan dan perbuatan sesuai kandungan Al-
Qur’an dalam surah al-Mw’idah: 8-10; Surah an-
Napl: 90-92; Surah an-Nisw’: 105  

4.2. Memaparkan cara pembinaan pribadi dan 
keluarga, serta masyarakat sesuai kandungan Al-
Qur’an dalam Surah an- Nisw’: 9, Surah al-
Baqarah : 44-45, Surah an-Napl: 125, Surah al-
Baqarah: 177 

4.3. Mempresentasikan strategi berdakwah sesuai 
kandungan Al-Qur’an dalam Surah an-Nahl: 125; 
Surah asy-Syu‘arw’: 214-216, Surah al-oijr: 94-96  

4.4. Menunjukkan contoh perilaku bertanggung 
jawab terhadap keluarga dan masyarakat sesuai 
kandungan Al-Qur’an Surah at-Taprrm:6, Surah 
gwhw: 132; Surah al-An‘wm:70 ; Surah an- 
Nisw’:36 dan Surah Hyd: 117-119 

 

A.6.KELAS XII SEMESTER GENAP   
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya  

 

1.1 Menyadari pentingnya membaca Al-Qur’an 
dengan tartil dalam kehidupan sehari-hari 

1.2 Menghayati kandunganAl-Qur’an tentang 
kepemimpinan  

1.3 Menghayatikandungan Al-Qur’an tentang etos 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
kerja pribadi muslim seorang muslim 

1.4 Menghayati kandungan Al-Qur’an tentang 
penyelesaikan perselisihan, musyawarah, dan 
taaruf dalam kehidupan 

1.5 Menghayati kandunganAl-Qur’an tentang potensi 
akal , ilmu pengetahuan, dan teknologi 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
 

2.1. Memiliki jiwa kepemimpinan sesuai kandungan 
Al-Qur’an Surah an-Nisw’:58-59; Surah an- an-
Nisw’:144; Surah al-Mw’idah: 56-57; Surah at-
Taubah: 71 tentang kepemimpinan 

2.2. Memiliki etos kerja pribadi muslim sesuai 
kandungan Al-Qur’an Surah al-Jumu’ah 9-11; 
Surah al- al-Qasas: 77 

2.3. Memiliki sikap peduli dalam menyelesaian 
perselisihan, musyawarah, dan ta‘wruf sesuai 
kandungan Al-Qur’an Surah qli ‘Imrwn: 159, 
surah al-oujurwt: 9, Surah Nisw’: 59; Surah al-
oujurwt: 9; Surah al-A‘rwf: 199; Surah an-
Napl:126, Surah al-oujurwt: 13 

2.4. Memiliki sikap semangat dalam menuntut ilmu 
pengetahuan sesuai kandungan Al-Qur’an dalam 
Surah al-Baqarah: 164; Surah qli ‘Imrwn:190-
191; Surah al-Aʻrwf: 179; Surah al- al-Isrw’: 36; 
Surah ar-Rapmwn:1-4, Surah  al-ʻAlaq: 1-5, Surah 
Yynus: 101; Surah al-Baqarah: 164 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural , dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang  kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 
 

3.1 Mengidentifikasi kandungan Al-Qur’an tentang 
kepemimpinan dalam Surah an-Nisw’:58-59; 
Surah an-Nisw’:144; Surah al-Mw’idah: 56-57; 
Surah at-Taubah:71 

3.2 Memahami tafsir Al-Qur’an tentang etos kerja 
pribadi muslim sesuai kandungan Al-Qur’an 
dalam Surah al-Jumu’ah 9-11; Surah al-Qasas :77 

3.3 Menjelaskankandungan Al-Qur’an tentang 
menyelesaikan perselisihan, musyawarah, dan 
ta’aruf dalam Surah qli ‘Imrwn: 159, Surah al- 
oujurwt : 9, Surah an-Nisw’: 59; Surah al-A’raaf: 
199; Surah an-Napl:126, Surah al-oujurwt: 13 

3.4 Memahami kandungan Al-Qur’an tentang potensi 
akal, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam 
Surah al-Baqarah: 164; Surah qli ‘Imrwn:190-
191; Surah al-Aʻrwf: 179; Surah al- Isrw’: 36; 
Surah ar-Rahmwn: 1-4, Surah al-‘Alaq: 1-5, Surah 
Yynus: 101 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta  dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 

4.1. Menunjukkan contoh perilaku pemimpin yang 
sesuai dengan kandungan Al-Qur’an dalam Surah 
an-Nisw’:58-59; Surah an-Nisw’:144; Surah al-
Mw’idah: 56-57; Surah at-Taubah:71 

4.2. Memperesentasikan etos kerja pribadi muslim 
yang sesuai kandungan Al-Qur’an dalam Surah 
al-Jumu’ah 9-11; Surah al-Qasas :77  

4.3. Menunjukkan contoh cara menyelesaikan 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
kaidah keilmuan perselisihan sesuai kandungan Al-Qur’an dalam 

Surah qli ‘Imrwn: 159, Surah al- oujurwt : 9, 
Surah an-Nisw’: 59; Surah al-A’raaf: 199; Surah 
an-Napl:126, Surah al-oujurwt: 13 

4.4. Menyajikan potensi akal untuk mempelajari ilmu 
pengetahuan dan teknologi sesuai kandungan Al-
Qur’an dalam Surah al-Baqarah: 164; Surah qli 
ʻImrwn:190-191; Surah al-A‘rwf: 179; Surah al- 
Isrw’: 36; Surah ar-Rahmwn: 1-4, Surah al-‘Alaq: 
1-5, Surah Yynus: 101 

 
B. HADIS – ILMU HADIS 

    B.1.KELAS X SEMESTER GANJIL    
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya  

 

1.1. Meyakini kedudukan hadis sebagai sumber 
hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur’an 

1.2. Meyakini keaslian hadis yang telah dibenarkan 
oleh para ulama hadis dahulu dan 
menjadikannya sebagai  pujjah dalam 
menentukan hukum syar‘i sehari-hari. 

1.3. Menerima pendapat-pendapat ulama terpercaya 
dalam meneliti hadis yang dijadikan pujjah 
sehari-hari 

1.4. Berkomitmen untuk menggunakan hadis 
sebagai sumber ajaran agama Islam yang kedua 

2. Menghayati dan mengamalkan  
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

2.1. Membiasakan diri berpikir kritis sebagai 
implikasi dari materi ilmu hadis 

2.2. Merefleksikan perilaku semangat dan objektif 
dalam meneladani kejujuran para  mupaddifrn 

2.3. Membiasakan berkarya tentang hadis sebagai 
perwujudan dari spirit para  mupaddifrn 

2.4. Membiasakan perilaku adil dan jujur dalam 
menyampaikan berita setelah mempelajari 
perilaku para  mupaddifrn 

2.5. Menunjukkan sikap kritis terhadap orang yang 
membawa berita atau informasi 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan 
rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, tehnologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 

3.1. Memahami pengertian dan macam-macam ilmu 
hadis 

3.2. Mengetahui sejarah pemeliharaan dan 
pembukuan hadis 

3.3. Mengetahui sejarah singkat para sahabat yang 
banyak meriwayatkan hadis (Abu Hurairah, 
Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah 
bin Amru bin Ash, Abdullah bin Abbas, dan 
Aisyah) 

3.4. Mengetahui sejarah singkat para pen-takhrrj 
hadis yang dikenal sebagai penulis al-kutub at-
tis‘ah al-Mu‘tabarah. (al-Bukhari, Muslim, 
Abu Dawud, at-Tirmizi, an-Nasa’i, Ibnu Majah, 
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minatnya untuk memecahkan 
masalah 

Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, dan ad-
Darimi). 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan 

4.1. Menunjukkan contoh kitab hadis dirwyah dan 
riwwyah. 

4.2. Menceritakan kondisi hadis pada zaman Nabi, 
Khulafa’u ar-Rasyidin, Tabiin, dan masa 
tadwin.  

4.3. Menghafalkan nama, masa hidup, dan peran 
ulama  hadis dalam pemeliharaan hadis dari 
waktu ke waktu serta meneladaninya dalam 
kehidupan sehari-hari 

4.4. Menceritakan kisah ulama hadis dan 
meneladaninya 

 
B.2.KELAS X SEMESTER GENAP   

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya  
 

1.1. Menghayati fungsi dan nilai-nilai ajaran hadis 
1.2. Meyakini kedudukan hadis sebagai sumber 

ajaran agama Islam 
1.3. Mengamalkan nilai-nilai dari prinsip-prinsip 

mupaddifrn dalam hal sikap jujur dan adil 
2. Menghayati dan mengamalkan  

perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia. 

2.1. Membiasakan diri untuk menggunakan hadis 
sebagai dasar hukum dalam kehidupan sehari-
hari 

2.2. Membiasakan sikap selektif dalam 
memanfaatkan kitab hadis yang akan dijadikan 
rujukan hukum syar’i 

2.3. Membiasakan sikap kritis terhadap kualitas 
hadis yang digunakan sebagai dasar hukum 
syar’i. 

2.4. Memperbaiki perilaku sehari-hari dengan 
berpijak pada hadis yang dapat dijadikan hujjah 

 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1. Memahami kedudukan hadis dan fungsinya 
dalam menentukan hukum syar‘i 

3.2. Mengenal macam-macam kitab hadis al-
mu‘tabarah 

3.3. Menganalisis pengelompokkan jenis kitab hadis 
3.4. Memahami cara-cara sederhana  men-takhrrj 

hadis 
3.5. Memahami tahammul wa adw’ al-hadif 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 

4.1. Menceritakan fungsi dan kedudukan hadis 
dalam kehidupan sehari-hari 

4.2. Memperesentasikan karakteristik jenis-jenis 
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pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

kitab hadis yang mu‘tabarah 
4.3. Mendemonstrasikan kegunaan kitab hadis 

dalam kehidupan sehari-hari  
4.4. Mensimulasikan sanad berdasarkan teori 

tahammul wa adw’ al-hadif 
4.5. Mempraktikkan cara mencari hadis dari kitab 

hadis al-mu’rabarah (takhrrj)  
 
B.3.KELAS XI SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya  
 

1.1 Menghayati nilai-nilai mempelajari pembagian 
hadis berdasarkan kuantitas sanad. 

1.2 Berkomitmen meneladani mupaddifrn dalam 
menggunakan prinsip jarp dan ta‘dil 

1.3 Meyakini kebenaran informasi yang bersumber 
dari orang yang wdil dan iwbih 

1.4 Menerima hadis maqbyl sebagai pedoman 
dalam kehidupan sehari-hari 

2. Menghayati dan mengamalkan  
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai) 
santun,  responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

2.1. Membiasakan sikap selektif dalam 
memanfaatkan kitab hadis 

2.2. Membiasakan sikap kritis terhadap kualitas 
hadis yang digunakan sebagai pujjah 

2.3. Memiliki perilaku demokratis sebagai 
implementasi pembagian hadis dari segi 
kuantitas sanad 

2.4. Meneladani perilaku jujur dan adil 
sebagaimana perilaku mupaddifrn 

2.5. Memperbaiki perilaku sehari-hari dengan 
berpijak pada hadis yang dapat dijadikan hujjah 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 

3.1. Menganalisis syarat-syarat rijwl al-hadrf 
3.2. Memahami jarp dan ta‘dil 
3.3. Memahami definisi, macam-macam, contoh, 

dan kedudukan hadis mutawwtir 
3.4. Memahami definisi, macam-macam, contoh, 

dan kedudukan hadis ahad 
 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 

4.1 Menceritakan sifat rijwl al-hadrf yang dapat 
diterima periwayatan hadisnya 

4.2 Memperagakan contoh jarp dan ta‘dil 
4.3 Menghafalkan macam-macam hadis dari segi 

kuantitas sanad 
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mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 

4.4 Memperagakan sanad hadis mutawwtir dan 
ahad 

 
 
B.4.KELAS XI SEMESTER GENAP   

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
 

1.1 Menghayati nilai kejujuran setelah 
mempelajari pembagian hadis dari segi kualitas 
sanad 

1.2 Berkomitmen meneladani sifat mupaddifrn 
dalam menjaga ajaran agama Islam 

1.3 Meyakini kebenaran informasi yang bersumber 
dari orang yang ‘wdil dan iwbih 

1.4 Menerima kandungan hadis sahih dan pasan 
dalam kehidupan sehari-hari 

2. Mengembangkan perilaku (jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli, 
santun, ramah lingkungan, gotong 
royong, kerjasama, cinta damai, 
responsif dan pro-aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

2.1. Membiasakan sikap selektif dalam 
memanfaatkan hadis 

2.2. Membiasakan sikap kritis terhadap kualitas 
hadis yang digunakan sebagai dasar hukum 

2.3. Membiasakan memilih informasi dari sumber 
yang paling benar 

2.4. Merefleksikan kualitas rijwl al-hadrf dalam 
kehidupan sehari-hari 

2.5. Memperbaiki perilaku sehari-hari dengan 
berpijak pada hadis yang benar 

3. Memahami, menerapkan, dan 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
phenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1 Memahami definisi, macam-macam, contoh, 
dan kedudukan hadis sahih 

3.2 Memahami definisi, macam-macam, contoh,  
dan kedudukan hadis pasan 

3.3 Memahami definisi, macam-macam, contoh,  
dan kedudukan hadis ia‘rf 

3.4 Memahami definisi, macam-macam, contoh, 
dan kedudukan hadis dari segi sifat sanad  

3.5 Memahami definisi, macam-macam, contoh, 
dan kedudukan hadis dari segi penyandarannya 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan 

4.1 Menyajikan sanad hadis ia‘rf, pasan, dan 
sahih 

4.2 Menceritakan kualitas hadis yang dapat 
dijadikan pujjah 

4.3 Mempresentasikan perbedaan hadis pasan dan 
hadis sahih likwtihi dan ligairihi 

4.4 Menyajikan sanad hadis yang tersambung dan 
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terputus 
4.5 Mempresentasikan sifat-sifat sanad 

 
B.5.KELAS XII SEMESTER  GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1 Meyakini kekuasaan dan keagungan Allah 
1.2 Mengamalkan perintah dan meninggalkan 

larangan Allah 
1.3 Mengamalkan amar ma‘ryf nahi munkar 

kepada sesama 
1.4 Berkomitmen mencari rezeki yang halal dan 

memakan makanan yang halal dan baik 
1.5 Menyukuri nikmat Allah 
1.6 Menghayati nilai-nilai kebaikan yang 

diperintahkan oleh Allah 
2. Menghayati dan mengamalkan 

perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai) santun, 
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

2.1 Membiasakan melaksanakan ajaran Islam 
sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an dan Hadis 
serta toleran terhadap agama lain. 

2.2 Membiasakan berbuat baik dan memakan 
makanan yang menjadi haknya  

2.3 Menunjukkan perilaku taat kepada ajaran yang 
benar. 

2.4 Membiasakan menyukuri nikmat Allah dengan 
meningkatkan sedekah 

2.5 Memperbaiki keadaan keluarga dan 
menyelamatkannya dari sisksa api neraka 

 
3. Memahami, menerapkan, 

menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural , dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang  kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 
 

3.1 Mengetahui kedudukan dan kandungan hadis 
tentang keagungan dan kekuasaan Allah 
riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah 

 ...ردائي الكربياء
 dan hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar 

 السماوات عزوجل اهللا يطوي
3.2 Menganalisis kedudukan dan kandungan hadis 

tentang nikmat Allah dan cara mensyukurinya 
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari 
Nukman bin Basyir 

 ...الكثري  يشكر مل القليل يشكر مل من
 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah 

 ...منكم  أسفل من إىل انظروا
3.3 Memahami kedudukan dan kandungan hadis 

tentang taat kepada Allah dan Rasul-Nya 
riwayat Muslim dari Abu Hurairah 

 ...اهللا أطاع فقد أطاعين من
dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah          
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 ...فاجتنبوه  عنه ما�يتكم
 dan hadis riwayat al-Bukhari dari Abdullah 
ibnu Umar                                              

 ...املسلم  املرء على والطاعة السمع
3.4 Mengidentifikasi makanan yang halal dan baik 

yang terkandung dalam hadis riwayat Abu 
Dawud dari Ma’dikariba 

 حالل من وجدمت فما �ذاالقرآن عليكم

 ...فأحلوا
dan hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah 
ibnu Umar 

 ...مسكرمخر  كل
 dan hadis riwayat at-Tirmizi dari Abu Hurairah                         

 ...طيبا  إال اليقبل طيب اهللا إن الناس ياأيها
3.5 Memahami perintah tentang kompetisi dalam 

kebaikan yang terkandung dalam hadis yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir bin 
Abdullah  

 توبوا الناس ياأيها فقال اهللا خطبنارسول

 متوتوا أن قبل اهللا إىل
3.6 Mendeskripsikan hadis tentang amar ma’ruf 

nahi mungkar yang diriwayatkan oleh Imam 
Muslim dari Abu Said  

 منكرا منكم رأى من
 dan riwayat Ibnu Majah dari Abu Hazim  

 املنكر رأو إذا الناس إن
3.7 Memahami konsep dan fakta tanggung jawab 

terhadap diri, keluarga dan masyarakat 
sebagaimana yang terkandung dalam hadis 
riwayat Bukhari dari Abu Hurairah  

 ....مخس املسلم على املسلم حق
dan riwayat Abu Dawud dari Sabrah  

 ....بالصالة الصيب مروا
3. Mengolah, menalar, menyaji, dan 

mencipta  dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 

4.1 Menghafalkan hadis tentang keagungan Allah, 
nikmat Allah, taat kepada Allah, makanan yang 
halal, berkompetisi dalam kebaikan, dan amar 
ma’ruf nahi mungkar, dan tanggung jawab 
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dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

terhadap diri, keluarga dan masyarakat 
4.2 Menunjukkan contoh sikap taat kepada Allah, 

syukur nikmat, dan sikap tanggung jawab 
kepada diri, keluarga dan masyarakat 

4.3 Menceritakan cara memakan makanan yang 
halal dan baik sesuai teladan Rasulullah saw. 

4.4 Menunjukkan contoh kebaikan sebagai pola 
dasar amar ma’ruf nahi mungkar 

 
B.6.KELAS XII SEMESTER GENAP   

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1 Menerima prinsip kepemimpinan berdasarkan 

nilai-nilai keadilan 
1.2 Meyakini keutamaan jujur dan adil dalam 

beribadah dan berdakwah  
1.3 Menyadari pentingnya hidup sederhana dalam 

kebersamaan, kesetaraan hak dan derajat 
1.4 Berkomitmen meningkatkan produktifitas 

bekerja untuk menjalankan perintah Allah 
1.5 Menaati perintah Allah dalam mengembangkan 

bidang keilmuan 
1.6 Meyakini pentingnya sikap melestarikan alam 

untuk kemakmuran 
1.7 Meyakini pentingnya kesabaran dalam 

menerima ujian dan cobaan dari Allah 
4. Menghayati dan mengamalkan 

perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai) santun, 
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia. 
 

2.1 Membiasakan diri untuk berlaku jujur dan adil 
2.2 Membiasakan sikap sederhana, semangat dalam 

bekerja dan menyantuni orang lemah 
2.3 Merefleksikan sikap toleran sebagaimana isi 

hadis 
2.4 Meningkatkan penjagaan terhadap kelestarian 

alam dilingkungannya 
2.5 Memotivasi diri untuk meningkatkan keilmuan 
2.6 Membiasakan sikap sabar dalam menghadapi 

ujian dan cobaan 
2.7 Menunjukkan sikap sabar kepada orang lain 

dalam menghadapi ujian dan cobaan 
2.8 Meningkatkan semangat bekerja sebagai isi 

hadis 
3. Memahami, menerapkan, 

menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural , dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 

3.1 Mengetahui prosedur yang benar dalam 
menyelesaikan perselisihan sesuai makna yang 
terkandung dalam hadis riwayat al-Bukhari dari 
Abdullah ibnu Umar 

 ...رعيته  عن مسؤول وكلكم راع كلكم
 dan hadis riwayat Muslim dari Auf bin Malik  

 حتبو�م الذين أئمتكم خيار
 dan riwayat Muslim dari Ma’qil 

 ... يسرتعيه عبد من ما
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prosedural pada bidang  kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 
 

3.8 Memahami konsep adil dan jujur sesuai dengan 
ajaran hadis riwayat Abu Dawud dari Buraidah 

 ....اجلنة  يف واحد ثالثة القضاة
 dan hadis riwayat at-Tirmizi dari Hasan bin Ali 

 ....يريبك  ماال إىل مايريبك دع
3.9 Memahami kandungan hadis tentang 

kesederhanaan yang diriwayatkan oleh 
Muslim dari Abdullah bin Amr bin Ash 

 ....ورز  أسلم من قدأفلح
3.10 Menganalisis hadis tentang menyantuni 

sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan 
oleh  al-Bukhari dari Hakim bin Hisyam  

 السفلى اليد خريمن العليا اليد
3.11 Memahami spirit etos kerja pribadi muslim 

dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 
dari Miqdam bin Ma‘dikariba 

 ...أطيب كسبا الرجل ماكسب
dan hadis riwayat Ibnu Majah dari Urwah dari 
ayahnya 

 حبله أحدكم يأخذ ألن
3.12 Mengetahui sikap toleransi dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas  

  ...يوقركبرينا مل من منا ليس
dan hadis riwayat Ahmad dari Ubay 

 ....أميني أمة إىل بعثت إين

3.13 Menganalisis spirit pengetahuan dan 
tekhnologi dari hadis Nabi riwayat ibnu Majah 
dari Anas bin Malik 

 العلم اضعوو  مسلم كل على فريضة العلم طلب
dan riwayat Abu Dawud dari Abu Darda’  

 ...السموات يف من ليستغفرله العامل إن
3.14 Memahami hadis yang memerintahkan untuk 

melestarikan alam yang diriwayatkan oleh 
Abu Dawud dari salah seorang muhajirin 

 ....شركاء املسلمون يقول أمسعه ثالثا
dan riwayat Muslim dari syadad bin Aus  

 ....شيئ  كل على اإلحسان كتب اهللا إن
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3.15 Memahami kandungan hadis tentang ujian dan 

cobaan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 
dari Anas bin Malik 

 البالء عظم مع اجلزاء عظم
dan hadis riwayat Muslim dari Shuhaib 

 ...خري هكل أمره إن املؤمن ألمر عجبا
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 

mencipta  dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1 Menghafalkan hadis tentang kepemimpinan, 
adil dan jujur, sederhana dan menyantuni, etos 
kerja pribadi muslim, toleransi dan etika 
pergaulan, demokrasi, ilmu pengetahuan dan 
teknologi, menjaga kelestarian, ujian dan 
cobaan. 

4.2 Menunjukkan contoh sikap pemimpin yang adil 
dan jujur dan ber-etos kerja pribadi muslim 
tinggi sebagai implementasi dari kandungan 
hadis 

4.3 Menunjukkan contoh sikap sederhana, 
menyantuni, toleran dalam sosial, memiliki 
etika pergaulan yang baik, sebagai perwujudan 
dari kandungan hadis Nabi 

4.4 Menceritakan perilaku orang yang 
mengembangkan ilmu pengetahuan dengan 
tetap melestarikan lingkungan 

4.5 Menunjukkan contoh perilaku orang yang sabar 
dalam menerima ujian dan cobaan 

 
C. FIKIH – USHUL FIKIH 
C.1.KELAS X SEMESTER GANJIL  

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1.   Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1. Menerima kesempurnaan agama Islam melalui 

komlpleksitas aturan fikih 
1.2. Meyakini syariat Islam tentang kewajiban 

penyelenggaraan jenazah 
1.3. Meyakini kebenaran konsep zakat dalam 

menghilangkan kesenjangan antara yang kaya 
dan yang miskin 

1.4. Menghayati hikmah pelaksanaan perintah haji 
1.5. Menghayati hikmah kurban dan aqiqah 
1.6. Menyadari pentingnya proses penukilan hukum 

melalui ushul fikih 
2. Menghayati dan mengamalkan  

perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai) 
santun,  responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 

2.1 Mematuhi hukum fikih dalam ibadah dan 
syariah 

2.2 Memiliki rasa tanggung jawab melalui materi 
penyelenggaraan jenazah 

2.3 Meningkatkan sikap peduli terhadap 
penderitaan orang lain melalui zakat 

2.4 Memiliki sikap patuh terhadap undang-undang 
zakat 

2.5 Membiasakan sikap kerjasama, dan tolong 



REVISI-06-POLIMEDIA JAKARTA, 05 MARET 2014        216 

 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

menolong melalui praktik pelaksanaan haji 
2.6 Memiliki sikap patuh terhadap undang-undang 

penyelenggaraan haji dan umrah 
2.7 Membiasakan rasa peduli kepada orang lain 

melalui kurban dan aqiqah 
2.8 Memiliki rasa ingin tahu sebagai implementasi 

materi konsep ushul fikih 
3. Memahami, menerapkan, 

menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1. Memahami konsep fikih dalam Islam 
3.2. Menganalisis tata cara pengurusan jenazah dan 

hikmahnya 
3.3. Menelaah ketentuan Islam tentang zakat dan 

hikmahnya 
3.4. Mengidentifikasi undang-undang pengelolaan 

zakat 
3.5. Menelaah ketentuan Islam tentang haji dan 

umrah beserta hikmahnya 
3.6. Menelaah Undang-undang penyelenggaraan haji 

dan umrah 
3.7. Menganalisis tata cara pelaksanaan kurban dan 

aqiqahserta hikmahnya 
3.8. Menelaah konsep ushul-fikih 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1 Menyajikan konsep ibadah  berdasarkan aturan 
fikih 

4.2 Memperagakan tata cara penyelenggaraan  
jenazah 

4.3 Menunjukkan contoh penerapan ketentuan zakat 
4.4 Menunjukkan cara pelaksanaan zakat sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan 
4.5 Menunjukkan contoh penerapan macam-macam 

manasik haji 
4.6 Mempraktikkan pelaksanaan manasik haji sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan 
4.7 Mendemonstrasikan pelaksanaan kurban dan 

aqiqah 
4.8 Menyajikan peta konsep ushul fikih 

 
C.2.KELAS X SEMESTER GENAP  

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1. Meyakini kebenaran  syariat Islam tentang 

kepemilikan 
1.2. Menghayati perintah Allah tentang kewajiban 

mengeluarkan harta benda kepada mustaprq 
1.3. Meyakini perintah Allah tentang wakalah dan 

sulh 
1.4. Meyakini perintah Allah tentang iaman dan 

kafwlah 
1.5. Meyakini adanya larangan praktik ribawi 
1.6. Meyakini Al-Qur’an dan hadis sebagai sumber 

hukum Islam 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1.7. Meyakini  kebenaran ijmw‘ dan qiyws sebagai 

sumber hukum Islam  
2. Menghayati dan mengamalkan  

perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai) 
santun,  responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

2.1 Memiliki rasa tanggung jawab melalui materi 
kepemilikan 

2.2 Membiasakan bekerja sama dalam perekonomian 
Islam 

2.3 Membiasakan sikap peduli melalui materi wakaf, 
hibah, sedekah dan hadiah. 

2.4 Menunjukkan rasa tanggung jawab melalui 
materi wakalah dan sulh 

2.5 Meningkatkan  kepedulian terhadap sesama 
melalui materi iaman dan kafwlah 

2.6 Menolak  segala praktik ribawi 
2.7 Memiliki pendirian yang teguh dan tanggung 

jawab sebagai implementasi materi sumber 
hukum yang muttafaq 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1. Memahami aturan Islam tentang kepemilikan 
3.2. Menelaah aturan Islam tentang perekonomian 

Islam 
3.3. Memahami ketentuan Islam tentang wakaf, 

hibah, sedekah dan hadiah 
3.4. Memahami ketentuan Islam tentang wakalah 

dan sulh 
3.5. Memahami ketentuan Islam tentang iaman dan 

kafwlah 
3.6. Menganalisis hukum riba, bank, dan asuransi 
3.7. Menganalisis kedudukan  Al-Qur'an sebagai 

sumber hukum Islam 
3.8. Mengidentifikasikan  fungsi sunah sebagai 

sumber hukum Islam 
3.9. Menelaah fungsi dan kedudukan ijmw‘ dalam 

hukum Islam 
3.10. Menganalisis fungsi dan kedudukan qiyws dalam 

hukum Islam 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1. Memperagakan aturan Islam tentang 
kepemilikan dan akad  

4.2. Mempraktikkan cara jual beli, khiywr, muswqah, 
muzwra ah, mukhwbarah, syirkah, murwbapah, 
muiwrabah, dan salam 

4.3. Mempraktikkan cara pelaksanaan wakaf, hibah, 
sedekah, dan hadiah 

4.4. Mempraktikkan cara wakalah dan sulh 
4.5. Mempraktikkan cara iaman dan kafwlah 
4.6. Menunjukkan contoh tentang praktik ribawi 
4.7. Menyajikan contoh hasil ijmw’ sebagai dasar 

dalam menetapkan sebuah hukum  
4.8. Menunjukkan contoh hasil qiyws dalam 

menetapkan sebuah hukum 
 
C.3.KELAS XI SEMESTER GANJIL  

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya. 
1.1. Meyakini kebenaran hukum jinwywt 
1.2. Meyakini kebenaran hukum hudyd 
1.3. Meyakini kebenaran hukum bugat 
1.4. Menyadari pentingnya hukum peradilan Islam 
1.5. Menghayati  sumber hukum yang mukhtalaf 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), 
santun, responsif dan pro -aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian d ari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 
 

2.1  Menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab 
sebagai implementasi materi hukum jinwywt  

2.2 Membiasakan sikap adil dan tanggung jawab 
sebagai penerapan materi hukum hudyd 

2.3 Menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab 
sebagai penerapan materi hukum bugat 

2.4 Memiliki sikap patuh pada hukum  
2.5 Membiasakan sikap menghormati pendapat atas 

pemahaman sumber hukum yang mukhtalaf 
 

3. Memahami, menerapkan, dan 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural, 
dan metakognitif berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
phenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1. Menelaah ketentuan Allah tentang jinwywt dan 
hikmahnya 

3.2. Menganalisis ketentuan Allah tentang hudyd 
dan hikmahnya 

3.3. Memahami hukum Islam tentang bugat dan 
hikmahnya 

3.4. Menganalisis ketentuan Islam tentang peradilan 
dan hikmahnya 

3.5. Menelaah  istipsan sebagai sumber hukum 
3.6. Memahami  maslahatul-mursalah sebagai 

sumber hukum 
3.7. Menganalisis  ‘urf sebagai sumber hukum 
3.8. Memahami  istispab sebagai sumber hukum 
3.9. Memahami  syar‘u man qablanw sebagai 

sumber hukum 
3.10. Menjelaskan qaulus sapabi sebagai sumber 

hukum 
3.11. Menelaah  saddui-iarw’i sebagai sumber 

hukum 
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 

mencipta dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1. Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena 
ketentuan jinwywt 

4.2. Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena 
ketentuan hudyd 

4.3. Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena 
ketentuan bugat 

4.4. Memperagakan contoh penerapan ketentuan 
Islam tentang peradilan  

4.5. Menunjukkan contoh perbuatan dalam kehidupan 
masyarakat berdasarkan hukum mukhtalaf 

 
C.4.KELAS XI SEMESTER GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1 Menghayati ketentuan Islam tentang pernikahan 
1.2 Menghayati  ketentuan syariat Islam dalam 

melakukan pembagian warisan dan wasiat 
1.3 Meyakini kebenaran hukum syar‘i 
1.4 Meyakini Allah memberi kewajiban sesuai 

dengan kadar kemampuannya 
2. Menghayati dan mengamalkan 

perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), 
santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

2.1 Membiasakan sikap patuh tanggung jawab dalam 
menerapkan hukum Islam 

2.2 Mematuhi undang-undang pernikahan 
2.3 Meningkatkan sikap peduli, jujur dan kerjasama 

dalam urusan waris dan wasiat 
2.4 Memiliki sikap tanggung jawab dalam 

menerapkan hukum syar‘i 

3. Memahami, menerapkan, dan 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
phenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1 Menelaah ketentuan perkawinan dalam Islam dan 
hikmahnya 

3.2 Memahami ketentuan perkawinan menurut 
perundang-undangan 

3.3 Menganalisis ketentuan hukum mawaris dan 
wasiat dalam Islam 

3.4 Mengidentifikasi konsep hukum syar‘i dalam 
Islam (al-pwkim. al-pukmu, al-mapkym frh dan 
al-mapkym ʻalaih) 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 

4.1 Menyajikan hasil analisis praktik perkawinan 
yang salah di masyarakat berdasarkan ketentuan 
hukum Islam 

4.2 Menunjukkan contoh penguatan kemaslahatan 
aturan pernikahan dalam Islam melalui Undang 
Undang Perkawinan 1975 

4.3 Menyajikan hasil analisis praktik waris dalam 
masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan 
hukum Islam 

4.4 Mencontohkan macam-macam hukum taklifi dan 
wai‘i 

 
C.5.KELAS XII SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1 Menghayati  konsep khilwfah dalam Islam  
1.2 Menyadari pentingnya ketentuan ryh al-jihwd 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
dalam  syariat Islam 

1.3 Menerima kebenaran hukum Islam yang 
dihasilkan melalui penerapan kaidah ushul fikih 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai) santun, 
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

2.1 Memiliki perilaku jujur, disiplin dan tanggung 
jawab  sebagai implementasi dari materi 
khilafah 

2.2 Memiliki sikap berani mempertahankan 
kebenaran 

2.3 Merefleksikan sikap santun dan tanggung jawab 
dalam kehidupan sehari-hari 

 
 

 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang  kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1 Menelaah ketentuan Islam tentang pemerintahan 
(khilwfah) 

3.2 Memahami  konsep jihad dalam Islam  
3.3 Memahami kaidah amr dan nahi 
3.4 Memahami lafal ‘wm dan khas 
3.5 Memahami takhsrs dan mukhasis 
3.6 Menelaah mujmal dan mubayyan 
3.7 Memahami murwdif dan musytarak 
3.8 Memahami lafal mutlaq dan muqayyad 
3.9 Menganalisis zwhir dan ta’wrl 
3.10 Menelaah manhyq dan mafhym 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta  dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1. Menyajikan contoh penerapan dasar-dasar 
khilwfah 

4.2. Menunjukkan contoh jihad yang benar 
4.3. Mendemontrasikan kaidah amr dan nahi dalam 

kehidupan 
4.4. Mendemontrasikan kaidah ‘wm dan khas dalam 

kehidupan 
4.5. Menyajikan contoh  penetapan hukum dari 

takhsrs dan mukhasis 
4.6. Menyajikan contoh penetapan hukum dari 

mujmal dan mubayyan 
4.7. Menyajikan contoh penetapan hukum dari 

murwdif dan musytarak 
4.8. Memberikan contoh penetapan hukum dari 

mutlaq dan muqayyad 
4.9. Memberikan contoh penetapan hukum dari 

zwhir dan ta’wrl 
4.10. Memberikan contoh penetapan hukum dari 

manhyq dan mafhym 
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C.6.KELAS XII SEMESTER GENAP 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1. Meyakini  kebenaran tahapan hukum dalam 
penentuan hukum 

1.2.  Meyakini potensi ijtihad merupakan anugerah 
Allah 

1.3. Meyakini potensi ijtihad yang dimiliki setiap 
orang 

1.4. Menghayati adanya  perbedaan sebagai 
sunnatullwh  

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai) santun, 
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia. 

2.1 Menunjukkan sikap selektif dan toleransi 
sebagai implikasi dari materi nasakh mansukh 

2.2 Menunjukkan sikap selektif dan toleransi 
sebagai implikasi dari materi taʻwrui al-adillah 

2.3 Membiasakan rasa cinta ilmu dalam 
mempelajari hasil ijtihad dan tata caranya 

2.4 Memiliki sikap patuh terhadap hasil ijtihad yang 
benar 

2.5 Membiasakan sikap menghormati pendapat 
sebagai implikasi dari materi perbedaan makhab 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang  kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1  Memahami nwsikh mansykh 
3.2  Menganalisis ta‘wrui al-adillah 
3.3  Memahami ketentuan tarjrh 
3.4  Menganalisis ketentuan ijtihwd 
3.5  Memahami ittiba‘ dan  hukum ittiba‘ 
3.6  Menelaah ketentuan taqlrd 
3.7  Memahami ketentuan talfrq 
3.8  Menelaah makhab fikih 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta  dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1 Menyajikan contoh  proses nwsikh dan mansykh  
4.2 Menyajikan contoh ta’arud dalam sumber 

hukum 
4.3  Mempresentasikan contoh talfrq dan tarjrh 
4.4  Menyajikan contoh ittiba‘ dan taqlrd 
4.5  Memaparkan contoh perbedaan madzhab 
 
 

 
D. ILMU KALAM 
    D.1.KELAS X SEMESTER 1 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan  1.1.  Meyakini prinsip-prinsip akidah Islam dalam 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
ajaran agama yang dianutnya kehidupan  

1.2.  Menghayati metode-metode peningkatan kualitas 
akidah Islam dalam kehidupan  

1.3.  Menghayati  nilai tauhid dengan benar 
1.4   Menunjukkan sikap penolakan terhadap hal-hal 

yang mengarah kepada perbuatan syirik dalam 
kehidupan sehari-hari  

1.5. Meyakini pentingnya keimanan yang kuat setelah 
memahami ilmu kalam 

2. Menghayati dan mengamalkan  
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

2.1. Menerapkan prinsip-prinsip akidah Islam dalam 
kehidupan 

2.2.Terbiasa menerapkan metode-metode peningkatan 
kualitas akidah Islam dalam kehidupan 

2.3.  Membiasakan diri bertauhid dengan benar 
2.4   Berkomitmen  membiasakan diri menghindari 

hal-hal yang mengarah kepada perbuatan syirik 
dalam kehidupan sehari-hari 

2.4  Mengamalkan ilmu kalam untuk memperbaiki 
sikap sosial di masyarakat 

2.5. Menghargai perbedaan pendapatpara ulama ilmu 
kalam yang berpengaruh pada sikap keseharian 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1.  Menganalisis prinsip-prinsip akidah Islam 
3.2. menganalisis metode-metode peningkatan kualitas 

akidah Islam 
3.3.  Membandingkan pengertian tauhrd dan istilah-

istilah yang terkait 
3.4.   Memahami pengertian, contoh dan dampak 

syirik 
3.5.  Memahami pengertian, ruang lingkup dan 

kedudukan ilmu kalam dan kajian Islam 
 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1. Menyajikan peta konsep prinsip-prinsip akidah 
Islam 

4.2. Menyajikan berbagai konsep metode-metode 
peningkatan kualitas akidah Islam 

4.3.  Menyajikan peta konseppengertian tauhrd dan 
istilah-istilah yang terkait 

4.4 Mensimulasikan praktik-praktik perbuatan syrik 
dalam masyarakat 

4.5. Menyusun peta konsep pengertian, ruang lingkup 
dan kedudukan ilmu kalam dan kajian Islam 

 
 
D.2.KELAS X SEMESTER 2 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
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1. Menghayati dan mengamalkan  

ajaran agama yang dianutnya 
1.1 Meyakini fenomena ketauhidan pada masa Nabi 

Adam a.s. hingga masa Nabi Muhammad saw. 
1.2 Menolak bentuk penyimpangan umat-umat 

terdahulu dari dakwah para Nabi 
1.3 Menghayati perkembangan akidah pada masa 

Nabi Muhammad saw. dan masa sahabat 
1.4 Menghayati faktor-faktor penyebab timbulnya 

aliran-aliran ilmu kalam 
1.5 Menerima fakta historis aliran Khawarij, tokoh-

tokoh dan doktrin-doktrinnya 
1.6 Menerima fakta historis aliran Murji‘ah, tokoh-

tokoh dan doktrin-doktrinnya 
1.7 Menerima fakta historis aliran Syi‘ah, tokoh-

tokoh dan doktrin-doktrinnya 
1.8 Menerima fakta historis aliran Jabariyah dan 

Qadariyah, tokoh-tokoh serta doktrin-doktrinnya 
1.9 Menerima fakta historisaliran Mu‘tazilah, tokoh-

tokoh dan doktrin-doktrinnya 
1.10 Menghayati aliran Asy‘ariyah, tokoh-tokoh dan 

doktrin-doktrinnya 
1.11 Menghayati aliran Maturidiyah, tokoh-tokoh dan 

doktrin- doktrinnya 
1.12 Menghayati perbedaan antara aliran-aliran ilmu 

kalam yang satu dengan lainnya 
2. Menghayati dan mengamalkan  

perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

2.1   Terbiasa meneladani fenomena ketauhidan pada 
masa Nabi Adam a.s. hingga masa Nabi 
Muhammad saw. 

2.2  Menghindari bentuk penyimpangan umat-
umatterdahulu dari dakwah para Nabi 

2.3  Meneladani model penanamanakidah pada masa 
Nabi Muhammad saw. dan  masa sahabat 

2.4  Menghindari  faktor-faktor penyebab timbulnya 
aliran-aliran ilmu kalam dalamkehidupan sehari 
hari 

2.5  Meneladani aspek positif  aliran Khawarij dan 
menghindari aspek negatifnya 

2.6  Meneladani aspek positif  aliran Murji‘ah dan 
menghindari aspek negatifnya 

2.7  Meneladani aspek positif  aliran Syi‘ah dan 
menghindari aspek negatifnya 

2.8  Meneladani aspek positif  aliran Jabariyah dan 
Qadariyah dan menghindari aspek negatifnya 

2.9  Meneladani aspek positif  aliran Mu‘tazilah dan 
menghindari aspek negatifnya 

2.10  Meneladani aspek positif  aliran Asy‘ariyah  
2.11  Meneladani aspek positif  aliran Maturidiyah 
2.12 Meneladani aspek positif  perbedaan antara 

aliran-aliran ilmu kalam yang satu dengan 
lainnyadan menghindari aspek negatifnya 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 

2.1 Membandingkan fenomena ketauhidan pada 
masa Nabi Adam a.s. hingga masa Nabi 
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konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

Muhammad saw. 
2.2 Mengidentifikasi bentuk penyimpangan umat-

umat terdahulu dari dakwah para Nabi 
2.3 Menganalisis perkembangan akidah pada masa 

Nabi Muhammad saw. 
2.4 Menganalisis perkembangan akidah pada masa 

sahabat 
2.5 Mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab 

timbulnya aliran-aliran ilmu kalam 
2.6 Menganalisis aliran Khawarij, tokoh-tokoh dan 

doktrin-doktrinnya 
2.7 Menganalisis aliran Murji‘ah, tokoh-tokoh dan 

doktrin-doktrinnya 
2.8 Menganalisis aliran Syi‘ah, tokoh-tokoh dan 

doktrin-doktrinnya 
2.9 Menganalisis aliran Jabariyah dan Qadariyah, 

tokoh-tokoh serta doktrin-doktrinnya 
2.10 Menganalisis aliran Mu‘tazilah, tokoh-tokoh dan 

doktrin-doktrinnya 
2.11 Menganalisis aliran Asy‘ariyah, tokoh-tokoh 

dan doktrin-doktrinnya 
2.12 Menganalisis aliran Maturidiyah, tokoh-tokoh 

dan doktrin- doktrinnya 
2.13 Menganalisis perbedaan antara aliran-aliran ilmu 

kalam yang satu dengan lainnya 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1 Menceritakan  fenomena ketauhidan pada masa 
Nabi Adam a.s. hingga masa Nabi Muhammad 
saw. 

4.2 Menceritakan  bentuk penyimpangan umat-umat 
terdahulu dari dakwah para Nabi 

4.3 Menceritakan  perkembangan akidah pada masa 
Nabi Muhammad saw dan  masa sahabat 

4.4 Menceritakan  faktor-faktor penyebab timbulnya 
aliran-aliran ilmu kalam dalam kehidupan sehari 
hari 

4.5 Menyajikan peta konsep aliran Khawarij, tokoh-
tokoh dan doktrin-doktrinnya 

4.6 Menyajikan peta konsep aliran Murji‘ah, tokoh-
tokoh dan doktrin-doktrinnya 

4.7 Menyajikan peta konsep aliran Syi‘ah, tokoh-
tokoh dan doktrin-doktrinnya 

4.8 Menyajikan peta konsep aliran Jabariyah dan 
Qadariyah, tokoh-tokoh serta doktrin-doktrinnya 

4.9 Menyajikan peta konsep aliran Mu‘tazilah, 
tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 

4.10 Menyajikan peta konsep aliran Asy‘ariyah, 
tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 

4.11 Menyajikan peta konsep aliran Maturidiyah, 
tokoh-tokoh dan doktrin- doktrinnya 

4.12 Menyajikan peta konsep perbedaan antara 
aliran-aliran ilmu kalam yang satu dengan 
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lainnya 

 
D.3.KELAS XI SEMESTER 1 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan  

ajaran agama yang dianutnya 
1.1. Mengimani peristiwa Isrw’ Mi‘rwj dan hikmahnya 
1.2. Beriman kepada hari akhir 
1.3. Mengimani tanda besar kiamat ( Dajjal, turunnya 

Nabi Isa a.s.,  Ya‘jyj dan Ma‘jyj,  Imam Mahdi) 
dan hikmahnya 

1.4. Menghayati perkembangan aliran Mu‘tazilah dan 
Asy‘ariyah  

1.5. Menghayati peristiwa mihnah dan perkembangan  
pemikiran kalam setelah peristiwa mihnah 

2. Mengembangkan perilaku (jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli, 
santun, ramah lingkungan,  gotong 
royong, kerjasama, cinta damai, 
responsif dan pro  aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan   alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

2.1. Meneladani kisah-kisah keteladanan pada 
peristiwa  Isrw’ Mi‘rwj  

2.2. Terbiasa berprilaku beriman kepada hari akhir  
2.3. Terbiasa bermuhasabah sebagai realisasi iman 

terhadap tanda besar kiamat (Dajjal, turunnya 
Nabi Isa a.s.,  Ya‘jyj dan Ma‘jyj,  Imam Mahdi) 
dan hikmahnya 

2.4. Meneladani aspek positif  perkembangan aliran 
Mu‘tazilah dan Asy‘ariyah serta menghindarkan 
aspek negatifnya 

2.5. Meneladani kegigihan dan keteladanan Imam 
Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain dalam peristiwa 
mihnah 

3. Memahami, menerapkan, dan 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
phenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1. Menganalisis peristiwa Isrw’ Mi‘rwj dan 
hikmahnya 

3.2. Memahami pengertian hari kiamat, tanda-tanda 
dan dalilnya 

3.3. Menganalisis tanda besar kiamat (Dajjal, 
turunnya Nabi Isa a.s.,  Ya‘jyj dan Ma‘jyj,  Imam 
Mahdi) dan hikmahnya 

3.4. Menganalisis perkembangan aliran Mu‘tazilah 
dan Asy‘ariyah  

3.5. Menganalisis peristiwa mihnah dan 
perkembangan  pemikiran kalam setelah 
peristiwa mihnah 

4. Mengolah,  menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengem-
bangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri,     dan 
mampu menggunakan metode 
sesuai kaidah keilmuan 

4.1. Menceritakan peristiwa  Isrw’ Mi‘rwj  
4.2. Mencerikatan kejadian hari akhir dalam 

pandangan Al-Qur’an dan hadis 
4.3. Menyajikan peta konsep tanda besar kiamat 

(Dajjal, turunnya Nabi Isa a.s.,  Ya‘jyj dan 
Ma‘jyj,  Imam Mahdi) 

4.4. Menyajikan peta konsep perkembangan aliran 
Mu‘tazilah dan Asy‘ariyah 

4.5. Menceritakan peristiwa mihnah dan 
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perkembangan  pemikiran kalam setelah 
peristiwa mihnah. 

D.4.KELAS XI SEMESTER 2 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghayati dan mengamalkan  
ajaran agama yang dianutnya 

1.1. Meyakini  peristiwa ba‘af, hasyr dan mauqrf  
pada hari kiamat 

1.2. Meyakini adanya pertanggungjawaban amal 
perbuatan, catatan amal perbuatan dan mizan  

1.3. Meyakini adanya qisws, sirah dan syafaat 
1.4. Meyakini adanya surga dan neraka, hauiul 

mauryd dan kaufar 
2. Mengembangkan perilaku (jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli, 
santun, ramah lingkungan,  gotong 
royong, kerjasama, cinta damai, 
responsif dan pro  aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan   alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

2.1. Terbiasa berperilaku yang menunjukkan 
keimanan pada  peristiwa ba‘af, hasyr dan 
mauqrf  pada hari kiamat 

2.2. Terbiasa berperilaku yang menunjukkan 
keimanan pada  pertanggungjawaban amal 
perbuatan, catatan amal perbuatan dan mizan  

2.3. Terbiasa berperilaku yang menunjukkan 
keimanan padaadanya qisws, sirah dan syafaat 

2.4. Terbiasa berprilaku yang menunjukkan 
keimanan padaadanya surga dan neraka, hauiul 
mauryd dan kaufar 

3. Memahami, menerapkan, dan 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
phenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1. Mendeskripsikan peristiwa ba‘af, hasyr dan 
mauqrf   serta dalil dan hikmahnya  

3.2. Mendiskusikan peristiwa hisab amal perbuatan, 
catatan amal perbuatan dan mizan serta dalil dan 
hikmahnya 

3.3. Memahami pengertian qisws, sirah dan syafaat  
dan dalilnya 

3.4. Memahami pengertian surga dan neraka, hauiul 
mauryd dan kaufar serta hikmahnya. 

4. Mengolah,  menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengem-
bangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri,   dan 
mampu menggunakan metode 
sesuai kaidah keilmuan 

4.1. Menceritakan  hal ihwal ba‘af, hasyr dan mauqrf  
serta dalil  

4.2. Menceritakan  hal ihwal hisab amal perbuatan, 
catatan amal perbuatan dan mizan serta dalil  

4.3. Menceritakan  hal ihwal qishas, shirat dan 
syafa’at  dan dalilnya 

4.4. Menceritakan  hal ihwal surga dan neraka, 
hauiul mauryd dan kaufar  

 
D.5.KELAS  XII SEMESTER 1 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
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1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.2. Menghayati dengan benar kedudukan wahyu dan 

akal menurut perspektif aliran kalam 
1.3. Meyakini dengan benar mengenai iman dan 

kufur menurut perspektif aliran kalam 
1.4. Berkomitmen menghindari perbuatan dosa besar 

setelah memahami hukum pelaku dosa besar 
menurut perspektif aliran kalam 

1.5. Menyadari pentingnya keimanan yang benar 
setelah memahami mengenai  sifat-sifat, 
perbuatan dan kehendak Tuhan, kehendak, 
kekuasaan dan perbuatan manusia  

1.6. Meyakini kalwmullwh  
2. Menghayati dan Mengamalkan 

perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

2.1 Terbiasa mendahulukan wahyu baru akal   
2.2 Terbiasa beriman dan mghindari prilaku kufur 

menurut perspektif aliran kalam 
2.3 Menghindari dosa besar menurut perspektif 

aliran kalam 
2.4 Terbiasa berbuat sesuai dengan 

kehendak,perbuatan dan sifat Tuhan dan manusia 
dalam pandangan aliran kalam 

2.5 Terbiasa mengamalkan kalwmullwh menurut 
perspektif aliran kalam 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural , dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang  kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

 

3.1 Menganalisis kedudukan wahyu dan akal 
menurut perspektif aliran kalam   

3.2 Menganalisis iman dan kufur menurut perspektif 
aliran kalam 

3.3 Menganalisis hukum pelaku dosa besar menurut 
perspektif aliran kalam 

3.4 Menganalisis kehendak, perbuatan dan sifat 
Tuhan menurut perspektif aliran kalam  

3.5 Menganalisis kehendak, kekuasaan dan 
perbuatan manusia menurut perspektif aliran 
kalam  

3.6 Menganalisis kalwmullwh menurut perspektif 
aliran kalam 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta  dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1 Menyajikan peta konsep tentang  kedudukan 
wahyu dan akal menurut perspektif aliran kalam   

4.2 Menyajikan peta konsep tentang  iman dan kufur 
menurut perspektif aliran kalam 

4.3 Menyajikan peta konsep tentang  hukum pelaku 
dosa besar menurut perspektif aliran kalam 

4.4 Menyajikan peta konsep tentang  kehendak, 
perbuatan dan sifat Tuhan menurut perspektif 
aliran kalam  
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4.5 Menyajikan peta konsep tentang  kehendak, 

kekuasaan dan perbuatan manusia menurut 
perspektif aliran kalam  

4.6 Menyajikan peta konsep tentang kalwmullwh 
menurut perspektif aliran kalam 

 
D.6.KELAS XII SEMESTER 2 

Kompetensi inti Kompetensi dasar  
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1. Menyadari pentingnya keyakinan yang kuat  

dalam berakidah setelah memahami pemikiran 
kalam Muhammad Abduh, Sayyid Ahmad Khan, 
Muhammad Iqbal  

1.2. Menyadari pentingnya keyakinan yang kuat  
dalam berakidah setelah memahami pemikiran 
kalam Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-
Sumatrani, Nuruddin ar-Raniri, Nawawi al-
Bantani, dan Syekh Ahmad Khatib as-Sambasi 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai) santun, 
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

 

2.1. Menunjukkan perilaku yang positif setelah 
memahami pemikiran kalam Muhammad Abduh, 
Sayyid Ahmad Khan, Muhammad Iqbal  

2.2. Menunjukkan perilaku yang positif setelah 
memahami pemikiran kalam Hamzah Fansuri, 
Syamsuddin as-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniri, 
Nawawi al-Bantani, dan Syekh Ahmad Khatib as-
Sambasi 

3. Memahami, 
menerapkan,menganalisis dan 
mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural , 
dan metakognitif berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang  kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1. Menganalisis pemikiran kalam yang 
dikembangkan Muhammad Abduh, Sayyid 
Ahmad Khan Muhammad Iqbal 

3.2. Menganalisis  pemikiran kalam Hamzah Fansuri, 
Syamsuddin as-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniri, 
Nawawi al-Bantani, dan Syekh Ahmad Khatib as-
Sambas  serta pengaruhnya 

3.3. Membandingkan pemikiran kalam Muhammad 
Abduh, Sayyid Ahmad Khan, Muhammad Iqbal, 
Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani, 
Nuruddin ar-Raniri, Nawawi al-Bantani, dan 
Syekh Ahmad Khatib as-Sambasi 
 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta  dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 

4.1. Mempresentasikan peta konsep pemikiran kalam 
Muhammad Abduh, Sayyid  Ahmad 
Khan,Muhammad Iqbal  

4.2. Mempresentasikan peta konsep pemikiran kalam 
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Kompetensi inti Kompetensi dasar  
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani, 
Nuruddin ar-Raniri, Nawawi al-Bantani, dan 
Syekh Ahmad Khatib as-Sambas 

 
E. AKHLAK 
E.1. KELAS X SEMESTER GANJIL  

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1.   Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1. Menyadari pentingnya ber-akhlakul karimah 
dalam pergaulan remaja 

1.2. Menghayati nilai-nilai sifat tobat,wara’, qanw’ah, 
zuhud, dan amanah 

1.3.   Menyadari kewajiban menghindari perilaku dosa 
besar (mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, 
berjudi, zina, pergaulan bebas dan mencuri) 

1.4.  Menghayati nilai-nilai membesuk orang sakit, 
takziyah dan ziarah kubur 

1.5 Menyadari pentingnya menghindari perilaku 
tercela seperti yang dilakukan oleh Abu Lahab 
dan istrinya dan istri Nabi Luth 

2.  Mengembangkan perilaku (jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli, 
santun, ramah lingkungan,  gotong 
royong, kerjasama, cinta damai, 
responsif dan pro  aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan   alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

2.1.   Membiasakan akhlak terpuji dalam pergaulan 
remaja 

2.2.   Membiasakan perilaku tobat,wara’, qanw’ah, 
zuhud, dan amanah 

2.3.  Menghindari perilaku dosa besar (mabuk-
mabukan, mengkonsumsi narkoba, berjudi, 
zina, pergaulan bebas dan mencuri) 

2.4.    Membiasakan membesuk orang sakit, takziyah 
dan ziarah kubur dengan adab yang baik 

2.5.   Menghindari perilaku tercela seperti perilaku 
Abu Lahab dan istrinya dan istri Nabi Luth 

3. Memahami, menerapkan, dan 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
phenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1. Memahami akhlak terpuji dalam pergaulan remaja 
3.2.  Menganalisis sifat tobat,wara’, qanw’ah, zuhud, 

dan amanah serta cara membiasakannya 
3.3. Memahami pengertian dan bahaya dosa besar 

(mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, 
berjudi, zina, pergaulan bebas dan mencuri) serta 
cara menghindarinya 

3.4.  Memahami adab membesuk orang sakit, takziyah 
dan ziarah kubur serta hikmahnya 

3.5. Menganalisis perilaku tercela Abu Lahab dan 
istrinya dan istri Nabi Luth  
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

4.  Mengolah,  menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengem-
bangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri,     dan 
mampu menggunakan metode 
sesuai kaidah keilmuan 

4.1.  Menunjukkan contoh akhlak terpuji dalam 
pergaulan remaja 

4.2.    Menunjukkan contoh sifat tobat,wara’, qanw’ah, 
zuhud, dan amanah 

4.3.    Mempresentasikan cara menghindari dosa 
besar(mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, 
berjudi, zina, pergaulan bebas dan mencuri) 

4.4.   Mempraktikkan adab membesuk orang sakit, 
takziyah dan ziarah kubur 

4.5.    Menceritakan kisah Abu Lahab dan istrinya dan 
istri Nabi Luth 

 
E.2. KELAS X SEMESTER GENAP   

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR  
1. Menghayati dan mengamalkan  

ajaran yang dianutnya 
1.1. Menyadari nilai-nilai hak asasi manusia yang 

dilindungi Islam 
1.2. Menghayati nilai-nilai mujwhadah an-nafsi 

(kontrol diri), musabwqah bil khairwt, etos kerja 
pribadi muslim, dinamis, inovatif dan kreatif 

1.3. Menyadari kewajiban menghindari riyw’ 
takabbur, nifwq, fwsiq, dan hasad 

1.4. Menghayati nilai-nilai akhlak terpuji dalam adab 
mengundang dan memenuhi undangan 

1.5 Menghayati akhlak utama dari Abu Bakar as-
Siddiq r.a., Umar bin Khattab r.a., Usman bin 
Affan r.a., dan Ali Bin Abi Talib r.a. 

2.  Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

2.1. Memahami hak asasi manusia yang dilindungi 
Islam 

2.2. Terbiasa melaksanakan mujwhadah an-nafsi 
(kontrol diri), musabwqah bil khairwt, etos kerja 
pribadi muslim, dinamis, inovatif dan kreatif 

2.3.Menghindari perilaku riyw’ takabbur, nifwq, fwsiq, 
dan hasad 

2.4. Membiasakan akhlak  terpuji ketika mengundang 
dan menerima undangan 

2.5. Meneladani akhlak utama dari Abu Bakar as-
Siddiq r.a., Umar bin Khattab r.a., Usman bin 
Affan r.a., dan Ali Bin Abi Talib r.a. 

3.    Memahami, menerapkan, dan 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 

3.1.  Memahami pandangan Islam mengenai hak asasi 
manusia 

3.2.  Menganalisis mujwhadah an-nafsi (kontrol diri), 
musabwqah bil khairwt, etos kerja pribadi muslim, 
dinamis, inovatif dan kreatif serta cara 
membiasakannya 

3.3.  Menganalisis pengertian dan bahaya riyw’ 
takabbur, nifwq, fwsiq, dan hasad serta cara 
menghindarinya. 

3.4.   Memahami adab mengundang dan memenuhi 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR  
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

undangan 
3.5.  Menganalisis akhlak utama dari Abu Bakar as-

Siddiq r.a., Umar bin Khattab r.a., Usman bin 
Affan r.a., dan Ali Bin Abi Talib r.a. 

 

4.  Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif 
dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1.  Mempresentasikan pandangan Islam mengenai 
Hak Asasi manusia 

4.2. Menunjukkancontoh mujwhadah an-nafsi (kontrol 
diri), musabwqah bil khairwt, etos kerja pribadi 
muslim, dinamis, inovatif dan kreatif serta cara 
membiasakannya 

4.3. Mempresentasikan contoh sifat riyw’ takabbur, 
nifwq, fwsiq, dan hasad serta cara menghindarinya 

4.4. Mempraktikkan adab mengundang dan memenuhi 
undangan 

4.5. Menceritakan kisah teladan Abu Bakar as-Siddiq 
r.a., Umar bin Khattab r.a., Usman bin Affan r.a., 
dan Ali Bin Abi Talib r.a. 

 
E.3. KELAS XI SEMESTER GANJIL    

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan  

ajaran agama yang dianutnya 
1.1. Menghayati kedudukan nafsu, akal dan kalbu 

dalam diri manusia 
1.2. Menghayati nilai-nilai syukur, dermawan, tawakal 

dan ikhlas 
1.3.  Menghayati kewajiban menghindari perilaku 

serakah, tamak, bakhil, dan isrwf/tabkrr 
1.4. Menghayati nilai-nilai adab dalam menuntut ilmu, 

musyawarah dan salam 
1.5.  Menghayati pentingya akhlak mulia yang 

dicontohkan : Luqman Hakim, Ashabul Kahfi dan 
Maryam 

2.  Menghayati dan mengamalkan  
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

2.1. Menghindari nafsu negatif dalam kehidupan 
sehari-hari 

2.2.Membiasakan perilaku syukur, dermawan, tawakal 
dan ikhlas 

2.3.  Menghindari perilaku serakah, tamak, bakhil, dan 
isrwf/tabkrr 

2.4. Membiasakan akhlak mulia dalam  menuntut ilmu, 
ketika musyawarah dan membudayakan salam 

2.5.   Meneladani akhlak mulia orang saleh: Luqman 
Hakim,  Ashabul Kahfi dan Maryam 

3.   Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural 

3.1. Menganalisis pengertian dan kedudukan nafsu, 
akal dan qalbu 

3.2. Menganalisis sifat syukur, dermawan, tawakal dan 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
berdasarkan rasa ingintahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

ikhlas 
3.3. Menganalisis perilaku serakah, tamak, bakhil, dan 

isrwf/tabkrr dan cara menghindarinya 
3.4. Memahami adab menuntut ilmu, adab 

musyawarah dan adab salam 
3.5.Menganalisis kisah-kisah orang saleh: Luqman 

Hakim, Ashabul Kahfi dan Maryam 
 

4.  Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1.Membuat peta konsep tentang pengertian dan 
kedudukan nafsu, akal dan qalbu 

4,2 Menunjukkan contoh prilakusyukur, dermawan, 
tawakal dan ikhlas 

4.3.  Mempresentasikan bahaya  serakah, tamak, 
bakhil, dan isrwf/tabkir dan cara menghindarinya 

4.4. Mempraktikan contoh adab menuntut ilmu, adab 
musyawarah dan tata cara salam 

4.5. Menceritakan kisah Lukman Al Hakim, Ashabul 
Kahfi dan Maryam. 

 
E.4. KELAS XI SEMESTER GENAP   

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan  

ajaran agama yang dianutnya 
1.1. Menghayati nilai-nilai akhlak terpuji (pikmah, 

iffah, syajwah, dan ‘adwlah) 
1.2. Menyadari pentingnya meningkatkan kwalitas 

akhlak 
1.3. Menghayati nilai-nilai akhlak dalam tasawuf yang 

bersumber dari al Qur’an dan al Sunah 
1.4.  Menghayati nilai-nilai maqwmwt, dan al-apwwl 

dalam tasawuf 
1.5. Menyadari pentingnya nilai-nilai tasawuf yang  

dicontohkan Hasan Basri, Rabi’ah al-Adawiyah, 
Dzun Nun Al-Misri, Al-Ghazali, Abu Yazid al-
Bustami,  Al-Hallaj, Muhyidin Ibn ʻAraby 

1.6. Menghayati nilai-nilai akhlak terpuji kepada orang 
tua, guru, orang yang lebih tua, teman sebaya, 
orang yang lebih muda dan lawan jenis 

2.   Menghayati dan mengamalkan  
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 

2.1.  Membiasakan diri menerapkan akhlak terpuji 
(pikmah, ‘iffah, syajw‘ah, dan ‘adwlah) 

2.2.  Membiasakan diri meningkatkan kualitas akhlak 
2.3.  Meneladani ke-sufi-an Nabi Muhammad Saw dan 

sahabat-sahabatnya.  
2.4.  Meneladani  perilaku orang yang memiliki 

maqwmwt, dan al-apwwl dalam tasawuf 
2.5.  Meneladani  perilaku sufistik Hasan Basri, 

Rabi’ah al-Adawiyah, Dzun Nun al-Misri, Al- 
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sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

Ghazali, Abu Yazid al-Bustami,  Al-Hallaj, Muhy 
idin Ibn ‘Araby 

2.6.  Membiasakan adab terhadap kepada orang tua, 
guru, orang yang lebih tua, teman sebaya, orang 
yang lebih muda dan lawan jenis 

3.    Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1.  Memahami induk-induk akhlak terpuji (pikmah, 
‘iffah, syajw‘ah, dan ‘adwlah) dan cara 
membiasakannya 

3.2. Menganalisis metode-metode peningkatan kualitas 
akhlak dan cara membiasakannya 

3.3. Memahami pengertian, sumber tasawuf dari Al-
Qur’an dan al-Sunnah dan hubungan tasawuf 
dengan akhlak dan syariat. 

3.4. Memahami pengertian maqwmwt, dan al-apwwl 
dalam tasawuf serta membandingkan tasawuf 
sunni dan tasawuf falsafi serta tokoh-tokohnya 

3.5. Menganalisis pokok ajaran tasawuf dari Hasan 
Basri, Rabi’ah al-Adawiyah, Dzun Nun al-Misri, 
al Ghazali, Abu Yazid al-Bustami,  al-Hallaj dan 
Muhy al-Din Ibn `Araby  

3.6.  Memahami adab bergaul kepada kedua orang tua, 
guru, orang yang lebih tua, teman sebaya, orang 
yang lebih muda dan dengan lawan jenis serta 
hikmahnya. 

4.  Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1. Menceritakan induk-induk akhlak terpuji (pikmah, 
ʻiffah, syajwʻah, dan ‘adwlah) 

4.2. Mempresentasikan metode-metode peningkatan 
kualitas akhlak 

4.3.  Menunjukkan contoh persoalan maqwmwt, dan al-
apwwl dalam tasawuf serta membandingkan 
tasawuf sunni dan tasawuf falsafi serta tokoh-
tokohnya 

4.5. Menceritakan sosok sufi Hasan Basri, Rabi’ah al-
Adawiyah, Dzun Nun al-Misri, Al-Ghazali, Abu 
Yazid al-Bustami,  Al-Hallaj dan Muhyidin Ibn 
ʻAraby 

4.6. Mempraktikkan contoh-contoh adab bergaul 
kepada kedua orang tua, guru, orang yang lebih 
tua, teman sebaya, orang yang lebih muda dan 
dengan lawan jenis serta hikmahnya 

 
E.5. KELAS XII SEMESTER GANJIL  

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1 Menghayati ajaran tarikat mu‘tabarah di 

Indonesia 
1.2 Menghayati nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan 

sehari-hari. 
1.3 Menyadari bahaya perilaku zalim, diskriminasi, 

gaiab, fitnah, namrmah dan grbah serta cara 
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menghindarinya 

1.4 Menghayati nilai-nilai adab di masjid,  adab 
membaca Al-Qur’an, adab berdoa, adab  
berpakaian dan berhias dan adab musafir 
menurut syariat Islam 

1.5 Menyadari bahaya perilaku tercela seperti yang 
dilakukan Qarun dan Kan’an 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

2.1. Meneladani nilai-nilai  positif dari ajaran tarikat 
mu‘tabarah (Qadiriyah, Rifa’iyah, Syaziliyah, 
Maulawiyah, Syatariyah, Naqsabandiyah dan 
Suhrawardiyah) 

2.2.  Membiasakan  nilai-nilai tasawuf dalam 
kehidupan sehari-hari. 

2.3.  Menghindari perilaku zalim, diskriminasi, gaiab, 
fitnah, namrmah dan grbah serta cara 
menghindarinya 

2.4.  Membiasakan adab di masjid,  adab membaca Al- 
Qur’an, adab berdoa, adab  berpakaian dan 
berhias dan adab musafir menurut syariat Islam 

2.5. Menghindari perilaku tercela seperti yang 
dilakukan Qarun dan Kan’an 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural , dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang  kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1.  Menganalisis sejarah dan pokok-pokok ajaran 
tarikat mu‘tabarah (Qadiriyah, Rifa’iyah, 
Syaziliyah, Maulawiyah, Syatariyah, 
Naqsabandiyah dan Suhrawardiyah) 

3.2.   Menganalisis problematika masyarakat modern, 
relevansi dan peranan tasawuf dalam kehidupan 
modern 

3.3. Menganalisis perilaku zalim, diskriminasi, gaiab, 
fitnah, namrmah dan grbah serta cara 
menghindarinya   

3.4. Menjelaskan adab di masjid,  adab membaca Al- 
Qur’an, adab berdoa, adab  berpakaian dan 
berhias dan adab musafir menurut syariat Islam 

3.5.   Menganalisis perilaku tercela Qarun dan Kan’an 
 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta  dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1. Menceritakan sejarah tarikat mu‘tabarah 
(Qadiriyah, Rifa’iyah, Syaziliyah, Maulawiyah, 
Syatariyah, Naqsabandiyah dan Suhrawardiyah) 

4.2. Menceritakan problematika masyarakat modern, 
relevansi dan peranan tasawuf dalam kehidupan 
modern 

4.3.  Menunjukkan contoh bahaya perilaku dzalim, 
diskriminasi, gaiab, fitnah, namrmah dan grbah 
serta cara menghindarinya 

4.4. mendemonstrasikan adab di masjid,  adab 
membaca Al-Qur’an dan adab berdoa 

4.5.  Menceritakan kisah Qarun dan Kan’an 
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E.6. KELAS XII SEMESTER GENAP 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya. 

1.1. Meyakini kewajiban manusia terhadap Allah dan 
Rasul-Nya 

1.2. Menghayati nilai-nilai  pemaaf, jujur  
ukhuwwah, taswmuh,sabar, rida, dan istikamah 
(disiplin) 

1.3. Menghayati nilai-nilai silaturrahim dalam 
kehidupan sehari-hari 

1.4. Menyadari pentingya akhlak mulia yang 
dicontohkan Umar bin Abdul Aziz dan 
Salahuddin al-Ayyubi 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai) santun, 
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 

2.1.  Terbiasa melaksanakan kewajiban terhadap diri 
sendiri, kedua orang tua, dan keluarga 

2.2.  Membiasakan diri berperilaku pemaaf, jujur  
ukhuwwah, taswmuh, sabar, rida, dan istikamah 
(disiplin) 

2.3.   Membiasakan silaturrahim dalam kehidupan 
sehari-hari 

2.4.  Meneladani akhlak utama Umar bin Abdul Aziz 
dan Salahuddin al-Ayyubi 

 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural , dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang  kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1. Menganalisis kewajiban manusia terhadap Allah, 
Rasul-Nya, diri sendiri, kedua orang tua, dan 
keluarga 

3.2. Menganalisishikmah dan manfaat dari perilaku 
pemaaf, jujur  ukhuwwah, taswmuh, sabar, rida, 
dan istikamah (disiplin) 

3.3.Menganalisis pengertian dan bentuk-bentuk 
silaturrahim serta adab  bertamu dan menerima 
tamu 

3.4. Menganalisis akhlak utama Umar bin Abdul Aziz 
dan Salahuddin al-Ayyubi 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta  dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1. Menyajikan peta konsep kewajiban manusia 
terhadap Allah, Rasul-Nya, diri sendiri, kedua 
orang tua, dan keluarga 

4.2. Memaparkan hikmah dan manfaat dari perilaku 
pemaaf, jujur  ukhuwwah, taswmuh, sabar, rida, 
dan istikamah (disiplin) 

4.3. Mempresentasikan pengertian dan bentuk-
bentuk silaturrahim  

4.4. Menyimulasikan adab  bertamu dan menerima 
tamu 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

4.5. Menceritakan Umar bin Abdul Aziz dan 
Salahuddin al-Ayyubi 

 
F.SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 
F.1.KELAS X SEMESTER  GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerima dan menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya 

1.1. Meyakini bahwa tugas berdakwah adalah 
kewajiban setiap muslim. 

1.2. Menghayati  nilai sejarah perkembagan Islam di  
Mekah. 

1.3. Menghayati  nilai sejarah perkembagan Islam di  
Madinah.   

1.4. Menghayati nilai sejarah perkembangan  Islam  
periode khulafaurrasyidin 

1.5. Mengambil  ibrah  dari kepemimpinan  Rasulullah 
saw. baik pada periode Mekah  

1.6. Mengambil  ibrah  dari kepemimpinan  Rasulullah 
saw. baik pada periode Madinah  

1.7. Mengambil  ibrah  dari kepemimpinan 
khulafaurrasyidin 

2. Menghayati dan mengamalkan  
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja 
sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan sabar  seperti 
dicontohkan Rasulullah saw.   

2.2 Menunjukkan sikap semangat jihad seperti 
dicontohkan para  shahabat  Rasululllah saw. pada 
periode Mekah 

2.3 Membiasakan sikap kebersamaan dan 
persaudaraan seperti dicontohkan kaum ansar dan 
muhajirin 

2.4 Meneladani sikap santun dan bijak seperti yang 
dicontohkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq 

2.5 Meneladani perilaku berani dan tegas seperti yang 
dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab 

2.6 Meneladani perilaku dermawan seperti yang 
dicontohkan khalifah  Usman bin Affan 

2.7 Meneladani perilaku semangat menuntut ilmu 
seperti yang dicontohkan oleh Khalifah bin Abi 
Talib 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan 
rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, tehnologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang 

3.1 Mendeskripsikan  gambaran  peradaban 
masyarakat Mekah sebelum  Islam 

3.2 Memahami  subtansi  dan  strategi dakwah  
Rasulullah saw.  pada periode Mekah   

3.3 Mengidentifikasi kesulitan-kesulitan  yang 
dihadapi Rasulullah saw. ketika  berdakwah di 
Mekah 

3.4 Menganalisis strategi hijrah yang dilakukan 
Rasulullah dan para sahabat   

3.5 Mendeskripsikan  gambaran  peradaban 
masyarakat Madinah sebelum  Islam 

3.6 Menganalis strategi dakwah Rasulullah pada 
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spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

periode Madinah 
3.7 Menganalisis pilar-pilar kekauatan dakwah 

Rasulullah periode Madinah 
3.8 Mengidentifikasi  faktor-faktor  keberhasilan  

Fathu Makkah tahun  9 hijriyah 
3.9 Mendiskusikan substansi dari Piagam Madinah 

(Dustyr)  
3.10 Menganalisis  proses  peralihan pemerintahan  

dari Rasulullah saw. kepada Abu Bakar As-
Siddiq 

3.11 Mendiskusikan  kebijakan-kebijakan Khalifah   
Abu Bakar as-Siddiq dan peristiwa penting yang 
terjadi pada masa kepemimpinannya 

3.12 Mendeskripsikan sejarah sejarah terpilihnya 
khalifah Umar bin Khattab 

3.13 Mendiskusikan  kebijakan-kebijakan  Khalifah 
Umar bin Khattab dan peristiwa penting yang 
terjadi pada masa kepemimpinannya 

3.14 Mendeskripsikan sejarah terpilihnya Khalifah 
Usman bin Affan 

3.15 Mendiskusikan  kebijakan-kebijakan Khalifah   
Usman bin Affan dan peristiwa penting yang 
terjadi pada masa kepemimpinannya 

3.16 Mendeskripsikan sejarah terpilihnya Khalifah Ali 
bin Abi Talib 

3.17 Mendiskusikan  kebijakan-kebijakan Khalifah   
Ali bin Abi Talib dan peristiwa penting yang 
terjadi pada masa kepemimpinannya 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1.  Menceritakan sosok figur kepemimpinan 
Rasulullah saw. 

4.2.  Membuat peta konsep mengenai kunci 
keberhasilan dakwah Rasulullah periode Mekah 

4.3.  Menceritakan peristiwa hijrahnya Rasulullah 
saw. ke Madinah 

4.4.  Membuat peta konsep mengenai kunci 
keberhasilan dakwah Rasulullah saw. periode 
Madinah 

4.5.  Menceritakan detik-detik menjelang wafatnya 
Rasulullah saw. 

4.6.  Menceritakan isi dari  pidato yang disampaikan 
Khalifah Abu Bakar saat dibaiat menjadi 
khalifah 

4.7.  Membuat peta konsep mengenai kemajuan-
kemajuan Islam pada masa khulafaurrasyidin 

 
F.2. KELAS X SEMESTER  GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR  

1. Menerima dan menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya 

1.1. Meyakini bahwa tugas berdakwah adalah 
kewajiban setiap muslim 

1.2. Menghayati kepribadian utama dari khalifah  
utama dari Dinasti Umayah.  
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1.3. Mengambil  ibrah dalam hal kepemimpinan dari 
Dinasti Umayah 

1.4. Menghayati kepribadian mulia dari para khalifah  
utama Dinasti Abbasiyah sebagai contoh bagi 
generasi sekarang dan akan datang 

1.5. Mengambil  ibrah berbagai kemajuan dari Dinasti 
Abbasiyah sebagai  contoh bagi kepemipinan 
sekarang dan akan datang 

2. Menghayati dan mengamalkan  
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja 
sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia  

  2.1.  Meneladani sikap berani, toleran dan kerja keras 
seperti yang dicontohkan sebagian  khalifah  
Dinasti Umayah 

  2.2. Menunjukkan sikap semangat menumbuhkan ilmu 
pengetahuan seperti yang berkembang pada masa 
Dinasti Umayah 

 2.3. Menampilkan perilaku inovatif dan produktif 
sebagai implementasi nilai sejarah kemajuan 
Islam pada masa dinasti Umayah 

 2.4. Meneladani sikap berani, toleran dan kerja keras 
seperti yang dicontohkan seperti yang 
dicontohkan sebagian khalifah Dinasti Abbasiyah  

  2.5. Menunjukkan sikap semangat menumbuhkan 
peradaban dan ilmu pengetahuan seperti yang 
berkembang pada masa Dinasti Abbasiyah 

 2.6. Menampilkan perilaku inovatif dan produktif 
sebagai implementasi nilai sejarah kemajuan 
Islam masa Dinasti Abbasiyah 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan 
rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, tehnologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1. Mendeskripsikan  proses  lahirnya  dinasti  
Umayah  di Damaskus 

3.2. Mendeskripsikan wilayah penyebaran Islam 
pada masa  Dinasti Umayah di Damaskus 

3.3. Menganalisis  kebijakan-kebijakan  
pemerintahan para khalifah  bani Abbasiyah di 
Damaskus 

3.4. Menganalisis perkembangan peradaban dan 
ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayah di 
Damaskus 

3.5. Mendeskripsikan  sejarah  lahirnya  Dinasti  
Umayah  di Andalusia 

3.6. Mendeskripsikan wilayah penyebaran Islam 
pada masa  Dinasti Umayah di Andalusia    

3.7. Menganalisis  kebijakan-kebijakan  
pemerintahan para khalifah  bani Abbasiyah di 
Andalusia 

3.8. Mendeskripsikan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan peradaban pada masa Bani 
Umayah di Andalusia 

3.9. Mengidentifikasi tokoh-tokoh ilmu pengetahuan 
pada masa Dinasti Umayah di Andalusia. 

3.10. Mengidentifikasi peninggalan peradaban Islam 
masa Dinasti Umayah di Andalusia 

3.11. Mendeskripsikan  proses  lahirnya  dinasti  
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Abbasiyah 
3.12. Menganalisis ciri khas kepemimpinan dari 

Dinasti Abbasiyah 
3.13. Mengidentifikasi periodeisasi Dinasti 

Abbasiyah 
3.14. Mendeskripsikan wilayah penyebaran Islam 

pada masa  Dinasti Abbasiyah 
3.15. Mendeskripsikan keberhasilan-keberhasilan 

para Khalifah dari  Dinasti Abbasiyah 
3.16. Mendeskripsikan  tumbuh berkembangnya 

peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa  
Abbasiyah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan  

4.1. Menceritakan tentang proses berdirinya Dinasti 
Umayah di Damaskus 

4.2. Membuat peta konsep berkaitan dengan 
keberhasilan yang dicapai pada masa Dinasti 
Umayah di Damaskus 

4.3. Menceritakan tentang proses berdirinya Dinasti 
Umayah di Andalusia 

4.4. Membuat peta konsep berkaitan dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
peradaban pada masa Dinasti Umayah di 
Andalusia 

4.5. Menceritakan sejarah berdirinya Dinasti 
Abbasiyah 

4.6. Membuat peta konsep mengenai keberhasilan-
keberhasilan yang dicapai Dinasti Abbasiyah 

 
F.3. KELAS XI SEMESTER  GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerima dan menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya 

1.1.  Meyakini bahwa tugas berdakwah adalah 
kewajiban setiap muslim 

1.2.  Menghayati nilai-nilai kepemimpinan dari 
Khalifah  utama dari Dinasti Usmani  

1.3.  Menghayati nilai-nilai kepemimpinan utama 
dari khalifah  utama dari Dinasti Mughal 

1.4.  Menghayati nilai-nilai kepemimpinan dari 
khalifah  utama dari Dinasti Syafawi 

1.5.  Mengambil  ibrah  dari sejarah perkembangan 
Islam pada masa Dinasti Usmani 

1.6.  Mengambil  ibrah  dari sejarah perkembangan 
Islam pada masa Dinasti Mughal 

1.7.  Mengambil  ibrah  dari sejarah perkembangan 
Islam pada masa Dinasti Syafawi 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 

2.1. Meneladani sikap berani, toleran dan kerja 
keras seperti yang dicontohkan sebagian  
khalifah  Dinasti Usmani 

2.2. Meneladani sikap berani, toleran dan kerja 
keras seperti yang dicontohkan sebagian  
khalifah  Dinasti Mughal 
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bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 

 

2.3. Meneladani sikap berani, toleran dan kerja 
keras seperti yang dicontohkan sebagian  
khalifah  Dinasti Syafawi 

2.4. Menunjukkan sikap semangat menumbuhkan 
ilmu pengetahuan seperti yang berkembang 
pada masa Dinasti Usmani 

2.5. Menunjukkan sikap semangat menumbuhkan 
ilmu pengetahuan seperti yang berkembang 
pada masa Dinasti Mughal 

2.6.   Menunjukkan sikap semangat menumbuhkan 
ilmu pengetahuan seperti yang berkembang 
pada masa Dinasti Syafawi 

3. Memahami, menerapkan, dan 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab phenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1. Mendeskripsikan  proses  lahirnya  dinasti  
Usmani 

3.2. Mendeskripsikan wilayah penyebaran Islam 
pada masa  Dinasti Usmani 

3.3. Menganalisis  kebijakan-kebijakan  
pemerintahan para Khalifah dari Dinasti 
Usmani 

3.4. Mengetahui perkembangan peradaban dan 
ilmu pengetahuan pada masa Bani Usmani 

3.5. Menganalisis penyebab terjadinya 
kemunduran pada Dinasti Usmani 

3.6. Mendeskripsikan  sejarah  lahirnya  Dinasti  
Mughal  

3.7. Mendeskripsikan wilayah penyebaran Islam 
pada masa  Dinasti Mughal    

3.8. Menganalisis  kebijakan-kebijakan  
pemerintahan para khalifah Dinasti Mughal 

3.9. Menganalisis perkembangan ilmu pengetahuan 
dan peradaban pada masa Dinasti Mughal 

3.10. Menganalisis faktor penyebab runtuhnya 
Dinasti Mughal 

3.11. Mendeskripsikan  proses  lahirnya  dinasti  
Syafawi 

3.12. Mendeskripsikan wilayah penyebaran Islam 
pada masa  Dinasti Syafawi 

3.13. Mendeskripsikan keberhasilan-keberhasilan 
para khalifah dari  Dinasti Syafawi 

3.14. Mendeskripsikan  tumbuh berkembangnya 
peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa  
Dinasti Syafawi   

3.2. Menganalisis faktor penyebab runtuhnya 
Dinasti Syafawi 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif 
dan kreatif, serta mampu 

4.1. Menceritakan tentang sosok figur Sulaiman 
al-Qanuni dari Dinasti Usmani 

4.2. Membuat peta konsep berkaitan dengan  
keberhasilan pemerintahan pada masa Dinasti 
Usmani 

4.3. Menceritakan tentang pembangunan Taj 
Mahal pada masa Dinasti Mughal 
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menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.4. Membuat peta konsep berkaitan dengan 
perkembangan Islam pada masa Syafawi 

 
F.4. KELAS XI SEMESTER GENAP   

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerima dan menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya 

1.1. Meyakini bahwa tugas berdakwah adalah 
kewajiban setiap muslim 

1.2. Mengambil  ibrah  dari peristiwa Perang Salib 
1.3. Menghayati nilai-nilai perjuangan dari tokoh-

tokoh pembaharu dunia Islam  sebagai 
implementasi kewajiban berdakwah 

1.4. Menghayati semangat menuntut ilmu  tokoh-
tokoh  pembaharu dunia Islam  

1.5. Berkomitmen mewarisi semangat  tajdrd 
(pembaruan) dari para pembaru 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai) santun, 
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

 

2.1.  Meneladani sikap pemberani membela agama 
Islam sebagaimana dicontohkan oleh para 
pahlawan dalam Perang Salib 

2.2.  Memiliki sikap peka dan peduli terhadap 
kelangsungan dakwah Islam sebagaimana 
dicontohkan oleh para pahlawan dalam Perang 
Salib 

2.3.  Menunjukkan sikap semangat menumbuh-
kembangkan ilmu pengetahuan seperti yang 
dicontohkan para pembaharu dalam Islam 

2.4.  Menampilkan sikap kritis dan demokratis 
seperti yang dicontohkan para pembaharu 
dalam Islam 

2.5.  Menampilkan perilaku inovatif dan produktif 
seperti yang dicontohkan para pembaharu 
dalam Islam 

2.6.  Mengapresiasi perilaku teladan yang telah 
dipraktikkan oleh para tokoh pembaharuan  
Islam 

3. Memahami, menerapkan, dan 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab phenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1. Menganalisis faktor-faktor penyebab  
terjadinya Perang Salib 

3.2. Mendeskripsikan terjadinya Perang Salib dari 
awal hingga akhir 

3.3. Mendiskusikan dampak Perang Salib bagi 
perkembangan Islam 

3.4. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab 
kemunduran Islam 

3.5. Memahami pengertian dan makna tajdrd 
3.6. Mendiskusikan latar belakang munculnya 

gerakan pembaruan 
3.7. Mengidentifikasi tokoh-tokoh pembaruan 

dalam Islam 
3.8. Menganalisis ide-ide pembaruan dari para 

mujaddid 
3.9. Menganalisis nilai positif dari gerakan 
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pembaruan 
3.10. Mendiskusikan pengaruh gerakan pembaruan 

terhadap perkembangan Islam di Indonesia 
3.11. Mengidentifikasi munculnya organisasi Islam 

sebagai dampak dari adanya gerakan 
pembaruan 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif 
dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah 
keilmuan 

4.1. Menceritakan tentang sosok pahlawan Perang 
Salib Salahuddin al-Ayyubi. 

4.2. Menceritakan tentang sosok tokoh pembaru 
seperti Muhammad Abduh, Jamaludin al- 
Afgani, Muhammad Iqbal dan lain sebagainya 

4.3. Membuat peta konsep berkaitan dengan nilai-
nilai positif dari gerakan pembaruan 

 
F.5. KELAS XII SEMESTER GANJIL    

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1.  Meyakini bahwa tugas berdakwah adalah 
kewajiban  

1.2.  Menghayati nilai semangat berdakwah yang 
dilakukan para muballigh di awal 
berkembangnya Islam di Indonesia 

1.3.  Menyadari pentingnya  strategi pendekaan 
dakwah yang dilakukan oleh walisongo 

1.4.  Berkomitmen mewarisi nilai semangat 
berdakwah  para muballig di awal 
berkembangnya Islam di Indonesia  

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai) santun, 
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

 

2.1.  Memiliki sikap peka dan peduli terhadap 
kelangsungan dakwah Islam sebagaimana 
dicontohkan walisongo 

2.2.  Menunjukkan sikap semangat menumbuh-
kembangkan ilmu pengetahuan seperti 
dicontohkan walisongo 

2.3.  Meneladani sikap berani, toleran dan kerja keras 
seperti yang dicontohkan walisongo 

2.4.  Menampilkan perilaku inovatif dan kreatif 
seperti dicontohkan walisongo 

2.5.  Mengapresiasi perilaku teladan yang telah 
dipraktikkan walisongo 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural , dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 

3.1. Mendeskripsikan budaya bangsa Indonesaia 
sebelum Islam 

3.2. Menganalisis proses masuknya Islam di 
Indonesia 

3.3. Mengidentifikasi jalur masuknya Islam di 
Indonesia 

3.4. Mendiskusikan strategi dakwah walisongo di 
Indonesia 
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kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang  kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 
 

3.5. Mendeskripsikan perkembangan Islam di 
Sumatera 

3.6. Mendeskripsikan perkembangan Islam di Jawa 
3.7. Mendeskripsikan perkembangan Islam di 

Sulawesi 
3.8. Mendeskripsikan perkembangan Islam di 

Kalimantan 
3.9. Mendeskripsikan perkembangan Islam di 

Maluku dan Irian Jaya 
3.10. Mendeskripsikan perkembangan Islam di Nusa 

Tenggara dan Bali 
3.11. Menganalisis peran umat Islam pada masa 

penjajahan 
3.12. Menganalisis peran umat Islam pada masa 

perang kemerdekaan 
3.13. Menganalisis peran umat Islam pada masa 

pembangunan 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta  dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah 
keilmuan 

4.1.  Menceritakan proses awal masuknya Islam di 
Indonesia 

4.2.  Membuat sinopsis mengenai cara penyebaran 
Islam di Indonesia 

4.3.  Membuat portofolio mengenai kerajaan Islam 
yang ada di Indonesia 

4.4.  Menceritakan cara dakwah Sunan Kalijaga dan 
Sunan Giri  

 
F.6. KELAS XII SEMESTER GENAP   

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1. Meyakini bahwa tugas berdakwah adalah 

kewajiban setiap muslim 
1.2. Menghayati nilai-nilai perjuangan  dari tokoh-

tokoh  Islam  dari berbagai belahan dunia   
1.3. Berkomitmen menerapkan strategi/pendekatan 

dakwah  sebagaimana diterapkan tokoh-tokoh 
dakwah Islam di berbagai belahan dunia 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai) santun, 
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia. 
 

2.1. Memiliki sikap peka dan peduli terhadap 
kelangsungan dakwah Islam sebagaimana 
dicontohkan para penyebar Islam di berbagai 
belahan dunia. 

2.2. Menunjukkan sikap semangat menumbuh-
kembangkan ilmu pengetahuan seperti 
dicontohkan para penyebar Islam berbagai 
belahan dunia. 

2.3. Meneladani sikap berani, toleran dan kerja keras 
seperti dicontohkan para penyebar Islam di 
berbagai belahan dunia 

2.4. Menampilkan perilaku inovatif dan kreatif seperti 
dicontohkan para penyebar Islam di berbagai 
belahan dunia 

2.5. Mengapresiasi perilaku teladan yang telah 
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dipraktikkan para penyebar Islam di berbagai 
belahan dunia 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural , dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang  kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

3.1. Mendeskripsikan perkembangan  Islam di benua 
Asia 

3.2. Mendeskripsikan perkembangan  Islam di benua 
Afrika 

3.3. Mendeskripsikan perkembangan  Islam di benua 
Eropa. 

3.4. Mendeskripsikan perkembangan  Islam di benua 
Amerika 

3.5. Mendeskripsikan perkembangan  Islam di benua 
Australia 

3.6. Mendeskripsikan perkembangan  Islam di Asia 
Tenggara 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta  dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1.  Membuat portofolio berkaitan dengan tokoh-
tokoh penyebar Islam di berbagai belahan dunia   

4.2.  Membuat peta konsep mengenai kemajuan di 
negara-negara yang penduduknya mayoritas 
muslim 

4.3.  Membuat sinopsis berkaitan dengan organisasi 
Islam dunia, yaitu Organisasi Konfrensi Islam 
(OKI) dan Rabrhah al-Alam al-Islwmi 

 
G. BAHASA ARAB 
   G.1.KELAS X SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1. Menyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa 

Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan 
guru dan teman 

2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, 
dan bertanggung jawab dalam melaksanakan 
komunikasi transaksional dengan guru dan teman 

2.3. Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta damai, dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural , dan metakognitif 

3.1. Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat 
Bahasa Arab yang berkaitan dengan :  

 الطريق يف عائلية؛ زيارة واملكتبة؛ الصف يف
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang  kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

baik secara lisan maupun tertulis 
3.2. Melafalkan kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan dengan :  

 الطريق يف عائلية؛ زيارة واملكتبة؛ الصف يف

3.3. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, 
frase, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan 
dengan : 

 الطريق يف عائلية؛ زيارة واملكتبة؛ الصف يف
baik secara lisan maupun tertulis 

3.4. Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait 
topik : 

 الطريق يف عائلية؛ رةزيا واملكتبة؛ الصف يف
yang sesuai dengan konteks penggunaannya 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta  dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1. Melakukan dialog  sederhana sesuai konteks dengan 
tepat dan lancar terkait topik : 

 الطريق يف عائلية؛ زيارة واملكتبة؛ الصف يف
dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
konteks 

4.2. Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  
tentang : 

 الطريق يف عائلية؛ زيارة واملكتبة؛ الصف يف
dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
konteks 

4.3. Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi terkait topik : 

 الطريق يف عائلية؛ زيارة واملكتبة؛ الصف يف
dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
dengan konteks 

Tarkib: والمؤنث للمذكر واأللوان المفرد والفاعل المضارع والفعل ماضيال الفعل 

 
G.2. KELAS X SEMESTER GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya. 
1.1. Menyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa 

Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, 

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
tanggung jawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, 
damai) santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara 
efektif, sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

dan teman 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, 

dan bertanggung jawab dalam melaksanakan 
komunikasi transaksional dengan guru dan teman 

2.3 Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta damai, dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural , dan 
metakognitif berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang  kajian 
yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah 

3.1. Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan:  

 واجباتنا والعمل؛ الطعام الفراغ؛ أوقات قضاء

 واالجتماعية املنـزلية
baik secara lisan maupun tertulis 

3.2. Melafalkan kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan :  

 واجباتنا والعمل؛ الطعام الفراغ؛ أوقات قضاء

 واالجتماعية املنـزلية

3.3. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, 
frase, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan 
dengan : 

 واجباتنا والعمل؛ الطعام الفراغ؛ أوقات قضاء

 واالجتماعية املنـزلية

baik secara lisan maupun tertulis. 
  3.4. Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait 
topik:  

 واجباتنا والعمل؛ الطعام الفراغ؛ أوقات قضاء

 واالجتماعية املنـزلية

yang sesuai dengan konteks penggunaannya. 
 

4. Mengolah, menalar, menyaji, 
dan mencipta  dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan 
dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, serta 
bertindak secara efektif dan 
kreatif, dan mampu 

4.1. Melakukan dialog  sederhana sesuai konteks dengan 
tepat dan lancar terkait topik : 

 واجباتنا والعمل؛ الطعام الفراغ؛ قاتأو  قضاء

 واالجتماعية املنـزلية

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

konteks. 
4.2. Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  

tentang : 

 واجباتنا عمل؛وال الطعام الفراغ؛ أوقات قضاء

 واالجتماعية املنـزلية

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
konteks. 

4.3. Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi terkait topik : 

 واجباتنا والعمل؛ مالطعا الفراغ؛ أوقات قضاء

 واالجتماعية املنـزلية

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
dengan konteks. 

Tarkib: للنفي وليس ما– والجمع المفرد االسمية والجملة الفعلية لجملةا 

 
G.3. KELAS XI SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya. 
1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa 

Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif, sosial 
dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 

 

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru 
dan teman 

2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, 
dan bertanggung jawab dalam melaksanakan 
komunikasi transaksional dengan guru dan teman 

2.3. Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta damai, dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional 

2. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan 
mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural 
, dan metakognitif berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu 

3.1. Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan :  

 املساجد التعليمية؛ ومراحلها اإلسالمية املدرسة
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang  kajian 
yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah 

 
 
 
 
 
 
3.2. 
 
 
 
 
 
 
3.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. 
 
 
 
 

 والعمل القلب األوىل؛ العصور يف
baik secara lisan maupun tertulis. 
Melafalkan kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan :  

 املساجد التعليمية؛ ومراحلها اإلسالمية املدرسة

 العملو  القلب األوىل؛ العصور يف

Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan : 

 املساجد التعليمية؛ ومراحلها اإلسالمية املدرسة

 والعمل القلب األوىل؛ العصور يف

baik secara lisan maupun tertulis. 

Membuat analisis sederhana unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait topik 
: 

 املساجد التعليمية؛ ومراحلها اإلسالمية املدرسة

  والعمل القلب األوىل؛ العصور يف

yang sesuai dengan konteks penggunaannya 

4. Mengolah, menalar, menyaji, 
dan mencipta  dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, serta bertindak 
secara efektif dan kreatif, dan 
mampu menggunakan metode 
sesuai kaidah keilmuan 

4.1. Melakukan dialog  sederhana sesuai konteks dengan 
tepat dan lancar terkait topik : 

 املساجد التعليمية؛ ومراحلها اإلسالمية املدرسة

 والعمل القلب األوىل؛ العصور يف

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
konteks 

4.2. Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  
tentang : 

 املساجد التعليمية؛ ومراحلها سالميةاإل املدرسة

  والعمل القلب األوىل؛ العصور يف

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
konteks 

  4.3. Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi terkait topik : 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

 املساجد التعليمية؛ ومراحلها اإلسالمية املدرسة

 ؛ والعمل القلب األوىل؛ العصور يف

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
dengan konteks 

Tarkib: املوصول هو إيل نسوبامل من النعت ؛)ما(ومعاين  التفضيل واسم املشبهة الصفة–

 االمسية واجلملة )أنّ  إّن،(املقدم؛  به واملفعول

 
G.4. KELAS XI SEMESTER GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan 

mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya 

1.1. Menyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa 
Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar 

2. Menghayati dan 
mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-
aktif dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara 
efektif, sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia 

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru 
dan teman 

2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman 

2.3. Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta damai, dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan 
mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, 
prosedural , dan 
metakognitif berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena 
dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang  

3.1. 
 
 
 
 
 
 
3.2. 
 
 
 
 
 
 
3.3 

Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan :  

 نزول الرسول؛ أخالق من احلياة؛ يف والعمل اإلميان

 إليه والدعوة القرآن
baik secara lisan maupun tertulis 
Melafalkan kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan :  

 نزول الرسول؛ أخالق من احلياة؛ يف والعمل اإلميان

 إليه والدعوة القرآن

Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah 

 
 
 
 
 
 
3.4. 
 

dengan : 

 نزول الرسول؛ أخالق من احلياة؛ يف والعمل اإلميان

 إليه والدعوة القرآن

baik secara lisan maupun tertulis. 
Membuat analisis sederhana unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait topik 
: 

 نزول الرسول؛ أخالق من احلياة؛ يف والعمل اإلميان

  إليه والدعوة القرآن

yang sesuai dengan konteks penggunaannya. 

4. Mengolah, menalar, menyaji, 
dan mencipta  dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, serta 
bertindak secara efektif dan 
kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1. Melakukan dialog  sederhana sesuai konteks dengan 
tepat dan lancar terkait topik : 

 نزول الرسول؛ أخالق من احلياة؛ يف والعمل اإلميان

 إليه والدعوة القرآن

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
konteks. 

4.2. Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  
tentang : 

 نزول الرسول؛ أخالق من حلياة؛ا يف والعمل اإلميان

 إليه والدعوة القرآن

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
konteks. 

  4.3. Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi terkait topik : 

 نزول الرسول؛ أخالق من احلياة؛ يف لعملوا اإلميان

 إليه والدعوة القرآن

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan 
konteks. 

Tarkib: ا–من–إن–إذا( اجلازمة غري الشرط أدوات
ّ
  ؛)إن–من( اجلازمة الشرط أدوات )مل

 الفعلية واجلملة املفرد من احلال املبالغة؛ وصيغ وحىت داجلحو  الم

 
G.5. KELAS XII SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan 

mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya 

1.1. Menyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa 
Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar 

2. Menghayati dan 
mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-
aktif dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara 
efektif, sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia 

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru 
dan teman 

2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman 

2.3. Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta damai, dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan 
mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, 
prosedural , dan 
metakognitif berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena 
dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang  
kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah 

3.1. Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan :  

النبوية؛  األحاديث تيسرمن وما؛ القرآنية اآليات

 أونثرا شعرا العرب وكالم
baik secara lisan maupun tertulis 

3.2. Melafalkan kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan:  

النبوية؛  األحاديث تيسرمن وما؛ القرآنية اآليات

 أونثرا شعرا العرب وكالم

3.3. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 
: 

النبوية؛  األحاديث تيسرمن وما؛ القرآنية اآليات

 أونثرا شعرا العرب وكالم

baik secara lisan maupun tertulis 
3.4. Membuata analisis sederhana unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait topik : 

النبوية؛  األحاديث تيسرمن وما؛ القرآنية اآليات

 أونثرا شعرا العرب وكالم

yang sesuai dengan konteks penggunaannya 
4. Mengolah, menalar, menyaji, 

dan mencipta  dalam ranah 
4.1. Melakukan dialog  sederhana sesuai konteks dengan 

tepat dan lancar terkait topik : 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, serta 
bertindak secara efektif dan 
kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

النبوية؛  األحاديث تيسرمن وما؛ القرآنية اآليات

 أونثرا شعرا العرب وكالم

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks 

4.2. Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  
tentang : 

النبوية؛  األحاديث تيسرمن ماو ؛ القرآنية اآليات

 أونثرا شعرا العرب وكالم

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks 

4.3. Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi terkait topik : 

النبوية؛  األحاديث تيسرمن وما؛ قرآنيةال اآليات

 أونثرا شعرا العرب وكالم

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan 
konteks 

Tarkib: 
 وموضوعها البالغة : املقدمة .1

 والتمثيل البليغ : التشبيه .2

 (personifikasi) املكنية واالستعارة  (metafora) التصرحيية االستعارة .3

 واألمثال التمثيلية االستعارة .4

 .واملسببية،واحمللية والسببية والكلية، اجلزيئة : وعالقاته املرسل ا�از .5

 (metonimi, sindiran) والتعريض الكناية .6

   (elips)احلذف وإجياز القصر إجياز :اإلجياز .7

 
G.6. KELAS XII SEMESTER GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
1.1. Menyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa 

Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, 

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru 
dan teman 

2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
toleran, damai) santun, 
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif, 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman 

2.3. Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta damai, dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan 
mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, 
prosedural , dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora 
dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena 
dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang  
kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah 

 

3.1. Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan :  

النبوية؛  األحاديث تيسرمن وما؛ القرآنية اآليات

 أونثرا شعرا العرب وكالم

baik secara lisan maupun tertulis 
3.2. Melafalkan kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan:  

النبوية؛  األحاديث تيسرمن وما؛ القرآنية اآليات

 أونثرا شعرا العرب وكالم

3.3. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 
: 

النبوية؛  األحاديث تيسرمن وما؛ القرآنية اآليات

  أونثرا شعرا العرب وكالم

baik secara lisan maupun tertulis 
3.4. Membuata analisis sederhana unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait topik : 

النبوية؛  األحاديث تيسرمن وما؛ القرآنية اآليات

 أونثرا شعرا العرب وكالم

yang sesuai dengan konteks penggunaannya 
4. Mengolah, menalar, menyaji, 

dan mencipta  dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan 
dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, serta 
bertindak secara efektif dan 
kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1. Melakukan dialog  sederhana sesuai konteks dengan 
tepat dan lancar terkait topik: 

النبوية؛  األحاديث تيسرمن وما؛ القرآنية اآليات

 أونثرا شعرا العرب وكالم

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks 

4.2. Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  
tentang : 
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النبوية؛  األحاديث تيسرمن ماو ؛ القرآنية اآليات

 أونثرا شعرا العرب وكالم

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks 

4.3. Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi terkait topik : 

النبوية؛  األحاديث تيسرمن وما؛ قرآنيةال اآليات

 أونثرا شعرا العرب وكالم

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan 
konteks 

Tarkib: 
 (pemfokusan) القصر .1

 (pengulangan, repetisi)  التكرار .2

  (inklinasi)  االلتفات .3

 التام واجلناس  (asonansi) سجعال .4

 ( antitesis, multipel-antitesis) واملقابلة الطباق .5

  (hiperbol)    املبالغة .6

 

BAB V 
STANDAR PROSES 

 
A. Pandangan tentang Pembelajaran  

Secara prinsip, kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan 
kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi 
kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, 
serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kegiatan 
pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik menjadi 
kompetensi yang diharapkan.  
Lebih lanjut, strategi pembelajaran harus diarahkan untuk memfasilitasi pencapaian 
kompetensi yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum agar setiap individu mampu 
menjadi pebelajar mandiri sepanjang hayat. dan yang pada gilirannya mereka menjadi 
komponen penting untuk mewujudkan masyarakat belajar. Kualitas lain yang dikembangkan 
kurikulum dan harus terealisasikan dalam proses pembelajaran antara lain kreativitas, 
kemandirian, kerja sama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi dan kecakapan hidup 
peserta didik guna membentuk watak serta meningkatkan peradaban dan martabat bangsa.  
Untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum, kegiatan 
pembelajaran perlu menggunakan prinsip yang: 1.berpusat pada peserta didik, 2. 
mengembangkan kreativitas peserta didik, 3. menciptakan kondisi menyenangkan dan 



REVISI-06-POLIMEDIA JAKARTA, 05 MARET 2014        255 

 

menantang, 4.bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan 5. menyediakan 
pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode 
pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna.  
Di dalam pembelajaran, peserta didik didorong untuk menemukan sendiri dan 
mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan yang sudah ada 
dalam ingatannya, dan melakukan pengembangan menjadi informasi atau kemampuan yang 
sesuai dengan lingkungan dan jaman tempat dan waktu ia hidup. Kurikulum 2013 menganut 
pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru ke 
peserta didik. Peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif 
mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan.  
Untuk itu pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan yang diberikan kepada peserta 
didik untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya  agar benar-benar 
memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, peserta didik perlu didorong untuk bekerja 
memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan berupaya keras 
mewujudkan ide-idenya. 
Guru memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan mengembangkan suasana belajar 
yang memberi kesempatan peserta didik untuk menemukan, menerapkan ide-ide mereka 
sendiri, menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. 
Guru mengembangkan kesempatan belajar kepada peserta didik untuk meniti anak tangga 
yang membawa peserta didik ke pemahaman yang lebih tinggi, yang semula dilakukan 
dengan bantuan guru tetapi semakin lama semakin mandiri. Bagi peserta didik, 
pembelajaran harus bergeser dari ”diberi tahu” menjadi ”aktif mencari tahu”. 
Di dalam pembelajaran, peserta didik mengkonstruksi pengetahuan bagi dirinya. Bagi 
peserta didik, pengetahuan yang dimilikinya bersifat dinamis, berkembang dari sederhana 
menuju kompleks, dari ruang lingkup dirinya dan di sekitarnya menuju ruang lingkup yang 
lebih luas, dan dari yang bersifat konkrit menuju abstrak. Sebagai manusia yang sedang 
berkembang, peserta didik telah, sedang, dan/atau akan mengalami empat tahap 
perkembangan intelektual, yakni sensori motor, pra-operasional, operasional konkrit, dan 
operasional formal. Secara umum jenjang pertama terjadi sebelum seseorang memasuki usia 
sekolah, jejang kedua dan ketiga dimulai ketika seseorang menjadi peserta didik di jenjang 
pendidikan dasar, sedangkan jenjang keempat dimulai sejak tahun kelima dan keenam 
sekolah dasar. 

 
B. Proses Pembelajaran Terjadi  secara Internal pada Diri Peserta Didik 

 
Proses pembelajartan itu mungkin saja terjadi akibat dari stimulus dari luar yang diberikan 
guru, teman, lingkungan. Proses tersebut mungkin pula terjadi akibat dari stimulus dalam 
diri peserta didik yang terutama disebabkan oleh rasa ingin tahu. Proses pembelajaran 
dapat pula terjadi sebagai gabungan dari stimulus luar dan dalam. Dalam proses 
pembelajaran, guru perlu mengembangkan kedua stimulus pada diri setiap peserta didik. 
Di dalam pembelajaran, peserta didik difasilitasi untuk terlibat secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya menjadi kompetensi. Guru menyediakan pengalaman 
belajar bagi peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan yang memungkinkan mereka 
mengembangkan potensi yang dimiliki mereka menjadi kompetensi yang ditetapkan dalam 
dokumen kurikulum atau lebih. Pengalaman belajar tersebut semakin lama semakin 
meningkat menjadi kebiasaan belajar mandiri dan ajeg sebagai salah satu dasar untuk 
belajar sepanjang hayat. 
Dalam suatu kegiatan belajar dapat terjadi pengembangan sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan dalam kombinasi dan penekanan yang bervariasi. Setiap kegiatan belajar 
memiliki kombinasi dan penekanan yang berbeda dari kegiatan belajar lain tergantung dari 
sifat muatan yang dipelajari. Meskipun demikian, pengetahuan selalu menjadi unsur 
penggerak untuk pengembangan kemampuan lain. 
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C. Pembelajaran Langsung dan Tidak Langsung  
Kurikulum 2013 mengembangkan dua modus proses pembelajaran yaitu proses 
pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Proses pembelajaran 
langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, 
kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan 
sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan 
pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung tersebut peserta didik melakukan kegiatan 
belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, 
dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Proses 
pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang 
disebut dengan instructional effect. 
Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses 
pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak 
langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap. Berbeda dengan pengetahuan 
tentang nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung oleh mata 
pelajaran tertentu, pengembangan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku 
dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, 
sekolah, dan masyarakat.  
Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013, semua kegiatan yang terjadi 
selama belajar di sekolah dan di luar dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler terjadi 
proses pembelajaran untuk mengembangkan moral dan perilaku yang terkait dengan sikap. 
Baik pembelajaran langsung maupun pembelajaran tidak langsung terjadi secara terintegrasi 
dan tidak terpisah. Pembelajaran langsung berkenaan dengan pembelajaran yang 
menyangkut KD yang dikembangkan dari KI-3 dan KI-4. Keduanya, dikembangkan secara 
bersamaan dalam suatu proses pembelajaran dan menjadi wahana untuk mengembangkan 
KD pada KI-1 dan KI-2. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pembelajaran yang 
menyangkut KD yang dikembangkan dari KI-1 dan KI-2. 
 
Proses pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu:1. mengamati; 2. 
menanya; 3. mengumpulkan informasi; 4. mengasosiasi; dan 5. mengkomunikasikan.  
Kelima pembelajaran pokok tersebut dapat dirinci dalam berbagai kegiatan belajar 
sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: 
Tabel 1: Keterkaitan antara Langkah Pembelajaran dengan Kegiatan Belajar dan Maknanya 
sebagimana tabel berikut. 

LANGKAH 
PEMBELAJARAN KEGIATAN BELAJAR KOMPETENSI YANG 

DIKEMBANGKAN 
Mengamati Membaca, mendengar, 

menyimak, melihat 
(tanpa atau dengan alat) 

Melatih kesungguhan, 
ketelitian, mencari  
informasi 

Menanya Mengajukan pertanyaan 
tentang informasi yang 
tidak dipahami dari apa 
yang diamati atau 
pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi 
tambahan tentang apa yang 
diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai 
ke pertanyaan yang bersifat 
hipotetik) 

Mengembangkan 
kreativitas, rasa ingin tahu, 
kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk 
membentuk pikiran 
kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar  
sepanjang hayat 

Mengumpulkan 
informasi/ 
eksperimen 

- melakukan eksperimen 
- membaca sumber lain 
  selain buku teks 
- mengamati objek/ 

Mengembangkan  sikap teliti, 
jujur, sopan, menghargai 
pendapat orang lain, 
kemampuan berkomunikasi, 
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  kejadian/ 

- wawancara dengan nara 
  sumber 

menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi 
melalui berbagai cara yang 
dipelajari, mengembangkan 
kebiasaan belajar dan belajar 
sepanjang hayat 

Mengasosiasikan/ 
mengolah informasi 

- mengolah informasi 
yang sudah dikumpulkan 
baik  terbatas dari hasil 
kegiatan mengumpulkan 
/eksperimen maupun hasil 
dari  kegiatan mengamati 
dan kegiatan 
mengumpulkan 
informasi. 

- Pengolahan informasi 
yang dikumpulkan dari 
yang bersifat 
menambah keluasan 
dan kedalaman sampai 
kepada pengolahan 
informasi yang bersifat 
mencari solusi dari 
berbagai sumber, yang 
memiliki pendapat yang 
berbeda sampai kepada 
yang bertentangan 

Mengembangkan 
sikap jujur, teliti, disiplin,  
taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan 
prosedur dan kemampuan 
berpikir induktif serta 
deduktif dalam 
menyimpulkan  

Mengkomunikasikan Menyampaikan hasil 
pengamatan, kesimpulan 
berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, 
tertulis, atau media 
lainnya 

Mengembangkan 
sikap jujur, teliti, toleransi, 
kemampuan berpikir 
sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan 
singkat dan jelas, dan 
mengembangkan 
kemampuan berbahasa yang 
baik dan benar 

 
D. Perencanaan Pembelajaran  

Tahap pertama dalam pembelajaran menurut standar proses yaitu perencanaan 
pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP).  
1. Hakikat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  (RPP) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan 
secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. 
RPP mencakup: a) data sekolah, matapelajaran, dan kelas/semester; b) materi pokok; 
c) alokasi waktu; d) tujuan pembelajaran, KD dan indikator pencapaian kompetensi; e) 
materi pembelajaran; metode pembelajaran; f) media, alat dan sumber belajar; g) 
langkah-langkah kegiatan pembelajaran; dan h) penilaian otentik.  
Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP untuk kelas di 
mana guru tersebut mengajar (guru kelas) di SD/MI  dan untuk guru mata pelajaran 
yang diampunya untuk guru SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Pengembangan 
RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran, dengan 
maksud agar RPP telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan 
pembelajaran. Pengembangan RPP dapat dilakukan secara mandiri atau secara 
berkelompok.  
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Pengembangan RPP yang dilakukan oleh guru secara mandiri dan/atau secara 
bersama-sama melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di dalam suatu 
sekolah tertentu difasilitasi dan disupervisi kepala sekolah atau guru senior yang 
ditunjuk oleh kepala sekolah.  
Pengembangan RPP yang dilakukan oleh guru secara berkelompok melalui MGMP 
antarsekolah atau antarwilayah dikoordinasikan dan disupervisi oleh pengawas atau 
dinas pendidikan.  
 

2. Prinsip-Prinsip Pengembangan RPP  
           Berbagai prinsip dalam mengembangkan atau menyusun RPP adalah sebagai berikut. 

a. RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang 
telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran 
untuk direalisasikan dalam pembelajaran.  

b. RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus 
dengan kondisi di satuan pendidikan baik kemampuan awal peserta didik, minat, 
motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan 
khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan 
peserta didik.  

c. Mendorong partisipasi aktif peserta didik  dalam menjalani proses pembelajaran, 
sehingga seluruh peserta didik memiliki pengalaman belajar secara langsung. 

d. Sesuai dengan tujuan Kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik sebagai 
manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar, proses pembelajaran dalam RPP 
dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan motivasi, minat, 
rasa ingin tahu, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, semangat belajar, 
keterampilan belajar dan kebiasaan belajar.  

e. Mengembangkan budaya membaca dan menulis bagi seluruh peserta didik 
f. Proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran 

membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.  
g. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut dari keseluruhan proses dan pengalaman 

pembelajaran selama menjalani proses pembelajaran.  
h. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, 

dan remedi. Pemberian pembelajaran remedi dilakukan setiap saat setelah suatu ulangan 
atau ujian dilakukan, hasilnya dianalisis, dan kelemahan setiap peserta didik dapat 
teridentifikasi. Pemberian pembelajaran diberikan sesuai dengan kelemahan peserta 
didik.  

i. Keterkaitan dan keterpaduan antara proses dan nilai-nilai yang dipelajari peserta didik 
dalam mengikuti proses pembelajaran.  

j. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, 
materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu 
keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran 
tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran untuk sikap dan keterampilan, dan 
keragaman budaya.  

k. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai wahana membelajarkan 
peserta didik agar efktif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran 

l. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan 
komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.  
 

3. Komponen dan Sistematika RPP  
RPP paling sedikit memuat: a. tujuan pembelajaran, b. materi pembelajaran, c. metode 
pembelajaran, d.  sumber belajar, dan e. penilaian. Komponen-komponen tersebut secara 
operasional diwujudkan dalam bentuk format berikut ini. 

Sekolah/Madrasah : 
Mata Pelajaran : 
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Kelas/Semester : 
Materi Pokok : 
Alokasi Waktu : 
A. Kompetensi Inti (KI)  
B. Kompetensi Dasar dan Indikator  

1. _____________ (KD pada KI-1)  
2. _____________ (KD pada KI-2)  
3. _____________(KD pada KI-3)  

Indikator Pencapaian:__________________  
4. _____________ (KD pada KI-4)  

Indikator Pencapaian: __________________  
C. Tujuan Pembelajaran  
D. Materi  Pembelajaran (Rincian dari Materi Pokok)  
E. Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran)  
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  

1. Media  
2. Alat/Bahan  
3. Sumber Belajar  

G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran  
1. Pertemuan Kesatu:  

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)  
b. Kegiatan Inti (...menit)  
c. Penutup (…menit)  

2. Pertemuan Kedua:  
a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)  
b. Kegiatan Inti (...menit)  
c,Penutup (…menit), dan seterusnya. 

H. Penilaian  
1. Jenis/teknik penilaian  
2. Bentuk instrumen dan instrumen  
3. Pedoman penskoran 

Catatan: KD-1 dan KD-2 dari KI-1 dan KI-2 tidak harus dikembangkan dalam 
indikator karena keduanya dicapai melalui proses pembelajaran secara tidak langsung. 
Indikator harus dikembangkan untuk KD-3 dan KD-4 yang dicapai melalui proses 
pembelajaran langsung in class ataupun out class. 

 
4. Langkah-Langkah Pengembangan RPP  

a. Mengkaji Silabus  
Secara umum, untuk setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4 KD sesuai 
dengan aspek KI (sikap kepada Tuhan, sikap diri dan terhadap lingkungan, 
pengetahuan, dan keterampilan). Untuk mencapai 4 KD tersebut, di dalam silabus 
dirumuskan kegiatan peserta didik secara umum dalam pembelajaran berdasarkan 
standar proses. Kegiatan peserta didik ini merupakan rincian dari eksplorasi, elaborasi, 
dan konfirmasi, yakni: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah dan 
mengkomunikasikan. Kegiatan inilah yang harus dirinci lebih lanjut di dalam RPP, 
dalam bentuk langkah-langkah yang dilakukan guru dalam pembelajaran, yang 
membuat peserta didik aktif belajar. Pengkajian terhadap silabus juga meliputi 
perumusan indikator KD dan penilaiannya.  
 

b. Mengidentifikasi Materi Pembelajaran  
Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian KD dengan 
mempertimbangkan: 1)potensi peserta didik; 2)relevansi dengan karakteristik daerah, 
3)tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik; 
4)kebermanfaatan bagi peserta didik; 5)struktur keilmuan; 6)aktualitas, kedalaman, dan 
keluasan materi pembelajaran; 7)relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan 
lingkungan; dan 8)alokasi waktu.  
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c. Menentukan Tujuan  

Tujuan dapat diorganisasikan mencakup seluruh KD atau diorganisasikan untuk setiap 
pertemuan. Tujuan mengacu pada indikator, paling tidak mengandung dua aspek: 
Audience (peserta didik) dan Behavior (aspek kemampuan).  
 

d. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran  
Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang 
melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik 
dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian KD. 
Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan 
pembelajaran yang  bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar 
memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Hal-hal yang harus 
diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. 
1) Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, 

khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.  
2) Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan manajerial yang dilakukan guru, 

agar peserta didik dapat melakukan kegiatan seperti di silabus.  
3) Kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan merupakan skenario langkah-langkah 

guru dalam membuat peserta didik aktif belajar. Kegiatan ini diorganisasikan 
menjadi kegiatan: Pendahuluan, Inti, dan Penutup. Kegiatan inti dijabarkan lebih 
lanjut menjadi rincian dari kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yakni: 
mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan 
mengkomunikasikan. Untuk pembelajaran yang bertujuan menguasai prosedur untuk 
melakukan sesuatu, kegiatan pembelajaran dapat berupa pemodelan/demonstrasi oleh 
guru atau ahli, peniruan oleh peserta didik, pengecekan dan pemberian umpan balik 
oleh guru, dan pelatihan lanjutan.  

 
e. Penjabaran Jenis Penilaian  

Di dalam silabus telah ditentukan jenis penilaiannya. Penilaian pencapaian KD peserta 
didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan 
nontes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, 
penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan 
penilaian diri. Oleh karena pada setiap pembelajaran peserta didik didorong untuk 
menghasilkan karya, maka penyajian portofolio merupakan cara penilaian yang harus 
dilakukan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.  
Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan 
menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara 
sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam 
pengambilan keputusan.  
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang penilaian yaitu sebagai berikut:  
1) Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi yaitu KD-KD pada KI-3 

dan KI-4.  
2) Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan 

peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan 
posisi seseorang terhadap kelompoknya.  

3) Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan 
dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan 
KD yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta 
didik.  

4) Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut.  Tindak lanjut berupa 
perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang 
pencapaian kompetensinya di bawah ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta 
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didik yang telah memenuhi ketuntasan.  
4) Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam 

proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas 
observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses misalnya teknik 
wawancara, maupun produk berupa hasil melakukan observasi lapangan.  

 
f. Menentukan Alokasi Waktu  
 Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan 

alokasi waktu matapelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, 
keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Alokasi waktu yang 
dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai KD yang 
dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Oleh karena itu, alokasi tersebut dirinci dan 
disesuaikan lagi di RPP.  

 
g. Menentukan Sumber Belajar  
 Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, nara sumber, serta lingkungan 
fisik, alam, sosial, dan budaya.  

 
5.  Alur Standar Proses pembelajaran  

Tahap kedua dalam pembelajaran menurut standar proses yaitu pelaksanaan pembelajaran 
yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.  

a. Kegiatan Pendahuluan  
Dalam kegiatan pendahuluan, guru: menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik 
untuk mengikuti proses pembelajaran; mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari; mengantarkan 
peserta didik kepada suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk 
mempelajari suatu materi dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai; dan menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang kegiatan 
yang akan dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas.  

 
b Kegiatan Inti  
 Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan, yang dilakukan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 
secara aktif menjadi pencari informasi, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta 
psikologis peserta didik. 

 Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik 
dan matapelajaran, yang meliputi proses observasi, menanya, mengumpulkan informasi, 
asosiasi, dan komunikasi. Untuk pembelajaran yang berkenaan dengan KD yang bersifat 
prosedur untuk melakukan sesuatu, guru memfasilitasi agar peserta didik dapat melakukan 
pengamatan terhadap pemodelan/demonstrasi oleh guru atau ahli, peserta didik menirukan, 
selanjutnya guru melakukan pengecekan dan pemberian umpan balik, dan latihan lanjutan 
kepada peserta didik. 

 Dalam setiap kegiatan guru harus memperhatikan kompetensi yang terkait dengan sikap 
seperti jujur, teliti, kerja sama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang 
lain yang tercantum dalam silabus dan RPP. Cara pengumpulan data sedapat mungkin 
relevan dengan jenis data yang dieksplorasi, misalnya di laboratorium, studio, lapangan, 
perpustakaan, museum, dan sebagainya. Sebelum menggunakannya peserta didik harus 
tahu dan terlatih dilanjutkan dengan menerapkannya. 

 
 Berikutnya  adalah  contoh  aplikasi  dari  kelima  kegiatan  belajar (learning event) yang 

diuraikan dalam tabel 1 di atas.  
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1)  Mengamati, Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan bervariasi 
kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, 
menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik untuk 
melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, 
mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau objek. 

2) Menanya, dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas 
kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, 
dibaca atau dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan 
pertanyaan: pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai 
kepada yang abstra berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain 
yang lebih abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan 
yang bersifat hipotetik. Dari situasi di mana peserta didik dilatih menggunakan 
pertanyaan dari guru, masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan 
pertanyaan sampai ke tingkat di mana peserta didik mampu mengajukan pertanyaan 
secara mandiri. Dari kegiatan kedua dihasilkan sejumlah pertanyaan. Melalui 
kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Semakin terlatih 
dalam bertanya maka rasa ingin tahu semakin dapat dikembangkan. Pertanyaan 
terebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih lanjut dan beragam dari 
sumber yang ditentukan guru sampai yang ditentukan peserta didik, dari sumber 
yang tunggal sampai sumber yang beragam. 

3) Mengumpulkan dan mengasosiasikan, tindak lanjut dari bertanya adalah menggali 
dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk 
itu peserta didik dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan 
fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Dari 
kegiatan tersebut terkumpul sejumlah informasi. Informasi tersebut menjadi dasar 
bagi kegiatan berikutnya yaitu memeroses informasi untuk menemukan keterkaitan 
satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan 
informasi dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan.  

4) Mengkomunikasikan hasil, kegiatan berikutnya adalah menuliskan atau 
menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, 
mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut disampikan di kelas dan 
dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik 
tersebut.  

c. Kegiatan Penutup 
Kegiatan Penutup,dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan peserta didik 
dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran, melakukan penilaian dan/atau 
refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, 
memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan 
kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan 
konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai 
dengan hasil belajar peserta didik, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 

 
Perlu diingat, bahwa KD-KD diorganisasikan ke dalam empat KI.KI-1 berkaitan dengan 
sikap diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. KI-2 berkaitan dengan karakter diri dan sikap 
sosial. KI-3 berisi KD tentang pengetahuan terhadap materi ajar, sedangkan KI-4 berisi KD 
tentang penyajian pengetahuan. KI-1, KI-2, dan KI-4 harus dikembangkan dan 
ditumbuhkan melalui proses pembelajaran setiap materi pokok yang tercantum dalam KI-
3, untuk semua matapelajaran. KI-1 dan KI-2 tidak diajarkan langsung, tetapi indirect 
teaching pada setiap kegiatan pembelajaran.  
 
Catatan : Standar proses ini dirujuk dari Permendikbud 81A lampiran IV Pedoman Umum 
Pembelajaran  implementasi Kurikulum 2013. 
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BAB VI 
STANDAR PENILAIAN 

 
Pendahuluan  
Sebagai ajaran yang integral dan sempurna, agama Islam memberikan perhatian terhadap sistem 
penilaian pendidikan. Al-Qur’an mengajarkan kepada umat Islam, bahwa penilaian terhadap 
peserta didik merupakan tugas penting dalam rangkaian proses pendidikan yang dilaksanakan. 
Isyarat ini dinyatakan Allah dalam firman-Nya Surat al-Baqarah ayat 31-32, yaitu: 1) Allah Swt 
telah bertindak sebagai pendidik yang memberikan pelajaran kepada Nabi Adam. 2) Karena 
Malaikat tidak menerima pelajaran sebagaimana yang diterima Adam, maka ia tidak dapat 
menyebutkan isi pelajaran yang diberikan kepada Adam. 3) Allah meminta Nabi Adam agar 
mendemonstrasikan pelajaran yang diterimanya di hadapan para malaikat. 4) Mengisyaratkan 
perlunya penilaian dilakukan secara sistematis, konsisten dan sesuai dengan materi yang telah 
diajarkan pada proses pembelajaran.  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 
menyatakan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara”.Selanjutnya, pada pasal 3 ditegaskan bahwa pendidikan nasional “berfungsi untuk 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab”.  
Secara fungsional, tujuan pendidikan nasional menjadi parameter utama untuk merumuskan 
Standar Nasional Pendidikan, yang berfungsi “sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, 
dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu”. 
Standar Penilaian  sebagai salah satu Standar Nasional Pendidikan yang bertujuan untuk 
menjamin: a) perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai 
dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian; b) pelaksanaan penilaian peserta didik secara 
profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya; dan c) 
pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif.  
Penyusunan standar penilaian pendidikan di lingkungan madrasah dimaksudkan sebagai acuan 
penilaian bagi pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah pada satuan pendidikan untuk 
jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, di lingkungan 
Kementerian Agama.  
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Standar Penilaian Pendidikan  
A. Pengertian  Dasar 

Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen 
penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan 
pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, penilaian 
dalam pengertian ini mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis 
portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian 
tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian madrasah, yang 
diuraikan secara ringkas sebagai berikut. 
1. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk 

menilai mulai dari masukan (input), proses,dan keluaran (output) pembelajaran.  
2. Penilaian diri (self assessment) merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta 

didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah 
ditetapkan.  

3. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai 
keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan atau 
kelompok di dalam (in class) atau di luar kelas (out class) khususnya pada perubahan 
sikap/perilaku dan keterampilan peserta didik. 

4. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi 
peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau 
kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.  

5. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai 
kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih 
sesuai perencanaan yang dibuat antara pendidik dan peserta didik.  

6. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk 
mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu 
kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator 
yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar pada periode tersebut.  

7. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk 
mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan 
meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua kompetensi dasar pada 
semester yang sudah berjalan.  

8. Ujian Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan kegiatan 
pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian 
tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang 
merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.  

9. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UMTK merupakan kegiatan 
pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat 
kompetensi. Cakupan UMTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang 
merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.  

10. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN merupakan kegiatan pengukuran 
kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian 
Standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan secara nasional.  

11. Ujian Madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar 
kompetensi yang diujikan pada UN, dilakukan oleh satuan pendidikan.  

 
B. Prinsip dan Pendekatan Penilaian   

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 
didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 
1. Objektif, berarti penilaian berbasis pada standar penilaian dan tidak dipengaruhi faktor 

subjektivitas penilai.   
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2. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara  berkesinambungan.  

3. Ekonomis, berarti penilaian yang dilakukan efisien dan efektif dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan  pelaporannya.  

4. Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan 
keputusan dapat diakses oleh semua pihak.  

5. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal 
madrasah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya.  

6. Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan pendidik.   
 

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penilaian, maka direkomendasikan menggunakan 
pendekatan penilaian acuan kriteria (PAK). penilaian acuan kriteria merupakan penilaian 
pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal (KKM). Kriteria 
ketuntasan minimal merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh 
satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan 
dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Kriteria ketuntasan minimal memiliki 
konsekuensi ganda yaitu, bagi pendidik dituntut untuk sungguh-sungguh dalam 
melaksanakan tugas mengajar dan bagi peserta didik  dituntut untuk bersungguh-sunggguh 
dan optimal dalam menjalani proses pembelajaran. 

 
C. Ruang Lingkup, Teknik, dan Instrumen Penilaian   

1. Ruang Lingkup Penilaian  
Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk 
menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. 
Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata 
pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan proses.  
 

2. Teknik dan Instrumen Penilaian  
Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan sebagai berikut.   
a. Penilaian kompetensi sikap  

Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, 
penilaian “teman sejawat” (peer evaluation) oleh peserta didik dan jurnal. 
Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian 
antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang disertai 
rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik.  
1) Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun 
tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah 
indikator perilaku peserta didik yang diamati langsung oleh pendidik saat 
proses pembelajaran.  

2) Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik 
untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks 
pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian 
diri yang berisi ceklis aspek kepribadian.  

3) Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 
peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. 
Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik yang 
berisi cheklis tentang aspek yang dinilai.  
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4) Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi 
informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik 
yang berkaitan dengan sikap dan perilaku.  
 

b. Penilaian Kompetensi Pengetahuan  
Pendidik menilai kompetensi pengetahuan yang dicapai peserta didik melalui tes 
tulis, tes lisan, dan penugasan. Sebelum melaksanakan penilaian kompetensi 
pengetahuan, pendidik telah menyiapkan instrumen penilaian yang meliputi; 1) 
Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, 
menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran. 2) 
Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada peserta 
didik berserta pedoman penskoranya. 3) Instrumen penugasan berupa pekerjaan 
rumah dan/atau projek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai 
dengan karakteristik tugas yang akan dikerjakan peserta didik.  

 
c. Penilaian Kompetensi Keterampilan  

Untuk mengetahui kompetensi keterampilan, seorang pendidik harus menilai 
kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut 
peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan 
tes praktik, projek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa 
daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi rubrik.  
Adapun penjelasan masing-masing instrument penilaian keterampilan yaitu: 1) Tes 
praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan 
suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. 2) Projek adalah 
tugas-tugas belajar (learning tasks) yang meliputi kegiatan perancangan, 
pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. 3) 
Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai 
kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif-
integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan/atau kreativitas 
peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan 
nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya. 
Instrumen penilaian kompetensi keterampilan harus memenuhi  persyaratan berikut 
yaitu: 1)substansi yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai; 2) konstruksi 
yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang 
digunakan; dan  3) penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif 
sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.   

 
D. Mekanisme dan Prosedur Penilaian  

1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh 
pendidik, satuan pendidikan, pemerintah dan/atau lembaga mandiri.   

2. Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian otentik, penilaian diri, penilaian 
projek, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat 
kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian madrasah, dan ujian nasional. 
Penjelasan lebih rinci masing-masing bentuk penilaian sebagai berikut. 
a. Penilaian otentik dilakukan oleh pendidik secara berkelanjutan.  
b. Penilaian diri dilakukan oleh peserta didik untuk tiap kali sebelum ulangan harian.  
c. Penilaian projek dilakukan oleh pendidik untuk tiap akhir bab atau tema pelajaran.  
d. Ulangan harian dilakukan oleh pendidik terintegrasi dengan proses pembelajaran 

dalam bentuk ulangan atau penugasan.   
e. Ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester, dilakukan oleh pendidik di 

bawah koordinasi satuan pendidikan.  
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f. Ujian tingkat kompetensi dilakukan oleh satuan pendidikan pada akhir kelas II 
(tingkat 1), kelas IV (tingkat 2), kelas VIII (tingkat 4), dan kelas XI (tingkat 5), 
dengan menggunakan kisi-kisi yang disusun oleh Pemerintah. Ujian tingkat 
kompetensi pada akhir kelas VI  (tingkat 3), kelas IX (tingkat 4A), dan kelas XII 
(tingkat 6) dilakukan melalui UN.  

g. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi dilakukan dengan metode survei oleh Pemerintah 
pada akhir kelas II (tingkat 1), kelas IV (tingkat 2), kelas VIII (tingkat 4), kelas XI 
(tingkat 5) dan kelas XII (tingkat 6) dilakukan melalui UN.   

h. Ujian madrasah dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

i. Ujian Nasional dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  

3. Perencanaan ulangan harian dan pemberian projek oleh pendidik sesuai dengan silabus 
dan dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).  

4. Kegiatan ujian madrasah dilakukan dengan langkah-langkah:  a) menyusun kisi-kisi 
ujian; b) mengembangkan (menulis, menelaah, dan merevisi) instrumen; c) 
melaksanakan ujian; d) mengolah (menyekor dan menilai) dan menentukan kelulusan 
peserta didik; dan  e) melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian.  

5. Ujian nasional dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur 
Operasi Standar (POS).  

6. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan 
harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti 
pembelajaran remedial.   

7. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan dilaporkan dalam bentuk nilai dan 
deskripsi pencapaian kompetensi kepada orangtua dan pemerintah.  
 

E. Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian  
1.   Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Pendidik   

Penilaian hasil belajar oleh pendidik yang dilakukan secara berkesinambungan 
bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk   
meningkatkan efektivitas pembelajaran.  
Penilaian hasil belajar oleh pendidik memperhatikan hal-hal sebagai berikut.  
a. Proses penilaian diawali dengan mengkaji silabus sebagai acuan dalam membuat 

rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Setelah menetapkan kriteria 
penilaian, pendidik memilih teknik penilaian sesuai dengan indikator dan 
mengembangkan instrumen serta pedoman penyekoran sesuai dengan teknik 
penilaian yang dipilih.   

b. Pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali dengan penelusuran dan 
diakhiri dengan tes dan/atau nontes. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan 
teknik bertanya untuk mengeksplorasi pengalaman belajar sesuai dengan kondisi 
dan tingkat kemampuan peserta didik.  

c. Penilaian pada pembelajaran tematik-terpadu dilakukan dengan mengacu pada 
indikator dari kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang diintegrasikan dalam 
tema yang sudah diselaraskan secara konseptual dan metodologis.   

d. Hasil penilaian oleh pendidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan 
dan kesulitan belajar, dikembalikan kepada peserta didik disertai balikan (feedback) 
berupa komentar yang mendidik (penguatan) yang dilaporkan kepada pihak terkait 
dan dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran.   

e. Laporan hasil penilaian oleh pendidik dapat berbentuk: 1) nilai dan/atau deskripsi 
pencapaian kompetensi, untuk hasil penilaian kompetensi pengetahuan dan 
keterampilan termasuk penilaian hasil pembelajaran tematik-terpadu khususnya 
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pada tingkat dasar, 2) deskripsi sikap, untuk hasil penilaian kompetensi sikap 
spiritual dan sikap sosial.   

f. Laporan hasil penilaian oleh pendidik disampaikan kepada kepala madrasah dan 
pihak lain yang terkait (waka. kurikulum, wali kelas, pendidik  Bimbingan dan 
Konseling, dan orangtua/wali) pada periode yang ditentukan.  

g. Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh semua pendidik 
selama satu semester, hasilnya diakumulasi dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi 
kompetensi oleh wali kelas/pendidik  kelas.  
 

2.   Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Satuan Pendidikan   
Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian 
kompetensi lulusan peserta didik yang meliputi kegiatan berikut:   
a. menentukan kriteria minimal pencapaian tingkat kompetensi dengan mengacu pada 

indikator kompetensi dasar tiap mata pelajaran;  
b. mengoordinasikan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir 

semester, ulangan kenaikan kelas, ujian tingkat kompetensi, dan ujian akhir 
madrasah;  

c. menyelenggarakan ujian madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari 
ujian madrasah sesuai dengan POS Ujian Madrasah;  

d. menentukan kriteria kenaikan kelas, sesuai ketentuan standar yang telah ditetapkan  
dan disyahkan pemberlakuanya;  

e. melaporkan hasil pencapaian kompetensi dan/atau tingkat kompetensi kepada 
orangtua/wali peserta didik dalam bentuk buku rapor;  

f. melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada bidang 
pendidikan madrasah kementerian agama kabupaten/kota dan instansi lain yang 
terkait;   

g. melaporkan hasil ujian kompetensi kepada orangtua/wali peserta didik dan bidang 
pendidikan madrasah kementerian agama kabupaten/kota dan provinsi.   

h. menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat kelulusan 
sesuai dengan kriteria: 1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 2) 
mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan, dengan ketentuan kompetensi 
sikap (spiritual dan sosial) termasuk kategori baik dan kompetensi pengetahuan dan 
keterampilan minimal sama dengan KKM yang telah ditetapkan; 3) lulus ujian 
madrasah dan ujian madrasah berstandar nasional; dan 4) lulus Ujian Nasional.   

i. menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)  dan Surat 
Keterangan Hasil Ujian Madrasah Berstandar Nasional (SKHUMBN)  setiap 
peserta didik bagi satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional; dan Ujian 
Madrasah Berstandar Nasional. 

j. menerbitkan ijazah untuk setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan 
bagi satuan pendidikan yang telah terakreditasi.   
 

3.   Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Pemerintah   
Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan melalui Ujian Nasional, Ujian 
Madrasah Berstandar Nasional dan Ujian Mutu Tingkat Kompetensi, dengan 
memperhatikan hal-hal berikut.   
a.    Ujian Nasional  

1) Penilaian hasil belajar dalam bentuk UN didukung oleh suatu sistem yang 
menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan 
adil.   

2) Hasil Ujian Nasional digunakan untuk: a) salah satu syarat kelulusan peserta 
didik dari satuan pendidikan; b) salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk 



REVISI-06-POLIMEDIA JAKARTA, 05 MARET 2014        269 

 

ke jenjang pendidikan berikutnya; c) pemetaan mutu; dan d) pembinaan dan 
pemberian bantuan untuk peningkatan mutu.  

3) Dalam rangka standardisasi UN diperlukan acuan berupa kisi-kisi bersifat 
nasional yang dikembangkan oleh Pemerintah, sedangkan soalnya disusun oleh 
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan komposisi tertentu yang 
ditentukan oleh Pemerintah.  

4) Sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, 
kriteria kelulusan UN ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah.   

5) Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau 
satuan pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap UN 
dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.   

b.   Ujian Madrasah Berstandar Nasional PAI dan Bahasa Arab 
1) Penilaian hasil belajar dalam bentuk UMBN didukung oleh suatu sistem yang 

menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan harus  dengan aman, 
jujur, dan adil.  

2) Hasil UMBN digunakan untuk:  
a) bahan pertimbangan dalam penentuan pemetaan mutu madrasah,  
b) salah satu syarat ketentuan kelulusan; 
c) umpan balik dalam perbaikan program pembelajaran di Madrasah 

Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah; 
d) alat pengendali mutu pendidikan;  
e) pendorong peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah, 

Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. 
c.    Ujian Mutu Tingkat Kompetensi  

1) Ujian mutu Tingkat Kompetensi dilakukan oleh Kementertian Agama bersama 
Pemerintah pada seluruh satuan pendidikan yang bertujuan untuk pemetaan 
dan penjaminan mutu pendidikan di suatu satuan pendidikan.  

2) Ujian mutu Tingkat Kompetensi dilakukan sebelum peserta didik 
menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu, sehingga hasilnya dapat 
dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran.   

3) Instrumen, pelaksanaan, dan pelaporan ujian mutu Tingkat Kompetensi mampu 
memberikan hasil yang komprehensif sebagaimana hasil studi lain dalam skala 
nasional ataupun internasional.  
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