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BAB III
STANDAR ISI

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.

Standar isi terdiri dari Kompetensi Inti (KI) merupakan capaian minimal dari pada
setiap matapelajaran, sedangkan Kompetensi Dasar (KD) merupakan turunan dari KI
dalam setiap matapelajaran pendidikan Al-Islam, Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab.
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Tabel 2.3
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD)

Jenjang MTs Muhammadiyah

1. Matapelajaran Al-Qur’an Hadits
Kelas VII/Qur’an Hadits

Kompetensi Inti 1
(SIKAP SPIRITUAL)

Kompetensi Inti 2
(SIKAP SOSIAL)

Kompetensi Inti 3
(PENGETAHUAN)

Kompetensi Inti 4
(KETRAMPILAN)

1 Menghargai dan
menghayati ajaran agama
Islam menurut paham
Muhammadiyah

2 Menghargai dan menghayati
perilaku jujur, disiplin,
tanggungjawab, 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,dan 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
madrasah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang/teori

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI DASAR
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI DASAR
(KETRAMPILAN)

Semester Gasal
1.1 Meyakini  Al-Qur’an sebagai

pedoman hidup
2.1 Memiliki perilaku mencintai Al-

Qur’an dan hadis dalam kehidupan
3.1 Memahami Kedudukan Al Qur’an

dan hadist
4.1 Menyajikan konsep al-qur’an dan

hadits sebagai pedoman hidup
manusia

1.2 Menghayati kandungan
Q.S.al- Fatihah (1), an-Nas
(114), al- Falaq (113) dan al-
Ikhlas(112) tentang keesaan
Allah

2.2 Memiliki sikap taat, teliti dan ikhlas
sebagai implementasi pemahaman
makna Q.S. al-Fatihah  (1), an-Nas
(114), al-Falaq (113) dan al-
Ikhlas(112)  dalam kehidupan sehari-
hari

3.2 Memahami makna Q.S.al-Fatihah
(1), an-Nas (114), al- Falaq (113)
dan al-Ikhlas (112) tentang tauhid
dalam konsep Islam

4.2.1 Membaca QS. al- Fatihah (1), an-
Nas (114), al- Falaq (113) dan al-
Ikhlas (112)

4.2.3 Menghafalkan QS. al- Fatihah  (1),
an-Nas (114), al- Falaq (113) dan
al-Ikhlas (112)

4.2.2 Menuliskan QS. al- Fatihah  (1),
an-Nas (114), al- Falaq (113) dan
al-Ikhlas (112)
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4.2.4 Menyajikan makna QS. al-
Fatihah  (1), an-Nas (114), al-
Falaq (113) dan al-Ikhlas (112)

4.2.5 Menyajikan contoh perilaku
tauhid dalam QS. al- Fatihah  (1),
an-Nas (114), al- Falaq (113) dan
al-Ikhlas (112)

1.3 Menghayati sikap ikhlas
dalam beribadah

2.3 Membiasakan perilaku ikhlas dalam
beribadah

3.3 Memahami isi kandungan hadis
tentang iman dan ibadah

4.3 Menyajikan contoh sikap ikhlas
dalam beribadah

Semester Genap
1.4 Menyadari bahwa membaca

al- Qur’an adalah ibadah
2.4 Membiasakan membaca Al-quran

dengan baik dan benar
3.4 Memahami ketentuan hukum

bacaan Qalqalah dalam Q.S. al-
Bayyinah(98), dan Q.S al-
Kafirun(109),

4.4.1 Membaca Q.S. al- Bayyinah(98),
dan Q.S. al- Kafirun(109),

4.7.2 Menuliskan Q.S. al- Bayyinah(98),
dan Q.S al- Kafirun(109),

4.7.3 Menghafalkan Q.S. al-
Bayyinah(98), dan Q.S al-
Kafirun(109),

4.7.4 Menyajikan contoh bacaan
qalqalah dalam Q.S. al-
Bayyinah(98), dan al-
Kafirun(109),

1.5 Meyakini pentingnya sikap
optimis dan istiqamah dalam
berdakwah

2.5 Memiliki sikap tasamuh sebagai
implementasi dari pemahaman
tentang kandungan  Q.S. al-Kafirun
(109), Q.S. al-Bayyinah (98)

3.5 Memahami isi kandungan Q.S.
al-Kafirun (109), dan Q.S al-
Bayyinah (98)  tentang toleransi
dan membangun kehidupan
umat beragama

4.5 Menyajikan contoh sikap
istiqomah Rasulullah saw. dalam
menghadapi tantangan kaum
kafir sesuai isi kandungan Q.S. al-
Kafirun (109), dan Q.S al-
Bayyinah (98)

1.6 Mengamalkan sikap optimis
dan istiqamah dalam
berdakwah

2.6 Memiliki sikap optimis dan istiqamah
dalam berdakwah

3.6 Memahami isi kandungan Q.S.
al-Lahab (111) dan Q.S an-Nasr
(110) tentang problematika
dakwah

4.6 Menyebutkan hikmah dalam Q.S.
al-Lahab (111) dan Q.S an- Nasr
(110)

1.7 Menyadari pentingnya sikap
tasamuh

2.7 Memiliki sikap tasamuh sesuai isi
kandungan hadis tentang toleransi
dan membangun kehidupan umat

3.7 Memahami isi kandungan hadits
tentang toleransi dan
membangun kehidupan umat

4.7 Menyajikan isi kandungan hadis
tentang toleransi, dan
membangun kehidupan umat
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beragama beragama beragama
1.8 Meyakini pentingnya sikap

optimis dan   istiqamah
2.8 Memiliki sikap optimis dan

istiqamah
3.8 Memahami keterkaitan isi

kandungan hadis tentang sikap
optimis dan  istiqamah dalam
berdakwah

4.8 Mempraktekan isi kandungan
hadis tentang sikap optimis dan
istiqamah dalam berdakwah

Kelas VIII/Qur’an Hadits
Kompetensi Inti 1

(SIKAP SPIRITUAL)
Kompetensi Inti 2
(SIKAP SOSIAL)

Kompetensi Inti 3
(PENGETAHUAN)

Kompetensi Inti 4
(KETRAMPILAN)

1 Menghargai dan
menghayati ajaran agama
Islam menurut paham
Muhammadiyah

2 Menghargai dan menghayati
perilaku jujur, disiplin,
tanggungjawab, 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

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
madrasah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang/teori

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI DASAR
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI DASAR
(KETRAMPILAN)

Semester Gasal
1.1 Menyadari bahwa membaca

al- Qur’an adalah ibadah
2.1 Membiasakan membaca al Qur’an

dengan baik dan benar
3.1 Memahami ketentuan hukum

bacaan mad ‘iwad,mad layyin, dan
mad ‘arid lissukun dalam al-Qur’an
surat-surat pendek  pilihan

4.1 Menerapkan hukum bacaan
mad‘iwad,mad layyin, dan mad ‘arid
lissukun dalam Al-Qur’an surat-
surat pendek  pilihan

1.2 Meyakini bahwa setiap rezeki
telah ditentukan Allah

2.2 Memiliki sikap qonaah terhadap riski
yg diberikan oleh Allah

3.2 Memahami isi kandungan Q.S. al-
Quraisy dan Q.S. al-Insyirah (94)
tentang ketentuan rezeki dari Allah

4.2 Menyajikan contoh perilaku orang
yang menerima riski

1.3 Menghayati keutamaan
tolong-menolong dan
mencintai anak yatim

Memiliki sikap tolong menolong dan
mencintai anak yatim

3.3 Memahami isi kandungan Q.S. al-
Kautsar (108) dan Q.S.al-Ma’un
(107) tentang kepedulian sosial

4.3 Mensimulasikan sikap tolong
menolong dan peduli terhadap
anak yatim dalam Q.S. al-Kautsar
(108) dan Q.S. al-Ma’un (107)

1.4 Meyakini dan menghayati
sikap ta’awun sebagai ajaran
agama

2.4 Memiliki sikap Ta’awun dalam
kehidupan sehari-hari

3.4 Memahami hadits tentang
Ta’awun riwayat al-Bukhari dari
Abdullah Ibnu Umar

4.4 Menyajikan informasi tentang
konsep Ta’awun dalam fenomena
sehari-hari
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1.5 Menghayati keutamaan
mencintai anak yatim

2.5 Memiliki sikap mencintai anak yatim 3.5 Memahami isi kandungan hadis
tentang mencintai anak yatim

4.5 Menyajikan contoh perilaku
mencintai anak yatim

Semester Genap
1.6 Menyadari  bahwa membaca

al Qur’an adalah ibadah
2.6 Membiasakan membaca al-Qur’an

dengan baik dan benar
3.6 Memahami ketentuan hukum

bacaan lam dan ra dalam Q.S.al-
Humazah (104) dan  Q.S.at-
Takasur (102)

4.6 Mendemonstrasikan hukum
bacaan lam dan radalam Q.S. al
Humazah (104), dan Q.S.at-
Takasur (102)

1.7 Menyadari pentingnya pola
hidup seimbang antara
dunia dan akhirat

2.7 Memiliki perilaku seimbang antara
dunia dan akhirat

3.7 Memahami isi kandungan Q.S. al-
Humazah (104) dan Q.S. at-
Takasur (102) tentang sifat cinta
dunia dan melupakan kebahagian
hakiki

4.7 Menyajikan contoh sikap hidup
seimbang antara dunia dan akhirat

1.8 Menyadari pentingnya pola
hidup seimbang antara
dunia dan akhirat

2.8 Memiliki perilaku  seimbang antara
dunia dan akhirat.

3.8 Memahami isi kandungan
hadis tentang perilaku
keseimbangan hidup di
dunia dan akhirat

4.8 Menyajikan kandungan isi hadis
tentang perilaku keseimbangan
hidup di dunia dan akhirat

Kelas  IX/Qur’an Hadits
Kompetensi Inti 1

(SIKAP SPIRITUAL)
Kompetensi Inti 2
(SIKAP SOSIAL)

Kompetensi Inti 3
(PENGETAHUAN)

Kompetensi Inti 4
(KETRAMPILAN)

1 Menghargai dan
menghayati ajaran agama
Islam menurut paham
Muhammadiyah

2 Menghargai dan menghayati
perilaku jujur, disiplin,
tanggungjawab, 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 dan 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
madrasah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang/teori

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI DASAR
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI DASAR
(KETRAMPILAN)

Semester Gasal
1.1 Meyakini membaca Al-Quran

adalah ibadah
2.1 Membiasakan membaca Al-Quran

dengan baik dann benar
3.1 Memahami ketentuan hukum mad

silah,mad badal, madtamkin, dan
mad farqi dalam Q.S. al-Qari‘ah

4.1 Mempraktikkan hukum mad silah,
mad badal, madtamkin dan mad
farqi dalamQ.S. al- Qari‘ah (101),
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(101) dan Q.S. al- Zalzalah (99) Q.S. al-Zalzalah (99)
1.2 Mengimani hari akhir dan

meyakini kebenaran Al-
Qur’an

2.2 Memiliki sikap rajin, kerja keras dan
mawas diri

3.2 Memahami isi kandungan Q.S. al-
Qari‘ah (101) dan Q.S. al- Zalzalah
(99)

4.2 Menyajikan fenomena alam
berkaitan dengan Q.S. al-Qari‘ah
(101), Q.S. al- Zalzalah (99)

1.3 Meyakini kekuasaan Allah
tentang lingkungan

2.3 Memiliki sikap peduli, bertanggung
jawab dan ramah

3.3 Memahami isi kandungan hadis
tentang perilaku menjaga dan
melestarikan lingkungan alam
dengan fenomena kehidupan dan
akibatnya

4.3 Menyajikan perilaku pelestarian
alam sesuai hadis

Semester Genap
1.5 Menyadari bahwa membaca

al- Qur’an adalah ibadah
2.5 Membiasakan membaca al- Qur’an

dengan baik dan benar
3.5 Memahami ketentuan hukum

bacaan mad lazim mukhaffaf
kilmi,musaqqal kilmi, mad lazim
musaqqal harfi, dan mad lazim
mukhaffaf harfi dalam Al- Qur’an

4.5 Menyajikan contoh hukum bacaan
madlazim mukhaffaf kilmi, musaqqal
kilmi, mad lazim musaqqal harfi, dan
mad lazim mukhaffaf harfi dalam
Al-Qur’an

1.6 Menyadari pentingnya waktu
dan mencari ilmu

2.6 Memiliki sikap optimis, disiplin dan
tanggungjawab

3.6 Memahami isi kandungan Q.S.al-
‘Asr (03) dan Q.S. al- ‘Alaq (96)
tentang menghargai waktu dan
menuntut ilmu

4.6 Membuat jadwal kegiatan harian
yang mencerminkan pemanfaatan
waktu dan menuntut ilmu sesuai
Q.S. al-‘Asr (03) dan Q.S. al-‘Alaq
(96)

1.7 Menyadari pentingnya waktu
dan mencari ilmu

2.7 Memiliki sikap optimis, disiplin dan
tanggungjawab

3.7 Memahami isi kandungan hadis
tentang menghargai waktu

4.7 Menyajikan contoh perilaku
menghargai waktu

1.8 Menghayati hadits tentang
menuntut ilmu

2.8 Memiliki sikap optimis, disiplin dan
tanggungjawab

3.8 Memahami isi kandungan hadis
tentang menuntut ilmu

4.8 Menyajikan kandungan isi hadits
tentang menuntut ilmu

2. Matapelajaran Akidah Akhlak
Kelas VII/Akidah Akhlak

KOMPETENSI INTI 1
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI INTI 2
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI INTI 3
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4
(KETRAMPILAN)

1. Menghargai dan menghayati
ajaran agama Islam menurut
paham Muhammadiyah

2. Menghargai dan menghayati
perilaku jujur, disiplin,
tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotong royong),
santun dan percaya diri, dalam
berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan

3. Memahami pengetahuan
(faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni dan
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
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alam dalam jangkauan
pergaulan dan keberadaannya

mengarang) sesuai dengan yang
dipelajari di sekolah dan sumber
lain yang sama dalam sudut
pandang/teori

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI DASAR
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI DASAR
(KETRAMPILAN)

Semester Gasal
1.1 Meyakini dan menghayati

dasar dan tujuan akidah Islam
2.1 Memiliki sikap istiqomahdan

taat dalam beragama
3.1 Memahami makna akidah Islam 4.1 Menyajikan makna aqidah

Islam
1.2 Meyakini adanya Allah swt 2.2 Memiliki sikap jujur dan taat

menjalankan perintah Allah swt
dalam kehidupan sehari-hari

3.2 Memahami makna beriman
kepada Allah swt

4.2 Menunjukkan contoh
perilakuorang yang beriman
kepada Allah swt

1.3 Menghayati makna ikhlas, taat,
khauf dan taubat dalam
kehidupan sehari-hari

2.3 Memiliki perilaku ikhlas, taat,
khauf dan taubat dalam
kehidupan sehari-hari

3.3 Memahami makna ikhlas, taat,
khauf dan taubat

4.3 Menyajikan contoh perilaku
ikhlas,taat,khauf dan taubat

1.4 Menghayati makna sholat
sebagai bentuk komunikasi
hamba kepada Allah swt

2.4 Memiliki sikap tawadlu’ dan
berpengharapan (raja’) kepada
Allah swt

3.4 Memahami adab shalat dan zikir 4.4 Menyajikan contoh adab shalat
dan zikir

1.5 Menghayati nilai-nilai yang
terkandung dalam Adab
Yaumiyah

2.5 Memiliki sikap tertib, disiplin,
ramah, dan saling menghargai

3.5 Memahami adab yaumiyah 4.5 Menyajikan contoh adab
Yaumiyah

1.6 Meyakini bahwa Allah swt
meninggikan derajat orang
berilmu

2.6 Memiliki sikap cinta ilmu,
rendah hati dan menghargai
orang lain

3.6 Memahami adab orang yang
berilmu dari kisah teladan Nabi
Sulaiman

4.6 Menyajikan contoh adab orang
berilmu dalam kehidupan sehari-
hari

Semester Genap
1.7 Meyakini dan menghayati

asmaAllah swt
2.7 Membiasakan diri bersikap

pemaaf, adil dan bijaksana
sebagai implementasi dari
pemahaman mengenai asma
Allah swt

3.7 Memahami al-asma al-Husna
(al-Aziz, al-Ghafar, al-Bashit,
an-Nafi’, ar-Rauf, al-Barr, al-
Fattah, al-Adl, al-Qayyum)

4.7 Menyajikan contoh-contoh
perilaku sebagai bentuk
meneladani  asma Allah swt
yang terkandung dalam al-asma
al-husna  (al-Aziz, al-Ghafar, al-
Bashit, an-Nafi’, ar-Rauf, al-Barr,
al-Fattah, al-Adl, al-Qayyum)

1.8 Meyakini keesaan Allah swt 2.8 Memiliki sikap ikhlas dalam
beribadah kepada Allah swt

3.8 Memahami tauhid 4.8 Menyajikan contoh
perilakuorang yang bertauhid

1.9 Meyakini adanya malaikat
malaikat Allah swt dan mahluk

2.9 Memiliki sikap jujur dan
bertanggungjawab sebagai

3.9 Memahamiiman kepada
malaikat dan makhluk gaib

4.9 Menyajikan contoh
perilakuorang yang beriman
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gaib selain malaikat Allah swt implementasi keimanan kepada
malaikat dalam kehidupan
sehari-hari

lainnya, kepada malaikat malaikat Allah
swt.

1.10 Menyadari dampak burukriya’
dan nifaq

2.10 Menghindari sikap riya’ dan
nifaq

3.10 Memahami makna ikhlas dan
jujur

4.10 Menyajikan contoh menghindari
perilaku ikhlas dan jujur

1.11 Meyakini akan kebenaranAl-
Quran dan keutamaan berdo’a

2.11 Membiasakan diri membaca Al-
Quran dan berdo’a

3.11 Memahami adab membaca Al-
Quran dan berdoa

4.11 Menyajikan contoh adab
membaca Al-Quran dan berdoa

1.12 Menghayati makna Istiqomah
dalam mempertahankan iman

2.12 Memiliki sikap
istiqomah(konsisten), semangat
dansabar

3.12 Memahami makna dari kisah
teladan Ashabul Kahfi

4.12 Menyajikan contoh adab orang
istiqomah dalam kehidupan
sehari-hari

Kelas VIII/Akidah Akhlak
KOMPETENSI INTI 1
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI INTI 2
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI INTI 3
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4
(KETRAMPILAN)

1. Menghargai dan menghayati
ajaran agama Islam menurut
paham Muhammadiyah

2. Menghargai dan menghayati
perilaku jujur, disiplin,
tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotong royong),
santun dan 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 dan
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

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI DASAR
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI DASAR
(KETRAMPILAN)

Semester Gasal
1.1 Meyakini adanya kitab-kitab

Allahswt
2.1 Memiliki semangat dan perilaku

disiplin dalam memahami Al-
Quran sebagai implementasi
iman kepada kitab Allah swt

3.1 Memahami iman kepada Kitab-
kitab Allah swt

4.1. Menyajikan makna-makna
kitab-kitab Allah swt

1.2 Meyakini nilai nilai kebenaran
kitab kitab Allahswt

2.2 Memiliki sikap cinta dan
semangat membaca al-Quran
sebagai implementasi dari
meyakini nilai-nilai kitab-kitab

3.2 Memahami keistimewaan Al-
Quran

4.2 Menyajikan contoh
keistimewaan Al-Quran
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Allah swt
1.3 Mengamalkan akhlak terpuji

kepada diri sendiri (tawakkal,
ikhtiyaar, shabar, syukuur dan
qana’ah)

2.3 Memiliki sikap tawakal,
tawakkal, ikhtiyaar, shabar,
syukuur dan qana’ah

3.3 Memahami makna tawakkal,
ikhtiyaar, shabar, syukur dan
qana’ah

4.3 Menyajikan contoh perilaku
tawakkal, ikhtiyaar, shabar,
syukuur dan qana’ah

1.4 Menjaga diri dari akhlak tercela
ananiah, putus asa, ghadab,
tamak dan takabur

2.4 Menjauhiperilaku ananiah,
putus asa, ghadab, tamak dan
takabur

3.4 Memahami makna ananiah,
putus asa, ghadab, tamak dan
takabur

4.4 Menyajikan contoh perilaku
ananiah, putus asa, ghadab,
tamak dan takabur

1.5 Menghayati adab yang baik
terhadap orang tua dan guru

2.5 Memiliki sikap santun, patuh,
tawadlu’ dan menghormati
orang tua dan guru

3.5 Memahami adab kepada orang
tua dan guru

4.5 Memahami makna sabar dari
kisah teladan Nabi Yunus dan
Ayub

1.6 Menghayati makna  sabar 2.6 Bersikap sabar dalam kehidupan
sehari-hari

3.6 Memahami makna sabar dari
kisah teladan Nabi Yunus dan
Ayub

4.6 Menyajikan contohsifat sabar
dalam kehidupan sehari-hari

Semester Genap
1.7 Meyakini kebenaran Nabi

danRasul Allah swt
2.7 Memiliki sikap jujur, cinta, dan

taatsebagai implementasi
keimanan kepada Rasul Allah
swt

3.7 Memahami iman kepada Rasul
Allah swt

4.7.1 Menyajikan makna iman kepada
Rasul Allah swt

4.7.2 Menyajikan bukti kebenaran
Rasul Allah swt

1.8 Meyakini sifat-sifat Rasul-rasul
Allah swt

2.8 Meneladani sikap sidiq,
amanah, fathonah,
tablighdalam kehidupan

3.8 Memahami keteladanan Rasul-
rasul Allah swt

4.8 Menyajikan contoh keteladanan
Rasul-rasul Allah swt

1.9 Meyakini kerasulan Nabi
Muhammad saw

2.9 Memiliki sikap taat sebagai
implementasi kerasulan nabi
Muhammad saw

3.9 Memahami kerasulan  Nabi
Muhammad saw

4.9 Menyajikan makna kerasulan
Nabi Muhammad saw

1.10 Meyakini adanya mukjizat,
karamah, ma‘unah, dan irhas

2.10 Memiliki sikap semangat
berdakwah dan tawakkal
sebagai implementasi
pemahaman makna mukjizat,
karamah,ma‘unah, dan irhas

3.10 Memahami mukjizat,
karamah,ma‘unah, dan irhas

4.10 Menyajikan contoh  mukjizat
karamah, ma‘unah, dan irhas

1.11 Menghayati akhlak terpuji
kepada diri sendiri (husnuzh-
zhan, tawaadhu’, tasaamuh, dan
ta’aawun)

2.11 Memiliki sikap husnuzh-zhan,
tawaadhu’, tasaamuh, dan
ta’aawun

3.11 Memahami husnuzh-zhan,
tawaadhu’, tasaamuh, dan
ta’aawun

4.11 Menyajikan makna dan contoh
perilaku husnuzh-zhan,
tawaadhu’, tasaamuh, dan
ta’aawun

1.12 Menghayati ajaran Islam tentang
menghindari hasad, dendam,

2.12 Menghindari sikaphasad,
dendam, ghibah, fitnah, dan

3.12 Memahami hasad, dendam,
ghibah, fitnah, dan namiimah

4.12 Menyajikan makna dan contoh
menghindari perilaku hasad,
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ghibah, fitnah, dan namiimah namiimah dendam, ghibah, fitnah, dan
namiimah

1.13 Menghayati nilai-nilai dalam
adab kepada saudara dan teman

2.13 Terbiasa bersikap santun dan
saling menghormati kepada
saudara dan teman

3.13 Memahami adab kepada
saudara dan teman

4.13 Menyajikan contoh perilaku adab
kepada saudara dan teman

1.14 Meneladani sifat-sifat mulia dari
kisah sahabat Abu Bakar as-
Shiddiq

2.14 Memiliki sikap sabar, santundan
dermawan sebagai imlementasi
dari pemahaman

3.14 Memahami kisah teladan
sahabat Abu Bakar as-Shiddiq

4.14 Menyajikan contoh keteladan
dalam kisah sahabat Abu Bakar
as-Shiddiq

Kelas IX/Akidah Akhlak
KOMPETENSI INTI 1
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI INTI 2
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI INTI 3
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4
(KETRAMPILAN)

1. Menghargai dan menghayati
ajaran agama Islam menurut
paham Muhammadiyah

2. Menghargai dan menghayati
perilaku jujur, disiplin,
tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotong royong),
santun dan 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
dan 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

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI DASAR
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI DASAR
(KETRAMPILAN)

Semester Gasal
1.1 Meyakini adanya kebenaran hari

akhir
2.1 Memiliki optimis, waspada

dan rajin beribadah
3.1 Memahami makna beriman

kepada hari akhir
4.1 Menyajikan tanda-tanda Hari

Akhir
1.2 Menyakini adanya peristiwa-

peristiwa hari akhir
2.2 Memiliki perilaku taat, rajin

beribadah dan mawas diri
3.2 Memahami  peristiwa-

peristiwa pada hari akhir
berdasarkan dalil naqli (QS.
Al-Qori’ah dan Al-Zalzalah)

4.2 Menyajikan informasi
peristiwa-peristiwa pada hari
akhir berdasarkan dalil
naqli(QS. Al-Qori’ah dan Al-
Zalzalah)

1.3 Meyakini adanya syafa’at
dalamajaran Islam

2.3 Memiliki  sikap ikhlas, rajin
dan optimis

3.3 Memahami makna syafa’at 4.3 Menyajikan contoh-contoh
perilaku orang yang
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mendapatkan syafaat
1.4 Mensyukuri kesempatan belajar

sebagai karunia Allah swt
2.4 Memiliki sikap rajin, ulet  dan

tanggung jawab
3.4 Memahamimakna pembelajar,

kerja keras, kreatif dan
produktif

4.4 Menyajikan contoh perilaku
pembelajar, kerja keras, kreatif
dan produktif

1.5 Menghayati nilai-nilai dalam
adab kepada tetangga

2.5 Membiasakan bersikap santun
dan saling menghormati

3.5 Memahami adab terhadap
tetangga

4.5 Menyajikan contoh perilaku
adab terhadap tetangga

1.6 Meneladani sifat-sifat mulia dari
kisah sahabat Umar Bin Khattab

2.6 Memiliki sikap berani, teguh,
disiplin dan tanggung jawab

3.6 Memahami makna pemberani
dari kisah teladan Sahabat
Umar Bin Khattab

4.6 Menyajikan contoh
perilakupemberani dalam
kehidupan sehari-hari

Semester Genap
1.7 Meyakini dan menerima

ketetapan Allah swt
2.7 Memiliki sikap tawadu, ikhlas,

dan tawakkal
3.7 Memahami iman kepada

qada’dan qadar
4.7 Menyajikan contoh-contoh

perilaku iman kepada qada’dan
qadar

1.8 Meyakini dan menerima
ketetapan Allah swt

2.8 Memiliki sikap tawadu, ikhlas,
dan tawakkal

3.8 Memahami hikmah iman
kepada qada’dan qadar Allah
swt.

4.8 Menyajikan perilaku orang
yang beriman kepada
qada’dan qadar

1.9 Menghayatiadabpergaulanremaja
yang islami

2.9 Memiliki sikap sopan, santun
dan mawas diri

3.9.1 Memahami pentingnya akhlak
terpuji dalam pergaulan remaja

4.9.1 Menyajikan perilaku akhlak
terpuji tentang pergaulan
remaja

3.9.2 Memahami dampak negatif
akibat perilaku pergaulan
remaja yang tidak sesuai
dengan akhlak Islam dalam
fenomena kehidupan

4.9.2 Menyajikan contoh dampak
negatif pergaulan remaja

1.10 Mensyukuri lingkungan sebagai
karunia Allah swt

2.10 Memiliki sikap peduli, ramah
dan cinta lingkungan

3.10 Memahami adab terhadap
lingkungan alam semesta:
binatang, tumbuhan, dan air

4.10 Menyajikan perilaku baik
terhadap lingkungan alam
semesta: binatang, tumbuhan,
dan air

1.11 Meneladani sifat-sifat mulia dari
kisah sahabat Utsman bin Affan,
dan Ali bin AbiThalib

2.11 Memiliki sikap dermawan,
santun, tegas, bersahaja dan
cinta ilmu

3.11 Memahami makna dermawan
dan cendikiawan dari kisah
keteladanan shahabat Utsman
bin Affan, dan Ali bin AbiThalib

4.11 Menyajikan contoh perilaku
dermawan dan cendikiawan
dari kisah keteladanan
shahabat Utsman bin Affan,
dan Ali bin AbiThalib
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3. Matapelajaran Fiqih
Kelas VII/Fiqih

Kompetensi Inti 1
(SIKAP SPIRITUAL)

Kompetensi Inti 2
(SIKAP SOSIAL)

Kompetensi Inti 3
(PENGETAHUAN)

Kompetensi Inti 4
(KETRAMPILAN)

Menghargai dan menghayati ajaran
agama Islam menurut manhaj Tarjih
Muhammadiyah

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

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

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 Pesantren dan
sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI DASAR
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI DASAR
(KETRAMPILAN)

Semester Gasal
1.1 Mengamalkan bersuci dari

hadas dan najis
2.1 Membiasakan diri berperilaku

bersih dan rapi sebagai
implementasi dari pemahaman
tentang tata cara bersuci

3.1 Memahami makna hadas dan
najis serta tata cara
menyucikannya

4.1 Mempraktekkan tata cara
bersuci dari hadas dan najis

1.2 Mengamalkan shalat lima
waktu

2.2 Membiasakan diri berperilaku
tertib dan disiplin sebagai
implementasi dari pemahaman
tentang shalat lima waktu

3.2 Memahami ketentuan shalat
lima waktu

4.2 Mempraktekkan shalat lima
waktu

1.3 Mengamalkan sholat fardhu
sesuai dengan waktunya

2.3 Membiasakan berperilaku disiplin
dan tepat waktu sebagai
implementasi dari pemahaman
tentang waktu- waktu shalat fardlu

3.3 Memahami waktu-waktu shalat
fardhu

4.3 Menyajikan konsep waktu-
waktu  shalat fardhu

1.4 Menghayati ketentuan,
lafadz azan dan iqamah

2.4 Membiasakan diri berperilaku
peduli, sebagai implementasi dari
pemahaman tentang azan dan
iqamah

3.4 Memahami ketentuan, lafadz
dan urgensi azan dan iqamah

4.4 Mempraktikkan, menjawab
dan merespon azan dan
iqamah

1.5 Mengamalkan shalat
berjamaah

2.5 Membiasakan sikap kebersamaan
dan kekeluargaan sebagai
implementasi dari pemahaman

3.5 Memahami ketentuan shalat
berjamaah

4.5 Mempraktekkan shalat
berjamaah
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tentang shalat berjamaah
1.6 Mengamalkan sujud sahwi 2.6 Membiasakan diri berperilaku

taat dan tanggungjawab sebagai
implementasi dari pemahaman
tentang ketentuan sujud sahwi.

3.6 Memahami ketentuan sujud
sahwi

4.6 Mempraktekan sujud sahwi

1.7 Mengamalkan dzikir dan doa
setelah shalat

2.7 Membiasakan diri berperilaku
rendah hati dan tenang sebagai
implementasi dari pemahaman
tentang dzikir dan doa setelah
shalat.

3.7 Memahami tata cara berdzikir dan
berdoa setelah shalat

4.7 Mempraktekan dzikir dan doa
setelah shalat

Semester Genap
1.8 Mengamalkan shalatJum’at 2.8 Membiasakan diri berperilaku

disiplin sebagai implementasi dari
pemahaman tentang ketentuan
shalat Jum’at

3.8 Memahami ketentuan shalat
Jum’at

4.8 Mempraktekkan shalat Jum’at

1.9 Mengamalkan shalat Jamak
dan Qasar

2.9 Membiasakan diri berperilaku
tanggungjawab sebagai
implementasi dari pemahaman
tentang ketentuan shalat Jamak
dan Qasar

3.9 Memahami ketentuan shalat
Jamak dan Qasar

4.9 Mempraktekan shalat Jamak
dan Qasar

1.10 Mengamalkan shalat dalam
berbagai keadaan

2.10 Membiasakan diri berperilaku taat
sebagai implementasi dari
pemahaman tentang kaifiat shalat
wajib dalam berbagai keadaan

3.10 Memahami kaifiah shalat dalam
berbagai keadaan

4.10 Menyajikan contoh shalat
dalam keadaan berbagai
keadaan

1.11 Mengamalkan shalat
Sunah

2.11 Membiasakan diri berperilaku
memiliki semangat dalam
melakukan kebaikan sebagai
implementasi dari pemahaman
tentang shalat sunah

3.11 Memahami shalat sunah 4.11 Mempraktekkan shalat sunah
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Kelas VIII/Fiqih
Kompetensi Inti 1

(SIKAP SPIRITUAL)
Kompetensi Inti 2
(SIKAP SOSIAL)

Kompetensi Inti 3
(PENGETAHUAN)

Kompetensi Inti 4
(KETRAMPILAN)

Menghargai dan menghayati ajaran
agama Islam menurut manhaj Tarjih
Muhammadiyah

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

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

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 Pesantren
dan sumber lain yang sama dalam
sudut pandang/teori

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI DASAR
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI DASAR
(KETRAMPILAN)

Semester Gasal
1.1 Mengamalkan  sujud syukur 2.1 Membiasakan sikap bersyukur

kepada Allah swt. sebagai
implementasi dari pemahaman
tentang sujud syukur

3.1 Memahami ketentuan sujud
syukur

4.1 Menyajikan contoh
mempraktekkan pelaksanaan
sujud syukur

1.2 Mengamalkan sujud tilawah 2.2 Membiasakan sujudtilawah dalam
kehidupan sehari-hari sebagai
implementasi dari pemahaman
tentang sujud tilawah

3.2 Memahami ketentuan sujud
tilawah

4.2 Menyajikan contoh
mempraktekkan pelaksanaan
sujud tilawah

1.3 Mengamalkan ibadah puasa 2.3 Memiliki sikap patuh dan peduli
sebagai implementasi dari
pemahaman tentang hikmah
puasa

3.3 Memahami ketentuan ibadah
puasa

4.3 Menyajikan ketentuan ibadah
puasa

1.4 Mengamalkan zakat sesuai
dengan ketentuan

2.4 Membiasakan sikap dermawan
sebagai implementasidari
pemahaman tentanghikmah zakat

3.4 Memahami ketentuan
pelaksanaan zakat

4.4 Menyajikan ketentuan
pelaksanaan zakat

Semester Genap
1.5 Menerima ajaran Islam

tentang ibadah haji dan
umrah

2.5 Membiasakan sikap persatuan dan
persamaan sebagai implementasi
dari pemahaman tentang ibadah
haji dan umrah

3.5 Memahami  tata cara pelaksanaan
haji dan umrah

4.5 Mendemonstrasikan tata cara
haji dan umrah

1.6 Berinfaq, sedekah, hibah, 2.6 Membiasakan sikap peduli sebagai 3.6 Memahami ketentuan infaq, 4.6 Menyajikan ketentuan



|Kurikulum ISMUBA | Hal. | 25 | |MTs Muhammadiyah|

waqaf dan
memberikanhadiah

implementasi dari pemahaman
tentang sedekah, hibah, dan
hadiah

sedekah, hibah, waqaf dan hadiah sedekah, infaq, hibah, waqaf
dan hadiah

1.7 Mengamalkan ajaran Islam
tentang mengonsumsi
makanan dan minuman yang
halalantayyiban

2.7 Membiasakan sikap selektif dan
hati-hati sebagai implementasi
dari pemahaman tentang
makanan dan minuman yang halal
dan haram

3.7 Memahami ketentuan makanan
dan minuman yang halal- haram

4.7 Menyajikan contoh makanan
dan minuman yang halal dan
haram

Kelas IX/Fiqih
Kompetensi Inti 1

(SIKAP SPIRITUAL)
Kompetensi Inti 2
(SIKAP SOSIAL)

Kompetensi Inti 3
(PENGETAHUAN)

Kompetensi Inti 4
(KETRAMPILAN)

Menghargai dan menghayati ajaran
agama Islam menurut manhaj Tarjih
Muhammadiyah

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

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

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 Pesantren
dan sumber lain yang sama dalam
sudut pandang/teori

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI DASAR
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI DASAR
(KETRAMPILAN)

Semester Gasal
1.1 Menerima ketentuan

menyembelih binatang
2.1 Membiasakan sikap selektif dan

hati-hati sebagai implementasi dari
pemahaman tentang ketentuan
menyembelih binatang menurut
syariat Islam.

3.1 Memahami ketentuan
penyembelihan binatang

4.1 Mendemontrasikan tata cara
menyembelih binatang

1.2 Mengamalkan ajaran Islam
tentang ketentuan berkurban
dan akikah

2.2 Membiasakan sikap dermawan
sebagai implementasi dari
pemahaman tentangkurban dan
akikah

3.2 Memahami ketentuan qurban dan
akikah

4.2 Menyajikan contoh tata cara
pelaksanaan qurban dan
akikah

1.3 Mengamalkan ajaran Islam
tentang ketentuan jual beli

2.3 Membiasakan sikapjujur sebagai
implementasi dari pemahaman

3.3 Memahami ketentuan jual beli dan
qirad

4.3 Mempraktikkan pelaksanaan
jual beli dan qirad
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dan qirad tentangketentuan jual-beli dan
qirad

1.4 Menjauhi riba dalam jual beli 2.4 Membiasakan sikap hati-hati dan
teliti sebagai implementasi dari
pemahaman tentang praktik riba

3.4 Memahami larangan riba 4.4 Menyajikan contoh menjauhi
riba

Semester Genap
1.5 Mengamalkan ajaran Islam

tentang ketentuan pinjam
meminjam

2.5 Membiasakan sikap peduli sebagai
implementasi dari pemahaman
tentang ketentuan pinjam
meminjam

3.5 Memahami ketentuan pinjam
meminjam

4.5 Menyajikan contoh
mendemonsrasikan
pelaksanaan pinjam-
meminjam

1.6 Mengamalkan ajaran Islam
tentang ketentuan ketentuan
utang-piutang

2.6 Membiasakan sikap
tanggungjawab sebagai
implementasi dari pemahaman
tentang ketentuan utang- piutang

3.6 Memahami ketentuan utang
piutang

4.6 Menyajikan contoh
pelaksanaan ketentuan utang
piutang

1.7 Mengamalkan ajaran Islam
tentang ketentuan ketentuan
gadai

2.7 Membiasakan sikap selektif dan
hati-hati sebagai implementasi dari
pemahaman tentang ketentuan
gadai

3.7 Memahami ketentuan gadai 4.7 Mendemontrasikan tatacara
gadai

1.8 Mengamalkan ajaran Islam
tentang ketentuan
pemberian upah

2.8 Membiasakan sikap amanah
sebagai implementasi dari
pemahaman tentang ketentuan
upah

3.8 Memahami ketentuan upah 4.8 Menyajikan contoh ketentuan
pelaksanaan pemberian upah

1.9 Mengamalkan ajaran Islam
tentang ketentuan
perawatan jenazah

2.9 Membiasakan sikap peduli sebagai
implementasi dari pemahaman
tentang pengurusan jenazah

3.9 Memahami ketentuan pengurusan
jenazah, (memandikan,
mengkafani, menyalati,
menguburkan)

4.9 Mendemonstrasikan tata cara
merawat jenazah

1.10 Mengamalkan ajaran Islam
tentang ketentuan waris

2.10 Membiasakan sikap adil terhadap
sesama sebagai implementasi dari
pemahaman tentang ketentuan
waris

3.10 Memahami ketentuan waris 4.10 Menyajikan contoh ketentuan
waris
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4. Matapelajaran Sejarah Kebudayaan Islam
Kelas VII/Sejarah Kebudayaan Islam

KOMPETENSI INTI 1
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI INTI 2
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI INTI 3
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4
(KETRAMPILAN)

1. Menghargai dan menghayati
ajaran agama Islam menurut
faham Muhammadiyah

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

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.

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI DASAR
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI DASAR
(KETRAMPILAN)

Semester Gasal
1.1. Meyakini kebenaran risalah

Nabi Muhammad saw dalam
berdakwah di Mekah

1.2. Meneladani sikap istiqamah
seperti yang dicontohkan oleh
Nabi
Muhammad saw. dalam
berdakwah

.3.1. Memahami strategi dakwah Nabi
Muhammad saw. di Mekah

4.1. Menyajikan  strategi dakwah
Nabi Muhammad saw. di
Mekah

1.2. Menghayati nilai-nilai strategi
dakwah Nabi Muhammad
saw di Madinah

2.2. Memiliki sikap peduli terhadap
kegiatan dakwah di masyarakat
sebagai implementasi dari
pemahaman mengenai strategi
dakwah Nabi Muhammad saw.

3.2. Memahami strategi dakwah Nabi
Muhammad saw. Di Madinah

4.2. Menyajikan strategi dakwah
Nabi Muhammad saw. di
Madinah dalam bentuk tulis
atau lisan.

1.3. Meyakini bahwa Nabi
Muhammad saw. adalah
utusan Allah swt.cuntuk
membangun umat

2.3. Membiasakan sikap mandiri
sebagai implementasi dari
pemahaman
mengenai sejarah Nabi
Muhammad saw. dalam
membangun masyarakat melalui
kegiatan ekonomi dan

3.3. Memahami sejarah Nabi
Muhammad saw dalam
membangun masyarakat melalui
kegiatan ekonomi dan
perdagangan

4.3. Menyajikan sejarah Nabi
Muhammad saw. dalam
membangun masyarakat
melalui kegiatan ekonomi dan
perdagangan
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perdagangan

1.4. Meyakini misi dakwah Nabi
Muhammad saw sebagai
rahmat bagi semesta alam

2.4. Membiasakan perilaku kasih dan
sayang dan saling menghormati
sesama sebagai
implementasi terhadap misi
Nabi Muhammad saw.
sebagai rahmat bagi alam
semesta.

3.4. Memahami misi Nabi Muhammad
saw sebagai rahmat bagi alam
semesta, pembawa kedamaian,
kesejahteraan, dan kemajuan
masyarakat

4.4. Menyajikan misi Nabi
Muhammad saw. sebagai
rahmat bagi alam semesta,
pembawa kedamaian,
kesejahteraan, dan kemajuan
masyarakat

Semester Genap
1.5. Menghayati nilai-nilai

keteladanan sahabat-
sahabat pilihan

2.5. Menunjukan perilaku teguh
pendirian, cerdas, peduli, berani,
tabah,  patuh, tekun dan satria
sebagai implementasi dari
pemahaman terhadap keteladanan
sahabat-sahabat pilihan

3.5. Memahami keteladanan  sahabat-
sahabat pilihan  (Khadijah bin
Khuwailid, Aisyah bin Abu Bakar,
Fatimah binti Muhammad, Asma
binti Umais, Asma binti Abu Bakar,
Abdullah bin Abbas dan Khalid bin
Walid

4.5. Menyajikan keteladanan dari
sahabat-sahabat pilihan

1.6. Meyakini bahwa setiap
muslim memiliki
kewajiban berdakwah
seperti yang dilakukan
oleh Khulafaur Rasyidin

2.6 Menunjukkan perilaku tawadlu’
istiqamah, kesederhanaan,
keadilan, rela berkorban dan
kedermawanan
sebagai implementasi dari
pemahaman mengenai
kepemimpinan Khulafaur
Rasyidin

3.6. Memahamii kepemimpinan dan
prestaai
yang dicapai umat Islam pada
masa
Khulafaur Rasyidin

4.6. Menyajikan nilai
kepemimpinan dan prestasi
para khalifah pada periode
Khulafaur Rasyidin

1.7 Menghayati nilai-nilai positif
pada peradaban Islam masa
Bani Umayah

2.7. Memiliki semangat mempelajari
ilmu dan berkemajuan sebagai
implementasi dari pemahaman
mengenai perkembangan
peradaban Islam pada masa  Bani
Umayah

3.7 Memahami kemajuan peradaban
Islam pada masa Bani Umayyah

4.7. Menyajikan kemajuan
peradaban pada masa Bani
Umayah

1.8 Menghayati nilai-nilai mulia
yang dicontohkan oleh
khalifah Umar bin Abdul Azis

2.8. Menunjukkan perilaku sederhana
sebagai
implementasi dari pemahaman

3.8. Memahami kepemimpinan dan
prestasi khalifah Umar bin Abdul
Azis

4.8. Menyajikan nilai
kepemimpinan dan prestasi
khalifah Umar bin Abdul Aziz
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mengenai a kepemimpinan dan
prestasi khalifah Umar bin Abdul
Azis

Kelas VIII/Sejarah Kebudayaan Islam
KOMPETENSI INTI 1
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI INTI 2
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI INTI 3
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4
(KETRAMPILAN)

1. Menghayati dan
mengamalkan ajaran agama
Islam menurut faham
Muhammadiyah

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.

3. Memahami, menerapkan, dan
menganalisis pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural,
dan metakognitif berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, kewirausahaan 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

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

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI DASAR
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI DASAR
(KETRAMPILAN)

Semester Gasal
1.1. Menghayati nilai-nilai positif

pada peradaban Islam masa
Bani Abbasiyah

2.1. Memiliki semangat mempelajari
ilmu dan berkemajuan sebagai
implementasi dari pemahaman
mengenai perkembangan
peradaban Islam pada masa  Bani
Abbasiyah

3.1. Memahami kemajuan peradaban
Islam pada masa Bani Abbasiyah

4.1. Menyajikan kemajuan
peradaban pada masa Bani
Abbasiyah

1.2. Menghayati budaya ilmu
Baitul Hikmah pada masa

2.2. Memiliki semangat mempelajari
ilmu dan berkemajuan sebagai

3.2. Memahami peran Baitul Hikmah
dalam pengembangan ilmu

4.2. Menyajikan peran Baitul
Hikmah dalam
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Bani Abbasiyah implementasi dari pemahaman
mengenai Baitul Hikmah pada
masa  Bani Abbasiyah

pengetahuan pada masa Bani
Abbasiyah

pengembanganilmu
pengetahuan pada masa Bani
Abbasiyah

1.3. Menghargai khazanan
keilmuwan Islam klasik

2.3. Menunjukkan semangat
mempelajari khazanah
keilmuwan klasik

3.3. Memahami khazanah keilmuwan
Islam klasik pada masa Bani
Abbasiyah

4.3. Menyajikan khazanah
keilmuwan Islam klasik pada
masa Bani Abbasiyah

1.4. Mengambil hikmah dari
kemunduran Bani Abbasiyah

2.4. Menghindari perilaku hedonis
sebagai implementasi dari
pemahaman terhadap
kemunduran Bani Abbasiyah

3.4. Memahami hikmah kemunduran
Bani Abbasiyah

4.4. Menyajikan hikmah
kemunduran Bani Abbasiyah

Semester Genap
1.5. Menghayati nilai-nilai

positif dari kebangkitan
peradaban Islam pada
masa dinasti Al Ayyubiyah

2.5. Meneladani sikap istiqomah
seperti yang dicontohkan oleh
para pemimpin dari dinasti Bani
Al- Ayyubiyah

3.5. Memahami kebangkitan
peradaban Islam pada masa
dinasti Al-Ayyubiyah

4.5. Menyajikan kebangkitan
peradaban Islam pada masa
dinasti Al Ayyubiyah

1.6. Menghayati semangat
perjuangan para
pemimpin dinasti Al
Ayyubiyah.

2.6. Meneladani semangat juang
para pemimpin dinasti Al-
Ayyubiyah

3.6. Memahami keteladanan para
pemimpin dinasti Al-Ayyubiyah

4.6. Menyajikan keteladan para
pemimpin dinasti Al Ayyubiyah

1.7. Mengambil ibrah  dari
terjadinya perang Salib pada
masa dinasti Al-Ayyubiyah

2.7. Meneladani sikap adil, toleran
dan tawadhu’ dari para pemimpin
perang Salib pada masa dinasti Al
Ayyubiyah

3.7. Memahami hikmah terjadinya
perang Salib pada masa dinasti Al-
Ayyubiyah

4.7. Menyajikan hikmah terjadinya
perang Salib pada masa dinasti
Al-Ayyubiyah
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Kelas IX/Sejarah Kebudayaan Islam
KOMPETENSI INTI 1
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI INTI 2
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI INTI 3
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4
(KETRAMPILAN)

1. Menghayati dan
mengamalkan ajaran agama
Islam menurut Manhaj Tarjih
Muhammadiyah

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

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

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI DASAR
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI DASAR
(KETRAMPILAN)

Semester Gasal
1.1. Meyakini bahwa berdakwah

adalah kewajiban setiap
muslim

2.1. Meneladani sikap arif dan bijaksana
sebagai implementasi dari
pemahaman tentang sejarah
masuknya Islam di Nusantara

3.1. Memahami sejarah masuknya
Islam di Nusantara

4.1. Menyajikan sejarah
masuknya Islam di
Nusantara

1.2. Menghargai peran kerajaan
Islam dalam penyebaran
agama Islam di Indonesia

2.2. Memiliki sikap kerjasama sebagai
implementasi pemahaman
terhadap sejarah kerajaan Islam di
Jawa, Sumatera dan Sulawesi

3.2. Memahami sejarah kerajaan Islam
di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi

4.2. Menyajikan sejarah kerajaan
Islam di Jawa,
Sumatera, dan Sulawesi

1.3. Menghargai peran para
tokoh dakwah Islam di
Indonesia pada abad XV
sampai abad XX

2.3. Memiliki semangat juang dalam
pengembangan dakwah  Islam

3.3. Memahami peran para tokoh
dakwah Islam di Indonesia
pada abad XV sampai abad XX

4.3. Menyajikan peran para tokoh
dakwah Islam di Indonesia
pada abad XV sampai abad
XX

Semester Genap
1.4. Meyakini bahwa keragaman

budaya merupakan
sunnatullah

2.4. Menghargai ragam bentuk seni
budaya lokal di Indonesia

3.4. Mengenali ragam bentuk seni
budaya lokal di Indonesia

4.4. Menyajikan ragam bentuk
seni budaya lokal di Indonesia

1.5. Menghayati bentuk dan nilai
seni budaya umat Islam di
Indonesia

2.5. Mengapresiasi bentuk  dan nilai
seni budaya umat Islam di
Indonesia

3.5. Memahami bentuk dan nilai seni
budaya umat Islam di Indonesia

4.5. Menyajikan bentuk dan nilai
seni budaya umat Islam di
Indonesia



|Kurikulum ISMUBA | Hal. | 32 | |MTs Muhammadiyah|

5. Matapelajaran Bahasa Arab
Kelas VII/Bahasa Arab

KOMPETENSI INTI 1
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI INTI 2
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI INTI 3
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4
(KETRAMPILAN)

1. Menghargai dan menghayati
ajaran agama Islam menurut
paham Muhammadiyah

2. Menghargai dan menghayati perilaku
jujur, disiplin, tanggungjawab, 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

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

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI DASAR
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI DASAR
(KETRAMPILAN)

Semester Gasal
1.1 Mensyukuri kemampuan

berkomunikasi sebagai modal
sosial.

2.1 Menunjukkan sikap percaya diri,
berani dan menghargai orang lain

3.1 Memahami wacana terkait topik

لنفسالتعريف (perkenalan diri)

berunsur dlamir munfashil mufrad

( ، هيهو،أنِت،أنَت،أ ) dan

isim isyarah

)تلكذلك،هذه،هذا، )

4.1.1 Melafalkan kata terkait topik

لنفسالتعريف (perkenalan diri)

4.1.2 Menyajikan arti kosakata terkait

topik لنفسالتعريف
(perkenalan diri)

4.1.3 Membaca teks sederhana terkait

topik لنفسالتعريف
(perkenalan diri) berunsur dlamir
munfashil mufrad dan isim
isyarah

4.1.4 Menyajikan dialog terkait topik

لنفسالتعريف (perkenalan diri)

4.1.5 Menulis  frasa sesuai kaidah
bahasa
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1.2 Mensyukuri kemampuan
berkomunikasi sebagai modal
sosial.

2.2 Menunjukkan sikap percaya diri,
berani dan menghargai orang lain

3.2 Memahami wacana terkait topik

املدرسةيفلعاملني التعريف
(Perkenalan dengan warga
sekolah) berunsur dlamir
muttashil li at-tamlik

( َ َها،،ُهِك،َك،ْي، )

4.2.1 Melafalkan kata terkait topik

املدرسةيفلعاملني التعريف
4.2.2 Menyajikan arti kosakata terkait

topik املدرسةيفلعاملني
التعريف (Perkenalan dengan

warga sekolah)
4.2.3 Membaca teks sederhana terkait

topik املدرسةيفلعاملني
التعريف
(Perkenalan dengan warga
sekolah) berunsur dlamir
muttashil li at-tamlik

4.2.4 Menyajikan dialog terkait topik

املدرسةيفلعاملني التعريف
4.2.5 Menulis kalimat sederhana

sesuai kaidah bahasa
1.3 Meyakini bahwa belajar

merupakan kewajiban setiap
muslim

2.3 Menunjukkan sikap disiplin dan
tanggung jawab

3.3 Memahami wacana terkait topik

املدرسيةواألدواتاملرافق
(Peralatan sekolah) berunsur
harf jar dan dharf makan

أمام،حتت،فوق،على،يف،(
)جانببني،ورأ،

4.3.1 Melafalkan kata terkait topik

املدرسيةواألدواتاملرافق
(Peralatan sekolah)

4.3.2 Menyajikan arti  kosakata terkait

topik ةاملدرسيواألدواتاملرافق
(Peralatan sekolah)

4.3.3 Membaca teks sederhana terkait

topik ةاملدرسيواألدواتاملرافق
(Peralatan sekolah) berunsur
harf jar dan dharf makan

4.3.4 Menyajikan dialog terkait topik
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املدرسيةواألدواتاملرافق
(Peralatan sekolah)

4.3.5 Menulis kalimat sederhana
sesuai kaidah bahasa

1.4 Meyakini bahwa keragaman
merupakan sunnatullah

2.4 Menunjukkan sikap peduli, toleran,
menghargai orang lain

3.4 Memahami wacana terkait topik

األلوان (warna-warna) berunsur

jumlah ismiyah

4.4.1 Melafalkan kata terkait topik

األلوان (warna-warna)

4.4.2 Menyajikan arti kosakata terkait

topik األلوان (warna-warna)

4.4.3 Membaca teks sederhana terkait

topik األلوان (warna-warna)

berunsur jumlah ismiyah
4.4.4 Menyajikan dialog terkait topik

األلوان (warna-warna)

4.4.5 Menulis  kalimat sederhana
sesuai kaidah bahasa

Semester Genap
1.5 Mensyukuri lingkungan hidup

di rumah atau tempat tinggal
2.5 Menunjukkan sikap tanggung jawab,

disiplin dan peduli terhadap
lingkungan

3.5 Memahami wacana terkait

topik العنوان (alamat) berunsur

‘adad 1-100

4.5.1 Melafalkan kata terkait topik

(alamat)العنوان
4.5.2 Menyajikan arti  kosakata terkait

topik العنوان (alamat)

4.5.3 Membaca teks sederhana terkait

topik العنوان (alamat) berunsur

berunsur ‘adad 1-100
4.5.4 Menyajikan dialog terkait topik

(alamat)العنوان
4.5.5 Menulis  frasa sesuai kaidah

bahasa
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1.6 Mensyukuri lingkungan hidup
di rumah atau tempat tinggal

2.6 Menunjukkan sikap tanggung jawab,
disiplin dan peduli terhadap
lingkungan

3.6 Memahami wacana terkait topik

بييت (rumahku) berunsur khabar

muqaddam + mubtada’
muakhkhar

4.6.1 Melafalkan kata terkait topik

بييت (rumahku)

4.6.2 Menyajikan arti  kosakata terkait

topik بييت (rumahku)

4.6.3 Membaca teks sederhana terkait

topik بييت (rumahku) berunsur

dlamir munfashil tunggal
4.6.4 Menyajikan dialog terkait topik

بييت (rumahku)

4.6.5 Menulis  kalimat sederhana
sesuai kaidah bahasa

1.7 Mensyukuri  nikmat menjadi
bagian dari keluarga muslim

2.7 Menunjukkan sikap hormat, cinta dan
kasih sayang terhadap keluarga

3.7 Memahami wacana terkait topik

األسرة يومياتمن (aktifitas

dalam keluarga)
berunsur mubtada’ + khabar
jumlah

4.7.1 Melafalkan kata terkait topik

األسرةيومياتمن (aktifitas

dalam keluarga)
4.7.2 Menyajikan arti  kosakata terkait

topik األسرة يومياتمن
(aktifitas dalam keluarga)

4.7.3 Membaca teks sederhana terkait

topik األسرة يومياتمن
(aktifitas dalam keluarga)
berunsur mubtada’ + khabar
jumlah

4.7.4 Menyajikan dialog terkait topik

األسرة يومياتمن (aktifitas

dalam keluarga)
4.7.5 Menulis  kalimat sederhana

sesuai kaidah bahasa
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Kelas VIII/Bahasa Arab
KOMPETENSI INTI 1
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI INTI 2
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI INTI 3
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4
(KETRAMPILAN)

1. Menghargai dan menghayati
ajaran agama Islam menurut
paham Muhammadiyah

2. Menghargai dan menghayati
perilaku jujur, disiplin,
tanggungjawab, 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

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

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI DASAR
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI DASAR
(KETRAMPILAN)

Semester Gasal
1.1 Mensyukuri nikmat Allah akan

waktu
2.1 Menunjukkan sikap tanggung jawab

dan disiplin
3.1 Memahami wacana terkait

topik الساعة (jam) berunsur

‘adat li at-tartib

4.1.1 Melafalkan  kata  terkait topik

الساعة (jam)

4.1.2 Menyajikan arti  kosakata terkait

topik الساعة (jam)

4.1.3 Membaca teks sederhana terkait

topik الساعة (jam) berunsur ‘adat

li at-tartib
4.1.4 Menyajikan dialog terkait topik

الساعة (jam)

4.1.5 Menulis  frasa sesuai kaidah
bahasa

1.2 Meyakini bahwa belajar
merupakan kewajiban setiap
muslim

2.2 Menunjukkan sikap gotong royong,
percaya diri dan peduli

3.2 Memahami wacana terkait

topik املدرسةيفتنايوميا
(aktifitas di sekolah) berunsur
jumlah

4.2.1 Melafalkan  kata  terkait topik

املدرسةيفيومياتنا (aktifitas di

sekolah)
4.2.2 Menyajikan arti  kosakata terkait
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topik املدرسةيفيومياتنا (aktifitas

di sekolah)
4.2.3 Membaca teks sederhana terkait

topik املدرسةيفيومياتنا (aktifitas

di sekolah) berunsur jumlah
4.2.4 Menyajikan dialog terkait topik

املدرسةيفيومياتنا (aktifitas di

sekolah)
4.2.5 Menulis  kalimat sesuai kaidah

bahasa
1.3 Mensyukuri lingkungan hidup

di rumah atau tempat tinggal
2.3 Menunjukkan sikap tanggung jawab,

disiplin dan peduli terhadap
lingkungan

3.3 Memahami wacana terkait

topik البيتيفيومياتنا
(aktifitas di rumah) berunsur
tashrif al-lughawi li al-fi’li al-
mudhlari’

4.3.1 Melafalkan  kata  terkait topik

البيتيفيومياتنا (aktifitas di

rumah)
4.3.2 Menyajikan arti  kosakata terkait

topik البيتيفيومياتنا (aktifitas di

rumah)
4.3.3 Membaca teks sederhana terkait

topik البيتيفيومياتنا (aktifitas di

rumah) berunsur tashrif al-
lughawi li al-fi’li al-mudhlari’

4.3.4 Menyajikan dialog terkait topik

البيتيفيومياتنا (aktifitas di

rumah)
4.3.5 Menulis  kalimat sesuai kaidah

bahasa
1.4 Mensyukuri kemampuan diri

dan menggembangkannya
2.4 Menunjukkan kreatifitas,

kepemimpinan dan tanggung jawab
3.4 Memahami wacana terkait

topik املهنة (profesi) berunsur

4.4.1 Melafalkan  kata  terkait topik

املهنة (profesi)

4.4.2 Menyajikan arti  kosakata terkait



|Kurikulum ISMUBA | Hal. | 38 | |MTs Muhammadiyah|

harf nashab ( (َأنْ  topik املهنة (profesi)

4.4.3 Membaca teks sederhana terkait

املهنة (profesi) berunsur harf

nashab ( (َأنْ 
4.4.4 Menyajikan dialog terkait topik

املهنة (profesi)

4.4.5 Menulis  kalimat sesuai kaidah
bahasa

Semester Genap
1.5 Mensyukuri kemampuan diri 2.5 Menunjukkan sikap optimis 3.5 Memahami wacana terkait

topik ضيونالالعبون الر (atlet

olahraga) berunsur harfu

nashab ) لِ َلْن،(

4.5.1 Melafalkan  kata  terkait topik

ضيونالالعبون الر (atlet

olahraga)
4.5.2 Menyajikan arti  kosakata terkait

topik ضيونالالعبون الر (atlet

olahraga)
4.5.3 Membaca teks sederhana terkait

topik ضيونالالعبون الر (atlet

olahraga) berunsur harfu

nashab ) لِ َلْن،(

4.5.4 Menyajikan dialog terkait topik

ضيونالالعبون الر (atlet

olahraga)
4.5.5 Menulis  kalimat sesuai kaidah

bahasa
1.6 Mensyukuri kemampuan diri

dalam pengobatan
2.6 Menunjukkan sikap

peduli,dantanggung jawab
3.6 Memahami wacana terkait

topik الطبيةاملهنة (profesi

4.6.1 Melafalkan  kata  terkait topik

الطبيةاملهنة (profesi kesehatan)
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kesehatan) berunsur fi’il madli 4.6.2 Menyajikan arti  kosakata terkait

topik الطبيةاملهنة (profesi

kesehatan)
4.6.3 Membaca teks sederhana terkait

الطبيةاملهنة (profesi kesehatan)

berunsur fi’il madli
4.6.4 Menyajikan dialog terkait topik

الطبيةاملهنة (profesi kesehatan)

4.6.5 Menulis  kalimat sesuai kaidah
bahasa

1.7 Mensyukuri nikmat sehat 2.7 Menunjukkan sikap peduli dan
tanggung jawab

3.7 Memahami wacana terkait

topik العيادة (klinik ) berunsur

masdar

4.7.1 Melafalkan  kata  terkait topik

(klinik)العيادة

4.7.2 Menyajikan arti  kosakata terkait

topik العيادة (klinik)

4.7.3 Membaca teks sederhana terkait

العيادة (klinik) berunsur masdar

4.7.4 Menyajikan dialog terkait topik

(klinik)العيادة

4.7.5 Menulis  kalimat sesuai kaidah
bahasa
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Kelas IX/Bahasa Arab
KOMPETENSI INTI 1
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI INTI 2
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI INTI 3
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4
(KETRAMPILAN)

1. Menghargai dan menghayati
ajaran agama Islam menurut
paham Muhammadiyah

2. Menghargai dan menghayati
perilaku jujur, disiplin,
tanggungjawab, 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

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

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI DASAR
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI DASAR
(KETRAMPILAN)

Semester Gasal
1.1 Mensyukuri nikmat waktu

yang dikaruniakan Allah sat
2.1 Membiasakan sikap disiplin, dinamis

dan optimis sebagai implementasi
dari pemahaman terhadap wacana
tentang Tahun Hijriyyah

3.1 Memahami wacana terkait

topik اهلجريةالسنة (Tahun

Hijriyyah) berunsur fi’il madli
dan fi’il mudlari’

4.1.1 Melafalkan  kata  terkait topik

اهلجريةالسنة (Tahun Hijriyyah)

4.1.2 Menyajikan arti  kosakata terkait

topik اهلجريةالسنة (Tahun

Hijriyyah)
4.1.3 Membaca teks sederhana terkait

topik اهلجريةالسنة (Tahun

Hijriyyah) berunsur fi’il madli dan
fi’il mudlari’

4.1.4 Menyajikan dialog terkait topik

اهلجريةالسنة (Tahun Hijriyyah)

4.1.5 Menulis kalimat berunsur fi’il
madli dan fi’il mudlari’

1.2 Meyakini bahwa Muhammad
saw adalah Nabi dan Rasul

2.2 Membiasa sikap jujur dan amanah
sebagai implementasi dari

3.2 Memahami wacana terkait

topik الرسولمولد (kelahiran

4.2.1 Melafalkan  kata  terkait topik

سولالر مولد (kelahiran Nabi



|Kurikulum ISMUBA | Hal. | 41 | |MTs Muhammadiyah|

Allah pemahaman terhadap wacana
tentang Kelahiran Nabi Muhammad
saw

Nabi Muhammad saw)

berunsur كان
Muhammad saw)

4.2.2 Menyajikan arti  kosakata terkait

الرسولمولد (kelahiran Nabi

Muhammad saw)
4.2.3 Membaca teks sederhana terkait

topik الرسولمولد (kelahiran Nabi

Muhammad saw) berunsur كان
4.2.4 Menyajikan dialog terkait topik

الرسولمولد (kelahiran Nabi

Muhammad saw)
4.2.5

Menulis kalimat berunsur كان
1.3 Meyakini bahwa Al-Quran

adalah wahyu Allah yang
diturunkan  kepada Nabi
Muhammad saw

2.3 Membiasa sikap rajin dan istiqamah
sebagai implementasi dari
pemahaman  terhadap wacana
tentang Turunnya Al-Quran

3.3 Memahami wacana terkait

topik القرآننزول (turunnya Al-

Quran) berunsur مل dan النهيال

4.3.1 Melafalkan  kata  terkait topik

القرآننزول ( (turunnya Al-Quran)

4.3.2 Menyajikan arti  kosakata terkait

topik القرآننزول (turunnya Al-

Quran)
4.3.3 Membaca teks sederhana terkait

topik القرآننزول (turunnya Al-

Quran) berunsur مل dan النهيال
4.3.4 Menyajikan dialog terkait topik

القرآننزول (turunnya Al-Quran)

4.3.5
Menulis kalimat berunsur مل dan

النهيال
1.4 Meyakini terhadap 2.4 Menunjukkan sikap pemaaf, peduli, 3.4 Memahami wacana terkait 4.4.1 Melafalkan  kata  terkait topik
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pertolongan Allah bagi orang-
orang yang taat menjalankan
perintah-Nya

toleran dan menghargai orang lain
topik العيدان (dua hari raya)

berunsur fi’il tsulatsi mujarrad
dan mazid

العيدان (dua hari raya)

4.4.2 Menyajikan arti  kosakata terkait

topik العيدان (dua hari raya)

4.4.3 Membaca teks sederhana terkait

topik العيدان (dua hari raya)

berunsur fi’il tsulatsi mujarrad dan
mazid

4.4.4 Menyajikan dialog terkait topik

العيدان (dua hari raya)

4.4.5 Menulis kalimat berunsur fi’il
tsulatsi mujarrad dan mazid

Semester Genap
1.5 Menghayati keteraturan dan

keindahan alam semesta
sebagai ciptaan Allah swt

2.5 Membiasakan sikap peduli dan
tanggung jawab sebagai
implementasi pemahaman terhadap
wacana Keindahan Alam

3.5 Memahami wacana terkait

topik الطبيعةمجال (keindahan

alam) berunsur fi’il amr

4.5.1 Melafalkan  kata  terkait topik

الطبيعةمجال (keindahan alam)

4.5.2 Menyajikan arti  kosakata terkait

topik الطبيعةمجال (keindahan

alam)
4.5.3 Membaca teks sederhana terkait

topik الطبيعةمجال (keindahan

alam) berunsur fi’il amr
4.5.4 Menyajikan dialog terkait topik

الطبيعةمجال (keindahan alam)

4.5.5 Menulis kalimat berunsur fi’il amr
1.6 Meyakini bahwa semua

ciptaan Allah tidak ada yang
sia-sia

2.6.. Membiasakan sikap disiplin, peduli
dan tanggung jawab sebagai
implementasi pemahaman terhadap
wacana Penciptaan Alam Semesta

3.6 Memahami wacana terkait

topik العاملخالق (pencipta

alam semesta) berunsur isim
maushul

4.6.1 Melafalkan  kata  terkait topik

العاملخالق (pencipta alam

semesta)
4.6.2 Menyajikan arti  kosakata terkait
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topik العاملخالق (pencipta alam

semesta)
4.6.3 Membaca teks sederhana terkait

topik العاملخالق (pencipta alam

semesta) berunsur isim maushul
4.6.4 Menyajikan dialog terkait topik

العاملخالق (pencipta alam

semesta)
4.6.5 Menulis kalimat berunsur isim

maushul
1.7 Meyakini bahwa menjaga

alam lingkungan merupakan
kewajiban manusia sebagai
khalifatullah fi al-ard

2.7 Membiasakan sikap disiplin, peduli
dan tanggung jawab sebagai
implementasi pemahaman terhadap
wacana Penciptaan Alam Semesta

3.7 Memahami wacana terkait

topik البيئةعلىاحلفاظ
(menjaga lingkungan)
berunsur isim tafdlil

4.7.1 Melafalkan  kata  terkait topik

البيئةعلىاحلفاظ (menjaga

lingkungan)
4.7.2 Menyajikan arti  kosakata terkait

topik البيئةعلىاحلفاظ (menjaga

lingkungan)
4.7.3 Membaca teks sederhana terkait

topik البيئةعلىاحلفاظ (menjaga

lingkungan) berunsur isim tafdlil
4.7.4 Menyajikan dialog terkait topik

البيئةعلىاحلفاظ (menjaga

lingkungan)
4.7.5 Menulis kalimat berunsur isim

tafdlil

6. Matapelajaran Pendidikan Kemuhammadiyahan
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Kelas VII/Pendidikan Kemuhammadiyahan
KOMPETENSI INTI 1
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI INTI 2
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI INTI 3
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4
(KETRAMPILAN)

1. Menerima dan menjalankan
ajaran Agama Islam menurut
paham Muhammadiyah

2. Memiliki sikap berakhlaqul
karimah yaitu manusia yang
berpengetahuan, rajin, cerdas,
produktif, kreatif, inovatif, jujur,
adil, bekerja sama, dan
bertoleransi,  serta
mengembangkan budaya islami
berdasarkan al-Qur’an dan hadits

3. Memahami pengetahuan faktual
dengan cara mengamati
[mendengar, melihat, membaca]
dan menanya berdasarkan rasa
ingin tahu tentang
Muhammadiyah; sejarah,
keorganiosasian, tokoh, gerakan,
amal usaha, idiologi, dan tujuan

4. Menyajikan pengetahuan
faktual dengan bahasa yang
jelas dan logis, dalam karya
yang estetis, dalam gerakan
yang menunjukkan pelajar
Muhammadiyah, dan dalam
tindakan yang mencerminkan
perilaku sebagai kader
Muhammadiyah

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI DASAR
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI DASAR
(KETRAMPILAN)

1.1. Mensyukuri keberadaan dan
perkembangan Perguruan
Muhammadiyah

2.1. Menunjukkan sikap rasa memiliki
Perguruan Muhammadiyah

3.1. Memahami Perguruan
Muhammadiyah

4.1. Menyajikan karakteristik
Perguruan Muhammadiyah

1.2. Menghayati sejarah hidup dan
kepribadian  tokoh pendiri
Muhammadiyah

2.2. Menunjukkan sikap menghargai
dan meneladani sejarah hidup
dan kepribadian  tokoh pendiri
Muhammadiyah

3.2. Memahami sejarah hidup dan
kepribadian  tokoh pendiri
Muhammadiyah

4.2. Menyajikan sejarah dan
keperibadian  tokoh pendiri
Muhammadiyah

1.3. Mensyukuri diri sebagai Pelajar
di Perguruan Muhammadiyah

2.3. Menunjukkan sikap percaya diri
sebagai Pelajar di Perguruan
Muhammadiyah

3.3. Memahami Akhlak Pelajar
Muhammadiyah

4.3. Menyajikan akhlak pelajar
Muhammadiyah

1.4. Menghayati Peran
Muhammadiyah dalam
kebangkitan nasional

2.4 Menunjukkan sikap menghargai
Peran Muhammadiyah dalam
kebangkitan nasional

3.4. MemahamiPeran
Muhammadiyah dalam
kebangkitan nasional

4.4. Menyajikan contoh Peran
Muhammadiyah dalam
kebangkitan nasional

1.5. Mensyukuri atas berdirinya
Muhammadiyah

2.5. Menunjukkan sikap bangga
menjadi bagian dari sejarah
Muhammadiyah

3.5. Memahami  Sejarah Berdirinya
Muhammadiyah

4.5. Menyajikan sejarah berdirinya
Muhammadiyah

1.6. menghargai kepribadian dan
perjuangan hidup tokoh-tokoh
Muhammadiyah bernilai
keteladanan

2.6. Meneladani kepribadian dan
perjuangan hidup tokoh-tokoh
Muhammadiyah

3.6. Memahami kepribadian dan
perjuangan hidup tokoh-tokoh
awal Muhammadiyah

4.6. Menunjukkan contoh-contoh
kepribadian dan perjuangan
hidup tokoh-tokoh awal
Muhammadiyah

Kelas VIII/Pendidikan Kemuhammadiyahan
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KOMPETENSI INTI 1
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI INTI 2
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI INTI 3
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4
(KETRAMPILAN)

1. Menerima dan menjalankan
ajaran Agama Islam menurut
paham Muhammadiyah

2. Memiliki sikap berakhlaqul
karimah yaitu manusia yang
berpengetahuan, rajin, cerdas,
produktif, kreatif, inovatif, jujur,
adil, bekerja sama, dan
bertoleransi,  serta
mengembangkan budaya islami
berdasarkan al-Qur’an dan hadits

3. Memahami pengetahuan faktual
dengan cara mengamati
[mendengar, melihat, membaca]
dan menanya berdasarkan rasa
ingin tahu tentang
Muhammadiyah; sejarah,
keorganiosasian, tokoh, gerakan,
amal usaha, idiologi, dan tujuan

4. Menyajikan pengetahuan
faktual dengan bahasa yang
jelas dan logis, dalam karya
yang estetis, dalam gerakan
yang menunjukkan pelajar
Muhammadiyah, dan dalam
tindakan yang mencerminkan
perilaku sebagai kader
Muhammadiyah

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI DASAR
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI DASAR
(KETRAMPILAN)

1.1. menghayati Muhammadiyah
sebagai gerakan Islam

2.1. Menunjukkan sikap asertif
Muhammadiyah sebagai gerakan
Islam

3.1. Memahami makna
Muhammadiyah sebagai gerakan
Islam

4.1. Menyajikan informasi
mengenai Muhammadiyah
sebagai gerakan Islam di
masyarakat

1.2. Menyadari sebagai khalifah yang
bertugas untuk berdakwah amar
ma’ruf  nahi munkar

2.2. Menunjukkan sikap peduli dan
tanggung jawab sebagai
implemntasi dari pemahaman
bahwa Muhammadiyah sebagai
gerakan dakwah

3.2. Memahami makna
Muhammadiyah sebagai gerakan
dakwah

4.2. Menyajikan Informasi
Muhammadiyah sebagai
gerakan dakwah di
masyarakat

1.3. Menyadari perannya sebagai
khalifah yang visioner
(berkemajuan)

2.3. Menunjukkan sikap kompetitif
dan berkemajuan sebagai
implementasi pemahaman
bahwa Muhammadiyah sebagai
gerakan tajdid

3.3. Memahami makna
Muhammadiyah sebagai gerakan
tajdid

4.3. Menyajikan informasi
Muhammadiyah sebagai
gerakan tajdid di  masyarakat

1.4. Menghayati berorganisasi
sebagai cara dakwah
Muhammadiyah

2.4 Menunjukkan sikap disiplin dan
tertib dalam berorganisasi

3.4. Memahami
maknaMuhammadiyah sebagai
Organisasi

4.4. Menyajikan  informasi tentang
Muhammadiyah sebagai
organisasi

1.5. Mensyukuri bahwa
Muhammdaiyah sebagai
organisasi yang dinamis dan
tangguh

2.5. Menunjukkan sikap menghargai
dinamika gerakan
Muhammadiyah

3.5. Memahami maknaDinamika
Gerakan Muhammadiyah

4.5. Menyajikan  informasi tentang
dinamika gerakan
Muhammadiyah
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1.6. Menghayatiamal usaha
muhammadiyah sebagai bagian
dari dakwah amar ma’ruf nahi
munkar

2.6. Menunjukkan sikap menerima,
peduli dan partisipatif terhadap
amal usaha Muhammadiyah

3.6. Memahami peran Amal Usaha
Muhammadiyah

4.6. Menyajikan ragam informasi
amal usaha Muhammadiyah

Kelas IX/Pendidikan Kemuhammadiyahan
KOMPETENSI INTI 1
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI INTI 2
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI INTI 3
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4
(KETRAMPILAN)

1. Menerima dan menjalankan
ajaran Agama Islam menurut
paham Muhammadiyah

2. Memiliki sikap berakhlaqul
karimah yaitu manusia yang
berpengetahuan, rajin, cerdas,
produktif, kreatif, inovatif, jujur,
adil, bekerja sama, dan
bertoleransi,  serta
mengembangkan budaya islami
berdasarkan al-Qur’an dan hadits

3. Memahami pengetahuan faktual
dengan cara mengamati
[mendengar, melihat, membaca]
dan menanya berdasarkan rasa
ingin tahu tentang
Muhammadiyah; sejarah,
keorganiosasian, tokoh, gerakan,
amal usaha, idiologi, dan tujuan

4. Menyajikan pengetahuan faktual
dengan bahasa yang jelas dan
logis, dalam karya yang estetis,
dalam gerakan yang
menunjukkan pelajar
Muhammadiyah, dan dalam
tindakan yang mencerminkan
perilaku sebagai kader
Muhammadiyah

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SPRITUAL)

KOMPETENSI DASAR
(SIKAP SOSIAL)

KOMPETENSI DASAR
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI DASAR
(KETRAMPILAN)

1.1. Mensyukuri telah memiliki para
pemimpin yang layak diteladani

2.1. Meneladani sikap keteladanan
para pimpinan Muhammadiyah

3.1. Memahami Keteladanan Para
pimpinan Muhammadiyah

4.1. Menyajikan contoh keteladanan
para pimpinan Muhammadiyah

1.2. Selalu berikhtiar untuk
menyempurnakan diri sebagai
warga Muhammadiyah

2.2. Menunjukkan sikap kesediaan diri
untuk mengidentifikasi diri
sebagai anggota Muhammadiyah

3.2. Memahami  makna dan nilai yang
terkandung dalam Kepribadian
Muhammadiyah

4.2. Menyajikan contoh kepribadian
Muhammadiyah

1.3. Meyakini bahwa menjadi
individu yang sempurnah
(shaleh) merupakan cita-cita
dakwah Muhammadiyah

2.3. Menunjukkan sikap kesediaan diri
untuk menjadi individu ideal
sesuai paham Muhammadiyah

3.3. Memahami pedoman Hidup
Islami Warga Muhammadiyah
sebagai individu

4.3. Menyajikan contoh individu
sempurna sesuai paham
Muhammadiyah

1.4. Meyakini bahwa menjadi
keluarga yang sempurnah
(shaleh) merupakan cita-cita
dakwah Muhammadiyah

2.4 Menunjukkan sikap kesediaan diri
untuk mewujudkan kelurganya
sebagai keluarga ideal sesuai
paham Muhammadiyah

3.4. Memahami pedoman Hidup
Islami Warga Muhammadiyah
dalam keluarga

4.4. Menyajikan contoh keluarga
sempurna sesuai paham
Muhammadiyah

1.5. Meyakini bahwa menjadi
masyarakat yang sempurnah

2.5. Menunjukkan sikap kesediaan diri
untuk menjadi warga masyarakat

3.5. Memahami pedoman Hidup
Islami Warga Muhammadiyah

4.5. Menyajikan contoh anggota
masyarakat sempurna sesuai
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(shaleh) merupakan cita-cita
dakwah Muhammadiyah

yang ideal sesuai paham
Muhammadiyah

sebagai warga masyarakat paham Muhammadiyah

1.6. Meyakini bahwa menjadi  warga
Negara yang sempurnah (shaleh)
merupakan cita-cita dakwah
Muhammadiyah

2.6. Menunjukkan sikap kesediaan diri
untuk menjadi warga negara
yang ideal sesuai paham
Muhammadiyah

3.6. Memahami pedoman Hidup
Islami Warga Muhammadiyah
sebagai warga negara

4.6. Menyajikan contoh waraga
Negara sempurna sesuai paham
Muhammadiyah


