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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 3.1 
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Pendidikan Al-Islam, Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab 

Jenjang SMP Muhammadiyah 
 

Kelas VII 

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 

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) 

A. Pendidikan Al-Qur’an Hadis 

Semester Gasal 
1.1 Terbiasa membaca al-Qur’an 

dengan meyakini bahwa Allah 
Swt. akan meninggikan derajat 
orang yang beriman dan berilmu 

2.1 Menunjukkan perilaku semangat 
menuntut ilmu sebagai 
implementasi Q.S. al-
Mujadilah/58: 11, Q.S. ar-
Rahman /55: 33 dan  
Hadis terkait 

3.1 Memahami  makna  Q.S. al- 
Mujadilah /58: 11, Q.S. ar-
Rahman /55: 33 dan Hadis terkait 
tentang menuntut ilmu 

4.1.1 Membaca Q.S. al-Mujadilah /58: 
11 dan Q.S. ar-Rahman /55: 33 
dengan tartil  

4.1.2 Menunjukkan hafalan Q.S. 
alMujadilah /58: 11, Q.S. ar-
Rahman /55: 33 dan Hadis terkait 
dengan lancar  

4.1.3 Menyajikan keterkaitan  
semangat menuntut ilmu   dengan 
pesan Q.S. al-Mujadilah /58: 1 dan 
Q.S. arRahman /55: 33 

1.2 Terbiasa membaca al-Qur’an 
dengan tartil 

 

2.2 Memiliki semangat dan perilaku 
disiplin dalam membaca al-
Qur’an 

3.2 Memahami makna Q.S. Asy-
Syams tentang keteraturan alam 
semesta sebagai bukti kekuasaan 
Allah SWTbeserta hadis terkait 

4.2.1 Melafalkan Q.S. Asy- Syams  dan 
hadis terkait 

4.2.2 
 

Menunjukkan hafalan Q.S. Asy- 
Syams dan hadis terkait 



 |Kurikulum ISMUBA | 
Hal. |13| 

|SMP  Muhammadiyah| 

  

4.2.3 Mempresentasikan makna Q.S. 
Asy-Syams, serta hadis terkait 

Semester Genap 

1.3 Terbiasa membaca al-Qur’an 
dengan meyakini bahwa Allah 
Swt. mencintai orang-orang 
yang ikhlas, sabar, dan pemaaf 

2.3 Menunjukkan perilaku ikhlas, 
sabar, dan pemaaf sebagai 
implementasi pemahaman Q.S. 
anNisa/4: 146, Q.S.al-Baqarah/2:  
153, dan Q.S. Ali Imran/3: 134, 
dan  
Hadis terkait 

3.3 Memahami  makna Q.S. an-
Nisa/4: 146, Q.S. al-Baqarah/2: 
153, dan Q.S. Ali Imran/3: 134 
serta Hadis terkait tentang 
ikhlas, sabar, dan pemaaf 

4.3.1 Membaca Q.S. an-Nisa/4: 146, 
Q.S. al-Baqarah/2: 153, dan Q.S. 
Ali Imran/3: 134 dengan tartil  

4.3.2 Menunjukkan hafalan Q.S. an-
Nisa/4: 146, Q.S. al-Baqarah/2: 
153, dan Q.S. Ali Imrān/3: 134 
serta Hadis terkait dengan lancar 

4.3.3 Menyajikan keterkaitan  ikhlas, 
sabar, dan pemaaf  dengan pesan 
Q.S. an-Nisa/4: 146, Q.S. 
alBaqarah/2: 153, dan Q.S. Ali  
Imran/3: 134 

1.4 Terbiasa membaca al-Qur’an 
dengan tartil 

2.4 Memiliki semangat dan perilaku 
disiplin dalam membaca al-
Qur’an 
 

3.4 Memahami makna Q.S. Al-Fajr 
tentang balasan bagi manusia 
yang tidak beriman beserta hadis 
terkait 

4.4.1 Melafalkan Q.S. Al Fajr  

4.4.2 Menunjukkan hafalan Al Fajr  
4.4.3 Mempresentasikan makna Q.S. Al 

Fajr, serta hadis terkait 

B. Pendidikan Aqidah Akhlak   
Semester Gasal 

1.1. Meyakini keberadaan Allah SWT 2.1 Memiliki sikap jujur dan 
bertanggungjawab sebagai 
implementasi keimanan kepada 
Allah SWT 

3.1. Memahamimaknaberiman 
kepada Allah SWT 

4.1. Menyajikan makna dan contoh 
perilaku beriman Kepada Allah 
SWT 

1.2. Meyakini keesaan Allah SWT 
(Tauhid Rubbubiyah) 

2.2. Memiliki sikap teguh pendirian 
sebagai implementasi 
ketauhidan Rubbubiyah 
 

3.2. Memahami makna tauhid 
Rubbubiyah 

4.2. Menyajikan contoh perilaku yang 
mencerminkan maknatauhid 
Rubbubiyah 

1.3. Meyakini bahwa Allah Swt. Maha  
Mendengar, dan Maha Melihat 
 

2.3. Menunjukkan perilaku percaya 
diri, ttekun, teliti, dan kerja 
keras  
sebagai implementasi makna al- 
as-Sami’, dan al- 
Bashir 

3.3. Memahami makna al-Asma‘u al- 
Husna: as-Sami’,  
dan al-Bashir 

4.3. Menyajikan contoh perilaku yang  
mencerminkan orang yang  
meneladani al-Asma’u al-Husna: 
al-as- Sami’, dan al- 
Bashir 

1.4. Menghayati ajaran Islam tentang 2.4. Memiliki perilaku Kerja keras 3.4. MemahamimaknaKerja keras 4.4. Menyajikan contoh perilaku Kerja 
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Kerja keras dan mandiri dan mandiri dan mandiri keras dan mandiri 
1.5 Meyakini bahwa jujur, amanah,  

dan istiqamah adalah perintah  
agama 

2.5 Menunjukkan perilaku jujur,  
amanah, dan istiqamah dalam  
kehidupan sehari-hari 

3.5 Memahami makna perilaku jujur,  
amanah, dan istiqamah 

4.5 Menyajikan makna perilaku jujur,  
amanah, dan istiqamah 

Semester Genap 
1.6 Beriman kepada malaikat-

malaikat Allah SWT 
2.6 Menunjukkan perilaku disiplin 

sebagai cerminan iman kepada 
malaikat 

3.6 Memahami makna iman kepada 
Malaikat berdasarkan dalil naqli 

4.6 Menyajikan contoh perilaku yang 
mencerminkan iman kepada 
Malaikat Allah SWT 

1.7 Meyakini bahwa hormat dan 
patuh kepada orang tua dan 
guru, dan empati terhadap 
sesama 

2.7 Menunjukkan perilaku hormat 
dan patuh kepada orang tua dan 
guru, dan empati terhadap 
sesama 

3.7 Memahami makna hormat dan 
patuh kepada orang tua dan 
guru, dan empati terhadap 
sesama 

4.7 Menyajikan makna hormat dan 
patuh kepada orang tua dan guru, 
dan empati terhadap sesama 

1.8. Menghayati ajaran Islam 
tentangcerdas,berkemajuan dan 
kompetitif  

2.8. Memiliki sikap cerdas, 
berkemajuan dan kompetitif 

3.8. Memahami makna cerdas, 
berkemajuan dan kompetitif 

4.8. Menyajikan contoh sikap cerdas, 
berkemajuan dan kompetitif 

C. Pendidikan Ibadah 
Semester Gasal 

1.1. Menjalankan syariat Islam 
tentang thaharah dan kesehatan 
reproduksi  

2.1. Memiliki sikap perilaku hidup 
bersih dan percaya diri dalam 
penampilan dan kesehatan 
reproduksi 

3.1. Memahami ketentuan syariat 
Islam tentang thaharah dan 
kesehatan reproduksi  

4.1. Mempraktekkan ketentuan 
syariat Islam tentang thaharah 
dan kesehatan reproduksi  

1.2 Menunaikan Shalat Fardhu 
sebagai implementasi ketaatan 
beribadah 

2.2. Memiliki sikap disiplin sebagai 
implementasi Shalat Fardhu  
 

3.2. Memahami ketentuan 
ShalatFardlu 

4.2 Melaksanakan Shalat Fardlu 

1.3 Menunaikan Shalat Berjama’ah 
sebagai wujud pemahamaan 
hidup bersama 

2.3. Memiliki sikap bekerjasama dan 
disiplin sebagai implementasi 
ShalatBerjama’ah 

3.3. Memahami ketentuan Shalat 
Berjama’ah 

4.3 MempraktekkanShalatBerjama’ah 

Semester Genap 

1.4 Menunaikan Shalat Jum’at  2.4 Memiliki sikap disiplin dan  3.4 Memahami ketentuan Shalat  4.4 Melaksanakan Shalat Jum’at 
 

1.5 
sebagai wujud ketaatan 
beribadah 
Menunaikan Shalat Jama’ketika 
bepergian yang menunjukkan 
ketaatan beribadah 

 
2.5 

peduli sebagai implementasi 
Shalat Jum’at 
Memiliki sikap disiplin dan 
tanggug jawab dalam beribadah 
 

3.5 Jum’at 
Memahami ketentuan Shalat 
Jama’ 

4.5 MempraktekkanShalat Jama’ 

1.6 Menunaikan ShalatQashar 
ketika keadaan tertentu sebagai 

2.6 Memiliki sikap tanggug jawab 
dalam beribadah 

3.6 Memahami ketentuan Shalat  
Qashar 

4.6 Mempraktekkan Shalat Qashar 
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implementasi ketaatan 
beribadah 

   

D. Pendidikan Tarikh 
Semester Gasal 

1.1. 
 

menghayati perjuangan Nabi 
Muhammad saw. periode 
Makkah dalam menegakkan 
risalah Allah Swt.  

2.1. meneladani perjuangan Nabi  
Muhammad saw. periode 
Makkah  

3.1. memahami sejarah perjuangan  
Nabi Muhammad saw. periode  
Makkah  

4.1. menyajikan strategi perjuangan 
yang dilakukan Nabi Muhammad 
saw. periode Makkah  

1.2. menghayati perjuangan Nabi 
Muhammad saw. periode 
Madinah dalam menegakkan 
risalah Allah Swt.  

2.2. meneladani perjuangan Nabi  
Muhammad saw. periode 
Madinah  

3.2. memahami sejarah perjuangan  
Nabi Muhammad saw. periode  
Madinah  

4.2. menyajikan strategi perjuangan 
yang dilakukan Nabi Muhammad 
saw. periode Madinah  

1.3. menghayati perjuangan dan 
kepribadian Khalifah Abu Bakar 
Ash-Shiddiq sebagai penerus 
perjuangan Nabi Muhammad 
saw. dalam menegakkan risalah 
Allah Swt.  

2.3. meneladani perilaku terpuji 
Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq 
   

3.3. 
 

memahami sejarah perjuangan 
dan kepribadian Khalifah Abu 
Bakar Ash-Shiddiq 

4.3. menyajikan strategi perjuangan 
dan kepribadian Khalifah Abu 
Bakar Ash-Shiddiq 

Semester Genap 

1.4 menghayati perjuangan dan 
kepribadian Khalifah Umar Ibn 
Khathab sebagai penerus 
perjuangan Nabi Muhammad 
saw. dalam menegakkan risalah 
Allah Swt.  

2.3. meneladani perilaku terpuji 
Khalifah Umar Ibn Khathab 
   

3.3. 
 

memahami sejarah perjuangan 
dan kepribadian Khalifah Umar 
Ibn Khathab 

4.3. menyajikan strategi perjuangan 
dan kepribadian Khalifah Umar 
Ibn Khathab 

1.5. menghayati perjuangan dan 
kepribadian Khalifah Utsman Ibn 
Affan sebagai penerus 
perjuangan Nabi Muhammad 
saw. dalam menegakkan risalah 
Allah Swt.  

2.3. meneladani perilaku terpuji 
Khalifah Utsman Ibn Affan 
   

3.3. 
 

memahami sejarah perjuangan 
dan kepribadian Khalifah Utsman 
Ibn Affan 

4.3. menyajikan strategi perjuangan 
dan kepribadian Khalifah Utsman 
Ibn Affan 

1.6. menghayati perjuangan dan 
kepribadian Khalifah Ali Ibn Abi 
Thalib sebagai penerus 
perjuangan Nabi Muhammad 
saw. dalam menegakkan risalah 

2.3. meneladani perilaku terpuji 
Khalifah Ali Ibn Abi Thalib 
   

3.3. 
 

memahami sejarah perjuangan 
dan kepribadian Khalifah Ali Ibn 
Abi Thalib 

4.3. menyajikan strategi perjuangan 
dan kepribadian Khalifah Ali Ibn 
Abi Thalib  
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Allah Swt.  
E. Pendidikan Kemuhammadiyahan 

Semester Gasal 

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 

Semester Genap 

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 
 
 
 

F. Pendidikan Bahasa Arab 

Semester Gasal 
1.1 Mensyukuripengenalan diri 

terhadap budaya dan bahasa 
Arab 

2.1 Menunjukkan sikap disiplin dan 
senang berbahasa Arab 

3.1 Memahami huruf-huruf 
hijaiyyah dalam bahasa Arab 

4.1.1 
 

Menyajikan pengucapan huruf 
hijaiyyahdalam kata bahasa Arab 

4.1.2 
 

Menyajikan penulisan huruf 
hijaiyyah dalam kata bahasa Arab 

1.2 Mensyukurikemampuan 
berkomunikasi sebagai modal 
sosial. 

2.2 Menunjukkan sikap percaya diri, 
berani, kepemimpinan dan 
menghargai orang lain 

3.2 Memahami wacana terkait 

topikالتعارف (perkenalan) 

berunsur dlamir munfashil 

4.2.1 
 

Melafalkan  kata  dengan benar 

terkait topik التعارف 
(perkenalan) 
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  tunggal 
 

4.2.2 

 
Menyajikan arti  kosakata terkait 

topik التعارف (perkenalan) 

4.2.3 
 

Membaca teks sederhana terkait 

topik التعارف (perkenalan) 

berunsur dlamir munfashil tunggal 

4.2.4 
 

Menyajikan dialog terkait topik 

Ta’aruf  (التعارف) 
4.2.5 Menulis  frasa sesuai kaidah.  

1.3 Menjaga lingkungan hidup di 
rumah atau tempat tinggal  
 

2.3 Menunjukkan sikap tanggung 
jawab, disiplin peduli, terhadap 
lingkungan  
 

3.3 Memahami wacana terkait 

topikبيتي(rumahku) berunsur 

isim isyarah 
 

4.3.1 
 

Melafalkan  kata  dengan benar 

terkait topikبيتي(rumahku) 

4.3.2 
 

Menyajikan arti  kosakata terkait 

topikبيتي(rumahku) 

4.3.3 
 

Membaca teks sederhana terkait 

topik بيتي(rumahku) 

berunsurisim isyarah 

4.3.4 
 

Menyajikan dialog terkait topik 

 (rumahku)بيتي

4.3.5 Menulis frasa sesuai kaidah.  

1.4 Menjaga hubungan baik 
terhadap keluarga  
 

2.4 Menunjukkan sikap hormat, 
cinta, kasih sayang terhadap 
keluarga  

3.4 Memahami wacana terkait 

topikأسرتي(keluargaku) 

berunsur dlamir munfashil 
(mutsanna dan jama’) 

4.4.1 
 

Melafalkan  kata  dengan benar 

terkait topik أسرتي(keluargaku) 

4.4.2 

 
Menyajikan arti kosakata terkait 

topik أسرتي(keluargaku) 

4.4.3 
 

Membaca teks sederhana terkait 

topik أسرتي(keluargaku) 

berunsur dlamir munfashil 
(mutsanna dan jama’) 
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4.4.4 
 

Menyajikan dialog terkait topik 

 (keluargaku)أسرتي

4.4.4 Menulis frasa sesuai kaidah.  

Semester Genap 
1.5 Mensyukuri rahmat yang telah 

Allah berikan  
2.5 Menunjukkan sikap jujur dan 

percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial disekitar 
sekolah  

3.5 Memahami wacana terkait topik  

 berunsur (sekolahku)مدرستي

dlamir muttashil  

4.5.1 
 

Melafalkan  kata  dengan benar 

terkait topik مدرستي(sekolahku) 

4.5.2 
 

Menyajikan arti kosakata terkait 

topik مدرستي(sekolahku) 

4.5.3 
 

Membaca teks sederhana terkait 

topik مدرستي(sekolahku) 

berunsur dlamir muttashil 

4.5.4 
 

Menyajikan dialog terkait topik 

 (sekolahku)مدرستي

4.5.5 Menulis kalimat sederhana sesuai 
kaidah.  

1.6 Mensyukuri dan menjaga 
lingkungan sekolah 
 

2.6 Menunjukkan sikap disiplin dan 
tanggung jawab terhadap 
sekolah 
 

3.6 Memahami wacanaterkait 

topik المدرسية األدوات (alat-

alat sekolah) berunsur ‘inda 
 

4.6.1 
 

Melafalkan  kata  dengan benar 

terkait topik األدوات 

 (alat-alat sekolah)المدرسية

4.6.2 
 

Menyajikan arti kosakata terkait 

topik المدرسية األدوات  (alat-

alat sekolah) 

4.6.3 
 

Membaca teks terkait topik 

المدرسية األدوات (alat-alat 

sekolah) berunsur ‘inda 

4.6.4 
 

Menyajikan dialog terkait topik al- 
المدرسية األدوات  (alat-alat 

sekolah) 
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4.2.5 Menulis kalimat sederhana sesuai 
kaidah.  

1.7 Mensyukuri kemampuan diri dan 
menggembangkannya  
 

2.7 Menunjukkan kreatifitas, 
kepemimpinan dan tanggung 
jawab  
 

3.7 Memahami wacana terkait topik 

 berunsur (profesi)الوظيفة

jumlah ismiyyah 
 

4.7.1 
 

Melafalkan  kata  dengan benar 

terkait topik الوظيفة(profesi) 

4.7.2 
 

Menyajikan arti kosakata terkait 

topik الوظيفة(profesi) 

4.7.3 
 

Membaca teks sederhana terkait 

topik الوظيفة(profesi) berunsur 

jumlah ismiyyah 

4.7.4 
 

Menyajikan dialog terkait topik 

 (profesi)الوظيفة

4.7.5 Menulis  kalimat sederhana sesuai 
kaidah.  

1.8 Mensyukuri potensi diri dan 
menggembangkannya  
 

2.8 Menunjukkan sikap optimis dan 
percaya diri 

3.8 Memahami wacana terkait 

topikالهمة(cita-cita) berunsur 

na’at-man’ut 

4.8.1 
 

Melafalkan  kata  dengan benar 

terkait topikالهمة (cita-cita) 

4.8.2 
 

Menyajikan arti kosakata terkait 

topikالهمة (cita-cita)  

4.8.3 
 

Membaca teks sederhana terkait 

topik الهمة(cita-cita) berunsur 

na’at man’ut 

4.8.4 
 

Menyajikan dialog terkait topik 

 (cita-cita)الهمة

4.8.5 Menulis  kalimat sesuai kaidah.  

 
Kelas VIII  

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 

2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, 

3. Memahami pengetahuan 
(faktual, konseptual, dan 

4. Mencoba, mengolah, dan 
menyaji dalam ranah konkret 
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tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya 

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

(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) 

A. Pendidikan Al-Qur’an Hadis 
Semester Gasal 

1.1 terbiasa membaca al-Qur’an 
dengan meyakini bahwa rendah 
hati, hemat, dan hidup sederhana 
adalah perintah agama 

2.1 menunjukkan perilaku rendah 
hati, hemat, dan  hidup 
sederhana sebagai 
implementasi pemahaman  
Q.S. al-Furqan/25: 63, Q.S. al- 
Isra’/17: 26-27 dan Hadis terkait 

3.1 memahami Q.S. al-Furqan/25: 
63, Q.S. al-Isra’/17: 26-27 dan 
Hadis terkait tentang rendah 
hati, hemat, dan hidup 
sederhana 

4.1.1 Membaca Q.S. al-Furqan/25: 
63, Q.S. al-Isra’/17: 26-27 
dengan tartil  

4.1.2  Menunjukkan hafalan Q.S. 
alFurqan/25: 63, Q.S. Al-
Isra’/17: 26-27  serta Hadis 
terkait dengan lancar  

4.1.3   Menyajikan keterkaitan rendah 
hati, hemat, dan hidup 
sederhana dengan  pesan  Q.S. 
al-Furqan/25: 63, Q.S. al-
Isra’/17: 26-27 

1.2 Terbiasa membaca al-Qur’an 
dengan tartil 

2.2 Memiliki semangat dan perilaku 
disiplin dalam membaca al-
Qur’an 

3.2 Memahami maknaQ.S. Al-
Bayyinah dan hadis terkait 
tentang agama yang lurus 

4.2.1 Melafalkan Q.S. Al-Bayyinah  

4.2.2 Mendemonstrasikan hafalan 
Q.S. Al-Bayyinah  

4.2.3 Menyajikan makna Q.S. Al-
Bayyinah dan hadis yang terkait 

Semester Genap 

1.3 Terbiasa membaca al-Qur’an 
dengan meyakini bahwa Allah 
memerintahkan untuk 
mengonsumsi makanan dan 

2.3 terbiasa mengonsumsi makanan 
dan minuman yang halal dan 
bergizi dalam kehidupan 
seharihari sebagai implementasi 

3.3 memahami Q.S. an-Nahl/16: 114 
dan Hadis terkait tentang 
mengonsumsi makanan dan 
minuman yang halal dan bergizi 

4.3.1. Membaca Q.S. an-Nahl/16: 114 
terkait dengan tartil 

4.3.2 
 

Menunjukkan hafalan Q.S. 
anNahl/16: 114  serta Hadis 
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minuman yang halal dan bergizi pemahaman Q.S. an-Nahl/16: 
114 dan Hadis terkait 

dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan lancar 

4.3.3 Menyajikan keterkaitan 
mengonsumsi makanan dan 
minuman yang halal dan bergizi 
dalam kehidupan sehari-hari 
dengan pesan Q.S. an-Nahl/16: 
114 

1.4 Terbiasa membaca al-Qur’an 
dengan tartil 

2.4 Memiliki semangat dan perilaku 
disiplin dalam membaca al-
Qur’an 

3.4 Memahami maknaQ.S. Adh-
Dhuha dan hadis terkait tentang 
kesalehan sosial 

4.4.1 Melafalkan Q.S. Adh-Dhuha  

4.4.2 
 

Mendemonstrasikan hafalan 
Q.S. Adh-Dhuha  

4.4.3 Menyajikan makna Q.S. Adh-
Dhuha dan hadis yang terkait 
 
 
 

B. Pendidikan Aqidah Akhlak   
Semester Gasal 

1.1. Beriman kepada kitab-kitab suci  
yang diturunkan Allah Swt. 

2.1 Menunjukkan perilaku toleran  
sebagai implementasi beriman  
kepada kitab-kitab Allah Swt 

3.1. Memahami makna beriman 
kepada  
Kitab-kitab Allah Swt 

4.1. Menyajikan dalil naqli tentang  
beriman kepada Kitab-kitab 
Allah  
Swt. 

1.2. Meyakini bahwa Allah Maha Esa 2.2. Memiliki keteguhan sikap 
sebagai implementasi dari 
tauhid uluhiyah 

3.2. Memahami makna tauhid 
uluhiyah 

4.2. Menyajikan contoh perilaku 
yang mencerminkan makna 
makna tauhid uluhiyah 

1.3. Meyakini bahwa Allah Maha 
Mengetahui dan Maha Teliti 

2.3. Memiliki semangat menuntut 
ilmu sebagai implementasi 
pemahaman asma Allah SWT; 
al-Alim al-Khabir 

3.3. Memahami makna al-Asmaul 
husna: al-Alim, al-Khabir 

4.3. Menyajikan contoh perilaku 
yang mencerminkan makna al-
Asmaul husna: al-Alim, al-Khabir 

1.4 Meyakini bahwa minuman keras,  
judi, dan pertengkaran adalah  
dilarang oleh Allah Swt. 

2.4 Menunjukkan perilaku  
menghindari  minuman keras, 
judi,  
dan pertengkaran dalam 
kehidupan  
sehari-hari 

3.4 Memahami bahaya 
mengonsumsi  
minuman keras, judi, dan  
pertengkaran 

4.4 Menyajikan dampak bahaya  
mengomsumsi minuman keras,  
judi, dan pertengkaran 

1.5 Menghayati ajaran berbuat baik,  
hormat, dan patuh kepada orang  

2.5 Menunjukkan perilaku berbuat  
baik, hormat, dan patuh kepada  

3.5 Memahami cara berbuat baik,  
hormat, dan patuh kepada orang  

4.5 Menyajikan cara berbuat baik,  
hormat, dan patuh kepada 
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tua dan guru adalah perintah  
agama 

orang tua dan guru dalam  
kehidupan sehari-hari 

tua dan guru orang  
tua dan guru 

Semester Genap 

1.6. Beriman kepada Rasul Allah Swt 2.6. Menunjukkan perilaku amanah  
sebagai implementasi iman 
kepada  
Rasul Allah Swt. 

3.6. Memahami makna beriman 
kepada Rasul Allah SWT 

4.6. Menyajikan dalil naqli tentang 
iman  
kepada Rasul Allah Swt. 

1.7. Meyakini bahwa perilaku jujur dan  
adil adalah ajaran pokok agama 

2.7. Menunjukkan perilaku jujur dan  
adil dalam kehidupan sehari-hari 

3.7. Memahami cara menerapkan  
perilaku jujur dan adil 

4.7. Menyajikan cara menerapkan  
perilaku jujur dan adil 

1.8 Meyakini bahwa beramal saleh dan  
berbaik sangka adalah ajaran  
pokok agama 

2.8 Memiliki sikap gemar beramal 
saleh  
dan berbaik sangka kepada 
sesama 

3.8 Memahami makna perilaku 
gemar  
beramal saleh dan berbaik 
sangka  
kepada sesama 

4.8 Menyajikan contoh perilaku 
gemar  
beramal saleh dan berbaik 
sangka  
kepada sesama 

1.9. Menghayati ajaran Islam 
tentangtoleran, respek dan  
empati  

2.9. Memiliki semangat toleran, 
respek dan  empati  dalam 
kehidupan sehari-hari 

3.9. Memahami makna toleran, 
respek dan  empati  dalam 
kehidupan sehari-hari 

4.9. Menyajikan contoh perilaku 
toleran, respek dan  empati 
dalam kehidupan sehari-hari 

C. Pendidikan Ibadah 
Semester Gasal 

1.1. Menunaikan Shalat Sunnah 
sebagai perintah agama 

2.1. Memiliki sikap disiplin sebagai 
implementasi pelaksanaan 
Shalat sunnah 

3.1. Memahami ketentuan tentang 
Shalat sunnah rawatib,dluha, 
tahajud, dan tarawih 

4.1. Mempraktikkan Shalat sunnah 
rawatib dluha , tahajud dan 
tarawih 

1.2. Menunaikan Shalat Janazah 
sebagai wujud keyakinan kepada 
ketetapan  Allah  

2.1. Memiliki sikap peduli orang lain  
sebagai implementasi 
pelaksanaan Shalat Janazah 

3.1. Memahami ketentuan tentang 
Shalat janazah 

4.1. Mempraktikkan Shalat sunnah 
janazah. 

1.3. Menghayati  sujud adalah 
perwujudan penghambaan kepada 
Allah SWT 

2.3 Memiliki sikap patuh, rendah 
hati sebagai implementasi sujud  

3.3 Memahami ketentuan tentang 
sujud syukur, sujud sahwi, dan 
sujud tilawah 

4.3 Mempraktikkan sujud syukur, 
sujud sahwi, dan sujud tilawah 

1.4 Menghayati ajaran Islam tentang 
dzikir dan do’a  

2.4. Memiliki ketenangan dan 
kesahajaan  dalam kehidupan 
sehari-hari. 

3.4. Memahami ketentuan Dzikir dan 
do’a dalam Islam 

4.4. Melafalkan bacaan dzikir dan 
do’a sesuai dengan ketentuan 

Semester Genap 
1.5. Menunaikan ibadah puasa 

Ramadhan sebagai perintah 
agama 

2.5. Memiliki sikap disiplin, 
bertanggung jawab, dan peduli 
sebagai implementasi puasa 
ramadhan 

3.5. Memahami ketentuan ibadah di 
bulan Ramadhan 

4.5. Mempresentasikan ketentuan 
puasa ramadlon 
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1.6. Menjalankan ibadah sunnah dalam 
hari raya Idul Fitri sebagai 
implementasi syukur kepada Allah 

2.6. Memiliki sikap disiplin dan 
bertanggung jawab sebagai 
implementasi ibadah sunnah 
dalam hari raya Idul Fitri 

3.6. Memahami rangkaian 
amaliahibadah shalat idul fitri 

4.6. Mempresentasikan rangkaian 
amaliah ibadah shalat idul fitri 

1.7. Menunaikan puasa sunnah sebagai 
perintah Allah 

2.7. Memiliki sikap jujur dan peduli 
sebagai implementasi ibadah 
puasa sunah 
 

3.7. Memahami ketentuan 
puasasunnah 

4.7. Mempresentasikan ketentuan 
tentang puasa sunnah 

D. Pendidikan Tarikh 
Semester Gasal 

1.1. menghayati perjuangan dan 
kepribadian Sahabat as-Sabiqunal 
Awwalun.  

2.1. meneladani perilaku terpuji 
kepribadian Sahabat as-
Sabiqunal Awwalun 
   

3.1. 
 

memahami sejarah perjuangan 
dan kepribadian Sahabat as-
Sabiqunal Awwalun 

4.1. menyajikan strategi perjuangan 
dan kepribadian Sahabat as-
Sabiqunal Awwalun 

1.2. Menghargaisejarah masa kejayaan 
dan keruntuhanDaulah  Umayah 

2.2. Meneladani hikmahsejarah 
masa kejayaan dan keruntuhan 
Daulah  Umayah 

3.2. Memahami keteladanan sejarah 
masa kejayaan dan 
keruntuhanDaulah  Umayah 

4.2. Menyajikan contoh keteladanan 
masa kejayaan dan 
keruntuhanDaulah  Umayah 

1.3. Meyakini menghargai sejarah 
keunggulan peradaban masa 
Daulah Umayah 

2.3. Meneladani sejarah keunggulan 
peradaban masa Daulah 
Umayah 

3.3. Memahami keteladanan sejarah 
keunggulan peradaban masa 
Daulah Umayah 

4.3. Menyajikan contoh keteladanan 
sejarah keunggulan peradaban 
masa Daulah Umayah 

 Semester Genap 

1.4. Menghargai pertumbuhan ilmu 
pengetahuan pada masa Daulah 
Abbasiyah  

2.4. menunjukkan perilaku gemar 
belajar sebagai implementasi 
dalam meneladani ilmuwan 
pada masa Abbasiyah  

3.4. memahami sejarah 
pertumbuhan ilmu pengetahuan  
masa Abbasiyah  

4.4. menyajikan rangkaian sejarah 
pertumbuhan ilmu pengetahuan 
pada masa Abbasiyah  

1.5. Menghargaisejarah masa kejayaan 
dan keruntuhanDaulah Abbasiyah 

2.5. Meneladani  sejarah masa 
kejayaan dan keruntuhanDaulah 
Abbasiyah 

3.5. Memahami sejarah masa 
kejayaan dan keruntuhanDaulah 
Abbasiyah 

4.5. Menyajikan sejarah masa 
kejayaan dan keruntuhanDaulah 
Abbasiyah 

1.6. Menghargaikeunggulan 
peradabanmasa Daulah Abbasiyah 

2.6. Meneladani sejarah keunggulan 
peradaban masa 
DaulahAbbasiyah 

3.6. Memahami sejarah keunggulan 
peradaban masa 
DaulahAbbasiyah 

4.6. Menyajikan sejarah keunggulan 
peradaban masa 
DaulahAbbasiyah 

E. Pendidikan Kemuhammadiyahan 

Semester Gasal 

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 
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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 

Semester Genap 
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 

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 
 
 

F. Pendidikan Bahasa Arab 

Semester Gasal 
1.1 Mensyukuri dan Menjaga 

lingkungan sekolah 
2.1 Menunjukkan sikap peduli dan 

tanggung jawab terhadap 
sekolah 

3.1 Memahami wacana terkait topik 

اليومية الحياة (kehidupan 

sehari-hari) berunsur harf jar 

4.1.1 
 

Melafalkan  kata  dengan benar 

terkait topik الحياة 

 (kehidupan sehari-hari)اليومية

4.1.2 
 

Menyajikan arti  kosakata terkait 

topik اليومية الحياة (kehidupan 

sehari-hari) 

4.1.3 
 

Membaca teks sederhana terkait 

topik اليومية الحياة (kehidupan 

sehari-hari) berunsur harf jar 
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4.1.4 
 

Menyajikan dialog terkait topik 

اليومية الحياة (kehidupan 

sehari-hari) 

4.1.5 Menulis kosakata sesuai kaidah 

12 Mensyukuri dan Menjaga 
lingkungan sekolah  
 

2.2 Menunjukkan sikap peduli dan 
tanggung jawab terhadap 
sekolah  
 

3.2 Memahami wacana terkait 

topik المدرسة بيئة  

(lingkungan sekolah) berunsur 
dharaf makan 

4.2.1 
 

Melafalkan  kata  dengan benar 

terkait topik بيئة 

 (lingkungan sekolah)المدرسة

4.2.2 
 

Menyajikan arti  kosakata terkait 

topik المدرسة بيئة  (lingkungan 

sekolah) 

4.2.3 
 

Membaca teks sederhana terkait 

topik المدرسة بيئة  (lingkungan 

sekolah) berunsur dharaf makan 

4.2.4 
 

Menyajikan dialog terkait topik 

المدرسة بيئة (lingkungan 

sekolah) 

4.2.5 Menulis kosakata sesuai kaidah 

1.3 Mensyukuri nikmat dan karunia 
Allah SWT 
 

2.3 Menunjukkan sikap tanggung 
jawab, santun dan peduli  
 

3.3 Memahami wacana terkait 

topik هللا كتاب  berunsur 

idhafah 
 

4.3.1 
 

Melafalkan  kata  dengan benar 

terkait topik هللا كتاب  

4.3.2 
 

Menyajikan arti kosakata terkait 

topik هللا كتاب  

4.3.3 
 

Membaca teks sederhana terkait 

topik هللا كتاب  berunsur idhafah 

4.3.4 
 

Menyajikan dialog terkait topik 

هللا كتاب  

4.3.5 Menulis kalimat berunsur idhafah 
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1.4 Mensyukuri kemampuan 
manusia dalam pengendalian diri 
 

2.4 Menunjukkan sikap toleransi, 
tanggung jawab dan jujur 
 

3.4 Memahami wacana terkait 

topik رمضان شهر (Bulan 

Ramadhan) berunsur mufrad, 
mutsanna dan jama' 

4.4.1 
 

Melafalkan  kata  dengan benar 

terkait topik شهر 

 (Bulan Ramadhan)رمضان

4.4.2 
 

Menyajikan arti  kosakata terkait 

topik رمضان شهر (Bulan 

Ramadhan) 

4.4.3 
 

Membaca teks sederhana terkait 

topik الرمضان شهر (Bulan 

Ramadhan) berunsur mufrad, 
mutsanna dan jama' 

4.4.4 
 

Menyajikan dialog terkait topik 

الرمضان شهر (Bulan 

Ramadhan) 

4.4.5 Menulis kosakata sesuai kaidah 
 
 
 
 

Semester Genap 
1.5 Menyukuri kemampuan 

berkomunikasi sebagai makhluk  
2.5 Menunjukkan sikap tanggung 

jawab, percaya diri dan jujur 
3.5 Memahami wacana lisan dan 

tertulis (teks) terkait 

topikصالةالجماعة (Shalat 

berjamaah( berunsur ‘adat 1-20 

4.5.1 
 

Melafalkan  kata  dengan benar 

terkait topik صالةالجماعة 

(Shalat berjamaah( 

4.5.2 
 

Menyajikan arti  kosakata terkait 

topik صالةالجماعة) Shalat 

berjamaah( 

4.5.3 
 

Membaca teks sederhana terkait 

topik صالةالجماعة (Shalat 

berjamaah( berunsur ‘adat 1-20 
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4.5.4 
 

Menyajikan dialog terkait topik 

 Shalat) صالةالجماعة

berjamaah( 

4.5.5 Menulis frasa sesuai kaidah 

1.6 Mensyukuri kemampuan 
manusia dalam pengendalian diri   
 

2.6 Menunjukkan sikap tanggung 
jawab, disiplin, dan percaya diri  
 

3.6 Memahami wacana terkait 

topikالوقت(waktu) berunsur 

‘adad li at-tartib  1-20 
 

4.6.1 
 

 

Melafalkan  kata dengan benar 

terkait topik الوقت(waktu) 

4.6.2 
 

Menyajikan arti  kosakata terkait 

topik الوقت(waktu) 

4.6.3 
 

Membaca teks sederhana terkait 

topik الوقت(waktu) berunsur 

‘adad li at-tartib 1-20 

4.6.4 
 

Menyajikan dialog terkait topik 

 (waktu)الوقت

4.6.5 Menulis frasa sesuai kaidah 

1.7  Mensyukuri kemampuan 
manusia dalam pengendalian diri   
 

2.7 Menunjukkan sikap jujur dan 
tanggung jawab  
 

3.7 Memahami wacana terkait topik 

 berunsur (kejujuran)الصدق

laisa 
 

4.7.1 
 

Melafalkan  kata  dengan benar 

terkait topik الصدق(kejujuran) 

4.7.2 
 

Menyajikan arti  kosakata terkait 

topik الصدق(kejujuran) 

4.7.3 
 

Membaca teks sederhana terkait 

topik الصدق(kejujuran) berunsur 

laisa 

4.7.4 
 

Menyajikan dialog terkait topik 

 (kejujuran)الصدق

4.7.5 Menulis kalimat berunsur laisa 

1.8 Mensyukuri nikmat dan karunia 
Allah SWT 

2.8 Menunjukkan sikap peduli, 
santun, dan menghargai orang 

3.8 Memahami wacana terkait 

topikعيدان(dua hari raya) 

4.8.1 
 

Melafalkan  kata  dengan benar 

terkait topik عيدان(dua hari raya) 
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lain  
 

berunsur lam li at-tamlik 4.8.2 
 

Menyajikan arti  kosakata terkait 

topikعيدان(dua hari raya) 

4.8.3 
 

Membaca teks sederhana terkait 

topik عيدان(dua hari raya) 

berunsur lam li at-tamlik 

4.8.4 
 

Menyajikan dialog terkait topik  
 (dua hari raya)عيدان

4.8.5 Menulis kalimat berunsur lam li at 
-tamlik 

 
 

Kelas IX 

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 

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) 

A. Pendidikan Al-Qur’an Hadis 

Semester Gasal 
1.1 Terbiasa membaca al-Qur’an 

dengan meyakini bahwa optimis, 
ikhtiar, dan tawakal adalah 
perintah agama 

2.1 Menunjukkan perilaku optimis, 
ikhtiar, dan tawakal sebagai 
implementasi pemahaman Q.S. 
azZumar/39: 53, Q.S. an-Najm/53: 

3.1 memahami Q.S. az-Zumar/39: 53, 
Q.S. an-Najm/53: 39-42, Q.S. Ali 
Imrān/3: 159 tentang optimis, 
ikhtiar, dan tawakal serta Hadis 

4.1.1 Membaca Q.S. az-Zumar/39: 53, 
Q.S. an-Najm/53: 39-42, dan 
Q.S. Ali Imran/3: 159 dengan 
tartil  
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39-42, Q.S. Ali Imran/3: 159 dan 
Hadis terkait 

terkait 4.1.2 
 

Menunjukkan hafalan Q.S. 
azZumar/39: 53, Q.S. an-
Najm/53: 3942, Q.S. Ali Imran/3: 
159 serta Hadis terkait dengan 
lancar  

4.1.3 Menyajikan keterkaitan optimis, 
ikhtiar, dan tawakal dengan 
pesan Q.S. az-Zumar/39: 53, 
Q.S. an-Najm/53: 39-42, dan 
Q.S. Ali Imran/3: 159 

1.2 Terbiasa membaca al-Qur’an 
dengan tartil 

2.2 Memiliki semangat dan perilaku 
disiplin dalam membaca al-
Qur’an 

3.2 Memahami makna QS. An-Naba’ 
dan hadis terkait tentang kiamat 

4.2.1 Melafalkan Q.S. An-Naba’ 

4.2.2 
 

mendemonstrasikan hafalan An-
Naba’ 

4.2.3 Menyajikan makna Q.S. An-
Naba’, serta hadis yang terkait 

Semester Genap 
1.3 Terbiasa membaca al-Qur’an 

dengan meyakini bahwa 
toleransi dan menghargai 
perbedaan adalah perintah 
agama 

2.3 Menunjukkan perilaku toleran 
dan menghargai perbedaan 
dalam pergaulan di sekolah dan 
masyarakat sebagai 
implementasi pemahaman Q.S. 
al-Hujurat/49: 13 dan Hadis 
terkait 

3.3 Memahami Q.S. al-Hujurat/49: 13 
tentang toleransi dan 
menghargai perbedaan dan Hadis 
terkait 

4.3.1 Membaca Q.S. al-Hujurat/49: 13 
dengan tartil 

4.3.2 
 

Menunjukkan hafalan Q.S. 
alHujurat/ 49: 13 serta Hadis 
terkait dengan lancar 

4.3.3 Menyajikan keterkaitan toleransi 
dan menghargai perbedaan 
dengan pesan Q.S. al-Hujurat/ 
49: 13 

1.4 Terbiasa membaca al-Qur’an 
dengan tartil 

2.4 Memiliki semangat dan perilaku 
disiplin dalam membaca al-
Qur’an 

3.4 Memahami makna QS. ‘Abasa 
dan hadis terkait tentang 
menghormati sesama 

4.4.1 Melafalkan Q.S. QS. ‘Abasa 
4.4.2 
 

Menunjukkan hafalan Q.S. 
‘Abasa 

4.4.3 Mempresentasikan makna Q.S. 
‘Abasa, serta hadis yang terkait 

B. Pendidikan Aqidah Akhlak   
Semester Gasal 
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1.1. Beriman kepada hari akhir 2.1 Menunjukkan perilaku mawas 
diri  
sebagai implementasi 
pemahaman  
iman kepada hari akhir 

3.1. Memahami makna iman kepada  
Hari Akhir berdasarkan  
pengamatan terhadap dirinya, 
alam  
sekitar, dan makhluk ciptaanNya 

4.1. Menyajikan dalil naqli yang  
menjelaskan gambaran kejadian  
hari akhir 

1.2. Meyakini tauhid Mulkiyah 2.2. Memiliki sikap jujur dan 
tanggungjawab sebagai 
implementasi dari makna tauhid 
Mulkiyah 

3.2. Memahami makna tauhid 
Mulkiyah 

4.2. Menyajikan contoh perilaku yang 
mencerminkan tauhid Mulkiyah 

1.3. Meyakini bahwa Allah itu maha 
perkasa dan maha damai 
 

2.3. Memiliki perilaku teguh 
pendirian dan damai sebagai 
implementasi pemahaman 
asmaul husna  Al-‘Azis dan As-
Salam 

3.3. Memahami makna asmaul husna 
al-Azis dan As-Salam 

4.3. Menyajikan contoh perilaku yang 
mencerminkan makna asmaul 
husna; Al ‘Azis dan As-Salam 

1.4 Meyakini bahwa jujur dan 
menepati  
janji adalah ajaran pokok agama 

2.4 Menunjukkan perilaku jujur dan  
menepati janji dalam kehidupan  
sehari-hari 

3.4 memahami penerapan jujur dan  
menepati janji dalam kehidupan  
sehari-hari 

4.4 menyajikan penerapan perilaku  
jujur dan menepati janji dalam  
kehidupan sehari-hari 

1.5 Meyakini bahwa berbakti dan 
taat  
tata krama, sopan santun, dan 
rasa  
malu adalah ajaran pokok agama 

2.5 Menunjukkan perilaku  tata 
krama,  
sopan santun, dan rasa malu 

3.5 memahami makna tata krama,  
sopan santun, dan rasa malu 

4.5 menyajikan contoh perilaku tata  
krama, sopan-santun, dan rasa  
malu 

Semester Genap 

1.6. Beriman kepada qadha dan 
qadar 

2.6. Menunjukkan perilaku tawakal  
kepada Allah Swt sebagai  
implementasi pemahaman iman  
kepada qadha dan qadar 

3.2. Memahami makna iman kepada  
Qadha dan Qadar berdasarkan  
pengamatan terhadap dirinya, 
alam sekitar dan makhluk 
ciptaan-Nya 

4.2. Menyajikan contoh perilaku yang 
mencerminkan iman kepada 
qadha dan qadar 

1.7 Meyakini bahwa berbakti dan 
taat kepada orang tua dan guru 
adalah perintah agama 

2.7 menunjukkan perilaku hormat 
dan taat kepada orang tua dan 
guru dalam kehidupan sehari-
hari 

3.7 memahami  cara berbakti dan 
taat kepada orang tua dan guru 

4.7 menyajikan cara berbakti dan 
taat kepada orang tua dan guru 

1..8 menghayati bahwa prasangka 
baik merupakan akhlak dalam 
kehidupan sehari-hari 

2.8. Memiliki sifat prasangka baik dan 
sopan dalam kehidupan sehari-
hari 

3.8. Memahami  makna prasangka 
baik dan sopan dalam kehidupan 
sehari-hari 

4.8. Menyajikan dalil naqli tentang  
adanya Qadha dan Qadar 

1.9. menghayati disiplin dan 
bermartabat merupakan akhlak 

2.9. Memiliki sifat disiplin dan  
bermartabat dalam kehidupan 

3.9. Memahami makna disiplin dan 
bermartabat 

4.9. Menyajikan contoh disiplin dan 
bermartabat dalam kehidupan 
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dalam kehidupan sehari-hari sehari-hari sehari-hari 
C. Pendidikan Ibadah 

Semester Gasal 
1.1. Menghayatipenunaian zakat dan 

pembelanjaan harta sebagai 
ketentuan syariat Islam 

2.1. Memiliki sikap peduli sebagai 
implementasi ajaran zakat  

3.1. Memahami ketentuan syariat 
pembelanjaan harta : zakat, 
infak, sodaqoh, wakaf, hibah, 
hadiah 

4.1. Menyajikan ketentuan syariat 
zakat, infak, sodaqoh, wakaf, 
hibah, hadiah 

1.2. Menghayati ajaran Islam tentang 
ibadah haji  

2.2. Memiliki komitmen dan ukhuwah 
sebagai implementasi ibadah haji  

3.2. Memahami ketentuan ibadah haji  4.2 Menyajikanketentuan ibadah 
haji  

1.3 Menghayati ajaran Islam tentang 
ibadah umroh  

2.3. Memiliki komitmen dan ukhuwah 
sebagai implementasi ibadah 
umroh 

3.3. Memahami ketentuan ibadah  
umrah 

4.3. Menyajikanketentuan ibadah  
umroh 

1.4 Menghayati ajaran Islam tentang 
adzan dan iqomah 

2.4. Menunjukkan sikap  peduli 
menyeru orang lain sebagai 
implementasi dari pemahaman 
terhadap adzan dan iqomah 

3.4 Memahami makna dan 
ketentuan adzan dan iqomah 

4.4 Mempraktikkan adzan dan 
iqomah 

Semester Genap 

1.5. MenghayatiQurban  sebagai 
ketentuan syariat Islam 

2.5. Memiliki sikap peduli sebagai 
implementasi ajaran Qurban  

3.5. Memahami ketentuan syariat 
Islam tentang Qurban  

4.5. Menyajikan ketentuan syariat 
Islam tentang Qurban  

1.6. Menghayati aqiqah sebagai 
ketentuan syariat Islam 

2.6. Memiliki sikap peduli sebagai 
implementasi ajaran  aqiqah 

3.6. Memahami ketentuan syariat 
Islam tentang  Aqiqah 

4.6. Menyajikan ketentuan syariat 
Islam tentang aqiqah 

1.7. Menunaikan ibadah sunnah pada 
hari raya Idul Adha 

2.7. Memiliki sikap taat, ikhlas, dan 
peduli sebagai implementasi 
perayaan hari raya Idul Adha 

3.7. Memahami rangkaian 
amaliahibadah pada hari raya Idul 
Adha 

4.7. Menyajikanrangkaian 
amaliahibadahhari raya Idul 
Adha 

D. Pendidikan Tarikh 

Semester Gasal 
1.1. Menyukuri terhadap masuknya 

umat Islam Indonesia 
2.1. Memiliki rasa peduli untuk 

memajukan umat Islam 
Indonesia 

3.1. Memahami sejarah masuknya 
Islam ke Indonesia 

4.1. Menyajikan sejarah masuknya 
Islam ke Indonesia 

1.2. Meyakini bahwa 
berkembangnya Islam di 
Indonesia sebagai bukti  
Islam rahmatan lil-al-‘alamin  

2.2.  menunjukkan perilaku cinta 
tanah air sebagai implementasi  
mempelajari sejarah 
perkembangan Islam di 
Indonesia 

3.2. Memahami sejarah 
perkembangan Islam di 
Indonesia 

4.2. menyajikan rangkaian sejarah 
perkembangan Islam di 
Indonesia 

Semester Genap 

 meyakini bahwa ajaran Islam 2.3. menunjukkan perilaku peduli 3.3. memahami secara kritis sejarah 4.3. menyajikan sejarah dan 
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1.3. sesuai dengan perkembangan 
sosial budaya masyarakatdi 
mana pun berada sesuai ajaran 
Islam 

lingkungan sebagai 
implementasi mempelajari 
sejarah budaya umat Islam  di 
Indonesia 

budaya umat Islam di Indonesia perkembangan budaya umat 
Islam yang sesuai ajaran Islam 

1.4. menghargai bahwa keragaman 
budaya Islam Indonesia 
merupakan sunnatullah. 

2.4. Memiliki sikap 
toleran,menghormati, serta 
semangat Islam berkemajuan 

3.4. Memahami keragaman budaya 
Islam Indonesia yang 
berkemajuan 

4.4. Menyajikan sejarah 
pertumbuhan budaya Islam 
Indonesia yang berkemajuan 
 

E. Pendidikan Kemuhammadiyahan 

Semester Gasal 
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 
 
 
 

Semester Gasal 

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 
(shaleh) merupakan cita-cita 
dakwah Muhammadiyah 

2.5. Menunjukkan sikap kesediaan 
diri untuk menjadi warga 
masyarakat yang ideal sesuai 
paham Muhammadiyah 

3.5. Memahami pedoman Hidup 
Islami Warga Muhammadiyah 
sebagai warga masyarakat 

4.5. Menyajikan contoh anggota 
masyarakat sempurna sesuai 
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 
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F. Pendidikan Bahasa Arab 
Semester Genap 

1.1 Memelihara hubungan baik 
terhadap orang yang lebih tua/ 
guru 

2.1 Menunjukkan sikap peduli, 
santun dalam berinteraksi 
terhadap sesama  

3.1 Memahami wacana terkait topik 

مجتهد أستاذ berunsur jumlah 

fi'liyah (kalimat verbal) 

4.1.1 
 

Melafalkan  kata  dengan benar 

terkait topik مجتهد أستاذ  

4.1.2 
 

Menyajikan arti  kosakata terkait 

topik مجتهد أستاذ  

4.1.3 
 

Membaca teks sederhana terkait 

topik مجتهد أستاذ berunsur 

jumlah fi'liyah (kalimat verbal) 

4.1.4 
 

Menyajikan dialog terkait topik 

مجتهد أستاذ  

4.1.5 Menulis kalimat sesuai kaidah 

1.2 Tawakkal kepada Allah SWT 
setelah  melakukan usaha 
(ikhtiar) 
 

2.2 
 
 
 

Menunjukkan sikap semangat, 
dan gemar belajar  
 

3.2 
 
 
 

Memahami wacanaterkait 

ماهرة طالبة  berunsur fi'il 

madhi (kata kerja lampau) 
 

4.2.1 
 

Melafalkan  kata  dengan benar 

terkait topik ماهرة طالبة  

4.2.2 
 

Menyajikan arti kosakata terkait 

topik ماهرة طالبة  

4.2.3 
 

Membaca teks sederhana terkait 

topik ماهرة طالبة  berunsur fi'il 

madli (kata kerja lampau) 

4.2.4 
 

Menyajikan dialog terkait topik 

ماهرة طالبة  

4.2.5 Menulis kalimat sesuai kaidah 
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1.3 Tawakkal (berserah diri) kepada 
Allah SWT setelah  melakukan 
usaha (ikhtiar) 

2.3 Menunjukkan sikap kerja keras 
dan tekun 
 

3.3 Memahami wacana terkait topik 

نشيط طالب  berunsur fi'il 

mudlari' 
 

4.3.1 
 

Melafalkan  kata  dengan benar 

terkait topik نشيط طالب  

4.3.2 
 

Menyajikan arti  kosakata terkait 

topik نشيط طالب  

4.3.3 
 

Membaca teks sederhana terkait 

topik نشيط طالب  berunsur fi'il 

mudlari' 

4.3.4 
 

Menyajikan dialog terkait topik 

نشيط طالب  

4.3.5 Menulis kosakata sesuai kaidah 

1.4 Memelihara hubungan baik 
terhadap sesama 

2.4 Menunjukkan sikap santun dan 
peduli terhadap sesama 

3.4 Memahami wacana terkait topik 

الناس خير  yang berunsur 

kaana-yakuunu   

4.4.1 Melafalkan  kata  dengan benar 

terkait topik الناس خير  

4.4.2 Menyajikan arti  kosakata terkait 

topik الناس خير  

4.4.3 Membaca teks sederhana terkait 

topik الناس خير  berunsur 

kaana-yakuunu   

4.4.4. Menyajikan dialog terkait topik 

الناس خير  

4.4.5. Menulis kalimat sesuai kaidah 

Semester Genap 
1.5 Meyakini al-Qur’an sebagai 

pedoman hidup 
 

2.5 Menunjukkan sikap istiqomah 
dan tanggung jawab 

3.5 Memahami wacana terkait topik 

الكريم القرآن berunsur fi'il amr 

4.5.1 
 

 

Melafalkan  kata  dengan benar 

terkait topik الكريم القرآن  

4.5.2 
 

 

Menyajikan arti  kosakata terkait 

topik الكريم القرآن  

4.5.3 Membaca teks sederhana  

kosakata terkait topik  القرآن
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 الكريم

4.5.4 

 

Menyajikan dialog terkait topik 

الكريم القرآن  

4.5.5 Menulis kalimat sesuai kaidah 

1.6 Menjaga diri dari perilaku tercela  
 

2.6 Menghindarkan diri dari sikap 
malas 

3.6 Memahami wacana terkait 

topik تكسل ال  berunsur fi’il  nahi 

4.6.1 Melafalkan  kata  dengan benar 

terkait topik تكسل ال  

4.6.2 

 

Menyajikan arti  kosakata terkait 

topik كسلت ال  

4.6.3 

 

Membaca teks sederhana terkait 

topik تكسل ال  berunsur fi’il  nahi 

4.6.4 Menyajikan dialog terkait topik  ال
 تكسل

4.6.5 Menulis kalimat sesuai kaidah 

1.7 Tawakkal (berserah diri) kepada 
Allah SWT setelah berusaha  

 

2.7 Menunjukkan sikap optimis dan 
percaya diri  
 

3.7 Memahami wacana terkait topik 

والدعاء التعلم berunsur Harfu 

Nashab 

4.7.1 

 

Melafalkan  kata  dengan benar 

terkait topik والدعاء التعلم  

4.7.2 

 

Menyajikan arti  kosakata terkait 

topik والدعاء التعلم  

4.7.3 

 

Membaca teks sederhana terkait 

topik والدعاء التعلم  berunsur 

Harfu Nashab 

4.7.4 

 

Menyajikan dialog terkait 

topik والدعاء التعلم  

4.7.5 Menulis kalimat sesuai kaidah 

 


