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KATA PENGANTAR

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia mengalami
perkembangan dan perubahan secara terus menerus sebagai akumulasi
respon terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini serta
pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta seni dan budaya. Hal ini menuntut perlunya perbaikan sistem
pendidikan nasional termasuk penyempurnaan kurikulum.

Penyempurnaan kurikulum yang telah dilakukan mengacu pada Undang-
Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan
Pemerintah yang terkait yang mengamanatkan tentang adanya standar nasional
pendidikan yang berkenaan dengan standar isi, proses, dan kompetensi lulusan
serta penetapan kerangka dasar dan standar kurikulum oleh pemerintah.

Upaya penyempurnaan kurikulum ini guna mewujudkan peningkatan mutu
dan relevansi pendidikan yang harus dilakukan secara menyeluruh mencakup
pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspek-aspek moral,
akhlak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, kesehatan, seni dan budaya.
Pengembangan aspek-aspek tersebut bermuara pada peningkatan dan
pengembangan kecakapan hidup yang diwujudkan melalui pencapaian
kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup serta menyesuaikan diri dan
berhasil dalam kehidupan. Kurikulum ini dikembangkan lebih lanjut sesuai
dengan kebutuhan dan keadaan daerah dan sekolah.

Dokumen kurikulum 2004 terdiri atas Kerangka Dasar Kurikulum 2004, Standar
Bahan Kajian dan Standar Kompetensi Mata Pelajaran yang disusun untuk
masing-masing mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan.

Dokumen ini adalah Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama
Islam untuk satuan pendidikan SMP & MTs.

Dengan diterbitkan dokumen ini maka diharapkan daerah dan sekolah dapat
menggunakannya sebagai acuan dalam pengembangan perencanaan
pembelajaran di sekolah masing-masing.

Jakarta, Oktober 2003
Kepala Badan Penelitian

dan Pengembangan

Dr. Boediono
NIP. 130344755

Direktur Jendral
Pendidikan Dasar dan Menengah

Dr. Ir. Indra Jati Sidi
NIP. 130672115
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PENDAHULUAN1
Dengan munculnya berbagai perubahan yang sangat cepat pada hampir
semua aspek dan berkembangan paradigma baru dalam kehidupan
berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, di awal milenium ketiga ini telah
dikembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah
Perrtama (SMP) secara nasional, yaitu kurikulum yang ditandai dengan ciri-
ciri, antara lain:
1. Lebih menitikberatkan pencapaian target kompetensi (attainment targets)

dari pada penguasaan materi;
2. Lebih mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya

pendidikan yang tersedia;
3. Memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pelaksana pendidikan

di lapangan untuk mengembangkan dan melaksanakan program
pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

Walaupun kurikulum nasional ini lebih global dibanding kurikulum
1994, model ini diharapkan lebih membantu guru, karena dilengkapi
dengan pencapaian target yang jelas, materi standar, standar hasil belajar
siswa, dan prosedur pelaksanaan pembelajaran. Meskipun demikian,
keadaan sumber daya pendidikan di Indonesia sangat memungkinkan
munculnya keragaman pemahaman terhadap standar nasioanl, yang
dampaknya akan mempengaruhi pencapaian standar nasional kompetensi
dasar yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu adanya penjabaran tentang
kurikulum yang berbasis pada kompetensi dasar yang diharapkan dapat
lebih menjamin tercapaianya kompetensi dasar nasional mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam.

A. Rasional

Kehidupan dan peradaban manusia di awal milenium ketiga ini
mengalami banyak perubahan. Dalam merespon fenomena itu, manusia
berpacu mengembangkan pendidikan baik di bidang ilmu-ilmu sosial,
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ilmu alam, ilmu pasti maupun ilmu-ilmu terapan. Namun bersamaan
dengan itu muncul sejumlah krisis dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, misalnya krisis politik, ekonomi, sosial, hukum, etnis,
agama, golongan dan ras. Akibatnya, peranan serta efektivitas
pendidikan agama di sekolah sebagai pemberi nilai spiritual terhadap
kesejahteraan masyarakat dipertanyakan. Dengan asumsi jika
pendidikan agama dilakukan dengan baik, maka kehidupan
masyarakatpun akan lebih baik.

Kenyataannya, seolah-olah pendidikan agama dianggap kurang
memberikan kontribusi ke arah itu. Setelah ditelusuri, pendidikan agama
menghadapi beberapa kendala, antara lain; waktu yang disediakan hanya
dua jam pelajaran dengan muatan materi yang begitu padat dan memang
penting, yakni menuntut pemantapan pengetahuan hingga terbentuk
watak dan keperibadian yang berbeda jauh dengan tuntutan terhadap
mata pelajaran lainnya.

Memang tidak adil menimpakan tanggung jawab atas munculnya
kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu kepada pendidikan agama
di sekolah, sebab pendidikan agama di sekolah bukanlah satu-satunya
faktor yang menentukan dalam pembentukan watak dan kepribadian
siswa. Apalagi dalam pelaksanaan pendidikan agama tersebut masih
terdapat kelemahan-kelemahan yang mendorong dilakukannya
penyempurnaan terus menerus. Kelemahan lain, materi pendidikan
agama Islam, termasuk bahan ajar akhlak, lebih terfokus pada pengayaan
pengetahuan (kognitif) dan minim dalam pembentukan sikap (afektif)
serta pembiasaan (psikomotorik). Kendala lain adalah kurangnya
keikutsertaan guru mata pelajaran lain dalam memberi motivasi kepada
peserta didik untuk mempraktekkan nilai-nilai pendidikan agama dalam
kehidupan sehari-hari. Lalu lemahnya sumber daya guru dalam
pengembangan pendekatan dan metode yang lebih variatif, minimnya
berbagai sarana pelatihan dan pengembangan, serta rendahnya peran
serta orang tua siswa.

Dalam kurikulum 1975, 1984, dan 1994, target yang harus dicapai
(attainment target) dicantumkan dalam tujuan pembelajaran umum. Hal
ini kurang memberi kejelasan tentang kemampuan yang harus
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dikembangkan. Atas dasar teori dan prinsip-prinsip pengembangan
kurikulum yang dipraktekkan di berbagai negara seperti Singapura,
Australia, Inggris, dan Amerika; juga didorong oleh visi, misi, dan
paradigma baru Pendidikan Agama Islam, maka penyusunan kurikulum
Pendidikan Agama Islam kini perlu dilakukan dengan berbasis
kompetensi dasar (basic competency).

Kurikulum pendidikan agama tahun 1994 juga lebih menekankan
materi pokok dan lebih bersifat memaksakan target bahan ajar
sehingga tingkat kemampuan peserta didik terabaikan. Hal ini kurang
sesuai dengan prinsip pendidikan yang menekankan pengembangan
peserta didik lewat fenomena bakat, minat serta dukungan sumber
daya lingkungan.

Dalam implementasinya juga lebih didominasi pencapaian
kemampuan kognitif. Kurang mengakomodasikan keragaman
kebutuhan daerah. Meski secara nasional kebutuhan keberagamaan
siswa SMP pada dasarnya tidak berbeda. Dengan pertimbangan ini,
maka disusun kurikulum nasional Pendidikan Agama Islam SMP yang
berbasis pada kompetensi dasar (basic competency) yang
mencerminkan kebutuhan keberagamaan siswa SMP secara nasional.
Standar ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam
mengembangkan kurikulum pendidikan agama Islam SMP sesuai
dengan kebutuhan daerah/sekolah.

B. Pengertian

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam
menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati
hingga mengimani,  bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam
mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci
Al Quran dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran,
latihan, serta penggunaan pengalaman. Dibarengi tuntunan untuk
menghormati penganut agama lain dalam hubunganya dengan
kerukunan antar ummat beragama dalam masyarakat hingga terwujud
kesatuan dan persatuan bangsa.
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Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam itu keseluruhannya terliput
dalam lingkup: Al Quran/Hadits, Keimanan, Akhlak, Fiqh/Ibadah, dan
Tarikh. Hal ini sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup
Pendidikan Agama Islam mencakup perwujudan keserasian, keselarasan,
dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT., dengan diri
sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya, maupun lingkungannya
(Hablun minallah wa hablun minannas).

C. Tujuan dan Fungsi

Tujuan
Pendidikan Agama Islam di SMP bertujuan untuk menumbuhkan dan
meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan
pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengalaman peserta didik
tentang agama Islam sehingga menjadi manusia Muslim yang terus
berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya kepada Allah SWT.
serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang
pendidikan yang lebih tinggi.

Fungsi
Pendidikan Agama Islam di SMP berfungsi untuk: (a) Penanaman
nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di
dunia dan akhirat; (b) Pengembangan keimanan dan ketakwaan
kepada Allah SWT. serta akhlak mulia peserta didik seoptimal
mungkin, yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan
keluarga; (c) Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan
fisik dan sosial melalui Pendidikan Agama Islam; (d) Perbaikan
kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam
keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-
hari; (e) Pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif budaya
asing yang akan dihadapinya sehari-hari; (f) Pengajaran tentang
ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan non
nyata/ghaib), sistem dan fungsionalnya; dan (g) Penyaluran siswa
untuk mendalami pendidikan agama ke lembaga pendidikan yang
lebih tinggi.
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D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam di SMP meliputi keserasian,
keselarasan, dan keseimbangan antara:
• Hubungan manusia dengan Allah SWT.
• Hubungan manusia dengan sesama manusia, dan
• Hubungan manusia dengan alam (selain manusia) dan lingkungan.

Adapun ruang lingkup bahan pelajaran Pendidikan Agama Islam di
Sekolah Menengah Pertama terfokus pada aspek:
• Keimanan.
• Al Quran/Hadits.
• Akhlak.
• Fiqh/Ibadah.
• Tarikh.

E. Standar Kompetensi Lintas Kurikulum

Standar Kompetensi Lintas Kurikulum merupakan kecakapan untuk
hidup dan belajar sepanjang hayat yang dibakukan dan harus dicapai
oleh peserta didik melalui pengalaman belajar.

Standar Kompetensi Lintas Kurikulum ini meliputi:
1. Memiliki keyakinan, menyadari serta menjalankan hak dan

kewajiban, saling menghargai dan memberi rasa aman sesuai dengan
agama yang dianutnya.

2. Menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan, dan
mengkomunikasikan gagasan dan informasi, serta untuk berinteraksi
dengan orang lain.

3. Memilih, memadukan, dan menerapkan konsep-konsep, teknik-
teknik, pola, struktur, dan hubungan.

4. Memilih, mencari, dan menerapkan teknologi dan informasi yang
diperlukan dari berbagai sumber.

5. Memahami dan menghargai lingkungan fisik, makhluk hidup, dan
teknologi, dan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-
nilai untuk mengambil keputusan yang tepat.
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6. Berpartisipasi, berinteraksi, dan berkontribusi aktif dalam
masyarakat dan budaya global berdasarkan pemahaman konteks
budaya, geografis, dan historis.

7. Berkreasi dan menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual
serta menerapkan nilai-nilai luhur untuk meningkatkan kematangan
pribadi menuju masyarakat beradab.

8. Berpikir logis, kritis, dan lateral dengan memperhitungkan potensi
dan peluang untuk menghadapi berbagai kemungkinan.

9. Menunjukkan motivasi dalam belajar, percaya diri, bekerja mandiri,
dan bekerja sama dengan orang lain.

F. Standar Kompetensi Bahan Kajian

1. Standar Kompetensi Bahan Kajian Pendidikan Agama
Siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah
SWT.), berakhlak mulia (berbudi pekerti luhur) yang tercermin
dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agamanya, serta
mampu menghormati agama lain dalam kerangka kerukunan antar
umat beragama.

2. Standar Kompetensi Spesifik Bahan Kajian Pendidikan Agama Islam
Dengan landasan Al Quran dan Sunnah/Hadits Nabi Muhammad
SAW., siswa beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.; berakhlak
mulia (berbudi pekerti luhur) yang tercermin dalam perilaku sehari-
hari dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, dan alam
sekitar; mampu membaca dan memahami Al Quran/Hadits; mampu
beribadah dan bermuamalah dengan baik dan benar; serta mampu
menjaga kerukunan intern dan antar umat beragama.

G. Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam
di SMP

Standar kompetensi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) berisi
sekumpulan kemampuan minimal yang harus dikuasai siswa selama
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menempuh PAI di SMP. Kemampuan ini berorientasi pada perilaku afektif
dan psikomotorik dengan dukungan pengetahuan kognitif dalam rangka
memperkuat keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Kemampuan-
kemampuan yang tercantum dalam komponen kemampuan dasar ini
merupakan penjabaran dari kemampuan dasar umum yang harus dicapai
di SMP yaitu:
a. Mampu membaca Al Quran surat-surat pilihan sesuai dengan

tajwidnya, mengartikan, dan menyalinnya, serta mampu membaca,
mengartikan, dan menyalin hadits-hadits pilihan.

b. Beriman kepada Allah SWT. dan lima rukun iman yang lain dengan
mengetahui fungsinya serta terefleksi dalam sikap, perilaku, dan
akhlak peserta didik dalam dimensi vertikal maupun horizontal.

c. Mampu beribadah dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan
syari’at Islam baik ibadah wajib dan ibadah sunnah maupun
muamalah.

d. Mampu berakhlak mulia dengan meneladani sifat, sikap, dan
kepribadian Rasulullah serta Khulafaur Rasyidin.

e. Mampu mengambil manfat dari sejarah peradaban Islam.

Seperti tergambar dalam kemampuan dasar umum di atas, kemampuan
dasar tiap kelas yang tercantum dalam Standar Nasional juga
dikelompokkan ke dalam lima unsur pokok mata pelajaran Pendidikan
Agama Islam di SMP, yaitu: Al Quran/Hadits, Keimanan; Akhlak; Fiqih/
Ibadah; dan Tarikh. Berdasarkan pengelompokan per unsur, kemampuan
dasar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP adalah sebagai
berikut:

Al Quran/Hadits:
1) Membaca, mengartikan, dan menyalin surat-surat pilihan.
2) Membaca, mengartikan, dan menyalin hadits-hadits pilihan.
3) Menerapkan hukum bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Alif Lam

Qomariah, Nun mati/tanwin dan Mim mati.
4) Menerapkan bacaan qalqalah, tafkhim dan tarqiq, huruf lam dan

ra’, serta mad.
5) Menerapkan hukum bacaan waqof dan idgham.
6) Mengamalkan isi kandungan Al Quran dan Hadits dalam kehidupan

sehari-hari.
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Keimanan
1) Beriman kepada Allah SWT. dan memahami sifat-sifat-Nya.
2) Beriman kepada Malaikat-malaikat Allah SWT. dan memahami

tugas-tugasnya.
3) Beriman kepada Kitab-kitab Allah SWT. dan memahami arti beriman

kepadanya.
4) Beriman kepada Rasul-rasul Allah SWT. dan memahami arti beriman

kepadanya.
5) Beriman kepada hari akhir dan memahami arti beriman

kepadanya.
6) Beriman kepada qadha’ dan qadar Allah SWT. dan memahami arti

beriman kepadanya.

Akhlak
1) Beperilaku dengan sifat-sifat terpuji.
2) Menghindari sifat-sifat tercela.
3) Bertata krama.

Fiqih/Ibadah
1) Melakukan thaharah/bersuci.
2) Melakukan shalat wajib.
3) Melakukan macam-macam sujud.
4) Melakukan shalat Jum’at.
5) Melakukan shalat jama’ dan qashar.
6) Melakukan macam-macam shalat sunnah.
7) Melakukan puasa.
8) Melakukan zakat.
9) Memahami hukum Islam tentang makanan, minuman, dan binatang.
10) Memahami ketentuan aqiqah dan qurban.
11) Memahami ibadah haji dan umrah.
12) Melakukan shalat janazah.
13) Memahami tata cara pernikahan.

Tarikh
1) Memahami keadaan masyarakat Makkah sebelum dan sesudah Islam

datang.
2) Memahami keadaan masyarakat Makkah periode Rasulullah SAW.
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3) Memahami keadaan masyarakat Madinah sebelum dan sesudah
Islam datang.

4) Memahami perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin.

H. RAMBU-RAMBU.

1. Pendekatan Pembelajaran dan Penilaian.
a. Pendekatan

Pendekatan Terpadu dalam Pendidikan Agama Islam
meliputi: (a) Keimanan, memberikan peluang kepada peserta
didik untuk mengembangkan pemahaman adanya Tuhan
sebagai sumber kehidupan makhluk sejagat ini; (b)
Pengamalan, memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk mempraktikkan dan merasakan hasil-hasil pengamalan
ibadah dan akhlak dalam menghadapi tugas-tugas dan
masalah dalam kehidupan; (c) Pembiasaan, memberikan
kesempatan kepada peserta didik untuk membiasakan sikap
dan perilaku baik yang sesuai dengan ajaran Islam dan budaya
bangsa dalam menghadapi masalah kehidupan; (d) Rasional,
usaha memberikan peranan pada rasio (akal) peserta didik
dalam memahami dan membedakan berbagai bahan ajar
dalam standar materi serta kaitannya dengan prilaku yang
baik dengan perilaku yang buruk dalam kehidupan duniawi;
(e) Emosional, upaya menggugah prasaan (emosi) peserta
didik dalam menghayati perilaku yang sesuai dengan ajaran
agama dan budaya bangsa; (f) Fungsional, menyajikan bentuk
semua standar materi (Al Quran/Hadits, Keimanan, Akhlak,
Fiqih/Ibadah, danTarikh), dari segi manfaatnya bagi peserta
didik dalam kehidupan sehari-hari dalam arti luas; dan (g)
Keteladanan, yaitu menjadikan figur guru agama dan
nonagama serta petugas sekolah lainnya maupun orang tua
peserta didik, sebagai cermin manusia berkepribadian agama.

b. Penilaian
Penilaian dilakukan terhadap hasil belajar siswa berupa
kompetensi sebagaimana yang tercantum dalam KBM setiap
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mata pelajaran. Di samping mengukur hasil belajar siswa sesuai
dengan ketentuan kompetensi setiap mata pelajaran di masing-
masing kelas dalam kurikulum nasional, penilaian juga
dilakukan untuk mengetahui kedudukan atau posisi siswa dalam
8 level kompetensi yang ditetapkan secara nasional.

Penilaian berbasis kelas harus memperlihatkan tiga ranah
yaitu: pengetahuan (koknitif ,)  sikap (afektif),  dan
keterampilan (psikomotorik). Ketiga ranah ini sebaiknya
dinilai proposional sesuai dengan sifat mata pelajaran yang
bersangkutan. Sebagai contoh pada mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam, penilaiannya harus menyeluruh
pada segenap aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik,
dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan siswa
serta bobot setiap aspek dari setiap materi. Misalnya kognitif
meliputi seluruh materi pembelajaran (Al Quran/Hadits,
Keimanan, Akhlak, Ibadah, dan Tarikh). Aspek afektif sangat
dominan pada materi pembelajaran akhlak. Aspek
psikomotorik dan pengamalan sangat dominan pada materi
pembelajaran ibadah dan membaca Al Quran.

Hal ini yang perlu diperhatikan dalam penilaian Pendidikan
Agama Islam adalah prinsip kontinuitas, yaitu guru secara terus
menerus mengikuti pertumbuhan, perkembangan, dan
perubahan siswa. Penilaiannya tidak saja merupakan kegiatan
tes formal, melainkan juga:
• Perhatian terhadap siswa ketika duduk, berbicara, dan

bersikap.
• Pengamatan ketika siswa berada di ruang kelas, di tempat

ibadah, dan ketika mereka bermain.

Dari berbagai pengamatan itu ada yang perlu dicatat secara
tertulis terutama tentang perilaku yang ekstrim/menonjol atau
kelainan pertumbuhan yang kemudian harus diikuti dengan
langkah bimbingan. Penilaian terhadap pengamatan dapat
digunakan observasi, wawancara, angket, quesioner, sekala
sikap, dan catatan anekdot.
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2. Pengorganisasian Materi
Pengorganisasian materi pada hakekatnya adalah kegiatan mensiasati
proses pembelajaran dengan perancangan/rekayasa terhadap unsur-
unsur instrumental melalui upaya pengorganisasian yang rasional
dan menyeluruh. Kronologi pengorganisasian materi itu mencakup
tiga tahap kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.
Perencanaan terdiri dari perencanaan per satuan waktu dan
perencanaan per satuan bahan ajar. Perencanaan per satuan waktu
terdiri dari program tahunan dan program semester/catur wulan.
Perencanaan per satuan bahan ajar dibuat berdasarkan satu
kebulatan bahan ajar yang dapat disampaikan dalam satu atau
beberapa kali pertemuan. Pelaksanaan terdiri dari langkah-langkah
pembelajaran di dalam atau di luar kelas, mulai dari pendahuluan,
penyajian, dan penutup. Penilaian merupakan proses yang dilakukan
terus menerus sejak perencanaan, pelaksanaan, dan setelah
pelaksanaan pembelajaran per pertemuan, satuan bahan ajar,
maupun satuan waktu.

Dalam proses perancangan dan pelaksanaan pembelajaran
hendaknya diikuti langkah-langkah strategis sesuai dengan prinsip
didaktik, antara lain:
• Dari mudah ke sulit;
• Dari sederhana ke komplek;
• Dari konkrit ke abstrak.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Teknologi informasi dan komunikasi diperlukan dalam mewujudkan
kreativitas dan keterampilan agar hasil belajar siswa dapat diketahui
oleh siswa lain atau orang lain dan pemanfaatan teknologi informasi
serta komunikasi adalah untuk mendapatkan informasi-informasi
terbaru dalam rangka mencari gagasan untuk perancangan dan
pembuatan benda-benda kerterampilan sebagai wujud dari
kreativitas siswa.

Adapun pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang
digunakan adalah:
• Melihat hasil teman sekelas dan kelas lain.
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• Melihat pameran keterampilan.
• Memamerkan hasil keterampilan di majalah dinding.
• Memamerkan hasil keterampilan ketika pembagian raport

semester, akhir tahun, dan awal tahun.
• Memasang gambar dan informasi hasil keterampilan di WEB

sekolah dan WEB klub keterampilan.
• Memplubikasikan pada brosur sekolah dan brosur khusus

keterampilan.
• Melihat model-model keterampilan yang memuat teknologi

melalui internet.
• Melihat tayangan media cetak (koran, majalah, leaflet, dsb) dan

elektronik (CD, VCD, VIDEO, TV, dan FILM).

4. Membaca Al Quran.
Membaca Al Quran di awal setiap pelajaran selama 5 sampai 10
menit dengan tujuan untuk mengoptimalkan ketercapaian
kemampun membaca/menghafal Al Quran secara baik dan benar.

5. Nilai-nilai
Setiap materi yang diajarkan kepada peserta didik mengandung nilai-
nilai yang terkait dengan perilaku kehidupan sehari-hari, misalnya
mengajarkan materi ibadah yaitu “Wudhu”, selain keharusan
menyampaikan air pada semua anggota wudhu di dalamnya juga
terkandung nilai-nilai bersih. Nilai-nilai inilah yang harus
ditanamkan kepada peserta didik dalam pendidikan agama (afektif).

6. Aspek Sikap
Untuk unsur pokok akhlak misalnya, selain dikaji masalah yang
bersangkutan dengan aspek pengetahuan, aspek fungsionalnya
diutamakan pada aspek sikap, sehingga kelak siswa mampu bersikap
sebagai seorang Muslim yang berakhlak mulia. Dan untuk mencapai
tujuan tersebut unsur akhlak juga didukung oleh cerita-cerita rasul/nabi
yang berkaitan dengan sifat-sifat keteladanannya (uswatun hasanah).

7. Ekstrakurikuler.
Kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam dapat
mendukung kegiatan intrakurikuler, misalnya melaui kegiatan
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pesantren kilat, infaq Ramadhan, peringatan hari-hari besar Islam,
bakti sosial, shalat Jum’at, tahun baru Islam, lomba baca tulis Al
Quran (BTA), dan lain-lain.

8. Keterpaduan.
Pola pembinaan Pendidikan Agama Islam dikembangkan dengan
menekankan keterpaduan antara tiga lingkungan pendidikan, yaitu:
lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk itu guru
Pendidikan Agama Islam (GPAI) perlu mendorong dan memantau
kegiatan Pendidikan Agama Islam yang dialami oleh siswanya di
dua lingkungan lainnya (keluarga dan masyarakat), sehingga
terwujud keselarasan dan kesesuaian sikap serta perilaku tindak
dalam pembinaannya.
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KOMPETENSI DASAR, INDIKATOR, DAN
MATERI POKOK2

KELAS : VII

Membaca Al Quran dengan tartil (dilakasanakan pada setiap awal Pendidikan
Agama Islam selama 5-10 menit).

Standar Kompetensi : Mengamalkan ajaran Al Quran/Hadits dalam
kehidupan sehari-hari.

1.1. Siswa mampu
membaca,
mengartikan, dan
menyalin surat Ad
Dhuha.

1.2. Siswa mampu
membaca,
mengartikan, dan
menyalin surat Al
‘Adiyat.

1.3. Siswa mampu
menerapkan hukum
bacaan Alif Lam
Syamsiyah dan Alif
Lam Qamariyah.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

Siswa dapat:
• Membaca Surat Ad

Dhuha.
• Mengartikan Surat Ad

Dhuha.
• Menyalin Surat Ad

Dhuha.

Siswa dapat:
• Membaca surat Al

‘Adiyat.
• Mengartikan surat Al

‘Adiyat.
• Menyalin surat Al

‘Adiyat.

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian Alif Lam
Syamsiyah dan Alif
Lam Qamariyah.

• Mempraktikkan
bacaan Alif Lam
Syamsiyah dan Alif
Lam Qamariyah
dalam ayat-ayat
pilihan.

Surat Ad Dhuha.

Surat Al ‘Adiyat.

Hukum bacaan Alif Lam
Syamsiyah dan Alif Lam
Qamariyah.
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1.4. Siswa mampu
mempraktikkan
hukum bacaan Nun
mati/Tanwin dan Mim
mati.

1.5. Siswa mampu
membaca,
mengartikan, dan
menyalin hadits
tentang rukun Islam.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian dan hukum
bacaan Nun mati/
Tanwin serta Mim mati.

• Mempraktikkan
bacaan Nun mati/
Tanwin dalam ayat-
ayat pilihan.

• Mempraktikkan
bacaan Mim mati
dalam ayat-ayat
pilihan.

Siswa dapat:
• Membaca hadits

tentang rukun Islam.
• Mengartikan hadits

tentang rukun Islam.
• Menyalin hadits

tentang rukun Islam.

Hukum bacaan Nun
mati/Tanwin dan Mim
mati.

Hadits tentang rukun
Islam.

Standar Kompetensi : Menerapkan aqidah Islam dalam kehidupan sehari-
hari.

2.1. Siswa beriman kepada
Allah dan memahami
sifat-sifat Nya.

2.2. Siswa mampu
meneladani Allah
melaluii lima Asma-
Nya (Asmaul Husna).

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

Siswa dapat:
• Menjelaskan pengertian

iman kepada Allah.
• Menjelaskan sifat-sifat

wajib dan mustahil
bagi Allah.

• Membaca dalil naqli
dan aqli tentang sifat-
sifat Allah.

Siswa dapat:
• Menjelaskan arti Al

Azis, Al Wahhab, Al
Fattah, Al Qayyum
dan Al Hadi.

Iman kepada Allah.

Lima Asmaul Husna: (Al
Aziz, Al Wahhab, Al
Fattah, Al Qayyum dan
Al Hadi).
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2.3. Siswa beriman kepada
Malaikat Allah dan
mengetahui tugas-
tugasnya.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

• Membaca dalil naqli
tentang Al Azis, Al
Wahhab, Al Fattah, Al
Qayyum dan Al Hadi.

• Bersikap sesuai
dengan lima Asma
Allah (Asmaul Husna).

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian iman
kepada Malaikat Allah.

• Menyebutkan nama-
nama Malaikat dan
tugas-tugasnya.

• Menjelaskan sifat-sifat
Malaikat Allah.

• Membaca dalil naqli
tentang sifat-sifat
Malaikat Allah.

• Menjelaskan
perbedaan Malaikat
dengan makhluk ghaib
lainnya.

Iman kepada Malaikat
Allah.

Standar Kompetensi : Menerapkan akhlaqul karimah (akhlak yang mulia)
dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan
sehari-hari.

3.1. Siswa berhati lembut,
setia, kerja keras,
tekun, dan ulet.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian hati
lembut, setia, kerja
keras, tekun dan ulet.

• Membaca dan
mengartikan dalil
naqli tentang hati
lembut, setia kerja
keras, tekun dan
ulet.

Berhatti lembut, setia,
kerja keras, tekun, dan
ulet.
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3.2. Siswa berperilaku
sabar dan tawakal.

3.3. Siswa mampu
menghindari sifat
hasad, suuzhan,
khianat, dan jubun.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

• Menjelaskan manfaat
berhati lembut, setia,
kerja keras, tekun dan
ulet dalam kehidupan.

• Menunjukkan
semangat kerja keras.

• Menunjukkan
keuletan dalam
berusaha.

• Menunjukkan
ketekunan dalam
belajar.

• Menunjukkan hasil
kerja yang baik.

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian sabar dan
tawakal.

• Membaca dan
mengartikan dalil
naqli tentang sabar
dan tawakal.

• Menjelaskan fungsi
sabar dan tawakal
dalam kehidupan.

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian hasad,
suuzhan, khianat, dan
jubun.

• Membaca dan
mengartikan dalil
naqli tentang hasad,
suuzhan, khianat, dan
jubun.

• Menjelaskan akibat
negatif dari hasad,
suuzhan, khianat, dan
jubun dalam
kehidupan.

Sabar dan tawakal.

Hasad, suuzhan, khianat,
dan jubun.



22

Pendidikan Agama Islam

4.1. Siswa mampu
melakukan thaharah
(bersuci).

4.2. Siswa mampu
melakukan shalat
wajib.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

Siswa dapat:
• Menjelaskan macam-

macam najis dan
hadas dan cara
mensucikanya.

• Menjelaskan
pengertian wudu dan
hal-hal yang
membatalkannya.

• Menjelaskan
pengertian tayamum
dan hal-hal
membatalkannya.

• Menjelaskan pengertian
mandi besar dan cara-
caranya.

• Menunjukkan dalil
naqli dan aqli tentang
wudu dan tayamum.

• Mempraktikkan wudu
dan tayamum.

• Menjelaskan fungsi
thaharah (bersuci)
dalam kehidupan.

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian, hukum,
syarat wajib, syarat
sah, dan rukun shalat
serta hal-hal yang
membatalkannya.

• Mempraktikkan shalat
wajib, dzikir dan do’a
setelah shalat

• Menjelaskan arti
bacaan shalat wajib

• Membaca dalil naqli
dan aqli tentang shalat
wajib

Thaharah (bersuci).

Shalat wajib.

Standar Kompetensi : Menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-
hari.
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4.3. Siswa mampu
melakukan shalat
berjama’ah.

4.4. Siswa mampu
melakukan sujud
sahwi, tilawah, dan
syukur.

4.5. Siswa melakukan
shalat Jum’at.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

• Menjelaskan fungsi
shalat wajib dalam
kehidupan.

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian, hukum,
dan syarat-syarat
shalat berjama’ah.

• Membaca dan
mengartikan dalil
naqli dan aqli tentang
shalat berjama’ah.

• Mempraktikkan shalat
berjama’ah.

• Menjelaskan fungsi
shalat berjama’ah
dalam kehidupan.

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian, hukum,
dan sebab-sebab sujud
sahwi, tilawah, dan
syukur.

• Membaca dan
mengartikan dalil
naqli tentang sujud
sahwi, tilawah, dan
syukur.

• Mempraktikkan sujud
sahwi, tilawah, dan
syukur.

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian, hukum,
syarat wajib, dan
syarat sah mendirikan
shalat Jum’at serta
sunat-sunat dan hal-
hal yang menghalangi
shalat Jum’at.

Shalat berjama’ah.

Macam-macam sujud.

Shalat Jum’at.
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4.6. Siswa melakukan
shalat jama’ dan
qasar.

4.7. Siswa melakukan
macam-macam shalat
sunat.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

• Menunjukkan dalil
naqli dan aqli tentang
shalat Jum’at.

• Menunjukkan fungsi
shalat Jum’at dalam
kehidupan.

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian shalat jama’
dan qasar serta sebab-
sebabnya.

• Membaca dan
mengartikan dalil
naqli tentang shalat
jama’ dan qasar.

• Menjelaskan shalat-
shalat yang boleh
dijama’ dan diqasar.

• Menjelaskan shalat
jama’ taqdim dan jama’
takhir.

• Mempraktikkan shalat
jama’ taqdim dan jama’
takhir’.

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian shalat
sunat rawatib.

• Membaca dan
mengartikan dalil
naqli tentang shalat
sunat rawatib.

• Menjelaskan macam
dan waktu shalat sunat
rawatib.

• Mempraktikkan shalat
sunat rawatib.

• Menjelaskan
pengertian shalat
Idain.

Shalat jama’ dan qasar.

Shalat sunat rawatib dan
Idain.
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KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

• Membaca dan
mengartikan dalil
naqli tentang shalat
Idain.

• Mempraktikkan shalat
Idain.

5.1. Siswa mampu
mengambil manfaat
dari perkembangan
masyarakat Makkah
sebelum Islam datang.

5.2. Siswa mampu
mengambil manfaat
dari perkembangan
masyarakat Makkah
sesudah Islam datang.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

Siswa dapat:
• Menjelaskan

keberagamaan
masyarakat Makkah
sebelum Islam datang.

• Menjelaskan
kebudayaan
masyarakat Makkah
sebelum Islam datang.

• Mengambil manfaat
dari perkembangan
masyarakat Makkah
sebelum Islam.

Siswa dapat:
• Menjelaskan reaksi

masyarakat Makkah
terhadap kedatangan
Islam.

• Menjelaskan cara-cara
dakwah Rasulullah
SAW.

• Menyebutkan orang-
orang yang pertama
kali memeluk agama
Islam.

• Mengambil manfaat
dari dakwah
Rasulullah di Makkah.

Masyarakat Makkah
sebelum Islam datang.

Masyarakat Makkah
sesudah Islam datang.

Standar Kompetensi : Mengambil manfaat dari sejarah Islam tentang
keadaan masyarakat Makkah sebelum dan sesudah
Islam datang dalam kehidupan sehari-hari.
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KELAS : VIII

Membaca Al Quran dengan tartil (dilakasanakan pada setiap awal Pendidikan
Agama Islam selama 5-10 menit).

Standar Kompetensi : Mengamalkan ajaran Al Quran/Hadits dalam
kehidupan sehari-hari.

1.1. Siswa mampu
membaca,
mengartikan, dan
menyalin surat At
Tiin.

1.2. Siswa mampu
membaca,
mengartikan, dan
menyalin surat Al
Qadar.

1.3. Siswa mampu
menerapkan hukum
bacaan qalqalah, lam
dan ra’.

1.4. Siswa mampu
menerapkan hukum
bacaan Mad.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

Siswa dapat:
• Membaca surat At

Tiin.
• Mengartikan surat At

Tiin.
• Menyalin surat At

Tiin.

Siswa dapat:
• Membaca surat Al

Qadar.
• Mengartikan surat Al

Qadar.
• Menyalin surat Al

Qadar.

Siswa dapat:
• Menjelaskan bacaan

qalqalah.
• Menjelaskan bacaan

tafkhim dan tarqiq
pada huruf lam dan
ra’.

• Mempraktikkan
bacaan qaqalah,
tafkhim dan tarqiq
pada huruf lam dan ra’
dalam ayat-ayat
pilihan.

Siswa dapat:
• Menjelaskan bacaan

Mad.

Surat At Tiin.

Surat Al Qadar.

Hukum bacaaan
qalqalah, lam dan ra’.

Hukum bacaan Mad.
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1.5. Siswa mampu
membaca,
mengartikan, dan
menyalin hadits
tentang menuntut
ilmu.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

• Menyebutkan macam-
macam Mad.

• Mempraktikkan
bacaan Mad dalam
ayat-ayat pilihan.

Siswa dapat:
• Membaca hadits

tentang menuntut
ilmu.

• Mengartikan hadits
tentang menuntut ilmu.

• Menyalin hadits
tentang menuntut ilmu.

Hadits tentang menuntut
ilmu.

2.1. Siswa beriman kepada
Kitab-kitab Allah.

2.2. Siswa beriman kepada
Rasul Allah serta
memahami sifat dan
tugas-tugasnya.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

Siswa dapat:
• Menjelaskan pengertian

iman kepada Kitab-
kitab Allah.

• Menyebutkan macam-
macam Kitab-kitab
Allah dan Rasul yang
menerimanya.

• Menjelaskan Kitab-
kitab Allah sebagai
petunjuk bagi umat
manusia.

• Menjelaskan Al Quran
sebagai Kitab Suci
umat Islam.

• Menjelaskan
perbedaan antara kitab
dan suhuf.

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian iman
kepada Rasul Allah.

Iman kepada Kitab-kitab
Allah.

Iman kepada Rasul Allah.

Standar Kompetensi : Menerapkan aqidah Islam dalam kehidupan sehari-
hari.
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KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

• Menyebutkan nama-
nama Rasul Allah dan
sifat-sifatnya.

• Membaca dan
mengartikan dalil
naqli tentang iman
kepada Rasul Allah.

• Menjelaskan
perbedaan antara
Rasul Ulul Azmi
dengan Rasul Allah
lainnya.

• Menjelaskan fungsi
beriman kepada Rasul
Allah.

3.1. Siswa bertatakrama
dalam pergaulan
sehari-hari.

3.2. Siswa mampu
menghindari sifat
egois dan pemarah.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

Siswa dapat:
• Menjelaskan tata cara

bergaul dengan orang
tua/guru.

• Menjelaskan tata cara
bergaul dengan orang
yang lebih tua.

• Menjelaskan tata cara
bergaul dengan orang
yang lebih muda.

• Menjelaskan tata cara
bergaul dengan teman
sebaya.

• Menjelaskan tata cara
bergaul dengan lawan
jenis.

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian egois dan
pemarah.

Tata cara bergaul dengan
orang tua, guru, yang
lebih tua, teman sebaya,
dan lawan jenis.

Sifat egois dan pemarah.

Standar Kompetensi : Menerapkan akhlaqul karimah (akhlak yang mulia)
dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan
sehari-hari.
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3.3. Siswa mampu
menghindari sifat
dendam dan munafik.

3.4. Siswa bertatakrama
(beradab) dalam
kehidupan.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

• Menunjukkan dalil
naqli tentang egois
dan pemarah.

• Menjelaskan bahaya
egois dan pemarah
dalam kehidupan.

Siswa dapat:
• Mejelaskan pengertian

dendam dan munafik.
• Membaca dan

mengartikan dalil
naqli tentang dendam
dan munafik.

• Menjelaskan akibat
negatif dari sifat
dendam.

• Menjelaskan akibat
negatif dari sifat
munafik.

Siswa dapat:
• Menjelaskan tata

krama dalam
bepergian.

• Menjelaskan tata
krama dalam
berkendaraan.

• Menjelaskan tata
krama bertamu dan
menerima tamu.

• Menjelaskan tata
krama makan dan
minum.

Sifat dendam dan
munafik.

Tata krama dalam
kehidupan.

Standar Kompetensi : Menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-
hari.

4.1. Siswa melakukan
shalat tahiyatul masjid,
tarawih, dan witir.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian shalat

Shalat tahiyatul masjid,
tarawih, dan witir.
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4.2. Siswa melakukan
puasa wajib.

4.3. Siswa melakukan
zakat fitrah dan zakat
mal.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

tahiyatul masjid,
tarawih, dan witir.

• Menunjukkan dalil
naqli tentang shalat
Tahiyatul masjid,
tarawih, dan witir.

• Mempraktikkan shalat
tahiyatul masjid,
tarawih, dan witir.

• Menjelaskan fungsi
shalat tahiyatul
masjid, tarawih, dan
witir dalam
kehidupan.

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian, hukum,
syarat, rukun, dan hal-
hal yang membatalkan
puasa wajib.

• Membaca dan
menjelaskan arti dalil
naqli tentang puasa
wajib.

• Menjelaskan
perbedaan puasa
Ramadhan, Nazar, dan
Kifarat.

• Menjelaskan orang
yang dibolehkan tidak
puasa.

• Menjelaskan fungsi
puasa wajib dalam
kehidupan.

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian, hukum
dan syarat zakat
fitrah.

• Menjelaskan waktu-
waktu zakat fitrah.

Puasa wajib.

Zakat fitrah dan zakat
mal.
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4.4. Siswa melakukan
shalat sunat Dhuha.

4.5. Siswa melakukan
puasa sunnah Senin,
Kamis, Syawal, dan
Arafah.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

• Menjelaskan manfaat
zakat fitrah.

• Menjelaskan
pengertian, hukum,
syarat dan rukun zakat
mal.

• Membaca dan
mengartikan dalil
naqli tentang zakat
mal.

• Menyebutkan jenis
harta yang wajib
dizakatkan dan
nishabnya.

• Menjelaskan orang
yang berhak menerima
zakat.

• Menjelaskan manfaat
zakat dalam kehidupan.

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian, hukum
shalat Dhuha.

• Membaca dan
mengartikan dalil
naqli tentang shalat
Dhuha.

• Menjelaskan fungsi
shalat Dhuha dalam
kehidupan.

• Mempraktikkan shalat
Dhuha.

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian puasa
sunnah Senin, Kamis,
Syawal, dan Arafah.

• Menunjukkan dalil
naqli tentang puasa
sunnah Senin, Kamis,
Syawal, dan Arafah.

Shalat sunat Dhuha.

Puasa sunnah Senin,
Kamis, Syawal, dan
Arafah.
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4.6. Siswa menerapkan
ketentuan hukum
Islam tentang
makanan dan
minuman.

4.7. Siswa menerapkan
ketentuan hukum
Islam tentang
binatang yang
dihalalkan dan yang
diharamkan.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

• Menyebutkan fungsi
puasa sunnah Senin,
Kamis, Syawal, dan
Arafah.

• Mempraktikkan puasa
sunnah Senin Kamis,
Syawal, dan Arafah.

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian makanan
dan minuman yang
dihalalkan.

• Menjelaskan manfaat
makanan dan
meniman yang
dihalalkan.

• Menjelaskan makanan
dan minuman yang
diharamkan.

• Menjelaskan mudarat
makanan dan
minuman yang
diharamkan.

• Menerapkan
ketentuan tentang
makanan yang
dihalalkan dan yang
diharamkan.

Siswa dapat:
• Menyebutkan dan

menjelaskan jenis-
jenis binatang yang di
halalkan.

• Menjelaskan cara
menyembelih binatang
yang dihalalkan secara
tradisional dan
mekanik.

• Menjelaskan manfaat
binatang yang
dihalalkan.

Hukum Islam tentang
makanan dan minuman.

Hukum Islam tentang
binatang yang dihalalkan
dan yang diharamkan.
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KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

• Menyebutkan jenis-
jenis binatang yang
diharamkan.

• Menjelaskan bahaya
(mudarat) binatang
yang diharamkan.

• Menerapkan
ketentuan binatang
yang dihalalkan dan
yang diharamkan.

Standar Kompetensi : Mengambil manfaat dari sejarah Islam tentang
keadaan masyarakat Madinah sebelum dan sesudah
Islam datang dalam kehidupan sehari-hari.

5.1. Siswa mampu
mengambil manfaat
dari perkembangan
masyarakat Madinah
sebelum Islam datang
(sebelum hijrah).

5.2. Siswa mampu
mengambil manfaat
dari perkembangan
masyarakat Madinah
sesudah Islam datang
(sesudah hijrah).

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

Siswa dapat:
• Menjelaskan

keberagamaan
masyarakat Madinah
sebelum Islam datang.

• Menjelaskan kebudayaan
masyarakat Madinah
sebelum Islam datang.

• Mengambil manfaat
dari perkembangan
masyarakat Madinah
sebelum Islam.

Siswa dapat:
• Menjelaskan reaksi

masyarakat Madinah
terhadap kaum
muhajirin.

• Menjelaskan hubungan
antara Muhajirin
dengan Anshar.

• Menjelaskan
hubungan antara
kaum Muslim dengan
non-Muslim.

Masyarakat Madinah
sebelum Islam datang
(sebelum hijrah).

Masyarakat Madinah
sesudah Islam datang
(sesudah hijrah).
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5.3. Siswa memahami
penyiaran Islam
periode Madinah.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

• Menjelaskan toleransi
Islam terhadap agama
lain.

• Mengambil manfaat
dari perkembangan
masyarakat Madinah
sesudah Islam.

Siswa dapat:
• Menjelaskan peristiwa

terjadinya perjanjian
Hudaibiyah.

• Menjelaskan sebab-
sebab pembebasan
kota Makkah.

• Menjelaskan peristiwa
pembebasan kota
Makkah.

• Menceritakan
peperangan yang
terjadi setelah hijrah.

Penyiaran Islam periode
Madinah.
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KELAS : IX

Membaca Al Quran dengan tartil (dilakasanakan pada setiap awal Pendidikan
Agama Islam selama 5-10 menit)

Standar Kompetensi : Mengamalkan ajaran Al Quran/Hadits dalam
kehidupan sehari-hari.

1.1. Siswa mampu
membaca,
mengartikan, dan
menyalin surat Al
Qari’ah dan Alam
Nasyrah.

1.2. Siswa mampu
membaca,
mengartikan, dan
menyalin surat Al
Bayyinah.

1.3. Siswa mampu
menerapkan hukum
bacaan Waqaf.

1.4. Siswa mampu
menerapkan hukum
bacaan Idgham.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

Siswa dapat:
• Membaca surat Al

Qari’ah dan Alam
Nasyrah.

• Mengartikan surat Al
Qari’ah dan Alam
Nasyrah.

• Menyalin surat Al
Qari’ah dan Alam
Nasyrah.

Siswa dapat:
• Membaca surat Al

Bayyinah.
• Mengartikan surat Al

Bayyinah.
• Menyalin surat Al

Bayyinah.

• Menjelaskan
pengertian waqaf.

• Menjelaskan tanda-
tanda waqaf.

• Mempraktikkan
hukum bacaan waqaf
pada ayat-ayat pilihan.

• Menjelaskan
pengartian bacaan
Idgham.

• Menjelaskan macam-
macam Idgham.

• Mempraktikkan
bacaan Idgham.

Surat Al Qari’ah dan
Alam Nasyrah.

Surat Al Bayyinah.

Hukum bacaan Waqaf.

Hukum bacaan Idgham.
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1.5. Siswa mampu
membaca,
mengartikan, dan
menyalin hadits
tentang kebersihan.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

Siswa dapat:
• Membaca hadits

tentang kebersihan.
• Mengartikan hadits

tentang kebersihan.
• Menyalin hadits

tentang kebersihan.

Hadits tentang
kebersihan.

Standar Kompetensi : Menerapkan aqidah Islam dalam kehidupan sehari-
hari.

2.1. Siswa beriman kepada
hari akhir.

2.2. Siswa beriman kepada
beberapa hal yang
berhubungan dengan
hari akhir.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian hari akhir.
• Membaca dan

mengartikan dalil
naqli dan aqli tentang
hari akhir.

• Menceritakan
kehidupan hari akhir.

• Menjelaskan
kehidupan dunia yang
bersifat sementara.

• Menjelaskan fungsi
beriman kepada hari
akhir dalam
kehidupan.

Siswa dapat:
• Menceritakan kejadian

yang berkaitan dengan
hari akhir.

• Menjelaskan
pengertian alam
Barzah.

• Menjelaskan
pengertian yaumul
Ba’ats.

• Menjelaskan
pengertian yaumul
Mahsyar.

Iman kepada hari akhir.

Beberapa hal yang
berhubungan dengan
hari akhir.
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2.3. Siswa beriman kepada
adanya pembalasan
amal baik dan buruk.

2.4. Siswa beriman kepada
qadha’ dan qadar
Allah.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

• Menjelaskan
pengertian yaumul
Mizan.

Siswa dapat:
• Menceritakan adanya

perhitungan amal baik
dan buruk (hisab).

• Menjelaskan adanya
balasan amal baik dan
amal buruk.

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian qadha’ dan
qadar Allah.

• Membaca dan
mengartikan dalil
naqli tentang qadha’
dan qadar.

• Menjelaskan fungsi
beriman kepada qadha’
dan qadar Allah.

• Mengungkapkan
contoh-contoh qadha’
dan qadar Allah.

Adanya pembalasan amal
baik dan buruk.

Iman kepada qadha’ dan
qadar Allah.

Standar Kompetensi : Menerapkan akhlaqul karimah (akhlak yang mulia)
dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan
sehari-hari.

3.1. Siswa berperilaku
dengan sifat qana’ah
dan toleransi.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian qana’ah.
• Membaca dan

mengartikan dalil
naqli tentang qana’ah.

• Menjelaskan fungsi
qana’ah.

• Menjelaskan
pengertian toleransi.

Qana’ah dan toleransi.
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3.2. Siswa peduli terhadap
lingkungan.

3.3. Siswa menghindari
sifat takabur
(sombong).

3.4. Siswa menghindari
minuman keras
(khamer), narkoba,
dan sejenisnya.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

• Membaca dan
mengartikan dalil
naqli tentang toleransi.

• Mernjelaskan fungsi
toleransi.

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian
lingkungan.

• Menjelaskan fungsi
peduli terhadap
lingkungan.

• Menyebutkan manfaat
peduli terhadap
lingkungan.

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian takabur.
• Membaca dan

mengartikan dalil
naqli tentang takabur
(sombong).

• Menjelaskan akibat
negatif tentang
takabur (sombong).

• Menunjukkan sikap
menjauhi sifat takabur
dalam kehidupan.

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian minuman
keras (khamer), dan
narkoba.

• Membaca dan
mengartikan dalil
naqli tentang khamer
dan narkoba.

• Menyebutkan bahaya
penyalahgunaan
minuman keras,

Peduli terhadap
lingkungan.

Takabur (sombong).

Minuman keras
(khamer), narkoba, dan
sejenisnya.
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4.1. Siswa memahami
hukum Islam tentang
aqiqah dan qurban.

4.2. Siswa memahami
ibadah haji dan
umrah.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian, hukum,
syarat aqiqah dan
qurban.

• Membaca dan
mengartikan dalil
naqli tentang aqiqah
dan qurban.

• Menjelaskan tata cara
penyembelihan
hewan aqiqah dan
qurban.

• Menjelaskan fungsi
aqiqah dan qurban.

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian, hukum,
syarat, rukun, wajib,
serta sunah ibadah haji
dan umrah.

• Menjelaskan
larangan pada waktu
melaksanakan
ibadah haji dan
umrah.

• Membaca dan
mengartikan dalil
naqli tentang ibadah
haji dan umrah.

Aqiqah dan qurban.

Ibadah haji dan umrah.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

narkoba, dan
sejenisnya.

• Menunjukkan sikap
menjauhi minuman
keras dalam
kehidupan.

Standar Kompetensi : Menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-
hari.
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4.3. Siswa melakukan
shalat tahajud dan
istikharah.

4.4. Siswa melakukan
shalat jenazah.

4.5. Siswa memahami
pernikahan.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

• Menjelaskan pengertian
dan jenis dam.

• Menjelaskan fungsi
haji dan umrah.

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian shalat
tahajud dan istikharah.

• Menunjukan dalil
naqli tentang shalat
tahajud dan istikharah.

• Mempraktikan shalat
tahajud dan
istikharah.

• Menjelaskan fungsi
shalat tahajud dan
istikharah dalam
kehidupan.

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian dan hukum
shalat jenazah.

• Membaca dan
mengartikan dalil naqli
tentang shalat jenazah.

• Menjelaskan tata cara
shalat jenazah.

• Mempraktikkan shalat
jenazah.

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian, hukum,
syarat, dan rukun
pernikahan.

• Membaca dan
mengartikan dalil naqli
tentang pernikahan.

• Menjelaskan fungsi
pernikahan dalam
kehidupan.

Shalat tahajud dan
istikharah.

Shalat jenazah.

Pernikahan.
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5.1. Siswa mampu
mengambil manfaat
dari perkembangan
Islam pada masa
Khulafaur Rasyidin.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK

Siswa dapat:
• Menjelaskan

pengertian Khulafaur
Rasyidin.

• Menjelaskan
perkembangan Islam
pada masa Khalifah
Abu Bakar As Siddiq.

• Menjelaskan
perkembangan Islam
pada masa Khalifah
Umar bin Khattab.

• Menjelaskan
perkembangan Islam
pada masa Khalifah
Usman bin Affan.

• Menjelaskan
perkembangan Islam
pada masa Khalifah Ali
bin Abi Thalib.

• Mencontoh
keteladanan
perjuangan Khulafaur
Rasyidin.

Perkembangan Islam
pada masa Khulafaur
Rasyidin.

Standar Kompetensi : Mengambil manfaat dari perkembangan Islam pada
masa Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-
hari.
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Kutipan Pasal 44
Sanksi Pelanggaran Undang - undang Hak Cipta 1987

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau
memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau
barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah).


