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A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DAN BUDI PEKERTI SMALB TUNAGRAHITA

KELAS: X
Kompetensi

Sikap

Spiritual,

Kompetensi

Sikap

Sosial,

Kompetensi

Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan secara keseluruhan sebagai
berikut ini.
KOMPETENSI INTI 1

KOMPETENSI INTI 2

(SIKAP SPIRITUAL)

(SIKAP SOSIAL)

1. Menghargai dan menghayati

2. Menghayati dan mengamalkan

ajaran agama yang dianutnya

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

KOMPETENSI DASAR
1.1

Terbiasa membaca al-Qur’ān

KOMPETENSI DASAR
2.1

dengan baik

Menunjukan sikap rukun
sebagai implementasi
pemahaman makna Q.S. al¦ujurāt/49: 10

1.2

1.3

Meyakini bahwa Allah Swt.

2.2

Memiliki sikap adil dan

Maha adil dan bijaksana

bijaksana sebagai cerminan sifat

kepada semua makhluk-Nya

Allah Swt.: al-‘Adl dan al-¦akīm

Meyakini bahwa malaikat
adalah ciptaan Allah

2.3

Memiliki sikap hati-hati dalam
berbicara dengan guru dan
teman sebagai wujud keimanan
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kepada malaikat
1.4

Meyakini bahwa menuntut ilmu 2.4

Memiliki perilaku semangat

sebagai perintah Allah Swt. dan

dalam menuntut ilmu

rasul-Nya
1.5

1.6

Meyakini ibadah haji dan

2.5

Memiliki sikap disiplin dan tertib

umroh sebagai bagian dari

sebagai cerminan pelaksanaan

rukun Islam

ibadah haji dan umroh

Meyakini kebenaran kisah

2.6

Memiliki perilaku terpuji sebagai

perjuangan Nabi Muhammad

implementasi perjuangan Nabi

saw periode Mekkah

Muhammad saw periode Mekkah

KOMPETENSI INTI 3

KOMPETENSI INTI 4

(PENGETAHUAN)

(KETERAMPILAN)

3. Memahami, menerapkan,

4. Mengolah, menalar dan menyaji

menganalisis pengetahuan

dalam ranah konkrit dan ranah

faktual, konseptual, dan

abstrak terkait dengan

prosedural berdasarkan rasa

pengembangan dari yang

ingin tahunya tentang ilmu

dipelajarinya di sekolah secara

pengetahuan, teknologi, seni,

mandiri, dan mampu

budaya dan peradaban terkait

menggunakan metoda sesuai

fenomena dan kejadian, serta

kaidah keilmuan

menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan
bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah

KOMPETENSI DASAR
3.1

Memahami Q.S al–¦ujurāt

KOMPETENSI DASAR
4.1

/49:10 tentang Ukhuwwah

Melafalkan Q.S al–¦ujurāt/49 : 10
tentang Ukhuwwah Islāmiyyah

Islāmiyyah
3.2

Mengetahui makna sifat Allah
Swt.: al-‘Adl dan al-¦akīm

4.2

Melafalkan Asmāul ¦usna: al-‘Adl
dan al-¦akīm beserta artinya
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3.3

Mengenal makna iman kepada

4.3

malaikat Allah

Menunjukkan contoh sikap yang
mencerminkan beriman kepada
Malaikat-malaikat Allah Swt.

3.4

3.5

Memahami semangat menuntut 4.4

Menunjukan contoh perilaku

ilmu sebagai perintah Allah

yang mencerminkan semangat

Swt. dan rasul-Nya

menuntut ilmu

Memahami ketentuan ibadah

4.5

haji dan umrah

3.6

Memahami sejarah perjuangan

Mempraktikan ibadah haji dan
umroh

4.6

Menceritakan kisah perjuangan

Nabi Muhammad saw periode

Nabi Muhammad saw periode

Mekkah

Mekkah
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KELAS: XI
Kompetensi

Sikap

Spiritual,

Kompetensi

Sikap

Sosial,

Kompetensi

Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan secara keseluruhan sebagai
berikut ini.
KOMPETENSI INTI 1

KOMPETENSI INTI 2

(SIKAP SPIRITUAL)

(SIKAP SOSIAL)

1. Menghargai dan menghayati

2. Menghayati dan mengamalkan

ajaran agama yang dianutnya

perilaku jujur, disiplin,
tanggung jawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleransi,
damai), santun, responsif dan
proaktif dan menunjukkan
sebagai bagian dari solusi atas
berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan
alam serta dalam menempatkan
diri sebagai cerminan bangsa
dalam pergaulan dunia

KOMPETENSI DASAR
1.1

Terbiasa membaca al-Qur’ān

KOMPETENSI DASAR
2.1

dengan baik

Menunjukkan perilaku saling
menghargai antar sesama
sebagai implentasi pemahaman
Q.S al-Māidah/5 : 32

1.2

1.3

Meyakini bahwa Allah Swt.

2.2

Memiliki perilaku konsisten

telah mengutus para rasul-Nya

sebagai cerminan iman kepada

dengan membawa kebenaran

rasul sebagai teladan

Meyakini sikap berani

2.3

(syajā’ah) dalam membela

Menunjukan sikap syajā’ah
(berani membela kebenaran)

kebenaran sebagai perintah
Allah Swt.
1.4

Menerapkan ketentuan shalat
jenazah sesuai syari’at Islam

2.4

Menunjukan perilaku tanggung
jawab sebagai implementasi
pemahaman ketentuan ¡alat
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jenazah
1.5

Menyakini kebenaran kisah

2.5

Menunjukan sikap tolong

perjuangan Nabi Muhammad

menolong sebagai implementasi

periode Madinah

pemahaman makna sejarah
perjuangan Nabi Muhammad
saw periode Madinah

KOMPETENSI INTI 3

KOMPETENSI INTI 4

(PENGETAHUAN)

(KETERAMPILAN)

3. Memahami, menerapkan, dan

4. Mengolah, menalar, dan menyaji

menganalisis pengetahuan

dalam ranah konkrit dan ranah

faktual, konseptual, prosedural

abstrak terkait dengan

dan metakognitif berdasarkan

pengembangan dari yang

rasa ingin tahunya tentang

dipelajarinya di sekolah secara

ilmu pengetahuan, teknologi,

mandiri, bertindak secara efektif

seni, budaya dan humaniora

dan kreatif, serta mampu

dengan wawasan

menggunakan metode sesuai

kemanusiaan, kebangsaan,

kaidah keilmuan

kenegaraan, dan peradaban
terkait fenomena dan kejadian
yang spesifik sesuai dengan
bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah

KOMPETENSI DASAR
3.1

Mengetahui makna Q.S al-

KOMPETENSI DASAR
4.1

Māidah/5 : 32 tentang saling

Melafalkan Q.S al-Māidah/5 : 32
beserta artinya

menghargai antar sesama
dalam kehidupan sehari-hari
3.2

Memahami makna iman

4.2

kepada Rasul Allah Swt
3.3

Memahami makna syaja’ah
(berani membela kebenaran)

Melafalkan nama-nama Rasul
Allah Swt.

4.3

Menampilkan contoh perilaku
syaja’ah (berani membela
kebenaran)
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KOMPETENSI DASAR
3.4

Memahami ketentuan ¡alat

KOMPETENSI DASAR
4.4

jenazah sesuai syari’at Islam
3.5

Memahami sejarah perjuangan

Mempraktikan pelaksanaan ¡alat
jenazah

4.5

Menceritakan kisah perjuangan

Nabi Muhammad saw periode

Nabi Muhammad saw periode

Madinah

Madinah
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KELAS: XII
Kompetensi

Sikap

Spiritual,

Kompetensi

Sikap

Sosial,

Kompetensi

Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan secara keseluruhan sebagai
berikut ini.
KOMPETENSI INTI 1

KOMPETENSI INTI 2

(SIKAP SPIRITUAL)

(SIKAP SOSIAL)

1. Menghayati dan mengamalkan

2. Menghayati dan mengamalkan

ajaran agama yang dianutnya

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

KOMPETENSI DASAR
1.1

Terbiasa membaca al-Qur’ān

KOMPETENSI DASAR
2.1

dengan baik

Menunjukan sikap bersyukur
sebagai implementasi dari
pemahaman makna Q.S
Luqmān/31: 14

1.2

1.3

Meyakini bahwa Allah Swt.

2.2

Memiliki sikap apresiatif dan

Maha Menyukuri dan Maha

pemaaf sebagai cerminan as-

Pengampun

Syakūr dan al-Ghafūr

Meyakini Allah menciptakan

2.3

Hari Akhir

Memiliki sikap yang
mencerminkan keimanan
kepada Hari Akhir

1.4

Meyakini kerja keras sebagai

2.4

Memiliki perilaku kerja keras

perintah Allah Swt. dan Rasul-

dalam berusaha sebagai wujud

Nya

keimanan kepada Qa«a dan
Qadar
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1.5

Meyakini kebenaran ketentuan

2.5

Menunjukan sikap patuh dan

pernikahan berdasarkan

taat sebagai implementasi dari

syari’at Islam

pemahaman ketentuan
pernikahan dalam Islam

1.6

Menerima kebenaran sejarah

2.6

Menunjukan sikap rukun

perkembangan Islam di

sebagai implementasi dari

Indonesia

pemahaman sejarah
perkembangan Islam di
Indonesia

KOMPETENSI INTI 3

KOMPETENSI INTI 4

(PENGETAHUAN)

(KETERAMPILAN)

3. Memahami, menerapkan,

4. Mengolah, menalar, menyaji,

menganalisis dan mengevaluasi

dan mencipta dalam ranah

pengetahuan faktual,

konkrit dan ranah abstrak

konseptual, prosedural dan

terkait dengan pengembangan

metakognitif berdasarkan rasa

dari yang dipelajarinya di

ingin tahunya tentang ilmu

sekolah secara mandiri serta

pengetahuan, teknologi, seni,

bertindak secara efektif dan

budaya dan humaniora dengan

kreatif dan mampu

wawasan kemanusiaan,

menggunakan metode sesuai

kebangsaan, kenegaraan dan

kaidah keilmuan

peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian serta
menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan
bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah

KOMPETENSI DASAR
3.1

Mengetahui makna Q.S
Luqmān/31: 14 tentang
bersyukur kepada Allah Swt.

KOMPETENSI DASAR
4.1

Melafalkan Q.S Luqmān/31: 14
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3.2

Mengetahui arti Sifat Allah

4.2

Swt.: as-Syakūr dan al-Ghafūr

3.3

Mengetahui macam kiamat

Menunjukkan contoh sifat Allah
Swt.: as-Syakūr dan al-Ghafūr

4.3

Menunjukkan sikap yang
mencerminkan keimanan
kepada Hari Akhir

3.4

Mengetahui manfaat kerja

4.4

Menunjukan contoh perilaku

keras dalam kehidupan sehari-

kerja keras dalam kehidupan

hari sebagai wujud keimanan

sehari-hari sebagai wujud

kepada Qa«a dan Qadar

keimanan kepada Qa«a dan
Qadar

3.5

Memahami ketentuan

4.5

pernikahan dalam Islam

Mendemonstrasikan melalui
sosio drama tentang ketentuan
pernikahan dalam Islam

3.6

Mengetahui sejarah

4.6

Menceritakan sejarah

perkembangan Islam di

perkembangan Islam di

Indonesia

Indonesia

