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A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN AGAMA

ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMPLB TUNAGRAHITA
KELAS: VII
Kompetensi

Sikap

Spiritual,

Kompetensi

Sikap

Sosial,

Kompetensi

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

KOMPETENSI INTI 2

(SIKAP SPIRITUAL)

(SIKAP SOSIAL)

1. Menghargai dan menghayati

2. Menunjukkan perilaku jujur,

ajaran agama yang dianutnya

disiplin, tanggung jawab, peduli
(toleransi, gotong royong),
santun, percaya diri, dalam
berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan
alam dalam jangkauan
pergaulan dan keberadaanya

KOMPETENSI DASAR
1.1 Terbiasa membaca al-Qur’ān

KOMPETENSI DASAR
2.1

dengan baik

Menunjukan sikap mau
menolong antar sesama sebagai
implementasi pemahaman Q.S.
an-Na¡r

1.2 Meyakini bahwa Allah Maha

2.2

Melihat

Menunjukkan perilaku teliti
sebagai wujud keyakinan bahwa
Allah Maha Melihat

1.3 Beriman kepada Malaikat-

2.3

malaikat Allah Swt.

Menampilkan perilaku disiplin
sebagai cerminan makna iman
kepada malaikat

1.4 Meyakini perilaku ulet dan

2.4

Menunjukan sikap ulet dan

sabar dalam usaha untuk

sabar dalam usaha untuk

meraih ri«ā Allah Swt.

meraih ri«ā Allah Swt.

1.5 Terbiasa melaksanakan ¡alat

2.5

wajib awal waktu.

Menampilkan perilaku
bertanggungjawab sebagai
implementasi pengenalan
keutamaan ¡alat wajib awal
waktu

1.6 Meyakini kisah keteladanan

2.6

Menampilkan perilaku sabar
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sifat sabar dan gigih Nabi

dan gigih sebagai implementasi

Muhammad saw dalam

pemahaman kisah keteladanan

berdakwah

sifat sabar dan gigih Nabi
Muhammad saw dalam
berdakwah

KOMPETENSI INTI 3

KOMPETENSI INTI 4

(PENGETAHUAN)

(KETERAMPILAN)

3. Memahami pengetahuan

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji

(faktual, konseptual, dan

dalam ranah konkrit

prosedural) berdasarkan rasa

(menggunakan, mengurai,

ingin tahu tentang ilmu

merangkai, memodifikasi, dan

pengetahuan, teknologi, seni,

membuat) dan ranah abstrak

budaya terkait fenomena dan

(menulis, membaca, menghitung,

kejadian tampak mata

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

KOMPETENSI DASAR
3.1

Mengenal Q.S an-Na¡r

KOMPETENSI DASAR
4.1

Melafalkan Q.S an-Na¡r dengan
baik

3.2

Memahami bahwa Allah

4.2

Maha Melihat

Menyajikan contoh perilaku
teliti sebagai wujud keimanan
bahwa Allah Maha Melihat

3.3

3.4

3.5

Memahami makna disiplin

4.3

dalam keluarga dan sekolah

disiplin yang mencerminkan

sebagai wujud iman kepada

iman kepada malaikat Allah

malaikat

Swt.

Mengenal keutamaan sikap

4.4

Menunjukan contoh perilaku

ulet dan sabar dalam meraih

ulet dan sabar dalam meraih

ri«ā Allah Swt.

ri«ā Allah Swt.

Mengenal keutamaan ¡alat

4.5

wajib awal waktu
3.6

Menyajikan contoh perilaku

Mengenal kisah keteladanan

Mempraktikan ¡alat wajib awal
waktu

4.6

Menunjukan contoh perilaku

sifat sabar dan gigih Nabi

sabar dan gigih Nabi

Muhammad saw

Muhammad saw dalam
berdakwah
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KELAS: VIII
Kompetensi

Sikap

Spiritual,

Kompetensi

Sikap

Sosial,

Kompetensi

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

KOMPETENSI INTI 2

(SIKAP SPIRITUAL)

(SIKAP SOSIAL)

1. Menghargai dan menghayati

2. Menunjukkan perilaku jujur,

ajaran agama yang dianutnya

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

KOMPETENSI DASAR
1.1 Terbiasa membaca al-Qur’ān

KOMPETENSI DASAR
2.1

dengan baik

Menunjukkan perilaku gemar
membaca sebagai implementasi
pemahaman makna Q.S. al‘Alaq/97:1-5

1.2 Meyakini adanya Hari Akhir

2.2

Menunjukkan perilaku mawas

sebagai implementasi dari

diri yang mencerminkan iman

pemahaman makna rukun

kepada Hari Akhir

Iman
1.3 Melaksanakan ketentuan

2.3

Menunjukan perilaku beretika

syari’at Islam dalam bergaul

dalam bergaul dengan ma¥ram

dengan ma¥ram dan bukan

dan bukan ma¥ram di sekolah

ma¥ram

dan di rumah sesuai syari’at
Islam

1.4 Melaksanakan ibadah puasa

2.4

sesuai ketentuan syari’at Islam

Menunjukan sikap sabar dan
menahan diri sebagai
implementasi pemahaman
keutamaan ibadah puasa

1.5 Meyakini kebenaran kisah

2.5

Menampilkan sikap rela

keteladan Nabi Ibrahim a.s dan

berkorban sebagai implementasi

Nabi Ismail a.s

pemahaman kisah keteladanan
Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail
a.s
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KOMPETENSI INTI 3

KOMPETENSI INTI 4

(PENGETAHUAN)

(KETERAMPILAN)

3. Memahami pengetahuan

4. Mengolah, menyaji dan menalar

(faktual, konseptual dan

dalam ranah konkrit

prosedural) berdasarkan rasa

(menggunakan, mengurai,

ingin tahu tentang ilmu

merangkai, memodifikasi, dan

pengetahuan, teknologi, seni,

membuat) dan ranah abstrak

budaya terkait fenomena dan

(menulis, membaca, menghitung,

kejadian tampak mata

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

KOMPETENSI DASAR
3.1

Mengenal makna Q.S al-

KOMPETENSI DASAR
4.1

Melafalkan Q.S al-‘Alaq/96: 1-5

4.2

Menunjukkan contoh hikmah

‘Alaq/97:1-5
3.2

Mengenal hikmah beriman
kepada Hari Akhir

perilaku beriman kepada Hari
Akhir

3.3

Mengenal etika bergaul

4.3

Menunjukkan contoh etika

dengan ma¥ram dan bukan

bergaul dengan ma¥ram dan

ma¥ram

bukan ma¥ram sesuai syari’at
Islam

3.4

Mengenal keutamaan dan

4.4

ketentuan ibadah puasa

Mempraktikkan ibadah puasa
sesuai ketentuan syari’at Islam.

sesuai syari’at Islam.
3.5

Mengenal kisah

4.5

Menceritakan kisah keteladan

keteladananan Nabi Ibrahim

Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail

a.s dan Nabi Ismail a.s

a.s
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KELAS: IX
Kompetensi

Sikap

Spiritual,

Kompetensi

Sikap

Sosial,

Kompetensi

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

KOMPETENSI INTI 2

(SIKAP SPIRITUAL)

(SIKAP SOSIAL)

1. Menghargai dan menghayati

2. Menghargai dan menghayati

ajaran agama yang dianutnya

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

KOMPETENSI DASAR
1.1

Terbiasa membaca al-Qur’ān

KOMPETENSI DASAR
2.1

dengan baik

Menunjukkan perilaku peduli
sebagai implementasi
pemahaman makna Q.S alMāūn/107

1.2

Meyakini hikmah beriman

2.2

Menunjukkan perilaku berserah

kepada Qa«a dan Qadar

diri kepada Allah yang

sebagai implementasi dari

mencerminkan iman kepada

pemahaman makna Rukun

Qa«a dan Qadar

Iman
1.3

Meyakini sikap patuh, ikhlas

2.3

Menampilkan perilaku patuh,

dan sabar dalam ketaatan

ikhlas dan sabar dalam ketaatan

beribadah kepada Allah Swt.

beribadah kepada Allah Swt.

sebagai ajaran Islam
1.3

Meyakini ibadah haji, umroh

2.3

Menampilkan perilaku empati

dan qurban sebagai ajaran

dan peduli sosial sebagai

Islam

implementasi pemahaman
makna ibadah haji, umroh dan
qurban

1.4

Meyakini kebenaran kisah
keteladanan Nabi Daud a.s

2.4

Menampilkan perilaku berani
membela kebenaran sebagai
implementasi pemahaman kisah
keteladanan Nabi Daud a.s
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KOMPETENSI INTI 3

KOMPETENSI INTI 4

(PENGETAHUAN)

(KETERAMPILAN)

3. Memahami dan menerapkan
pengetahuan
konseptual

4. Mengolah, menyaji dan menalar

(faktual,
dan

dalam ranah konkrit

prosedural

(menggunakan, mengurai,

berdasarkan rasa ingin tahu

merangkai, memodifikasi, dan

tentang

membuat) dan ranah abstrak

ilmu

teknologi,
terkait

pengetahuan,

seni,

budaya

fenomena

(menulis, membaca, menghitung,

dan

menggambar, dan mengarang)

kejadian tampak mata

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

KOMPETENSI DASAR
3.1

Mengenal makna Q.S al-

KOMPETENSI DASAR
4.1

Māūn/107
3.2

Mengenal hikmah beriman

dengan baik
4.2

kepada Qa«ā dan Qadar
3.3

3.4

Mengenal keutamaan sikap

Melafalkan Q.S al-Māūn/107
Menunjukan contoh hikmah
beriman kepada Qa«ā dan Qadar

4.3

Menunjukan contoh perilaku

patuh, ikhlas dan sabar

patuh, ikhlas dan sabar dalam

dalam ketaatan beribadah

ketaatan beribadah kepada Allah

kepada Allah Swt.

Swt.

Mengenal keutamaan ibadah

4.4

haji, umrah dan qurban

Menunjukan contoh perilaku
empati dan peduli sosial sebagai
implementasi pemahaman
makna ibadah haji, umroh dan
qurban

3.5

Mengenal kisah keteladanan
Nabi Daud a.s

4.5

Menceritakan kisah keteladanan
Nabi Daud a.s

