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A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMALB TUNADAKSA
KELAS: X
Kompetensi

Sikap

Spiritual,

Kompetensi

Sikap

Sosial,

Kompetensi

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

KOMPETENSI INTI 2

(SIKAP SPIRITUAL)

(SIKAP SOSIAL)

1. Menerima, menjalankan dan

2. Menunjukkan perilaku jujur,

menghargai ajaran agama yang

disiplin, tanggung jawab, santun,

dianutnya

peduli, dan percaya diri dalam
berinteraksi dengan keluarga,
teman, guru dan tetangganya
serta cinta tanah air

KOMPETENSI DASAR
1.1 Terbiasa membaca al-Qur’ān
dengan baik

KOMPETENSI DASAR
2.1 Menunjukan perilaku rukun
sebagai implementasi dari
pemahaman makna Q.S. al¦ujurāt/49: 10

1.2 Meyakini bahwa Allah Maha
Memelihara dan Maha Adil

2.2 Memiliki perilaku memberi rasa
aman dan adil sebagai
implementasi dari pemahaman
makna Asmāul Husna: al-Wakīl
dan al-‘Adl

1.3 Meyakini keberadaan Malaikatmalaikat Allah Swt.

2.3 Menunjukkan perilaku disiplin,
jujur dan bertanggung jawab
sebagai implementasi beriman
kepada Malaikat-malaikat Allah
Swt.

1.4 Meyakini bahwa menuntut ilmu
sebagai perintah Allah Swt. dan

2.4 Menunjukan perilaku semangat
menuntut ilmu

rasul-Nya
1.5 Meyakini haji dan umrah adalah
perintah Allah Swt.

2.5 Menunjukan perilaku peduli
sosial sebagai implementasi dari
pemahaman makna ibadah haji
dan umrah

1.6 Meyakini kebenaran perjuangan

2.6 Menunjukkan perilaku semangat
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dawah Nabi Muhammad saw

berjuang sebagai implementasi

periode Mekah

dari pemahaman makna sejarah
perjuangan Nabi Muhammad
saw periode Mekah

3.

KOMPETENSI INTI 3

KOMPETENSI INTI 4

(PENGETAHUAN)

(KETERAMPILAN)

Memahami pengetahuan faktual

4.

Menyajikan pengetahuan faktual

dan konseptual dengan cara

dan konseptual dalam bahasa

menyimak, menanya dan

(lisan/ tulis/isyarat) yang jelas,

mencoba berdasarkan rasa

sistematis, logis dan kritis,

ingin tahu tentang dirinya,

dalam karya yang estetis, dalam

makhluk ciptaan Tuhan dan

gerakan yang mencerminkan

kegiatannya, dan benda-benda

anak sehat, dan dalam tindakan

yang dijumpainya di rumah, di

yang mencerminkan perilaku

sekolah dan tempat bermain

anak beriman dan berakhlak
mulia

KOMPETENSI DASAR
3.1 Memahami makna Q.S. al-

KOMPETENSI DASAR
4.1 Melafalkan bacaan Q.S. al-

¦ujurāt/49: 10 tentang

¦ujurāt/49: 10 tentang

Ukhuwwah Islāmiyyah

Ukhuwwah Islāmiyyah dengan
baik

3.2 Memahami makna Asmāul
¦usna: al-Wakīl dan al- ‘Adl

4.2 Melafalkan bacaan Asmāul
¦usna: al-Wakīl dan al- ‘Adl
beserta artinya.

3.3 Memahami makna beriman

4.3. Menunjukkan contoh perilaku

kepada Malaikat-malaikat Allah

yang mencerminkan beriman

Swt.

kepada Malaikat-malaikat Allah
Swt.

3.4 Memahami makna semangat

4.4 Menunjukan contoh perilaku

menuntut ilmu sebagai perintah

yang mencerminkan semangat

Allah Swt. dan rasul-Nya

menuntut ilmu

3.5 Memahami ketentuan ibadah
haji dan umrah
3.6 Memahami sejarah perjuangan

4.5 Mempraktikan ibadah haji dan
umrah
4.6 Menceritakan sejarah

Nabi Muhammad saw periode

perjuangan Nabi Muhammad

Mekkah

saw periode Mekkah
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KELAS XI
Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi
Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini.
KOMPETENSI INTI 1

KOMPETENSI INTI 2

(SIKAP SPIRITUAL)

(SIKAP SOSIAL)

1. Menerima, menjalankan dan

2. Menunjukkan perilaku jujur,

menghargai ajaran agama yang

disiplin, tanggung jawab, santun,

dianutnya

peduli dan percaya diri dalam
berinteraksi dengan keluarga,
teman, guru dan tetangganya
serta cinta tanah air

KOMPETENSI DASAR
1.1 Terbiasa membaca al-Qur’ān

KOMPETENSI DASAR
2.1

dengan baik

Menunjukan perilaku taat
peraturan sebagai implementasi
dari pemahaman makna Q.S. alMāidah/5: 32

1.2 Meyakini Allah Swt. Maha Mulia

2.2 Memiliki perilaku santun dan

dan Allah Swt. Maha

memberi rasa aman sebagai

Mengamankan

implementasi dari pemahaman
makna Asmāul ¦usna: al-Karīm
dan al-Mu’min

1.3 Meyakini adanya Kitab-kitab
suci Allah Swt.

2.3

Memiliki perilaku peduli

kepada orang lain dengan saling
menasehati sebagai cerminan
beriman kepada Kitab-kitab Allah
Swt.

1.4 Meyakini adanya Rasul-rasul

2.4

Allah Swt.

Menunjukkan perilaku saling
menolong sebagai cerminan
beriman kepada Rasul-rasul Allah
Swt.

1.5 Meyakini perilaku berani

2.5 Menunjukan perilaku syaja’ah

(syaja’ah) dalam membela

(berani membela kebenaran)

kebenaran sebagai perintah
Allah
1.6 Menerapkan ketentuan ¡alat
jenazah sesuai syari’at Islam

2.6

Menunjukan perilaku tanggung
jawab sebagai implementasi
pemahaman makna ketentuan
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¡alat jenazah
1.7 Meyakini kebenaran perjuangan

2.7

Menunjukan sikap tolong

da’wah Nabi Muhammad saw

menolong sebagai implementasi

periode Madinah

dari pemahaman makna sejarah
perjuangan Nabi Muhammad saw
periode Madinah

KOMPETENSI INTI 3

KOMPETENSI INTI 4

(PENGETAHUAN)

(KETERAMPILAN)

3. Memahami pengetahuan factual

4. Menyajikan pengetahuan faktual

dan konseptual dengan cara

dan konseptual dalam bahasa

menyimak, menanya dan

(lisan/ tulis/isyarat) yang jelas,

mencoba berdasarkan rasa ingin

sistematis, logis dan kritis, dalam

tahu tentang dirinya, makhluk

karya yang estetis, dalam gerakan

ciptaan Tuhan dan kegiatannya

yang mencerminkan anak sehat

dan benda-benda yang

dan dalam tindakan yang

dijumpainya di rumah, di sekolah

mencerminkan perilaku anak

dan tempat bermain

beriman dan berakhlak mulia

KOMPETENSI DASAR
3.1 Memahami makna Q.S. al-

KOMPETENSI DASAR
4.1 Melafalkan bacaan Q.S. al-

Māidah/5: 32 tentang bahaya

Māidah/5: 32 tentang

tindak kekerasan

menghindari dari tindak
kekerasan dengan baik

3.2 Memahami Asmāul ¦usna: al-

4.2 Melafalkan bacaan Asmāul

Karīm dan al-Mu’min

¦usna: al-Karīm dan al-Mu’min
beserta artinya

3.3 Memahami makna iman kepada
Kitab-kitab Allah Swt.

4.3.

Menunjukkan contoh perilaku
yang merupakan cerminan dari
beriman kepada Kitab-kitab suci
Allah Swt.

3.4 Memahami makna iman kepada
Rasul-rasul Allah Swt.

4.4. Menunjukkan contoh perilaku
yang merupakan cerminan dari
beriman kepada Rasul-rasul
Allah Swt.

3.5 Memahami manfaat syaja’ah

4.5 Menunjukkan contoh perilaku
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KOMPETENSI DASAR

KOMPETENSI DASAR

(berani membela kebenaran)

berani membela kebenaran
(syaja’ah)

3.6 Memahami ketentuan ¡alat
jenazah dalam syari’at Islam
3.7

Memahami sejarah perjuangan

4.6 Mempraktikkan tata cara ¡alat
jenazah sesuai syari’at Islam
4.7 Menceritakan sejarah

Nabi Muhammad saw periode

perjuangan Nabi Muhammad

Madinah

saw periode Madinah
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KELAS: XII
Kompetensi

Sikap

Spiritual,

Kompetensi

Sikap

Sosial,

Kompetensi

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

KOMPETENSI INTI 2

(SIKAP SPIRITUAL)

(SIKAP SOSIAL)

1. Menghargai dan menghayati

2.

ajaran agama yang dianutnya

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

KOMPETENSI DASAR
1.1 Terbiasa membaca al-Qur’ān

KOMPETENSI DASAR
2.1 Menunjukan perilaku taat

dengan baik

beribadah dan bersyukur
sebagai implementasi dari
pemahaman makna Q.S.
Luqmān/31: 14

1.2 Meyakini Allah Swt. Maha

2.2 Memiliki sifat santun dan

Penghimpun dan Maha Akhir

memberi rasa aman sebagai
implementasi dari pemahaman
makna Asmāul Husna: as-Syakūr
dan al-Akhīr

1.3 Meyakini terjadinya Hari Akhir

2.3 Berperilaku jujur, bertanggung
jawab dan adil sesuai dengan
keimanan kepada Hari Akhir

1.4 Meyakini adanya Qa«ā dan
Qadar Allah Swt.

2.4.

Berperilaku optimis, ikhtiar
dan tawakal sebagai
implementasi beriman kepada
Qa«ā dan Qadar Allah Swt.

1.5 Meyakini kerja keras sebagai
perintah Allah Swt. dan Rasul-

2.5 Menunjukan perilaku kerja keras
dalam kehidupan sehari-hari

Nya
1.6 Meyakini kebenaran ketentuan
pernikahan berdasarkan syari’at

2.6 Menunjukkan perilaku patuh
dan taat sebagai implementasi
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Islam

dari pemahaman makna
ketentuan pernikahan dalam
Islam

1.7 Meyakini kebenaran sejarah

2.7 Menunjukan perilaku rukun

perkembangan Islam di

sebagai implementasi dari

Indonesia

pemahaman sejarah
perkembangan Islam di
Indonesia

3.

KOMPETENSI INTI 3

KOMPETENSI INTI 4

(PENGETAHUAN)

(KETERAMPILAN)

Memahami pengetahuan

4.

Mencoba, mengolah dan

(faktual, konseptual dan

menyajikan dalam ranah konkret

prosedural) berdasarkan rasa

(menggunakan, mengurai,

ingin tahunya tentang ilmu

merangkai, memodifikasi, dan

pengetahuan, teknologi, seni,

membuat) dan ranah abstrak

budaya terkait fenomena dan

(menulis, membaca, menghitung,

kejadian nyata dalam kehidupan

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

KOMPETENSI DASAR
3.1 Memahami makna Q.S.

KOMPETENSI DASAR
4.1 Melafalkan bacaan Q.S. Luqmān

Luqmān/31: 14 bersyukur

/31: 14 tentang bersyukur

kepada Allah Swt. serta berbuat

kepada Allah Swt. serta berbuat

baik kepada sesama manusia

baik kepada sesama manusia
dengan benar

3.2 Memahami makna Asmāul

4.2 Melafalkan bacaan Asmāul

Husna: as- Syakūr dan al-Akhīr

Husna: as-Syakūr dan al-Akhīr
beserta artinya

3.3 Memahami dan mengevaluasi
makna iman kepada Hari Akhir

4.3.

Menyajikan contoh perilaku
jujur sebagai implementasi
beriman kepada Hari Akhir

3.4 Memahami makna iman kepada

4.4 Menyajikan contoh perilaku
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KOMPETENSI DASAR
Qa«ā dan Qadar

KOMPETENSI DASAR
optimis, berikhtiar, dan tawakal
sebagai implementasi kaitan
antara beriman kepada Qa«ā dan
Qadar Allah Swt.

3.5 Memahami makna kerja keras

4.5 Menunjukan contoh perilaku
kerja keras dalam kehidupan
sehari-hari

3.6 Memahami ketentuan
pernikahan dalam Islam
3.7 Memahami sejarah

4.6 Memperagakan praktik
pernikahan dalam Islam
4.7 Menceritakan sejarah

perkembangan Islam di

perkembangan Islam di

Indonesia

Indonesia

