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

Sikap

Spiritual,

Kompetensi

Sikap

Sosial,

Kompetensi

Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini.

1.

KOMPETENSI INTI 1

KOMPETENSI INTI 2

(SIKAP SPIRITUAL)

(SIKAP SOSIAL)

Menghayati dan mengamalkan

2. Menghayati dan mengamalkan

ajaran agama yang dianutnya

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

KOMPETENSI DASAR
1.1

Terbiasa melafalkan al-Qur’ān

KOMPETENSI DASAR
2.1

dengan baik

Memiliki sikap berlindung
kepada Allah Swt. dari
kejahatan sebagai cerminan
dari pemahaman Q.S. al
Falaq

1.2

Menerima keberadaan malaikat

2.2

Allah

Memiliki kehati-hatian dalam
berbicara dan berperilaku
terhadap teman sebagai
wujud iman kepada malaikat

1.3

Menerima perilaku pemaaf dan 2.3

Memiliki sikap pemaaf dan

adil sebagai wujud pemahaman

adil sebagai cerminan iman

Allah al-Ghafūr dan al-‘Adl

terhadap orang-orang di
lingkungannya

1.4

Menunaikan ¡alat Jum’at

2.4

Memiliki kepatuhan dalam
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dengan tertib
1.5

Menerima kebenaran kisah

kegiatan ¡alat Jum’at
2.5

Memiliki sikap teguh

Abu Bakar a¡-¢iddiq ra sebagai

pendirian (istiqāmah) dari

sahabat Nabi Muhammad saw

keteladanan kisah Abu
Bakar a¡-¢iddiq ra sebagai
sahabat Nabi Muhammad
saw

3.

KOMPETENSI INTI 3

KOMPETENSI INTI 4

(PENGETAHUAN)

(KETERAMPILAN)

Memahami, menerapkan,

4. Mengolah, menalar, dan

menganalisis pengetahuan

menyaji dalam ranah konkrit

faktual, konseptual, prosedural

dan ranah abstrak terkait

berasarkan rasa ingin tahunya

dengan pengembangan dari

tentang ilmu pengetahuan,

yang dipelajarinya di sekolah

teknologi, seni, budaya, dan

secara mandiri dan mampu

humaniora dengan wawasan

menggunakan metode sesuai

kemanusiaan, kebangsaan

kaidah keilmuan

kenegaraan dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan
pengetahuan kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk
memecahkan masalah

KOMPETENSI DASAR
3.1

Mengenal Q.S. al-Falaq dan

KOMPETENSI DASAR
4.1

makna kandungannya
3.2

3.3

Mengenal makna iman kepada

Falaq
4.2

Mencontoh perilaku iman

Malaikat-malaikat Allah

kepada Malaikat- malaikat

berdasarkan pengamatan

Allah berdasarkan

terhadap dirinya dan alam

pengamatan terhadap

sekitar

dirinya dan alam sekitar

Mengenal Asmāul ¦usna: al-

4.3

Ghafūr dan al-‘Adl
3.4

Melafalkan bacaan Q.S. al

Mengenal tata cara ¡alat Jum’at

Melafalkan Asmāul ¦usna:
al-Ghafūr dan al-‘Adl

4.4

Mempraktikkan tata cara
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¡alat Jum’at
3.5

Mengenal keteladanan sikap

4.5

Mencontoh perilaku

istiqāmah dari kisah Abu

istiqāmah dari kisah Abu

Bakar a¡-¢iddiq

Bakkar a¡-¢iddiq
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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. Menghayati dan mengamalkan

2. Menghayati dan mengamalkan

ajaran agama yang dianutnya

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

KOMPETENSI DASAR
1.1

Terbiasa melafalkan al-Qur’ān

KOMPETENSI DASAR
2.1

dengan baik

Memiliki sikap tolong
menolong sebagai cerminan
dari pemahaman Q.S. alMa‘ūn ayat 1-3

1.2

Menerima perilaku baik

2.2

Menunujukkan perilaku baik

sebagai cerminan iman kepada

terhadap teman sebagai

Hari Akhir

cerminan iman kepada Hari
Akhir

1.3

1.4

Menerima perilaku santun dan

2.3

Memiliki sikap santun dan

menghargai teman, baik di

menghargai teman, baik di

rumah, sekolah dan di

rumah, sekolah dan di

masyarakat sekitar sebagai

masyarakat sekitar sebagai

cerminan dari iman

cerminan dari iman

Menerima ibadah puasa

2.4

Memiliki sikap peduli

Rama«an sebagai perintah

terhadap orang yang

Allah Swt.

menjalankan ibadah puasa
Rama«an

1.5

Menerima kebenaran kisah-

2.5

Memiliki keberanian dalam
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kisah Umar bin Khattab ra

meniru perilaku terpuji

sebagai sahabat Nabi

sebagaimana kisah

Muhammad saw

keteladanan Umar bin
Khattab ra sebagai sahabat
nabi Muhammad saw

3.

KOMPETENSI INTI 3

KOMPETENSI INTI 4

(PENGETAHUAN)

(KETERAMPILAN)

Memahami, menerapkan,

4.

Mengolah, menalar, dan

menganalisis pengetahuan

menyaji dalam ranah konkret

faktual, konseptual, prosedural

dan ranah abstrak terkait

berasarkan rasa ingin tahunya

dengan pengembangan dari

tentang ilmu pengetahuan,

yang dipelajarinya di sekolah

teknologi, seni, budaya, dan

secara mandiri dan mampu

humaniora dengan wawasan

menggunakan metode sesuai

kemanusiaan, kebangsaan

kaidah keilmuan

kenegaraan dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan
pengetahuan kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk
memecahkan masalah

KOMPETENSI DASAR
3.1

Mengenal Q.S. al-Mā‘ūn ayat 1-

KOMPETENSI DASAR
4.1

3 dan makna kandungannya
3.2

Mengenal makna beriman

Melafalkan bacaan Q.S. alMā‘ūn ayat 1-3

4.2

kepada Hari Akhir

Mencontoh perilaku baik
sebagai cerminan iman
kepada Hari Akhir

3.3

3.4

Mengenal sikap santun dan

4.3

Mencontoh perilaku santun

menghargai teman, baik di

dan menghargai teman, baik

rumah, sekolah dan di

di rumah, sekolah dan di

masyarakat sekitar

masyarakat sekitar

Mengenal puasa Rama«ān
sebagai kewajiban

4.4

Mencontoh perilaku menahan
hawa nafsu sebagai cerminan
nilai-nilai puasa
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3.5

Mengenal sikap keberanian

4.5

Mencontoh perilaku

dari keteladanan kisah Umar

keberanian sebagai cerminan

bin Khattab

keteladanan dari kisah Umar
bin Khattab ra
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KELAS: XII
Kompetensi

Sikap

Spiritual,

Kompetensi

Sikap

Sosial,

Kompetensi

Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini.

1.

KOMPETENSI INTI 1

KOMPETENSI INTI 2

(SIKAP SPIRITUAL)

(SIKAP SOSIAL)

Menghayati dan mengamalkan

2. Menghayati dan mengamalkan

ajaran agama yang dianutnya

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

KOMPETENSI DASAR
1.1

Terbiasa membaca Q.S. al-

KOMPETENSI DASAR
2.1

Memiliki sikap kedisiplinan

Mā‘ūn ayat 4-7 sebagai wujud

dalam melakukan setiap

iman pada al Qur’ān

tugas sebagai cerminan dari
pemahaman Q.S. al-Mā‘ūn
ayat 4-7

1.2

Menerima perilaku ikhlas

2.2

Memiliki sikap ikhlas dalam

sebagai wujud iman kepada

menerima cobaan sebagai

Qa«a dan Qadar

wujud dari iman kepada
Qa«a dan Qadar

1.3

Menerima perilaku rendah hati

2.3

Memiliki sikap rendah hati

2.4

Memiliki sikap persaudaraan

sebagai cerminan dari iman
1.4

Menerima Ibadah haji sebagai
rukun Islam kelima

sebagai wujud dari
pemahaman nilai ibadah
Haji

1.5

Menerima kebenaran kisahkisah U£man bin Affan ra dan

2.5

Memiliki sikap dermawan
dan kepatuhan sebagaimana

- 1921 -

Ali bin Abi °alib ra sebagai

kisah keteladanan U£man

sahabat Nabi Muhammad saw

bin Affan ra dan Ali bin Abi
°alib ra

KOMPETENSI INTI 3

KOMPETENSI INTI 4

(PENGETAHUAN)

(KETERAMPILAN)

3. Memahami, menerapkan,

4.

Mengolah, menalar, dan

menganalisis pengetahuan

menyaji dalam ranah konkrit

faktual, konseptual, prosedural

dan ranah abstrak terkait

berasarkan rasa ingin tahunya

dengan pengembangan dari

tentang ilmu pengetahuan,

yang dipelajarinya di sekolah

teknologi, seni, budaya, dan

secara mandiri dan mampu

humaniora dengan wawasan

menggunakan metode sesuai

kemanusiaan, kebangsaan

kaidah keilmuan

kenegaraan dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan
pengetahuan kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk
memecahkan masalah

KOMPETENSI DASAR
3.1

Mengenal Q.S. al-Mā‘ūn ayat 4-

KOMPETENSI DASAR
4.1

7 dan makna kandungannya
3.2

Mengenal makna beriman

Melafalkan bacaan Q.S. alMā‘ūn ayat 4-7

4.2

kepada Qa«ā dan Qadar

Mencontoh perilaku ikhlas
menerima cobaan sebagai
cerminan iman kepada Qa«ā
dan Qadar

3.3

Mengenal sikap rendah hati

4.3

sebagai cerminan Q.S. al-Isra’

Mencontoh perilaku rendah
hati

ayat 37
3.4

Mengenal tata cara

4.4

pelaksanaan ibadah haji
3.5

Mengenal sikap kedermawanan

Mempraktikkan tata cara
ibadah haji

4.5

Mencontoh perilaku

dan kepatuhan dari kisah

dermawan dan patuh dari

keteladanan U£man bin Affan

keteladanan U£man bin

ra dan Ali bin Abi °alib ra

Affan ra dan Ali bin Abi
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KOMPETENSI DASAR

KOMPETENSI DASAR
°alib ra

