
BAB II 
 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB 

MADRASAH TSANAWIYAH 
 
 

 
1. Al-Qur'an-Hadis 
 

a. Memahami dan mencintai al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup 
umat Islam. 

b. Meningkatkan pemahaman al-Qur'an, al-Faatihah, dan surat pendek 
pilihan melalui upaya penerapan cara membacanya, menangkap 
maknanya, memahami kandungan isinya, dan mengaitkannya dengan 
fenomena kehidupan. 

c. Menghafal dan memahami makna hadis-hadis yang terkait dengan tema 
isi kandungan surat atau ayat sesuai dengan tingkat perkembangan anak. 

 
2. Akidah-Akhlak 
 

a. Meningkatkan pemahaman dan keyakinan terhadap rukun iman melalui 
pembuktian dengan dalil naqli dan aqli, serta pemahaman dan 
penghayatan terhadap al-asma' al-husna dengan menunjukkan ciri-
ciri/tanda-tanda perilaku seseorang dalam fenomena kehidupan dan 
pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Membiasakan akhlak terpuji seperti ikhlas, taat, khauf, taubat, tawakal, 
ikhtiar, sabar, syukur, qana’ah, tawadhu’, husnuzh-zhan, tasamuh, 
ta’awun, berilmu, kreatif, produktif dan pergaulan remaja, serta 
menghindari akhlak tercela seperti riya, nifak, ananiah, putus asa, 
marah, tamak, takabur, hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. 

 
3. Fikih 
 

Memahami ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdah 
dan muamalah serta dapat mempraktikkan dengan benar dalam kehidupan 
sehari-hari.   

 
4. Sejarah Kebudayaan Islam 
 

a. Meningkatkan pengenalan dan kemampuan mengambil ibrah terhadap 
peristiwa penting sejarah kebudayaan Islam mulai perkembangan 
masyarakat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan para 
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khulafaurrasyidin, Bani Umaiyah, Abbasiyah, Al-Ayyubiyah sampai 
dengan perkembangan Islam di Indonesia. 

b. Mengapresiasi fakta dan makna peristiwa-peristiwa bersejarah dan 
mengaitkannya dengan fenomena kehidupan sosial, budaya, politik, 
ekonomi, iptek dan seni. 

c. Meneladani nilai-nilai dan tokoh-tokoh yang berprestasi dalam peristiwa 
bersejarah.   

 
5. Bahasa Arab 
 

a.   Menyimak 
Mampu memahami wacana lisan  melalui kegiatan mendengarkan 
(berbentuk gagasan atau dialog sederhana) tentang identitas diri, rumah, 
keluarga, menanyakan alamat, jam, aktivitas di madrasah, aktivitas di 
rumah, profesi, cita-cita,  kegiatan keagamaan, dan lingkungan sekitar 
kita. 

b.   Berbicara 
Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta 
informasi melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang 
identitas diri, rumah, keluarga, menanyakan alamat, jam, aktivitas di 
madrasah, aktivitas di rumah, profesi, cita-cita,  kegiatan keagamaan, 
dan lingkungan sekitar kita. 

c.   Membaca 
Mampu memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan 
atau dialog sederhana, melalui kegiatan membaca, menganalisis dan 
menemukan pokok pikiran  tentang identitas diri, rumah, keluarga, 
menanyakan alamat, jam, aktivitas di madrasah, aktivitas di rumah, 
profesi, cita-cita,  kegiatan keagamaan, dan lingkungan sekitar kita. 

d.   Menulis 
Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  
informasi melalui kegiatan menulis pikiran  tentang identitas diri, 
rumah, keluarga, menanyakan alamat, jam, aktivitas di madrasah, 
aktivitas di rumah, profesi, cita-cita,  kegiatan keagamaan, dan 
lingkungan sekitar kita. 
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