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Lampiran  

Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

Nomor…... Tentang Penerapan Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahan dan Bahasa 

Arab (Ismuba) Holistik Integratif Berpola Kurikulum Merdeka Belajar 

 

 

 

KURIKULUM AL-ISLAM, KEMUHAMMADIYAHAN DAN BAHASA ARAB 

(ISMUBA) HOLISTIK-INTEGRATIF BERPOLA KURIKULUM  

MERDEKA BELAJAR 

 

I. STRUKTUR KURIKULUM  

 Kurikulum Pendidikan Al-Islam, Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab 

(Ismuba) Holistik-Integratif Berpola Kurikulum Merdeka pada pendidikan dasar dan 

menengah meliputi struktur kurikulum pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama dan Sekolah Menengah Atas, terdiri atas Struktur Kurikulum Sekolah 

Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas 

 Struktur Kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 

dua kegiatan utama, yaitu: pembelajaran intrakurikuler dan projek penguatan profil 

pelajar Muhammadiyah Pancasila. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk 

setiap mata pelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP). Kegiatan proyek 

bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Muhammadiyah 

Pancasila yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Alokasi waktu 

untuk setiap mata pelajaran dalam Jam Pelajaran (JP) per tahun dan per minggu 

dalam setiap semester dan tahun ajaran. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengembangkan muatan ciri khusus dan 

keunggulan sekolah dan madrasah Muhammadiyah sesuai dengan fleksibilitas 

kurikulum merdeka. Dalam pengembangan ciri khusus dan keunggulan dilakukan 

dengan mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Struktur Kurikulum 

pendidikan ISMUBA pada pendidikan dasar dan menengah sebagai berikut: 

 

A. Struktur Kurikulum Sekolah Dasar 

 Struktur kurikulum SD dibagi menjadi 3 (tiga) Fase, yaitu:  

1. Fase A meliputi kelas I dan kelas II;  

2. Fase B untuk kelas III dan kelas IV; dan  

3. Fase C untuk kelas V dan kelas VI.  

Proporsi alokasi waktu belajar di SD terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: (a). 

pembelajaran intrakurikuler; dan (b). proyek penguatan profil pelajar 

Muhammadiyah Pancasila yang dialokasikan sekitar 20% (dua puluh persen) beban 

belajar per tahun. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Muhammadiyah 

Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik muatan maupun waktu pelaksanaan. 

Secara muatan, proyek harus mengacu pada capaian profil pelajar Muhammadiyah 
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Pancasila sesuai dengan fase peserta didik, dan tidak harus dikaitkan dengan 

capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Waktu pelaksanaan, proyek dapat 

dilakukan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek penguatan profil pelajar 

Muhammadiyah Pancasila dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu 

pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. 

 Struktur Kurikulum mata pelajaran Pendidikan Al-Islam, Kemuhammadiyahan 

dan Bahasa Arab (ISMUBA) Holistik-Integratif Berpola Kurikulum Merdeka pada 

Sekolah Dasar dan alokasi waktunya untuk fase A kelas I dan II disajikan pada tabel 

1, fase B kelas III dan IV disajikan pada tabel 2, dan fase C kelas V dan VI pada 

tabel 3, sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Struktur Kurikulum Alokasi Waktu Pendidikan ISMUBA Fase A 

Kelas I dan II  

 

No Mata Pelajaran 

Kelas dan Alokasi Waktu Per Tahun 

(Minggu) 

Kelas I Kelas II 

1 Pendidikan Al-Qur’an dan Hadits  72 (2) 72 (2) 

2 Pendidikan Al-Islam  180 (4 +1)* 180 (4 +1)* 

3 Pendidikan Kemuhammadiyahan 36 (1) 36 (1) 

4 Pendidikan Bahasa Arab 36 (1) 36 (1) 

5 Praktik Ibadah 36 (1) 36 (1) 

 Jumlah Alokasi Waktu 10 10 

 

Keterangan: 

* Alokasi waktu 144 JP per tahun untuk kegiatan intrakurikuler, dan 36 JP alokasi 

Proyek Penguatan Profil Pelajar Muhammadiyah Pancasila per tahun.  

 

Tabel 2. Struktur Kurikulum Alokasi Waktu Pendidikan ISMUBA Fase B 

Kelas III dan IV  

 

No Mata Pelajaran 

Kelas dan Alokasi Waktu Per Tahun 

(Minggu) 

Kelas III Kelas IV 

1 Pendidikan Al-Qur’an dan Hadits  72 (2) 72 (2) 

2 Pendidikan Al-Islam  180 (4 +1)* 180 (4 +1)* 

3 Pendidikan Kemuhammadiyahan 36 (1) 36 (1) 

4 Pendidikan Bahasa Arab 36 (1) 36 (1) 

5 Praktik Ibadah 36 (1) 36 (1) 

 Jumlah Alokasi Waktu 10 10 
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Keterangan: 

* Alokasi waktu 144 JP per tahun untuk kegiatan intrakurikuler, dan 36 JP alokasi 

Projek Penguatan Profil Pelajar Muhammadiyah Pancasila per tahun.  

 

Tabel 3. Struktur Kurikulum Alokasi Waktu Pendidikan Ismuba Fase C 

Kelas V dan VI  

 

No Mata Pelajaran 

Kelas dan Alokasi Waktu Per Tahun 

(Minggu) 

Kelas V Kelas VI 

1 Pendidikan Al-Qur’an dan Hadits  72 (2) 64 (2) 

2 Pendidikan Al-Islam  180 (4 +1)* 160 (4 +1)** 

3 Pendidikan Kemuhammadiyahan 36 (1) 32 (1) 

4 Pendidikan Bahasa Arab 36 (1) 32 (1) 

5 Praktik Ibadah 36 (1) 32 (1) 

 Jumlah Alokasi Waktu 10 10 

 

Keterangan: 

*  Alokasi waktu 144 JP per tahun untuk kegiatan intrakurikuler, dan 36 JP alokasi   

Projek Penguatan Profil Pelajar Muhammadiyah Pancasila Per Tahun.  

** Alokasi waktu 108 JP pada kelas VI per tahun untuk kegiatan intrakurikuler, dan 

32 JP alokasi Projek Penguatan Profl Pelajar Muhammadiyah Pancasila per 

tahun.  

 

B. Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama 

 Struktur kurikulum SMP terdiri atas 1 (satu) fase yaitu Fase D. Fase D yaitu 

untuk kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX. Struktur kurikulum Ismuba SMP terbagi 

menjadi 2 (dua), yaitu: (1). pembelajaran intrakurikuler; dan (2). proyek penguatan 

profil pelajar Muhammadiyah Pancasila dialokasikan sekitar 25 % total JP 

Pendidikan Al-Islam per tahun. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar 

Muhammadiyah Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik muatan maupun waktu 

pelaksanaannya. Struktur Kurikulum SMP dan alokasi waktunya disajikan pada tabel 

4, sebagai berikut.  

 

Tabel 4. Alokasi waktu mata pelajaran SMP Fase D Kelas VII-IX 

 

No Mata Pelajaran 

Kelas dan Alokasi Waktu Per Tahun 

(Minggu) 

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 

1 Pendidikan Al-Qur’an dan Hadits  72 (2) 72 (2) 64 (2) 

2 Pendidikan Al-Islam  180 (4 +1)* 180 (4 +1)* 160 (4 +1)** 

3 Pendidikan Kemuhammadiyahan 36 (1) 36 (1) 32 (1) 
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4 Pendidikan Bahasa Arab 36 (1) 36 (1) 32 (1) 

5 Praktik Ibadah 36 (1) 36 (1) 32 (1) 

 Jumlah Alokasi Waktu 10 10 10 

 

Keterangan: 

* Alokasi waktu 144 JP pada kelas VII dan VIII per tahun untuk kegiatan 

intrakurikuler, dan 36 JP alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Muhammadiyah 

Pancasila Per Tahun.  

*** Alokasi waktu 96 JP pada kelas IX per tahun untuk kegiatan intrakurikuler, dan 

32 JP alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Muhammadiyah Pancasila per 

tahun.  

 

C. Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Kejuruan 

 Struktur kurikulum SMA/SMK terdiri atas 2 (dua) fase yaitu Fase E untuk kelas 

X, dan Fase F untuk kelas XI dan XII. Struktur kurikulum Ismuba SMA/SMK terbagi 

menjadi 2 (dua), yaitu: a. pembelajaran intrakurikuler; dan b. projek penguatan profil 

pelajar Muhammadiyah Pancasila dialokasikan sekitar 25 % total JP Pendidikan Al-

Islam per tahun. Pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Muhammadiyah 

Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik muatan maupun waktu pelaksanaannya. 

Struktur Kurikulum SMA/SMK dan alokasi waktunya disajikan pada tabel 5, sebagai 

berikut:  

 

Tabel 5. Alokasi waktu mata pelajaran SMA/SMK  

Fase E kelas X dan Fase F kelas XI-XII 

 

No Mata Pelajaran 

Kelas dan Alokasi Waktu Per Tahun 

(Minggu) 

Kelas X Kelas XI Kelas XII 

1 Pendidikan Al-Qur’an dan Hadits  72 (2) 72 (2) 64 (2) 

2 Pendidikan Al-Islam  180 (4 +1)* 180 (4 +1)* 128 (4 +1)** 

3 Pendidikan Kemuhammadiyahan 36 (1) 36 (1) 32 (1) 

4 Pendidikan Bahasa Arab 36 (1) 36 (1) 32 (1) 

5 Praktik Ibadah 36 (1) 36 (1) 32 (1) 

 Jumlah Alokasi Waktu 10 10 10 

 

Keterangan: 

*    Alokasi waktu 144 JP pada kelas X dan XI per tahun untuk kegiatan intrakurikuler, 

dan 36 JP alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Muhammadiyah Pancasila Per 

Tahun.  

*** Alokasi waktu 96 JP pada kelas XII per tahun untuk kegiatan intrakurikuler, dan 

32 JP alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Muhammadiyah Pancasila per 

tahun.  
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II. CAPAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISMUBA  
 

A. Mata Pelajaran Pendidikan Al Qur’an dan Al-Hadits 

 

1. Rasionalitas Mata Pelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits 

 Al-Qur’an dan Al-Hadits adalah sumber pokok ajaran Islam dan pedoman 

hidup kaum muslimin. Memahami dengan benar kedua warisan Rasulullah saw., 

adalah syarat utama untuk memahami ajaran Islam. Tanpa pemahaman yang tepat 

terhadap Al-Qur’an dan Hadits, mustahil dapat mengamalkan ajaran Islam sesuai 

dengan makna yang terkandung di dalamnya. 

 Memahami Al-Qur’an dan Al-Hadits berarti mempelajari bacaan, struktur 

bahasa, makna kandungan, sebab nuzul, dan sebab wurud Al-Hadits, sehingga 

dapat dipahami konteks ayat Al-Qur’an diturunkan dan Al-Hadits disampaikan oleh 

Rasulullah saw. Kewajiban mempelajari Al-Qur’an dan Al-Hadits berarti kewajiban 

mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur’an dan Al-Hadits.  

 Nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits menjadi 

ketentuan yang wajib diamalkan dan diaktualisasikan sesuai perkembangan zaman. 

Kontekstualisasi ini penting sebagai pengejawantahan Islam yang rahmatan lil 

'alamin, akomodatif dengan segala kondisi, melintasi batas ruang dan waktu. Pada 

titik ini, Al-Qur’an dan Al-Hadits hadir menjadi solusi bagi umat dalam menghadapi 

perubahan, tantangan, dan perkembangan peradaban.  

 Berdasarkan pemikiran di atas, pembelajaran Al-Qur’an dan Al-Hadits 

dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Pembelajaran Al-Qur’an 

dan Al-Hadits diberikan kepada peserta didik untuk membentuk karakter dan 

pondasi keimanan yang kokoh. Pembelajaran tersebut meliputi bacaan, hafalan, 

pemahaman yang tepat serta pembiasaan ajaran Islam hingga menjadi sebuah 

budaya dalam kehidupan. Pada akhirnya, ajaran yang terkandung dalam Al-Qur’an 

dan Al-Hadits benar-benar mampu menjadi pedoman hidup yang akan membawa 

manusia meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Qur’an dan Al-Hadits menjadi 

mata pelajaran wajib bagi seluruh peserta didik termasuk Peserta Didik 

Berkebutuhan Khusus (PDBK). Akan tetapi proses, penilaian dan capaian 

pembelajarannya ditetapkan secara fleksibel disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik sesuai hasil asesmen yang tertuang dalam profil peserta didik 

berkebutuhan khusus. Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits pada sekolah dasar 

berfokus kepada kemampuan membaca, melafalkan, mengartikan, memahami 

makna, menghafalkan, dan menulis teks Al-Qur’an dan Al-Hadits. 
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2. Tujuan Mata Pelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits 

 Mata pelajaran pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits pada sekolah 

Muhammadiyah bertujuan: 

a. Meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Qur’an dan Hadits; 

b. Membimbing peserta didik agar mampu membaca dengan fasih dan lancar, 

menerjemahkan, menulis, menghafal, Al-Qur’an dan Hadits;  

c. Membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an dan 

Hadits sebagai pedoman dalam kehidupan dan solusi dalam menyelesaikan 

segala permasalahannya; 

d. Meningkatkan pemahaman peserta didik secara tekstual dan kontekstual dan 

pengamalan isi kandungan Al-Qur’an dan Al-Hadits secara komprehensif dan 

mendalam; 

e. Melahirkan perubahan sikap dan perilaku peserta didik sebagaimana nilai-nilai 

yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits; 

f. Membekali kemampuan untuk mengeksplorasi makna-makna ayat Al-Qur’an 

dan Al-Hadits dan mampu menilai dan memilih pemaknaan yang sahih.  

 

3. Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits 

 Mata pelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits merupakan mata pelajaran 

yang berkedudukan sebagai sumber ajaran agama Islam. Pendidikan Al-Qur’an dan 

Al-Hadits sebagai sebuah mata pelajaran menekankan kemampuan membaca 

dengan fasih dan lancer, menulis dengan baik dan benar, memahami makna secara 

tekstual dan kontekstual, menghafal serta mengamalkan kandungannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits juga berfungsi 

meningkatkan iman peserta didik kepada Kitab Allah, menumbuhkan rasa cinta dan 

penghargaan yang tinggi kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai sumber ajaran 

Islam dan pedoman hidup. 

 Karakteristik materi dalam mata pelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits 

cukup luas dan komprehensif, yaitu berkaitan dengan kemampuan membaca Al-

Qur’an dan Al-Hadits sesuai kaidah ilmu Tajwid, menulis dengan benar, dan 

menghafal surah-surah atau ayat-ayat dan hadits-hadits yang dipilih sesuai dengan 

tema pelajaran. Pembelajaran dalam pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits juga 

berkaitan dengan pemahaman dan penghayatan makna yang terkandung dalam Al-

Qur’an dan Al-Hadits yang dipelajari. Puncaknya ialah pengamalan dan pembiasaan 

petunjuk-petunjuk Al-Qur’an dan Al-Hadits dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa dalam mata pelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan 

Al-Hadits peserta didik mempelajari membaca, menulis, menghafal memahami 

kandungan makna Al-Qur’an dan Al-Hadits, sekaligus mengamalkan ajaran-



8 
 

ajarannya sebagai pedoman hidup. Kemampuan tersebut sebagai fondasi utama 

bagi setiap muslim dalam beraktifitas, baik hablun minallah maupun hablun 

minannas. Hal ini sesuai tujuan hidup manusia yakni beribadah kepada Allah Swt 

(ibadatullah) dan memakmurkan bumi (imaratul ardl) dalam kerangka pengabdian 

kepada Allah Swt.   

 

4. Unsur Mata Pelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits 

 Mata pelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits pada Sekolah Dasar 

Muhammadiyah terdiri dari 3 unsur utama yaitu ilmu tajwid, Al-Qur’an, dan Al-Hadits 

beserta deskripsi cakupan materinya sebagaimana disajikan pada tabel 6, berikut: 

 

Tabel 6. Unsur Mata Pelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits  

 

Unsur Deskpripsi 

Ilmu 

Tajwid 

Ilmu membaca Al-Qur’an meliputi ketentuan membaca dan 

melafalkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan fasih, baik dan benar sesuai 

dengan makharijul khuruf, tanda baca, dan hukum bacaan yang 

ditentukan dalam ilmu tajwid.  

Al-Qur’an Kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, menghafal, 

memahami makna secara tekstual dan kontekstual, menganalisis 

ayat-ayat Al-Qur’an tentang tema-tema tertentu dalam kehidupan, 

dan menyajikannya secara lisan atau tertulis, serta membiasakan 

diri melaksanakan tilawah, tadabbur dan berusaha 

mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupannya. 

Al-Hadits Kemampuan membaca, menghafal, menulis, menerjemahkan, 

memahami makna secara tekstual dan kontekstual, menganalisis, 

dan menyajikannya secara lisan atau tertulis, hadits-hadits tentang 

tema-tema tertentu dalam kehidupan, dengan membiasakan diri 

mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari 

 

5. Capaian Pembelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits 

a. Fase A (Kelas I dan II Sekolah Dasar) 

 Pada akhir Fase A, pada unsur ilmu tajwid peserta didik mampu mengenal 

huruf hijaiyah secara terpisah, huruf hijaiyah bersambung, melafalkannya dengan 

benar dan tanda bacanya, al-Qomariyah, dan al-Syamsiyah. Pada unsur Al-Qur’an 

peserta didik mampu membaca dengan fasih, menghafalkan, mengartikan surah-

surah pendek/pilihan Al-Qur’an (minimal Q.S. al- Fatihah, an-Nas, al-Falaq, al- 

Ikhlas, al-Lahab, an-Nasr, al- Kautsar dan al-‘Asr,  Q.S. al-Ma’un, al-Quraisy, al-Fil, 

al-Kafirun, al-Humazah, dan at-Takatsur) dan membiasakan diri tilawah Al-Qur’an 

serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari hari. Pada unsur Al-Hadits peserta 
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didik mampu melafalkan, membaca dan mengartikan, serta menghafal Al-Hadits 

tentang kebersihan dan niat serta keutamaan belajar. Capaian pembelajaran unsur 

mata pelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits fase A kelas I dan II disajikan 

pada tabel 7, sebagai berikut:   

 

Tabel 7. Capaian Pembelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits fase 

A kelas I dan II 

 

Fase A Unsur Deskripsi 

Kelas I Ilmu Tajwid Peserta didik mampu mengenal huruf hijaiyah secara 

terpisah dan tanda bacanya serta melafalkan makharijul 

huruf dengan benar.  

Al-Qur’an Peserta didik mampu melafalkan, menghafalkan, 

mengartikan surah-surah pendek/ pilihan Al-Qur’an 

dengan baik (minimal Q.S. al- Fatihah, an-Nas, al-Falaq, 

al-Ikhlas, al-Lahab, an-Nasr, al- Kautsar dan al-‘Asr) dan 

membiasakan diri tilawah, tadabbur serta 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari hari 

Al-Hadits Peserta didik mampu melafalkan, menghafal, dan 

mengartikan hadits tentang kebersihan agar memiliki 

pola perilaku hidup bersih dan semangat belajar 

sepanjang hayat 

Kelas II Tajwid Peserta didik mampu mengenal huruf hijaiyah 

bersambung, melafalkannya dengan makharijul huruf 

yang benar, al-Qamariyah, dan al-Syamsiyah  

Al-Qur’an Peserta didik mampu melafalkan, menghafalkan, 

mengartikan surah-surah pendek/ pilihan Al-Qur’an 

dengan baik (minimal Q.S. al-Ma’un, al-Quraisy, al-Fil, al-

Kafirun, al-Humazah dan at-Takatsur) dan membiasakan 

diri tilawah, tadabbur serta mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari- hari  

Al-Hadits Peserta didik mampu melafalkan, menghafal, dan 

mengartikan Al-Hadits tentang niat dan keutamaan 

belajar agar memiliki semangat belajar sepanjang hayat 

 

b. Fase B (Kelas III dan IV Sekolah Dasar) 

 Pada akhir Fase B, pada unsur ilmu tajwid peserta didik mampu memahami 

hukum bacaan Qolqolah, Mad Thabi’i, Izhar, Ikhfa’, Idgham bighunnah, Idgham 

bilaghunnah dan Iqlab agar terbiasa membaca Al-Qur’an dengan fasih, lancer, baik 

dan benar. Pada unsur Al-Qur’an, peserta didik mampu melafalkan, menghafalkan, 
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mengartikan, mengomunikasikan arti dan isi kandungan surat surat pendek/pilihan 

(minimal Q.S. al-Qari’ah, al-‘Adiyat, al-Zalzalah, dan al-Bayyinah,  al-‘Alaq, at-Tin, al- 

Insyirah, al-Dhuha, al-Lail, al-Syams, al-Balad, al-Fajar dan al-Ghasiyah). Pada unsur 

Al-Hadits, peserta didik mampu melafalkan, menghafalkan, mengartikan, dan 

mengominkasikan arti dan kandungan Al-Hadits tentang salat berjamaah, 

persaudaraan, takwa dan silaturahmi serta menerapkan dalam kehidupan sehari-

hari. Capaian pembelajaran unsur mata pelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-

Hadits pada fase B kelas III dan IV disajikan dalam tabel 8, sebagai berikut:   

 

Tabel 8. Capaian Pembelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits 

fase B kelas III dan IV 

 

 

Fase B Unsur Deskripsi 

Kelas III Ilmu Tajwid Peserta didik mampu memahami hukum bacaan 

Qolqolah, Mad Thabi’i, Izhar, dan Ikhfa’ agar terbiasa 

membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar 

Al-Qur’an Peserta didik mampu melafalkan, menghafalkan, 

mengartikan, mengomunikasikan arti dan isi 

kandungan surat surat pendek/pilihan secara tekstual 

dan kontekstual (Minimal Q.S. al-Qari’ah, al- adiyat, 

al-zalzalah, dan al-bayyinah, Q.S. al-Alaq, Al-Tin, al- 

Insyirah, al-Dhuha) 

Al-Hadits Peserta didik mampu melafalkan, menghafalkan, 

mengartikan, dan mengominkasikan arti dan 

kandungan Al-Hadits tentang salat berjamaah, 

persaudaraan serta menerapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Kelas IV Ilmu Tajwid Peserta didik mampu memahami hukum bacaan 

Idgham bighunnah, Idgham bilaghunnah dan Iqlab 

agar terbiasa membaca Al-Qur’an dengan baik dan 

benar. 

Al-Qur’an Peserta didik mampu melafalkan, menghafalkan, 

mengartikan, mengomunikasikan arti dan isi 

kandungan surat surat pendek/pilihan secara tekstual 

dan kontekstual (minimal Q.S. al-Lail, al-Syams, dan 

al-Balad, al-Fajar dan al-Ghasiyah). 

Al-Hadits Peserta didik mampu melafalkan, menghafalkan, 

mengartikan, dan mengominkasikan arti dan 

kandungan Al-Hadits tentang takwa dan silaturahmi 

serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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c. Fase C (Kelas V dan VI Sekolah Dasar) 

 Pada akhir Fase C, pada unsur ilmu tajwid peserta didik mampu menerapkan 

hukum bacaan Mim mati/sukun, tafkim, tarqiq, dan jawazul wajhain agar mampu 

membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah hukum bacaan tersebut. Pada unsur Al-

Qur’an, peserta didik mampu melafalkan, menulis, menghafalkan, mengartikan 

surat-surat pendek pilihan (minimal Q.S. al-A’la, al-Thariq, dan al-Buruj, al-Insyiqaq 

dan al-Muthaffifin, al-Infithar, al-Takwir, ‘Abasa, al-Naziat dan al-Naba) serta 

mengkomunikasikannya agar dapat meyakini kebenaran Al-Qur’an sebagai 

pedoman hidup dan mengamalkannya alam kehidupan sehari-hari. Pada unsur Al-

Hadits, peserta didik mampu melafalkan, menghafalkan, memahami dan 

mengomunikasikan arti dan isi kandungan Al-Hadits tentang ciri ciri orang munafik, 

menyayangi anak yatim, keutamaan memberi, dan amal saleh agar mampu berfikir 

kritis dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Capaian pembelajaran unsur mata pelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan 

Al-Hadits fase C kelas V dan VI disajikan pada tabel 9, sebagai berikut:   

 

Tabel 9. Capaian Pembelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits 

fase C kelas V dan VI 

 

Fase C Unsur Deskripsi 

Kelas V Ilmu Tajwid Peserta didik mampu menerapkan hukum bacaan Mim 

mati/ sukun, agar mampu mebaca Al-Qur’an sesuai 

dengan kaidah hukum bacaan tersebut 

Al-Qur’an Peserta didik mampu melafalkan, menulis, 

menghafalkan, mengartrikan surat-surat pendek pilihan 

(minimal Q.S. al-A’la, al-Thariq, al-Buruj, al-Insyiqaq, dan 

al-Muthaffifin) serta mengkomunikasikannya agar dapat 

meyakini kebenaran Al-Qur’an sebagai pedoman hidup 

dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Al-Hadits Peserta didik mampu melafalkan, menulis, 

menghafalkan, memahami dan mengomunikasikan arti 

dan isi kandungan Al-Hadits tentang ciri ciri orang 

munafik, menyayangi anak yatim, agar mampu berfikir 

kritis dan menerapkannya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Kelas VI Ilmu Tajwid Peserta didik mampu menerapkan hukum bacaan 

tafkim, tarqiq, dan jawazul wajhain agar mampu mebaca 

al quran sesuai dengan kaidah hukum bacaan tersebut. 

Al-Qur’an Peserta didik mampu melafalkan, menulis, 

menghafalkan, memahami arti dan isi kandungan surat 
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surat pendek pilihan (minimal Q.S. al-Infithar, al-Takwir, 

dan ‘Abasa, al-Naziat, dan al-Naba) serta 

mengkomunikasikannya agar dapat meyakini kebenaran 

Al-Qur’an sebagai pedoman hidup dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Al-Hadits Peserta didik mampu melafalkan, menulis, 

menghafalkan, memahami dan mengomunikasikan arti 

dan isi kandungan Al-Hadits tentang ciri-ciri orang 

keutamaan memberi, dan amal saleh agar mampu 

berfikir kritis dan menerapkannya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 

d. Fase D (Kelas VII, VIII, dan IX Sekolah Menengah Pertama) 

 Pada akhir Fase D ini, unsur ilmu tajwid, peserta didik mampu memahami dan 

menerapkan hukum bacaan mad thabi’i, mad far’i, meliputi: mad wajib muttasil, mad 

jaiz munfasil, mad layyin, mad badal, mad tamkin, mad 'iwadh, dan mad aridh 

lissukun, dan bacaan gharib serta membiasakan membaca Al-Qur’an dengan fasih, 

lancer, baik dan benar. Pada unsur Al-Qur’an, peserta didik mampu membaca, 

menulis, melafalkan, menghafalkan,  memahami dan menganalisis isi kandungan 

ayat-ayat Q.S. al- Mujadilah /58: 11; Q.S. ar-Rahman /55: 33; Q.S. Asy-Syams/91: 1-

7; Q.S. an-Nisa/4: 146; Q.S. al-Baqarah/2: 153;  Q.S. Ali Imran/3: 134; dan al-Fajr/89; 

Q.S. al-Furqan /25: 63; Q.S. al-Isra’/17: 26-27;  Q.S. al-Bayyinah/98;  Q.S. an-

Nahl/16: 114; Q.S. adh-Dhuha/93; Q.S. az-Zumar/39: 53; Q.S. an-Najm/53: 39-42;  

Q.S.Ali Imron/3: 159; Q.S.  an-Naba’/78; dan Q.S. al_Hujurat/49: 13.  Pada unsur Al-

Hadits, peserta didik mampu mambaca, melafalkan, memahami, dan menganalisis 

arti dan isi kandungan Al-Hadits tentang menuntut ilmu, bukti kekuasaan Allah Swt, 

ikhlas, sabar, pemaaf, rendah hati, hemat, dan hidup sederhana, agama yang lurus, 

makanan dan minuman yang halal dan bergizi, kesalehan sosial, optimis, ikhtiar, 

tawakal, kiamat, dan toleransi menghargai perbedaan. Capaian pembelajaran unsur 

mata pelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits fase D kelas V dan VI disajikan 

pada tabel 10, sebagai berikut:   

 

Tabel 10. Capaian Pembelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits  

fase D Kelas VII dan IX 

 

Fase D  Unsur Capaian Pembelajaran 

Kelas VII Ilmu Tajwid Peserta didik mampu memahami dan menerapkan 

hukum bacaan mad thabi’i pada bacaan ayat Al-Qur’an 

dengan tanda baca harakat fathah diikuti dengan alif, 

atau harakat kasrah diiringi dengan huruf ya sukun, 
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dan harakat dammah yang diikuti dengan huruf waw 

sukun, serta membiasakan membaca Al-Qur’an 

dengan fasih, lancar, baik, dan benar. 

Al-Qur’an Peserta didik mampu membaca dengan tartil, 

menunjukkan hafalan, menganalisis dan 

mengomunikasikan arti dan isi kandungan Q.S. al-

Mujadilah /58: 11 dan Q.S. ar-Rahman /55: 33; QS. Al-

Mujadilah /58: 11, Q.S. ar-Rahman 55: 33, Q.S. Asy-

Syams/91: 1-7, Q.S. an-Nisa/4: 146, Q.S. al-Baqarah/2: 

153, Q.S. Ali Imran/3: 134, dan al-Fajr/89.   

Al-Hadits Peserta didik mampu melafalkan, menulis, memahami, 

dan menganalisis arti dan isi kandungan Al-Hadits 

tentang menuntut ilmu, bukti kekuasaan dan rahmat 

Allah Swt, ikhlas, sabar, dan pemaaf. 

Kelas VIII Ilmu Tajwid Peserta didik mampu memahami dan menerapkan 

hukum bacaan mad far’i mulai dari mad wajib muttasil, 

mad jaiz munfasil, mad layyin, mad badal, mad tamkin, 

mad 'iwadh, dan mad aridh lissukun, agar dapat 

membiasakan membaca Al-Qur’an dengan fasih, 

lancar, baik dan benar. 

Al-Qur’an Peserta didik mampu membaca, menulis, 

menunjukkan hafalan, menganalisis, dan 

mengomunikasikan isi kandungan ayat-ayat Q.S. al-

Furqan/25: 63, Q.S. al-Isra’/17: 26-27 tentang rendah 

hati, hemat, dan hidup sederhana; Q.S. al-Bayyinah/98 

tentang agama yang lurus; Q.S. an-Nahl/16: 114 

tentang menginsumsi makanan dan minuman yang 

halal dan bergizi, dan QS. adh-Dhuha/93.   

Al-Hadits Peserta didik mampu melafalkan, menulis, memahami, 

dan menganalisis arti dan isi kandungan, menghafal 

dan mengimplementasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari Al-Hadits tentang hidup sederhana, rendah 

hati, dan hemat; agama yang lurus; makanan dan 

minuman halal dan bergizi, dan kesalihan sosial 

Kelas IX Ilmu Tajwid Peserta didik mampu memahami dan menerapkan 

hukum bacaan gharib sebagai bacaan-bacaan yang 

tergolong ke dalamnya mempunyai kekhususan dalam 

hal membacanya, agar dapat membiasakan membaca 

Al-Qur’an dengan baik dan benar. 

Al-Qur’an Peserta didik mampu membaca, menulis,memahami, 

menunjukkan hafalan, menganalisis dan 

mengomunikasikan isi kandungan ayat-ayat Q.S. az-

Zumar/39: 53; Q.S.  an-Najm/53: 39-42; Q.S. Ali 
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Imran/3: 159 terkait dengan optimis, ikhtiar, dan 

tawakal; Q.S. an-Naba’/78 tentang kiamat, dan Q.S. al-

Hujurat/49: 13 tentang toleransi menghargai 

perbedaan.   

Al-Hadits Peserta didik mampu melafalkan, menulis, memahami, 

dan menganalisis arti dan isi kandungan, menghafal 

dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-

hari Al-Hadits tentang optimis, ikhtiar dan tawakal, 

kiamat, toleransi dan menghargai perbedaan, serta 

menghormati sesama.  

 

e. Fase E (kelas X Sekolah Menengah Atas/Kejuruan) 

 Pada akhir fase E, unsur tajwid peserta didik mampu membaca Al-Qur’an 

dengan makharijul huruf yang fasih, dan menerapkan hukum bacaan mad, idzhar, 

ikhfa, ghunnah, idgham, al-Qomariyyah dan al-Syamsiyyah yang terdapat dalam 

ayat-ayat Al-Qur’an secara konsisten. Dalam unsur Al-Qur’an peserta didik mampu 

membaca, menulis, menghafal, memahami, menganalisis dan mengomunikasikan 

arti dan isi kandungan Q.S.  al-Zumar/39: 62 dan al-An’am/6: 102, Q.S.al-Hujurat/49: 

10-12, Q.S. Al-Baqarah: 30, QS Al-Dzariyat: 56 dan QS Al-Nahl/16: 78, Q.S. al-

Isra’/17: 32, dan Q.S. al-Nur/24:2, Q.S. Al-Nahl/16): 125, mentabburkan dan 

mengamalkannya. Pada unsur Al-Hadits, peserta didik mampu membaca, 

memahami, menulis dan menghafal serta menganalisis arti dan kandungan Al-

Hadits tentang: pengendalian diri, ukhuwwah, kepemimpinan, pemanfaatan 

kesempatan untuk beribadah, larangan berkhalwat, larangan pergaulan bebas, 

kewajiban berdakwah bagi setiap muslim, dan strategi dakwah serta 

mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Capaian pembelajaran 

unsur mata pelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits fase E kelas X disajikan 

pada tabel 11, sebagai berikut:   

 

Tabel 11. Capaian Pembelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits 

fase E Kelas X. 

 

Fase E Unsur Deskpripsi Capaian Pembelajaran 

Kelas X Ilmu Tajwid  Peserta didik mampu membaca ayat-ayat Al-Qur’an 

dengan makharijul huruf fasih dan sesuai dengan ilmu 

tajwid, menerapkan hukum bacaan Mad, idzhar, ikhfa, 

ghunnah, idgham, al-Qomariyyah dan al-Syamsiyyah, 

menulis, menghafal, menganalisis dan 

mengomunikasikan arti dan isi kandungan ayat-ayat: Q.S.  

al-Zumar/39: 62 dan al-An’am/6: 102, Q.S.al-Hujurat/49: 
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10-12, Q.S. Al-Baqarah/2: 30, QS Al-Dzariyat/51: 56 dan 

QS Al-Nahl/16: 78, Q.S. al-Isra’/17: 32, Q.S. al-Nur/24: 2, 

dan Q.S. Al-Nahl/16: 125. 

Al-Quran  Peserta didik mampu membaca dengan lancar, fasih dan 

benar, menulis, menghafal, menganalisis arti dan 

kandungan Al-Qur’an tentang Allah penacipta segala 

alam (Q.S. al-Zumar/39: 62, ekosistem ilahi (Q.S. al-

An’am/6: 102)  saling menghargai (Q.S. al-Hujurat/49: 10-

12),  fungsi manusia sebagai khalifah Allah (Q.S. Al-

Baqarah/2: 30),  fungsi manusia sebagai hamba Allah (QS 

Al-Zariyat/51: 56), pengembangan potensi manusia agar 

bersyukur (QS Al-Nahl/16: 78),  larangan berzina dan 

sanksinya (Q.S. al-Isra’/17: 32 dan Q.S. al-Nur/24: 2), dan 

strategi berdakwah Islam (Q.S. Al-Nahl/16: 125, serta 

mentadabburkan dan mempedomaninya dalam 

kehidupan.  

Al-Hadits  Peserta didik mampu menulis, memahami, menghafal 

menganalisis arti dan kandungan Al-Hadits tentang: 

pengendalian diri (HR Mukahri dan Muslim), Al-Hadits 

tentang ukhuwwah (HR Bukhari-Muslim), Al-Hadits 

tentang kepemimpinan (HR Bukhari-Muslim), Al-Hadits 

tentang pemanfaatan kesempatan untuk  beribadah (HR 

Hakim), Al-Hadits tentang larangan berkhalwat (HR 

Tirmidzi dan Ahmad), Al-Hadits tentang larangan 

pergaulan bebas (HR Ahmad), Al-Hadits tentang 

kewajiban dakwah bagi setiap individu (HR Bukhari), Al-

Hadits tentang strategi dakwah (HR. Muslim); mampu 

mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.  

 

f. Fase F (kelas XI dan XII Sekolah Menengah Atas/Kejuruan) 

 Pada akhir fase F, unsur ilmu tajwid peserta didik mampu menerapkan 

pengucapan makharijul huruf dengan benar dan fasih, mememahami dan 

menganalisis hukum-hukum bacaan sesuai dengan ilmu tajwid, meliputi hukum 

bacaan mad, idzhar, ikhfa, ghunnah, idgham, al-Qamariyyah dan al-Syamsiyyah 

dalam membaca ayat-ayat Al-Qur’an:    Q.S.al-Sajdah/32: 4-6,  Al-Maidah/5 : 48; 

Q.S. Al-Nisa/4: 59, dan Q.S. Al-Taubah/9: 105, al-Jatsiyah/45: 12-13, al-‘Ankabut/29: 

44, al-Sajdah/32: 4, al-Rum/30: 8, Yunus/10: 40-41, al-Maidah/5: 32, al-Rum/30: 41-

42, al-A’raf/7: 56-58, dan al-Baqarah/2: 29), Hud/11: 12,  Ali ‘Imran/3: 190-191,159, 

an-Nisa’/4: 32, Luqman/31: 13-14, al-Baqarah/2: 83-85, dan al-Furqan25: 63-74. 

 Dalam unsur Al-Qur’an peserta didik mampu membaca dengan lancar, fasih 

dan benar, menulis, menghafal, memahami, menganalisis arti dan isi kandungan Al-
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Qur’an tentang ekosistem ilahi (al-Sajdah/32: 4-6), muslim yang taat pada aturan 

(al-Nisa’/4: 59), kompetisi dalam kebaikan (al-Maidah/5: 48), dan etos kerja sebagai 

perintah agama (al-Taubah/9: 105), Menghayati ajaran Islam tentang penciptaan 

alam sebagai tanda kekuasaan Allah (al-Jatsiyah/45: 12-13), menghayati ajaran 

Islam tentang toleransi dan kerukunan,  (Yunus/10: 40-41), dan menghindarkan diri 

dari tindak kekerasan (al-Maidah/5: 32), menghayati ajaran Islam tentang menjaga 

kelestarian lingkungan hidup merupakan perintah agama untuk kepentingan 

Manusia (al-Rum/30: 41-42), larangan berbuat kerusakan di muka bumi (al-A’raf /7: 

56-58, penciptaan bumi dan isinya untuk manusia (al-Baqarah/2: 29), sikap teguh 

dalam berdakwah dan (Q.S.Hud/11: 12, ciri orang-orang berakal (ulul albab) (Q.S. 

Ali Imran/3: 190-191), larangan bersikap iri hati (Q.S. al-Nisa (4): 32), prinsip 

pendidikan anak (Q.S. Luqman/31: 13-19), perintah dan ketentuan puasa Ramadlan 

(Q.S. Al-Baqarah/2: 83-185, dan sifat-sifat ibadurrahman (Q.S. al-Furqan/25: 63-74), 

serta menghayati dan menggamalkan petunjuk Al-Qur’an dalam kehidupannya. 

 Dalam unsur Al-Hadits, peserta didik mampu membaca, mengartikan, 

memahami dan mengamalkan petunjuk-petunjuk Al-Hadits tentang kompetisi dalam 

kebaikan, kerja keras, penciptaan alam semesta, tentang toleransi, menghindarkan 

diri dari tindak kekersan, menjaga dan melestaarikan leingkungan hidup, 

karakteristik orang berpikir kritis dan orang yang lemah, sikap demokratis, etos 

kerja, mensyukuri nikmat, perintah berbuat baik, doa sebagai ibadah, dan 

mendoakan orang. Capaian pembelajaran unsur mata pelajaran Pendidikan Al-

Qur’an dan Al-Hadits fase F kelas XI dan XII disajikan pada tabel 12, sebagai berikut:   

 

Tabel 12. Capaian Pembelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits  

fase F Kelas XI dan XII 

 

Fase Unsur Deskpripsi Capaian Pembelajaran 

Kelas XI Ilmu Tajwid  Peserta didik mampu mememahami dan menerapkan 

pengucapan makharijul huruf dengan benar dan fasih, 

memahami dan menganalisis hukum-hukum bacaan 

sesuai dengan ilmu tajwid: Mad, idzhar, ikhfa, ghunnah, 

idgham, al-Qamariyyah dan al-Syamsiyyah dalam 

membaca ayat-ayat Al-Qur’an:    Q.S.al-Sajdah/32: 4-6,  

Al-Maidah/5 : 48; Q.S. Al-Nisa/4: 59, dan Q.S. Al-

Taubah/9: 105, al-Jatsiyah/45: 12-13, al-‘Ankabut/29: 44, 

al-Sajdah/32: 4, al-Rum/30: 8, Yunus/10: 40-41, al-

Maidah/5: 32, al-Rum/30: 41-42, al-A’raf/7: 56-58, dan al-

Baqarah/2: 29. 



17 
 

AL-Quran Peserta didik mampu membaca dengan lancar, fasih dan 

benar, menulis, menghafal, memahami, menganalisis, 

menghayati, dan menggamalkan ajaran Islam yang 

bersumber dari Al-Quran tentang ekosistem ilahi (al-

Sajdah/32: 4-6), muslim yang taat pada aturan (al-

Nisa’/4: 59), kompetisi dalam kebaikan (al-Maidah/5: 48), 

dan etos kerja sebagai perintah agama (al-Taubah/9: 

105), Menghayati ajaran Islam tentang penciptaan alam 

sebagai tanda kekuasaan Allah (al-Jatsiyah/45: 12-13), 

menghayati ajaran Islam tentang toleransi dan 

kerukunan,  (Yunus/10: 40-41), dan menghindarkan diri 

dari tindak kekerasan (al-Maidah/5: 32), menghayati 

ajaran Islam tentang menjaga kelestarian lingkungan 

hidup merupakan perintah agama untuk kepentingan 

Manusia (al-Rum/30: 41-42), larangan berbuat 

kerusakan di muka bumi (al-A’raf /7: 56-58, dan 

penciptaan bumi dan isinya untuk manusia (al-

Baqarah/2: 29)  

 Al-Hadits  Peserta didik mampu memahami Al-Hadits tentang 

kompetisi dalam kebaikan (HR Muslim), kerja keras (HR 

Bukhaari-Muslim), Al-Hadits tentang penciptaan alam 

semesta (HR Bukhari), Al-Hadits tentang toleransi, Al-

Hadits tentang menghindarkan diri dari tindak kekersan 

(HR Bukhari dan Muslim), Al-Hadits tentang pelestaarian 

leingkungan hidup (HR Abu Dawud).  

Kelas XII Ilmu Tajwid Peserta didik mampu mememahami dan menerapkan 

pengucapan makharijul huruf dengan benar dan fasih, 

memahami dan menganalisis hukum-hukum bacaan 

sesuai dengan ilmu tajwid: Mad, idzhar, ikhfa, ghunnah, 

idgham, al-Qamariyyah dan al-Syamsiyyah dalam 

membaca ayat-ayat Al-Qur’an surat:    Hud/11: 12, Ali 

‘Imran/3: 190-191,159, an-Nisa’/4: 32, Luqman/31: 13-

19, al-Baqarah/2: 83-185, dan al-Furqan/25: 74.  

Al-Quran  Peserta didik mampu membaca dengan lancar, fasih dan 

benar, menulis, menghafal, memahami dan 

menganalisis arti serta kandungan Al-Quran tentang 

sikap teguh dalam berdakwah dan (Q.S.Hud/11: 12, ciri 

orang-orang berakal (ulul albab) (Q.S. Ali Imran/3: 190-

191), larangan bersikap iri hati (Q.S. al-Nisa (4): 32), 

prinsip pendidikan anak (Q.S. Luqman/31: 13-19), 

perintah dan ketentuan puasa Ramadlan (Q.S. Al-

Baqarah/2: 83-185,  dan sifat-sifat ibadurrahman (Q.S. 

al-Furqan/25: 63-74), serta menghayati dan 
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menggamalkan petunjuk Al-Qur’an dalam 

kehidupannya.  

 

Al-Hadits  

Peserta didik mampu menulis Al-Hadits tentang orang 

yang cerdas atau berpikir kritis dan orang yang lemah 

(HR al-Tirmidzi), Al-Hadits tentang sikap demokratis (HR 

al-Tirmidzi), hadits tentang etos kerja (HR Thabrani) dan 

(HR Bukhari), (HR Muslim), hadia stentang syukur nikmat 

(HR Bukhari-Muslim), Al-Hadits tentang perintah berbuat 

baik kepada segala sesuatu (HR Muslim), Al-Hadits 

tentang doa adalah ibadah (HR Tirmidzi), hadais 

tentangmeminta doa untukorang lain; memahami arti 

mata Al-Hadits-Al-Hadits tersebut, menganalisis 

kandungan matan Al-Hadits-Al-Hadits di atas, 

mengkontekstualisaikannya dalam kehidupannya.  

 

 

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AL-ISLAM 

 

1. Rasionalitas Mata Pelajaran Pendidikan Al-Islam 

 Pendidikan Al-Islam menjadi bagian dalam pendidikan Muhammadiyah dalam 

melahirkan pendidikan islam modern yang holistik, berwatak modernis, berjiwa 

pembaharuan dan kemajuan. Pendidikan Al-Islam berkontribusi dalam 

mengembangkan peserta didik berpikiran maju, sehingga lulusannya memiliki 

kemampuan beradaptasi dan mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan 

masyarakat serta perubahan zaman. Pendidikan Al-Islam bukan sekadar mata 

pelajaran, tetapi merupakan ruh sekaligus core values Pendidikan Muhammadiyah. 

Pendidikan Al-Islam disusun berdasarkan manifestasi cara pandang 

Muhammadiyah terhadap ajaran Islam yang disebut dengan Islam Berkemajuan 

bercirikan murni, modern dan berkemajuan. Adapun murni mengandung arti 

paham agama yang bersandar pada Al-Quran dan al-sunnah al-sahihah al-

maqbulah. Islam modern berarti Islam yang menjadikan ilmu pengetahuan modern 

sebagai panduan dalam kehidupan. Islam berkemajuan berarti Islam yang 

mendorong terwujudnya masyarakat madani yang berorientasi yang menjalankan 

fungsi humanisasi/emansipasi (amar ma’ruf), liberasi (nahi munkar) dan 

transendensi (beriman kepada Allah) menuju kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, beradab dan damai, 

bersatu, demokratis, adil dan makmur. 

 

2. Tujuan Mata Pelajaran Pendidikam Al-Islam  

 Tujuan mata pelajaran Pendidikan Al-Islam dideskripsikan sebagai berikut: 
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a. Memberikan bimbingan kepada peserta didik agar menjadi pribadi muslim yang 

memiliki keimanan, ketakwaan, taat beribadah dan berakhlak mulia; 

b. Membentuk peserta didik agar menjadi pribadi yang memahami dengan baik 

dan menjiwai prinsip-prinsip agama Islam yang selalu berorientasi pada Islam 

yang rahmatan lil ‘alamin; 

c. Membimbing peserta didik agar mampu menerapkan prinsip-prinsip Islam yang 

berpikiran maju serta memiliki kemampuan adaptasi dan mampu menjawab 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta perubahan zaman; 

d. Mengkonstruksi kemampuan nalar kritis peserta didik sehingga memiliki 

semangat Islam berkemajuan yang berorientasi pada kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, beradab 

dan damai, bersatu, demokratis, adil dan makmur.  

e. Membimbing peserta didik agar menyayangi lingkungan alam sekitarnya dan 

menumbuhkan rasa tanggung jawabnya sebagai khalifah Allah di bumi.  

f. Membentuk peserta didik yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan 

(ukhuwwah), persatuan, dan saling tolong-menolong (ta’awun).   

 

3. Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Al-Islam 

 Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Al-Islam terdari unsur dan materi. 

Mata pelajaran Pendidikan Al-Islam memiliki empat unsur, yang meliputi (1) Aqidah, 

(2) Akhlak, (3) Fiqh, dan (4) Tarikh sebagai satu kesatuan yang utuh. Al-Qur’an dan 

Al-Hadits dalam struktur kurikulum Pendidikan Al-Islam Kemuhammadiyahan dan 

Bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai sumber dari 

Al-Islam. Secara epistemologi, Al-Qur’an dan Al-Hadits memiliki kedudukan sebagai 

sumber    Pendidikan Al-Islam. Dengan kata lain, unsur-unsur aqidah, akhlak, dan 

fiqh yang terdapat dalam pendidikan Al-Islam merupakan ajaran Islam yang 

bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits, sedang tarikh mencerminkan peradaban 

umat Islam. 

 

4. Deskripsi Mata Pelajaran Pendidikan Al-Islam  

 Mata Pelajaran Pendidikan Al-Islam yang mencakup unsur aqidah, akhlak, fiqh, 

dan Tarikh yang dideskripsikan, sebagaimana terdapat pada tabel 13, sebagai 

berikut. 

Tabel 13. Deskripsi Unsur-unsur Pendidikan Al-Islam 

Unsur Deskpripsi 

Aqidah Aqidah adalah sistem kepercayaan. Pembelajaran aqidah ditujukan 

untuk mengantarkan peserta didik dalam mengenal Allah melalui al-

Asma al-Husna, malaikat, kitab, nabi dan rasul, qada dan qadar, serta 
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Unsur Deskpripsi 

hari akhir yang berlandaskan tauhid sehingga terhindar dari aktivitas 

yang menghambat kemajuan, seperti kemusyrikan, kemunafikan, 

tahayul, bid’ah, dan khurafat. Sistem kepercayaan ini menjadi 

landasan dalam melakukan amal shaleh, berakhlak mulia dan taat 

hukum sebagai cerminan dari hikmah pembelajaran aqidah. 

Akhlak Akhlak berkaitan dengan keadaan jiwa yang dapat mendorong 

lahirnya perbuatan-perbuatan secara spontan. Pendidikan akhlak 

didorong agar dapat mengantarkan peserta didik yang memiliki adab 

belajar, adab terhadap orang tua dan guru, bersikap jujur, 

bertanggung jawab, hidup bersih, disiplin, hormat terhadap sesama 

anggota keluarga, berkasih sayang terhadap sesama makhluk Allah, 

bekerja sama dan saling tolong menolong dalam kebaikan, memiliki 

adab bertamu dan menerima tamu, menghargai waktu, bekerja keras, 

tekun, ulet, teliti, hemat, mandiri, ikhtiar, tawakal, rendah hati, pemaaf, 

toleran, jujur, ikhlas, sabar, tawadu, memiliki adab berpakaian, adil, 

istiqamah, zuhud, qanaah, amanah, sajaah, menempati janji, memiliki 

semangat menuntut ilmu, berpikir positif, berwawasan luas, optimis, 

berkemajuan, kompetitif, berpikir kritis, dinamis, dan berorientasi 

masa depan. Disamping itu, peserta didik juga dapat menghindarkan 

diri dari bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran 

serta dosa besar seperti syirik, Tahayul Bid’ah khurafat (TBC), riya, 

nifak, murtad dan fasik. Unsur akhlak harus menjadi mahkota yang 

masuk pada semua topik bahasan pada mata pelajaran Pendidikan 

Al-Islam, akhlak harus menghiasi keseluruhan konten dan manjadi 

buah dari pendidikan. 

Fiqh Fikih merupakan seperangkat pedoman dan tuntunan yang dihiasi 

dengan nilai-nilai filosofis dan ketentuan praktis. Pembelajaran fikih 

didorong agar peserta didik memiliki pedoman dan tuntunan dalam 

bersuci dari najis dan hadas kecil, berwudu, salat fardlu, salat 

munfarid, salat berjamaah, puasa Ramadhan, puasa Sunnah, zakat, 

infak, sadaqah, wakaf, hibah, hadiah, qurban dan aqiqah, bersuci dari 

hadas besar, kesehatan reproduksi, ketentuan shalat fardlu, shalat 

jum ‘at, shalat jama’, shalat qashar serta ketentuan makanan dan 

minuman yang halal dan thayyib. Disamping itu juga unsur fiqih 

mengulas shalat sunnah rawatib, dluha, tahajud, dan tarawih, shalat 

janazah, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, ketentuan 

Dzikir dan do’a dalam Islam, rangkaian amaliah ibadah shalat idul fitri 

dan idul adha, ketentuan ibadah haji, umrah, makna dan ketentuan 

adzan dan iqamah, kedudukan Al-Qur’an, Al-Hadits, dan ijtihad 

sebagai sumber hukum Islam, ketentuan tata cara melaksanakan 

tabligh dan da’wah, pinjam meminjam dan penemuan barang, praktik 

ekonomi dalam Islam, prinsip jual beli,  pernikahan, waris, hudud dan 
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Unsur Deskpripsi 

diyat, ketentuan  imarah jihad fii sabilillah, adanya madzhah dalam 

agama Islam. 

Tarikh Pembelajaran tarikh menekankan kemampuan untuk mengambil 

hikmah dari sejarah masa lalu dengan mendorong agar peserta didik 

meneladani berbagai keteladanan yang diberikan oleh para nabi dan 

rasul, nabi ulul azmi, dan perjuangan Nabi Muhammad saw periode 

Makkah dan Madinah, sejarah perjuangan dan kepribadian Khalifah 

Abu Bakar Ash-Shiddiq, Khalifah Umar Ibn Khathab, Khalifah Utsman 

Ibn Affan, Khalifah Ali Ibn Abi Thalib, Sahabat as-Sabiqunal Awwalun. 

Tarikh membahas tentang sejarah masa kejayaan dan keruntuhan 

Daulah Umayah dan Abbasiyah, masuknya Islam ke Indonesia, 

budaya dan perkembangannya, substansi, strategi, dan penyebab 

keberhasilan dakwah Nabi Muhammad saw. di Makkah dan Madinah, 

pertumbuhan, perkembangan, dan keruntuhan serta keunggulan 

pemerintahan Islam di Andalusia, Turki, dan India sebelum abad XX 

pada masa modern (1800-sekarang), perkembangan Islam di 

Indonesia pada masa kolonial Belanda dan kemerdekaan, dan 

perkembangan Islam di dunia termasuk pembaruan pemikiran Islam 

pada abad ke XIX – XXI di Asia dan Eropa.  

 

5. Capaian Pembelajaran Pendidikan Al-Islam 

 Capaian Pembelajaran Pendidikan Al-Islam dibagi dalam 6 fase, yaitu fase A, 

B, C, D, E, dan F. Fase A (kelas 1 dan 2 SD/MI/Program Paket A), Fase B (kelas 3 

dan 4  SD/MI/Program Paket A), Fase C (kelas 5 dan 6 SD/MI/Program Paket A), 

Fase D (untuk kelas VII, VIII dan IX SMP/MTs/Paket B), Fase E (untuk kelas X 

SMA/MA/SMK/Program Paket C), dan Fase F (untuk kelas XI dan XII 

SMA/MA/SMK/Program Paket C). Untuk memudahkan dalam membuat Alur Tujuan 

Pembelajaran (ATP), masing-masing fase dikelompokkan sesuai dengan tingkatan 

kelas, namun capaian pembelajaran dapat diorganisasi secara utuh untuk setiap 

fase. 

a. Fase A (Kelas 1 dan 2 Sekolah Dasar) 

 Pada akhir Fase A pada unsur aqidah, peserta didik mampu mengetahui arti 

dua kalimat syahadat dan mengenal Allah Swt. melalui al-Asma al-Husna, mampu 

melafalkan dan menyalinnya, terbiasa menggunakannya dalam aktivitas ibadah dan 

doa, serta terbiasa bersikap kasih sayang terhadap sesama. Pada unsur Akhlak, 

peserta didik mengetahui adab belajar; cara menghormati dan mematuhi orang tua 

dan guru; arti jujur, bertanggung jawab, hidup bersih, dan disiplin; cara 

menghormati antar sesama anggota keluarga; arti kasih sayang kepada sesama 

makhluk Allah Swt dan cara bekerja sama dan saling tolong menolong dalam 

kebaikan serta terbiasa menjadikannya sebagai perilaku hidup sehari-hari sebagai 
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perwujudan hablun minallah dan hablun minannas. Pada Unsur Fikih Peserta didik 

mengetahui cara bersuci dari najis dan hadas kecil, tata cara berwudu, rukun salat 

fardlu, serta tata cara shalat fardlu dan shalat berjamaah lengkap dengan bacaannya 

mampu mempraktikkannya, menggunakannya dalam kegiatan bersuci dan salat, 

serta terbiasa hidup bersih dan bertanggung jawab. Peserta didik mengenal nama-

nama 25 Nabi dan Rasul serta mengetahui keteladanan nabi Adam as, nabi Idris as 

dan nabi Nuh as, Nabi Hud as., Soleh as., Ibrahim as., luth as., dan Ismail as 

mengimani dan meneladani, serta terbiasa berperilaku sesuai keteladanan para 

Nabi dan Rasul tersebut. Capaian Pembelajaran Pendidikan Al-Islam berdasarkan 

fase dan kelas disajikan pada tabel 14, sebagai berikut: 

 

Tabel 14. Capaian pembelajaran Pendidikan Al-Islam Fase A Kelas I dan II 

Fase A Unsur Capaian Pembelajaran 

Kelas I Aqidah Peserta didik mampu mengetahui arti dua kalimat syahadat 

dan mengenal Allah Swt melalui al-Asma al-Husna ar-

Rahman, ar-Rahim, al-Malik, dan al-Quddus, mampu 

melafalkan dan menyalinnya, terbiasa menggunakannya 

dalam aktivitas ibadah dan doa, serta terbiasa bersikap 

kasih sayang terhadap sesama 

Akhlak Peserta didik mengetahui adab belajar; cara menghormati 

dan mematuhi orang tua dan guru; arti jujur, bertanggung 

jawab, hidup bersih, dan disiplin, cara menghormati antar 

sesama anggota keluarga, serta terbiasa menjadikannya 

sebagai perilaku hidup sehari-hari sebagai perwujudan 

hablun minallah dan hablun minannas.  

Fiqh Peserta didik mengetahui cara bersuci dari najis dan hadas 

kecil, tata cara berwudu, rukun salat fardlu, mampu 

mempraktikkannya, menggunakannya dalam kegiatan 

bersuci dan salat, serta terbiasa hidup bersih dan 

bertanggung jawab 

Tarikh Peserta didik mengenal nama-nama 25 nabi dan rasul serta 

mengetahui keteladanan nabi Adam as, nabi Idris as dan 

nabi Nuh as, mengimani dan meneladani mereka, serta 

terbiasa berperilaku sesuai keteladanan para nabi dan 

rasul tersebut. 

Kelas II Aqidah Mengenal Allah Swt. melalui al-Asma al-Husna, yakni Al-

Salam, Al-Mukmin, al-Muhaimin, al-Aziz, al-Jabbar, al-

Mutakabbir, Al-khaliq, dan Al-Bari’, mampu melafalkan dan 

menyalinnya, terbiasa menggunakannya dalam aktivitas 

ibadah dan doa, serta menjadikannya sebagai inspirasi 

perilaku dalam kehidupan sehari-hari 
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Fase A Unsur Capaian Pembelajaran 

Akhlak Mengetahui arti kasih sayang kepada sesama makhluk 

Allah Swt serta cara bekerja sama dan saling tolong 

menolong dalam kebaikan, dan terbiasa menjadikannya 

sebagai perilaku hidup sehari-hari sebagai perwujudan 

keimanan kepada Allah Swt. 

Fiqh Mengenal tata cara shalat fardlu dan shalat berjamaah 

lengkap dengan bacaannya, mampu mempraktikkannya, 

serta menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalankan 

ibadah shalat 

Tarikh Mengetahui keteladanan Nabi Hud as., Soleh as., Ibrahim 

as., luth as., dan Ismail as., mengimani dan meneladani, dan 

terbiasa berperilaku sesuai keteladanan para nabi dan 

rasul tersebut. 

 

b. Fase B (Kelas 3 dan 4 Sekolah Dasar) 

 Pada Akhir Fase B pada unsur aqidah, peserta didik mampu mengenal Allah 

Swt. melalui al-Asma al-Husna; Mengetahui Allah Maha Esa; dan Mengenal nama- 

nama Malaikat Allah beserta tugasnya, serta mampu menjadikannya inspirasi 

dalam bersikap dan berperilaku pada kehidupan sehari-hari sebagai wujud 

keimanan kepada Allah dan malaikat. Pada unsur akhlak peserta didik Mengetahui 

tata cara bertamu dan menerima tamu serta mengetahu arti menghargai waktu, 

kerja keras, tekun, ulet, teliti, hemat, mandiri, ikhtiar, tawakal, rendah hati, pemaaf, 

toleran, jujur, ikhlas, sabar, dan tawadu serta terbiasa menjadikannya sebagai 

perilaku hidup sehari-hari sebagai perwujudan keimanan. Pada unsur Fiqh peserta 

didik dapat mengetahui tata cara menjalankan puasa Ramadhan, puasa Sunnah, 

sunnah munfarid dan salat berjamaah, menjadikannya sebagai pedoman dalam 

menjalankan ibadah serta memiliki sikap tanggung jawab dan disiplin. Pada unsur 

tarikh peserta didik dapat mengetahui keteladanan Nabi Ishak as., Ya’kub as., 

Yusuf as., Ayub as., Syuaib as., Musa as., Harun as., Zulkifli as., Daud as., dan 

Sulaiman as., Yunus as., dan Zakariya as., mengimani dan meneladani, serta 

terbiasa berperilaku sesuai keteladanan para nabi dan rasul tersebut. Capaian 

Pembelajaran Pendidikan Al-Islam berdasarkan fase dan kelas disajikan pada tabel 

15, sebagai berikut: 

 

Tabel 15. Capaian pembelajaran Pendidikan Al-Islam Fase B Kelas III dan IV 

 

Fase B Unsur Capaian Pembelajaran 

Kelas III Aqidah Mengenal Allah Swt. melalui al-Asma al-Husna Al-

Mushawwir, al-Alim, al-Sami’, al-Bashir, al-Adil, al-

Adhim, al-Mumit, al-Hayy, dan al-Qayyum, serta mampu 
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Fase B Unsur Capaian Pembelajaran 

melafalkan dan menyalinnya; Mengetahui Allah Maha 

Esa; dan Mengenal nama- nama Malaikat Allah beserta 

tugasnya, serta mampu menjadikannya inspirasi dalam 

bersikap dan berperilaku pada kehidupan sehari-hari 

sebagai wujud keimanan kepada Allah dan malaikat 

Akhlak Mengetahui tata cara bertamu dan menerima tamu serta 

mengetahu arti menghargai waktu, kerja keras, tekun, 

ulet, teliti, hemat, dan mandiri, serta terbiasa 

menjadikannya sebagai perilaku hidup sehari-hari 

sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt.   

Fiqh Mengetahui tata cara menjalankan puasa Ramadhan 

dan puasa sunnah, menjadikannya sebagai pedoman 

dalam menjalankan ibadah serta memiliki sikap 

tanggung jawab dan peduli terhadap sesama 

Tarikh Mengetahui keteladanan Nabi Ishak as., Ya’kub., Yusuf., 

Ayub as., Syuaib as., Musa as., Harun as., mengimani 

dan meneladani, serta terbiasa berperilaku sesuai 

keteladanan para nabi dan rasul tersebut. 

Kelas IV Aqidah Mengenal Allah Swt. melalui al-Asma al-Husna al-Ahad, 

as-Samad, al-Muqtadir, al-Muqaddim, dan al-Baqi; 

mengetahui arti beriman kepada kitab-kitab dan nabi 

dan rasul Allah Swt., serta mampu menjadikannya 

inspirasi dalam bersikap dan berperilaku pada 

kehidupan sehari-hari sebagai wujud keimanan kepada 

Allah, kitab, dan nabi dan rasul-Nya. 

Akhlak Megetahui arti ikhtiar, tawakal, rendah hati, pemaaf, 

toleran, jujur, ikhlas, sabar, dan tawadu serta terbiasa 

menjadikannya sebagai perilaku hidup sehari-hari 

sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt. 

Fiqih Mengetahui tata cara shalat sunnah munfarid dan salat 

berjamaah, menjadikannya sebagai pedoman dalam 

menjalankan ibadah serta memiliki sikap tanggung 

jawab dan disiplin 

Tarikh Mengetahui keteladanan Nabi Zulkifli as., Daud as., 

Sulaiman as., Yunus as., dan Zakariya as., mengimani 

dan meneladani, serta terbiasa berperilaku sesuai 

keteladanan para nabi dan rasul tersebut.  

 

c.  Fase C (Kelas 5 dan 6 Sekolah Dasar) 

 Pada Akhir Fase C pada unsur aqidah peserta didik dapat memahami makna 

iman kepada hari akhir dan Qadla dan Qadar; memahami cara menghindari syirik 
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dan munafiq sebagai perusak iman dan cara menghindari tahayul, bid’ah, dan 

khurafat sebagai penghambat kemajuan serta mampu menjadikannya inspirasi 

dalam bersikap dan berperilaku pada kehidupan sehari-hari sebagai wujud 

keimanan kepada hari akhir dan Qadla dan Qadar dan terbiasa menjadikannya 

sebagai perilaku hidup sehari-hari sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt. 

Pada unsur akhlak peserta didik dapat memahami adab berpakaian serta 

memahami makna adil, istiqamah, zuhud, qanaah, amanah, menempati janji, 

semangat menuntut ilmu, berpikir positif, berwawasan luas, optimis, kompetitif, 

berpikir kritis, dinamis, dan berorientasi masa depan serta terbiasa menjadikannya 

sebagai perilaku hidup sehari-hari sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt. 

Pada unsur Fiqh peserta didik mampu memahami ketentuan zakat, infak, sadaqah, 

qurban dan aqiqah, ketentuan bersuci dari hadas besar, serta ketentuan makanan 

dan minuman yang halal dan thoyyib, menjadikannya sebagai pedoman dalam 

menjalankan ibadah serta memiliki sikap tanggung jawab dan disiplin. Pada unsur 

tarikh peserta didik mampu memahami keteladanan Nabi Yahya as. dan Isa as, Nabi 

Ulul Azmi, dan Nabi Muhammad saw pada masa remaja, dakwah Nabi Muhammad 

saw pada periode Makah dan Madinah serta keteladanan dakwah Khulafaurrasyidin, 

mengimani dan meneladani, serta terbiasa berperilaku sesuai keteladanan para 

nabi dan rasul tersebut. Capaian Pembelajaran Pendidikan Al-Islam berdasarkan 

fase dan kelas disajikan pada tabel 16, sebagai berikut: 

 

Tabel 16. Capaian pembelajaran Pendidikan Al-Islam Fase C Kelas V dan VI 

 

Fase C Unsur Capaian Pembelajaran 

Kelas V Aqidah Memahami makna iman kepada hari akhir dan Qadla dan 

Qadar serta mampu menjadikannya inspirasi dalam 

bersikap dan berperilaku pada kehidupan sehari-hari 

sebagai wujud keimanan kepada hari akhir dan Qadla dan 

Qadar 

Akhlak Memahami adab berpakaian serta makna adil, istiqamah, 

zuhud, qanaah, amanah, dan menepati janji, dan terbiasa 

menjadikannya sebagai perilaku hidup sehari-hari sebagai 

perwujudan keimanan kepada Allah Swt. 

Fiqh Memahami ketentuan zakat, infak, sadaqah, qurban dan 

aqiqah, menjadikannya sebagai pedoman dalam 

menjalankan ibadah serta memiliki sikap tanggung jawab 

dan disiplin 

Tarikh Memahami keteladanan Nabi Yahya as. dan Isa as, Nabi 

Ulul Azmi, dan Nabi Muhammad saw pada masa remaja, 
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mengimani dan meneladani, serta terbiasa berperilaku 

sesuai keteladanan para nabi dan rasul tersebut. 

Kelas VI Aqidah Memahami cara menghindari syirik dan munafiq sebagai 

perusak iman dan cara menghindari tahayul, bid’ah, dan 

khurafat sebagai penghambat kemajuan serta 

menjadikannya sebagai pedoman hidup sehingga 

terhindar dari perilaku yang menghambat kemajuan 

Akhlak Memahami makna semangat menuntut ilmu, berpikir 

positif, berwawasan luas, optimis, kompetitif, berpikir kritis, 

dinamis, dan berorientasi masa depan dan terbiasa 

menjadikannya sebagai perilaku hidup sehari-hari sebagai 

perwujudan keimanan kepada Allah Swt. 

Fiqh Memahami ketentuan bersuci dari hadas besar serta 

ketentuan makanan dan minuman yang halal dan thoyyib 

menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalankan 

ibadah serta memiliki sikap tanggung jawab dan disiplin 

Tarikh Memahami keteladanan dakwah Nabi Muhammad saw 

pada periode Makah dan Madinah serta keteladanan 

dakwah Khulafaurrasyidin, mengimani dan meneladani, 

serta terbiasa berperilaku sesuai keteladanan para nabi 

dan rasul tersebut 

 

 

d. Fase D (Kelas 7, 8, dan 9 Sekolah Menengah Pertama) 

 Pada Akhir Fase D, unsur Aqidah peserta didik mampu memahami makna 

beriman kepada Allah Swt, tauhid Rubbubiyah, al-Asma‘u al-Husna: as-Sami’, dan 

al-Bashir,  iman kepada Malaikat berdasarkan dalil naqli , menyajikan makna dan 

contohnya  serta meyakini dan memiliki sifat dan adanya Allah Swt; Memahami 

makna beriman kepada Kitab-kitab Allah Swt, makna tauhid uluhiyah, makna al-

Asmaul husna: al-Alim, al-Khabir, makna beriman kepada Rasul Allah Swt , 

Menyajikan dalil dan memberikan contoh perilaku untuk mengagungkan Allah Swt 

untuk menjadi sikap hidup dan kebiasaan dengan penuh wapada; Memahami 

makna iman kepada Hari Akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam 

sekitar, dan makhluk ciptaanNya, makna tauhid Mulkiyah, makna asmaul husna al-

Azis dan As-Salam, makna iman kepada Qadla dan Qadar berdasarkan pengamatan 

terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaannya, memaparkan  dengan dalil 

naqli sebagai landasan keagungan Ilahi yang dapat menjadi panduan kebiasaan 

berperilaku.  

 Pada usnur Akhlak, peserta didik mampu memahami makna Kerja keras, 

makna perilaku jujur, amanah, dan istiqamah, makna hormat dan patuh kepada 

orang tua dan guru, dan empati terhadap sesama, makna cerdas, berkemajuan 
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dan kompetitif. Memberikan makna dan contoh untuk kemudian dapat meyakini 

dan bersikap baik terhadap orang tuan dan sesama; Memahami bahaya 

mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran, cara berbuat baik, hormat, 

dan patuh kepada orang tua dan guru, cara menerapkan perilaku jujur dan adil, 

makna perilaku gemar beramal saleh dan berbaik sangka kepada sesama, makna 

toleran, respek dan empati dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan contoh 

hormat kepada orang tua dan sesama dan taat kepada Allah menjauhi larangan 

dan membiasakan amalan baik dalam kesehariannya; Memahami penerapan 

jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari, makna tata krama, sopan 

santun, dan rasa malu, cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru, makna 

prasangka baik dan sopan dalam kehidupan sehari-hari, makna disiplin dan 

bermartabat. Menyajikan perilaku jujur dan menepati janji, melakukan darma 

bakti kepada orang tua dan guru sebagai orang yang bermartabat.  

 Pada unsur Fiqih, peserta didik mampu Memahami ketentuan syariat Islam 

tentang thaharah dan kesehatan reproduksi, ketentuan ShalatFardlu, ketentuan 

Shalat Berjama’ah, ketentuan Shalat Jum ‘at, ketentuan Shalat Jama’, ketentuan 

Shalat Qashar, melaksanakan shalat dengan benar sesuai dengan tuntunan 

ibadah kepada Allah dengan benar; Memahami ketentuan tentang Shalat sunnah 

rawatib, dluha, tahajud, dan tarawih, ketentuan tentang Shalat janazah, ketentuan 

tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, ketentuan Dzikir dan do’a 

dalam Islam, ketentuan ibadah di bulan Ramadhan, rangkaian amaliah ibadah 

shalat idul fitri, ketentuan puasa sunnah. Mempraktikkan dan menyajikannya 

sebagai wujud atas penghayatan atas ajaran agama dan mengamalkan sholat 

dan puasa sunnah dalam hidupnya; Memahami ketentuan syariat pembelanjaan 

harta: zakat, infak, sodaqoh, wakaf, hibah, hadiah, ketentuan ibadah haji, 

ketentuan ibadah umrah, makna dan ketentuan adzan dan iqomah, Memahami 

ketentuan syariat Islam tentang Qurban, ketentuan syariat Islam tentang Aqiqah, 

rangkaian amaliah ibadah pada hari raya Idul Adha. Menyajikan ketentuan syari 

at ibadah, adzan untuk beribadah kepada Allah dan dapat melakukan 

pembiasaan.  

 Pada unsur Tarikh, peserta didik mampu memahami sejarah perjuangan 

Nabi Muhammad saw. periode Makkah, sejarah perjuangan Nabi Muhammad 

saw. periode Madinah, sejarah perjuangan dan kepribadian Khalifah Abu Bakar 

Ash-Shiddiq, sejarah perjuangan dan kepribadian Khalifah Umar Ibn Khathab, 

sejarah perjuangan dan kepribadian Khalifah Utsman Ibn Affan, sejarah 

perjuangan dan kepribadian Khalifah Ali Ibn Abi Thalib. Meneladani dan berbuat 

selaras dengan tuntunan Nabi, khulafaur rosyidin serta membiasakannya; 

memahami sejarah perjuangan dan kepribadian Sahabat as-Sabiqunal Awwalun, 
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keteladanan sejarah masa kejayaan dan keruntuhan Daulah Umayah, 

keteladanan sejarah keunggulan peradaban masa Daulah Umayah, sejarah 

pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Abbasiyah, sejarah masa kejayaan dan 

keruntuhanDaulah Abbasiyah, sejarah keunggulan peradaban masa Daulah 

Abbasiyah.  Menunjukkan ibrah perjuangan dan kepribadiannya serta semangat 

ketaatan nya untuk dapat dijadikan sikap hidupnya; Memahami sejarah masuknya 

Islam ke Indonesia, sejarah perkembangan Islam di Indonesia, memahami secara 

kritis sejarah budaya umat Islam di Indonesia, keragaman budaya Islam Indonesia 

yang berkemajuan. Menyajikan rangkaian perkembangan Islam di Indonesia, 

sebagai bukti kekuasaan Allah yang dapat mengilhami setiap perilaku 

kesehariannya. Capaian Pembelajaran Pendidikan Al-Islam berdasarkan fase dan 

kelas disajikan pada tabel 17, sebagai berikut: 

 

Tabel 17. Capaian pembelajaran Pendidikan Al-Islam Fase D 

 

Fase D Unsur Capaian Pembelajaran 

Kelas VII Aqidah Memahami makna beriman kepada Allah Swt, tauhid 

Rubbubiyah, al-Asma‘ al-Husna: as-Sami’, dan al-Bashir,  

iman kepada Malaikat berdasarkan dalil naqli , 

menyajikan makna dan contohnya  serta meyakini dan 

memiliki sifat dan adanya Allah Swt 

Akhlak Memahami makna Kerja keras, makna perilaku jujur, 

amanah, dan istiqamah, makna hormat dan patuh 

kepada orang tua dan guru, dan empati terhadap 

sesama, makna cerdas, berkemajuan dan kompetitif. 

Memberikan makna dan contoh untuk kemudian dapat 

meyakini dan bersikap baik terhadap orang tuan dan 

sesama  

Fiqh Memahami ketentuan syariat Islam tentang thaharah dan 

kesehatan reproduksi, ketentuan ShalatFardlu, 

ketentuan Shalat Berjama’ah, ketentuan Shalat Jum ‘at, 

ketentuan Shalat Jama’, ketentuan Shalat Qashar, 

melaksanakan shalat dengan benar sesuai dengan 

tuntunan ibadah kepada Allah dengan benar 

Tarikh Memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad saw. 

periode Makkah, sejarah perjuangan Nabi Muhammad 

saw. periode Madinah, sejarah perjuangan dan 

kepribadian Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, sejarah 

perjuangan dan kepribadian Khalifah Umar Ibn Khathab, 

sejarah perjuangan dan kepribadian Khalifah Utsman Ibn 

Affan, sejarah perjuangan dan kepribadian Khalifah Ali 
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Fase D Unsur Capaian Pembelajaran 

Ibn Abi Thalib. Meneladani dan berbuat selaras dengan 

tuntunan nabi, khulafaur rosyidin serta 

membiasakannya.  

Kelas VIII Aqidah Memahami makna beriman kepada Kitab-kitab Allah 

Swt, makna tauhid uluhiyah, makna al-Asmaul husna: al-

Alim, al-Khabir, makna beriman kepada Rasul Allah Swt, 

Menyajikan dalil dan memberikan contoh perilaku untuk 

mengagungkan Allah Swt untuk menjadi sikap hidup dan 

kebiasaan dengan penuh wapada. 

Akhlak Memahami bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, 

dan pertengkaran, cara berbuat baik, hormat, dan patuh 

kepada orang tua dan guru, cara menerapkan perilaku 

jujur dan adil, makna perilaku gemar beramal saleh dan 

berbaik sangka kepada sesama, makna toleran, respek 

dan empati dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan 

contoh hormat kepada orang tua dan sesama dan taat 

kepada Allah menjauhi larangan dan membiasakan 

amalan baik dalam kesehariannya.  

Fiqh Memahami ketentuan tentang Shalat sunnah rawatib, 

dluha, tahajud, dan tarawih, ketentuan tentang Shalat 

janazah, ketentuan tentang sujud syukur, sujud sahwi, 

dan sujud tilawah, ketentuan Dzikir dan do’a dalam 

Islam, ketentuan ibadah di bulan Ramadhan, rangkaian 

amaliah ibadah shalat idul fitri, ketentuan puasa sunnah. 

Mempraktikkan dan menyajikannya sebagai wujud atas 

penghayatan atas ajaran agama Islam dan 

mengamalkan shalat dan puasa sunnah dalam hidupnya 

Tarikh memahami sejarah perjuangan dan kepribadian Sahabat 

asSabiqunal Awwalun, keteladanan sejarah masa 

kejayaan dan keruntuhan Daulah Umayah, keteladanan 

sejarah keunggulan peradaban masa Daulah Umayah, 

sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa 

Abbasiyah, sejarah masa kejayaan dan 

keruntuhanDaulah Abbasiyah, sejarah keunggulan 

peradaban masa Daulah Abbasiyah.  Menunjukkan ibrah 

perjuangan dan kepribadiannya serta semangat 

ketaatan nya untuk dapat dijadikan sikap hidupnya. 

Kelas 9 Aqidah Memahami makna iman kepada Hari Akhir berdasarkan 

pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk 

ciptaanNya, makna tauhid Mulkiyah, makna asmaul 

husna al-Azis dan As-Salam, makna iman kepada Qadla 

dan Qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, 
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Fase D Unsur Capaian Pembelajaran 

alam sekitar dan makhluk ciptaannya, Memaparkan 

dengan dalil naqli sebagai landasan keagungan Ilahi 

yang dapat menjadi panduan kebiasaan berperilaku.  

Akhlak Memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam 

kehidupan sehari-hari, makna tata krama, sopan santun, 

dan rasa malu, cara berbakti dan taat kepada orang tua 

dan guru, makna prasangka baik dan sopan dalam 

kehidupan sehari-hari, makna disiplin dan bermartabat. 

Menyajikan perilaku jujur dan menepati janji, melakukan 

darma bakti kepada orang tua dan guru sebagai orang 

yang bermartabat 

Fiqh Memahami ketentuan syariat pembelanjaan harta: zakat, 

infak, sodaqoh, wakaf, hibah, hadiah, ketentuan ibadah 

haji, ketentuan ibadah umrah, makna dan ketentuan 

adzan dan iqomah, Memahami ketentuan syariat Islam 

tentang Qurban, ketentuan syariat Islam tentang Aqiqah, 

rangkaian amaliah ibadah pada hari raya Idul Adha. 

Menyajikan ketentuan syari at ibadah, adzan untuk 

beribadah kepada Allah dan dapat melakukan 

pembiasaan, 

Tarikh Memahami sejarah masuknya Islam ke Indonesia, 

sejarah perkembangan Islam di Indonesia, memahami 

secara kritis sejarah budaya umat Islam di Indonesia, 

keragaman budaya Islam Indonesia yang berkemajuan. 

Menyajikan rangkaian perkembangan Islam di 

Indonesia, sebagai bukti kekuasaan Allah yang dapat 

mengilhami setiap perilaku kesehariannya. 

 

e. Fase E (Kelas 10 Sekolah Menengah Atas/Kejuruan) 

 Pada akhir fase E, unsur aqidah peserta didik mampu menganalisis makna 

Asmaul Husna (al-Karim, al-Mu’min, al-Wakil, al-Matin, al-Jami’, al-‘Adl, dan al-Akhir) 

dan makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Swt; menyajikan hubungan 

makna Asmaul Husna tersebut dengan perilaku keluhuran budi (kokoh pendirian, 

pemberi rasa aman, tawakal, tanggung jawab, adil, dan sabar, dan hubungan antara 

beriman kepada malaikat-malaikat Allah Swt. dengan perilaku teliti, disiplin, dan 

waspada; meyakini bahwa Allah Maha Mulia, Maha Mengamankan, Maha 

Memelihara, Maha Sempurna Kekuatan-Nya, Maha Penghimpun, Maha Adil dan 

Maha Akhir,  meyakini hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Swt; Peserta 

didik memiliki  keluhuran budi (kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, 

tanggung jawab, adil, dan sabar) sebagai implementasi dari pemahaman Asmaul 



31 
 

Husna tersebut dan menunjukkan sikap teliti, disiplin, dan waspada sebagai 

implementasi dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah Swt. 

 Pada unsur Akhlak Peserta didik mampu menganalisis ketentuan berpakaian 

sesuai syariat Islam, semangat menuntut ilmu, manfaat kejujuran dalam kehidupan 

sosial, politik, dan budaya, dan nilai-nilai Islam dalam menumbuhkan kesadaran 

menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama; menyajikan 

keutamaan tatacara berpakaian sesuai syariat Islam, kaitan antara kewajiban 

menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Q.S. at-

Taubah/9: 122 dan Al-Hadits terkait, kaitan antara perilaku jujur dalam kehidupan 

sosial, politik, dan budaya dengan keimanan, menyajikan nilai-nilai Islam dalam 

menumbuhkan kesadaran menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya 

kepada sesama; terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam dan meyakini 

bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya, menghayati ajaran 

agama Islam tentang kejujuran dan menghayati ajaran agama Islam tentang 

menuntut ilmu; menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam, 

memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman Q.S. at-

Taubah/9: 122 dan Al-Hadits terkait, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan 

sehari-hari, dan memiliki sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya 

kepada sesama. 

 Pada unsur Fiqih peserta didik mampu menganalisis kedudukan Al-Qur’an, Al-

Hadits, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, HPT tentang kaifiyah thaharah, 

konsep aurat dalam syariat Islam; memahami ketentuan shalat fardlu dan shalat 

sunnah; menganalisis hikmah zakat, infak,  sadaqah dan hadiah, hikmah wakaf, 

hikmah puasa, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh; mempresentasikan 

macam-macam sumber hukum Islam, mempraktikkan kaifiyah thaharah sesuai 

dengan HPT, menyajikan konsep aurat dalam syariat Islam, melaksanakan shalat 

fardlu dan mengerjakan shalat sunnah, hikmah zakat, infak,  sadaqah dan hadiah, 

hikmah wakaf, hikmah puasa wajib dan puasa sunnah, ketentuan penyelenggaraan 

ibadah haji dan umroh; Peserta didik mampu menggunakan Al-Qur’an, Al-Hadits 

dan  ijtihad sebagai sumber hukum Islam, menghayati kaifiyah thaharah  dalam 

Himpunan Putusan Tarjih (HPT), terbiasa berpakaian menutup aurat sesuai dengan 

syariat Islam, dan menunaikan shalat fardlu dan sunnah; menghayati ajaran Islam 

tentang zakat, infak,  sadaqah dan hibah, wakaf, dan puasa; meyakini bahwa haji 

dan umroh adalah perintah Allah dapat memberi kemaslahatan; menunjukkan 

perilaku ikhlas dan taat beribadah  sebagai implemantasi pemahaman terhadap 

kedudukan sumber hukum Islam, mengamalkan kaifiyah thaharah  sesuai dengan 

HPT, berpakaian menutup aurat sesuai dengan syariat Islam, memiliki sikap disiplin 

sebagai implementasi shalat fardlu dan shalat Sunnah, menunjukkan kepedulian 
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sosial sebagai imlementasi dari pemahaman hikmah zakat, infak, sadaqah dan 

hibah, kepedulian sosial sebagai imlementasi pemahaman hikmah  wakaf dan 

puasa, menunjukkan tanggung jawab sebagai hikmah dari perintah haji dan umroh. 

 Pada unsur Tarikh Peserta didik mampu menganalisis substansi, strategi, 

dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad saw. di Makkah dan Madinah, 

sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan keruntuhan pemerintahan Islam di 

Andalusia, Turki, dan India sebelum abad XX, sejarah keunggulan peradaban Islam 

pada era pemerintahan Islam di Andalusia, Turki, dan India sebelum abad XX; 

Peserta didik mampu menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan 

keberhasilan dakwah Nabi Muhammad saw. di Makkah dan Madinah, 

mempresentasikan pertumbuhan, perkembangan, dan keruntuhan serta 

keunggulan pemerintahan Islam di Andalusia, Turki, dan India sebelum abad XX; 

meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad saw. di Makkah dan Madinah, 

menghayati sejarah Islam pada era  pemerintahan Islam di Andalusia, Turki, dan 

India sebelum abad XX, menghargai keunggulan peradaban Islam pada era 

pemerintahan Islam di Andalusia, Turki, dan India sebelum abad XX; bersikap 

tangguh dan rela berkorban menegakkan kebenaran sebagai ’ibrah dari sejarah 

strategi dakwah Nabi di Makkah, menunjukkan sikap semangat ukhuwah dan 

kerukunan sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi di Madinah, bersikap 

tangguh, disiplin, dan bertaggung jawab sebagai wujud keteladanan terhadap 

sejarah Islam di Andalusia, Turki, dan India sebelum abad XX, menunjukkan sikap 

disiplin, bertanggungjawab, dan toleran sebagai wujud keteladanan terhadap 

keunggulan peradaban Islam pada era pemerintahan Islam di Andalusia, Turki, dan 

India sebelum abad XX. Capaian Pembelajaran Pendidikan Al-Islam berdasarkan 

fase dan kelas disajikan pada tabel 18, sebagai berikut: 

 

Tabel 18. Capaian pembelajaran Pendidikan Kemuhammadiyahan  

Fase E Kelas X 

 

Fase E Unsur Capaian Pembelajaran 

Kelas X Aqidah Peserta didik mampu menganalisis makna Asmaul 

Husna (al-Karim, al-Mu’min, al-Wakil, al-Matin, al-Jami’, 

al-‘Adl, dan al-Akhir) dan makna beriman kepada 

malaikat-malaikat Allah Swt; menyajikan hubungan 

makna Asmaul Husna tersebut dengan perilaku 

keluhuran budi (kokoh pendirian, pemberi rasa aman, 

tawakal, tanggung jawab, adil, dan sabar, dan hubungan 

antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Swt. 

dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada; meyakini 
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Fase E Unsur Capaian Pembelajaran 

bahwa Allah Maha Mulia, Maha Mengamankan, Maha 

Memelihara, Maha Sempurna Kekuatan-Nya, Maha 

Penghimpun, Maha Adil dan Maha Akhir,  meyakini 

hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Swt; 

memiliki  keluhuran budi (kokoh pendirian, pemberi rasa 

aman, tawakal, tanggung jawab, adil, dan sabar) sebagai 

implementasi dari pemahaman Asmaul Husna tersebut 

dan menunjukkan sikap teliti, disiplin, dan waspada 

sebagai implementasi dari beriman kepada malaikat-

malaikat Allah Swt. 

Akhlak Peserta didik mampu menganalisis ketentuan 

berpakaian sesuai syariat Islam, semangat menuntut 

ilmu, manfaat kejujuran dalam kehidupan sosial, politik, 

dan budaya, dan nilai-nilai Islam dalam menumbuhkan 

kesadaran menuntut ilmu, menerapkan dan 

menyampaikannya kepada sesama; menyajikan 

keutamaan tatacara berpakaian sesuai syariat Islam, 

kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan 

kewajiban membela agama sesuai perintah Q.S. at-

Taubah/9: 122 dan Al-Hadits terkait, kaitan antara 

perilaku jujur dalam kehidupan sosial, politik, dan 

budaya dengan keimanan, menyajikan nilai-nilai Islam 

dalam menumbuhkan kesadaran menuntut ilmu, 

menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama; 

terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam dan 

meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah 

dan Rasul-Nya, menghayati ajaran agama Islam tentang 

kejujuran dan menghayati ajaran agama Islam tentang 

menuntut ilmu; dan menunjukkan perilaku berpakaian 

sesuai dengan syariat Islam, memiliki sikap semangat 

keilmuan sebagai implementasi pemahaman Q.S. at-

Taubah/9: 122 dan Al-Hadits terkait, menunjukkan 

perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, dan memiliki 

sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya 

kepada sesama. 

Fiqh Peserta didik mampu menganalisis kedudukan Al-

Qur’an, Al-Hadits, dan ijtihad sebagai sumber hukum 

Islam, HPT tentang kaifiyah thaharah, konsep aurat 

dalam syariat Islam; memahami ketentuan shalat fardlu 

dan shalat sunnah; menganalisis hikmah zakat, infak,  

sadaqah dan hadiah, hikmah wakaf, hikmah puasa, 

penyelenggaraan ibadah haji dan umroh; 
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Fase E Unsur Capaian Pembelajaran 

mempresentasikan macam-macam sumber hukum 

Islam, mempraktikkan kaifiyah thaharah sesuai dengan 

HPT, menyajikan konsep aurat dalam syariat Islam, 

melaksanakan shalat fardlu dan mengerjakan shalat 

sunnah, hikmah zakat, infak,  sadaqah dan hadiah, 

hikmah wakaf, hikmah puasa wajib dan puasa sunnah, 

ketentuan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh; 

mampu menggunakan Al-Qur’an, Al-Hadits dan  ijtihad 

sebagai sumber hukum Islam, menghayati kaifiyah 

thaharah  dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT), 

terbiasa berpakaian menutup aurat sesuai dengan 

syariat Islam, dan menunaikan shalat fardhu dan sunnah. 

Menghayati ajaran Islam tentang zakat, infak,  sadaqah 

dan hibah, wakaf, dan puasa, Meyakini bahwa haji dan 

umroh adalah perintah Allah dapat memberi 

kemaslahatan; menunjukkan perilaku ikhlas dan taat 

beribadah  sebagai implemantasi pemahaman terhadap 

kedudukan sumber hukum Islam, mengamalkan kaifiyah 

thaharah  sesuai dengan HPT, berpakaian menutup 

aurat sesuai dengan syariat Islam, memiliki sikap disiplin 

sebagai implementasi Shalat Fardlu dan shalat sunnah, 

menunjukkan kepedulian sosial sebagai imlementasi 

dari pemahaman hikmah zakat, infak, sadaqah dan 

hibah, kepedulian sosial sebagai imlementasi 

pemahaman hikmah  wakaf dan puasa, menunjukkan 

tanggung jawab sebagai hikmah dari perintah haji dan 

umroh. 

Tarikh Peserta didik mampu menganalisis substansi, strategi, 

dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad 

saw. di Makkah dan Madinah, sejarah pertumbuhan, 

perkembangan, dan keruntuhan pemerintahan Islam di 

Andalusia, Turki, dan India sebelum abad XX, sejarah 

keunggulan peradaban Islam pada era pemerintahan 

Islam di Andalusia, Turki, dan India sebelum abad XX;  

menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi 

dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad saw. di 

Makkah dan Madinah, mempresentasikan pertumbuhan, 

perkembangan, dan keruntuhan serta keunggulan 

pemerintahan Islam di Andalusia, Turki, dan India 

sebelum abad XX;  Peserta didik mampu  meyakini 

kebenaran dakwah Nabi Muhammad saw. di Makkah 

dan Madinah, menghayati sejarah Islam pada era  
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Fase E Unsur Capaian Pembelajaran 

pemerintahan Islam di Andalusia, Turki, dan India 

sebelum abad XX, menghargai keunggulan peradaban 

Islam pada era pemerintahan Islam di Andalusia, Turki, 

dan India sebelum abad XX; Peserta didik mampu 

bersikap tangguh dan rela berkorban menegakkan 

kebenaran sebagai ’ibrah dari sejarah strategi dakwah 

Nabi di Makkah, menunjukkan sikap semangat ukhuwah 

dan kerukunan sebagai ibrah dari sejarah strategi 

dakwah Nabi di Madinah, bersikap tangguh, disiplin, dan 

bertaggung jawab sebagai wujud keteladanan terhadap 

sejarah Islam di Andalusia, Turki, dan India sebelum 

abad XX, menunjukkan sikap disiplin, 

bertanggungjawab, dan toleran sebagai wujud 

keteladanan terhadap keunggulan peradaban Islam 

pada era pemerintahan Islam di Andalusia, Turki, dan 

India sebelum abad XX.  

 

f. Fase F (Kelas 11 dan 12 Sekolah Menengah Atas/Kejuruan) 

 Pada Akhir Fase F pada unsur aqidah peserta didik mampu merumuskan 

hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Swt, menganalisis kedudukan dan fungsi Al-

Qur’an dan Kitab kitab Allah serta memahami Al-Qur’an sebagai pedoman hidup, 

menganalisis keteguhan para nabi dan rasul dalam bertauhid, beribadah, dan 

memimpin umat, memahami Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir, nubuwah 

dan risalah Nabi Muhammad saw; menyajikan keterkaitan antara beriman kepada 

kitab-kitab suci Allah Swt dengan perilaku sehari-hari, contoh perilaku yang 

menunjukkan bahwa Al-Qur’an sebagai pedoman hidup, kaitan antara iman kepada 

rasul-rasul Allah Swt dengan keteguhan dalam bertauhid, beribadah, dan tanggung 

jawab sosial, contoh perilaku kecintaan kepada nabi Muhammad dalam kehidupan 

sehari-hari, dan  meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Swt., keimanan kepada Al-

Qur’an melalui  pemahaman dan pengamaman dalam kehidupan sehari-hari, 

meyakini adanya rasul-rasul Allah Swt, keimanan kepada Nabi Muhammad sebagai 

Nabi dan Rasul terakhir, serta peduli kepada orang lain dengan saling menasihati 

sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Swt., menunjukkan perilaku 

cinta pada Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari, perilaku saling menolong 

sebagai cerminan beriman kepada rasul-rasul Allah Swt,  dan sikap kecintaan 

kepada Nabi Muhammmad.  Peserta didik mampu menganalisis hikmah beriman 

kepada hari akhir dan hikmah qada dan qadar; menyajikan kaitan antara beriman 

kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil, 

menyajikan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Swt. dengan sikap 
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optimis, berikhtiar, dan bertawakal; meyakini terjadinya hari akhir, menghayati 

Qadla dan Qadar sebagai ketentuan Allah Swt, berperilaku jujur, tanggung jawab, 

dan berbuat adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir, bersikap optimis, 

berikhtiar, dan bertawakal sebagai implementasi dari beriman kepada qada dan 

qadar Allah Swt. 

 Pada unsur Akhlak peserta didik mampu menganalisis hikmah syaja’ah (berani 

membela kebenaran) dalam kehidupan sehari-hari dan merumuskan hikmah 

hormat dan patuh kepada orangtua dan guru; menyajikan contoh sifat sajaah pada 

diri tokoh-tokoh bangsa dan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua 

dan guru pada diri tokoh-tokoh bangsa; meyakini bahwa Islam mengharuskan 

umatnya untuk memiliki sifat syaja’ah (berani membela kebenaran) dalam 

mewujudkan kejujuran, menghayati penghormatan dan kepatuhan kepada orangtua 

dan guru sebagai refleksi kepatuhan kepada Allah Swt; menunjukkan sikap syaja’ah 

(berani membela kebenaran) dalam mewujudkan kejujuran, hormat dan patuh 

kepada orangtua dan guru. Peserta didik mampu menganalisis perbuatan manusia 

yang mendapatkan pahala dan dosa, mengevaluasi dampak dosa besar (Syirik, 

TBC, riya, nifak, murtad dan fasik), menganalisis hikmah perilaku bekerja keras dan 

tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat; 

menyajikan contoh perbuatan manusia yang mendapatkan pahala dan dosa, 

berbagai dampak dosa besar dan  hikmah perilaku bekerja keras dan tanggung 

jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Peserta didik 

mampu meningkatkan penghayatan terhadap pahala dan dosa, mengakui bahwa 

dosa besar termasuk perilaku yang dapat merusak kehidupan, meyakini bahwa 

agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan bertanggung jawab dalam 

kehidupan sehari-hari; memiliki semangat untuk mendapatkan pahala dan 

mengindari berbuat dosa yang ditunjukkan melalui sikap Istiqomah sebagai 

implementasi menjauhi perilaku hal-hal yang merusak  Iman dalam kehidupan 

sehari-hari dan bersikap kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-

hari. 

 Pada unsur Fiqih, peserta didikmampu memahami pelaksanaan perawatan 

masa tua menjelang kematian dan pelaksanaan perawatan penyelenggaraan 

jenazah, menganalisis hikmah shalat berjamaah, memahami ketentuan dalam 

pelaksanaan khutbah dan shalat, memahami ketentuan tata cara melaksanakan 

tabligh dan da’wah dan melaksanakan pinjam meminjam dan penemuan barang, 

menelaah  prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam, prinsip jual beli dalam Islam; 

menyajikan penyelenggaraan perawatan masa tua menjelang kematian, 

mempraktikkan penyelenggaraan perawatan jenazah, menyajikan hikmah shalat 

berjama’ah, melakukan simulasi berkhutbah dan shalat jum’at, mempraktikan cara 
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melaksakan tabligh dan da’wah dan  ketentuan ariyah dan luqatah, menyajikan 

prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam, prinsip jual beli sesuai dengan syari at; 

Peserta didik mampu menerapkan ketentuan menghadapi kematian dan 

penyelenggaraan perawatan jenazah sesuai dengan syari at Islam, menghayati 

ibadah shalat berjamaah, menerima ketentuan ibadah jum’ah, ketentuan tablig dan 

da’wah kepada masyarakat, ariyah dan luqatah, prinsip ekonomi dalam ketentuan 

syariat Islam, prinsip jual beli sesuai dengan syari at Islam; memiliki sikap 

bertanggung jawab menuju khusnul khatimah di akhir hayat, bertanggung jawab 

dan bekerja sama dalam penyelenggaraan perawatan jenazah di masyarakat, 

menunjukkan sikap semangat ukhuwah sebagai implementasi dari pemahaman 

terhadap shalat jama’ah, peduli dan menjaga kebersamaan  melalui ibadah jum’ah, 

peduli dan menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati 

melalui  tablig dan da’wah,  saling menghormati, bersikap hemat menghindarkan 

kebakhilan dan keborosan, kejujuran dan menghindarkan kebohongan. Peserta 

didik mampu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan, ketentuan 

waris, ketentuan hudud dan diyat, ketentuan adanya madzhah dalam agama Islam, 

memahami ketentuan dzikir dan do’a dalam Islam, makna dan ketentuan  imarah 

jihad fii sabilillah, makna dan ketentuan adzan dan iqomah; menyajikan prinsip-

prinsip pernikahan, ketentuan waris, ketentuan hudud dan diyat  dalam Islam, 

ketentuan imarah dan jihad fii sabilillah, ketentuan tentang adanya madhab dalam 

Islam,  melafalkan bacaan dzikir dan do’a sesuai dengan ketentuan, mempraktikkan 

adzan dan iqamah. Peserta didik mampu menerima dan mengakui ketentuan 

pelaksanaan pernikahan,  waris, hudud dan diyat  berdasarkan syariat Islam, 

menghayati ajaran Islam tentang dzikir dan do’a, menghayati ajaran Islam tentang 

imarah dan jihad fi sabilillah, adzan dan iqamah, menerima dan mengakui 

perbedaan pemahaman dalam memahami  syariat Islam. Peserta didik mampu 

menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat 

sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam, peduli kepada orang 

lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam, sikap kehati-hatian 

dalam bertindak selaras dengan syariat Islam, memiliki ketenangan dan kesahajaan  

dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan sikap  kerja keras sebagai implementasi 

dari pemahaman terhadap materi jihad fii sabilillah, sikap  peduli menyeru orang lain 

sebagai implementasi dari pemahaman terhadap adzan dan iqamah, dan sikap 

toleran dalam bertindak selaras dengan syariat Islam. 

 Pada unsur Tarikh, peserta didik mampu menelaah perkembangan peradaban 

Islam pada masa kejayaan, perkembangan Islam pada masa modern (1800-

sekarang), sejarah perkembangan Islam di Indonesia pada masa kolonial Belanda, 

dan  perkembangan Islam Indonesia pada masa kemerdekaan. Peserta didik 
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mampu menyajikan kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa 

kejayaan dengan prinsip yang mempengaruhinya, prinsip perkembangan 

peradaban Islam pada masa modern (1800-sekarang), prinsip pembaharuan yang 

sesuai dengan perkembangan peradaban Islam pada masa modern, prinsip 

pembaharuan yang sesuai dengan perkembangan peradaban Islam pada masa 

modern, sejarah perkembangan Islam di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan 

masa kemerdekaan. Peserta didik mengakui bahwa nilai-nilai Islam dapat 

mendorong kemajuan perkembangan Islam pada masa kejayaan, mempertahankan 

keyakinan yang benar sesuai ajaran Islam dalam sejarah peradaban Islam pada 

masa modern, menghargai sejarah perkembangan Islam di Indonesia pada masa 

kolonial Belanda dan masa kemerdekaan.  Peserta didik mampu bersikap rukun dan 

kompetitif dalam kebaikan sebagai implementasi nilai-nilai perkembangan 

peradaban Islam pada masa kejayaan, implementasi nilai-nilai sejarah peradaban 

Islam pada masa modern, menunjukkan perilaku disiplin dan bertanggungjawab 

sebagai keteladanan perkembangan Islam di Indonesia, menjaga kerukunan dan 

berkompetisi dalam kebaikan sebagai implementasi dari nilai-nilai sejarah Islam 

Indonesia pada masa kemerdekaan. Peserta didik mampu menganalisis dan 

mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, sejarah 

perkembangan Islam di Indonesia, faktor kemajuan dan kemunduran  peradaban 

Islam di dunia, menganalisis pembaruan pemikiran Islam pada abad ke XIX – XX, 

pemikiran Islam pada abad XXI, sejarah perkembagan Islam di Asia dan di Eropa; 

mampu menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di 

Indonesia, nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di 

Indonesia, faktor penentu kemajuan dan penyebab kemunduran peradaban Islam 

di dunia,  pembaruan pemikiran Islam pada abad XIX – XX, pemikiran Islam pada 

abad XX, perkembangan sejarah Islam di Asia dan Eropa; mampu meyakini 

kebenaran ketentuan dakwah berdasarkan syariat Islam dalam memajukan 

perkembangan Islam di Indonesia, dakwah dengan cara damai, Islam diterima oleh 

masyarakat di Indonesia, Islam adalah rahmatan lil-‘alamin yang dapat memajukan 

peradaban dunia, kemunduran umat Islam di dunia sebagai akibat penyimpangan 

dari ajaran Islam yang benar; menghormati sejarah pembaruan Islam pada awal 

abad XIX-XX; menghargai pemikiran Islam yang berkembang pada abad XXI, 

sejarah perkembangan Islam di Asia, dan Eropa; Peserta didik mampu bersikap 

moderat dan santun dalam berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam, 

menjunjung tinggi kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari, 

menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatanlil-alamin sebagai pemicu kemajuan 

peradaban Islam di masa mendatang, mewaspadai secara bijaksana terhadap 

penyimpangan ajaran Islam yang berkembang di masyarakat, bersikap terbuka dan 
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kritis terhadap berbagai pemikiran yang berkembang, selektif-akomodatif terhadap 

berbagai budaya bangsa lain dan berbagai budaya bangsa lain. Capaian 

Pembelajaran Pendidikan Al-Islam berdasarkan fase dan kelas disajikan pada tabel 

19, sebagai berikut: 

 

Tabel 19. Capaian pembelajaran Pendidikan Kemuhammadiyahan  

Fase F Kelas XI dan XII 

 

Fase F Unsur Capaian Pembelajaran 

Kelas XI Aqidah Peserta didik mampu merumuskan hikmah iman kepada 

kitab-kitab Allah Swt, menganalisis kedudukan dan fungsi 

Al-Qur’an dan Kitab kitab Allah serta memahami Al-Qur’an 

sebagai pedoman hidup, menganalisis keteguhan para 

nabi dan rasul dalam bertauhid, beribadah, dan memimpin 

umat, memahami Muhammad sebagai Nabi dan Rasul 

terakhir, nubuwah dan risalah Nabi Muhammad saw; 

Peserta didik mampu menyajikan keterkaitan antara 

beriman kepada kitab-kitab suci Allah Swt dengan perilaku 

sehari-hari, contoh perilaku yang menunjukkan bahwa Al-

Qur’an sebagai pedoman hidup, kaitan antara iman kepada 

rasul-rasul Allah Swt dengan keteguhan dalam bertauhid, 

beribadah, dan tanggung jawab sosial, contoh perilaku 

kecintaan kepada nabi Muhammad dalam kehidupan 

sehari-hari, dan  meyakini adanya kitab-kitab suci Allah 

Swt., keimanan kepada Al-Qur’an melalui  pemahaman dan 

pengamaman dalam kehidupan sehari-hari, meyakini 

adanya rasul-rasul Allah Swt, keimanan kepada Nabi 

Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir, serta peduli 

kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai 

cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Swt., 

menunjukkan perilaku cinta pada Al-Qur’an dalam 

kehidupan sehari-hari, perilaku saling menolong sebagai 

cerminan beriman kepada rasul-rasul Allah Swt,  dan sikap 

kecintaan kepada Nabi Muhammmad saw. 

Akhlak Peserta didik mampu menganalisis hikmah syaja’ah (berani 

membela kebenaran) dalam kehidupan sehari-hari dan 

merumuskan hikmah hormat dan patuh kepada orangtua 

dan guru; menyajikan contoh sifat sajaah pada diri tokoh-

tokoh bangsa dan contoh perilaku hormat dan patuh 

kepada orang tua dan guru pada diri tokoh-tokoh bangsa; 

meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk 

memiliki sifat syaja’ah (berani membela kebenaran) dalam 
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Fase F Unsur Capaian Pembelajaran 

mewujudkan kejujuran, menghayati penghormatan dan 

kepatuhan kepada orangtua dan guru sebagai refleksi 

kepatuhan kepada Allah Swt; menunjukkan sikap syaja’ah 

(berani membela kebenaran) dalam mewujudkan 

kejujuran, hormat dan patuh kepada orangtua dan guru.  

Fiqh Peserta didik mampu memahami pelaksanaan perawatan 

masa tua menjelang kematian dan pelaksanaan perawatan 

penyelenggaraan jenazah, menganalisis hikmah shalat 

berjamaah, memahami ketentuan dalam pelaksanaan 

khutbah dan shalat, memahami ketentuan tata cara 

melaksanakan tabligh dan da’wah dan melaksanakan 

pinjam meminjam dan penemuan barang, menelaah  

prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam, prinsip jual beli 

dalam Islam; menyajikan penyelenggaraan perawatan 

masa tua menjelang kematian , mempraktikkan 

penyelenggaraan perawatan jenazah, menyajikan hikmah 

shalat berjama’ah, melakukan simulasi berkhutbah dan 

shalat jum’at, mempraktikan cara melaksakan tabligh dan 

da’wah dan  ketentuan ariyah dan luqatah, menyajikan 

prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam, prinsip jual beli 

sesuai dengan syari at; menerapkan ketentuan 

menghadapi kematian dan penyelenggaraan perawatan 

jenazah sesuai dengan syari at Islam, menghayati ibadah 

shalat berjamaah, menerima ketentuan ibadah jum’ah, 

ketentuan tablig dan da’wah kepada masyarakat, ariyah 

dan luqatah, prinsip ekonomi dalam ketentuan syariat 

Islam, prinsip jual beli sesuai dengan syari at Islam; memiliki 

sikap bertanggung jawab menuju khusnul khatimah di akhir 

hayat, bertanggung jawab dan bekerja sama dalam 

penyelenggaraan perawatan jenazah di masyarakat, 

menunjukkan sikap semangat ukhuwah sebagai 

implementasi dari pemahaman terhadap shalat jama’ah, 

peduli dan menjaga kebersamaan  melalui ibadah jum’ah, 

peduli dan menjaga kebersamaan dengan orang lain 

dengan saling menasihati melalui  tablig dan da’wah,  saling 

menghormati, bersikap hemat menghindarkan kebakhilan 

dan keborosan, kejujuran dan menghindarkan 

kebohongan. 

Tarikh Peserta didik mampu menelaah perkembangan peradaban 

Islam pada masa kejayaan, perkembangan Islam pada 

masa modern (1800-sekarang), sejarah perkembangan 

Islam di Indonesia pada masa kolonial Belanda, dan 
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Fase F Unsur Capaian Pembelajaran 

perkembangan Islam Indonesia pada masa kemerdekaan. 

Peserta didik mampu menyajikan kaitan antara 

perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan 

dengan prinsip yang mempengaruhinya, prinsip 

perkembangan peradaban Islam pada masa modern 

(1800-sekarang), prinsip pembaharuan yang sesuai 

dengan perkembangan peradaban Islam pada masa 

modern, prinsip pembaharuan yang sesuai dengan 

perkembangan peradaban Islam pada masa modern, 

sejarah perkembangan Islam di Indonesia pada masa 

kolonial Belanda dan masa kemerdekaan. Peserta didik 

mengakui bahwa nilai-nilai Islam dapat mendorong 

kemajuan perkembangan Islam pada masa kejayaan, 

mempertahankan keyakinan yang benar sesuai ajaran 

Islam dalam sejarah peradaban Islam pada masa modern, 

menghargai sejarah perkembangan Islam di Indonesia 

pada masa kolonial Belanda dan masa kemerdekaan.  

Peserta didik mampu bersikap rukun dan kompetitif dalam 

kebaikan sebagai implementasi nilai-nilai perkembangan 

peradaban Islam pada masa kejayaan, implementasi nilai-

nilai sejarah peradaban Islam pada masa modern, 

menunjukkan perilaku disiplin dan bertanggungjawab 

sebagai keteladanan perkembangan Islam di Indonesia, 

menjaga kerukunan dan berkompetisi dalam kebaikan 

sebagai implementasi dari nilai-nilai sejarah Islam 

Indonesia pada masa kemerdekaan. 

Kelas XII Aqidah Peserta didik mampu menganalisis hikmah beriman 

kepada hari akhir dan hikmah qada dan qadar; menyajikan 

kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku 

jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil, menyajikan kaitan 

antara beriman kepada qada dan qadar Allah Swt. dengan 

sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal; dan meyakini 

terjadinya hari akhir, menghayati Qadla dan Qadar sebagai 

ketentuan Allah Swt, berperilaku jujur, tanggung jawab, 

dan berbuat adil sesuai dengan keimanan kepada hari 

akhir, bersikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal sebagai 

implementasi dari beriman kepada qada dan qadar Allah 

Swt. 

 Akhlak Peserta didik mampu menganalisis perbuatan manusia 

yang mendapatkan pahala dan dosa, mengevaluasi 

dampak dosa besar (Syirik, TBC, riya, nifak, murtad dan 

fasik), menganalisis hikmah perilaku bekerja keras dan 
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Fase F Unsur Capaian Pembelajaran 

tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang 

berkembang di masyarakat; menyajikan contoh perbuatan 

manusia yang mendapatkan pahala dan dosa, berbagai 

dampak dosa besar dan hikmah perilaku bekerja keras dan 

tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang 

berkembang di masyarakat. Peserta didik mampu 

meningkatkan penghayatan terhadap pahala dan dosa, 

mengakui bahwa dosa besar termasuk perilaku yang dapat 

merusak kehidupan, meyakini bahwa agama mewajibkan 

umatnya untuk bekerja keras dan bertanggung jawab 

dalam kehidupan sehari-hari;memiliki semangat untuk 

mendapatkan pahala dan mengindari berbuat dosa yang 

ditunjukkan melalui sikap istiqomah sebagai implementasi 

menjauhi perilaku hal-hal yang merusak  Iman dalam 

kehidupan sehari-hari dan bersikap kerja keras dan 

tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari 

 Fiqh Peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi 

ketentuan pernikahan, ketentuan waris, ketentuan hudud 

dan diyat, ketentuan adanya madzhah dalam agama Islam, 

memahami ketentuan Dzikir dan do’a dalam Islam, makna 

dan ketentuan  imarah jihad fii sabilillah, makna dan 

ketentuan adzan dan iqomah; menyajikan prinsip-prinsip 

pernikahan, ketentuan waris, ketentuan hudud dan diyat  

dalam Islam, ketentuan imarah dan jihad fii sabilillah, 

ketentuan tentang adanya madhab dalam Islam,  

melafalkan bacaan dzikir dan do’a sesuai dengan 

ketentuan, mempraktikkan adzan dan iqamah. Peserta 

didik mampu menerima dan mengakui ketentuan 

pelaksanaan pernikahan, waris, hudud dan diyat 

berdasarkan syariat Islam, menghayati ajaran Islam tentang 

dzikir dan do’a, menghayati ajaran Islam tentang imarah 

dan jihad fi sabilillah, adzan dan iqamah, menerima dan 

mengakui perbedaan pemahaman dalam memahami 

syariat Islam. Peserta didik mampu menunjukkan sikap 

bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat 

sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan dalam 

Islam, peduli kepada orang lain sebagai cerminan 

pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam, sikap kehati-

hatian dalam bertindak selaras dengan syariat Islam, 

memiliki ketenangan dan kesahajaan  dalam kehidupan 

sehari-hari, menunjukkan sikap  kerja keras sebagai 

implementasi dari pemahaman terhadap materi jihad fii 
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Fase F Unsur Capaian Pembelajaran 

sabilillah, sikap  peduli menyeru orang lain sebagai 

implementasi dari pemahaman terhadap adzan dan 

iqamah, dan sikap toleran dalam bertindak selaras dengan 

syariat Islam. 

 Tarikh Peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi 

strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, 

sejarah perkembangan Islam di Indonesia, faktor kemajuan 

dan kemunduran  peradaban Islam di dunia, menganalisis 

pembaruan pemikiran Islam pada abad ke XIX – XX, 

pemikiran Islam pada abad XXI, sejarah perkembagan 

Islam di Asia dan di Eropa; menyajikan prinsip-prinsip 

strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, 

nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah 

perkembangan Islam di Indonesia, faktor penentu 

kemajuan dan penyebab kemunduran peradaban Islam di 

dunia,  pembaruan pemikiran Islam pada abad XIX – XX, 

pemikiran Islam pada abad XX, perkembangan sejarah 

Islam di Asia dan Eropa; meyakini kebenaran ketentuan 

dakwah berdasarkan syariat Islam dalam memajukan 

perkembangan Islam di Indonesia, dakwah dengan cara 

damai, Islam diterima oleh masyarakat di Indonesia, Islam 

adalah rahmatan lil-‘alamin yang dapat memajukan 

peradaban dunia, kemunduran umat Islam di dunia sebagai 

akibat penyimpangan dari ajaran Islam yang benar; 

menghormati sejarah pembaruan Islam pada awal abad 

XIX-XX; menghargai pemikiran Islam yang berkembang 

pada abad XXI, sejarah perkembangan Islam di Asia, dan 

Eropa; Peserta didik mampu bersikap moderat dan santun 

dalam berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam, 

menjunjung tinggi kerukunan dan kedamaian dalam 

kehidupan sehari-hari, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam 

rahmatanlil-alamin sebagai pemicu kemajuan peradaban 

Islam di masa mendatang, mewaspadai secara bijaksana 

terhadap penyimpangan ajaran Islam yang berkembang di 

masyarakat, bersikap terbuka dan kritis terhadap berbagai 

pemikiran yang berkembang, selektif-akomodatif terhadap 

berbagai budaya bangsa lain dan berbagai budaya bangsa 

lain. 
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C. Pendidikan Kemuhammadiyahan 

 

1. Rasionalitas Mata Pelajaran Pendidikan Kemuhamadiyahan 

 Pendidikan kemuhammadiyahan sebagai ciri khusus sekolah dan madrasah 

Muhammadiyah diajarkan bertahap dan secara holistik-integratif diarahkan untuk 

mengembangkan potensi akal, hati dan keterampilan peserta didik secara 

berimbang. Pendidikan kemuhammadiyahan secara umum diarahkan untuk 

membentuk peserta didik menjadi manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak 

mulia, berkemajuan dan unggul yang dilandasi pemahaman menyeluruh tentang 

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan 

tajdid. Deskripsi dalam penerapan ini akan tampak pada pemahaman peserta didik 

tentang manhaj (ideologi), sejarah, organisasi dan amal usaha Muhammadiyah.  

 Mata Pelajaran Pendidikan Kemuhamadiyahan memberikan pencerahan 

kepada peserta didik tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, memiliki ciri-

ciri, asas, maksud dan tujuan Muhammadiyah. Muhammadiyah juga sebagai 

gerakan dakwah, dan tajdid di masyarakat, menghayati Muhammadiyah sebagai 

gerakan Islam, dakwah amar ma’ruf nahi munkar, sebagai khalifah yang visioner 

(berkemajuan), serta menunjukkan sikap asertif, peduli, kompetitif dan tanggung 

jawab sebagai implementasi dari pemahaman bahwa Muhammadiyah. 

 Perjalanan sejarah Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah, berbagai 

macam peristiwa, dan keteladanan yang telah dicontohkan oleh para tokoh 

Muhammadiyah menjadi bagian penting dalam sejarah pergerakan 

Muhammadiyah. Terhadap kisah-kisah tersebut seyogyanya dapat menjadi pijakan 

historis dalam mengelola hidup dan kehidupannya di masa sekarang maupun masa 

depan. 

 Gerakan Muhammadiyah sebagai jam’iyah (organisasi) menjadi kokoh dan 

kuat karena di dalamnya memiliki manhaj Gerakan. Manhaj ini berfungsi sebagai tali 

pengikat antara imamah (kepemimpinan) dan jama’ah (warga). Pemahaman 

terhadap budaya organisasi, kepemimpinan (kolektif kolegial), sistem 

permusyawaratan, dan struktur Muhammadiyah serta organisasi otonom perlu 

menjadi bahan kajian.  

 Berbagai ragam usaha yang telah dilakukan Muhammadiyah, seperti di bidang 

keagamaan, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, media, dan lain-lain 

memiliki peran strategis dalam gerakan Muhammadiyah. Amal Usaha 

Muhammadiyah (AUM) merupakan bentuk konkrit warga Muhammadiyah dalam 

mengisi kemerdekaan melalui berbagai usaha di hampir seluruh bidang kehidupan 

manusia. 
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2. Tujuan Mata Pelajaran Pendidikan Kemuhammadiyahan 

 Tujuan mata pelajaran Pendidikan Kemuhammadiyahan adalah sebagai 

berikut. 

a. Membimbing peserta didik agar mampu menjadi pribadi yang bertakwa dengan 

menerima dan mengamalkan ajaran Islam secara kaffah  

b. Membimbing peserta didik agar memiliki pribadi berakhlakul karimah, yaitu 

manusia berpengetahuan, rajin, cerdas, produktif, kreatif, inovatif, jujur, adil, 

mampu bekerjasama, selalu menjadikan welas asih (kasih sayang) dan sikap 

toleran dalam keseharian, serta mengembangkan budaya islami berdasarkan Al-

Qur’an dan Al-Hadits 

c. Membimbing peserta didik agar mampu memahami pengetahuan faktual 

dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahunya yang tinggi tentang manhaj (ideologi), sejarah, 

organisasi dan amal usaha Muhammadiyah 

d. Membimbing peserta didik agar mampu menyajikan pengetahuan faktual 

dengan bahasa yang jelas dan logis, dalam karya estetis dan gerakan yang 

menunjukkan kepribadian serta perilaku yang mencerminkan pelajar sebagai 

kader Muhammadiyah. 

 

3. Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Kemuhammadiyahan 

 Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Kemuhammadiyahan terdari unsur dan 

materi. Mata pelajaran Kemuhammadiyahan memiliki empat unsur, yang meliputi 

(1) manhaj, (2) sejarah, (3) organisasi, dan (4) amal usaha Muhammadiyah. Masing-

masing unsur mata pelajaran Pendidikan Kemuhammadiyahan dideskripsikan pada 

tabel 20, sebagai berikut. 

 

Tabel 20. Deskripsi Unsur Pendidikan Kemuhammadiyahan 

Unsur Deskripsi Unsur 

Manhaj Manhaj atau Minhaj dalam Bahasa Arab berarti jalan terang, jalan 

nyata, metode dan lebih luas lagi bermakna sistem. Dalam konteks 

pendidikan kemuhammadiyahan, manhaj atau yang dikenal dengan 

ideologi gerakan merupakan sekumpulan pemikiran 

Muhammadiyah yang tersusun sistematis dan ditetapkan sebagai 

sistem keyakinan, pemikiran, dan pola tindakan yang di dalamnya 

terkandung paham serta metodologi berpikir untuk melakukan 

suatu aksi (gerakan) secara konstitusional (resmi secara organisasi) 

dan institusional (bersifat kelembagaan). Pembelajaran manhaj 

gerakan ini ditekankan pada pemahaman terhadap keputusan-

keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid, Duabelas Langkah 
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Muhammadiyah, Muqaddiman Anggaran Dasar Muhammadiyah, 

Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup 

Muhammadiyah, Khittah Perjuangan Muhammadiyah, Pedoman 

Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Pemahaman unsur manhaj 

gerakan ini akan menjadi pedoman peserta didik meyakini, 

memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-

hari.  

Sejarah Secara umum pengertian sejarah adalah suatu peristiwa atau 

kejadian yang telah terjadi pada masa lalu dan dapat diketahui 

melalui peninggalan-peninggalan pada masa itu.  Perjalanan 

sejarah Muhammadiyah serta tokoh-tokoh Muhammadiyah 

merupakan suatu peristiwa yang tidak begitu saja dilewatkan. 

Pembelajaran sejarah ini ditekankan pada kemampuan peserta 

didik dalam memetik hikmah dari perjalanan masa lalu 

Muhammadiyah, menganalisa berbagai macam peristiwa dan 

menyerap kebijaksanaan serta keteladanan yang telah dicontohkan 

oleh para tokoh Muhammadiyah. Melalui refleksi terhadap kisah-

kisah atau peristiwa-peristiwa, kebijaksanaan dan keteladanan para 

Muhammadiyah, diharapkan menjadi pijakan historis dalam 

mengelola hidup dan kehidupannya di masa sekarang maupun 

masa depan. Unsur ini akan menjadi keteladanan dan inspirasi bagi 

peserta didik tentang sipirit pembaruan yang telah dilakukan 

Muhammadiyah secara institusi maupun personal melalui tokoh-

tokoh persyarikatan dalam menyelesaikan masalah keagamaan, 

sosial, budaya, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni. 

Organisasi Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya 

sekelompok orang untuk bekerjasama secara rasional dan 

sistematis, terkendali, dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 

Persyarikatan Muhammadiyah adalah merupakan jam’iyah 

(organisasi) yang kokoh dan kuat karena di dalamnya memiliki 

manhaj gerakan yang berfungsi sebagai tali pengikat antara imamah 

(kepemimpinan) dan jama’ah (warga). Pembelajaran ini ditekankan 

pada pemahaman peserta didik terhadap budaya organisasi, 

kepemimpinan (kolektif kolegial), sistem permusyawaratan, dan 

struktur Muhammadiyah serta Organisasi Otonom (ortom). Refleksi 

terhadap unsur ini, peserta didik diharapkan memiliki rasa bangga 

kepada Muhammadiyah dan mampu melanjutkan perjuangan untuk 

menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud 

masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, baik melalui 

Muhammadiyah maupun organisasi otonomnya  
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Amal 

Usaha 
Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) adalah usaha Muhammadiyah 

yang dilembagakan sebagai perwujudan dari misi utama 

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang melaksanakan dakwah 

dan tajdid menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar- 

benarnya. Usaha-usaha yang telah dilakukan Muhammadiyah, 

seperti di bidang keagamaan, pelayanan sosial, pendidikan, 

kesehatan, ekonomi, media, dan lain-lain perlu menjadi bahan kajian 

di sayuan Pendidikan.  Pembelajaran ini ditekankan pada 

pemahaman peserta didik terhadap peran-peran strategis yang 

telah dilakukan Muhammadiyah dalam mengisi kemerdekaan 

melalui berbagai usaha di hampir seluruh bidang kehidupan 

manusia. Dengan melakukan refleksi terhadap unsur ini, peserta 

didik diharapkan memiliki kepribadian sebagai kader persyarikatan, 

umat dan bangsa yang ikhlas, peka, peduli dan bertanggungjawab 

terhadap kemanusiaan serta lingkungan. 

 

4. Capaian Pembelajaran Pendidikan Kemuhammadiyahan  

 Capaian Pembelajaran Pendidikan Kemuhammadiyahan dibagi dalam 6 fase, 

yaitu fase A, B, C, D, E, dan F. Fase A (kelas 1 dan 2 SD), Fase B (kelas 3 dan 4 SD), 

Fase C (kelas 5 dan 6 SD), Fase D (untuk kelas VII, VIII dan IX SMP), Fase E (untuk 

kelas X SMA/SMK), dan Fase F (untuk kelas XI dan XII SMA/SMK). Untuk 

memudahkan dalam membuat Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), masing-masing 

fase dikelompokkan sesuai dengan tingkatan kelas, namun capaian pembelajaran 

dapat diorganisasi secara utuh untuk setiap fase. 

a. Fase A (kelas I dan II Sekolah Dasar) 

 Pada akhir fase A, peserta didik mengenal pendiri Muhammadiyah dan 

‘Aisyiyah, sebagai tokoh dan pejuang Islam dan pahlawan nasional, dan mengenal 

amal usaha Muhammadiyah dan ‘Aisiyah di lingkungan rumah dan sekolah, serta 

sikap menerima dan menjalankan ajaran agama Islam menurut paham 

Muhammadiyah. Capaian pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Kemuhammadiyahan pada fase A Kelas I dan II disajikan pada tabel 21, sebagai 

berikut. 

 

Tabel 21. Capaian pembelajaran Pendidikan Kemuhammadiyahan  

Fase A Kelas I dan II 

Fase A Unsur Capaian Pembelajaran 

Kelas I Manhaj Pada unsur ini peserta didik menunjukkan sikap 

menghargai, menerima dan menjalankan ajaran agama 

Islam menurut paham Muhammadiyah. 
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Sejarah Peserta didik mengenal sosok pendiri Muhammadiyah 

sebagai tokoh dan pejuang Islam serta pahlawan nasional. 

Organisasi Peserta didik mengenal Muhammadiyah sebagai 

organisasi, mengenal lambang Muhammadiyah, 

menggambar lambang Muhammadiyah, dan menyukai 

lambang Muhammadiyah. 

Amal 

Usaha 
Peserta didik mengenal amal usaha Muhammadiyah di 

lingkungan rumah dan sekolah.  

Kelas II Manhaj Peserta didik dapat meyakini agama Islam sebagai 

hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia dan alam 

semesta. 

Sejarah Peserta didik mengenal pendiri ‘Aisyiyah, sebagai pejuang 

Islam dan pahlawan nasional. 

Organisasi Peserta didik mengenal lambang Aisyiyah, menggambar 

lambang ‘Aisyiyah, dan menyukai lambang Aisyiyah 

Amal 

Usaha 

Pada fase ini peserta didik mengenal amal usaha ‘Aisiyah 

di lingkungan rumah dan sekolah. 

 

b. Fase B (kelas III dan IV Sekolah Dasar) 

 Pada akhir fase B, peserta didik menunjukkan pemahaman sejarah 

Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah berdiri, menyajikan informasi sejarah 

Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah berdiri, merasa memiliki Muhammadiyah dan 

‘Aisyiyah, menerima Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah sebagai gerakan Islam, 

menunjukkan pemahaman lambang Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah sebagai 

representasi agama Islam, memahami lagu sang surya dan mars ‘Aisyiyah sebagai 

semangat menjalankan dakwah Islam. dan mengenal amal usaha muhammadiyah 

dalam bentuk menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan keluarga 

Muhammadiyah, bangga sebagai keluarga Muhammadiyah. Capaian pembelajaran 

mata pelajaran Pendidikan Kemuhammadiyahan pada fase B disajikan pada tabel 

22, sebagai berikut. 

 

Tabel 22. Capaian pembelajaran Pendidikan Kemuhammadiyahan  

Fase B Kelas III dan IV 

Fase B Unsur Capaian Pembelajaran 

Kelas III Manhaj Peserta didik menunjukkan pemahaman lambang 

Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah sebagai representasi 

agama Islam, memahami lagu sang surya dan mars 

‘Aisyiyah sebagai semangat menjalankan dakwah Islam 

Sejarah Peserta didik menunjukkan pemahaman sejarah 

Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah berdiri, menyajikan 

informasi sejarah Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah berdiri, 
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merasa memiliki Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah, 

menerima Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah sebagai 

gerakan Islam 

Organisasi Peserta didik menunjukkan pemahaman makna lambang 

Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah, menyanyikan lagu Sang 

Surya dan Mars ‘Aisyiyah, Menyajikan lirik lagu Sang 

Surya dan Mars ‘Aisyiyah 

Amal 

Usaha 

Peserta didik mengenal diri sebagai keluarga 

Muhammadiyah, menyajikan contoh perilaku yang 

mencerminkan keluarga Muhammadiyah, bangga 

sebagai keluarga Muhammadiyah 

Kelas IV Manhaj Peserta didik mengenal ciri-ciri gerakan Muhammadiyah, 

menyajikan ciri-ciri gerakan Muhammadiyah, menyukai 

gerakan Muhammadiyah dan menerima Muhammadiyah 

sebagai representasi ajaran Islam 

Sejarah Peserta didik mengenal secarah lahirnya organisasi 

otonom umum Muhammadiyah, menerima Ikatan Pelajar 

Muhammadiyah sebagai organisasi otonom umum 

Muhammadiyah 

Organisasi Peserta didik mengenal makna dan lambang Ikatan 

Pelajar Muhammadiyah, menggambar dan menyajikan 

makna lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah, 

mengenal mars dan hymne Ikatan Pelajar 

Muhammadiyah, menyanyikan mars dan hymne Ikatan 

Pelajar Muhammadiyah 

Amal 

Usaha 

Peserta didik mengenal Muhammadiyah di lingkungan 

sekitar tempat tinggal, menyajikan data kegiatan 

Muhammadiyah di lingkungan sekitar tempat tinggal, 

menyukai kegiatan Muhammadiyah di lingkungan sekitar 

tempat tinggal, menerima kegiatan Muhammadiyah di 

lingkungan sekitar tempat tinggal sebagai perwujudan 

dakwah Islam 

 

c. Fase C (kelas V dan VI Sekolah Dasar) 

 Pada akhir fase C, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman Tapak Suci 

Putera Muhammadiyah dan gerakan kepanduan Hizbul Wathan sebagai organisasi 

otonom Muhammadiyah, mengenal makna dan lambang, menggambar lambang, 

menyajikan makna lambang, mars, menyanyikan mars dan lirik Tapak Suci Putera 

Muhammadiyah dan gerakan kepanduan Hizbul Wathan, serta mengenal amal 

usaha Muhammadiyah di lingkungan cabang Muhammadiyah, khususnya terkait 

dengan Tapak Suci Putera Muhammadiyah dan gerakan kepanduan Hizbul Wathan. 
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Capaian pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kemuhammadiyahan pada fase 

C disajikan pada tabel 23, sebagai berikut. 

 

Tabel 23. Capaian pembelajaran Pendidikan Kemuhammadiyahan  

Fase C Kelas V dan VI 

 

Fase C Unsur Capaian Pembelajaran 

Kelas V Manhaj Peserta didik mengenal ciri-ciri gerakan kepanduan 

Hizbul Wathan, menyukai gerakan kepanduan Hizbul 

Wathan 

Sejarah Peserta didik menganalisis sejarah gerakan kepanduan 

Hizbul Wathan didirikan, mengenal Jendral Sudirman 

sebagai kader gerakan kepanduan Hizbul Wathan, 

menceritakan keteladanan Jendral Sudirman sebagai 

kader gerakan kepanduan Hizbul Wathan dalam 

memperjuangkan kemerdekaan, mengagumi 

keteladanan jendral sudirman sebagai kader gerakan 

kepanduan Hizbul Wathan 

Organisasi Peserta didik menganalisis makna dan lambang 

gerakan kepanduan Hizbul Wathan, menggambar 

lambang gerakan kepanduan Hizbul Wathan, menyajika 

makna lambang gerakan kepanduan Hizbul Wathan   

Amal Usaha Peserta didik mengenal mars gerakan kepanduan 

Hizbul Wathan, menyanyikan mars gerakan kepanduan 

Hizbul Wathan dan menganalisis makna lirik mars 

gerakan kepanduan Hizbul Wathan 

Kelas VI Manhaj Peserta didik memahami kewajiban pelajar 

Muhammadiyah, menunjukkan contoh perilaku sesuai 

kewajiban pelajar Muhammadiyah, memiliki sikap 

gemar menuntut ilmu, menjaga nama baik diri, keluarga 

dan almamater, serta menghayati pengamalan ajaran 

Islam tentang kewajiban pelajar Muhammadiyah 

Sejarah Peserta didik mengenal K.H. Mas Mansur sebagai kader 

Muhammadiyah dan pahlawan kemerdekaan, 

menyajikan ketokohan K.H. Mas Mansur dalam 

pendirian Negara kesatuan Republik Indonesia, 

mengagumi K.H. Mas Mansur sebagai salah satu 

pendiri Negara kesatuan Republik Indonesia, 

menghayati ketokohan K.H. Mas Mansur sebagai 

pahlawan nasional. 

Organisasi Peserta didik memahami Tapak Suci Putera 

Muhammadiyah sebagai organisasi otonom 

Muhammadiyah, mengenal makna dan lambang Tapak 
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Suci Putera Muhammadiyah, menggambar lambang 

Tapak Suci Putera Muhammadiyah, menyajikan makna 

lambang Tapak Suci Putera Muhammadiyah, mars 

Tapak Suci Putera Muhammadiyah, menyanyikan mars 

Tapak Suci Putera Muhammadiyah, memahami makna 

lirik mars Tapak Suci Putera 

Amal Usaha Peserta didik mengenal amal usaha Muhammadiyah di 

lingkungan cabang Muhammadiyah, khususnya terkait 

dengan Tapak Suci Putera Muhammadiyah. 

 

d. Fase D (Kelas VII, VIII dan IX Sekolah Menengah Pertama) 

 Pada akhir fase D, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman, menyajikan 

akhlak pelajar, menujukan rasa syukur diri sebagai pelajar di Perguruan 

Muhammadiyah, dan menunjukkan sikap rasa memiliki, percaya diri, menghargai, 

mensyukuri dan memiliki keberadaan dan perkembangan Perguruan 

Muhammadiyah. Peserta didik juga dapat menganalisis sejarah hidup dan 

kepribadian tokoh pendiri Muhammadiyah, menyajikan sejarah dan keperibadian 

tokoh pendiri Muhammadiyah, menunjukkan pemahaman berdirinya 

Muhammadiyah, menyajikan karakteristik Perguruan Muhmmadiyah, menganalisis 

peran Muhammadiyah dalam kebangkitan nasional, menyajikan contoh peran 

Muhammadiyah dalam kebangkitan nasional, pemahaman kepribadian dan 

perjuangan hidup tokoh-tokoh awal Muhammadiyah, menunjukkan contoh-contoh 

kepribadian dan perjuangan hidup tokoh-tokoh awal Muhammadiyah, serta 

menghargai dan meneladani  kepribadian dan perjuangan hidup tokoh-tokoh 

Muhammadiyah bernilai keteladanan dalam menjalankan amal usaha 

Muhammadiyah, menunjukkan pemahaman makna Muhammadiyah sebagai 

gerakan Islam, dakwah, dan tajdid di masyarakat, menghayati Muhammadiyah 

sebagai gerakan Islam,  menyadari peran berdakwah amar ma’ruf nahi munkar, 

sebagai khalifah yang visioner (berkemajuan), serta menunjukkan sikap asertif, 

peduli, kompetitif dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman 

bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, menganalisis keteladanan para 

pimpinan Muhammadiyah, Menyajikan contoh keteladanan para pimpinan 

Muhammadiyah, memahami makna dan nilai yang terkandung dalam Kepribadian 

Muhammadiyah, menganalisi dan menyajikan contoh kepribadian Muhammadiyah 

dalam berorganisasi, selalu berikhtiar untuk menyempurnakan diri sebagai warga 

Muhammadiyah, dan meyakini bahwa menjadi individu yang sempurnah (shaleh) 

merupakan cita-cita dakwah Muhammadiyah, menganalisi dan menyajikan contoh 

kepribadian Muhammadiyah dalam berorganisasi, selalu berikhtiar untuk 

menyempurnakan diri sebagai warga Muhammadiyah, dan meyakini bahwa menjadi 
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individu yang sempurnah (shaleh) merupakan cita-cita dakwah Muhammadiyah, 

menganalisis keteladanan para pimpinan Muhammadiyah, menyajikan contoh 

keteladanan para pimpinan Muhammadiyah, memahami makna dan nilai yang 

terkandung dalam Kepribadian Muhammadiyah. menunjukkan pemahaman 

pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah sebagai individu, menyajikan contoh 

individu sempurna sesuai paham Muhammadiyah, menunjukkan pemahaman 

pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah dalam keluarga, sebagai warga 

masyarakat, memahami pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah sebagai 

warga negara. Capaian pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Kemuhammadiyahan pada fase D disajikan pada tabel 24, sebagai berikut. 

 

Tabel 24. Capaian pembelajaran Pendidikan Kemuhammadiyahan  

Fase D Kelas VII, VIII, dan IX 

Fase D Unsur Capaian Pembelajaran 

Kelas VII Manhaj Peserta didik menunjukkan pemahaman dan menyajikan 

akhlak pelajar, serta menujukan rasa syukur diri sebagai 

pelajar di Perguruan Muhammadiyah, serta menunjukkan 

sikap rasa memiliki, menghargai, dan percaya diri pada 

Perguruan Muhammadiyah, serta dapat mensyukuri dan 

memiliki keberadaan dan perkembangan Perguruan 

Muhammadiyah. 

Sejarah Peserta didik menganalisis sejarah hidup dan kepribadian 

tokoh pendiri Muhammadiyah, menyajikan sejarah dan 

keperibadian tokoh pendiri Muhammadiyah, 

menunjukkan pemahaman sejarah berdirinya 

Muhammadiyah. 

Organisasi Peserta didik menganalisis dan menyajikan karakteristik 

Perguruan Muhammadiyah dan mampu menghayati dan 

menunjukkan sikap peran Muhammadiyah dalam 

kebangkitan nasional. 

Amal 

Usaha 
Peserta didik menganalisis peran Muhammadiyah dalam 

kebangkitan nasional, menyajikan contoh peran 

Muhammadiyah dalam kebangkitan nasional, 

pemahaman kepribadian dan perjuangan hidup tokoh-

tokoh awal Muhammadiyah, menunjukkan contoh-contoh 

kepribadian dan perjuangan hidup tokoh-tokoh awal 

Muhammadiyah, serta menghargai dan meneladani 

kepribadian dan perjuangan hidup tokoh-tokoh 

Muhammadiyah bernilai keteladanan dalam menjalankan 

amal usaha Muhammadiyah. 
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Kelas 

VIII 

Manhaj Peserta didik menunjukkan pemahaman makna 

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah, dan 

tajdid di masyarakat, menghayati Muhammadiyah 

sebagai gerakan Islam, menyadari peran berdakwah 

amar ma’ruf nahi munkar, sebagai khalifah yang visioner 

(berkemajuan), serta menunjukkan sikap asertif, peduli, 

kompetitif dan tanggung jawab sebagai implementasi dari 

pemahaman bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan 

dakwah. 

Sejarah Peserta didik menyajikan informasi Muhammadiyah 

sebagai gerakan dakwah di masyarakat, Menyajikan 

informasi mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan 

Islam di masyarakat, 

Organisasi Peserta didik menganalisis makna Muhammadiyah 

sebagai Organisasi, Menyajikan informasi tentang 

Muhammadiyah sebagai organisasi, Memahami makna 

dinamika Gerakan Muhammadiyah, Menyajikan informasi 

tentang dinamika gerakan Muhammadiyah, dan 

mensyukuri dan menghayati bahwa Muhammdaiyah 

sebagai organisasi yang dinamis dan tangguh, serta 

menunjukkan sikap menghargai, disiplisn, dan menerima 

dinamika gerakan Muhammadiyah. 

Amal 

Usaha 
Peserta didik menunjukkan pemahaman peran Amal 

Usaha Muhammadiyah dan menyajikan ragam informasi 

amal usaha Muhammadiyah di tingkat Daerah. 

Kelas IX Manhaj Peserta didik menunjukkan pemahaman pedoman Hidup 

Islami Warga Muhammadiyah sebagai individu, 

menyajikan contoh individu sempurna sesuai paham 

Muhammadiyah, menunjukkan pemahaman pedoman 

Hidup Islami Warga Muhammadiyah dalam keluarga, 

sebagai warga masyarakat, memahami pedoman Hidup 

Islami Warga Muhammadiyah sebagai warga negara. 

Sejarah Peserta didik menganalisis keteladanan para pimpinan 

Muhammadiyah, Menyajikan contoh keteladanan para 

pimpinan Muhammadiyah, Memahami makna dan nilai 

yang terkandung dalam Kepribadian Muhammadiyah. 

Organisasi Peserta didik dapat menganalisi dan menyajikan contoh 

kepribadian Muhammadiyah dalam berorganisasi, selalu 

berikhtiar untuk menyempurnakan diri sebagai warga 

Muhammadiyah, dan meyakini bahwa menjadi individu 

yang sempurnah (shaleh) merupakan cita-cita dakwah 

Muhammadiyah. 
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Amal 

Usaha 
Peserta didik dapat menyajikan contoh anggota 

masyarakat sempurna dan sebagai warga negara sesuai 

paham Muhammadiyah dalam menjalankan amal usaha 

Muhammadiyah, serta memiliki sikap kesediaan diri untuk 

mengidentifikasi diri sebagai anggota dan meneladani 

sikap keteladanan para pimpinan Muhammadiyah. 

 

 

e. Fase E (Kelas X Sekolah Menengah Atas/Kejuruan) 

 Pada akhir fase E, peserta didik menganalisis ciri gerakan Muhammadiyah 

sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar, gerakan tajdid, 

dan gerakan nasional, mempresentasikan karakteristik gerakan Muhammadiyah 

sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar, gerakan tajdid, 

dan gerakan nasional, menganalisis latar belakang berdirinya Muhammadiyah, 

menceritakan usaha K.H. Ahmad Dahlan dan para sahabatnya dalam merintis dan 

mendirikan Muhammadiyah, menunjukkan pemahaman Perguruan 

Muhammadiyah, menyajikan karakteristik Perguruan Muhammadiyah, memahami 

janji pelajar Muhammadiyah, menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-

nilai yang terkandung dalam janji Pelajar Muhammadiyah, serta menghayati, 

mensyukuri, dan menunjukkan sikap  keberadaan dan perkembangan Perguruan 

Muhammadiyah. Memahami AD/ART, struktur organisasi, dan permusyawaratan 

dalam organisasi Muhammadiyah, menyajikan pengertian dan tujuan, AD/ART, 

struktur organisasi, dan permusyawaratan dalam organisasi Muhammadiyah. 

Memiliki sikap demokratis dan tertib dalam organisasi, menunjukkan pemahaman 

tentang Majelis, Lembaga, dan Organisasi Otonom Muhammadiyah, menyajikan 

kedudukan Majelis dan Lembaga, serta Organisasi Otonom Muhammadiyah dalam 

persyarikatan Muhammadiyah, menghayati dan mengamalkan janji pelajar 

Muhammadiyah sebagai implementasi ajaran Islam, khususnya dalam menjalankan 

Amal Usaha Muhammadyah. Uraian capaian pembelajaran Fase E disajikan pada 

tabel 25, sebagai berikut. 

 

Tabel 25. Capaian pembelajaran Pendidikan Kemuhammadiyahan  

Fase E Kelas X 

Fase E Unsur Capaian Pembelajaran 

Kelas X Manhaj Peserta didik dapat menganalisis ciri gerakan 

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah 

amar ma’ruf nahi munkar, gerakan tajdid, dan gerakan 

nasional. Mempresentasikan karakteristik gerakan 

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah 

amar ma’ruf nahi munkar, gerakan tajdid, dan gerakan 
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nasional, menganaliisis sejarah berdirinya 

Muhammadiyah sebagai perjuangan dalam mencapai 

tujuan dan bersikap kritis, memiliki semangat juang tinggi, 

jiwa pembaharu dalam mewujudkan masyarakat Islam, 

serta menghayati bahwa berorganisasi di 

Muhammadiyah merupakan cerminan keimanan dan 

ketakwaan. 

Sejarah Peserta didik dapat menganalisis latar belakang 

berdirinya Muhammadiyah, menceritakan usaha K.H. 

Ahmad Dahlan dan para sahabatnya dalam merintis dan 

mendirikan Muhammadiyah. 

Organisasi Peserta didik dapat menunjukkan pemahaman 

Perguruan Muhammadiyah, menyajikan karakteristik 

Perguruan Muhammadiyah, memahami janji pelajar 

Muhammadiyah, menyajikan contoh perilaku yang 

mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam janji 

Pelajar Muhammadiyah, serta menghayati, mensyukuri, 

dan menunjukkan sikap keberadaan dan perkembangan 

Perguruan Muhammadiyah. Memahami AD/ART, struktur 

organisasi, dan permusyawaratan dalam organisasi 

Muhammadiyah, menyajikan pengertian dan tujuan, 

AD/ART, struktur organisasi, dan permusyawaratan 

dalam organisasi Muhammadiyah. Memiliki sikap 

demokratis dan tertib dalam organisasi, serta 

menunjukkan sikap disiplin, bertanggung jawab dan 

menghargai perangkat organisasi sebagai alat 

memperjuangkan Islam. 

Amal 

Usaha 
Peserta didik dapat menunjukkan pemahaman tentang 

Majelis, Lembaga, dan Organisasi Otonom 

Muhammadiyah, menyajikan kedudukan Majelis dan 

Lembaga, serta Organisasi Otonom Muhammadiyah 

dalam persyarikatan Muhammadiyah, menghayati dan 

mengamalkan janji pelajar Muhammadiyah sebagai 

implementasi ajaran Islam, khususnya dalam 

menjalankan Amal Usaha Muhammadyah.  

 

f. Fase F (Kelas XI dan XII Sekolah Menengah Atas/Kejuruan) 

 Pada akhir fase F, peserta didik dapat menunjukkan periodisasi dan manyajikan 

dinamika perjuangan Muhammadiyah dari awal berdiri hingga abad kedua, 

menganalisis matan Kepribadian Muhammadiyah, menyajikan nilai-nilai yang 

terkandung dalam Kepribadian Muhammadiyah. Memahami Matan Keyakinan dan 

Cita-cita Hidup (MKCH) Muhammadiyah, menyajikan dan menghayati  nilai-nilai 

yang terkandung dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup (MKCH) 
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Muhammadiyah, menunjukkan pemahaman matan Muqaddimah Anggaran Dasar 

Muhammadiyah (MADM), menyajikan nilai-nilai yang terkandung dalam 

Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (MADM), matan Pedoman Hidup 

Islami Warga Warga Muhammadiyah (PHIWM), serta menghayati matan 

Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (MADM) dan  matan Pedoman 

Hidup Islami Warga Warga Muhammadiyah (PHIWM) sebagai bagian dari ajaran 

Islam, apresiatif terhadap matan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah 

Menghayati matan Kepribadian Muhammadiyah sebagai bagian dari ajaran Islam, 

apresiatif terhadap matan Kepribadian Muhammadiyah dan meyakini Matan 

Keyakinan dan Cita-cita Hidup (MKCH) Muhammadiyah sebagai bagian dari ajaran 

Islam, menghayati Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) sebagai 

bagian dari ajaran Islam, menjadikan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup 

Muhammadiyah (MKCHM) sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, 

Pembiasaan perilaku Islami sesuai dengan tuntunan Pedoman Hidup Islami Warga 

Muhammadiyah (PHIWM) sebagai bagian dari kegiatan  amal usaha 

Muhammadiyah, menganalisis Khittah perjuangan Muhammadiyah, menyajikan 

Khittah Perjuangan Muhammadiyah, meyakini Khittah perjuangan Muhammadiyah 

sebagai ajaran Islam, menunjukkan sikap kehidupan yang mencerminkan Landasan 

Operasional Muhammadiyah. menunjukkan respon Muhammadiyah terhadap 

gerakan Islam transnasional, menujukkan pemahaman pokok pikiran Islam 

berkemajuan, mempresentasikan pokok pikiran Islam berkemajuan, meyakini 

kebenaran sikap Muhammadiyah terhadap gerakan Islam transnasional, selain itu 

perserta didik dapat bersikap teguh pendirian dan toleran terhadap gerakan Islam 

transnasional dan menghayati pokok pikiran Islam berkemajuan sebagai sikap 

dakwah, apresiatif terhadap pokok pikiran Islam berkemajuan, menunjukkan 

pemahaman jalur kaderisasi Muhammadiyah, Menyajikan jalur kaderisasi 

Muhammadiyah, struktur penjenjangan perkaderan organisasi otonom 

Muhammadiyah, mempresentasikan struktur penjenjangan perkaderan organisasi 

otonom Muhammadiyah, serta menyakini dan menghayati  nilai-nilai kaderisasi 

Muhammadiyah sebagai ajaran Islam, menunjukkan penghayatan terhadap jenis-

jenis dan bentuk-bentuk perkaderan organisasi otonom Muhammadiyah sebagai 

media perjuangan dakwah Islam  sebagai bagian dari amal usaha Muhamamdiyah 

dan berpartisipasi dalam perkaderan organisasi otonom Muhammadiyah, serta 

memegangi nilai-nilai Kaderisasi Muhammadiyah, menunjukkan pemahaman jalur 

kaderisasi Muhammadiyah, Menyajikan jalur kaderisasi Muhammadiyah, struktur 

penjenjangan perkaderan organisasi otonom Muhammadiyah, mempresentasikan 

struktur penjenjangan perkaderan organisasi otonom Muhammadiyah, serta 

menyakini dan menghayati  nilai-nilai kaderisasi Muhammadiyah sebagai ajaran 

Islam. Uraian capaian pembelajaran tiap unsur disajikan pada tabel 26 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 26. Capaian pembelajaran Pendidikan Kemuhammadiyahan  

Fase F Kelas XI dan XII 
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Fase F Unsur Capaian Pembelajaran 

Kelas XI Manhaj Peserta didik menunjukkan periodisasi dan manyajikan 

dinamika perjuangan Muhammadiyah dari awal berdiri 

hingga abad kedua. 

Sejarah Peserta didik dapat menganalisis matan Kepribadian 

Muhammadiyah, menyajikan nilai-nilai yang terkandung 

dalam Kepribadian Muhammadiyah. Memahami Matan 

Keyakinan dan Cita-cita Hidup (MKCH) Muhammadiyah, 

menyajikan nilai-nilai yang terkandung dalam Matan 

Keyakinan dan Cita-cita Hidup (MKCH) Muhammadiyah 

Menghayati dinamika perjuangan Muhammadiyah 

sebagai upaya menegakkan amar ma’ruf nahi munkar, 

serta apresiatif terhadap dinamika perjuangan 

Muhammadiyah. 

Organisasi Peserta didik dapat menunjukkan pemahaman matan 

Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (MADM), 

menyajikan nilai-nilai yang terkandung dalam 

Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (MADM), 

matan Pedoman Hidup Islami Warga Warga 

Muhammadiyah (PHIWM), menyajikan nilai-nilai dalam 

Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah(PHIWM), 

serta menghayati matan Muqaddimah Anggaran Dasar 

Muhammadiyah (MADM) sebagai bagian dari ajaran 

Islam, apresiatif terhadap matan Muqaddimah Anggaran 

Dasar Muhammadiyah Menghayati matan Kepribadian 

Muhammadiyah sebagai bagian dari ajaran Islam, 

apresiatif terhadap matan Kepribadian Muhammadiyah 

dan meyakini Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup 

(MKCH) Muhammadiyah sebagai bagian dari ajaran 

Islam, menghayati Pedoman Hidup Islami Warga 

Muhammadiyah (PHIWM) sebagai bagian dari ajaran 

Islam 

Amal 

Usaha 
Peserta didik menjadikan Matan Keyakinan dan Cita-cita 

Hidup Muhammadiyah (MKCHM) sebagai pedoman 

dalam kehidupan sehari-hari, Pembiasaan perilaku Islami 

sesuai dengan tuntunan Pedoman Hidup Islami Warga 

Muhammadiyah (PHIWM) sebagai bagian dari amal 

usaha Muhammadiyah. 

Kelas XII Manhaj Peserta didik dapat menganalisis Khittah perjuangan 

Muhammadiyah, menyajikan Khittah Perjuangan 

Muhammadiyah, meyakini Khittah perjuangan 
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Muhammadiyah sebagai ajaran Islam, menunjukkan sikap 

kehidupan yang mencerminkan Landasan Operasional 

Muhammadiyah. menunjukkan respon Muhammadiyah 

terhadap gerakan Islam transnasional, menujukkan 

pemahaman pokok pikiran Islam berkemajuan, 

mempresentasikan pokok pikiran Islam berkemajuan, 

meyakini kebenaran sikap Muhammadiyah terhadap 

gerakan Islam transnasional, selain itu perserta didik 

dapat bersikap teguh pendirian dan toleran terhadap 

gerakan Islam transnasional dan menghayati pokok 

pikiran Islam berkemajuan sebagai sikap dakwah, 

apresiatif terhadap pokok pikiran Islam berkemajuan.  

Sejarah Peserta didik dapat menganalisis sejarah perjuangan 

kaderisasi K.H. Ahmad Dahlan, menunjukkan tokoh kader 

generasi awal K.H. Ahmad Dahlan, model kaderisasi 

Muhammadiyah periode awal (program benum, kader 

kinthilan, dll) 

Organisasi Peserta didik dapat menunjukkan pemahaman jalur 

kaderisasi Muhammadiyah, Menyajikan jalur kaderisasi 

Muhammadiyah, struktur penjenjangan perkaderan 

organisasi otonom Muhammadiyah, mempresentasikan 

struktur penjenjangan perkaderan organisasi otonom 

Muhammadiyah, serta menyakini dan menghayati nilai-

nilai kaderisasi Muhammadiyah sebagai ajaran Islam. 

Amal 

Usaha 
Peserta didik dapat menunjukkan penghayatan terhadap 

jenis-jenis dan bentuk-bentuk perkaderan organisasi 

otonom Muhammadiyah sebagai media perjuangan 

dakwah Islam sebagai bagian dari amal usaha 

Muhamamdiyah dan berpartisipasi dalam perkaderan 

organisasi otonom Muhammadiyah, serta memegang 

nilai-nilai Kaderisasi Muhammadiyah 

 

 

D. Pendidikan Bahasa Arab 

 

1. Rasionalitas  Mata Pelajaran Pendidikan Bahasa Arab  

 Kemampuan berbahasa dan berpikir merupakan fondasi dari kemampuan 

literasi. Semua bidang kajian, bidang kehidupan, dan tujuan sosial menggunakan 

kemampuan literasi. Pendidikan bahasa Arab merupakan pembelajaran literasi 

untuk berbagai tujuan, berkomunikasi dalam konteks budaya Islam dan global. 

Karena itu, penguasaan Bahasa Arab merupakan kemampuan sangat penting yang 

digunakan untuk bekerja dan belajar sepanjang hayat. Kemampuan literasi bahasa 
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Arab dikembangkan ke dalam pembelajaran menyimak (istima’), berbicara (kalam), 

membaca (qira’ah), dan menulis (kitabah) untuk berbagai tujuan berbasis genre 

yang terkait dengan penggunaan bahasa dalam kehidupan. Setiap genre memiliki 

tipe teks yang didasarkan pada alur pikir dan struktur teks tertentu. Pembinaan dan 

pengembangan kemampuan berbahasa Arab akan menguatkan profil pelajar 

Muhammadiyah Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Allah Swt, dan 

berakhlak mulia, berpikir kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan 

berkebinekaan global. 

 Bahasa Arab di samping sebagai bahasa agama juga menjadi bahasa 

internasional. Penguasaan bahasa Arab menjadi bagian penting saat ini karena 

menjadi tuntutan dari globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Peningkatan 

penutur bahasa Arab sangat signifikan lebih dari 60 negara dan 350 juta orang 

sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Sebagai bahasa internasional digunakan 

sebagai bahasa ekonomi, pariwisata, politik dan keamanan global. Untuk 

kepentingan tersebut, maka bahasa Arab juga tidak hanya diajarkan dengan tujuan 

untuk memahami literatur keagamaan saja, akan tetapi perlu diorientasikan kepada 

penguasaan bahasa sebagai alat komunikasi baiklesan maupun tulisan.  

 Pendidikan bahasa Arab di sekolah bertujuan menyiapkan peserta didik untuk 

memiliki kecakapan berbahasa, yaitu: (1) mampu mengekspresikan perasaan, 

pikiran, dan gagasan secara verbal-komunikatif; (2) mampu menginternalisasi 

keterampilan berbahasa Arab dengan baik sehingga peserta didik terampil 

menggunakan bahasa Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, pengetahuan 

umum dan kebudayaan; dan (3) mampu mengintegrasikan kemampuan berbahasa 

Arab dengan perilaku yang tercermin dalam sikap moderat, berfikir kritis dan 

sistematis. 

 Mempersiapkan peserta didik memiliki kemampuan menggunakan bahasa 

Arab sebagai alat komunikasi global dan alat untuk mendalami agama berdasarkan 

dari sumber otentik yang menggunakan bahasa Arab yang terus bersambung 

hingga sumber asalnya, yaitu AL-Qur’an dan Al-Hadis. Bahasa Arab adalah bahasa 

Internasional yang digunakan oleh banyak negara, terutama di Jazirah Arab, Timur 

Tengah, dan Afrika. Ia adalah bahasa kelima yang paling banyak di gunakan secara 

global setelah Mandarin, Spanyol, Inggris dan Hindi. Selain bahasa komunikasi 

global, bahasa Arab juga merupakan bahasa dunia Islam, bahasa sumber pokok 

ajaran Islam (Al-Qur’an dan hadits) dan bahasa ritual ibadah umat muslim. Di 

samping alat komunikasi internasional, bahasa Arab juga menjadi bahasa ilmu 

pengetahuan, bisnis, diplomatik, seni, budaya, akademik, dan pariwisata Oleh 

karena itu, bahasa Arab penting dipelajari oleh peserta didik di Indonesia sebagai 

bekal untuk eksis di masa depan. 
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2. Tujuan Belajar Pendidikan Bahasa Arab   

 Mata pelajaran Pendidikan Bahasa Arab bertujuan untuk membantu peserta 

didik untuk: 

a. Meningkatkan akhlak mulia dengan menggunakan bahasa Arab secara santun;  

b. Memupuk sikap senang dan menghargai bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur’an 

dan Al-Hadits serta bahasa untuk beribadah dan ilmu agama Islam;  

c. Mengembangkan kemampuan berbahasa dengan berbagai teks multimodal 

(lisan, tulis, dan audio,) untuk berbagai tujuan (genre) dan konteks;  

d. Mengembangkan kemampuan literasi (kreatif dalam mengakses informasi dan 

bernalar kritis) dalam belajar. 

e. Menumbuhkan kepercayaan diri, jujur, dan berani untuk berekspresi sebagai 

individu yang cakap, mandiri, bergotong royong, dan bertanggung jawab;  

f. Meningkatkan kepedulian terhadap budaya Islam dengan menghargai berbagai 

budaya dan lingkungan sekitarnya 

g. Mengembangkan kompetensi interkultural untuk memahami dan menghargai 

budaya lokal dan global 

 

3. Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Bahasa Arab  

 Mata Pelajaran Pendidikan Bahasa Arab menjadi modal dasar untuk belajar 

khazanah keilmuan Islam dan komunikasi global karena berfokus pada kemampuan 

literasi (berbahasa dan berpikir). Kemampuan literasi menjadi indikator kemajuan 

dan perkembangan anak. Mata pelajaran Pendidikan Bahasa Arab membina dan 

mengembangkan kepercayaan diri peserta didik sebagai komunikator, pemikir 

kritis-kreatif-imajinatif, dan berkebinekaan global. Pendidikan Bahasa Arab 

membina dan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan literasi dalam 

semua peristiwa komunikasi yang mendukung keberhasilan dalam pendidikan.  

 Mata Pelajaran Pendidikan Bahasa Arab menjadi modal dasar untuk belajar 

khazanah keilmuan Islam dan komunikasi global Kemampuan literasi menjadi 

indikator kemajuan dan perkembangan peserta didik. Mata pelajaran Pendidikan 

Bahasa Arab membina dan mengembangkan kepercayaan diri peserta didik 

sebagai komunikator, pemikir kritis-kreatif-imajinatif dan berkebinekaan global. 

Mata Pelajaran Pendidikan Bahasa Arab membentuk keterampilan berbahasa 

reseptif (menyimak dan membaca) dan keterampilan berbahasa produktif 

(berbicara dan menulis). Mata pelajaran pendidikan bahasa arab menggunakan 

pendekatan berbasis genre melalui pemanfaatan beragam jenis teks dengan 

multimodal (lisan, tulis, dan visual). memberikan bekal komptenensi dasar yaitu 

kemahiran mendengar (al-istima’), kemahiran berbicara (al-kalam), kemahiran 

membaca (al-qira’ah) dan kemahiran menulis (al-kitabah). 
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4. Deskripsi Unsur Mata Pelajaran Pendidikan Bahasa Arab  

 Unsur Mata Pelajaran Pendidikan Bahasa Arab pada Sekolah Dasar dapat 

dideskrpsikan sebagaimana disajikan pada tabel 27, sebagai berikut: 

 

Tabel 27. Deskripsi Unsur Mata Pelajaran Pendidikan Bahasa Arab 

Unsur Deskpripsi 

Menyimak (Istima’) Menyimak adalah kemampuan menerima, memahami, dan 

memaknai informasi yang didengar dengan sikap yang baik 

agar dapat menanggapi mitra tutur. Proses yang terjadi 

dalam menyimak mencakup kegiatan seperti 

mendengarkan dengan konsentrasi, mengidentifikasi, 

memahami tuturan bahasa, dan memaknainya 

berdasarkan konteks yang melatari tuturan tersebut. 

Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam 

menyimak di antaranya kepekaan terhadap bunyi huruf, 

sistem tanda baca (harakat), kosakata, struktur bahasa 

(tata bahasa), dan makna. 

Berbicara (Kalam) Berbicara adalah kemampuan peserta didik untuk 

menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam 

bentuk lisan dengan santun. Komponen-komponen 

berbicara meliputi mengajukan dan/atau menanggapi 

pertanyaan/pernyataan, dan/atau menyampaikan informasi 

dan perasaan secara lisan sesuai konteks dengan cara 

yang komunikatif dan santun melalui beragam ungkapan. 

Membaca (Qira’ah) Membaca adalah kemampuan peserta didik untuk 

melafalkan, memahami, dan memaknai teks sesuai tujuan 

dan kepentingannya untuk mengembangkan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan berbahasa. Komponen-

komponen yang dapat dikembangkan dalam membaca 

meliputi ketepatan fonem, huruf, sistem tanda baca 

(harakat), kosakata dan makna, serta struktur bahasa (tata 

bahasa) dalam beragam jenis teks.  

Menulis (Kitabah) Menulis adalah kemampuan menyampaikan gagasan, 

tanggapan, dan perasaan dalam bentuk tulis secara dan 

akurat, dan/atau menyampaikan informasi sesuai konteks. 

Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam 

menulis meliputi penggunaan tanda baca (harakat), 

kosakata, kalimat sederhana dan makna serta struktur 

bahasa (tata bahasa)  dalam beragam jenis teks. 
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5. Capaian Pembelajaran Per Fase dan Kelas serta Unsur Pendidikan Bahasa 

Arab  

a. Fase A (kelas I dan II Sekolah Dasar) 

 Pada akhir fase A peserta didik mensyukuri anugrah Allah Swt dengan 

membiasakan sikap antusias, tertib, dan disiplin dalam belajar serta  mampu 

mengenal, melafalkan, membaca dan menulis huruf hijaiyyah dalam  bahasa Arab 

serta memahami pengucapan, membaca, menerjemah dan menulis kosa kata nama 

orang, tempat  dan benda konkrit sederhana terkait topik sekolah dan rumah. Uraian 

capaian pembelajaran Fase A tiap unsur dan kelas disajikan pada tabel 28, sebagai 

berikut: 

 

Tabel 28. Capaian Pembelajaran Fase A Kelas I dan II 

 

Fase A Unsur Capaian Pembelajaran 

Kelas 1 Menyimak 

(Istima’) 
Kemampuan mengenal bunyi huruf hijaiah 

dalam  bahasa Arab 

Berbicara (Kalam) Kemampuan melafalkan huruf hijaiah dalam  

bahasa Arab 

Membaca 

(Qira’ah) 
Kemampuan membaca huruf hijaiah dalam  

bahasa Arab 

Menulis (Kitabah) Kemampuan menulis huruf hijaiah dalam 

bahasa Arab sesuai dengan kaidah  

Kelas 2 Menyimak 

(Istima’) 
Kemampuan memahami pengucapan kosa kata 

nama orang, tempat  dan benda konkrit 

sederhana terkait topik sekolah dan rumah 

Berbicara (Kalam) Kemampuan menirukan pengucapan kosa kata 

nama orang, tempat  dan benda konkrit 

sederhana terkait topik sekolah dan rumah 

Membaca 

(Qira’ah) 
Kemampuan membaca dan menerjemahkan  

kosa kata nama orang, tempat  dan benda 

konkrit sederhana terkait topik sekolah dan 

rumah 

Menulis (Kitabah) Kemampuan menulis kosa kata nama orang, 

tempat  dan benda konkrit sederhana terkait 

topik sekolah dan rumah sesuai kaidah 

penulisan huruf sambung 

 

b. Fase B (kelas III dan IV Sekolah Dasar) 

 Pada akhir fase B peserta didik mengamalkan ajaran ihsan dengan 

menumbuhkan kepercayaan diri dan membiasakan sikap peduli dan tanggung 

jawab sebagai pendengar yang penuh perhatian dan menunjukkan minat pada 
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tuturan lisan yang didengar serta  mampu memahami pengucapan, menyebutkan, 

membaca, menerjemah dan menulis kosa kata nama-nama benda terkait 

pembelajaran  sesuai kaidah penulisan huruf bertasydid dan berunsur huruf mad 

(alif, ya’ dan waw) serta mampu memahami pengucapan ungkapan sapaan, 

menyebutkan identitas diri dan menggunakan ungkapan sapaan serta informasi 

tempat dalam dialog perkenalan sederhana, membaca, menerjemah  dan menulis 

kosa kata dan ungkapan sapaan, ungkapan pertanyaan dan ungkapan jawab  serta 

memahami teks sederhana tentang perkenalan berunsur kata tanya dan kata tunjuk 

informasi yang terdapat dalam teks sederhana  berunsur  frasa keterangan tempat 

(huna-hunaka, haruf jar dan dharaf makan). Uraian capaian pembelajaran Fase A 

tiap unsur dan kelas disajikan pada tabel 29, sebagai berikut: 

 

Tabel 29. Capaian Pembelajaran Fase B Kelas III dan IV 

 

Fase B Unsur Capaian Pembelajaran 

Kelas III Menyimak (Istima’) Kemampuan memahami pengucapan kosa kata 

nama-nama benda terkait pembelajaran.   

Berbicara (Kalam) Kemampuan menyebutkan kosa kata nama-

nama benda terkait pembelajaran   

Membaca 

(Qira’ah) 

Kemampuan membaca dan menerjemahkan  

kosa kata nama-nama benda terkait 

pembelajaran   

Menulis (Kitabah) Kemampuan menulis kosa kata nama-nama 

benda terkait pembelajaran  sesuai kaidah 

penulisan huruf bertasydid dan berunsur huruf 

mad (alif, ya’ dan waw)  

Kelas IV Menyimak (Istima’) Kemampuan memahami pengucapan 

ungkapan sapaan, ungkapan pertanyaan dan 

ungkapan jawab sederhana serta frasa 

keterangan tempat   

Berbicara (Kalam) Kemampuan menyebutkan identitas diri dan 

menggunakan ungkapan sapaan serta informasi 

tempat dalam dialog perkenalan sederhana   

Membaca 

(Qira’ah) 

Kemampuan membaca dan menerjemah  kosa 

kata dan ungkapan sapaan, ungkapan 

pertanyaan dan ungkapan jawab  serta 

memahami teks perkenalan sederhana  

berunsur kata tanya dan kata tunjuk serta 

memahami informasi yang terdapat dalam teks 

sederhana  tentang kelas dan kamarberunsur  

frasa keterangan tempat (huna-hunaka, haruf 
jar dan dharaf makan) 

Menulis (Kitabah) Kemampuan menulis kosa kata, ungkapan 

sapaan dan kalimat sederhana berunsur kata 
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tanya (apa dan siapa) serta kata tunjuk serta 

frasa, kalimat  tanya (dimana) dan kalimat 

nominal sederhana berunsur keterangan 

tempat (huna-hunaka, haruf jar dan dharaf 
makan). 

 

c. Fase C (Kelas V dan VI Sekolah Dasar) 

 Pada akhir fase C peserta didik mampu mampu bersikap menjadi pendengar 

yang penuh perhatian dan menunjukkan minat pada tuturan yang didengar serta 

mampu memahami pengucapan, pesan lisan dan informasi berunsur frasa bilangan 

nominal dan frasa bilangan ordinal 1 s.d. 10, mengungkapkan pertanyan/jawab  

literasi numerasi dalam dialog sederhana, membaca, menerjemah dan menulis  

kosa kata  serta memahami informasi numerasi yang terdapat dalam teks sederhana  

berunsur  frasa bilangan nominal bilangan ordinal 1 s.d. 10 serta bentuk kata 

(mufrad, mutsanna dan jama’) serta memahami pengucapan, pesan dan informasi 

dari penuturan lisan berunsur kata kerja terkait aktivitas sehari-hari dan frasa 

keterangan waktu, menggunakan ungkapkan naratif dan  ungkapkan 

pertanyan/jawab dalam dialog sederhana  terkait aktivitas sehari-hari dan frasa 

keterangan waktu, membaca, menerjemah  dan menulis kosa kata  serta memahami 

informasi yang terdapat dalam teks naratif sederhana  terkait aktivitas sehari-hari 

(beribadah dan belajar)  berunsur  frasa keterangan waktu (harfu jar fii, dharaf 

zaman dan as-sa’ah). Uraian capaian pembelajaran Fase C tiap unsur dan kelas 

disajikan pada tabel 30, sebagai berikut: 

 

Tabel 30. Capaian Pembelajaran Fase C Kelas V dan VI 

 

Fase C Unsur Capaian Pembelajaran 

Kelas V Menyimak (Istima’) Kemampuan memahami pengucapan, pesan 

lisan dan informasi berunsur frasa bilangan 

nominal dan frasa bilangan ordinal 1 s.d. 10 

Berbicara (Kalam) Kemampuan mengungkapkan pertanyan/jawab  

literasi numerasi dalam dialog sederhana    

Membaca 

(Qira’ah) 

Kemampuan membaca dan menerjemah  kosa 

kata  serta memahami informasi numerasi yang 

terdapat dalam teks sederhana  berunsur  frasa 

bilangan nominal bilangan ordinal 1 s.d. 10 serta 

bentuk kata (mufrad, mutsanna dan jama’) 

Menulis (Kitabah) Kemampuan menulis kosa kata, frasa dan 

kalimat sederhana berunsur bilangan nominal 

dan bilangan ordinal 1 s.d. 10 serta bentuk kata 

(mufrad, mutsanna dan jama’) 
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Kelas VI Menyimak (Istima’) Kemampuan memahami pengucapan kata kerja 

terkait aktivitas sehari-hari (beribadah dan 

belajar)  dan frasa keterangan waktu 

Berbicara (Kalam) Kemampuan menggunakan ungkapkan naratif 

dan  ungkapkan pertanyan/jawab dalam dialog 

sederhana  terkait aktivitas sehari-hari 

(beribadah dan belajar)  dan frasa keterangan 

waktu 

Membaca 

(Qira’ah) 

Kemampuan membaca dan menerjemah  kosa 

kata  serta memahami informasi yang terdapat 

dalam teks naratif sederhana  terkait aktivitas 

sehari-hari (beribadah dan belajar) berunsur  

frasa keterangan waktu (harfu jar fii, dharaf 
zaman dan as-sa’ah) 

Menulis (Kitabah) Kemampuan menulis kosa kata, frasa dan 

kalimat sederhana berunsur berunsur  frasa 

keterangan waktu (harfu jar fii, dharaf zaman dan 

as-sa’ah) 

 

d. Fase D (Kelas VII, VIII, dan IX Sekolah Menengah Pertama) 

 Pada akhir fase D, peserta didik mempunyai kemampuan mengekplorasi 

informasi serta membangun interaksi dengan teks sebagai alat komunikasi global 

sesuai dengan tujuan dan konteks sosial, mampu merefleksi berbagai jenis teks 

visual atau teks multimoda yang tersurat dan tersirat serta dapat menghubungkan 

dan memaparkan melalui tulisan dalam paragraph sederhana pada berbagai jenis 

teks dan membuat urutan yang terhubung secara logis untuk mengungkapkan 

gagasan sesuai dengan struktur teks secara tulis dan lisan untuk menguatkan 

karakter. Uraian capaian pembelajaran Fase D tiap unsur dan kelas disajikan pada 

tabel 31, sebagai berikut: 

 

Tabel 31. Capaian Pembelajaran Fase D Kelas VII, VIII, dan IX 

 

Fase D Unsur Capaian Pembelajaran 

Kelas VII Menyimak 

(Istima’) 
Peserta didik mampu mengekplorasi informasi yang 

didengar tentang topik keluarga (اسرتي) berunsur dhomir 

munfasil mutsana dan jama’, topik sekolah (مدرستي) 

berunsur dhomir muttasil, topik peralatan sekolah ( األدوات(

 berunsur (الهمة) berunsur ‘inda, dan topik cita-cita املدرسية

na’at man’ut dengan menggunakan susunan gramatikal 

untuk memahami informasi tersurat dan tersirat dari teks 

yang didengar. 

Berbicara 

(Kalam) 

Peserta didik mampu membangun interaksi tentang topik 

keluarga (اسرتي) berunsur dhomir munfasil mutsana dan 
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jama’, topik sekolah (مدرستي) berunsur dhomir muttasil, 

topik peralatan sekolah (األدوات املدرسية( berunsur ‘inda, dan 

topik cita-cita (الهمة) berunsur na’at man’ut dengan 

menggunakan susunan gramatikal sebagai alat 

komunikasi global. 

Membaca 

(Qira’ah) 

Peserta didik mampu memahami dan merefleksi 

berbagai jenis teks visual atau multimedia tentang topik 

keluarga (اسرتي) berunsur dhomir munfasil mutsana dan 

jama’, topik sekolah (مدرستي) berunsur dhomir muttasil, 

topik peralatan sekolah (األدوات املدرسية( berunsur ‘inda, dan 

topik cita-cita (الهم) berunsur na’at man’ut dengan 

menggunakan susunan gramatikal untuk memahami 

informasi tersurat dan tersirat dari berbagai jenis teks. 

Menulis 

(Kitabah) 

Peserta didik mampu menghubungkan dan memaparkan 

kalimat melalui paragraph sederhana pada berbagai jenis 

teks dan membuat urutan yang terhubung secara logis 

tentang topik keluarga ( اسرتي  ) berunsur dhomir munfasil 

mutsana dan jama’, topik sekolah (مدرستي) berunsur 

dhomir muttasil, topik peralatan sekolah (األدوات املدرسية( 

berunsur ‘inda,  dan topik  cita-cita (الهمة) berunsur na’at 

man’ut dengan menggunakan susunan gramatikal untuk 

mengungkapkan gagasan sesuai dengan struktur teks 

secara tulis dan lisan. 

Kelas 

VIII 

Menyimak 

(Istima’) 
Peserta didik mampu mengekplorasi informasi yang 

didengar tentang topik kitab Allah (كتاب هللا) berunsur 

idhofah, topik shalat berjama’ah) صالة الجماعة) berunsur 

‘adad dan ma’dud, topik waktu (الوقت) berunsur ‘adad li 

tartib 1-20, topik dua hari raya (عيدان) berunsur dhomir li 

tamlik dengan menggunakan susunan gramatikal untuk 

memahami informasi tersurat dan tersirat dari teks yang 

didengar. 

Berbicara 

(Kalam) 
Peserta didik mampu membangun interaksi tentang topik 

kitab Allah (كتاب هللا) berunsur idhofah, topik shalat 

berjama’ah) صالة الجماعة) berunsur ‘adad dan ma’dud, topik 

waktu (الوقت) berunsur ‘adad li tartib 1-20, topik dua hari 

raya (عيدان) berunsur dhomir li tamlik dengan 

menggunakan susunan gramatikal sebagai alat 

komunikasi global. 

Membaca 

(Qira’ah) 
Peserta didik mampu memahami dan merefleksi 

berbagai jenis teks visual atau multimedia tentang topik 

kitab Allah (كتاب هللا) berunsur idhofah, topik shalat 

berjama’a) صالة الجماعة) berunsur ‘adad dan ma’dud, topik 

waktu (الوقت) berunsur ‘adad li tartib 1-20, topik dua hari 



67 
 

raya (عيدان) berunsur dhomir li tamlik dengan 

menggunakan susunan gramatikal untuk memahami 

informasi tersurat dan tersirat dari berbagai jenis teks. 

Menulis 

(Kitabah) 
Peserta didik mampu menghubungkan dan memaparkan 

kalimat melalui paragraph sederhana pada berbagai jenis 

teks dan membuat urutan yang terhubung secara logis 

tentang topik  kitab Allah (كتاب هللا) berunsur idhofah, topik 

shalat berjama’a) صالة الجماعة)  berunsur ‘adad dan ma’dud, 

topik waktu (الوقت) berunsur ‘adad li tartib 1-20, topik dua 

hari raya (عيدان) berunsur dhomir li tamlik dengan 

menggunakan susunan gramatikal untuk 

mengungkapkan gagasan sesuai dengan struktur teks 

secara tulis dan lisan. 

Kelas IX Menyimak 

(Istima’) 
Peserta didik mampu mengekplorasi informasi yang 

didengar tentang topik siswa yang rajin (طالب نشيط) dengan 

unsur macam-macam fi’il (madli, mudlari’, amar, nahy); 

topik manusia terbaik (خير الناس) berunsur kana wa 

akhawatuha; topik belajar dan berdo’a (التعلم والدعاء) 

berunsur harfu nasab dengan menggunakan susunan 

gramatikal untuk memahami informasi tersurat dan 

tersirat dari teks yang didengar. 

Berbicara 

(Kalam) 

Peserta didik mampu membangun interaksi tentang topik 

siswa yang rajin (طالب نشيط) dengan unsur macam-macam 

fi’il (madli, mudlari’, amar, nahy); topik manusia terbaik 

 berunsur kana wa akhawatuha; topik belajar dan (خير الناس)

berdo’a (التعلم والدعاء) berunsur harfu nasabdengan 

menggunakan susunan gramatikal sebagai alat 

komunikasi global. 

Membaca 

(Qira’ah) 

Peserta didik mampu memahami dan merefleksi 

berbagai jenis teks visual atau multimedia tentang topik 

siswa yang rajin (طالب نشيط) dengan unsur macam-macam 

fi’il (madli, mudhari’, amar, nahy); topik manusia terbaik 

 berunsur kana wa akhawatuha; topik belajar dan (خير الناس)

berdo’a (التعلم والدعاء) berunsur harfu nasab dengan 

menggunakan susunan gramatikal untuk memahami 

informasi tersurat dan tersirat dari berbagai jenis teks. 

Menulis 

(Kitabah) 

Peserta didik mampu menghubungkan dan memaparkan 

kalimat melalui paragraph sederhana pada berbagai jenis 

teks dan membuat urutan yang terhubung secara logis 

tentang topik siswa yang rajin (طالب نشيط) dengan unsur 

macam-macam fi’il (madli, mudhari’, amar, nahy); topik 

manusia terbaik (خير الناس) berunsur kana wa akhawatuha; 

topik  belajar dan berdo’a (التعلم والدعاء) berunsur harfu 
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nasab dengan menggunakan susunan gramatikal untuk 

mengungkapkan gagasan sesuai dengan struktur teks 

secara tulis dan lisan. 

 

 

e. Fase E (Kelas X Sekolah Menengah Atas/Kejuruan) 

 Pada akhir fase E, peserta didik mampu menggunakan teks lisan dan tulisan 

dalam bahasa Arab untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan lawan 

bicara/pembacanya. Teks dialog dan naratif yang otentik menjadi rujukan utama 

dalam fase ini. Peserta didik menggunakan bahasa Arab untuk menyampaikan 

pikiran dan perasaan dan berdiskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian 

mereka. Mereka membaca teks tertulis dengan akurat dan fasih untuk mendapatkan 

informasi. Keterampilan inferensi tersirat dalam informasi berbahasa Arab mulai 

berkembang. Peserta didik memproduksi beragam kalimat dan paragraf secara 

tertulis sesuai tujuan dan target pembaca. Uraian capaian pembelajaran Fase E tiap 

unsur dan kelas disajikan pada tabel 32, sebagai berikut: 

 

Tabel 32. Capaian Pembelajaran Fase E Kelas X 

 

Fase E Unsur Capaian Pembelajaran 

Kelas X Menyimak 

(Istima’) 
Mampu menangkap dan memahami teks dialog dan narasi 

lisan tentang topik “Di Bandara” )في املطار( berunsur jumlah 

ismiyah dengan khabar muqaddam, topik “Ilmu 

Pengetahuan” )العلم( berunsur jumlah ismiyah mufrad 

dengan khabar jumlah fi’liyah, topik “Percaya Diri" ( االْعِتَماد

س
ْ

ف
َّ
لن

ّ
 berunsur jumlah ismiyah mutsanna dan jamak (على ا

dengan khabar jumlah fi’liyah, dan topik “Masa Depan” 

َبل)
ْ

ق
َ
ْست

ُ
 inna wa akhawaatuha (امل

Berbicara 

(Kalam) 

Mampu berkomunikasi dan membangun interaksi sosial 

secara verbal tentang topik “Di Bandara” )في املطار( berunsur 

jumlah ismiyah dengan khabar muqaddam, topik “Ilmu 

Pengetahuan” )العلم( berunsur jumlah ismiyah mufrad 

dengan khabar jumlah fi’liyah, topik “Percaya Diri" ( االْعِتَماد

س
ْ

ف
َّ
لن

ّ
 berunsur jumlah ismiyah mutsanna dan jamak (على ا

dengan khabar jumlah fi’liyah, dan topik “Masa Depan” 

َبل)
ْ

ق
َ
ْست

ُ
 inna wa akhawaatuha (امل

Membaca 

(Qira’ah) 

Mampu membaca nyaring dan memahami makna tersirat 

dan tersurat teks tertulis tentang topik “Di Bandara” )في املطار( 

berunsur jumlah ismiyah dengan khabar muqaddam, topik 

“Ilmu Pengetahuan” )العلم( berunsur jumlah ismiyah mufrad 

dengan khabar jumlah fi’liyah, topik “Percaya Diri" ( االْعِتَماد



69 
 

س
ْ

ف
َّ
لن

ّ
 berunsur jumlah ismiyah mutsanna dan jamak (على ا

dengan khabar jumlah fi’liyah, dan topik “Masa Depan” 

َبل)
ْ

ق
َ
ْست

ُ
  inna wa akhawaatuha (امل

Menulis 

(Kitabah) 

Mampu mengemukakan pikiran secara tertulis tentang 

topik “Di Bandara” )في املطار( berunsur jumlah ismiyah 

dengan khabar muqaddam, topik “Ilmu Pengetahuan” 

 berunsur jumlah ismiyah mufrad dengan khabar )العلم(

jumlah fi’liyah, topik “Percaya Diri" ( ساالْعِتمَ 
ْ

ف
َّ
لن

ّ
اد على ا ) berunsur 

jumlah ismiyah mutsanna dan jamak dengan khabar jumlah 
fi’liyah, dan topik “Masa Depan” (َبل

ْ
ق

َ
ْست

ُ
 inna wa (امل

akhawaatuha dalam bentuk kalimat dan paragraf 

sederhana yang gramatikal 

 

f. Fase F (Kelas XI dan XII Sekolah Menengah Atas/Kejuruan) 

 Pada akhir fase E, peserta didik mampu merespon atas informasi dalam teks 

dialog dan narasi lisan dalam bahasa Arab sesuai dengan situasi, tujuan, dan lawan 

bicara/pembacanya. Teks dialog dan naratif yang otentik menjadi rujukan utama 

dalam fase ini. Peserta didik menggunakan bahasa Arab untuk mengomunikasikan 

gagasan dan perasaannya secara verbal mengenai topik tentang peristiwa dan 

tokoh historis dalam Islam, baik klasik maupun modern. Mereka membaca teks 

tertulis dengan akurat dan fasih untuk mendapatkan informasi. Keterampilan 

inferensi tersirat dalam informasi berbahasa Arab berkembang. Peserta didik 

memproduksi beragam kalimat dan paragraf secara tertulis sesuai tujuan dan target 

pembaca. Uraian capaian pembelajaran Fase F tiap unsur dan kelas disajikan pada 

tabel 33, sebagai berikut: 

 

Tabel 33. Capaian Pembelajaran Fase E Kelas XI dan XII 

 

Fase F Unsur Capaian Pembelajaran 

Kelas XI Menyimak 

(Istima’) 
Mampu merespon atas informasi dalam teks dialog dan 

narasi lisan tentang topik “Muhammad Utusan Allah” 

هلل( 
ّ
د َرُسْوُل ا  berunsur laisa, topik "Hijrah Rasul dan)ُمَحمَّ

Sahabat" (َحاَبة الصَّ ُسْول وَّ  الرَّ
ُ
 berunsur maf’ul bih, topik (ِهْجَرة

“Sahabat Rasul" (َحاَبة  berunsur dlamir muttashil lil fail (الصَّ

wa lil maf’ul, dan topik “Tokoh Pembaharu Islam”  ُزَعَماء(

ح(
َ
إِلْصال

ّ
 berunsur fi’il mazid ا

Berbicara 

(Kalam) 

Mampu berkomunikasi secara verbal tentang topik 

“Muhammad Utusan Allah”  )هلل
ّ
د َرُسْوُل ا  ,berunsur laisa  )ُمَحمَّ

topik "Hijrah Rasul dan Sahabat"  (َحاَبة الصَّ ُسْول وَّ  الرَّ
ُ
 (ِهْجَرة

berunsur maf’ul bih, topik “Sahabat Rasul" (َحاَبة  (الصَّ

berunsur dlamir muttashil lil fail wa lil maf’ul, dan topik 
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“Tokoh Pembaharu Islam” )ح
َ
إِلْصال

ّ
 berunsur fi’il )ُزَعَماء ا

mazid 

Membaca 

(Qira’ah) 

Mampu membaca nyaring, memahami makna tersirat 

dan tersurat, dan merefleksi teks tertulis tentang topik 

“Muhammad Utusan Allah”  )هلل
ّ
د َرُسْوُل ا  ,berunsur laisa  )ُمَحمَّ

topik "Hijrah Rasul dan Sahabat"  (َحاَبة الصَّ ُسْول وَّ  الرَّ
ُ
 (ِهْجَرة

berunsur maf’ul bih, topik “Sahabat Rasul" (َحاَبة  (الصَّ

berunsur dlamir muttashil lil fail wa lil maf’ul, dan topik 

“Tokoh Pembaharu Islam” )ح
َ
إِلْصال

ّ
 berunsur fi’il )ُزَعَماء ا

mazid 

Menulis 

(Kitabah) 

Mampu menyampaikan gagasan secara tertulis tentang 

topik “Muhammad Utusan Allah”  )هلل
ّ
د َرُسْوُل ا  berunsur  )ُمَحمَّ

laisa, topik "Hijrah Rasul dan Sahabat"  (َحاَبة الصَّ ُسْول وَّ  الرَّ
ُ
 (ِهْجَرة

berunsur maf’ul bih, topik “Sahabat Rasul" (َحاَبة  (الصَّ

berunsur dlamir muttashil lil fail wa lil maf’ul, dan topik 

“Tokoh Pembaharu Islam” )ح
َ
إِلْصال

ّ
 berunsur fi’il )ُزَعَماء ا

mazid dalam bentuk kalimat dan paragraf sederhana 

yang gramatikal 

Kelas XII Menyimak 

(Istima’) 
Mampu mengevaluasi teks dialog dan narasi lisan 

tentang topik “Kesehatan” )الصحة( berunsur fi’il mabni lil-

majhul, topik “Media Komunikasi” )وسائل االتصال( berunsur 

‘adawatul istifham, dan topik “Transportasi” )املواصالت( 

berunsur isim tafdhil 

Berbicara 

(Kalam) 

Mampu berkomunikasi secara verbal tentang topik 

“Kesehatan” )الصحة( berunsur fi’il mabni lil-majhul, topik 

“Media Komunikasi” )وسائل االتصال( berunsur ‘adawatul 

istifham, dan topik “Transportasi” )املواصالت( berunsur isim 

tafdhil 

Membaca 

(Qira’ah) 

Mampu membaca nyaring, memahami makna tersirat 

dan tersurat, dan merefleksi teks tertulis tentang topik 

“Kesehatan” )الصحة( berunsur fi’il mabni lil-majhul, topik 

“Media Komunikasi” )وسائل االتصال( berunsur ‘adawatul 

istifham, dan topik “Transportasi” واصالت()امل  berunsur isim 

tafdhil 

Menulis 

(Kitabah) 

Mampu menyampaikan gagasan secara tertulis tentang 

topik “Kesehatan” )الصحة( berunsur fi’il mabni lil-majhul, 

topik “Media Komunikasi” )وسائل االتصال( berunsur 

‘adawatul istifham, dan topik “Transportasi” ()املواصالت  

berunsur isim tafdhil dalam bentuk kalimat dan paragraf 

sederhana yang gramatikal 
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III. PANDUAN PEMBELAJARAN 

 

A. Dasar Pemikiran  

 Desain pembelajaran Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab 

(ISMUBA) dibangun atas dasar pemikiran bahwa pendidikan Muhammadiyah 

merupakan sistem pendidikan Islam modern dan berkemajuan yang bersifat 

holistik-integratif, mengintegrasikan antara ilmu-ilmu agama Islam dengan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan ilmu kehidupan. Pendidikan ISMUBA merupakan 

merupakan ciri khusus dan keunggulan sekolah dan madrasah Muhammadiyah. 

Dalam struktur kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, 

merupakan rumpun mata pelajaran yang berdiri sendiri, namun dalam proses 

pembelajarannya terintegrasi dengan mata pelajaran lain, dan bahkan keseluruhan 

program sekolah dan madrasah. Pembelajaran ISMUBA dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan dasar pemikiran sebagai berikut: 

1. Didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi siswa, dengan semangat 

tauhid untuk menguasai kompetensi ilmu amaliah dan amal ilmiah yang 

berguna bagi dirinya dan orang lain  

2. Diorientasikan pada upaya menghasilkan lulusan yang memiliki akidah yang 

murni dan kuat, taat beribadah dengan benar, berakhlak karimah, dan gemar 

beramal salih 

3. Pelayanan pendidikan yang bermutu dan memperoleh kesempatan untuk 

mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis, dan menyenangkan 

4. Pelaksanaan pembelajaran yang menegakkan kelima pilar belajar yaitu: 

a. Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. 

b. Belajar untuk memahami dan menghayati  

c. Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif  

d. Belajar untuk hidup bersama dan bergunan bagi orang lain  

e. Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri dan perilaku yang baik 

melalui proses pembelajaran, pembiasaan, dan keteladanan  

5. Iklim pembelajaran yang menggembirakan, ditandai dengan suasanan 

hubungan yang harmonis aantara guru dengan siswa, atau antar sesama siswa, 

akrab, saling menerima dan menghargai, rasa empati dan rasa kasih sayang, 

aktif, kreatif, dan inovatif.  

6. Dilaksanakan dengan menggunakan multi-strategi dan multi-media, sumber 

belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar 

sebagai sumber belajar.  

 Pengembangan kurikulum Pendidikan ISMUBA berbasis pendidikan holistik-

integratif dengan pola kurikulum merdeka. Pendidikan Al-Islam, 

Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) merupakan ciri khusus dan 
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keunggulan sekolah dan madrasah Muhammadiyah, sehingga dikembangkan dari 

standar kompetensi lulusan dan standar isi pendidikan agama Islam yang ditetapkan 

pemerintah dengan pola kurikulum merdeka. Majelis Pendidikan Dasar dan 

Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengembangkan kurikulum dan desain 

pembelajaran Pendidikan ISMUBA dengan mengadaptasi panduan pembelajaran 

dan asesmen yang dikeluarkan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen 

Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik 

Indonesia tahun 2022. Pengembangan tersebut juga mempertimbangkan hasil 

Capaian Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang telah direvisi, tujuan 

pembelajaran, kultur, dan materi yang dikembangkan oleh guru-guru sekolah dan 

madrasah Muhammadiyah. Desain pembelajaran ini diharapkan dapat dipedomani 

oleh para pendidik di sekolah dan madrasah Muhammadiyah dalam melaksanakan 

pembelajaran yang holistik-integratif, menggembirakan, menginspirasi, dan 

menghidupkan. 

 Desain pembelajaran ISMUBA ini meliputi Peta Konten dalam Memahami 

konsep dan implementasi kurikulum ISMUBA holistik-integratif pola kurikulum 

merdeka; prinsip-prinsip pembelajaran; perencanaan pembelajaran yang meliputi: 

(1) memahami capaian pembelajaran, (2) merumuskan tujuan pembelajaran, (3) 

menyusun Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), dan menyusun rencana pembelajaran; 

merencanakan pembelajaran; Pelaksanaan pembelajaran; serta refleksi dan tindak 

lanjut pembelajaran. 

 

B. Peta Konten dalam Memahami Implementasi Kurikulum ISMUBA  

 Untuk memahami implementasi kurikulum ISMUBA holistik-integratif pola 

kurikulum merdeka terdapat beberapa langkah, yaitu: 

1. Langkah 1:  Memahami garis besar pola kurikulum merdeka, meliputi: 

a. Regulasi mengenai Kurikulum Merdeka yang berlaku 

b. Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran 

2. Langkah 2: Memahami pembelajaran, mencakup: 

a. Panduan Pembelajaran  

b. Prinsip pembelajaran  

c. Pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik 

d. Perencanaan pembelajaran  

e. Pelaksanaan pembelajaran 

3. Langkah 3: Memahami pengembangan kurikulum ISMUBA holistik-integratif 

operasional satuan pendidikan dengan pola kurikulum merdeka. 

a. panduan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan; 

b. analisis karakteristik satuan pendidikan; 
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c. penyusunan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan; 

d. pengorganisasian pembelajaran; 

e. perencanaan pembelajaran; 

f. pendampingan, evaluasi, dan pengembangan professional. 

4. Langkah 4: Memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar 

Muhammadiyah Pancasila 

a. panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Muhammadiyah 

Pancasila 

b. menyiapkan ekosistem sekolah yang kondusif 

c. mendesain proyek penguatan profil pelajar Muhammadiyah Pancasila 

d. mengelola proyek penguatan profil pelajar Muhammadiyah Pancasila 

 

C. Prinsip pembelajaran Pendidikan ISMUBA  

 Pendidikan Al-Islam Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab merupakan ruh dan 

basis kurikulum di sekolah dan madrasah Muhammadiyah. Agar pendidikan 

ISMUBA dapat menjiwai seluruh struktur kurikulum, maka pembelajaran ISMUBA 

dilaksanakan secara holistik-integratif, menggembirakan, menginsipirasi, dan 

menghidupkan. Pendidik dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang dituju 

sehingga keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai 

kompetensi tersebut. Pembelajaran juga perlu disinkronkan dengan sistem, unsur 

dan teknik asesmen. Keduanya perlu dirancanng secara komprehensif, saling 

menopang satu dengan yang lain. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen, 

digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut:  

1. Pembelajaran diawali dengan proses perencanaan asesmen dalam 

perencanaan pembelajaran.  

2. Pendidik perlu merancang asesmen yang dilaksanakan pada awal 

pembelajaran, pada saat pembelajaran, dan pada akhir pembelajaran.  

3. Perencanaan asesmen, terutama pada asesmen awal pembelajaran sangat 

perlu dilakukan karena untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, 

dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan 

tahap capaian peserta didik. 

4. Perencanaan pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, langkah-langkah 

pembelajaran, dan asesmen pembelajaran yang disusun dalam bentuk 

dokumen yang fleksibel, sederhana, dan kontekstual. 

 Tujuan Pembelajaran Al-Islam Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab disusun 

dari Capaian Pembelajaran dengan mempertimbangkan kekhasan dan karakteristik 

satuan pendidikan. Pendidik juga harus memastikan tujuan pembelajaran sudah 

sesuai dengan tahapan dan kebutuhan peserta didik. Proses selanjutnya adalah 
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pelaksanaan pembelajaran yang dirancang untuk memberi pengalaman belajar 

yang berkualitas, interaktif, dan kontekstual. Pada siklus ini, pendidik diharapkan 

dapat menyelenggarakan pembelajaran yang bersifat: (1) interaktif; (2) inspiratif; (3) 

menyenangkan; (4) menantang; (5) memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif; dan (6) memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian 

sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Selain 

itu, pembelajaran juga perlu dilaksanakan secara menggembirakan, menginspirasi, 

dan menghidupkan jiwa dan ruh peserta didik. Sepanjang proses pembelajaran, 

pendidik dapat mengadakan asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana 

tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik.  

 Tahapan selanjutnya adalah proses asesmen pembelajaran. Asesmen 

pembelajaran diharapkan dapat mengukur aspek yang seharusnya diukur dan 

bersifat holistik. Asesmen dapat berupa formatif dan sumatif. Asesmen formatif 

dapat berupa asesmen pada awal pembelajaran dan asesmen pada saat 

pembelajaran. Asesmen pada awal pembelajaran digunakan mendukung 

pembelajaran terdiferensiasi sehingga peserta didik dapat memperoleh 

pembelajaran sesuai dengan yang mereka butuhkan. Sementara, asesmen formatif 

pada saat pembelajaran dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan refleksi 

terhadap keseluruhan proses belajar yang dapat dijadikan acuan untuk 

perencanaan pembelajaran dan melakukan revisi apabila diperlukan. Apabila 

peserta didik dirasa telah mencapai tujuan pembelajaran, maka pendidik dapat 

meneruskan pada tujuan pembelajaran berikutnya. Namun, apabila tujuan 

pembelajaran belum tercapai, pendidik perlu melakukan penguatan terlebih dahulu. 

Selanjutnya, pendidik perlu mengadakan asesmen sumatif untuk memastikan 

ketercapaian dari keseluruhan tujuan pembelajaran.  

 Dalam proses pembelajaran, pendidik dapat melakukan refleksi, baik 

dilakukan secara pribadi maupun dengan bantuan kolega pendidik, kepala satuan 

pendidikan, atau pengawas sekolah. Oleh karena itu, proses pembelajaran dan 

asesmen merupakan satu kesatuan yang bermuara untuk membantu keberhasilan 

peserta didik di dalam kelas. Untuk memastikan proses pembelajaran dan asesmen 

berjalan dengan baik, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah menetapkan prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip 

pembelajaran dan prinsip asesmen diharapkan dapat memandu pendidik dalam 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna agar peserta didik 

lebih kreatif, berpikir kritis, dan inovatif. Dalam menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran, pendidik diharapkan memperhatikan prinsip pembelajaran dan 

contoh pelaksanaannya sebagaimana disajikan pada tabel 34, sebagai berikut:  
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Tabel 34. Prinsip Pembelajaran dan Contoh Pelaksanaannya 

No Prinsip Pembelajaran Contoh pelaksanaan prinsip pembelajaran 

1 Proses pembelajaran 

di sekolah dan 

madrasah 

Muhammadiyah 

menganut prinsip 

holistik integratif. 

Pembelajaran holistic 

integratif adalah 

sistem pembelajaran 

yang meliputi seluruh 

dimensi potensi dan 

memadukan 

intelektual, moral dan 

spiritual, atau jasmani 

dan rohani peserta 

didik sebagai satu 

kesatuan yang utuh 

a. Setiap awal semester, pendidik mengidentifikasi 

aspek-aspek konten materi pembelajaran. 

Pendidik memastikan bahwa materi yang 

dibelajarkan meliputi seluruh dimensi potensi 

peserta didik, baik intelektual, moral dan spiritual, 

atau jasmani dan rohani peserta didik sebagai satu 

kesatuan yang utuh  

b. Pendidik merancang berbagai model, 

pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran 

yang dapat mengintegrasikan semua dimensi 

potensi peserta didik  

c. Mengidentifikasi sistem, teknik, dan instrumen 

evaluasi yang dapat mengukur semua dimensi 

potensi manusia  

2 Pembelajaran yang 

menggembirakan, 

menginspirasi, dan 

menghidupkan  

a. Guru mengidentifikasi model, pendekatan, 

strategi, dan metode pembelajaran yang selaras 

dengan CP, tujuan pembelajaran, fase 

pembelajaran, dan konteks perkembangan 

peserta didik  

b. Pendidik merancang model, pendekatan, strategi, 

dan metode pembelajaran yang: 

1) Menggembirakan: suasana pembelajaran di 

kelas haru menggembirakan, mengutamakan 

apresiasi dan reward daripada hukuman, 

menjauhkan anak dari segala ancaman baik 

psikis maupun fisik  

2) Menginspirasi: pembelajaran mampu 

menginspirasi peserta didik untuk konsisten 

dalam mengembangkan potensi, menorehkan 

berbagai prestasi, menemukan cara untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki. 

3) Menghidupkan: pembelajaran dapat 

menghidupkan motivasi, spiritualitas, dan jiwa 

peserta didik. 

3 Pembelajaran 

dirancang dengan 

mempertimbangkan 

a. Pada awal tahun ajaran, pendidik berusaha 

mencari tahu kesiapan belajar peserta didik dan 

pencapaian sebelumnya, misalnya, melalui dialog 
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tahap perkembangan 

dan tingkat 

pencapaian peserta 

didik saat ini, sesuai 

dengan kebutuhan 

belajar, serta 

mencerminkan 

karakteristik dan 

perkembangan 

peserta didik yang 

beragam sehingga 

pembelajaran menjadi 

bermakna dan 

menyenangkan 

dengan peserta didik, sesi diskusi kelompok kecil, 

tanya jawab, pengisian survei/angket, dan/atau 

metode lainnya yang sesuai. 

b. Pendidik merancang atau memilih alur tujuan 

pembelajaran sesuai dengan tahap 

perkembangan peserta didik, atau pada tahap 

awal. Pendidik dapat menggunakan atau 

mengadaptasi contoh tujuan pembelajaran, alur 

tujuan pembelajaran dan modul ajar yang 

disediakan oleh Kemendikbudristek. 

c. Pendidik merancang pembelajaran yang 

menyenangkan agar peserta didik mengalami 

proses belajar sebagai pengalaman yang 

menimbulkan emosi positif. 

4 Pembelajaran 

dirancang dan 

dilaksanakan untuk 

membangun kapasitas 

untuk menjadi 

pembelajar sepanjang 

hayat 

a. Pendidik mendorong peserta didik untuk 

melakukan refleksi untuk memahami kekuatan diri 

dan area yang perlu dikembangkan. 

b. Pendidik senantiasa memberikan umpan balik 

langsung yang mendorong kemampuan peserta 

didik untuk terus belajar dan mengeksplorasi ilmu 

pengetahuan. 

c. Pendidik menggunakan pertanyaan terbuka yang 

menstimulasi pemikiran yang mendalam. 

d. Pendidik memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif agar terbangun sikap 

pembelajar mandiri. 

e. Pendidik memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai bakat, 

minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis 

peserta didik. 

f. Pendidik memberikan tugas atau pekerjaan rumah 

ditujukan untuk mendorong pembelajaran yang 

mandiri dan untuk mengeksplorasi ilmu 

pengetahuan dengan mempertimbangkan beban 

belajar peserta didik. 

g. Pendidik merancang pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik terus meningkatkan 

kompetensinya melalui tugas dan aktivitas dengan 

tingkat kesulitan yang tepat. 

5 Proses pembelajaran 

mendukung 

perkembangan 

kompetensi dan 

a. Pendidik menggunakan berbagai metode 

pembelajaran yang bervariasi dan untuk 

membantu peserta didik mengembangkan 

kompetensi, misalnya belajar berbasis inkuiri, 
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karakter peserta didik 

secara holistik 

berbasis projek, berbasis masalah, dan 

pembelajaran terdiferensiasi. 

b. Pendidik merefleksikan proses dan sikapnya 

untuk memberi keteladanan dan sumber inspirasi 

positif bagi peserta didik.  

c. Pendidik merujuk pada profil pelajar Pancasila 

dalam memberikan umpan balik (apresiasi 

maupun koreksi) 

6 Pembelajaran yang 

relevan, yaitu 

pembelajaran yang 

dirancang sesuai 

konteks, lingkungan, 

dan budaya peserta 

didik, serta melibatkan 

orang tua dan 

komunitas sebagai 

mitra 

a. Pendidik menyelenggarakan pembelajaran sesuai 

kebutuhan dan dikaitkan dengan dunia nyata, 

lingkungan, dan budaya yang menarik minat 

peserta didik.  

b. Pendidik merancang pembelajaran interaktif 

untuk memfasilitasi interaksi yang terencana, 

terstruktur, terpadu, dan produktif antara pendidik 

dengan peserta didik, sesama peserta didik, serta 

antara peserta didik dan materi belajar.  

c. Pendidik memberdayakan masyarakat sekitar, 

komunitas, organisasi, ahli dari berbagai profesi 

sebagai narasumber untuk memperkaya dan 

mendorong pembelajaran yang relevan.  

d. Pendidik melibatkan orang tua dalam proses 

belajar dengan komunikasi dua arah dan saling 

memberikan umpan balik.  

e. Pada SMK, terdapat pembelajaran melalui Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di dunia 

kerja atau tempat praktik di lingkungan sekolah 

yang telah dirancang sesuai dengan standar dunia 

kerja, menerapkan sistem dan budaya kerja 

sebagaimana di dunia kerja, dan disupervisi oleh 

pendidik/instruktur yang ditugaskan atau memiliki 

pengalaman di dunia kerja yang relevan.  

f. Pada SMK, pendidik dapat menyelenggarakan 

pembelajaran melalui praktik-praktik kerja 

bernuansa industri di lingkungan sekolah melalui 

model pembelajaran industri (teaching factory) 

7 Pembelajaran 

berorientasi pada 

masa depan yang 

berkelanjutan 

a. Pendidik berupaya untuk mengintegrasikan 

kehidupan keberlanjutan (sustainable living) pada 

berbagai kegiatan pembelajaran dengan 

mengintegrasikan nilai-nilai dan perilaku yang 

menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan 

dan masa depan bumi, misalnya menggunakan 
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sumber daya secara bijak (hemat air, listrik, dll.), 

mengurangi sampah, dsb.  

b. Pendidik memotivasi peserta didik untuk 

menyadari bahwa masa depan adalah milik 

mereka dan mereka perlu mengambil peran dan 

tanggung jawab untuk masa depan mereka.  

c. Pendidik melibatkan peserta didik dalam mencari 

solusisolusi permasalahan di keseharian yang 

sesuai dengan tahapan belajarnya.  

d. Pendidik memanfaatkan projek penguatan profil 

pelajar Pancasila untuk membangun karakter dan 

kompetensi peserta didik sebagai warga dunia 

masa depan. 

 

D. Perencanaan pembelajaran  

Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadaptasi capaian 

pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kompetensi yang 

ditargetkan. Untuk memandu kegiatan pembelajaran agar lebih konkret, capaian 

pembelajaran perlu diurai menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih 

operasional dan konkret, yang dapat dicapai oleh satu persatu oleh peserta didik 

sehingga mereka mencapai akhir fase. Tahapan dalam merencanakan 

pembelajaran ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tahapan dalam merencanakan pembelajaran 

 

 Pendidik dapat (1) mengembangkan sepenuhnya alur tujuan pembelajaran 

dan/atau perencanaan pembelajaran, (2) mengembangkan alur tujuan 

pembelajaran dan/atau rencana pembelajaran berdasarkan contoh-contoh yang 

disediakan pemerintah, atau (3) menggunakan contoh yang disediakan. Pendidik 

menentukan pilihan tersebut berdasarkan kemampuan masing-masing. Setiap 
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pendidik perlu menggunakan alur tujuan pembelajaran dan rencana pembelajaran 

untuk memandu mereka mengajar. 

 Proses perancangan kegiatan pembelajaran dalam panduan ini dibuat dengan 

asumsi bahwa pendidik akan mengembangkan alur tujuan pembelajaran dan 

rencana pembelajaran secara mandiri, sehingga jika pendidik menggunakan 

contoh, proses ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan kata lain, proses 

dalam Gambar 2 tidak harus dilakukan secara lengkap oleh seluruh pendidik. 

 

1. Memahami capaian pembelajaran  

 Capaian Pembelajaran (CP) merupakan kompetensi pembelajaran yang harus 

dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Jika 

dianalogikan dengan sebuah perjalanan berkendara, CP memberikan tujuan umum 

dan ketersediaan waktu yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut (fase). Untuk 

mencapai garis finish, pemerintah membuatnya ke dalam enam etape yang disebut 

fase. Setiap fase lamanya 1-3 tahun. Berikut ini adalah beberapa contoh 

pemanfaatan fase-fase Capaian Pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran:  

a. Pembelajaran yang fleksibel. Ada kalanya proses belajar berjalan lebih lambat 

pada suatu periode (misalnya, ketika pembelajaran di masa pandemi COVID-19) 

sehingga dibutuhkan waktu lebih panjang untuk mempelajari suatu konsep. 

Ketika harus “menggeser” waktu untuk mengajarkan materi-materi pelajaran 

yang sudah dirancang, pendidik memiliki waktu lebih panjang untuk 

mengaturnya.  

b. Pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik. Fase belajar 

seorang peserta didik menunjukkan kompetensinya, sementara kelas 

menunjukkan kelompok (cohort) berdasarkan usianya. Dengan demikian, ada 

kemungkinan peserta didik berada di kelas III SD, namun belajar materi 

pelajaran untuk Fase A (yang umumnya untuk kelas I dan II) karena ia belum 

tuntas mempelajarinya. Hal ini berkaitan dengan mekanisme kenaikan kelas 

yang disampaikan dalam Bab VII (Mekanisme Kenaikan Kelas dan Kelulusan).  

c. Pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif. Satu fase biasanya 

lintas kelas, misalnya CP Fase D yang berlaku untuk Kelas VII, VIII, dan IX. Saat 

merencanakan pembelajaran di awal tahun ajaran, guru kelas VIII perlu 

berkolaborasi dengan guru kelas VII untuk mendapatkan informasi tentang 

sampai mana proses belajar sudah ditempuh peserta didik di kelas VII. 

Selanjutnya ia juga perlu berkolaborasi dengan guru kelas IX untuk 

menyampaikan bahwa rencana pembelajaran kelas VIII akan berakhir di suatu 

topik atau materi tertentu, sehingga guru kelas IX dapat merencanakan 

pembelajaran berdasarkan informasi tersebut. Untuk Pendidikan dasar dan 



80 
 

menengah, Capaian Pembelajaran disusun untuk setiap mata pelajaran yang 

meliputi 6 (enam) fase sebagaimana disajikan pada tabel 2, berikut:  

 

Tabel 2. Pembagian Fase dan Kelas dalam Pembelajaran 

 

Fase Kelas Jenjang 

A Kelas I-II  SD/MI 

B Kelas III-IV  SD/MI 

C Kelas V-VI  SD/MI 

D Kelas VII-IX  SMP/MTS 

E Kelas X  SMA/SMK/MA 

F Kelas XI-XII  SMA/SMA/MA 

 

 Ada beberapa hal yang perlu dipahami tentang kekhasan CP sebelum 

memahami isi dari capaian untuk setiap mata pelajaran.  

a. Dalam CP, kompetensi yang ingin dicapai ditulis dalam paragraf yang 

memadukan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau disposisi untuk 

belajar. Sementara karakter dan kompetensi umum yang ingin dikembangkan 

dinyatakan dalam profil pelajar Pancasila secara terpisah. Dengan dirangkaikan 

sebagai paragraf, ilmu pengetahuan yang dipelajari peserta didik menjadi suatu 

rangkaian yang berkaitan.  

b. CP dirancang dengan banyak merujuk kepada teori belajar Konstruktivisme dan 

pengembangan kurikulum dengan pendekatan “Understanding by Design” 

(UbD) yang dikembangkan oleh Wiggins & Tighe (2005). Dalam kerangka teori 

ini, “memahami” merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan 

pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat 

menjelaskan, menginterpretasi dan mengaplikasikan informasi, menggunakan 

berbagai perspektif, dan berempati atas suatu fenomena. Dengan demikian, 

pemahaman bukanlah suatu proses kognitif yang sederhana atau proses 

berpikir tingkat rendah.  

c. Memang apabila merujuk pada Taksonomi Bloom, pemahaman dianggap 

sebagai proses berpikir tahap yang rendah (C2). Namun demikian, konteks 

Taksonomi Bloom sebenarnya digunakan untuk perancangan pembelajaran dan 

asesmen kelas yang lebih operasional, bukan untuk CP yang lebih abstrak dan 

umum. Taksonomi Bloom lebih sesuai digunakan untuk menurunkan/ 

menerjemahkan CP ke tujuan pembelajaran yang lebih konkret.  

d. Naskah CP terdiri atas rasional, tujuan, karakteristik, dan capaian per fase. 

Rasional menjelaskan alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut 
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serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan menjelaskan 

kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik mempelajari 

mata pelajaran tersebut secara keseluruhan. Karakteristik menjelaskan apa yang 

dipelajari dalam mata pelajaran tersebut, elemen-elemen atau domain (strands) 

yang membentuk mata pelajaran dan berkembang dari fase ke fase. Capaian 

per fase disampaikan dalam dua bentuk, yaitu secara keseluruhan dan capaian 

per fase untuk setiap elemen. Oleh karena itu, penting untuk pendidik 

mempelajari CP untuk mata pelajarannya secara menyeluruh.  

e. Memahami CP adalah langkah pertama yang sangat penting. Setiap pendidik 

perlu familiar dengan apa yang perlu mereka ajarkan, terlepas dari apakah 

mereka akan mengembangkan kurikulum, alur tujuan pembelajaran, atau 

silabusnya sendiri atau tidak. Beberapa contoh pertanyaan reflektif yang dapat 

digunakan untuk memandu guru dalam memahami CP, antara lain:  

1) Kompetensi apa saja yang perlu dimiliki peserta didik untuk sampai di 

capaian pembelajaran akhir fase?  

2) Kata-kata kunci apa yang penting dalam CP?  

3) Apakah ada hal-hal yang sulit saya pahami?  

4) Apakah capaian yang ditargetkan sudah biasa saya ajarkan?  

 Selain untuk mengenal lebih mendalam mata pelajaran yang diajarkan, 

memahami CP juga dapat memantik ide-ide pengembangan rancangan 

pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang dapat digunakan 

untuk memantik ide:  

1) Bagaimana capaian dalam fase ini akan dicapai peserta didik?  

2) Materi apa saja yang akan dipelajari dan seberapa luas serta mendalam?  

3) Proses belajar seperti apa yang akan ditempuh peserta didik? 

 

2. Merumuskan tujuan pembelajaran  

 Setelah memahami CP, pendidik mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang 

harus dipelajari peserta didik dalam suatu fase. Pada tahap ini, pendidik mulai 

mengolah ide tersebut, menggunakan kata-kata kunci yang telah dikumpulkannya 

pada tahap sebelumnya, untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran yang dikembangkan ini perlu dicapai peserta didik dalam satu atau 

lebih jam pelajaran, hingga akhirnya pada penghujung Fase mereka dapat 

mencapai CP. Oleh karena itu, untuk CP dalam satu fase, pendidik perlu 

mengembangkan beberapa tujuan pembelajaran. Dalam tahap merumuskan tujuan 

pembelajaran ini, pendidik belum mengurutkan tujuan-tujuan tersebut, cukup 

merancang tujuan-tujuan belajar yang lebih operasional dan konkret saja terlebih 

dahulu. Urutan-urutan tujuan pembelajaran akan disusun pada tahap berikutnya. 
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Dengan demikian, pendidik dapat melakukan proses pengembangan rencana 

pembelajaran langkah demi langkah. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya 

memuat 2 komponen utama, yaitu:  

a. Kompetensi, yaitu kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan/ 

didemonstrasikan oleh peserta didik. Pertanyaan panduan yang dapat 

digunakan pendidik, antara lain: secara konkret, kemampuan apa yang perlu 

peserta didik tunjukkan? Tahap berpikir apa yang perlu peserta didik tunjukkan?  

b. Lingkup materi, yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir 

satu unit pembelajaran. Pertanyaan panduan yang dapat digunakan pendidik, 

antara lain: hal apa saja yang perlu mereka pelajari dari suatu konsep besar yang 

dinyatakan dalam CP? Apakah lingkungan sekitar dan kehidupan peserta didik 

dapat digunakan sebagai konteks untuk mempelajari konten dalam CP 

(misalnya, proses pengolahan hasil panen digunakan sebagai konteks untuk 

belajar tentang persamaan linear di SMA). 

 Taksonomi Bloom berguna dalam proses perumusan tujuan pembelajaran. 

Namun demikian, Taksonomi Bloom ini telah direvisi seiring dengan 

perkembangan hasil-hasil penelitian/Anderson dan Krathwohl (2001) 

mengembangkan taksonomi berdasarkan Taksonomi Bloom, dan dinilai lebih 

relevan untuk konteks belajar saat ini. Anderson dan Krathwohl 

mengelompokkan kemampuan kognitif menjadi enam tahapan/tingkat.  

 

3. Menyusun alur tujuan pembelajaran  

 Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, langkah berikutnya dalam 

perencanaan pembelajaran adalah menyusun alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan 

pembelajaran sebenarnya memiliki fungsi yang serupa dengan apa yang dikenal 

selama ini sebagai “silabus”, yaitu untuk perencanaan dan pengaturan 

pembelajaran dan asesmen secara garis besar untuk jangka waktu satu tahun. Oleh 

karena itu, pendidik dapat menggunakan alur tujuan pembelajaran saja, dan alur 

tujuan pembelajaran ini dapat diperoleh pendidik dengan: (1) merancang sendiri 

berdasarkan CP, (2) mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan, 

ataupun (3) menggunakan contoh yang disediakan pemerintah. Bagi pendidik yang 

merancang alur tujuan pembelajarannya sendiri, tujuan-tujuan pembelajaran yang 

telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya akan disusun sebagai satu alur 

(sequence) yang berurutan secara sistematis, dan logis dari awal hingga akhir fase. 

Alur tujuan pembelajaran juga perlu disusun secara linier, satu arah, dan tidak 

bercabang, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke 

hari. Dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, ada beberapa prinsip yang perlu 

diperhatikan:  



83 
 

a. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang lebih umum bukan tujuan 

pembelajaran harian (goals, bukan objectives);  

b. Alur tujuan pembelajaran harus tuntas satu fase, tidak terpotong di tengah jalan;  

c. Alur tujuan pembelajaran perlu dikembangkan secara kolaboratif, (apabila guru 

mengembangkan, maka perlu kolaborasi guru lintas kelas/tingkatan dalam satu 

fase. Contoh: kolaborasi antara guru kelas I dan II untuk Fase A;  

d. Alur tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai karakteristik dan kompetensi 

yang dikembangkan setiap mata pelajaran. Oleh karena itu sebaiknya 

dikembangkan oleh pakar mata pelajaran, termasuk guru yang mahir dalam 

mata pelajaran tersebut;  

e. Penyusunan alur tujuan pembelajaran tidak perlu lintas fase (kecuali pendidikan 

khusus);  

f. Metode penyusunan alur tujuan pembelajaran harus logis, dari kemampuan 

yang sederhana ke yang lebih rumit, dapat dipengaruhi oleh karakteristik mata 

pelajaran, pendekatan pembelajaran yang digunakan (misal: matematik 

realistik);  

g. Tampilan tujuan pembelajaran diawali dengan alur tujuan pembelajarannya 

terlebih dahulu, baru proses berpikirnya (misalnya, menguraikan dari elemen 

menjadi tujuan pembelajaran) sebagai lampiran agar lebih sederhana dan 

langsung ke intinya untuk guru;  

h. Karena alur tujuan pembelajaran yang disediakan Kemendikbudristek 

merupakan contoh, maka alur tujuan pembelajaran dapat bernomor/huruf (untuk 

menunjukkan urutan dan tuntas penyelesaiannya dalam satu fase);  

i. Alur tujuan pembelajaran menjelaskan satu alur tujuan pembelajaran, tidak 

bercabang (tidak meminta guru untuk memilih). Apabila sebenarnya urutannya 

dapat berbeda, lebih baik membuat alur tujuan pembelajaran lain sebagai 

variasinya, urutan/alur perlu jelas sesuai pilihan/keputusan penyusun, dan untuk 

itu dapat diberikan nomor atau kode; dan  

j. Alur tujuan pembelajaran fokus pada pencapaian CP, bukan profil pelajar 

Pancasila dan tidak perlu dilengkapi dengan pendekatan/strategi pembelajaran 

(pedagogi). 

 Dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, pendidik dapat mengacu pada 

berbagai cara yang diuraikan pada tabel 35 di bawah ini (Creating Learning 

Materials for Open and Distance Learning, 2005; Doolittle, 2001; Morrison, Ross, & 

Kemp, 2007; Reigeluth & Keller, 2009):  
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Tabel 35. Penyusunan Tujuan Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran 

 

Tahapan Deskripsi 

Pengurutan dari 

yang Konkret ke 

yang Abstrak  

Metode pengurutan dari konten yang konkret dan berwujud ke 

konten yang lebih abstrak dan simbolis. Contoh: memulai 

pengajaran dengan menjelaskan tentang benda geometris 

(konkret) terlebih dahulu sebelum mengajarkan aturan teori 

objek geometris tersebut (abstrak) 

Pengurutan 

Deduktif  

Metode pengurutan dari konten bersifat umum ke konten yang 

spesifik. Contoh: mengajarkan konsep database terlebih dahulu 

sebelum mengajarkan tentang tipe database, seperti hierarki 

atau relasional 

Pengurutan dari 

Mudah ke yang 

lebih Sulit  

Metode pengurutan dari konten paling mudah ke konten paling 

sulit. Contoh: mengajarkan cara mengeja kata-kata pendek 

dalam kelas bahasa sebelum mengajarkan kata yang lebih 

panjang. 

Pengurutan 

Hierarki  

Metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan keterampilan 

komponen konten yang lebih mudah terlebih dahulu sebelum 

mengajarkan keterampilan yang lebih kompleks. Contoh: siswa 

perlu belajar tentang penjumlahan sebelum mereka dapat 

memahami konsep perkalian. 

Pengurutan 

Prosedural  

Metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan tahap pertama 

dari sebuah prosedur, kemudian membantu siswa untuk 

menyelesaikan tahapan selanjutnya. Contoh: dalam 

mengajarkan cara menggunakan t-test dalam sebuah 

pertanyaan penelitian, ada beberapa tahap prosedur yang 

harus dilalui, seperti menulis hipotesis, menentukan tipe tes 

yang akan digunakan, memeriksa asumsi, dan menjalankan tes 

dalam sebuah perangkat lunak statistik. 

Scaffolding  Metode pengurutan yang meningkatkan standar performa 

sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Contoh: dalam 

mengajarkan berenang, guru perlu menunjukkan cara 

mengapung, dan ketika siswa mencobanya, guru hanya butuh 

membantu. Setelah ini, bantuan yang diberikan akan berkurang 

secara bertahap. Pada akhirnya, siswa dapat berenang sendiri. 

 

 Di bawah ini adalah ilustrasi pemetaan alur tujuan pembelajaran dalam satu 

fase. Setiap kotak tujuan pembelajaran merupakan hasil perumusan tujuan 

pembelajaran yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya dan alur tujuan 

pembelajaran adalah tujuan-tujuan pembelajaran yang telah disusun. Ilustrasi alur 

tujuan pembelajaran disajikan pada gambar 2, sebagai berikut: 
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Gambar 2. Ilustrasi Alur Tujuan Pembelajaran 

 

 Sebagaimana disampaikan pada penjelasan tentang CP, setiap fase terdiri atas 

1 sampai 3 kelas. Sebagai contoh, pada jenjang SD, satu fase terdiri atas 2 kelas. 

Alur tujuan pembelajaran dikembangkan untuk setiap CP. Dengan demikian, alur 

tujuan pembelajaran untuk Fase A, misalnya, harus disusun untuk 2 tahun (Kelas I 

dan Kelas II). Oleh karena itu, dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, pendidik 

perlu berkolaborasi dengan pendidik lain yang mengajar dalam fase yang sama agar 

tujuan pembelajarannya berkesinambungan. 

 

4. Merencanakan Pembelajaran  

 Rencana pembelajaran dirancang untuk memandu guru melaksanakan 

pembelajaran sehari-hari untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Dengan 

demikian, rencana pembelajaran disusun berdasarkan alur tujuan pembelajaran 

yang digunakan pendidik sehingga bentuknya lebih rinci dibandingkan alur tujuan 

pembelajaran. Perlu diingatkan kembali bahwa alur tujuan pembelajaran tidak 

ditetapkan oleh pemerintah sehingga pendidik yang satu dapat menggunakan alur 

tujuan pembelajaran yang berbeda dengan pendidik lainnya meskipun mengajar 

peserta didik dalam fase yang sama. Oleh karena itu, rencana pembelajaran yang 

dibuat masingmasing pendidik pun dapat berbeda-beda, terlebih lagi karena 

rencana pembelajaran ini dirancang dengan memperhatikan berbagai faktor 

lainnya, termasuk faktor peserta didik yang berbeda, lingkungan sekolah, 

ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, dan lainlain. Setiap pendidik 
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perlu memiliki rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses 

pembelajaran mencapai CP. Rencana pembelajaran ini dapat berupa: (1) rencana 

pelaksanaan pembelajaran atau yang dikenal sebagai RPP atau (2) dalam bentuk 

modul ajar. Apabila pendidik menggunakan modul ajar, maka ia tidak perlu 

membuat RPP karena komponen-komponen dalam modul ajar meliputi komponen-

komponen dalam RPP atau lebih lengkap daripada RPP. Komponen yang dimaksud 

tertera pada Tabel 36. berikut ini: 

 

Tabel 36. Perbandingan antara komponen minimum dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran dan modul ajar 

 

Unsur rencana pelaksanaan 

pembelajaran 
Komponen Modul Ajar 

1. Tujuan pembelajaran 

(salah satu dari tujuan 

dalam alur tujuan 

pembelajaran).  

2. Langkah-langkah atau 

kegiatan pembelajaran. 

Biasanya untuk satu 

atau lebih pertemuan.  

3. Asesmen pembelajaran: 

Rencana asesmen untuk 

di awal pembelajaran 

dan rencana asesmen di 

akhir pembelajaran 

untuk mengecek 

ketercapaian tujuan 

pembelajaran. 

1. Tujuan pembelajaran (salah satu dari tujuan 

dalam alur tujuan pembelajaran).  

2. Langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. 

Biasanya untuk satu tujuan pembelajaran 

yang dicapai dalam satu atau lebih 

pertemuan.  

3. Rencana asesmen untuk di awal 

pembelajaran beserta instrumen dan cara 

penilaiannya.  

4. Rencana asesmen di akhir pembelajaran 

untuk mengecek ketercapaian tujuan 

pembelajaran beserta instrumen dan cara 

penilaiannya.  

5. Media pembelajaran yang digunakan, 

termasuk, misalnya bahan bacaan yang 

digunakan, lembar kegiatan, video, atau 

tautan situs web yang perlu dipelajari peserta 

didik. 

 

 Tabel 36 menunjukkan perbedaan komponen yang perlu termuat dalam kedua 

dokumen perencanaan pembelajaran yang digunakan pendidik sehari-hari. Terlihat 

bahwa komponen yang harus ada (komponen minimum) dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran lebih sederhana, fokus mendokumentasikan rencana. 

Sementara dalam modul ajar, perencanaan dilengkapi dengan media yang 

digunakan, termasuk juga instrumen asesmennya. Oleh karena modul ajar lebih 

lengkap daripada rencana pelaksanaan pembelajaran, maka pendidik yang 

menggunakan modul ajar untuk mencapai satu atau lebih tujuan pembelajaran tidak 

perlu lagi mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran.  
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 Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengadaptasi 

contoh-contoh yang telah dikembangkan oleh pemerintah terkait dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran dan modul ajar. Pendidik dapat menggunakan dan/ atau 

menyesuaikan contoh-contoh tersebut dengan kebutuhan peserta didik. Untuk 

pendidik yang merancang rencana pelaksanaan pembelajarannya sendiri, maka 

komponen-komponen dalam Tabel 36 harus termuat, dan dapat ditambahkan 

dengan komponen lainnya sesuai dengan kebutuhan pendidik, peserta didik, dan 

kebijakan satuan pendidikan.  

 

E. Merancang Modul Ajar  

 Sebagaimana terlihat dalam Tabel 36, modul ajar sekurang-kurangnya yang 

berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, asesmen, serta informasi dan referensi 

belajar lainnya yang dapat membantu pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. 

Satu modul ajar biasanya berisi rancangan pembelajaran untuk satu tujuan 

pembelajaran berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang telah disusun. Modul ajar 

dalam Kurikulum Merdeka ditujukan untuk membantu pendidik mengajar secara 

lebih fleksibel dan kontekstual, tidak selalu menggunakan buku teks pelajaran. 

Modul ajar dapat menjadi pilihan lain atau alternatif strategi pembelajaran. Oleh 

karena itu, sebelum merancang modul ajar, pendidik perlu mempertimbangkan 

beberapa hal berikut.  

1. Untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tertentu, apakah merujuk pada 

buku teks saja sudah cukup atau perlu menggunakan modul ajar?  

2. Jika membutuhkan modul ajar, apakah dapat menggunakan modul ajar yang 

telah disediakan, memodifikasi modul ajar yang disediakan, atau perlu 

membuat modul ajar baru?  

 Apabila berdasarkan kedua pertanyaan di atas pendidik menyimpulkan bahwa 

modul ajar tidak dibutuhkan atau modul ajar yang disediakan dapat digunakan 

dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu, maka ia tidak perlu merancang modul 

ajar yang baru. Komponen minimum modul ajar telah disampaikan dalam Tabel 36, 

namun bila diperlukan, pendidik juga dapat menambah komponen, misalnya 

dengan menyusun modul ajar dengan struktur sebagaimana tercantum pada Tabel 

37, sebagai berikut. 

 

Tabel 37. Komponen Modul Ajar Versi Lebih Lengkap 

 

Informasi Umum Komponen Inti Lampiran 

1. Identitas penulis modul  

2. Kompetensi awal  

• Tujuan 

pembelajaran  

• Asesmen  

1. Lembar kerja peserta 

didik  
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3. Profil pelajar 

Muhammadiyah 

Pancasila  

4. Sarana dan prasarana  

5. Target peserta didik  

6. Model pembelajaran 

yang digunakan 

• Pemahaman 

bermakna  

• Pertanyaan 

pemantik  

• Kegiatan 

pembelajaran  

• Refleksi peserta 

didik dan pendidik 

2. Pengayaan dan 

remedial  

3. Bahan bacaan 

pendidik dan peserta 

didik  

4. Glosarium  

5. Daftar pustaka 

 

 

 

 

 

 Pertanyaan-pertanyaan reflektif yang sangat penting dalam roses perancangan 

modul ajar sebagai berikut:  

1. Bagaimana saya sebagai seorang guru dapat mendesain pembelajaran Al-Islam 

dan Kemuhammadiyahan yang holistik-integratif sehingga dapat menjiwai 

seluruh struktur kurikulum sekolah/madrasah?  

2. Bagaimana saya sebagai seorang pendidik dapat menjadi motivasi, inspirasi, 

dan living role model bagi setiap peserta didik? 

3. Bagaimana saya sebagai seorang pendidik dapat merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran yang menggembirakan, menginspirasi, dan 

menghidupkan bagi semua peserta didik?  

4. Bagaimana agar perhatian peserta didik senantiasa fokus dan mereka terus 

bersemangat sepanjang kegiatan pembelajaran?  

5. Bagaimana saya sebagai pendidik akan membantu setiap individu peserta didik 

memahami pembelajaran?  

6. Bagaimana saya akan mendorong peserta didik untuk melakukan refleksi, 

mempelajari lagi, memperbaiki, dan berpikir ulang tentang konsep atau materi 

pelajaran yang telah mereka pelajari?  

7. Bagaimana peserta didik dapat menunjukkan pemahaman mereka dan 

melakukan evaluasi diri yang berarti setelah mempelajari materi ini?  

8. Bagaimana saya akan menyesuaikan langkah dan/atau materi pelajaran 

berdasarkan keunikan dan kebutuhan masing-masing peserta didik?  

9. Bagaimana saya akan mengelola pengalaman belajar yang mendorong peserta 

didik untuk menjadi pelajar yang aktif dan mandiri? 

F. Pelaksanaan pembelajaran  

 Pola kurikulum merdeka menekankan pentingnya keterpaduan pembelajaran 

dengan asesmen, terutama asesmen formatif, sebagai suatu siklus belajar. Prinsip 

Pendidik memiliki keleluasaan untuk memilih dan memodifikasi contoh-contoh 

modul ajar yang tersedia atau mengembangkan modul ajar sendiri, sesuai dengan 

konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. 
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Pembelajaran dan Asesmen mengindikasikan pentingnya pengembangan strategi 

pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik atau yang dikenal 

juga dengan istilah teaching at the right level (TaRL). Pembelajaran ini dilakukan 

dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan 

pemahaman peserta didik. Tujuan dari diferensiasi ini adalah agar setiap anak dapat 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dengan demikian, pembelajaran 

yang berorientasi pada kompetensi membutuhkan asesmen yang bervariasi dan 

berkala. Pendekatan pembelajaran seperti inilah yang sangat dikuatkan dalam 

Kurikulum Merdeka.  

 Berikut ini adalah ilustrasi siklus perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 

dan asesmen:  

1. Pendidik menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, termasuk di dalamnya 

rencana asesmen formatif yang akan dilakukan di awal pembelajaran dan 

asesmen di akhir pembelajaran  

2. Pendidik melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk menilai kesiapan 

setiap individu peserta didik untuk mempelajari materi yang telah dirancang  

3. Berdasarkan hasil asesmen, pendidik memodifikasi rencana yang dibuatnya 

dan/ atau membuat penyesuaian untuk sebagian peserta didik  

4. Melaksanakan pembelajaran dan menggunakan berbagai metode asesmen 

formatif untuk memonitor kemajuan belajar  

5. Melaksanakan asesmen di akhir pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian 

tujuan pembelajaran.  

 Asesmen ini dapat digunakan sebagai asesmen awal pada pembelajaran 

berikutnya. Berdasarkan hasil asesmen di awal pembelajaran, pendidik perlu 

berupaya untuk menyesuaikan strategi pembelajaran agar sesuai dengan 

kebutuhan belajar peserta didik. Namun demikian, bagi sebagian pendidik 

melakukan pembelajaran terdiferensiasi bukanlah hal yang sederhana untuk 

dilakukan. Sebagian pendidik mengalami tantangan karena keterbatasan waktu 

untuk merancang pembelajaran yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan 

individu peserta didik. Sebagian yang lain mengalami kesulitan untuk 

mengelompokkan peserta didik berdasarkan kesiapan karena jumlah peserta didik 

yang banyak dan ruangan kelas yang terbatas.  

 Memahami adanya tantangan-tantangan tersebut, maka pendidik sebaiknya 

menyesuaikan dengan kesiapan pendidik serta kondisi yang dihadapi pendidik. 

Beberapa alternatif pendekatan pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik 

yang dapat dilakukan pendidik adalah sebagai berikut: 
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Alternatif 1:  

Berdasarkan asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran, peserta didik di kelas 

yang sama dibagi menjadi dua atau lebih kelompok menurut capaian belajar 

mereka, dan keduanya diajarkan oleh guru yang sama atau disertai guru 

pendamping/asisten. Selain itu, satuan pendidikan juga menyelenggarakan 

program pelajaran tambahan untuk peserta didik yang belum siap untuk belajar 

sesuai dengan fase di kelasnya. 

Alternatif 2:  

Berdasarkan asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran, peserta didik di kelas 

yang sama dibagi menjadi dua atau lebih kelompok menurut capaian belajar 

mereka, dan keduanya diajarkan oleh guru yang sama atau disertai guru 

pendamping/asisten. 

Alternatif 3:  

Berdasarkan asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran, pendidik mengajar 

seluruh peserta didik di kelasnya sesuai dengan hasil asesmen tersebut. Untuk 

sebagian kecil peserta didik yang belum siap, pendidik memberikan pendampingan 

setelah jam pelajaran berakhir. 

 Pendidik dan satuan pendidikan dapat memilih strategi pembelajaran sesuai 

dengan tahap capaian peserta didik dari tiga alternatif pilihan di atas maupun 

merancang sendiri pendekatan yang akan digunakannya. Namun demikian, hal 

penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembelajaran terdiferensiasi 

menurut kesiapan peserta didik tersebut adalah bahwa pengelompokan peserta 

didik berdasarkan capaian atau hasil asesmen tidak mengarah pada terbentuknya 

persepsi tentang pengkategorian peserta didik ke dalam kelompok yang “pintar” 

dan tidak. Terbentuknya kelompok “unggulan” hingga kelompok yang dinilai paling 

rendah kemampuannya dapat menyebabkan diskriminasi terhadap peserta didik. 

Mereka yang ditempatkan pada kelompok yang paling marginal akan cenderung 

menilai diri mereka sebagai individu yang tidak memiliki kemampuan untuk belajar 

sebagaimana temantemannya yang lain. Demikian pula pendidik sering tanpa sadar 

memiliki harapan atau ekspektasi yang rendah terhadap peserta didik yang sudah 

dianggap kurang berbakat atau kurang mampu secara akademik. Akibatnya, 

mereka akan terus terpinggirkan. Untuk menghindari dampak negatif sebagaimana 

dijelaskan di atas, hal yang dapat dilakukan ketika mengelompokkan peserta didik 

untuk keperluan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan tahap capaian peserta 

didik, antara lain sebagai berikut:  

1. Pembelajaran dalam kelompok kecil adalah metode yang biasa dilakukan 

peserta didik. Ada kalanya pendidik membagi kelompok berdasarkan minat, 
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kesamaan sebagai pecinta bahasa Arab, atau pengelompokan berdasarkan 

kemampuan akademik.  

2. Pengelompokan berdasarkan kemampuan berubah sesuai dengan kompetensi 

yang menjadi kekuatan peserta didik, tidak permanen sepanjang tahun atau 

semester, dan tidak berlaku di semua mata pelajaran. Misalnya, pada mata 

pelajaran bahasa Arab peserta didik A tergabung dalam kelompok yang masih 

butuh bimbingan, tetapi pada pelajaran Kemuhammadiyahan peserta dia 

termasuk kelompok peserta didik yang sudah mahir.  

3. Bagi peserta didik yang sudah mahir perlu dipikirkan bentuk-bentuk tantangan 

yang lebih beragam, menjadi tutor sebaya bisa menjadi salah satu opsi, namun 

perlu dipikirkan bahwa tidak semua siswa memiliki kompetensi mengajar dan 

tanggung jawab memfasilitasi tetap sepenuhnya ada di pendidik. 

4. Perlu ada peran-peran beragam yang bisa dipilih oleh peserta didik untuk 

memperkaya atau mendalami kompetensi yang dibangun. Misalnya, di awal 

tahun ajaran pendidik mengajak peserta didik berdiskusi mengenai peran-peran 

apa yang dibutuhkan, setiap peran bisa diambil oleh peserta didik secara 

bergantian. 

 Dalam proses pembelajaran, salah satu diferensiasi yang dapat dilakukan 

pendidik adalah diferensiasi berdasarkan konten/ materi, proses, dan/atau produk 

yang dihasilkan peserta didik. Sebagai contoh, ketika mengajarkan materi tertentu, 

peserta didik yang perlu bimbingan dapat difokuskan hanya pada 3 (tiga) poin 

penting saja, sementara untuk peserta didik yang sudah cukup memahami materi 

dapat mempelajari seluruh topik; dan peserta didik yang mahir dapat melakukan 

pendalaman materi di luar materi yang diajarkan. Begitu juga dengan tagihan atau 

produk, peserta didik yang perlu bimbingan dapat bekerja kelompok dengan 

mengumpulkan satu lembar hasil kerja, sementara untuk peserta didik yang cukup 

mahir dapat mengumpulkan 5 (lima) lembar hasil kerja mandiri, dan peserta didik 

yang sudah mahir dapat mempresentasikan hasil kerja menggunakan power point 

dengan dilengkapi gambar dan grafis.  

Contoh diferensiasi pembelajaran 1  

Dalam melakukan pembelajaran terdiferensiasi pendidik dapat memilih salah 

satu atau kombinasi ketiga cara di bawah ini.  

1. Konten (materi yang akan diajarkan). Bagi peserta didik yang memerlukan 

bimbingan dapat mempelajari 3 (tiga) hal terpenting terkait materi, bagi siswa 

yang cukup mahir dapat mempelajari keseluruhan materi dan bagi peserta didik 

yang sudah sangat mahir dapat diberikan pengayaan.  

2. Proses (cara mengajarkan). Proses pembelajaran dan bentuk pendampingan 

dapat didiferensiasi sesuai kesiapan peserta didik, bagi siswa yang 
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membutuhkan bimbingan pendidik perlu mengajarkan secara langsung, bagi 

peserta didik yang cukup mahir dapat diawali dengan Modeling yang 

dikombinasi dengan kerja mandiri, praktik, dan peninjauan ulang (review), bagi 

peserta didik yang sangat mahir dapat diberikan beberapa pemantik untuk 

tugas mandiri kepada peserta didik yang sangat mahir.  

3. Produk (luaran atau performa yang akan dihasilkan). Diferensiasi 

pembelajaran juga dapat dilakukan melalui produk yang dihasilkan. Contohnya, 

bagi peserta didik yang memerlukan bimbingan bisa menjawab pertanyaan-

pertanyaan mengenai konten inti materi, sedangkan bagi peserta didik yang 

cukup mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian 

masalah sederhana, dan bagi peserta yang sangat mahir bisa membuat sebuah 

inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks. 

Contoh diferensiasi pembelajaran 2 

Instrumen asesmen awal pembelajaran yang digunakan adalah soal isian 

singkat dan soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari terkait 

keliling segiempat, segitiga, dan lingkaran. Atas jawaban peserta didik, pendidik 

mengidentifikasi kesiapan peserta didik di kelasnya, yaitu:  

1. Mayoritas peserta didik telah memahami konsep keliling dan dapat menghitung 

keliling bangun datar.  

2. Beberapa peserta didik dapat memahami konsep keliling, namun belum lancar 

dalam menghitung keliling bangun datar.  

3. Beberapa peserta didik belum memahami konsep keliling.  

Berdasarkan data tersebut, pendidik melakukan pembelajaran terdiferensiasi 

sebagai disajikan dalam tabel 38, berikut: 

 

Tabel 38. Pembelajaran Terdiferensiasi  

 

Kesiapan 

Belajar 

Mayoritas peserta 

didik telah 

memahami konsep 

keliling dan dapat 

menghitung keliling 

bangun datar.  

Beberapa peserta 

didik dapat 

memahami konsep 

keliling, namun 

belum lancar dalam 

menghitung keliling 

bangun datar.  

Beberapa 

peserta didik 

belum 

memahami 

konsep keliling. 

Pembelajaran 

terdiferensiasi 

1. Peserta didik 

mengerjakan 

soal-soal yang 

lebih menantang 

yang 

mengaplikasikan 

1. Pendidik menjelaskan cara 

menghitung keliling bangun datar 

2. Peserta didik diberi latihan untuk 

berkelompok menghitung keliling 

bangun datar dengan 
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konsep keliling 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2. Peserta didik 

bekerja secara 

mandiri dan 

saling memeriksa 

pekerjaan 

masing-masing. 

menggunakan bantuan benda-

benda konkret.  

3. Jika mengalami kesulian, peserta 

didik diminta mengajukan 

pertanyaan kepada 3 teman 

sebelum bertanya langsung 

kepada pendidik. Pendidik akan 

sesekali mendampingi kelompok 

untuk memastikan agar tidak 

terjadi miskonsepsi. 

 

G. Refleksi dan tindak lanjut pembelajaran  

Asesmen tanpa umpan balik hanyalah data administratif yang kurang 

bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan asesmen. Hasil asesmen 

peserta didik pada periode waktu tertentu dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi 

pendidik untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Asesmen terhadap perencanaan 

pembelajaran dapat dilakukan dengan cara refleksi diri terhadap perencanaan dan 

proses pembelajaran, dan refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh 

sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan/atau peserta didik.  

1. Refleksi Diri  

 Pendidik perlu melakukan refleksi diri terhadap perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan. Pendidik yang 

bersangkutan perlu melakukan refleksi paling sedikit satu kali dalam satu semester. 

Dalam melakukan refleksi diri terhadap proses perencanaan dan proses 

pembelajaran, pendidik dapat menggunakan pertanyaanpertanyaan berikut untuk 

membantu melakukan proses refleksi.  

a. Apa tujuan saya mengajar semester/tahun ini?  

b. Apa yang saya sukai dari proses belajar mengajar semester/tahun ini?  

c. Aspek/hal apa dalam pengajaran dan asesmen yang berhasil?  

d. Aspek/hal apa dalam pengajaran dan asesmen yang perlu peningkatan?  

e. Apa yang perlu saya lakukan tahun ini untuk hal yang lebih baik tahun depan?  

f. Apa saja tantangan terbesar yang saya hadapi dalam semester/tahun ini?  

g. Bagaimana cara saya mengatasi tantangantantangan tersebut?  

 Pertanyaan-pertanyaan ini dapat ditambah dan dikembangkan sendiri sesuai 

dengan kebutuhan. Selain untuk refleksi diri, pertanyaan ini juga dapat digunakan 

oleh sesama pendidik dan kepala sekolah. Refleksi Sesama Pendidik Penilaian oleh 

sesama pendidik merupakan asesmen oleh sesama pendidik atas perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan. Hal ini 

ditujukan untuk membangun budaya saling belajar, kerja sama dan saling 
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mendukung. Sebagaimana refleksi diri, refleksi sesama pendidik dilakukan paling 

sedikit satu kali dalam satu semester. Berikut adalah tiga hal yang dapat dilakukan 

oleh sesama peserta didik. 

a. Berdiskusi mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 

(dapat menggunakan/ menyesuaikan pertanyaan untuk refleksi diri). 

b. Mengamati proses pelaksanaan pembelajaran. 

c. Melakukan refleksi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. 

 

2. Refleksi oleh Kepala Sekolah  

 Penilaian oleh kepala sekolah bertujuan sebagai berikut:  

a. Membangun budaya reflektif, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mendorong terjadinya refleksi atas proses pembelajaran secara terus menerus 

dan menjadi bagian yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses 

pembelajaran itu sendiri.  

b. Memberi umpan balik yang konstruktif, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

kepala Satuan Pendidikan untuk memberi masukan, saran, dan keteladanan 

kepada pendidik untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

 

IV. PANDUAN ASESMEN PENDIDIKAN ISMUBA 

 

A. Dasar Pemikiran 

 Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab (ISMUBA) berpola 

kurikulum merdeka diadaptasi dari model kurikulum yang menerapkan 

pembelajaran satu siklus yang berawal dari pemetaan standar kompetensi, 

perencanaan proses pembelajaran, dan pelaksanaan asesmen untuk memperbaiki 

pembelajaran sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. 

Hal ini berimplikasi pada keleluasaan bagi pendidik untuk merumuskan rancangan 

pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta 

didik. Berkaitan dengan asesmen terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan 

antara lain sebagai berikut: 

1. Asesmen yang dilakukan pendidik tidak hanya asesmen atas pembelajaran 

(assessment of learning), melainkan juga asesmen untuk pembelajaran 

(assessment for learning) dan asesmen sebagai pembelajaran (assessment as 

learning). Asesmen atas pembelajaran dilakukan untuk mengukur capaian 

peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Asesmen untuk 

pembelajaran memungkinkan pendidik menggunakan informasi kondisi peserta 

didik untuk memperbaiki pembelajaran, sedangkan asesmen sebagai 

pembelajaran memungkinkan peserta didik melihat capaian dan kemajuan 

belajarnya untuk menentukan target belajar. 
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2. Pendidik diharapkan lebih berfokus pada asesmen formatif dibandingkan 

sumatif dan menggunakan hasil asesmen formatif untuk perbaikan proses 

pembelajaran yang berkelanjutan. Guru lebih memberikan banyak ruang 

untuk melakukan assessment as learning dan menjadikannya sebagai umpan 

balik untuk perbaikan pembelajaran, sebagaimana terlihat pada gabar 3 di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabar 3. Assessment of, for, dan as learning  

 

a. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah 

proses pembelajaran selesai. Proses pembelajaran selesai tidak selalu terjadi 

di akhir tahun atau di akhir peserta didik menyelesaikan pendidikan pada 

jenjang tertentu. Setiap pendidik melakukan penilaian yang dimaksudkan 

untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah 

proses pembelajaran selesai, berarti pendidik tersebut melakukan 

assessment of learning. Ujian Nasional, ujian sekolah/madrasah, dan 

berbagai bentuk penilaian sumatif merupakan assessment of learning 

(penilaian hasil belajar).  

b. Assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung 

dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses 

belajar mengajar. Dengan assessment for learning pendidik dapat 

memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau 

kemajuan, dan menentukan kemajuan belajarnya. Assessment for learning 

juga dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk meningkatkan performan 

dalam memfasilitasi peserta didik. Berbagai bentuk penilaian formatif, 

misalnya tugas, presentasi, proyek, termasuk kuis merupakan contoh-contoh 

assessment for learning (penilaian untuk proses belajar).  

c. Assessment as learning memiliki fungsi yang mirip dengan assessment for 

learning, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Perbedaannya, assessment as learning 
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melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. 

Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya 

sendiri. Penilaian diri (self assessment) dan penilaian antar teman 

merupakan contoh assessment as learning. Dalam assessment as learning 

peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, 

kriteria, maupun rubrik/pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui 

dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar 

yang maksimal.  

 Selama ini assessment of learning paling dominan dilakukan oleh pendidik 

dibandingkan assessment for learning dan assessment as learning. Penilaian 

pencapaian hasil belajar seharusnya lebih mengutamakan assessment as 

learning dan assessment for learning dibandingkan assessment of learning. 

3. Asesmen menggunakan acuan kriteria, yaitu asesmen yang membandingkan 

capaian peserta didik dengan kriteria kompetensi yang ditetapkan. Hasil 

asesmen seorang peserta didik, baik formatif maupun sumatif, tidak 

dibandingkan dengan hasil peserta didik lainnya namun dibandingkan dengan 

penguasaan kompetensi yang ditetapkan. 

4. Asesmen dilakukan secara terencana, sistematis, terukur dan berkelanjutan, 

artinya semua indikator diukur, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan 

capaian pembelajaran yang telah dan yang belum dikuasai peserta didik, serta 

untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik. 

5. Hasil asesmen dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Hasil asesmen juga 

digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki proses 

pembelajaran. 

 

B. Tujuan  

 Asesmen mata pelajaran Pendidikan ISMUBA ditetapkan dengan tujuan 

sebagai panduan bagi:   

1. Pendidik dan satuan pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan 

asesmen proses dan hasil belajar peserta didik sesuai dengan kompetensi yang 

akan dicapai 

2. Pendidik dan satuan pendidikan dalam mengolah, memanfaatkan, dan 

menindaklanjuti hasil asesmen, serta menyusun laporan hasil belajar peserta 

didik secara objektif, terpadu, akuntabel, dan informatif.  

3. Kepala Sekolah dan Madrasah untuk menyusun program dan melaksanakan 

supervisi akademik di bidang asesmen, dan  

4. Orangtua dalam memahami asesmen di sekolah dan madrasah Muhammadiyah 

dan membantu peserta didik meningkatkan kompetensi. 
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C. Prinsip Asesmen  

 Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Prinsip asesmen dan hal-hal yang 

perlu dilakukan serta hal-hal yang perlu dihindari disajikan pada tabel 31, sebagai 

berikut: 

Tabel 31. Prinsip-prinsip Asesmen 

Prinsip Asesmen Hal yang Pelu Dilakukan Hal yang Pelu 

Ditinggalkan 

1. Asesmen 

merupakan bagian 

terpadu dari proses 

pembelajaran, 

fasilitasi 

pembelajaran, dan 

penyediaan 

informasi yang 

holistik, sebagai 

umpan balik untuk 

pendidik, peserta 

didik, dan orang 

tua/wali agar dapat 

memandu mereka 

dalam menentukan 

strategi 

pembelajaran 

selanjutnya 

• Asesmen merujuk pada 

kompetensi yang meliputi 

ranah sikap, 

pengetahuan dan 

keterampilan 

• Asesmen dilakukan 

terpadu dengan 

pembelajaran 

• Asesmen melibatkan 

peserta didik melalui 

penilaian diri (self 

assessment), penilaian 

antarteman (peer 

assessment), refleksi diri 

dan pemberian umpan 

balik antarteman (peer 

feedback) 

• Pemberian umpan balik 

dilakukan dengan 

mendeskripsikan usaha 

terbaik untuk menstimuli 

pola piker bertumbuh, 

dan memotivasi peserta 

didik. 

• Asesmen ranah sikap, 

pengetahuan dan 

keterampilandilakukan 

secara terpisah-pisah 

• Asesmen dilakukan 

secara terpisah dari 

pembelajaran 

• Asesmen hanya 

dilakukan oleh 

pendidik  

• Umpan balik berupa 

kata pujian yang 

pendek, misalnya: 

bagus, keren, pintar, 

pandai, cerdas, dan 

ungkapan lain yang 

sejenis.  

2. Asesmen dirancang 

dan dilakukan sesuai 

dengan fungsi 

asesmen tersebut, 

dengan keleluasaan 

untuk menentukan 

teknik dan waktu 

pelaksanaan 

asesmen agar efektif 

Asesmen dirancang dan 

dilakukan sesuai dengan 

fungsi asesmen tersebut 

dengan keleluasaan untuk 

menentukan teknik dan 

waktu pelaksanaannya agar 

efektif mencapai tujuan 

pembelajaran 

• Berfokus pada 

asesmen sumatif 

• Tidak menggunakan 

instrument penilaian 

atau menggunakan 

instrument, namun 

tidak sejalan dengan 

karakteristik mata 

pelajaran, capaian 
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mencapai tujuan 

pembelajaran 

pembelajaran, tujuan 

pembelajaran, dan 

kebutuhan peserta 

didik 

• Asesmen dilakukan 

mendadak. 

• Jenis, teknik dan 

instrument asesmen 

hanya dipahami oleh 

pendidik, sehingga 

peserta didik tidak 

memiliki gambaran 

kriteria terbaik yang 

dapat dicapai. 

3. Asesmen dirancang 

secara adil, 

proporsional, valid, 

dan dapat dipercaya 

(reliable) untuk 

menjelaskan 

kemajuan belajar, 

menentukan 

keputusan tentang 

langkah dan sebagai 

dasar untuk 

menyusun program 

pembelajaran yang 

sesuai selanjutnya 

• Asesmen dilakukan 

dengan memenuhi 

prinsip keadilan, tanpa 

dipengaruhi oleh latar 

belakang peserta didik 

• Menerapkan moderasi 

asesmen yaitu 

berkoordinasi 

antarpendidik untuk 

menyamakan persepsi 

kriteria, sehingga 

tercapai prinsip 

keadilan 

• Menggunakan 

instrument asesmen 

yang mampu mengukur 

capaian kompetensi 

dengan tepat. 

• Asesmen lebih 

menguntungkan 

peserta didik karena 

latarbelakang tertentu 

• Adanya unsur 

subyelktivitas dalam 

asesmen. 

• Menggunakan 

instrumen asesmen 

yang tidak sesuai 

dengan tujuan dan 

aktivitas 

pembelajaran 

4. Laporan kemajuan 

belajar dan 

pencapaian peserta 

didik bersifat 

sederhana dan 

informatif, 

memberikan 

informasi yang 

bermanfaat tentang 

karakter dan 

kompetensi yang 

• Jelas dan mudah 

dipahami oleh semua 

pihak. 

• Ketercapaian 

kompetensi dituangkan 

dalam bentuk angka dan 

deskripsi 

• Laporan kemajuan 

belajar didasarkan pada 

bukti dan pencatatan 

perkembangan 

• Bahasa yang 

kompleks dan terlalu 

ilmiah 

• Penggunaan kata atau 

kalimat negative 

• Ketercapaian 

kompetensi 

dituangkan hanya 

dalam bentuk angka 

• Laporan kemajuan 

belajar tidak 
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dicapai, serta 

strategi tindak lanjut 

kemajuan belajar peserta 

didik. 

• Laporan kemajuan 

belajar digunakan 

sebagai dasar 

penerapan strategi 

tindak lanjut untuk 

pengembangan 

kompetensi peserta didik 

didasarkan pada bukti 

dan pencatatan 

perkembangan 

kemajuan belajar, 

atau hanya 

didasarkan pada bukti 

yang tidak 

mencukupi. 

5. Hasil asesmen 

digunakan oleh 

peserta didik, 

pendidik, tenaga 

kependidikan, dan 

orang tua/wali 

sebagai bahan 

refleksi untuk 

meningkatkan mutu 

pembelajaran 

• Satuan pendidikan 

memiliki strategi agar 

hasil asesmen digunakan 

sebagai refleksi oleh 

peserta didik, pendidik, 

tenaga kependidikan, dan 

orang tua untuk 

meningkatkan mutu 

pembelajaran.  

 

• Hasil asesmen hanya 

dijadikan data, tidak 

ditindaklanjuti untuk 

untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran.  

• Hasil asesmen 

dijadikan 

perbandingan antar 

peserta didik.  

 

D. Paradigma Asesmen 

 Dalam proses pembelajaran, asesmen sering dilakukan guru untuk 

memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh 

tentang proses dan hasil yang telah dicapai peserta didik. Artinya, asesmen tidak 

hanya ditujukan pada penguasaan salah satu bidang tertentu saja, tetapi bersifat 

menyeluruh yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai. 

Secara umum, asesmen merupakan proses mengumpulkan informasi untuk 

mengetahui pencapaian belajar peserta didik. 

 Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar 

peserta didik. Jenis asesmen sesuai fungsinya mencakup: asesmen sebagai 

proses pembelajaran (assessment as Learning), asesmen untuk proses 

pembelajaran (assessment for Learning), dan asesmen pada akhir proses 

pembelajaran (assessment of learning). Selama ini pelaksanaan asesmen 

cenderung berfokus pada asesmen sumatif yang dijadikan acuan untuk mengisi 

laporan hasil belajar. Hasil asesmen belum dimanfaatkan sebagai umpan balik 

untuk perbaikan pembelajaran. Pada pembelajaran paradigma baru, pendidik 

diharapkan lebih berfokus pada asesmen formatif dibandingkan sumatif dan 

menggunakan hasil asesmen formatif untuk perbaikan proses pembelajaran 

yang berkelanjutan. Asesmen dalah suatu bentuk kegiatan guru yang terkait 
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dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar 

peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran tertentu. Untuk itu, diperlukan 

data sebagai informasi yang diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan 

berhubungan dengan sudah atau belum berhasilnya peserta didik dalam mencapai 

suatu kompetensi.  

 Asesmen hasil belajar merupakan komponen penting dalam kegiatan 

pembelajaran. Upaya meningkatkan kualitas Pembelajaran dapat ditempuh melalui 

peningkatan kualitas sistem asesmennya. Asesmen dalam kualitas belajar diartikan 

sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran tentang kecakapan yang 

dimiliki siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Sistem asesmen yang baik 

akan mendorong pendidik untuk menentukan strategi mengajar yang lebih baik.  

 Asesmen hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan 

informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, 

aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan 

sistematis, untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar 

melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Asesemen hasil belajar oleh pendidik 

berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan 

mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara 

berkesinambungan. Asesmen hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan untuk 

memenuhi fungsi formatif dan sumatif dalam asesmen, dan bertujuan untuk: 1) 

mengetahui tingkat penguasaan kompetensi; 2) menetapkan ketuntasan 

penguasaan kompetensi; 3) menetapkan program perbaikan atau pengayaan 

berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi. dan 4) memperbaiki proses 

pembelajaran. 

 Asesmen yang digunakan di kelas bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu: 

asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif merupakan bagian 

integral dari proses pembelajaran peserta didik. Asesmen ini digunakan untuk 

memperoleh umpan balik dari peserta didik untuk memperkuat proses 

pembelajaran dan untuk membantu tenaga pendidik menentukan strategi 

pembelajaran yang lebih tepat. Asesmen formatif dapat dilakukan melalui tugas-

tugas, ulangan singkat atau kuis, ulangan harian, dan atau tugas kegiatan praktik. 

Asesmen ini dilakukan pada dasarnya untuk memperbaiki strategi pembelajaran, 

sedangkan asesmen sumatif dilakukan pada akhir blok pelajaran untuk memberi 

indikasi tingkat pencapaian belajar peserta didik atau kompetensi dasar yang 

dicapai peserta didik. Instrumen asesmen sumatif dapat berupa pilihan ganda, 

uraian objektif, uraian bebas, asesmen praktek, dan lainnya. 
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E. Asesmen Oleh Guru 

 Asesmen oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi/data tentang 

capaian pembelajaran peserta didik yang dilakukan secara terencana dan 

sistematis, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan peserta didik serta faktor-

faktor penyebabnya, memantau proses dan kemajuan belajar, perbaikan hasil 

belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar secara komprehensif. Asesmen 

oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan proses belajar dan hasil belajar, 

serta mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara 

berkesinambungan. Asesmen hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan untuk 

memenuhi fungsi formatif dan sumatif dalam asesmen. 

1. Asesmen Diagnostik 

 Asesmen diagnostik adalah asesmen yang bertujuan untuk mengetahui 

kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Pelaksanaan 

asesmen semacam ini biasanya bertujuan untuk keperluan bimbingan belajar, 

pengajaran remidial, menemukan kasus-kasus, dan lain-lain. Asesmen diagnostik 

bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta 

didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan 

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dalam 

kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, 

motivasi belajar, minat peserta didik, dll, dapat dipakai sebagai bahan 

pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tahapan asesmen Diagnostik 

 

 Pendidik dapat melaksanakan asesmen diagnostik sesuai kebutuhan, 

misalnya: pada awal tahun pelajaran, pada awal lingkup materi, atau sebelum 
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menyusun modul ajar secara mandiri. Pendidik juga diberi keleluasaan untuk 

menentukan instrument asesmen sesuai dengan karakteristik kompetensi dan 

tujuan asesmen. Tahapan asesmen diagnotik tersebut dapat digunakan untuk 

asesmen pada awal tahun pelajaran dan sebelum menyusun modul mandiri. 

Untuk asesmen di awal lingkup materi, contoh tahapan inidapat disederhanakan 

menjadi 1,2,3,5, dan 6, sedang tahapan 4 dapat dilewatkan. 

 

2. Asesmen Formatif dan Sumatif 

 Asesmen formatif, yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi 

atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar.  

Secara umum asesmen formatif dilaksanakan ditengah-tengah atau pada saat 

berlangsungnya proses pembelajaran, yaitu dilaksanakan pada setiap kali satuan 

pembelajaran atau sub pokok bahasan dapat diselesaikan dengan tujuan untuk 

mengetahui sejauh mana peserta didik “telah membentuk” sesuai dengan capaian 

pembelajaran dan tujuan pengajaran yang telah ditentukan. 

 Asesmen formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan 

meningkatan proses belajar dan mengajar. Asesmen formatif dimaksudkan untuk 

memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung, untuk 

memberikan balikan (feed back) bagi penyempurnaan program belajar-mengajar, 

serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang memerlukan perbaikan, 

sehingga hasil belajar-mengajar menjadi lebih baik. Soal-soal asesmen formatif ada 

yang mudah dan ada pula yang sukar, bergantung kepada tugas-tugas 

belajar (learningtasks) dalam program pengajaran yang akan dinilai.  

 Tujuan utama asesmen formatif adalah untuk memperbaiki proses belajar, 

bukan untuk menentukan tingkat kemampuan anak. Asesmen formatif 

sesungguhnya merupakan criterion-referenced asesment. Asesmen formatif yang 

diberikan pada akhir satuan pelajaran sesungguhnya bukan sebagai asesmen 

formatif lagi, sebab data-data yang diperoleh akhirnya digunakan untuk menentukan 

tingkat hasil belajar siswa. Asesmen tersebut lebih tepat disebut sebagai 

subasesmen sumatif. Jika dimaksudkan untuk perbaikan proses belajar, maka 

maksud itu baru terlaksana pada jangka panjang, yaitu pada saat penyusunan 

program tahun berikutnya.  

 Asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses 

pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini 

dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau 

kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi 

perkembangan peserta didik. Informasi tersebut merupakan umpan balik bagi 

peserta didik dan juga pendidik 
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a. Bagi Peserta Didik. Asesmen formatif berguna untuk berefleksi, dengan 

memonitor kemajuan belajarnya, tantangan yang dialaminya, serta 

langkahlangkah yang perlu ia lakukan untuk meningkatkan terus capaiannya. Hal 

ini merupakan proses belajar yang penting untuk menjadi pembelajar sepanjang 

hayat. 

b. Bagi Pendidik. Asesmen formatif berguna untuk merefleksikan strategi 

pembelajaran yang digunakannya, serta untuk meningkatkan efektivitasnya 

dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Asesmen ini juga 

memberikan informasi tentang kebutuhan belajar individu peserta didik yang 

diajarnya. 

 Agar asesmen memberikan manfaat tersebut kepada peserta didik dan 

pendidik, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan pendidik dalam merancang 

asesmen formatif, antara lain sebagai berikut: 

a. Asesmen formatif tidak berisiko tinggi (high stake). Asesmen formatif dirancang 

untuk tujuan pembelajaran dan tidak seharusnya digunakan untuk menentukan 

nilai rapor, keputusan kenaikan kelas, kelulusan, atau keputusan-keputusan 

penting lainnya. 

b. Asesmen formatif dapat menggunakan berbagai teknik dan/atau instrumen. 

Suatu asesmen dikategorikan sebagai asesmen formatif apabila tujuannya adalah 

untuk meningkatkan kualitas proses belajar. 

c. Asesmen formatif dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran yang 

sedang berlangsung sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi suatu 

kesatuan. 

d. Asesmen formatif dapat menggunakan metode yang sederhana, sehingga 

umpan balik hasil asesmen tersebut dapat diperoleh dengan cepat. 

e. Asesmen formatif yang dilakukan di awal pembelajaran akan memberikan 

informasi kepada pendidik tentang kesiapan belajar peserta didik. Berdasarkan 

asesmen ini, pendidik perlu menyesuaikan/memodifikasi rencana pelaksanaan 

pembelajarannya dan/atau membuat diferensiasi pembelajaran agar sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik. 

f. Instrumen asesmen yang digunakan dapat memberikan informasi tentang 

kekuatan, kekurangan yang masih perlu ditingkatkan oleh peserta didik dan 

mengungkapkan cara untuk meningkatkan kualitas tulisan, karya atau performa 

yang diberi umpan balik, sehingga hasil asesmen tidak sekadar sebuah angka. 

 

 Pelaksanaan asesmen formatif dapat dijelaskan pada contoh-contoh sebagai 

berikut: 

a. Pendidik memulai kegiatan tatap muka dengan memberikan pertanyaan 



104 
 

berkaitan dengan konsep atau topik yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya. 

b. Pendidik mengakhiri kegiatan pembelajaran di kelas dengan meminta peserta 

didik untuk menuliskan 3 konsep yang baru mereka pelajari, 2 konsep yang ingin 

mereka pelajari lebih mendalam, dan 1 konsep yang mereka belum pahami. 

c. Kegiatan praktik dilanjutkan dengan diskusi terkait proses dan hasil praktik, 

kemudian pendidik memberikan umpan balik terhadap pemahaman peserta 

didik. 

d. Pendidik memberikan pertanyaan tertulis, kemudian setelah peserta didik 

selesai menjawab pertanyaan, diberikan kunci jawabannya sebagai acuan 

melakukan asesmen diri. 

e. Asesmen diri, asesmen antarteman, pemberian umpan balik antarteman dan 

refleksi, misalnya: peserta didik diminta untuk menjelaskan secara lisan atau 

tulisan tentang konsep yang baru dipelajari. 

f. Pada pendidikan khusus, pelaksanaan asesmen diagnostik dilakukan untuk 

menentukan fase pada peserta didik, sehingga pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan dan karakteristik peserta didik, misalnya: salah satu peserta didik 

pada kelas X SMALB (Fase E) berdasarkan hasil asesmen diagnostik berada 

pada Fase C sehingga pembelajaran peserta didik tersebut tetap mengikuti hasil 

asesmen diagnostik yaitu Fase C 

 Asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan 

untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau CP peserta didik sebagai 

dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan dari satuan pendidikan. 

Asesmen pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan 

pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan 

pembelajaran.  

 Asesmen sumatif yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian     

keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses 

pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan 

pembelajaran, sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. 

Berbeda dengan asesmen formatif, asesmen sumatif merupakan bagian dari 

perhitungan asesmen di akhir semester, akhir tahun ajaran, dan/atau akhir jenjang. 

Asesmen sumatif berbentuk laporan hasil belajar yang berisikan laporan pencapaian 

pembelajaran dan dapat ditambahkan dengan informasi pertumbuhan dan perkembangan 

peserta didik.   

 Asesmen sumatif diberikan saat satuan pengalaman belajar dianggap telah 

selesai. Asesmen sumatif diberikan dengan maksud untuk menetapkan apakah 

seorang siswa berhasil mencapai capai pembelajaran dan tujuan pembelajaran 
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yang telah ditetapkan atau tidak.  Tujuan asesmen sumatif adalah untuk menentukan 

angka berdasarkan tingkatan hasil belajar siswa yang selanjutnya dipakai sebagai 

angka rapor. Ujian akhir dan ulangan umum pada akhir semester termasuk ke dalam 

asesmen sumatif.  

 Adapun asesmen sumatif dapat berfungsi untuk: (1) alat ukur untuk mengetahui 

pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu atau lebih tujuan pembelajaran di  

periode tertentu; (2) mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan 

dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan; dan (3) menentukan kelanjutan 

proses belajar siswa di kelas atau jenjang berikutnya. Asesmen sumatif dapat 

dilakukan setelah pembelajaran berakhir, misalnya pada akhir satu lingkup materi 

(dapat terdiri atas satu atau lebih tujuan pembelajaran), pada akhir semester dan 

pada akhir fase; khusus asesmen pada akhir semester, asesmen ini bersifat pilihan. 

Jika pendidik merasa masih memerlukan konfirmasi atau informasi tambahan untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, maka dapat melakukan asesmen 

pada akhir semester.  Sebaliknya, jika pendidik merasa bahwa data hasil asesmen 

yang diperoleh selama 1 (satu) semester telah mencukupi, maka tidak perlu 

melakukan asesmen pada akhir semester.  Hal yang perlu ditekankan, untuk 

asesmen sumatif, pendidik dapat menggunakan teknik dan instrumen yang 

beragam, tidak hanya berupa tes, namun dapat menggunakan observasi dan 

performa (praktik, menghasilkan produk, melakukan projek, dan membuat 

portofolio).  

 Pada pembelajaran ISMUBA, pendidik diharapkan lebih berfokus pada 

asesmen formatif untuk perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan. 

Asesmen formatif menekankan pada assessment as learning sebagaimana 

ditunjukkan dalam tabel 32, sebagai berikut: 

 

Tabel 32. Assessment as, for dan of learning 

 

Asesmen SEBAGAI 

proses pembelajaran 

(assessment AS learning) 

Asesmen UNTUK proses 

pembelajaran 

(assessment FOR 
learning) 

Asesmen PADA AKHIR 

proses pembelajaran 

(assessment OF learning) 

• Asesmen untuk refleksi 

proses pembelajaran 

• Berfungsi sebagai 

asesmen formatif 

• Asesmen untuk 

perbaikan proses 

pembelajaran 

• Berfungsi sebagai 

asesmen formatif 

• Asesmen untuk 

evaluasi pada akhir 

proses pembelajaran. 

• Berfungsi sebagai 

evaluasi sumatif 
Perbedaan asesmen as dan for learning, bahwa 

assesment as learning lebih melibatkan peserta didik 

secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Peserta 

didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai 
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bagi diri sendiri dan temannya. Penilaian diri (self 

assessment) dan penilaian antarteman merupakan 

contoh assessment as learning. Dalam assessment as 

learning peserta didik sebainya dilibatkan dalam 

merumuskan prosedur, kriteria maupun 

rubrik/pedoman asesmen sehingga mereka 

mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan 

agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. 

 

 Salah satu contoh penerapakan asesmen formatif adalah asesmen diri 

(self assessment) dan asesmen antarteman (peer assessment). Asesmen ini 

berfungsi sebagai bahan refleksi diri, yang nantinya dapat digunakan oleh 

pendidik sebagai data/informasi untuk menkonfirmasi capain hasil belajar 

peserta didik. 

a. Asesmen Diri (self assessment) 

 Asesmen diri dilakukan dengan cara meminta peserta didik untuk 

mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam berperilaku. Selain itu 

asesmen diri juga dapat digunakan untuk membentuk sikap peserta didik 

terhadap mata pelajaran. Hasil asesmen diri peserta didik dapat digunakan 

sebagai data konfirmasi. Asesmen diri dapat memberi dampak positif terhadap 

perkembangan kepribadian peserta didik, antara lain:  

1) dapat menumbuhkan rasa percaya diri, karena diberi kepercayaan untuk 

menilai diri sendiri.  

2) peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan diri, karena ketika 

melakukan asesmen harus melakukan introspeksi terhadap kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki.  

3) dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk berbuat 

jujur, karena dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan asesmen. dan  

4) membentuk sikap terhadap mata pelajaran/pengetahuan. 

 Instrumen yang digunakan untuk asesmen diri berupa lembar asesmen diri 

yang dirumuskan secara sederhana, namun jelas dan tidak bermakna ganda, 

dengan Bahasa lugas yang dapat dipahami peserta didik, dan menggunakan 

format sederhana yang mudah diisi peserta didik. Lembar asesmen diri dibuat 

dalam format yang dapat menunjukkan sikap peserta didik dalam situasi yang 

nyata atau sebenarnya, bermakna, dan mengarahkan peserta didik 

mengidentifikasi kekuatan atau kelemahannya. Hal ini untuk menghilangkan 

kecenderungan peserta didik menilai dirinya secara subjektif.  Asesmen diri oleh 

peserta didik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.  

1) Menjelaskan kepada peserta didik tujuan asesmen diri.  

2) Menentukan indikator yang akan dinilai.  
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3) Menentukan kriteria asesmen yang akan digunakan.  

4) Merumuskan format asesmen, berupa daftar cek (checklist) atau skala 

asesmen (ratingscale), atau dalam bentuk esai untuk mendorong peserta 

didik mengenali diri dan potensinya. 

Contoh Lembar Asesmen Diri menggunakan daftar cek (checklist) pada waktu 

kegiatan kelompok. 

Nama  : ...............................................  

Kelas/Semester  : ..................../.......................... 

Petunjuk:  

1. Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda √ pada kolom yang 

sesuai dengan keadaan dirimu yang sebenarnya.  

2. Serahkan kembali format yang sudah kamu isi kepada bapak/ibu guru. 

 

No Pernyataan Ya Tidak 

Selama diskusi kelompok, saya: 

1 Mengusulkan ide kepada kelompok √  

2 Sibuk mengerjakan tugas saya sendiri  √ 

3 Tidak berani bertanya karena malu ditertawakan  √ 

4 Menertawakan pendapat teman  √ 

5 Aktif mengajukan pertanyaan dengan sopan √  

6 
Melaksanakan kesepakatan kelompok, meskipun 

tidak sesuai dengan pendapat saya 
√  

 

b. Asesmen antarteman (peer assessment). 

 Asesmen antarteman adalah asesmen dengan cara peserta didik saling 

menilai perilaku temannya. Asesmen antarteman dapat mendorong: (1) 

objektifitas peserta didik, (2) sikap empati, (3) mengapresiasi keragaman, dan (4) 

refleksi diri. Sebagaimana asesmen diri, hasil asesmen antarteman dapat 

digunakan sebagai data konfirmasi. Instrumen yang digunakan berupa lembar 

asesmen antarteman. Kriteria penyusunan instrumen asesmen antarteman 

sebagai berikut: (1) sesuai dengan indikator yang akan diukur, (2) indikator dapat 

diukur melalui pengamatan peserta didik, (3) Kriteria asesmen dirumuskan 

secara sederhana, namun jelas dan tidak berpotensi munculnya penafsiran 

makna ganda, (4) Menggunakan bahasa lugas yang dapat dipahami peserta 

didik, (5) Menggunakan format sederhana dan mudah digunakan oleh peserta 

didik, dan (6) Indikator menunjukkan sikap atau perilaku peserta didik dalam 

situasi yang nyata atau sebenarnya dan dapat diukur. 
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 Asesmen antarteman paling cocok dilakukan pada saat peserta didik 

melakukan kegiatan kelompok, misalnya setiap peserta didik diminta 

mengamati/menilai dua orang temannya, dan dia juga dinilai oleh dua orang 

teman lainnya dalam kelompoknya, sebagaimana diagram pada gambar 5 

sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

 

Gambar 5. Diagram Asesmen antarteman 

 Gambar 5 di atas menunjukkan adanya hubungan antarpeserta didik dalam 

aktivitas saling menilai perilaku antarteman.  

1) Peserta didik A mengamati dan menilai B dan E, A juga dinilai oleh B dan E  

2) Peserta didik B mengamati dan menilai A dan C, B juga dinilai oleh A dan C   

3) Peserta didik C mengamati dan menilai B dan D, C juga dinilai oleh B dan D 

4) Peserta didik D mengamati dan menilai C dan E, D juga dinilai oleh C dan E  

5) Peserta didik E mengamati dan menilai D dan A, E juga dinilai oleh D dan A 

Contoh instrumen asesmen (lembar pengamatan) antarteman (peer 

assessment) menggunakan daftar cek (checklist)pada waktu kerja kelompok. 

Petunjuk  

1. Amati perilaku 2 orang temanmu selama mengikuti kegiatan kelompok.  

2. Isilah kolom yang tersedia dengan tanda cek (√) jika temanmu menunjukkan 

perilaku yang sesuai dengan pernyataan untuk indikator yang kamu amati 

atau tanda strip (-) jika temanmu tidak menunjukkan perilaku tersebut.  

3. Serahkan hasil pengamatan kepada bapak/ibu pendidik.  

Nama Teman : 1. …………………. 2. ……………….. 

Nama Penilai : ………………………………………….   

Kelas/Semester : …………………………………………. 

 

No  Pernyataan/Indikator Pengamatan Teman 1 Teman 2 

1 Teman saya mengajukan pertanyaan dengan 

sopan 

  

2 Teman saya mengerjakan kegiatan sesuai 

pembagian tugas dalam kelompok 

  

E 

D C 

B 

A 
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3 Teman saya mengemukakan ide untuk 

menyelesaikan masalah 

  

4 Teman saya memaksa kelompok untuk 

menerima usulnya 

  

5 Teman saya menyela pembicaraan teman 

kelompok 

  

6 Teman saya menjawab pertanyaan yang 

diajukan teman lain 

  

7 Teman saya menertawakan pendapat teman 

yang aneh 

  

8 Teman saya melaksanakan kesepakatan 

kelompok meskipun tidak sesuai dengan 

pendapatnya 

  

 

 Pernyataan-pernyataan untuk indikator yang diamati pada format di atas 

merupakan contoh. Pernyataan tersebut bersifat positif (nomor 1, 2, 3, 6, 8) dan 

bersifat negatif (nomor 4, 5, dan 7). Pendidik dapat berkreasi membuat sendiri 

pernyataan atau pertanyaan dengan memperhatikan kriteria instrumen 

asesmen antarteman. Lembar asesmen diri dan asesmen antarteman yang 

telah diisi dikumpulkan kepada pendidik, selanjutnya dipilah dan direkapitulasi 

sebagai bahan tindak lanjut. Pendidik dapat menganalisis jurnal atau 

data/informasi hasil observasi asesmen sikap dengan data/informasi hasil 

asesmen diri dan asesmen antarteman sebagai bahan pembinaan. Hasil analisis 

dinyatakan dalam deskripsi sikap spiritual dan sikap sosial yang perlu segera 

ditindaklanjuti. Peserta didik yang menunjukkan banyak perilaku positif diberi 

apresiasi/pujian dan peserta didik yang menunjukkan banyak perilaku negatif 

diberi motivasi/ pembinaan sehingga peserta didik tersebut dapat membiasakan 

diriberperilaku baik (positif). 

Agar pelaksanaan asesmen sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, 

pendidik diharapkan memperhatikan karakteristik dan fungsi asesmen formatif 

dan sumatif. Tabel 33  di bawah menjelaskan hal tersebut. 

 

Tabel 33. Fungsi Asesmen Formatif dan Sumatif 

 

Jenis Asesmen Fungsi Teknik Hasil/dokumentasi 

Formatif 

(as and for 
learning) 

a. Mendiagnosis 

kemampuan awal dan 

kebutuhan belajar 

peserta didik. 

b. Umpan balik bagi 

pendidik untuk 

memperbaiki proses 

Berbagai teknik 

asesmen (praktik, 

produk, proyek, 

portofolio, 

asesmen tertulis/ 

lisan) 

1. Produk hasil 

belajar 

2. Jurnal refleksi 

peserta didik 

3. Rencana tindak 

lanjut atas hasil 

asesmen 
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pembelajaran agar 

menjadi lebih bermakna. 

c. Umpan balik bagi 

peserta didik untuk 

memperbaiki strategi 

pembelajaran. 

d. Mendiagnosis daya 

serap materi peserta 

didik dalam aktivitas 

pembelajaran di kelas. 

e. Memacu perubahan 

suasana kelas sehingga 

dapat meningkatkan 

motivasi belajar peserta 

didik dengan program- 

program pembelajaran 

yang positif, suportif, 

dan bermakna. 

4. Catatan hasil 

observasi 

5. Catatan 

6. anekdotal 

7. Nilai berupa 

angka 

Sumatif di 

akhir 

lingkup 

materi (for 
and of 
learning) 

a. Alat ukur untuk 

mengetahui 

pencapaian hasil 

belajar peserta didik 

dalam satu lingkup 

materi. 

b. Refleksi pembelajaran 

dalam satu lingkup 

materi. 

c. Umpan balik untuk 

merancang/perbaikan  

proses pembelajaran 

berikutnya. 

d. Melihat kekuatan dan 

kelemahan belajar 

pada peserta didik 

selama pembelajaran 

satu lingkup materi. 

Berbagai teknik 

asesmen (praktik, 

produk, proyek, 

portofolio, 

asesmen tertulis, 

asesmen lisan) 

1. Produk hasil 

belajar. 

2. Nilai berupa 

angka. 

*Sumatif 

semester (of 
learning) 

Merupakan 

pilihan. 

Satuan 

pendidikan 

dapat 

melakukan 

sumatif pada 

akhir semester 

jika satuan 

pendidikan 

merasa perlu 

mengkonfirma

a. Alat ukur untuk 

mengetahui 

pencapaian hasil 

belajar peserta didik 

pada periode tertentu. 

b. Mendapatkan nilai 

capaian hasil belajar 

untuk dibandingkan 

dengan kriteria 

capaian yang telah 

ditetapkan. 

c. umpan balik untuk 

merancang/perbaikan 

proses pembelajaran 

semester/tahun ajaran 

Praktik, 

produk, 

proyek, 

portofolio, 

tertulis. 

1. Produk 

hasil 

belajar. 

2. Nilai 

berupa 

angka. 
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si hasil sumatif 

akhir lingkup 

materi untuk 

mendapatkan 

data yang 

lebih lengkap. 

berikutnya (sama 

seperti fungsi 

asesmen formatif) 

d. melihat kekuatan dan 

kelemahan belajar 

pada peserta didik 

(sama seperti fungsi 

pada asesmen 

diagnostik) 

 

 Kedua jenis asesmen tersebut juga memiliki karakteristik masing-

masing. Karakteristik asesmen formatif dan sumatif dideskripsikan pada 

tabel 34, sebagai berikut: 

Tabel 34. Karakteristik Asesmen Formatif dan Sumatif 

Formatif Sumatif 

• Terintegrasi dengan proses pembelajaran 

yang sedang berlangsung, sehingga 

asesmen formatif dan pembelajaran 

menjadi suatu kesatuan. Demikian pula 

perencanaan asesmen formatif dibuat 

menyatu dengan perencanaan 

pembelajaran; 

• Melibatkan peserta didik dalam 

pelaksanaannya (misalnya melalui 

asesmen diri, asesmen antarteman, 

dan refleksi metakognitif terhadap 

proses belajarnya); 

• Memperhatikan kemajuan penguasaan 

dalam berbagai ranah, meliputi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan, 

motivasi belajar, sikap terhadap 

pembelajaran, gaya belajar, dan 

kerjasama dalam proses 

• pembelajaran, sehingga dibutuhkan 

metode/ strategi pembelajaran dan 

teknik/instrumen asesmen yang tepat. 

• Dilakukan setelah pembelajaran 

berakhir, misalnya satu lingkup 

materi, akhir semester, atau akhir 

tahun ajaran; 

• Pelaksanaannya bersifat formal 

sehingga membutuhkan 

perancangan instrumen yang tepat 

sesuai dengan capaian kompetensi 

• yang diharapkan dan proses 

pelaksanaan 

• yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

asesmen; 

• Sebagai bentuk pertanggungjawaban 

• sekolah kepada orang tua dan 

peserta didik, pemantauan kepada 

pemangku kepentingan 

(stakeholder); 

• Digunakan pendidik atau 

sekolah untuk mengevaluasi 

efektivitas program 

pembelajaran. 

 

 Perencanaan dan pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif 

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Penerapan Pola Pikir Bertumbuh (Growth Mindset) 

 Penerapan pola pikir bertumbuh dalam asesmen diharapkan membangun 

kesadaran bahwa proses pencapaian tujuan pembelajaran, lebih penting 

daripada sebatas hasil akhir. Pendidik diharapkan mampu menerapkan ide 

penerapan pola pikir bertumbuh, sebagai berikut: 

a. Kesalahan dalam belajar itu wajar. Jika diterima, dikomunikasikan, dan 

dicarikan jalan keluar, maka kesalahan akan menstimulasi perkembangan 
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otak peserta didik. 

b. Belajar bukan tentang kecepatan, tetapi tentang pemahaman, penalaran, 

penerapan, serta kemampuan menilai dan berkarya secara mendalam. 

c. Ekspektasi pendidik yang positif tentang kemampuan peserta didik akan 

sangat mempengaruhi performa peserta didik. 

d. Setiap peserta didik unik, memiliki peta jalanbelajar yang berbeda, dan tidak 

perlu dibandingkan dengan teman-temannya.  

e. Pengondisian lingkungan belajar (fisik dan psikis) di sekolah dan rumah akan 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar. 

f. Melatih dan membiasakan peserta didik untuk melakukan asesmen diri (self 

assessment), asesmen antarteman (peer assessment), refleksi diri, dan 

pemberian umpan balik antarteman (peer feedback). 

g. Apresiasi/pesan/umpan balik yang tepat berpengaruh pada motivasi belajar 

peserta didik. Pemberian umpan balik dilakukan dengan mendeskripsikan 

usaha terbaik untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh, memotivasi peserta 

didik, dan membangun kesadaran pemangku kepentingan bahwa proses 

pencapaian tujuan pembelajaran lebih diutamakan dibandingkan dengan 

hasil akhir 

2. Asesmen dilaksanakan terpadu dengan pembelajaran mencakup 

kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling 

terkait. Rumusan capaian pembelajaran telah mengakomodasi tiga ranah 

tersebut. 

3. Keleluasaan dalam menentukan waktu pelaksanaan asesmen, sebagaimana 

disajikanpada tabel 35, sebagai berikut: 

4.  

Tabel 35. Jenis dan Waktu Pelaksanaan Asesmen  

 

Jenis Asesmen Waktu pelaksanaan 

Asesmen diagnostik • Awal pembelajaran 

• Awal lingkup materi 

Asesmen formatif • Selama proses pembelajaran 

Asesmen sumatif • Selesai 1 lingkup materi (terdiri beberapa 

tujuan pembelajaran) 

• Pada akhir fase 

• Jika diperlukan untuk menguatkan konfirmasi 

capaian hasil belajar, asesmen sumatif dapat 

dilakukan pada akhir semester, berfokus 

pada kompetensi yang dipelajari selama satu 

semester. 

 



113 
 

4. Keleluasaan dalam Menentukan Jenis Asesmen 

 Dalam pembelajaran intrakurikuler, pendidik diberikan keleluasaan 

dalam merencanakan dan menggunakan jenis asesmen dengan 

mempertimbangkan: karakteristik mata pelajaran, karakteristik dan 

kemampuan peserta didik, capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran, 

serta sumber daya pendukung yang tersedia. 

 Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, jenis asesmen sesuai 

fungsinya mencakup: asesmen sebagai proses pembelajaran (assessment as 

learning), asesmen untuk proses pembelajaran (assessment for learning), 

dan asesmen pada akhir proses pembelajaran (assessment of learning). 

5. Keleluasaan dalam Menggunakan Teknik dan Instrumen Asesmen 

 Dalam pelaksanaan asesmen yang diselenggarakan oleh pendidik, 

terdapat beberapa teknik dan instrument. Pendidikan diberikan keleluasaan 

dalam menggunakan teknik asesmen sebagaimana dideskripsikan pada tabel 

36, dan instrumen asesmen sebagaimana dipaparkan pada tabel 37 sebagai 

berikut: 

Tabel 36. Teknik Asesmen oleh Pendidikan 

 

Teknik Asesmen Deskripsi 

Observasi Peserta didik diamati secara berkala, dengan fokus 

secara keseluruhan maupun individu. Observasi bisa 

dilakukan dalam tugas atau aktivitas rutin/harian. 

Performa Asesmen performa dapat berupa praktik, 

menghasilkan produk, melakukan projek, dan membuat 

portofolio. 

Asesmen 

Tertulis/Lisan 
Bentuk asesmen tertulis/lisan dan kuis adalah bentuk 

yang paling dikenal dari teknik asesmen ini. 

 

Tabel 36. Instrumen Asesmen oleh Pendidikan 

 

Instrumen Asesmen Deskripsi 

Rubrik Pedoman yang dibuat untuk menilai dan 

mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta 

didik, sehingga pendidik dapat menyediakan 

bantuan yang diperlukan peserta didik untuk 

meningkatkan kinerja. Rubrik juga dapat 

digunakan oleh pendidik untuk memusatkan 

perhatian pada kompetensi yang harus dikuasai 

peserta didik. Capaian kinerja dituangkan dalam 

bentuk kriteria atau dimensi yang akan dinilai 
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yang dibuat secara bertingkat dari kurang 

sampai terbaik. 

Eksemplar Contoh hasil karya yang dijadikan sebagai standar 

pencapaian dan pembanding. Pendidik dapat 

menggunakan contoh hasil karya peserta didik 

sebagai acuan indikator asesmen. 

Ceklis Daftar informasi, data, ciri-ciri, karakteristik atau 

elemen yang dituju. 

Catatan Anekdotal Catatan singkat hasil observasi pada peserta 

didik yang difokuskan pada performa dan 

perilaku peserta didik yang penting, disertai latar 

belakang kejadian dan hasil analisa dari  observasi 

yang telah dilakukan. 

Grafik Perkembangan    

Peserta Didik 

(Kontinum) 

Grafik atau infografik yang menggambarkan 

tahap perkembangan belajar peserta didik. 

 

F. Pelaksanaan Asesmen Pendidikan ISMUBA 

 Asesmen hasil belajar Pendidikan Al-Islam Kemuhamadiyahan dan Bahasa 

Arab (ISMUBA), selain dilakukan oleh pendidik, juga dilakukan oleh satuan 

pendidikan dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama dalam asesmen 

sumatif. Asesmen yang dilakukan oleh satuan Pendidikan dan Majelis Dikdasmen 

berfungsi untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata 

pelajaran pada tahap pembelajaran tertentu.  

 Dalam pelaksanaan asesmen akhir semester, asesmen akhir tahun, dan ujian 

sekolah, satuan pendidikan melakukan kegiatan dengan tahap dan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Menyusun perencanaan asesmen tingkat Satuan Pendidikan meliputi: asesmen 

akhir semester, asesmen akhir tahun, dan ujian sekolah. 

b. Asesmen akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan 

pendidikan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik dalam 

pembelajaran pada akhir semester.  

c. Asesmen akhir semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan 
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semua capaian pembelajaran pada semester tersebut. 

d. Asesmen akhir tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan 

pada akhir semester genap untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik 

pada akhir semester genap pada satuan pendidikan yang meliputi seluruh 

indikator yang merepresentasikan capaian pembelajaran pada semester ganjil 

dan genap. 

e. Ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik 

yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk menentukan capaian pembelajaran 

dan memperoleh pengakuan atas hasil belajar yang merupakan salah satu 

persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. 

f. Mata pelajaran yang diujikan dalam ujian sekolah meliputi seluruh mata pelajaran 

pada kelas VI, IX dan XII pada aspek pengetahuan dan keterampilan yang akan 

diatur dalam POS Ujian Sekolah. 

g. Menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan 

sistem paket melalui rapat dewan pendidik. 

h. Menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang 

menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik. 

i. Menentukan nilai akhir berdasarkan hasil asessmen formatif dan sumatif dengan 

mempertimbangkan hasil penilaian oleh guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru 

BK. 

j. Melaporkan hasil penilaian semua mata pelajaran pada setiap akhir semester 

kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan 

(Rapor).  

k. Melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada Majelis 

Dikdasmen Wilayah/Daerah dan Dinas terkait.  

l. Menentukan kriteria kelulusan ujian satuan pendidikan dan kriteria kelulusan dari 

satuan pendidikan. 

m. Menentukan kelulusan peserta didik dari ujian satuan pendidikan sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan.  

n. Menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan 

pendidik sesuai dengan kriteria berikut: (1) menyelesaikan seluruh program 

pembelajaran; (2) memperoleh nilai perilaku minimal baik; dan (3) lulus ujian 

sekolah.  

o. Menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan. 

 Penilaian Akhir Semester dan Ujian Sekolah Pendidikan Al-Islam 

Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab dilakukan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
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a. Penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian sekolah dilakukan 

dengan langkah-langkah: 

1) menyusun kisi-kisi penilaian/ujian. 

2) mengembangkan (menulis, menelaah, dan merevisi) instrumen. 

3) melaksanakan penilaian/ujian. 

4) mengolah (menyekor dan menilai) dan menentukan kenaikan 

kelas/kelulusan peserta didik. dan 

5) melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian/ujian.  

b. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja sesuai 

dengan karakteristik mata pelajaran.  

c. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dapat 

dikembangkan dan distandarkan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah 

sesuai kurikulum yang berlaku.  

d. Hasil penilaian dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat dan deskripsi pencapaian 

kompetensi mata pelajaran.  


