
     AKIDAH AKHLAK   

      (MA NonKeagamaan)  

NO STANDAR KELULUSAN 
INDIKATOR  

 

1 Memahami prinsip-prinsip dan metode 

peningkatan akidah 

 Menentukan pengertian akidah 

 Menjelaskan kandungan  firman Allah  
( QS An-Najm : 3 – 4  )  

 Menentukan metode-metode  peningkatan 
kualitas akidah 

2. Memahami pengertian dan istilah-istilah 

tauhid, macam-macam tauhid serta 

perilaku orang yang bertauhid 

 Menentukan pengertian Tauhid, Ilmu Kalam 
atauUshuluddin. 

 Menentukan macam-macam tauhid 

 Disajikan kisah orang yang kokoh akidah 
Islamnya (Siti Masyitah /Ashabul Kahfi/Bilal 
bin Rabah. 

 Menentukan kandungan QS Al-A’raf: 180 
dan An-Nahl: 60 yang berhubungan dengan 
macam-macam tauhid. 

3. Memahami pengertian syirik, macam-

macam syirik dan perilaku orang yang 

berbuat syirik 

 Menentukan jenis-jenis syirik akbar atau   
asghar 

 Menentukan contoh-contoh perbuatan syirik 
asghar 

 Menentukan kandungan QS Al-An’am  : 88 
atau An-Nisa : 48. 

 Menentukan cara-cara menghindari 
perbuatan syirik. 

4 Memahami masalah akhlak  Mengidentifikasi pengertian akhlak menurut 
pendapat ulama (AlGhazali/Ahmad Amin 
atau Ibnu Maskawih). 

 Mengidentifikasi macam- macam induk 
akhlak terpuji ( qana’ah / zuhud / sabar) 

 Mengidentifikasi macam-macam induk 
akhlak tercela ( hasad, sombong, tamak) 

 Menjelaskan metode peningkatan kualitas 
akhlak 

  Menentukan kandungan QS Al-Imran/3 : 104 

5. Memahami dan meningkatkan keimanan 

kepada Allah melalui sifat-sifat Allah dan 

Asmaul Husna serta meneladani sifat 

Allah 

 Menunjukan pengertian Asmaul Husna Al-
Basit / Al-Hafiz / Al-Walyy.  

 Menunjukan contoh perilaku Al-Muqsit/ Al-
Afuww/ An-Nafi 
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6. Membiasakan perilaku terpuji (husnuzan 

dan tobat) 

 Mengidentifikasi macam-macam tobat 

 Menjabarkan hikmah husnudzan 

 Menjabarkan hikmah tobat 
 

 

 

7. Menghindari perilaku tercela: riya, zalim 

dan diskriminasi 

 Menentukan pengertian riya.  

 Menentukan  macam-macam zalim menurut 
Ali bin Abi Thalib. 

 Menentukan  kandungan QS Al-Hujurat ayat 
: 13 / Al-Qashash : 77 

8. Memahami ilmu Kalam 

 

 Menentukan pengertian dan fungsi ilmu 
kalam 

 Menentukan pengertian dan fungsi ilmu 
kalam 

 Menentukan hubungan ilmu kalam dengan 
ilmu tauhid 

9. Memahami aliran-aliran ilmu kalam 

(Khawarij, Syiah, Al-Asyariyah, Mu’tazilah, 

dan tokoh-tokohnya) serta teologi 

transformatif dan teologi pembebasan. 

 Menentukan tokoh – tokoh ilmu kalam 

 Menentukan perbedaan antara aliran ilmu 
kalam yang satu dengan lainnya 

 Menentukan ajaran aliran jabariyah 

10. Membiasakan perilaku terpuji (akhlak 

berpakaian, berhias, berjalan, dan 

bertamu) 

 Menentukan akhlak berpakaian menurut Al-
Qur’an 

 Menentukan tatacara  menerima tamu dan 
bertamu 

  Menentukan tata cara berpakaian yang baik 

11 Menghindari perilaku tercela (mabuk-

mabukan, berjudi, berzina, dan narkoba) 

 Menentukan kandungan QS Al-Maidah 90 
tentang beberapa hal yang dilarang Alloh 

 Menentukan Contoh-contoh dosa besar 
(mabuk-mabukan, berjudi, zina, mencuri, 
mengkonsumsi narkoba) 

 Menentukan nilai-nilai negatif akibat 
perbuatan dosa besar (mengkonsumsi 
narkoba) 

12 Memahami pengertian tasawuf, asal-usul 

tasawuf, karakteristik tasawuf dan 

maqomat tasawuf 

 Menentukan pengertian istilah tasawuf 

 Menentukan Fungsi tasawuf dalam 
kehidupan 

 Menentukan peranan tasawuf dalam 
kehidupan menurut Abu Yazid 

 Menentukan Contoh-contoh orang 
yangberperilaku tasawuf 

 Menentukan konsep tasawuf Ibnu Arabi dan 
Rabi’ah al-Adawiyah 
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  Menentukan maqamat -maqat tasawuf 

13 Membiasakan perilaku terpuji (adil, ridha, 

amal saleh) 

 Menentukan pengertian adil 

  Menentukan bentuk perilaku amal saleh 

 Menentukan nilai-nilai positif dari persatuan 
dan kerukunan 
 

14 Membiasakan perilaku terpuji  Menentukan akhlak terpuji dalam pergaulan 
remaja 

 Menentukan contoh akhlak terpuji dalam 
pergaulan remaja 

 Menentukan nilai negatif perilku remaja yang 
tidak sesuai dengan akhlak islam 

15 Menghindari perilaku tercela  Menentukan pengetian israf 

 Mengidentifikasi perbedaan israf dan tabzir 

 Mengidentifikasi akibat melakukan perbuatan 
fitnah 

 

 

 

SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM (SKI) 

(MA Non-Keagamaan) 

NO. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
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1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami dakwah Nabi SAW. periode  

Makkah & Madinah  

 

 Mengidentifikasi tempat Dakwah Rasulullah 
periode Makkah  

 Menunjukkan istilah orang pertama kali 
masukmIslam 

 Menunjukkan salah satu paman Rasul 

 Menunjukkan tempat-tempat hijrah para sahabat 
Nabi 

 Mengidentifikasi usaha-usaha Nabi dalam 
pengembangan dakwah periode Madinah 

 Menunjukkan nama-nama perang yang diikuti nabi  

 Menunjukkan tempat dakwah yang masyarakatnya 
menolak 

 Menunjukkan nama konstitusi yang di buat nabi  

 Menunjukkan langkah-langkah nabi ketika pertama 
kali datang di Madinah 
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3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

Memahami masalah kepemimpinan 

umat Islam pasca Nabi wafat 

 

 Menunjukkan tempat musyawarah masyarakat 
madinah 

 Menunjukkan nama team formatur yang ditunjuk 
Umar 

 Menunjukkan berbagai kebijakan Khulafaurrasyidin 

 

 

Memahami perkembangan Islam 

periode klasik (zaman keemasan) 

pada tahun 650 M – 1250 M  

 

 Menunjukkan nama-nama khalifah dinasti  
Umayyah 

 Menunjukkan nama-nama yang menaklukan 
Spanyol  

 Mengidentifikasi strategi pendirian dinasti Umayyah 

 Mengidentifikasi penyebab dari runtuhnya dinasti 
Umayyah 

 Mengidentifikasi penyebab runtuhnya dinasti 
Abbasiyah   

 

Memahami perkembangan Islam pada 

periode pertengahan/zaman kemun- 

duran (1250 M - 1800 M) 

 Megidentifikasi penyebab runtuhnya dinasti Turki 
Ustmani 

 Menunjukkan nama pasukan Turki Ustmani yang 
direkrut dari non muslim 

 Mengidentifikasi gelar penakluk kota Konstantinovel 

 Menunjukkan nama pendiri Turki modern 

 Menunjukkan nama gereja yang di rubah menjadi 
mesjid di Turki Ustmani 

 Menunjukkan paham resmi negara dinasti safawi 

 Menunjukkan peninggalan dinasti Mughal 

 Menunjukkan nama ibu kota di Turki 
 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Memahami perkembangan Islam pada 

masa modern /zaman kebangkitan 

(1800-sekarang) 

 

 Menunjukkan nama tokoh pembaharu dunia Islam 
dari daerah Hijaj 

 Menunjukkan nama tokoh pembaharu dunia Islam 
yang membuat pernyataan al Islam mhajuubun bil 
muslimin  

 Menujukkan gagasan dari tokoh pembaharu dunia 
Islam Jamaluddin al Afghani 

 Menunjukkan abad  periode Modern 

 Menunjukkan nama penemu benua Amerika 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami perkembangan Islam di 

Indonesia 

 

 Menunjukkan teori-teori masuknya islam ke 
Indonesia 

 Mengidentfikasi cara masuknya Islam ke Indonesia 

 Menunjukkan metode-metode penyebaran wali 
songo 

 Menunjukkan wilayah pembagian tugas 
penyebaran Islam wali songo 

 Menunjukkan nama kerajaan islam pertama di 
pulau jawa 

 Menunjukkan nama tokoh pendiri Muhammadiyah 

 Menunjukkan tanggal berdirinya kementerian 
agama 

 

 

 

 

 

 

Memahami perkembangan Islam di 

dunia 

 

 

 

 Mengidentifikasi perkembangan islam di dunia 

 Mengidentifikasi nama-nama organisasi negara-
nagara Islam  

 Menunjukkan nama pendiri kerajaan Arab Aaudi 

 Menunjukkan nama ketua Muktamar Alam Islami 
Jepang 

 Menunjukkan nama negara Eropa Timur yang 
mayoritas beragama Islam 

 Menunjukkan nama asli petinju legendaries 
amerika yang beraga Islam 

 Menunjukkan nama negara Afrika yang 100 % 
beragama Islam 

 Menunjukkan tanggal pengeboman gedung WTC 
   

 

 

 


