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BAB II 
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 

 
 Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa 
Arab untuk jenjang SMA/SMK/MA adalah sebagai berikut : 
 
1. Al-Islam 

a. Menunjukkan kemampuan memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan kontrol diri 
(mujahadah an nafs),  prasangka baik (husnuzhon), dan persaudaraan (ukhuwah)  fungsi 
manusia sebagai khalifah, demokrasi/musyawarah dan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, hafal dan memahami isi kandungan beberapa ayat dan 
hadits pilihan. 

b. Meningkatkan keimanan kepada Allah, para Malaikat, Kitab-kitab, para Rasul, Hari Akhir, 
Qadla dan Qadar, dan pemahaman Asmaul Husna, serta meninggalkan hal-hal yang 
merusak iman. 

c. Berperilaku terpuji seperti husnudzon, taubat, raja’, adil dan menghargai karya orang 
lain dan meninggalkan perilaku tercela seperti isyrof, tabzir, ghibah dan fitnah. 

d. Memahami dan menerapkan sumber hukum Islam dan hukum taklifi, prinsip-prinsip 
ibadah dan syari’at dalam Islam, fikih ibadah, mu’amalah, munakahat, mawaris, jinayah, 
siyasah, sesuai dengan paham agama menurut Muhammadiyah. 

e. Memahami dan mampu mengaplikasikan dasar-dasar istinbath dan kaidah usul fikih. 
f. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW, Khulafaur-Rasyidin, Bani Umayyah, Bani 

Abas, masa kejayaan dan kemunduran peradaban Islam. 
 

2. Kemuhammadiyahan 
Memahami sejarah Muhammadiyah, mengimplementasikan prinsip-prinsip ideologi dan 
landasan operasional gerakan Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari serta aktif 
sebagai kader Muhammadiyah. 

 
3. Bahasa Arab 

a. Menyimak. Memahami wacana lisan dalam bentuk pengucapan kata, kalimat dan 
bacaan tentang identitas diri/ta’aruf, tempat tinggal, ilmu, lingkungan sekolah, 
lingkungan rumah, hobi, profesi,  Al-Qur’an, kegiatan keagamaan, keteladanan tokoh-
tokoh Islam/ Muhammadiyah,  lingkungan sosial, fasilitas umum, transportasi, media 
komunikasi, pariwisata, dan wawasan Islam  dengan memperhatikan penggunaan 
unsur-unsur bahasa. 

b. Berbicara. Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi 
secara lisan tentang  identitas diri/ta’aruf, tempat tinggal, ilmu, lingkungan sekolah, 
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lingkungan rumah, hobi, profesi,  Al-Qur’an, kegiatan keagamaan, keteladanan tokoh-
tokoh Islam/ Muhammadiyah,  lingkungan sosial, fasilitas umum, transportasi, media 
komunikasi, pariwisata, dan wawasan Islam  dengan memperhatikan penggunaan 
unsur-unsur bahasa. 

c. Membaca. Memahami dan menganalisis berbagai ragam teks tulis dalam bentuk 
gagasan atau dialog sederhana  tentang identitas diri/ta’aruf, tempat tinggal, ilmu, 
lingkungan sekolah, lingkungan rumah, hobi, profesi,  Al-Qur’an, kegiatan keagamaan, 
keteladanan tokoh-tokoh Islam/ Muhammadiyah,  lingkungan sosial, fasilitas umum, 
transportasi, media komunikasi, pariwisata, dan wawasan Islam  dengan memperhatikan 
penggunaan unsur-unsur bahasa. 

d. Menulis. Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman dan  informasi 
secara tertulis tentang identitas diri/ta’aruf, tempat tinggal, ilmu, lingkungan sekolah, 
lingkungan rumah, hobi, profesi,  Al-Qur’an, kegiatan keagamaan, keteladanan tokoh-
tokoh Islam/ Muhammadiyah,  lingkungan sosial, fasilitas umum, transportasi, media 
komunikasi, pariwisata, dan wawasan Islam  dengan memperhatikan penggunaan 
unsur-unsur bahasa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


