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1. Bidang Studi : AL-QUR’AN HADIS 

 

NO. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KOMPETENSI YANG DIUJI 

1. Memahami dan mencintai Al-Qur’an dan  Hadis  sebagai pedoman 
hidup 

• Menyebutkan pengertian Al_Qur’an 
• Menunujukkan contoh memfungsikan Al-Qur’an dan  Hadis  dalam 

kehidupan 
• Menyebutkan cara mencintai Al-Qur’an dan  Hadis  
• Menunjukkan contoh perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan 

Al-Hadits 
2. Meningkatkan pemahaman al-Qur’an Al- Fatihah, dan surat-surat 

pilihan yang telah dihafal di SD/MI melalui upaya menangkap 
maknanya, memahami kandungan isinya, dan mengaitkannya 
dengan fenomena kehidupan. 

 

• Mengartikan Ayat dalam Q.S. An-Naas 
• Menyebutkan contoh fenomena kehidupan yang berhubungan 

dengan QS. Al-Ikhlas   
• Menyimpulkan akhlak yang harus dihindari dari QS. Al-Lahab 
• Menunjukkan fenomena kehidupan bermasyarakat dalam beribadah 

yang tidak sesuai dengan kandungan QS. Al-Kafirun 
• Mengartikan ayat dalam Q.S. Al-Kautsar 
• Menyimpulkan ciri-ciri orang yang mendustakan agama sesuai 

dengan kandungan Q.S. Al-Ma’un 
• Menyimpulkan isi kandungan Q.S. Al-Humazah 
• Menyebutkan kelompok orang yang tidak mau beriman sampai 

datang bukti yang jelas sesuai dengan isi Q.S. Al-Bayyinah   
• Menyebutkan contoh perilaku orang yang disebutkan dalam Q.S. 

at-Takatsur 
• Mengartikan salah satu ayat QS. Al-Qari’ah 
• Mendeskripsikan keadaan manusia dalam Q.S. Al-Qari’ah 
• Menyebutkan perilaku orang yang mengimani isi kandungan Q.S. 
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Al-Qari’ah dan Al-Zalzalah   
• Menunjukkan contoh fenomena alam yang berhubungan dengan 

Q.S. Al-Qari’ah dan Al-Zalzalah 
• Menyimpulkan golongan orang yang merugi sesuai dengan isi 

kandungan QS. Al-Ashr  
• Menjelaskan maksud isi kandung salah satu ayat QS. Al-Alaq  
• Menunjukkan perilaku orang yang menerapkan isi kandungan QS. 

Al-Insyiroh 

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

• Menulisakan kata yang kosong dalam  Hadis  tentang ciri iman dan 
ibadah yang diterima Allah 

• Mengartikan ungkapan dalam  Hadis  tentang ciri iman dan ibadah 
yang diterima Allah 

• Menunjukkan salah satu contoh amalan dalam kehidupan yang 
sesuai dengan  Hadis  tentang ciri iman dan ibadah yang diterima 
Allah 

• Melanjutkan bacaan  Hadis  tentang tolong menolong dan  
mencintai anak yatim 

• Menjelaskan pahala orang menyantuni anak yatim 
• Mengartikan potongan hadis tentang keseimbangan hidup di dunia 

dan akherat 
• Menjelaskan keterkaitan antara kehidupan dunia dan akherat 
• Mennyebutkan potongan hadis yang sesuai dengan kalimat  
• Menyimpulkan isi kandungan hadis tentang menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam 
• Menunjukkan potongan hadis yang sesuai dengan kalimat yang ada 
• Menyimpulkan isi kandungan hadis tentang menuntut ilmu dan 

menghargai waktu 
• Menunjukkan contoh perilaku yang mengamalkan Hadis tentang 

menuntut ilmu dan menghargai waktu 
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4. Memahami dan menerapkan bacaan tajwid • Mengidentifikasi hukum bacaan nun mati dalam salah satu ayat QS 
Al-Humazah 

• Menyebutkan contoh bacaan dalam QS. Al-Bayyinah yang 
mengandung hukum bacaan mim mati 

• Mengidentifikasi hukum bacaan tajwid dalam salah satu ayat QS. 
Al-Ma’un 

• Menunjukkan contoh  bacaan mad iwadl 
• Mengidentifikasi hukum bacaan mad silah dalam ayat QS. Al-

Qori’ah 
• Menentukan jenis bacaan mad dalam salah satu ayat QS. Al-Qadr 
• Mengidentifikasi jenis bacaan ro’ dalam salah satu ayat QS. Al- 

Insyiroh 
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