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No. Kompetensi Dasar Indikator Kls. Ranah 

1 Memahami makna beriman 

kepada Allah SWT  

o Disajikan sebuah ilustrasi kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat menjelaskan makna dari iman 

kepada Allah 
VII C1 

  
o Disajikan sebuah pernyataan tentang iman kepada Allah, peserta didik dapat membuktikan dalil 

perintah untuk beriman kepada Allah 
VII C5 

  o Disajikan sebuah gambar tentang alam raya, peserta didik dapat menyimpulkan bukti adanya Allah VII C4 

  
o Disajikan sebuah tabel tentang perilaku sehari-hari, peserta didik dapat memilih perilaku yang 

mencerminkan iman kepada Allah Swt. 
VII C5 

2 
Memahami makna Tauhid 

Rububiyah 

o Disajikan pernyataan tentang tauhid, peserta didik dapat menyatakan makna tauhid. 
VII C1 

  
o Disajikan beberapa ciri-ciri orang munafik, peserta didik dapat menyeleksi ciri-ciri orang munafik 

yang tepat. 
VII C4 

  
o Disajikan ilustrasi tentang pelajar dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat menyimpulkan 

perilaku yang mencerminkan Tauhid Rububiyah 
VII C5 

3 
Memahami makna Asmaul 

Husna As Sami’ dan Al Bashir 

o Disajikan pernyataan tentang sifat-sifat Allah, peserta didik  mampu menentukan pengertian asmaul 

husna; As-Sami’ dan Al-Bashir 
VII C3 

  
o Disajikan beberapa pernyataan tentang perilaku  sehari-hari seorang pelajar, peserta didik  dapat 

memilih perilaku meneladani asmaul husna; As-Sami’ dan Al-Bashir 
VII C5 

4 
Memahami makna kerja keras 

dan mandiri 

o Disajikan ilustrasi tentang perilaku seorang pelajar disekolah, peserta didik dapat menentukan sikap 

kerja keras dan mandiri 
VII C4 

  
o Disajikan ilustrasi tentang perilaku kerjakeras dan mandiri, peserta didik dapat menyimpulkan 

manfaat perilaku kerja keras dan mandiri. 
VII C4 

5 
Memahami makna Iman kepada 

Malaikat berdasarkan dalil naqli 

o Disajikan sebuah pernyataan tentang Iman Kepada Malaikat, peserta didik dapat menunjukkan 

makna Iman Kepada Malaikat  
VII C1 

  
o Disajikan beberapa pernyataan tentang sifat-sifat malaikat, peserta didik dapat menyeleksi sifat-sifat 

malaikat yang kita imani. 
VII C4 

  
o Disajikan sebuah  ilustrasi tentang perilaku sehari-hari, peserta didik dapat menyimpulkan tugas-

tugas Malaikat 

VII 
C2 

  
o Disajikan tabel nama dan tugas malaikat, peserta didik dapat menghubungkan nama dan tugas 

malaikat dengan tepat 

VII 
C6 

  o Disajikan dalil dari Q.S Al-Anbiya (21): 20, peserta didik dapat menyimpulkan sifat Malaikat VII C5 



berdasarkan ayat tersebut. 

  
o Disajikan tabel perilaku sehari-hari, peserta didik dapat mengkategorikan perilaku yang 

mencerminkan beriman kepada Malaikat Izrail dan Mikail 

VII 
C6 

  
o Disajikan pernyataan tentang tugas Malaikat, peserta didik dapat menentukan Malaikat yang 

mempunyai tugas tersebut 

VII 
C3 

  
o Disajikan beberapa pernyataan tentang perilaku seorang pelajar, peserta didik dapat memilih hikmah 

beriman kepada Malaikat 

VII 
C5 

6 

Memahami makna hormat dan 

patuh kepada orang tua dan guru, 

dan empati terhadap sesama 

o Disajikan sebuah pernyataan tentang perilaku terpuji kepada orang tua, peserta didik dapat 

menentukan berbuat kebaikan kepada orang tua secara bahasa 

VII C3 

  
o Disajikan beberapa pernyataan tentang perilaku sehari-hari, peserta didik dapat menemukan cara 

seorang anak menghormati kedua orang tua 

VII C4 

  
o Disajikan sebuah tabel tentang perilaku seseorang anak, peserta didik dapat mengkategorikan 

perilaku yang harus dilakukan ketika orang tua meninggal dunia 

VII C6 

  
o Disajikan sebuah pernyataan tentang rezeki seorang anak, peserta didik dapat menyimpulkan 

hikmah menghormati dan patuh kepada orang tua. 

VII C2 

  
o Disajikan sebuah tabel tentang perilaku siswa di sekolah, peserta didik dapat menentukan perilaku 

berbakti terhadap guru 

VII C3 

  
o Disajikan sebuah pernyataan tentang keteladanan seorang guru, peserta didik dapat menyimpulkan 

hikmah menghormati dan patuh kepada guru 

VII C4 

  
o Disajikan sebuah pernyataan tentang sikap empati terhadap sesama, peserta didik dapat menjelaskan 

makna dari empati terhadap sesama 

VII C1 

  
o Disajikan sebuah ilustrasi perilaku sehari-hari, peserta didik dapat menentukan contoh perilaku 

empati terhadap sesama 

VII C4 

  
o Disajikan sebuah tabel tentang sikap empati, peserta didik dapat memilih hikmah sikap empati 

terhadap sesama 

VII C5 

7 
Memahami makna cerdas, 

berkemajuan, dan kompetitif 

o Disajikan sebuah pernyataan tentang cerdas, berkemajuan, dan kompetitif, peserta didik dapat 

menentukan makna cerdas, berkemajuan, dan kompetitif 

VII C3 

  
o Disajikan sebuah pernyataan tentang tingkatan kecerdasan seseorang, peserta didik dapat 

mengkategorikan tingkatan kecerdasan manusia 

VII C6 

  
o Disajikan sebuah tabel perilaku yang mencerminkan sikap cerdas, peserta didik dapat memilih cirri-

ciri perilaku cerdas 

VII C5 

  
o Disajikan sebuah ilustrasi tentang perilaku sehari-hari, peserta didik dapat menyimpulkan perilaku 

yang mencerminkan sikap berkemajuan 

VII C4 

  
o Disajikan sebuah pernyataan tentang Islam berkemajuan, peserta didik dapat menemukan pondasi 

Islam berkemajuan sebagai karakter Muhammadiyah 

VII C4 

  
o Disajikan sebuah ilustrasi perilaku sehari-hari, peserta didik dapat menyimpulkan perilaku 

kompetitif  

VII C4 



  
o Disajikan sebuah pernyataan tentang perilaku cerdas, berkemajuan, dan kompetitif, peserta didik 

dapat memilih hikmah perilaku  cerdas, berkemajuan, dan kompetitif 

VII C5 

 


