
1. AQIDAH

Tujuan:
Anak dapat mengenal Allah dan meyakini adanya Allah, rububiyahNya, uluhiyahNya, dan asma wa 
sifatNya, melalui pengenalan terhadap kalimat tauhid, kalimat thayyibah, dan rukun iman

No. Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Penilaian

BM K C B SB

1 Mengetahui 3 landasan 
aqidah

1. Mengetahui dimana 
Allah?

2. Mengetahui siapa 
Rabbmu?

3. Mengetahui siapa 
Nabimu?

4. Mengetahui apa 
agamamu?

5. Mengetahui apa kitab 
sucimu?

6. Menyebutkan macam-
macam ciptaan Allah

7. Menyebutkan beberapa 
nama dan sifat Allah

8. Mengetahui bahwa 
manusia wajib beribadah 
hanya pada Allah

9. Mengetahui bahwa 
manusia wajib mentaati dan 
mencontoh Rasulullah

10. Mengetahui bahwa tidak 
ada sesembahan yang benar 
kecuali Allah

11. Mengetahui bahwa tidak 
ada contoh (panutan) yang 
paling baik kecuali 
Rasulullah

12. Mengetahui bahwa 
agama yang benar adalah 
islam

2 Mengetahui kalimat tauhid 1. Melafadzkan kalimat “laa 
ilaaha illallah”

2. Melafadzkan kalimat 
syahadatain

3. Mengetahui makna 
kalimat “laa ilaaha illallah”



4. Mengetahui makna 
syahadatain

5. Menunjukkan contoh 
sesembahan yang bathil 
selain Allah

5. Menunjukkan contoh 
panutan yang bathil selain 
Rasulullah

3 Mengetahui kalimat-kalimat 
thayyibah

1. Menghapalkan kalimat 
thayyibah: syahadat, 
ta'awudz, basmalah, tahlil, 
tahmid, takbir, tasbih, istirja' 
dan terbiasa 
mengucapkannya

2. Mengetahui makna 
kalimat thayyibah: syahadat, 
ta'awudz, basmalah, tahlil, 
tahmid, takbir, tasbih, istirja'

3. Menunjukkan ciptaan 
Allah yang indah, besar, dan 
mengagumkan

4. Mengungkapkan perasaan 
dengan mengucapkan 
kalimat thayyibah

5. Membiasakan 
mengucapkan basmallah 
ketika hendak melakukan 
kegiatan

6. Membiasakan 
mengucapkan kalimat istirja' 
ketika jatuh, atau 
mendapatkan musibah

7. Membiasakan 
mengucapkan kalimat 
tahmid ketika mendapat 
nikmat/rahmat Allah

8. Membiasakan 
mengucapkan kalimat tasbih 
ketika melihat sesuatu yang 
megagumkan

4 Mengenal rukun iman 1. Menghapal rukun iman

2. Mengetahui arti malaikat, 
Rasul/nabi, hari kiamat, dan 
takdir

3. Mengetahui macam-
macam tauhid (rububiyah, 
uluhiyah, asma wa sifat)



4. Menyebutkan nama-nama 
malaikat dan tugasnya

5. Mengetahui sifat/ciri-ciri 
malaikat

6. Menyebutkan nama-nama 
Nabi dan mengetahui 
tugasnya

7. Menyebutkan nama-nama 
kitab Allah yang diturunkan 
pada NabiNya

8. Mengenal kejadian hari 
kiamat dan mengetahui 
tanda-tandanya

9. Mengenal tentang surga 
dan neraka, pahala dan dosa

10. Mengetahui sebab-sebab 
yang bisa mengantarkan ke 
surga dan neraka

11. Mengenal iman kepada 
takdir yang baik dan buruk 
dan menunjukkan dalam 
contoh kehidupan nyata

12. Mengenal hal-hal dan 
kisah-kisah penyubur iman

5 Mengenal Allah melalui 
nama dan sifat

1. Mengetahui nama dan 
sifat Allah dari al qur'an dan 
hadits shahih

2. Menghapalkan nama dan 
sifat Allah beserta artinya

3. Menunjukkan contoh 
sederhana bahwa Allah 
memiliki sifat Ar Rahman, 
Ar Rahim, As Sami', Al 
Bashir, Al 'Aziz, Al Hakim, 
Al Kholiq, Al 'Alim, Ar 
Roziq, Al Ghoniy, dll

4. Menggunakan nama dan 
sifat Allah dalam doa

Keterangan:
BM : Belum Muncul
K : Kurang
C : Cukup
B : Baik
SB : Sangat Baik


