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Pendidikan Agama Islam
dan Budi Pekerti

Buku teks siswa ini merupakan kumpulan meteri kelas X yang diturunkan dari 
Permendikbud No. 69 dan 70 Tahun 2013 tentang Struktur Kurikulum untuk SMA 
dan SMK. Materi dalam buku ini terdiri dari lima aspek Mata Pelajaran PAI dan Budi 
Pekerti yaitu: Aspek Al-Qur'an, Aspek Akidah/Keimanan, Aspek Akhlak, Aspek 
Fikih/Ibadah, dan Aspek Sejarah Peradaban Islam/Tarikh. Semua meteri tersebut 
disusun ke dalam dua belas bab dengan enam bab di semester I dan enam bab di 
semester II.

Buku ini disusun sebagai bahan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 
kurikulum 2013. Isi buku mengacu kepada kompetensi dasar (KD) yang ada dalam 
struktur kurikulum Pendidikan Agama Islam untuk jenjang SMA dan SMK. Selain itu, 
juga diperkaya dengan materi yang terkait dengan muatan Kl dan KD pada jenjang 
SMA dan SMK.

Penyajian materi dalam buku dibuat sedemikian rupa agar mudah dipelajari dan 
dipahami oleh peserta didik. Sistematika penyusunan dilakukan secara terintegrasi 
ke dalam setiap bab yang ada dalam buku Ini. Dalam setiap bab buku ini memuat 
materi yang terbagi dalam :

1. Membuka Relung Kalbu; yaitu menyajikan materi yang berisi ajakan kepada 
peserta didik agar mampu memikirkan dan merenungi segala fenomena yang 
ada di sekitarnya yang sesuai dengan materi pokok yang dipelajari. (Domain 
Sikap Spiritual/KI 1)

2.  Mengkritisi Sekitar Kita; yaitu mengajak peserta didik agar memikirkan sekaligus 
memberikan sebuah solusi dari permasalahan yang ada di sekitar 
lingkungannya. (Domain Sikap Sosial/KI 2)

3.  Khazanah Peserta Didik; yaitu memuat materi pokok atau materi esensial yang 
akan dipelajari sesuai dengan isi bab dalam buku. (Domain Pengetahuan/KI 3)

4.  Menerapkan Perilaku Mulia; yaitu sebagai bentuk a�rmasi terhadap materi yang 
telah dipelajari pada bagian Memperkaya Khazanah Peserta Didik. (Domain 
Keterampilan/KI 4)

5. Rangkuman; berisi tentang ringkasan materi yang telah dipelajari pada bab 
bagian sebelumnya.

6. Evaluasi; yang berisi tentang uji pemahaman dan keterampilan siswa terkait 
dengan materi pokok atau materi esensial yang telah dipelajari.
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