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KATA PENGANTAR

Bismillahirrah manirrah im

Puji syukur al-h amdulillah kehadlirat Allah Swt., yang menciptakan, mengatur dan 
menguasai seluruh makhluk di dunia dan akhirat. Semoga kita senantiasa mendapatkan 
limpahan rahmat dan ridha-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada 
Rasulullah Muhammad Saw., beserta keluarganya yang telah membimbing manusia untuk 
meniti jalan lurus menuju kejayaan dan kemuliaan.

Fungsi pendidikan agama Islam untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman 
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga 
kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama, dan ditujukan untuk 
berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan 
nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan 
seni.

Untuk merespons beragam kebutuhan masyarakat modern, seluruh elemen dan komponen 
bangsa harus menyiapkan generasi masa depan yang tangguh melalui beragam ikhtiar 
komprehensif. Hal ini dilakukan agar seluruh potensi generasi dapat tumbuh kembang menjadi 
hamba Allah yang dengan karakteristik beragama secara baik, memiliki cita rasa religiusitas, 
mampu memancarkan kedamaian dalam totalitas kehidupannya. Aktivitas beragama bukan 
hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat dengan mata, tetapi juga 
aktivitas yang tidak tampak yang terjadi dalam diri seseorang dalam beragam dimensinya.

Sebagai ajaran yang sempurna dan fungsional, agama Islam harus diajarkan dan diamalkan 
dalam kehidupan nyata, sehingga akan menjamin terciptanya kehidupan yang damai dan 
tenteram. Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan layanan pendidikan Islam di Madrasah, 
ajaran Islam yang begitu sempurna dan luas perlu dikemas menjadi beberapa mata pelajaran 
yang secara linear akan dipelajari menurut jenjangnya.

Pengemasan ajaran Islam dalam bentuk mata pelajaran di lingkungan Madrasah 
dikelompokkan sebagai berikut; diajarkan mulai jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah 
Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Ilmu-ilmu Sosial, Ilmu-ilmu Bahasa dan Budaya, serta Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) 
meliputi; a) Al-Qur’an-Hadis b) Akidah Akhlak c) Fikih d) Sejarah Kebudayaan Islam. Pada 
jenjang Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan dikembangkan kajian khusus 
mata pelajaran yaitu: a) Tafsir-Ilmu Tafsir b) Hadis-Ilmu Hadis c) Fikih-Ushul Fikih d) Ilmu 
Kalam dan e) Akhlak. Untuk mendukung pendalaman kajian ilmu-ilmu keagamaan pada 
peminatan keagamaan, peserta didik dibekali dengan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 
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(SKI) dan Bahasa Arab.
Sebagai panduan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 di Madrasah, Kementerian Agama 

RI telah menyiapkan model Silabus Pembelajaran PAI di Madrasah dan menerbitkan Buku 
Pegangan Siswa dan Buku Pedoman Guru. Kehadiran buku bagi siswa ataupun guru menjadi 
kebutuhan pokok dalam menerapkan Kurikulum 2013 di Madrasah.

Sebagaimana kaidah Ushul Fikih, mālā yatimmu al-wājibu illā bihī fahuwa wājibun, (Suatu 
kewajiban tidak menjadi sempurna tanpa adanya hal lain yang menjadi pendukungnya, maka 
hal lain tersebut menjadi wajib). Atau menurut kaidah Ushul Fikih lainnya, yaitu al-amru bi 
asy-syai’i amrun bi wasāilihī (Perintah untuk melakukan sesuatu berarti juga perintah untuk 
menyediakan sarananya).

Perintah menuntut ilmu berarti juga mengandung perintah untuk menyedikan sarana 
pendukungnya, salah satu diantaranya Buku Ajar. Karena itu, Buku Pedoman Guru dan Buku 
Pegangan Siswa ini disusun dengan Pendekatan Saintifik, yang terangkum dalam proses 
mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan.

Keberadaan Buku Ajar dalam penerapan Kurikulum 2013 di Madrasah menjadi sangat 
penting dan menentukan, karena dengan Buku Ajar, siswa ataupun guru dapat menggali 
nilai-nilai secara mandiri, mencari dan menemukan inspirasi, aspirasi, motivasi, atau bahkan 
dengan buku akan dapat menumbuhkan semangat berinovasi dan berkreasi yang bermanfaat 
bagi masa depan.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan cetakan pertama, tentu masih terdapat 
kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu sangat terbuka untuk terus-menerus dilakukan 
perbaikan dan penyempurnaan. Kami berharap kepada berbagai pihak untuk memberikan 
saran, masukan dan kritik konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa-masa 
yang akan datang.

Atas perhatian, kepedulian, kontribusi, bantuan dan budi baik dari semua pihak yang 
terlibat dalam penyusunan dan penerbitan buku-buku ini, kami mengucapkan terima kasih. 
Jazākumullah Khairan Kaśīran.

Jakarta, 02 April 2014
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Nur Syam
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
nomor 158 tahun 1987 dan nomor 0543/b/u/1987.

1. KONSONAN

No Arab Nama Latin No Arab Nama Latin

1 ا Alif a 16 ط Tạ’ t ̣

2 ب Ba’ b 17 ظ Zạ’ z ̣

3 ت Ta’ t 18 ع ‘Ayn ‘

4 ث S a’ sׂ 19 غ Gain g

5 ج Jim j 20 ف Fa’ f

6 ح Hạ’ h ̣ 21 ق Qaf q

7 خ Kha’ kh 22 ك Kaf k

8 د Dal d 23 ل Lam l

9 ذ Z al zׂ 24 م Mim m

10 ر Ra’ r 25 ن Nun n

11 ز Za’ z 26 و Waw w

12 س Sin s 27 ه  Ha’ h

13 ش Syin sy 28 ء Hamzah ‘

14 ص Sạd s ̣ 29 ى Ya’ y

15 ض Dạd ̣ d ̣
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2.  VOKAL ARAB

a. Vokal Tunggal (Monoftong)

______َ___ a َكتََب Kataba

--------ِ------ i ُسئَِل Suila

--------ُ------ u يَْذَهُب Yazׂabu

b. Vokal Rangkap (Diftong)

ا ـَ ــ َكيَْف Kaifa

ــــي َحْوَل Hạula

c. Vokal Panjang (Mad)

ا ـَ ــ ā قال Qāla

ــــي ī قيل Qīla

ــو ū يقول Yaqūlu

3.  TA’ MARBUTAH

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah yang hidup atau berharakat fathah, kasrah, atau dammah ditransliterasikan 

adalah “ t “.
2. Ta’ marbutah yang mati atau yang mendapat harakat sukun ditransliterasikan dengan 

“ h ”.
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PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Untuk mengoptimalkan penggunaan buku ini, perhatikan penahapan berikut ini:
• Bacalah bagian pendahuluan untuk memahami konsep utuh mata pelajaran Ilmu Hadis, 

kompetensi inti, kompetensi dasar dalam kerangka kurikulum 2013.
• Tiap bab terdiri atas: kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, proses 

pembelajaran, penilaian, remedial, pengayaan dan interaksi guru dengan orang tua.
• Penomoran kompetensi inti dan kompetensi dasar tidak berurutan, hal itu menyesuaikan 

dengan tahap pencapaian kompetensi dasar.
• Guru mendorong siswa untuk memperhatikan kolom-kolom pada buku pelajaran siswa 

sehingga menjadi fokus perhatian siswa.

Kolom-kolom di buku siswa tersebut adalah sebagai berikut:
• Mari mengamati: untuk menguatkan siswa agar dapat mewujudkan pengetahuan ke dalam 

perilaku sehari-hari.
• Ayo bertanya: untuk memotifasi siswa untuk menghubungkan antara materi dengan 

pengalaman pribadinya.
• Eksplorasi: untuk menggali pengetahuan melalui sumber-sumber baik berupa buku teks, 

guru, diskusi dengan teman, dan lain-lain.
• Asosiasi: merenungkan hasil belajar siswa dan membandingkannya dengan pengalaman 

pribadi siswa.
• Mengkomunikasikan: untuk mendorong siswa menyampaikan ide-idenya yang berkaitan 

dengan materi.
•     Uji Kompetensi: untuk mengukur penguasaan siswa terhadap materi yang dibahas
• Tugas: untuk membiasakan siswa dalam mengamalkan pengetahuannya dalam kehidupan 

sehari-hari.

Dalam proses pembelajaran ada dua tahapan yaitu:
• Tahap persiapan berisi tentang upaya guru dalam mengkondisikan dan melatih siswa dalam 

membiasakan nilai-nilai yang baik, selain itu juga guru menyampaikan kompetensi inti, 
kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan model-model pembelajaran secara teknis yang 
akan diterapkan dalam membahas materi.

• Tahap pelaksanaan tercantum dua model pembelajaran; yang model pertama cocok untuk 
diterapkan di awal pertemuan dalam bab dan model kedua untuk kelanjutan pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya.

• Contoh-contoh model penilaian ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, serta tugas siswa 
yang dapat dikembangkan oleh guru.

Dalam  pelaksanaannya  guru  sangat  mungkin  untuk  melakukan  pengembangan  yang  
disesuaikan dengan potensi siswa, sumber belajar, dan lingkungan.
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PENDAHULUAN

A.  Maksud dan Tujuan Mata Pelajaran Ilmu Hadis kelas X 

 Pengertian
 Ilmu hadis merupakan ilmu pengetahuan dalam agama Islam yang mengkaji kebenaran 

hadis yang merupakan dalil ajaran Islam. 
 Mata pelajaran Ilmu Hadis termasuk mata pelajaran kelompok C (peminatan) pada 

Madrasah Aliyah (MA) Program Keagamaan.

 Tujuan
• Mata pelajaran Ilmu Hadis kelas X di Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu-Ilmu Agama, 

sebagai mata pelajaran peminatan yang bertujuan untuk:
• Meningkatkan kemampuan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman siswa  

tentang hadis sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah 
SWT, serta berakhlak mulia dan bijaksana dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara.

•     Mengenalkan sumber ajaran atau hukum Islam kepada siswa dalam melaksanakan 
ajaran atau hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun 
sebagai anggota masyarakat.

 Ruang Lingkup
Ruang lingkup mata pelajaran Ilmu Hadis di Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu-Ilmu 

Agama kelas X sebagai mata pelajaran peminatan meliputi bidang Ilmu Hadis yang  
meliputi: Pengertian  ilmu hadis.
•     Sejarah pemeliharaan dan kodifikasi hadis
•     Sejarah hadis masa sahabat
•     Biografi para pentakhrij hadis.
•     Kedudukan dan fungsi hadis
•     Kita-kitab hadis Mu’tabarah.
•     Pengelompokkan kitab hadis.
•     Mengenal Takhrij Hadis
•     Tah ammul wa al-'Ada' al-H adiŝ
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B.   Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah

Setelah menjalani proses pembelajaran secara integral, lulusan Madrasah Aliyah 
diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut;

Madrasah Aliyah

Dimensi Kualifikasi Kemampuan

Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap  orang beri-
man, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan ber-
tanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

Pengetahuan
Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 
dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak 
fenomena dan kejadian.

Keterampilan Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan 
kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengem-
bangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

C.  Proses Pembelajaran

 Pelaksanaan Pembelajaran
 Pelaksanaan  pembelajaran  merupakan  implementasi  dari  Rencana  Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.

Kegiatan Pendahuluan
Setiap melaksanakan kegiatan pendahuluan, pendidik selalu melaksanakan kegiatan:
•     Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;
• Memberi motivasi belajar siswa   secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi 
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ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan 
lokal, nasional dan internasional;

• Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari;

• Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan
•     Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai  dengan silabus.

 Kegiatan Inti  Pembelajaran
 Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan mata 
pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/
atau inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan 
karya berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan 
karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.
 

 Sikap
 Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses 

afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. 
Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong 
siswa  untuk melakuan aktivitas tersebut.

 Pengetahuan

 Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, 
menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteritik aktivititas belajar dalam 
domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam 
domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan 
tematik  sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan/penelitian 
(discovery/inquiry learning). Untuk mendorong siswa menghasilkan karya kreatif dan 
kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan menggunakan pendekatan 
pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based 
learning).

 Keterampilan
 Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, 

menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan subtopik) mata pelajaran yang 
diturunkan dari keterampilan harus mendorong siswa untuk melakukan proses pengamatan 
hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan 
pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan ataupun penelitian 
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(discovery/inquiry learning) dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis 
pemecahan masalah (project based learning).

 Kegiatan Penutup
 Dalam kegiatan penutup, pendidik bersama siswa baik secara individual maupun 

kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi:
• Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk 

selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung 
dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung;

•     Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
• Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual 

maupun kelompok; dan
•     Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

Pembelajaran PAIKEM diperlihatkan dengan berbagai kegiatan yang terjadi selama 
proses pembelajaran di kelas. Pada saat yang sama, gambaran tersebut menunjukkan 
kemampuan yang perlu  dikuasai guru untuk menciptakan keadaan tersebut. Berikut 
adalah tabel beberapa contoh kegiatan KBM dan kemampuan guru yang bersesuaian.

Dimensi Kualifikasi Kemampuan

Guru merancang dan men-
gelola kegiatan pembelaja-
ran yang mendorong siswa 
untuk berperan aktif dalam 
pembelajaran

Guru melaksanakan KBM dalam kegiatan yang 
beragam, misalnya:
•     Mencari informasi
•     Diskusi kelompok
•     Memecahkan masalah
•     Menulis laopran / essay
•     Berkunjung keluar kelas

Guru menggunakan alat 
bantu dan sumber yang 
beragam.

Sesuai materi pembelajaran, guru menggunakan, 
misalnya:
•     Alat yang tersedia atau yang dibuat sendiri
•     Gambar
•     Multi Media
•     Studi kasus
•     Nara sumber
•     Lingkungan



5Hadis-Ilmu Hadis Kurikulum 2013

Guru memberi 
kesempatan kepada siswa 
untuk mengembangkan 
keterampilan

Memberi kesempatan atau tugas kepada siswa untuk:
• Melakukan percobaan, pengamatan, atau 

wawancara
• Mengumpulkan data/jawaban dan mengolahnya 

sendiri
• Menarik kesimpulan
• Memecahkan masalah, mencari rumus sendiri.
• Menulis laporan hasil karya dengan kata-kata 

sendiri.

Guru memberi kesem- pa-
tan kepada siswa untuk 
mengung-kapkan gagasan-
nya sendiri secara lisan 
atau tulisan

Melalui:
a Diskusi
b.    Lebih banyak pertanyaan terbuka 
c.    Karya tulis

Guru menyesuaikan ba- 
han dan kegiatan bela-
jar dengan kemampuan 
peserta didik

• Peserta didik dikelompokkan sesuai dengan 
kemampuan (untuk kegiatan tertentu)

• Bahan pelajaran disesuaikan dengan kemampuan 
kelompok tersebut.

• Peserta didik diberi tugas perbaikan atau 
pengayaan

Guru mengaitkan pembe-
lajaran dengan pengala-
man siswa sehari-hari.

• Siswa menceritakan atau memanfaatkan 
pengalamannya sendiri.

• Siswa menerapkan hal yang dipelajari dalam 
kegiatan sehari-hari

Menilai Pembelajaran dan 
kemajuan belajar siswa 
secara terus- menerus

a.  Guru memantau kegiatan dan kerja siswa 
b.    Guru memberikan umpan balik

 
D.   Penilaian Hasil dan Proses Pembelajaran

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (authentic 
assesment) yang menilai kesiapan siswa, prilaku siswa dalam pembelajaran dan di luar 
pembelajaran, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen 
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tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa atau bahkan 
mampu menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) dan dampak pengiring 
(nurturant effect) dari pembelajaran.

Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh pendidik  untuk merencanakan program 
perbaikan (remedial), pengayaan (enrichment), atau pelayanan konseling. Selain itu,  hasil 
penilaian otentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran 
sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan 
saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat: angket, observasi, catatan anekdot, 
dan refleksi. Sedangkan penilaian yang mengacu pada hasil pembelajaran dilakukan 
setiap selesai pembelajaran satu kompetensi dasar.

a).  Prinsip dan Pendekatan Penilaian
Penilaian hasil belajar siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan 

pada prinsip- prinsip sebagai berikut.
• Objektif, berarti penilaian berbasis pada standar penilaian dan tidak dipengaruhi 

faktor subjektivitas penilai.
• Terpadu,  berarti  penilaian  oleh  pendidik  dilakukan  secara  terencana,  menyatu  

dengan  kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara  berkesinambungan.
• Ekonomis, berarti penilaian yang dilakukan efisien dan efektif dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporannya.
• Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan 

keputusan dapat diakses oleh semua pihak.
• Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal 

madrasah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya.
•     Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi siswa dan pendidik.

b).  Ruang Lingkup, Teknik, dan Instrumen Penilaian
•     Ruang Lingkup Penilaian
 Penilaian hasil belajar siswa mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk 
menentukan posisi relatif setiap siswa terhadap standar yang telah ditetapkan. 
Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran/
kompetensi muatan/kompetensi program, dan proses.

•     Teknik dan Instrumen Penilaian
 Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan sebagai berikut.
•     Penilaian kompetensi sikap
 Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, 
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penilaian “teman sejawat” (peer evaluation) oleh siswa dan jurnal. Instrumen yang 
digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik adalah 
daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik, sedangkan pada 
jurnal berupa catatan pendidik.

• Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan 
dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 
menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku siswa yang 
diamati langsung oleh pendidik saat proses pembelajaran.

• Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta siswa untuk 
mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian 
kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri yang berisi 
ceklis aspek kepribadian.

• Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 
siswa untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang 
digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik yang berisi cheklis tentang 
aspek yang dinilai.

• Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi 
hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan siswa yang berkaitan dengan 
sikap dan perilaku.

•     Penilaian Kompetensi Pengetahuan
 Pendidik menilai kompetensi pengetahuan yang dicapai siswa melalui tes tulis, tes 

lisan, dan penugasan. Sebelum melaksanakan penilaian kompetensi pengetahuan, 
pendidik telah menyiapkan instrumen penilaian yang meliputi; 1) Instrumen tes 
tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, 
dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran. 2) Instrumen tes 
lisan berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada siswa berserta pedoman 
penskoranya. 3) Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau projek yang 
dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas yang 
akan dikerjakan peserta didik.

•     Penilaian Kompetensi Keterampilan
 Untuk mengetahui kompetensi keterampilan, seorang pendidik harus menilai 

kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut 
siswa mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes 
praktik, projek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar 
cek atau skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi rubrik.

 Adapun penjelasan masing-masing instrument penilaian keterampilan yaitu: 1) Tes 
praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu 
aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. 2) Projek adalah tugas-
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tugas belajar (learning tasks) yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan 
pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. 3) Penilaian portofolio 
adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya siswa 
dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif-integratif untuk mengetahui minat, 
perkembangan, prestasi, dan/atau kreativitas siswa dalam kurun waktu tertentu. 
Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian siswa 
terhadap lingkungannya.

 Instrumen penilaian kompetensi keterampilan harus memenuhi  persyaratan berikut 
yaitu: 1)substansi yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai; 2) konstruksi 
yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan; 
dan 3) penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan 
tingkat perkembangan peserta didik.

 

E.   Struktur Kurikulum Hadis

 Mata pelajaran Hadis untuk kelas X memiliki 4 Kompetensi Inti (KI) yang dijabarkan ke 
dalam 34 Kompetensi Dasar (KD) sebagai berikut :

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Semester Gasal

Kelas X Semester Ganjil

Dimensi Kualifikasi Kemampuan

1.   Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya

1.1 Meyakini kedudukan hadis sebagai 
sumber hukum Islam yang kedua setelah 
Al-Qur’an

1.2 Meyakini keaslian hadis yang telah 
dibenarkan oleh para ulama hadis dahulu 
dan menjadikannya sebagai  hujjah dalam 
menentukan hukum syar‘i sehari-hari.

1.3 Menerima pendapat-pendapat ulama 
terpercaya dalam meneliti hadis yang 
dijadikan hujjah sehari-hari

1.4 Berkomitmen untuk menggunakan hadis 
sebagai sumber ajaran agama Islam yang 
kedua sebagai implikasi dari kepercayaan 
terhadap para pentakhrij hadis.
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2.    Menghayati dan mengamal-
kan  perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerja sama, toleran, 
damai) santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia.

2.1 Membiasakan diri berpikir kritis sebagai 
implikasi dari materi ilmu hadis

2.2 Merefleksikan perilaku semangat dan 
objektif dalam meneladani kejujuran para  
muhaddisin

2.3 Membiasakan mengoleksi hadis yang 
benar sebagai perwujudan dari spirit para  
muhaddisin

2.4 Membiasakan perilaku adil dan jujur 
dalam menyampaikan berita setelah 
mempelajari perilaku para  muhaddisin

3.     Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian  
yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah.

3.1 Memahami pengertian dan macam-macam 
ilmu hadis

3.2 Mengetahui sejarah pemeliharaan dan 
pembukuan hadis

3.3 Mengetahui sejarah singkat para sahabat 
yang banyak meriwayatkan hadis (Abu 
Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah 
bin Umar, Abdullah bin Amru bin Ash, 
Abdullah bin Abbas, dan Aisyah)

3.4 Mengetahui sejarah singkat para pen- 
takhrij hadis yang dikenal sebagai penulis 
al-Kutub at-Tis‘ah al-Mu‘tabarah. (al-
Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmizi, 
an-Nasa’i, Ibnu Majah, Malik bin Anas, 
Ahmad bin Hanbal, dan ad-Darimi).
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4.    Mengolah, menalar, dan 
menyaji dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan

4.1 Menunjukkan contoh kitab hadis dirayah 
dan riwayah.

4.2 Menceritakan kondisi hadis pada zaman 
Nabi, Khulafa’u ar-Rasyidin, Tabiin, dan 
masa tadwin. 

4.3 Menceritakan riwayat kehidupan para 
sahabat yang bayak meriwayatkan hadis.

4.4 Menceritakan kisah ulama hadis yang 
mentakhrij hadis. 

Kelas X Semester Genap

Dimensi Kualifikasi Kemampuan

1.   Menghayati dan mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya

1.1. Menghayati fungsi dan nilai-nilai ajaran 
hadis

1.2. Meyakini kedudukan kitab hadis 
mu’tabarah sebagai sumber ajaran 
agama Islam yang kedua

1.3. Menghayati pengelompokan jenis kitab 
hadis

1.4. Meyakini kebenaran hadis yang telah 
ditakhrij.

1.5. Menghayati prinsip-prinsip muhaddisin 
dalam hal sikap jujur dan adil

2.   Menghayati dan mengamalkan  
perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerja sama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai

2.1 Membiasakan diri untuk menggunakan 
hadis sebagai dasar hukum dalam 
kehidupan sehari-hari

2.2 Membiasakan sikap selektif dalam 
memanfaatkan kitab hadis yang akan 
dijadikan rujukan hukum syar’i
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      permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia.

2.3 Membiasakan sikap kritis terhadap 
kualitas hadis yang digunakan sebagai 
dasar hukum syar’i.

2.4 Memperbaiki perilaku sehari-hari 
dengan berpijak pada hadis yang dapat 
dijadikan hujjah

2.5 Membiasakan menyampaikan berita 
sesuai dengan sumber aslinya (jujur)

3.   Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan 
rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, tehnologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah.

3.1 Memahami kedudukan hadis dan 
fungsinya dalam menentukan hukum 
syar‘i

3.2 Mengenal macam-macam kitab hadis 
al-mu‘tabarah

3.3 Menganalisis pengelompokkan jenis 
kitab hadis

3.4 Memahami cara-cara sederhana  men- 
takhrij hadis

3.5 Memahami Tah ammul wa al-Ada’ al-
H adiŝ.

4.    Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan 
metoda sesuai kaidah keilmuan.

4.1. Menceritakan fungsi dan kedudukan 
hadis dalam kehidupan sehari-hari

4.2. Memperesentasikan karakteristik jenis-
jenis kitab hadis yang mu‘tabarah

4.3. Mendemonstrasikan kegunaan kitab 
hadis dalam kehidupan sehari-hari 

4.4. Mempraktikkan (takhrij) dengan cara 
mencari hadis dari kitab hadis al-
mu’tabarah 

4.5. Mensimulasikan sanad berdasarkan 
teori Tah ammul wa al-Ada’ al-H adiŝ.
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Kompetensi Inti pada kurikulum Ilmu Hadis terdiri dari 4 kompetensi. KI 1 berkaitan 
dengan sikap terhadap al-Khaliq ( Tuhan Yang Maha Esa) atau sikap spiritual, KI 2 terkait 
dengan karakter diri dan sikap social, KI 3 terkait dengan pengetahuan tentang materi ajar 
atau aspek kognitif, dan KI 4 terkait dengan penyajian pengetahuan dan ketrampilan.

KI 1, KI 2 dan KI 3 tidak diajarkan secara langsung (direct teaching) tetapi dikembangkan 
dan ditumbuhkan melalui proses pembelajaran secara tidak langsung (indirect teaching) pada 
setiap materi pokok yang ada pada KI 3.

Ilmu Hadis kelas X semester gasal yang berorientasi pada 17 KD dan semester genap 
yang berorientasi pada 17 KD tersebut dipetakan sebagaimana berikut:

Kelas X Semester Gasal

BAB KI KD INDIKATOR TUJUAN 
PEMBELAJARAN

Bab 1
Ilmu hadis

KI-1, 
KI-2, 
KI-3,
KI-4

1.1.
2.1.
3.1.
4.1

Peserta didik mampu :
1. Menjadikan hadis 

sebagai sumber hukum 
Islam

2. Menjelaskan pengertian 
hadis dengan benar.

3. Menyebutkan macam- 
macam ilmu hadis 
dengan tepat

Peserta didik dapat :
• Memedomani hadis 

sebagai sumber hukum 
Islam

•  Menjelaskan pengertian 
ilmu hadis

•  Menjelaskan macam- 
macam ilmu hadis

4.    Membedakan 
antara ilmu hadis 
dirayah dengan 
ilmu hadis   riwayah 
mengidentifkikasi 
kitab hadis dirayah 
berikut penyusunnya 
menyebutkan nama- 
nama kitab hadis 
riwayah berikut 
penyusunnya 
mendemonstrasikan 
semangat ulama hadis

•  Menyebutkan manfaat 
mempelajari ilmu hadis

•  Menunjukkan contoh 
kitab-kitab hadis 
dirāyah  dan riwāyah
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Bab 2
Sejarah 
pemeli-

haraan dan 
kodifikasi 

hadis

KI-1, 
KI-2, 
KI-3,
KI-4

1. Peserta didik 
mengaplikasikan hadis 
dalam kehidupan 
sehari-hari

2.  Berpikir kritis dan 
selektif

3.  Menjelaskan sejarah 
pemeliharaan hadis

4.  Menjelaskan sejarah 
kodifikasi hadis

5. Menyebut tahapan 
kodifikasi hadis

Peserta didik dapat :
• Menjadikan hadis 

sebagai sumber hukum 
Islam

• Mendemonstrasikan 
berpikir kritis dan 
selektif

• Menjelaskan sejarah 
pemeliharaan hadis

• Menjelaskan sejaran 
kodifikasi hadis

• Menyebutkan tahapan 
kodifikasi hadis

Bab 3
Sejarah 

tokoh hadis 
masa 

sahabat

KI-1, 
KI-2, 
KI-3,
KI-4

1.2.
1.4.
3.3.
4.3.
4.4.

1. Peserta didik  mampu:
2. Meyakini keaslian 

hadis
3. Menjadikan hadis 

sebagai hujjah dalam 
hukum Islam

4.  Menjelaskan biografi 
tokoh hadis masa 
sahabat

• Peserta didik  dapat :
• Meyakini keaslian 

hadis
• Mendemonstrasikan 

penggunaan hadis 
dalam kehidupan 
sehari-hari

• Menjelaskan sejarah 
biografi bendaharawan 
hadis masa sahabat

5. Mmenghafalkan 
biografi masing-masing 
tokoh hadis masa 
sahabat

6.  Mampu 
mengidentifikasi tokoh 
hadis masa sahabat

7.  Mampu meneladani 
tokoh hadis dalam 
kehidupan sehari-hari

•  Menghafalkan biografi 
masing-masing 
bendaharawan hadis 
masa sahabat

•      Meneladani  ulama 
hadis dalam kehidupan 
sehari-hari
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Bab4
Biografi 
para pen-

takhrij 
hadis 

KI-1, 
KI-2, 
KI-3,
KI-4

2.2.
2.3.
3.3.
4.3.
4.4.

1.   Pesera didik mampu:
2. Meneladani semangat 

dan obyektif 
muhaddisin

3.    Menjelaskan sejarah 
biografi pentakhrij 
hadis

4.  Menghafal nama 
pentakhrij hadis

5.   Mengidentifikasi para 
pentakhrij hadis

6.  Meneladani dalam 
kehidupan sehari-hari

•    Pesera didik dapat:
• Mendemonstrasikan 

semangat dan obyektif 
ulama hadis

• Menjelaskan sejarah 
biografi pentakhrij 
hadis masa

• Menghafalkan biografi 
masing- masing 
pentakhrij hadis

• Meneladani  mereka 
dalam kehidupan 
sehari-hari

Kelas X Semester Genap

BAB KI KD INDIKATOR TUJUAN 
PEMBE LAJARAN

Bab 5
Kedudukan 
dan fungsi 

hadis

KI-1, 
KI-2,
 KI-3, 
KI-4

1.1.
1.4.
3.1.
4.1

Peserta didik mampu:
1. Menjadikan hadis 

sebagai sumber hukum 
Islam

2.  Menjelaskan 
kedudukan hadis dalam 
hukum syar’i

3.  Menjelaskan fungsi 
hadis dalam hukum 
syar’i

4.  Menyebutkan dalil- 
dalil kedudukan dan 
fungsi hadis dalam 
hukum syar’i

Peserta didik dapat :
• Mendemonstrasikan 

kedudukan hadis dalam 
hukum Islam

•  Menjelaskan 
kedudukan hadis dalam 
Islam

•  menjelaskan fungsi 
hadis dalam Islam

•  Menyebutkan dalil- 
dalil kedudukan dan 
fungsi hadis dalam 
Islam
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5.    Mendemonstrasikan 
kedudukan dan fungsi 
hadis

•    Meneladani para ulama 
hadis

Bab 6
Kitab-kitab 

hadis
mu’tabarah

KI-1, 
KI-3, 
KI-4

1.1.
3.2.
3.3.
4.3.
4.4

Peserta didik mampu
1.   Menggunakan hadis 

sebagai sumber hukum 
Islam

2.  Menjelaskan 
pengertian mu’tabarah

3.  Mengidentifikasi kitab 
hadis mu’tabarah

4. Menunjukkan 
karakteristik jenis- 
jenis kitab hadis yang 
mu'tabarah.

5. Mendemonstrasi kan 
kegunaan kitab hadis 
dalam kehidupan 
sehari-hari.

Peserta didik dapat :
• Mendemonstrasikan 

kitab-kitab hadis dalam 
kehidupan sehari-hari

•     Menjelaskan 
pengertian kitab hadis 
mu’tabar

•  Menyebutkan kitab- 
kitab hadis mu’tabar

•  Menyebutkan 
karakteristik masing- 
masing kitab hadis 
mu’tabar

•     Meneladani ulama 
hadis dalam kehidupan 
sehari-hari

Bab 7
Pengelom-

pokkan 
kitab hadis

KI-2, 
KI-3,

1.2.
3.3.
3.4.

Peserta didik mampu :
1. Berpikir kritis dan 

menerima pendapat 
orang lain yang 
berbeda

2. Menjelaskan 
pengelompokkan kitab 
hadis

3. Mengidentifikasi 
kelompok kitab hadis

4. Menyebutkan 
karakteristik kelompok 
kitab hadis

Peserta didik dapat :
•  Menjelaskan 

pengelompokkan kitab 
hadis

•     Mengidentifikasi 
kelompok kitab hadis

• Menyebutkan 
karakteristik kelompok 
kitab hadis
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5. Mendemonstrasikan 
kitab-kitab Mu’tabarah 
dalam kehidupan 
sehari-hari

• Merefleksikan kitab-
kitab hadis Mu’tabarah 
dalam kehidupan 
sehari-hari

Bab 8
Takhrij 
hadis

KI-1, 
KI-2, 
KI-3, 
KI-4.

2.1.
2.2.
3.4.
4.4.

Peserta didik mampu
1. Merefleksikan berfikir 

kritis
2. Meneladani semangat 

ulama hadis

Peserta didik dapat :
• Mendemonstrasikan 

semangat ulama hadis 
dalam kehidupan 
sehari-hari

• Berpikir kritis 
dan selektif dalam 
menerima informasi

3.  Mendemonstrasikan 
cara mencari hadis 
dalam kitab induk 
hadis (takhrij)

4.   Menyebut manfaat 
takhrij hadis

• Mencari hadis dalam 
kitab induk hadis 
(takhrij)

• Menyebut manfaat 
takhrij hadis

Bab 9
Tahammul 
wa ada’ al

hadis

KI-1, 
KI-2, 
KI-3, 
KI-4.

1.2.
3.5.
4.3.
4.5.

Peserta didik mampu
1.   Menghargai pendapat 

orang lain yang 
berbeda dengan dirinya

2.   Meneladani semangat 
dan selektif para ulama 
hadis

3. Menjelaskan 
pengertian tahammul 
dan ada’

4.  Menjelaskan cara- 
cara penerimaan dan 
penyampaian hadis

5. Mendemontrasikan 
Tah ammul dan Ada’

Peserta didik dapat :
• Mendemonstrasikan 

semangat muhaddisin 
dalam kehidupan 
sehari-hari

•     Membiasakan berkarya 
sebagai perwujujadan 
dari sifat muhaddisin

•     Menjelaskan 
pengertian Tah ammul 
dan Ada’

• Menjelaskan cara- 
cara penerimaan dan 
penyampaian hadis
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6.   mengidentifikasicara- 
cara Tah ammul dan 
ada’

7. Membedakan 
masing-masing lafad 
Tah ammul dan ada’

•    Membedakan 
masing-masing lafad 
Tah ammul wa al-Ada’ 
al-H adiŝ
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BAB I
ILMU HADIS

 Kompetensi Inti (KI)

KI-1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI-2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 

royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3. Memahami,   menerapkan   dan   menganalisis   pengetahuan   faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)

1.1. Meyakini kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah  al-Qur'an
2.3. Meyakini keaslian hadis yang telah dibenarkan oleh para ulama hadis terdahulu dan 
       menjadikannya sebagai hujjah dalam menentukan hukum syar'i sehari-hari
3.1 .Memahami pengertian dan macam-macam ilmu Hadis
4.1. Menunjukkan contoh kitab hadis dirāyah dan riwāyah
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Indikator Pembelajaran

Peserta didik mampu :
•     Menjadikan hadis sebagai sumber hukum Islam
•     Menjelaskan pengertian hadis dengan benar
•     Menyebutkan  macam-macam ilmu hadis dengan tepat
•     Membedakan antara ilmu hadis dirayah dengan ilmu hadis riwayah
•     Mengidentifkikasi  kitab hadis dirayah berikut penyusunnya
•     Menyebutkan nama-nama kitab hadis riwayah berikut penyusunnya

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat :
•     Mempedomani hadis sebagai sumber hukum Islam
•     Menjelaskan pengertian ilmu hadis
•     Menjelaskan macam-macam ilmu hadis
•     Menyebutkan manfaat mempelajari ilmu hadis
•     Menunjukkan contoh kitab-kitab hadis dirāyah  dan riwāyah
•     Meneladani para ulama hadis

Materi Pokok

1.    Pengertian Ilmu Hadis
2. Macam-macam Ilmu Hadis 

a. Ilmu Hadis Riwayah
b. Ilmu Hadis Dirāyah

3.   Manfaat Mempelajari Ilmu Hadis

Proses Pembelajaran

A.  Persiapan

1)   Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
2)  Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan 
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dengan kegiatan pembelajaran.
3)   Guru menyapa peserta didik.
4)   Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
5)   Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan mengaitkan 

dengan materi yang akan disampaikan sekarang
6)  Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas 

karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan 
multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

B.  Pelaksanaan

1)   Guru meminta peserta didik membaca teks tentang ilmu hadis
2)   Peserta didik mengemukakan   pengertian ilmu hadis
3) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta 

didik tentang   pengertian ilmu hadis
4) Guru meminta  peserta didik untuk mengamati gambar yang ada  di kolom “Mari 

Mengamati”.
5)   Peserta didik mengemukakan isi gambar.
6)  Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukaan 

peserta didik tentang isi gambar tersebut.
7)   Guru memberikan penjelasan tentang pengertian ilmu hadis
8)  Peserta  didik, bersama-sama,  menyebutkan pengertian ilmu hadis yang disampaikan 

guru
9)   Peserta didik, perorangan, menyebutkan pengertian  ilmu hadis
10) Guru menjelaskan macam-macam ilmu hadis, dengan melalui media/alat bantu 

berupa tulisan manual di papan tulis, atau menggunakan multi media berbasis ICT 
atau lainnya.

11) Peserta didik mendiskusikan tentang  ilmu hadis secara berkelompok.
12) Secara  bergantian  masing-masing  kelompok  mempresentasikan  hasil diskusinya, 

dan kelompok lainnya mendengarkan/menyimak sambil memberikan tanggapan serta 
membuat catatan-catatan kecil.

13) Guru  memberikan  penjelasan  tambahan  dan  penguatan  terhadap  hasil diskusi 
tersebut.

14) Guru  menyampaikan  perilaku  terpuji  yang  dapat  diterapkan  sebagai penghayatan 
dan  pengamalan  setelah  mempelajari ilmu hadis.

15) Guru membimbing peserta didik untuk membaca kisah imam Sufyan as- Tsauri dan 
Imam asy-Syafi’i
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16) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hikmah dari cerita kisah Sufyan 
as-Tsauri dan Iamam asy-Syafi’i

17) Guru  memberikan  penjelasan  tambahan  dan  penguatan  terhadap  kisah tersebut.
18) Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari pelajaran tersebut sesuai dengan buku 

teks siswa pada kolom rangkuman.
19) Pada kolom “Mari Berlatih”, guru:

a.  Meminta peserta didik unutk mengerjakan soal jawaban singkat dan uraian
b.  Membimbing peserta didik untuk menyelesaikan tugas portopolio
c  Membimbing peserta didik untuk memberi tanda (v) pada  (ST, S, R dan TS) pada 

kolom penilaian sikap

c. Kegiatan akhir pembelajaran

1. Guru memberi penguatan, sekaligus mengajak para siswa untuk menyimpulkan 
materi.

2. Guru mengingatkan untuk mempelajari materi berikutnya.
3. Guru memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan dan membuat 

daftar kegiatan ibadah di rumah untuk ditanda-tangani oleh orang tuanya

Penilaian

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban 
yang paling benar!

1. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. berupa perkataan, 
perbuatan, taqrir, atau sifat disebut ...
a. Hadis                                                     
d. Sunah fi’liyah
b. Hadis qudsi                                            
e. Ijma’
c. Sunnah qauliyah

2. Ulama mutaakhirin membagi ilmu hadis menjadi dua yaitu 
a.  Ilmu an-Naskh wa al-Mansūkh
b.  Ilmu hadis Riwāyah dan Rijāl al Ḥadῑs
c.  Ilmu Hadis Dirāyah IlmuTarikh al-Ruwwat
d.  Asbāb al Wurūd dan Asbāb an-Nuzūl
e.  Ilmu hadis Riwāyah dan Ilmu Hadis Dirāyah.
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3.   Ilmu yang membahas tentang tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau 
pembukuan (kodifikasi) hadis nabi Muhammad Saw. disebut ...
a.  Ilmu Mustalah Hadis   
b.  Ilmu Rijal al-Hadis 
c.   Ilmu hadis Dirayah                              
d.  Ilmu Hadis    
e.  Ilmu Hadis Riwayah

 
4. Ulama yang merintis lahirnya Ilmu hadis Riwayah ini adalah 

a.   Abū Ḥafs ‘Umar bin Abdul Mājid al-Mayanzi
b.   Muhammad bin Syihāb az Zuhri
c.   Al-Hakim Abu Abdillah al-Naesaburiy
d.   Al-Qādiy Abu Muh ammad al-Ramahurmuziy
e.   Abū ‘Umar dan ‘Uŝman bin Abd al-Rahman al-Syahrazuri

5. Keadaan  Perawi,  keadilan  dan  kecacatan  serta  syarat  mereka  dalam menerima dan 
meriwayatkan hadis dibahas dalam ….
a.  Ilmu Hadis Riwāyah                            
b.  Ilmu Asbāb al-wurūd
c.  Ilmu Hadis Dirāyah                             
d.  Ilmu Taḥammul al-H adīś 
e.  Ilmu Nasikh wa Mansūkh

6.   Berikut ini yang tidak termasuk bagian dari pembahasan sanad….
a.  Illat                                                       
b.   Fasād al-Ma’na 
c.  Ittis al as-Sanad                          
d.  Martabat Sanad
e.  syādz

6. Ilmu yang menerangkan sebab-sebab nabi menurunkan sabdanya disebut ilmu ...
a.  Gharîb al-H adīś                         
b.  Jarh wa at-Ta’dîl
c.  Talfîq al-H adīś                                     
d.    Asbāb wurūd al-Hadīś
e Ilm Ilal al-H adīś
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7. Ilmu yang mengkaji tentang para perawi hadis, baik dari sahabat, tabi’in, maupun 
angkatan setelahnya disebut ilmu ...
a.  Rijāl al-Hadīś                                         
b.   Jarh wa at-Ta’dîl
c.  Talfîq al-H adīś 
                                  
d.  Asbāb wurūd al-Hadīś 
e.  Iilal al-H adīś

8. Ilmu Hadis menjadi salah satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri secara lengkap adalah 
sejak disusunnya kitab Al-Muh addiś al-Fasil baina al- Rāwī wa al-Wa’i karya ....
a.  Ahmad bin Ali bin S abit Abu Baqar al-Khatī
b  al-Baghdādi b. Al-Hakim Abū Abdillah al-Naisaburi
c.  Al-Qad i Abu Muh ammad ar-Ramahurmuzi
d.  Imam Maliki
e.  Imam Bukhāri

9. Manhāj Żaw an-Nazar merupakan syarah mustholah hadis karya pengasuh salah satu 
pondok pesantren di Jawa Timur yaitu ....
a.  K.H. Wahid Hasyim                             
d.  KH. Ahmad Dahlan
b.  Syaikh Mahfuz at-Tirmasyi                
e.  KH. Abdurrahman Wahid 
c.  Hadratus Syaikh K.H. Hasyim As’ari

PENILAIAN SIKAP

Setelah kalian memahami uraian mengenai ilmu hadis, coba amati perilaku berikut ini dan 
berikan komentar!

No Perilaku yang Diamati Sangat
Setuju Setuju Tidak

Setuju
1. Mempelajari ilmu hadis lebih utama dari-

pada salat sunnah
2. Badruddin rajin salat, tetapi ia agak malas 

belajar, sehingga nilai pelaja- rannya jelek



  Buku Guru Kelas X24

3. Tono   rajin   menghafal   hadis-hadis yang 
sudah dipelajari di Madrasah

4. Ani  tidak  suka  mempelajari  sanad hadis, 
karena dirasa tidak ada gunanya

5. Gunawan   lebih   suka   mempelajari 
pendapat para ulama dari pada hadis

 
Guru melakukan penilaian pada:

a.   Kolom “Mari Mengamati”
 Rubrik Pengamatannya sebagai berikut:

No. Nama Siswa
Aspek yang Dinilai Jmlah 

Skor Nilai
Ketuntasan Tindak Lanjut

1 2 3 4 T T P R
1
2
3

dst.

Rubrik penilaiannya adalah :
1)   Bahasa

a.   Jika peserta didik dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar skor 2.
b. Jika peserta didik kurang dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,  

skor 1,50.
c. Jika peserta didik tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, 

skor 0,50.

2)   Kesesuaian antara gambar dan tema pembahasan
a. Jika peserta didik dapat memberikan keterangan gambar sesuai dengan tema pokok, 

skor 2,00.
b. Jika peserta didik kurang dapat memberikan keterangan gambar sesuai dengan tema 

pokok, skor 1,50.
c. Jika peserta didik tidak dapat memberikan keterangan gambar sesuai dengan tema 

pokok, skor 0,50.
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b.   Pada saat peserta didik diskusi tentang ilmu hadis

No. Nama Siswa
Aspek yang Dinilai Jmlah 

Skor Nilai
Ketuntasan Tindak Lanjut

1 2 3 4 T T P R
1
2
3

dst.

Aspek dan rubrik  penilaian:

1)   Keaktifan dalam diskusi.
a.   Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 2.00. 
b.   Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 1,50
c.   Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 1,00

2)   Kejelasan dan kerapian presentasi.
a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, skor 

2,00
b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 1,50
c. Jika  kelompok  tersebut  dapat  mempresentasikan  dengan  jelas  dan kurang rapi, 

skor 1,00.
d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak rapi 

skor 0,50.

3)   Pilihan ganda jawaban dan uraian.
Skor penilaian sebagai berikut.
a)   Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 0,4 (maksimal 10 x0,4 = 4)
b)   Uraian
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Rubrik Penilaian Uraian

No. Rubrik Penilaian Skor

1. a.  Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan pengertian ilmu hadis  sangat 
lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b.   Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan pengertian ilmu hadis   
lengkap, skor 0,60

c.  Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan pengertian ilmu hadis  kurang 
lengkap  , skor 0,40.

d.  Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan pengertian ilmu hadis  tidak 
lengkap dan sempurna, skor 0,20.

0,80

2 a.  Jika peserta  didik  dapat  menjelaskan pengertian ilmu hadis riwayah 
lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b.  Jika  peserta  didik  dapat menjelaskan pengertian ilmu hadis riwayah 
lengkap, skor 0,60.

c.  Jika peserta  didik  dapat menjelaskan pengertian ilmu hadis 
riwayahkurang  lengkap, skor 0,40

d.  Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian ilmu hadis riwayah 
tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

3 a.  Jika peserta  didik  dapat  menjelaskan pengertian ilmu hadis diirayah 
lengkap dan sempurna, skor 0,80

b.  Jika  peserta  didik  dapat menjelaskan pengertian ilmu hadis dirayah 
lengkap, skor 0,60

c.  Jika peserta  didik  dapat menjelaskan pengertian ilmu hadis dirayah 
kurang lengkap, skor 0,40.

d.  Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian ilmu hadis riwayah 
tidak lengkap, skor 0,20

0,80
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4 a.  Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan pengertian ilmu hadis  sangat 
lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b.   Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan pengertian ilmu hadis   lengkap, 
skor 0,60

c.   Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan pengertian ilmu hadis  kurang 
lengkap  , skor 0,40.

d.  Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan pengertian ilmu hadis  tidak 
lengkap dan sempurna, skor 0,20.

0,80

5 a.  Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan pengertian ilmu hadis  sangat 
lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b.   Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan pengertian ilmu hadis   lengkap, 
skor 0,60

c.   Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan pengertian ilmu hadis  kurang 
lengkap  , skor 0,40.

d.  Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan pengertian ilmu hadis  tidak 
lengkap dan sempurna, skor 0,20

0,80

SKOR 4.00

Nilai    :   Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda,   dan uraian) x 10
10

4)   Tugas.
 Skor penilaian sebagai berikut.

a.  Jika  peserta  didik  dapat  mengumpulkan  tugasnya  tepat  pada  waktu yang ditentukan 
dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 4,00

b.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan 
perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 3,00

c.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan 
perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, nilai 2,00

Catatan:
Selain peserta didik diberikan tugas sesuai dengan yang ada di buku siswa juga diberikan 
tugas tidak terstruktur yang berupa fortopolio tentang laporan kegiatan membaca al-Qur’an 
dalam sehari-hari.

Nama ........................................ Kelas : ......................

No. Induk ........................................ Bulan : .....................
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Format bentuk laporannya adalah:

No. Tanggal/Hari Paraf
Guru Ket.

Juz Surah Ayat Hal. Iqra’ Hal.
1
2

dst.

Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran

(..............................................)

.................,......................20.........
Orang Tua/Wali Siswa

(..............................................)

• Setiap karya siswa sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar portofolio 
dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai bukti 
pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian  0-10 atau 0-100. 
Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor yang 
diberikan. Kolom keterangan diisi dengan catatan guru tentang kelemahan dan kekuatan 
tulisan yang dinilai.

  Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut.
a.  Rata-rata dari jumlah nilai pada kolom a (mari mengamati) jumlah nilai pada kolom 

b (diskusi) x 60 %.
b.  Jumlah nilai rata-rata pada kolom “Ayo berlatih”, pilihan ganda/jawaban singkat 

uraian dan tugas x 40 %.

Nilai akhir = nilai a + nilai b

KUNCI JAWABAN

I.  Pilihan ganda
1. A
2. E
3. C
4. D
5. B
6. D
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7. E
8. A
9. C
10. B

II. Uraian
1.   Ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang mengantarkan kepada pengetahuan 

tentang Rawi (periwayat) dan marwi (yang diriwayatkan) atau ilmu tentang kaidah-
kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan matan hadis.

2. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayah, 
yakni ilmu yang meliputi pemindahan (periwayatan) perkataan Nabi saw dan 
perbuatannya, serta periwayatannya, pencatatannya, dan penguraian lafaz-lafaznya.

3. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa ilmu hadis dirayah adalah kumpulan 
kaidah-kaidah yang diketahui dengannya keadaan perawi dan sesuatu yang 
diriwayatkan dari sisi diterima dan tidaknya.

4.  Manfaat mempelajari ilmu hadis :
• Dapat membawa kita kepada keseksamaan dalam memilih hadis-hadis yang dapat 

dijadikan pedoman hidup.
• Dapat membedakan mana hadis yang shahih, mana hadis yang dhaif, mana yang 

mauquf, mana yang marfu’, mana yang diterima dan mana yang ditolak.
• Dapat menjaga dan memelihara hadis nabi dan menghindari kesalahan periwayatan 

dan penyampaiannya.
• Ilmu hadis merupakan perantara dan media akan kesempurnaan kita dalam 

mematuhi dan mengikuti Rasulullah Saw. serta melestarikan ajaran-ajarannya.
5.   Manhaj Z awin Naz ar

III.  Tugas

(Kebijakan guru)
Saran

 Guru harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya disesuaikan 
dengan kebutuhan peserta didik.

Catatan:
1.  Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik.
2.  Guru diharapkan untuk memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki 
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peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Catatan terkait dengan sikap atau 
nilai-nilai karakter yang dimiliki boleh peserta didik dapat dilakukan dengan tabel 
berikut ini:

No Nama
Peserta Didik

Aktifitas

Kerjasama Keaktifan Partisipasi Inisiatif

1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2

3

dst.

Rubrik penilaian:
1. Apabila    peserta    didik    belum    memperlihatkan   perilaku    yang dinyatakan  dalam 

indikator.
2. Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang dinyatakan dalam 

indikator.

3. Apabila  sudah  memperlihatkan  perilaku  dan  sudah  konsisten  yang dinyatakan dalam 
indikator.

4. Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam indikator.

Catatan :
1.   Penguasaan nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan.
 Rentang Skor   = Skor Maksimal – Skor Minimal
     = 4-1

MK = 3.00-4,00
MB = 2,00-2,99
MT = 1,00-1,99
BT = 0,00-0,99

Keterangan:
BT:  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda- tanda awal 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator).
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MT:  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda- tanda 
awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).

MB:  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).

MK: Mulai membudaya/terbiasa (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

P e n g a y a a n

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah  
disiapkan  oleh  guru  berupa  pertanyaan-pertanyaan  sekitar ilmu hadis. (Guru mencatat dan 
memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).



  Buku Guru Kelas X32

BAB 2
Sejarah Pemeliharaan
dan Kodifikasi Hadis

 Kompetensi Inti (KI)

KI-1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI-2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 

royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3. Memahami,   menerapkan   dan   menganalisis   pengetahuan   faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI-4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

Kompetensi Dasar (KD)

1.2.  Meyakini keaslian hadis yang telah dibenarkan oleh ulama hadis dahulu dan 
menjadikannya sebagai h ujjah dalam menentukan hukum syar'i sehari-hari

2.2.  Mereflesikan perilaku semangat dan objektif dalam meneladani kejujuran para 
muhaddisin

3.2  Mengetahui sejarah pemeliharaan dan pembukuan hadis
4.2.  Menceriterakan kondisi hadis pada zaman Nabi, Khulafaur Rasyidin, Tabi'in dan masa 

Tadwin.
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Indikator Pembelajaran

Peserta didik mampu :
•     Mengaplikasikan hadis dalam kehidupan sehari-hari
•     Berpikir kritis dan selektif
•     Menjelaskan sejarah pemeliharaan hadis
•     Menjelaskan sejarah kodifikasi hadis
•     Menyebut tahapan kodifikasi hadis
•     Meneladani para muhaddisin

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat :
•     Menjadikan hadis sebagai sumber hukum Islam
•     Mendemonstrasikan berpikir kritis dan selektif
•     Menjelaskan sejarah pemeliharaan hadis
•     Menjelaskan sejarah kodifikasi hadis
•     Menyebutkan tahapan kodifikasi hadis
•     Mendemonstrasikan keteladanan para muhaddisin

Materi Pokok

Hadis pada Masa Rasul Saw.
•     Cara Penyampaian Hadis pada Masa Rasul Saw.
•     Perbedaan Tingkat Penerimaan Hadis di Kalangan Sahabat
•     Hadis pada Masa Sahabat
•     Hadis pada Masa Tabi’in
•     Hadis pada Masa Kodifikasi (tadwīn) Hadis
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Proses Pembelajaran

A.  Persiapan

1)    Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
2)   Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran.
3)    Guru menyapa peserta didik.
4)    Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
5)    Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan mengaitkan 

dengan materi yang akan disampaikan sekarang
6) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas 

karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan 
multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

B.  Pelaksanaan

1)    Guru meminta peserta didik membaca sejarah pemeliharaan hadis
2)    Peserta didik mengemukakan hasil pemeliharaan hadis
3)    Guru meminta peserta didik membaca sejarah kodifikasi hadis
4)    Peserta didik mengemukakan hasil kajian sejarah kodifikasi hadis
5) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukaan peserta 

didik tentang hasil kajiannya tentang sejarah pemeliharaan dan kodifikasi hadis
6)    Guru meminta  peserta didik untuk mengamati gambar yang ada  di kolom “Mari 

Mengamati”.
7)    Peserta didik mengemukakan isi gambar.
8)  Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukakan 

peserta didik tentang isi gambar tersebut.
9)    Guru memberikan penjelasan tentang pemeliharaan dan kodifikasi hadis
10) Guru menjelaskan sejarah pemeliharaan dan kodifikasi hadis, dengan melalui media/

alat bantu berupa tulisan manual di papan tulis, atau menggunakan multimedia 
berbasis ICT atau lainnya.

11)  Peserta didik mendiskusikan tentang sejarah pemeliharaan dan kodifikasi hadis 
secara berkelompok.

12)  Secara  bergantian  masing-masing  kelompok  mempresentasikan  hasil diskusinya, 
dan kelompok lainnya mendengarkan/menyimak sambil memberikan tanggapan 
serta membuat catatan-catatan kecil.
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13)  Guru  memberikan  penjelasan  tambahan  dan  penguatan  terhadap  hasil diskusi 
tersebut.

14)  Guru  menyampaikan  perilaku  terpuji  yang  dapat  diterapkan  sebagai penghayatan 
dan  pengamalan  setelah  mempelajari sejarah pemeliharaan dan kodifikasi hadis.

15)  Guru membimbing peserta didik untuk membaca kisah  Abu Hurairah, sahabat setia 
Rasulullah yang merekam/menghapal sunnah

16) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hikmah dari cerita kisah Abu 
Hurairah, sahabat setia Rasulullah perekam sunnah

 17)  Guru  memberikan  penjelasan  tambahan  dan  penguatan  terhadap  kisah tersebut.
18)  Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari pelajaran tersebut sesuai dengan 

buku teks siswa pada kolom rangkuman.
19)  Pada kolom “Mari Berlatih”, guru:

a.  Meminta peserta didik untuk mengerjakan bagian pilihan ganda dan uraian.
b.  Meminta peserta didik untukk mengerjakan soal isian dan uraian b. Membimbing 

peserta didik untuk menyelesaikan tugas portopolio
c   Membimbing peserta didik untuk memberi tanda (v) pada  (ST, S,  dan TS) pada 

kolom penilaian sikap

c. Kegiatan akhir pembelajaran

1. Guru memberi penguatan, sekaligus mengajak para siswa untuk menyimpulkan 
materi.

2. Guru mengingatkan untuk mempelajari materi berikutnya.
3. Guru memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan dan membuat 

daftar kegiatan ibadah di rumah untuk ditanda-tangani oleh orang tuanya

Penilaian

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang 
paling benar !

1.   Dalam menyampaikan risalah Allah, Nabi Saw. menghabiskan waktu selama.......
a.   23 tahun 
b.   25 tahun 
c.   40 tahun 
d.   60 tahun 
e.   63 tahun
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ٍق ......................  .2 ُ
ل

ُ
ٰ خ َعلَ

َ
 ل

َ
ك

َّ
… Lanjutan ayat tersebut adalah  َوِإن

a. َكِريٍْم
b. َعِظيٍْم
c. ٍِيْم

علَ
d. ٍُمِبْي
e. ٍَكِبْي
 

3.   Terjemahan potongan hadis َولَْو آيًَة ْ … adalah بَِلُّغْوا َعِنّ
a.   Telah sampai kepadaku sekalipun satu ayat
b.   Sampaikan dariku sekalipun satu ayat
c.   Sampaikan kepadaku sekalipun satu ayat 
d.   Sampaikan dariku beberapa tanda-tanda 
e.   Sampai kepadaku beberapa ayat
 

4.   
 Maksud sabda Nabi berikut adalah ….

a.   Perintah menulis hadis dari Nabi saw
b.   Larangan menulis Al-Qur’an 
c.   Perintah menulis Al-Qur’an
d.   Perintah menulis selain Al-Qur’an 
e.   Larangan menulis hadis Nabi

5.   Catatan hadis yang ditulis oleh Abdullah bin Amr bin al-‘Aṣ, diberi nama
a.   Al-S ahifah
b.   Al-H adīś
c.   Al-S adiqah 
d.   Al-Kitāb
e.   Al-Sunnah

6. Larangan penulisan hadis pada masa Nabi secara umum dikarenakan …. 
a. Para sahabat tidak pandai menulis, dikhawatirkan banyak yang salah 
b. Nabi saw menyampaikan hadisnya tidak secara tertulis
c.   Menulis ayat-ayat Al-Qur’an lebih penting daripada menulis hadis 
d.   Nabi saw melarangnya maka para sahabat harus mentaatinya
e.   Dikhawatirkan bercampur dengan ayat-ayat Al-Qur’an

7. Dalam persoalan-persoalan yang sensitif, seperti terkait dengan persoalan keluarga 
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dan kebutuhan biologis, terutama yang menyangkut hubungan suami istri, Nabi Saw. 
menyampaikan sabdanya melalui ….
a.   Para sahabat besar
b.   Sahabat yang paling banyak menyertainya 
c.   Abu Hurairah ra.
d.   Aisyah ra.
e.   Istri-istrinya

8.   Perkembangan hadis pada masa sahabat dikenal dengan periode ….
a.   Khulafā’ al-rāsyidūn
b.   Al-Taśabbut wa al-iqlāl min al-riwāyah
c.   ‘As r Intisyār ar-Riwāyah
d.   ‘As r as-Tahżīb wa at-Taqrīb wa al-Istidrak wa al-Jāmi’
e.   ‘As r as-Syarh  wa al-Jāmi’ wa al-Takhrīj wa al-Bahś
 

9. Mulai bermunculannya hadis maudlu’ (hadis palsu) sebagai akibat dari pertentangan 
politik semakin intens   masa khulafā’ al-rāsyidūn pada pemerintahan ….
a.   Abu Bakar al-Shiddiq 
b.   Usman bin Affan
c.   Ali bin Abi Thalib
d.   Umar bin al-Khatthab 
e.   Umar bin Abdul Aziz

10. Sikap kehati-hatian Usman bin Affan berpengaruh terhadap sedikitnya periwayatan hadis 
darinya. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh 
Usman bin Affan tidak lebih dari ….
a.   10 buah hadis 
b.   20 buah hadis 
c.   30 buah hadis 
d.   40 buah hadis 
e.   50 buah hadis

PENILAIAN SIKAP

Setelah kalian memahami uraian singkat sejarah pemeliharaan hadis, coba amati perilaku 
berikut ini dan berikan komentar!
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No Perilaku yang Diamati Sangat
Setuju Setuju Tidak

Setuju
1. Pemeliharaan  hadis  merupakan  tugas 

berat para ulama
2. Fatimah    sangat    berhati-hati    dalam 

melakukan pekerjan
3. Tomi tidak suka mempelajari sejarah hadis, 

karena dianggap membuang- buang waktu
4. Hardi pekerja keras, pantang menyerah dan 

penuh dedikasi
5. Sejarah    dibutuhkan    untuk    menata 

kehidupan ke depan

Guru melakukan penilaian pada:

a.   Kolom “Mari Mengamati”
 Rubrik Pengamatannya sebagai berikut:

No. Nama Siswa
Aspek yang Dinilai Jmlah 

Skor Nilai
Ketuntasan Tindak Lanjut

1 2 3 4 T T P R

1

2

3

dst.

Rubrik penilaiannya adalah :
1)   Bahasa

a.   Jika peserta didik dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar skor 2.
b. Jika peserta didik kurang dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,  

skor 1,50.
c. Jika peserta didik tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, 

skor 0,50.
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2)   Kesesuaian antara gambar dan tema pembahasan
a. Jika peserta didik dapat memberikan keterangan gambar sesuai dengan tema pokok, 

skor 2,00.
b. Jika peserta didik kurang dapat memberikan keterangan gambar sesuai dengan tema 

pokok, skor 1,50.
c. Jika peserta didik tidak dapat memberikan keterangan gambar sesuai dengan tema 

pokok, skor 0,50.
 

b.   Pada Saat Peserta Didik Diskusi Sejarah Pemeliharaan dan Kodifikasi Hadis

No. Nama Siswa
Aspek yang Dinilai Jmlah 

Skor Nilai
Ketuntasan Tindak Lanjut

1 2 3 4 T T P R

1

2

3

dst.

Aspek dan rubrik  penilaian:

1)   Keaktifan dalam diskusi.
a.   Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 2.00. 
b.   Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 1,50
c.   Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 1,00

2)   Kejelasan dan kerapian presentasi.
a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, skor 

2,00
b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 1,50
c. Jika  kelompok  tersebut  dapat  mempresentasikan  dengan  jelas  dan kurang rapi, 

skor 1,00.
d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak rapi 

skor 0,50.

3)   Pilihan ganda jawaban dan uraian.
Skor penilaian sebagai berikut.
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a)   Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 0,4 (maksimal 10 x0,4 = 4)
b)   Uraian

Rubrik Penilaian Uraian

No. Rubrik Penilaian Skor

1. a.  Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan sejarah pemeliharaan dan 
pengkodifikasian hadis sangat lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b.   Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan sejarah pemeliharaan dan 
pengkodifikasian hadis  lengkap, skor 0,60

c.  Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan sejarah pemeliharaan dan 
pengkodifikasian hadis  kurang lengkap  , skor 0,40.

d.  Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan sejarah pemeliharaan dan 
pengkodifikasian hadis   tidak lengkap dan sempurna, skor 0,20.

0,80

2 a. Jika peserta didik  dapat menjelaskan kebijakan Umar bin Khatthab 
dalam periwayatan hadis, lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika  peserta  didik  dapat menjelaskan kebijakan Umar bin
c. Khatthab dalam periwayatan hadis lengkap, skor 0,60
d. Jika peserta didik  dapat menjelaskan kebijakan Umar bin Khatthab 

dalam periwayatan hadis kurang lengkap, skor 0,40
e. Jika peserta didik dapat menjelaskan kebijakan Umar bin Khatthab 

dalam periwayatan hadis tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

3 a. Jika peserta  didik  dapat menjelaskan perkembangan dan penyebaran 
hadis pada masa Ali bin Abi Thalib lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika  peserta  didik  dapat menjelaskan perkembangan dan penyebaran 
hadis pada masa Ali bin Abi Thalib lengkap, skor 0,60.

c. Jika peserta  didik  dapat menjelaskan perkembangan dan penyebaran 
hadis pada masa Ali bin Abi Thalib kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menjelaskan perkembangan dan penyebaran 
hadis pada masa Ali bin Abi Thalib tidak lengkap, skor 0,20

0,80
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4 a. Jika peserta didik  dapat  menjelaskan perkembangan dan periwayatan 
hadis pada masa tabi’in lengkap dan sempurna, skor 0,80

b.   Jika  peserta  didik   menjelaskan perkembangan dan periwayatan hadis 
pada masa tabi’in lengkap, skor 0,60

c. Jika peserta didik dapat menjelaskan perkembangan dan periwayatan 
hadis pada masa tabi’in kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menjelaskan perkembangan dan periwayatan 
hadis pada masa tabi’in tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

5 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan kebijakan politik Umar bin Abdul 
Aziz tentang pemeliharaan hadis lengkap dan sempurna, skor 0,80

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan kebijakan politik Umar bin Abdul 
Aziz tentang pemeliharaan hadis engkap, skor 0,60

c. Jika peserta didik dapat  menjelaskan kebijakan politik Umar bin Abdul 
Aziz tentang pemeliharaan hadis kurang lengkap, skor 0,40

d. Jika peserta didik dapat menjelaskan kebijakan politik Umar bin Abdul 
Aziz tentang pemeliharaan hadis tidak lengkap, skor 0,20

0,80

SKOR 4.00

Nilai    :   Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda,   dan uraian) x 10
10

4)   Tugas.
 Skor penilaian sebagai berikut.

a.  Jika  peserta  didik  dapat  mengumpulkan  tugasnya  tepat  pada  waktu yang ditentukan 
dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 4,00

b.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan 
perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 3,00

c.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan 
perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, nilai 2,00

Catatan:
Selain peserta didik diberikan tugas sesuai dengan yang ada di buku siswa juga diberikan 
tugas tidak terstruktur yang berupa fortopolio tentang laporan kegiatan membaca al-Qur’an 
dalam sehari-hari.
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Nama ........................................ Kelas : ......................

No. Induk ........................................ Bulan : .....................

Format bentuk laporannya adalah:

No. Tanggal/Hari Paraf
Guru Ket.

Juz Surah Ayat Hal. Iqra’ Hal.
1
2

dst.

Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran

(..............................................)

.................,......................20.........
Orang Tua/Wali Siswa

(..............................................)

• Setiap karya siswa sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar portofolio 
dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai bukti 
pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian  0-10 atau 0-100. 
Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor yang 
diberikan. Kolom keterangan diisi dengan catatan guru tentang kelemahan dan kekuatan 
tulisan yang dinilai.

 
Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut.
a.  Rata-rata dari jumlah nilai pada kolom a (mari mengamati) jumlah nilai pada kolom 

b (diskusi) x 60 %.
b.  Jumlah nilai rata-rata pada kolom “Ayo berlatih”, pilihan ganda/jawaban singkat 

uraian dan tugas x 40 %.

Nilai akhir = nilai a + nilai b

KUNCI JAWABAN
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I.  Pilihan ganda
1. A
2. B
3. B
4. E
5. A
6. E
7. E
8. C
9. D
10. D

II. Uraian
1.   Karena Abu Baar bersikap hati-hati dalam meriwayatkan hadis, sibuk dengan urusan 

kekhalifahan, kebutuhan hadis tidak sebanyak zaman sesudahnya, jarak antara 
meninggalnya Abu Bakar dengan meninggalnya Nabi Muhammad Saw., sangat 
singkat.

2. Pertama, periwayatan hadis bisa diterima apabila disertai dengan saksi yang berani 
bersumpah. Kedua, memperketat sikap berhat-hati dalam menerima dan meriwayatkan 
hadis.

3. Terjadinya konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Mua'wiyah telah memberikan 
kontribusi negatif bagi periwayatan hadis. Kepentingan-kepentingan politik telah 
mendorong munculnya pemalsuan hadis.

4.  Menyebarnya para sahabat mengakibatnya menyebarnya periwayatan hadis ke 
berbagai negara dan munculnya pusat-pusat hadis. Periode ini dikenal dengan Asr 
Intisyar ar-Riwayah.

5.   Menginstruksikan kepada sejumlah ulama untuk melakukan pengkodifikasian/tadwin 
hadis. 

III.  Tugas

(Kebijakan guru)
Saran

 Guru harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya disesuaikan 
dengan kebutuhan peserta didik.
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Catatan:
1.  Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik.
2.  Guru diharapkan untuk memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki 

peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Catatan terkait dengan sikap atau 
nilai-nilai karakter yang dimiliki boleh peserta didik dapat dilakukan dengan tabel 
berikut ini:

No Nama
Peserta Didik

Aktifitas

Kerjasama Keaktifan Partisipasi Inisiatif

1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2

3

dst.

Rubrik penilaian:
1. Apabila    peserta    didik    belum    memperlihatkan   perilaku    yang dinyatakan  dalam 

indikator.
2. Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang dinyatakan dalam 

indikator.
3. Apabila  sudah  memperlihatkan  perilaku  dan  sudah  konsisten  yang dinyatakan dalam 

indikator.
4. Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam indikator.

Catatan :
1.   Penguasaan nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan.
 Rentang Skor   = Skor Maksimal – Skor Minimal
     = 4-1

MK = 3.00-4,00
MB = 2,00-2,99
MT = 1,00-1,99
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BT = 0,00-0,99

Keterangan:
BT:  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda- tanda awal 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator).
MT:  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda- tanda 

awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
MB:  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).

MK: Mulai membudaya/terbiasa (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

P e n g a y a a n

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah  
disiapkan  oleh  guru  berupa  pertanyaan-pertanyaan  sekitar ilmu hadis. (Guru mencatat dan 
memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

R e m e d i a l

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi 
tentang “Sejarah Pemeliharaan dan Kodifikasi Hadis”. Guru akan melakukan penilaian 
kembali (lihat poin 5) dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari 
tertentu yang disesuaikan contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar 
jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

Catatan:
Peserta didik yang belum bisa menjawab pertanyaan remedial,  diberikan bimbingan khusus.
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BAB 3
SEJARAH TOKOH HADIS 
MASA SAHABAT

 Kompetensi Inti (KI)

KI-1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI-2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 

royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3. Memahami,   menerapkan   dan   menganalisis   pengetahuan   faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)

1.3.  Menerima pendapat-pendapat ulama terpercaya dalam meneliti hadis yang dijadikan 
hujjah sehari-hari 

2.3.     Membiasakan mengoleksi hadis-hadis yang benar sebagai perwujudan dari spirit pada 
muhaddisin

3.3.  Mengetahui sejarah singkat para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis (Abū 
Hurairah, Anās bin Mālik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru bin As,̣ Abdullah 
bin Abbās, dan ‘Āisyah).
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4.3. Menceritakan riwayat kehidupan para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis.

Indikator Pembelajaran

•     Peserta didik  mampu :
•     Meyakini keaslian hadis
•     Menjadikan hadis sebagai hujjah dalam hukum islam
•     Menjelaskan biografi tokoh hadis masa sahabat
•     Menghafalkan biografi masing-masing tokoh hadis masa sahabat
•     Mampu mengidentifikasi tokoh hadis masa sahabat
•     Mampu meneladani tokoh hadis dalam kehidupan sehari-hari
•     Meneladani ulama hadis

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik  dapat :
•     Meyakini keaslian hadis
•     Mendemonstrasikan penggunaan hadis dalam kehidupan sehari-hari
•     Menjelaskan sejarah biografi bendaharawan hadis masa sahabat
•     Menghafalkan biografi masing-masing bendaharawan hadis masa sahabat
•     Meneladani  ulama hadis dalam kehidupan sehari-hari

Materi Pokok

Sejarah Tokoh  Hadis masa Sahabat

Proses Pembelajaran

A.  Persiapan

1)     Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
2)   Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran.
3)    Guru menyapa peserta didik.
4)    Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
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5)    Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan mengaitkan 
dengan materi yang akan disampaikan sekarang

6)    Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas 
karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan 
multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

B.  Pelaksanaan

1)    Guru meminta peserta didik mengkaji sejarah tokoh  hadis masa sahabat
2)    Peserta didik mengemukakan hasil kajian  tokoh  hadis masa sahabat
3)    Guru meminta peserta didik mengkaji  tokoh  hadis masa sahabat
4)   Peserta didik mengemukakan hasil kajian  tokoh hadis masa sahabat
5)   Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukaan peserta 

didik tentang hasil kajiannya tentang sejarah  tokoh   hadis masa sahabat
6)    Guru meminta  peserta didik untuk mengamati gambar yang ada  di kolom
 “Mari Mengamati”.
7)    Peserta didik mengemukakan isi gambar.
8)  Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukaan 

peserta didik tentang isi gambar tersebut.
9)    Guru memberikan penjelasan tentang sejarah tokoh hadis masa sahabat
10)  Guru menjelaskan sejarah bendaharawan hadis masa sahabat, dengan melalui 

media/alat bantu berupa tulisan manual di papan tulis, atau menggunakan multi 
media berbasis ICT aatau lainnya.

11)  Peserta didik mendiskusikan tentang    tokoh   hadis masa sahabat secara berkelompok.
12)  Secara  bergantian  masing-masing  kelompok  mempresentasikan  hasil diskusinya, 

dan kelompok lainnya mendengarkan/menyimak sambil memberikan tanggapan 
serta membuat catatan-catatan kecil.

13)  Guru  memberikan  penjelasan  tambahan  dan  penguatan  terhadap  hasil diskusi 
tersebut.

14)  Guru  menyampaikan  perilaku  terpuji  yang  dapat  diterapkan  sebagai penghayatan 
dan  pengamalan  setelah  mempelajari sejarah tokoh hadis masa sahabat.

15)  Guru membimbing peserta didik untuk membaca kisah Khabbab bin Arsy, guru 
privat al-Qur’an.

16)  Peserta  didik  mengemukakan  pendapatnya  tentang  hikmah  dari  kisah Khabab 
bin Arts, guru privat al-Qur’an.

17)  Guru  memberikan  penjelasan  tambahan  dan  penguatan  terhadap  kisah tersebut.
18)  Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari pelajaran tersebut sesuai dengan 

buku teks siswa pada kolom rangkuman.
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19)  Pada kolom “Mari Berlatih”, guru:
a. Meminta peserta didik untuk mengerjakan bagian pilihan ganda, isian dan uraian.
b. Meminta peserta didik unutk mengerjakan soal isian dan uraian b.Membimbing 

peserta didik untuk menyelesaikan tugas portopolio c.Membimbing peserta didik 
untuk memberi tanda (v) pada  (ST, S, R dan TS) pada kolom penilaian sikap

c. Kegiatan akhir pembelajaran

1. Guru memberi penguatan, sekaligus mengajak para siswa untuk menyimpulkan 
materi.

2. Guru mengingatkan untuk mempelajari materi berikutnya.
3. Guru memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan dan membuat 

daftar kegiatan ibadah di rumah untuk ditanda-tangani oleh orang tuanya

Penilaian

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban 
yang paling benar!

1.   Seseorang dikategorikan sebagai sahabat Nabi saw apabila ….
a.   Ia hidup bersama Nabi Saw
b.   Ia melihat Nabi Saw.
c.   Ia melihat Nabi, dalam keadaan iman dan meninggal dalam iman
d.   Ia hidup bersama Nabi saw meskipun tidak dalam keadaan beriman
e.   Ia hidup bersama dan melihat nabi saw
 

2. Seorang sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi lebih dari 1.000 hadis disebut ….
a.   Rawi hadis
b.   Al-H āfiz
c.   Muh addiś
d.   Al-Mukśirun fi al-Hadīś
e.   Amirul Mu’minin fi al-Hadīś

3.   Abu Hurairah memiliki nama asli ….
a.   Ibnu Nadr al-Khazraj
b.   Abdurrahman bin Shakhr
c.   Abu Abdillah Muhammad bin Ismā’īl
d.   Abul Husain al-Hajjāj
e.   Abu Isa Muhammad bin Isa
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4. Abu Hurairah tercatat sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi saw. 
Hadis yang ia riwayatkan berjumlah ….
a.   6.374 hadis 
b.   5.374 hadis 
c.   5.630 hadis 
d.   2.630 hadis 
e.   2.286 hadis

5. Salah satu kumpulan fatwa-fatwa Abu Hurairah pernah dihimpun dengan judul Fatawa 
Abi Hurairah, yang disusun oleh ….
a.   Imam al-Bukhari
b.   Imam Muslim
c.   Syaikh As-Subki
d.   Imam Malik bin Anas
e.   Imam Ahmad bin Hambal

6. Berikut ini yang tidak termasuk empat pemuda yang dijuluki dengan “al- Abaadillah
a.   Abdullah bin Mas’ud
b.   Abdullah bin Umar
c.   Abdullah bin Amr
d.   Abdullah bin Abbas
e.   Abdullah bin Zubair

7. Seorang sahabat Nabi yang termasuk “bendaharawan hadis” yang pernah tidak diizinkan 
oleh Rasul untuk mengikuti perang Uhud karena usianya masih kecil adalah … .
a.   Zaid bin Harits
b.   Abdullah bin Amr bin Ash
c.   Abdullah bin Zubair 
d.   Abdullah bin Umar 
e.   Abdullah bin Abbas
 

8.   Seorang sahabat yang didoakan Nabi Muhammad Saw.:    adalah ….
a.   Abu Hurairah
b.   ‘Aisyah
c.   Abdullah bin Umar 
d.   Abdullah bin Abbas 
e.   Anas bin Malik
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9.   Anas bin Malik ra meriwayatkan hadis Nabi Muhammad Saw. sebanyak ….
a.   2.286 hadis 
b.   2.630 hadis 
c.   700 hadis
d.   2.210 hadis
e.   1.660 hadis

10. ‘Aisyah, Ummul Mu’minin, adalah putri dari ….
a.   Umar bin Khaththab
b.   Abu Bakar al-Shiddiq
c.   Amru bin Ash
d.   Usman bin Affan
e.   Abu Ubaidah bin Jarrah

PENILAIAN SIKAP

Setelah kalian memahami uraian mengenai ilmu hadis, coba amati perilaku berikut ini dan 
berikan komentar!

No Perilaku yang Diamati Sangat
Setuju Setuju Tidak

Setuju
1. Khulafaurrasyidin termasuk yang sediki 

dalam periwayatan hadis, karena sibuk 
dengan urusan kenegaraan

2. Abu Hurairah salah satu sahabat nabi yang 
banyak meriwayatkan hadis

3. Kartika sangat sibuk dengan urusan 
pekerjaannya sampai ia sering lupa salat

4. Umar Ibn Khatthab sangat hati-hati dalam 
meriwayatkan hadis, karena takut bercam-
pur dengan al-Qur’an

5. Sarjono bersahabat dengan anak yang hitam 
kulitnya, ia sering memanggilnya ‘hai si 
hitam’

 
Guru melakukan penilaian pada:
a.   Kolom “Mari Mengamati”
 Rubrik Pengamatannya sebagai berikut:
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No. Nama Siswa
Aspek yang Dinilai Jmlah 

Skor Nilai
Ketuntasan Tindak Lanjut

1 2 3 4 T T P R
1
2
3

dst.

Rubrik penilaiannya adalah :
1)   Bahasa

a.   Jika peserta didik dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar skor 2.
b. Jika peserta didik kurang dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,  

skor 1,50.
c. Jika peserta didik tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, 

skor 0,50.

2)   Kesesuaian antara gambar dan tema pembahasan
a. Jika peserta didik dapat memberikan keterangan gambar sesuai dengan tema pokok, 

skor 2,00.
b. Jika peserta didik kurang dapat memberikan keterangan gambar  sesuai dengan tema 

pokok, skor 1,50.
c. Jika peserta didik tidak dapat memberikan keterangan gambar  sesuai dengan tema 

pokok, skor 0,50.
 
b.   Pada saat peserta didik diskusi tentang ilmu hadis

No. Nama Siswa
Aspek yang Dinilai Jmlah 

Skor Nilai
Ketuntasan Tindak Lanjut

1 2 3 4 T T P R
1
2
3

dst.

Aspek dan rubrik  penilaian:

1)   Keaktifan dalam diskusi.
a.   Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 2.00. 
b.   Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 1,50
c.   Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 1,00
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2)   Kejelasan dan kerapian presentasi.
a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, skor 

2,00
b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 1,50
c. Jika  kelompok  tersebut  dapat  mempresentasikan  dengan  jelas  dan kurang rapi, 

skor 1,00.
d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak rapi 

skor 0,50.

3)   Pilihan ganda jawaban dan uraian.
Skor penilaian sebagai berikut.
a)   Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 0,4 (maksimal 10 x0,4 = 4)
b)   Uraian
 

Rubrik Penilaian Uraian

No. Rubrik Penilaian Skor

1. a.  Jika peserta  didik  dapat   menyebutkan  sahabat yang dijuluki dengan 
al-Mukśirūn fi al-H adīś,  lengkap dan sempurna, skor 0,80

b.   Jika  peserta  didik  dapat   menyebutkan  sahabat yang dijuluki dengan 
al-Mukśirūn fi al-H adīś   lengkap,  skor 0,60

c.   Jika  peserta  didik  dapat menyebutkan  sahabat yang dijuluki dengan 
al-Mukśirūn fi al-H adīś   kurang  lengkap, skor 0,40

d.  Jika  peserta  didik  dapat   menyebutkan  sahabat yang dijuluki dengan 
al-Mukśirūn fi al-H adīś tidak lengkap,  skor 0,20

0,80

2 a.  Jika  peserta  didik  dapat menyebutkan penyebab Abu Hurairah banyak 
meriwayatkan hadis dari Rasul Saw., lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika  peserta  didik  dapat  menyebutkan penyebab Abu Hurairah banyak 
meriwayatkan hadis dari Rasul Saw. lengkap, skor 0,60

c.  Jika  peserta  didik  dapat  menyebutkan penyebab Abu Hurairah banyak 
meriwayatkan hadis dari Rasul Saw. kurang lengkap, skor 0,40

d.  Jika peserta didik dapat  menyebutkan penyebab Abu Hurairah banyak 
meriwayatkan hadis dari Rasul Saw. tidak lengkap, skor 0,20

0,80
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3 a.  Jika  peserta  didik  dapat   menyebutkan faktor penyebab Abdullah 
bin Umar  meriwayatkan banyak hadis dari Rasul Saw. lengkap dan 
sempurna, skor 0,80

b.  Jika  peserta  didik  dapat  menyebutkan faktor penyebab Abdullah bin 
Umar  meriwayatkan banyak hadis dari Rasul Saw. lengkap, skor 0,60 

c.   Jika  peserta  didik  dapat  menyebutkan faktor penyebab Abdullah bin 
Umar  meriwayatkan banyak hadis dari Rasul Saw. lengkap, skor 0,40

d.  Jika peserta didik dapat  menyebutkan faktor penyebab Abdullah bin 
Umar meriwayatkan banyak hadis dari Rasul Saw. tidak lengkap, skor 
0,20

0,80

4 a.  Jika peserta  didik  dapat   menyebutkan berbagai disiplin ilmu yang 
dimiliki oleh ‘Aisyah, Ummul Mu’minin, Ra lengkap dan sempurna, 
skor 0,80.

b.  Jika  peserta  didik   menyebutkan berbagai disiplin ilmu yang dimiliki 
oleh ‘Aisyah, Ummul Mu’minin, Ra lengkap, skor 0,60.

c.  Jika peserta didik dapat menyebutkan berbagai disiplin ilmu yang 
dimiliki oleh ‘Aisyah, Ummul Mu’minin, Ra  kurang lengkap, skor 
0,40.

d.  Jika peserta didik dapat menyebutkan berbagai disiplin ilmu yang 
dimiliki oleh ‘Aisyah, Ummul Mu’minin, Ra tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

5 a.  Jika peserta didik dapat  menyebutkan faktor penyebab Anas bin 
Malik dapat meriwayatkan banyak hadis dari Rasul Saw lengkap dan 
sempurna, skor 0,80

b.  Jika peserta didik dapat  menyebutkan faktor penyebab Anas bin Malik 
dapat meriwayatkan banyak hadis dari Rasul Saw.  engkap, skor 0,60

c.  Jika peserta didik dapat   menyebutkan faktor penyebab Anas bin Malik 
dapat meriwayatkan banyak hadis dari Rasul Saw. kurang lengkap, skor 
0,40

d. Jika peserta didik dapat   menyebutkan faktor penyebab Anas bin Malik 
dapat meriwayatkan banyak hadis dari Rasul Saw. tidak lengkap, skor 
0,20

0,80

SKOR 4.00

Nilai    :   Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda,   dan uraian) x 10
10
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4)   Tugas.
 Skor penilaian sebagai berikut.

a.  Jika  peserta  didik  dapat  mengumpulkan  tugasnya  tepat  pada  waktu yang ditentukan 
dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 4,00

b.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan 
perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 3,00

c.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan 
perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, nilai 2,00

Catatan:
Selain peserta didik diberikan tugas sesuai dengan yang ada di buku siswa juga diberikan 
tugas tidak terstruktur yang berupa fortopolio tentang laporan kegiatan membaca al-Qur’an 
dalam sehari-hari.

Nama ........................................ Kelas : ......................

No. Induk ........................................ Bulan : .....................

Format bentuk laporannya adalah:

No. Tanggal/Hari Paraf
Guru Ket.

Juz Surah Ayat Hal. Iqra’ Hal.
1
2

dst.

Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran

(..............................................)

.................,......................20.........
Orang Tua/Wali Siswa

(..............................................)

• Setiap karya siswa sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar portofolio 
dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai bukti 
pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian  0-10 atau 0-100. 



  Buku Guru Kelas X56

Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor yang 
diberikan. Kolom keterangan diisi dengan catatan guru tentang kelemahan dan kekuatan 
tulisan yang dinilai.

 
Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut.
a.  Rata-rata dari jumlah nilai pada kolom a (mari mengamati) jumlah nilai pada kolom 

b (diskusi) x 60 %.
b.  Jumlah nilai rata-rata pada kolom “Ayo berlatih”, pilihan ganda/jawaban singkat 

uraian dan tugas x 40 %.

Nilai akhir = nilai a + nilai b

KUNCI JAWABAN

I.  Pilihan ganda
1. C
2. D
3. B
4. B
5. C
6. C
7. E
8. A
9. A
10. B

II. Uraian
1.   Abu Hurairah, Abdullah Ibn Umar, Aisyah, Anas Ibn Malik, Abdullah Ibn Abbas, 

Abdullah Ibn Umar dan Abdullah Ibn Amr Ibn Ash
2. -     Selalu  menghadiri majelis Nabi saw.

-  Penghuni Shuffah di Masjid Nabawi ia selalu  bersama Rasulillah saw.
-  Sangat kuat ingatannya, karena ia salah seorang sahabat yang mendapat do’a dari 

Nabi sehingga hafal segala  apa yang ia dengar dari Rasulullah
- Banyak mengambil hadis dari para sahabat senior karena usianya cukup panjang 

dan  hidup selama 47 tahun setelah wafatnya Nabi Saw.
3.   -     Ia tergolong  sahabat pendahulu masuk Islam dan berusia panjang

-  Selalu hadir di majelis-majelis Nabi Saw dan mempunyai hubungan dekat dengan 
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beliau, karena menjadi ipar Nabi saw
- Tidak punya ambisi kedudukan dan tidak melibatkan diri dalam  berbagai konflik 

politik di kalangan sahabat.
4.   Bahasa, Syair, ilmu kedokteran, nasab-nasab (ansab) dan sejarah Arab
5.   -     Sejak usia muda sudah menjadi khadim  rasulullah

-  Sering mengikuti majelis nabi
- Mmurnya panjang

III.  Tugas

(Kebijakan guru)

Saran
 Guru harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya disesuaikan 

dengan kebutuhan peserta didik.

Catatan:
1.  Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik.
2.  Guru diharapkan untuk memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki 

peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Catatan terkait dengan sikap atau 
nilai-nilai karakter yang dimiliki boleh peserta didik dapat dilakukan dengan tabel 
berikut ini:

No Nama
Peserta Didik

Aktifitas

Kerjasama Keaktifan Partisipasi Inisiatif

1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2

3

dst.

Rubrik penilaian:
1. Apabila    peserta    didik    belum    memperlihatkan   perilaku    yang dinyatakan  dalam 

indikator.
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2. Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang dinyatakan dalam 
indikator.

3. Apabila  sudah  memperlihatkan  perilaku  dan  sudah  konsisten  yang dinyatakan dalam 
indikator.

4. Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam indikator.

Catatan :
1.   Penguasaan nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan.
 Rentang Skor   = Skor Maksimal – Skor Minimal
     = 4-1

MK = 3.00-4,00
MB = 2,00-2,99
MT = 1,00-1,99
BT = 0,00-0,99

Keterangan:
BT:  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda- tanda awal 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator).
MT:  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda- tanda 

awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
MB:  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
MK: Mulai membudaya/terbiasa (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

P e n g a y a a n

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah  
disiapkan  oleh  guru  berupa  pertanyaan-pertanyaan  sekitar ilmu hadis. (Guru mencatat dan 
memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).



59Hadis-Ilmu Hadis Kurikulum 2013

R e m e d i a l

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi 
tentang “Sejarah Tokoh Hadis Masa Sahabat”. Guru akan melakukan penilaian kembali (lihat 
poin 5) dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang 
disesuaikan contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran 
(30 menit setelah jam pelajaran selesai).

Catatan:
Peserta didik yang belum bisa menjawab pertanyaan remedial,  diberikan bimbingan khusus.

Interaksi Guru dengan Orang Tua

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam buku teks 
kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya  dapat  juga  
dengan  menggunakan  buku  penghubung  kepada  orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi baik langsung, 
maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.
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BAB 4
BIOGRAFI PARA 
PENTAKHRIJ HADIS

 Kompetensi Inti (KI)

KI-1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI-2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 

royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3. Memahami,   menerapkan   dan   menganalisis   pengetahuan   faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)

1.4.  Berkomitmen untuk menggunakan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam yang 
kedua sebagai implikasi dari kepercayaan terhadap para pentakhrij hadis.

2.4.  Membiasakan perilaku adil dan jujur dalam menyampaikan berita setelah memperlajari 
perilaku para muhaddisin.

3.4.  Mengetahui sejarah singkat para pentakhrij hadis yang dikenal sebagai penulis al-
Kutub at-Tis’ah al-Mu’tabarah. (Al-Bukhāri, Muslim, Abū Daīwūd, at-Tirmiżī, an-
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Nasā’ī, Ibnu Mājah, Mālik bin Anas, Ahṃad bin Hạnbal, dan ad-Darimī).
4.4.  Menceritakan kisah ulama hadis yang mentakhrij hadis.

Indikator Pembelajaran

•     Pesera didik mampu:
•     Meneladani semangat dan obyektif muhaddisin
•     Menjelaskan sejarah biografi pentakhrij hadis
•     Menghafal nama pentakhrij hadis
•     Mengidentifikasi para pentakhrij hadis
•     Meneladani dalam kehidupan sehari-hari

Tujuan Pembelajaran

Pesera didik dapat:
•     Mendemonstrasikan semangat dan obyektif ulama hadis
•     Menjelaskan sejarah biografi pentakhrij hadis masa ?
•     Menghafalkan biografi masing-masing pentakhrij hadis
•     Meneladani  mereka dalam kehidupan sehari-hari

Materi Pembelajaran

•     Sejarah Pentakhrij Hadis
•     Imam al-Bukhari
•     Imam Muslim
•     Abu Dawud
•     At-Tirmuzi
•     An-Nasa’i
•     Ibn Majah
•     Imam Anas bin Malik
•     Ahmad bin Hanbal 
•     Ad-Darimi
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Proses Pembelajaran

A.  Persiapan

1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran.
3) Guru menyapa peserta didik.
4)   Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
5)   Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan mengaitkan 

dengan materi yang akan disampaikan sekarang
6) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas 

karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan 
multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
 

B.  Pelaksanaan

1)    Guru meminta peserta didik mengkaji biografi para pentakhrij hadis
2)    Peserta didik mengemukakan hasil kajian  biografi para pentakhrij hadis
3)    Guru meminta peserta didik mengkaji  biografi para pentakhrij hadis
4)   Peserta didik mengemukakan hasil kajian  biografi para pentakhrij hadis
5)    Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta 

didik tentang hasil kajiannya tentang biografi para pentakhrij hadis
6)    Guru meminta peserta didik untuk mengamati gambar yang ada di kolom “Mari 

Mengamati”.
7)    Peserta didik mengemukakan isi gambar.
8)   Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukaan 

peserta didik tentang isi gambar tersebut.
9)    Guru memberikan penjelasan biografi para pentakhrij hadis
10)  Guru menjelaskan nama-nama pentakkhrij hadis, dengan melalui media/ alat bantu 

berupa tulisan manual di papan tulis, atau menggunakan multi media berbasis ICT 
atau lainnya.

11)  Peserta didik mendiskusikan tentang  biografi para pentakhrij hadis secara 
berkelompok.

12)  Secara  bergantian  masing-masing  kelompok  mempresentasikan  hasil diskusinya, 
dan kelompok lainnya mendengarkan/menyimak sambil memberikan tanggapan 
serta membuat catatan-catatan kecil.
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13)  Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil diskusi 
tersebut.

14)  Guru  menyampaikan  perilaku  terpuji  yang  dapat  diterapkan  sebagai penghayatan 
dan pengamalan setelah mempelajari sejarah para pentakhrij hadis

15)  Guru membimbing peserta didik untuk membaca kisah Baqi bin Mikhlad, ulama  
yang gigih menuntut ilmu

16)  Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hikmah dari kisah Baqi bin 
Mikhlad, ulama yang gigih menuntut ilmu

17)  Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap kisah tersebut.
18)  Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari pelajaran tersebut sesuai dengan 

buku teks siswa pada kolom rangkuman.
19)  Pada kolom “Mari Berlatih”, guru:

a.  Meminta peserta didik untuk mengerjakan bagian pilihan ganda dan uraian.
b.  Meminta peserta didik unutk mengerjakan soal isian dan uraian
b.   Membimbing peserta didik untuk menyelesaikan tugas portopolio
c   Membimbing peserta didik untuk memberi tanda (v) pada  (ST, S,  dan TS) pada 

kolom penilaian sikap

c. Kegiatan akhir pembelajaran

1. Guru memberi penguatan, sekaligus mengajak para siswa untuk menyimpulkan 
materi.

2. Guru mengingatkan untuk mempelajari materi berikutnya.
3. Guru memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan dan membuat 

daftar kegiatan ibadah di rumah untuk ditanda-tangani oleh orang tuanya

Penilaian

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban 
yang paling benar!

1. Nama lengkap imam al-Bukhari adalah …. 
a. Abū Abdillah Muhammad bin Ismā’il 
b. Abū Husein Muslim bin Hajjāj
c.   Sulaiman bin al-Asy’asy bin Ishāq
d.   Abū Īsa Muhammad bin Īsa bin Saurah
e.   Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Sinan
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2.   Para ulama memberi gelar pada imam al-Bukhari dengan sebutan ….
a.   Muhsin Naisabur 
b.   Muttafaqun Alaih 
c.   Al-Syaikhani
d.   Al-Hafiz
e.   Amirul Mu’minin fī al-Hadīś

3.   Berikut ini yang tidak termasuk murid-murid imam al-Bukhari….
a.   Muslim bin Hajjaj
b.   Turmudzi
c.   Ibnu Khuzaimah
d.   Muhammad bin Yusuf al-Farabi
e.   Imam Ahmad bin Hambal

4.   Imam Muslim dilahirkan di ….
a.   Uzbekistan
b.   Naisabur 
c.   Bukhara 
d.   Irak
e.   Sijistan

5.   Al-Żahabi menyebut keluarga Imam Muslim dengan sebutan ….
a.   Syaikh al-Akbar 
b.   Muttafaqun alaih 
c.   Al-hafidz
d.   Muhsin Naisabur
e.   Amirul mu’minin fi al-Hadīś

6.   Nama lengkap Imam Abu Dawud adalah ….
a.   Abu Abdillah Muhammad bin Ismail
b.   Abu Husein Muslim bin Hajjaj
c.   Sulaiman bin al-Asy’asy bin Ishaq
d.   Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah
e.   Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Sinan
 

7. Imam Abu  Dawud  adalah  seorang  muhaddis  yang  menurut  mayoritas ulama’ 
merupakan penganut madzhab ….
a.   Hambali
b.   Syafi’i 
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c.   Hanafi 
d.   Maliki
e.   tidak penganut madzhab melainkan seorang mujtahid

8.   Imam Abu Dawud wafat dalam usia 70-71 tahun di kota ….
a.   Sijistan 
b.   Bukhara 
c.   Bashrah
d.   Uni Soviet
e.   Ramalah

9. Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahhak al-Salam lebih dikenal 
dengan sebutan ….
a.   Imam Abu Dawud 
b.   Imam al-Tirmidzi 
c.   Imam al-Nasa’i
d.   Imam Ibnu Majah
e.   Imam al-Bukhari

10. Imam al-Nasa’i mendapat gelar (kunyah) ….
a.   Abu Abdirrahman
b.   Abu Abdillah 
c.   Abu Hurairah 
d.   Abu Musa
e.   Abu Husein

PENILAIAN SIKAP

Setelah kalian memahami uraian mengenai ilmu hadis, coba amati perilaku berikut ini dan 
berikan komentar!

No Perilaku yang Diamati Sangat
Setuju Setuju Tidak

Setuju
1. Imam Bukhari pernghafal ratusan ribu hadis 

berikut sanadnya, ia hanya memasukan 
dalam kitabnya sekitar empat ribuan
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2. Syafi’i sering memuji Ahmad, bahwa dia 
memang orang yang baik hati dan 
dermawan

3. Melani merasa tidak nyaman sewaktu Sari 
menceriterakan kekurangan dirinya di 
hadapan Mulyono

4. Andreas bergaya hidup bebas,
serba boleh, lepas kontrol.

5. Ronal rela meninggalkan keluarganya demi 
untuk menuntut ilmu di negeri seberang

 Guru melakukan penilaian pada:

a.   Kolom “Mari Mengamati”
 Rubrik Pengamatannya sebagai berikut:

No. Nama Siswa
Aspek yang Dinilai Jmlah 

Skor Nilai
Ketuntasan Tindak Lanjut

1 2 3 4 T T P R

1

2

3

dst.

Rubrik penilaiannya adalah :
1)   Bahasa

a.   Jika peserta didik dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar skor 2.
b. Jika peserta didik kurang dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,  

skor 1,50.
c. Jika peserta didik tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, 

skor 0,50.

2)   Kesesuaian antara gambar dan tema pembahasan
a. Jika peserta didik dapat memberikan keterangan gambar sesuai dengan tema pokok, 

skor 2,00.
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b. Jika peserta didik kurang dapat memberikan keterangan gambar sesuai dengan tema 
pokok, skor 1,50.

c. Jika peserta didik tidak dapat memberikan keterangan gambar sesuai dengan tema 
pokok, skor 0,50.

 
b.   Pada saat peserta didik diskusi tentang ilmu hadis

No. Nama Siswa
Aspek yang Dinilai Jmlah 

Skor Nilai
Ketuntasan Tindak Lanjut

1 2 3 4 T T P R

1

2

3

dst.

Aspek dan rubrik  penilaian:

1)   Keaktifan dalam diskusi.
a.  Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 2.00. b.   Jika 

kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 1,50
c.   Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 1,00

2)   Kejelasan dan kerapian presentasi.
a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, skor 

2,00
b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 1,50
c. Jika  kelompok  tersebut  dapat  mempresentasikan  dengan  jelas  dan kurang rapi, 

skor 1,00.
d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak rapi 

skor 0,50.
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3)   Pilihan ganda jawaban dan uraian.
Skor penilaian sebagai berikut.
a)   Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 0,4 (maksimal 10 x0,4 = 4)
b)   Uraian
 

Rubrik Penilaian Uraian

No. Rubrik Penilaian Skor

1. a.   Jika  peserta  didik  dapat  menterjemah perkataan al-Hafiz adz-Zhahabi, 
lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b.   Jika  peserta  didik  dapat  menterjemah perkataan al-Hafiz adz-Zhahabi  
lengkap,  skor 0,60

c.   Jika  peserta  didik  dapat menterjemah perkataan al-Hafiz adz-Zhahabi 
kurang  lengkap, skor 0,40.

d.  Jika  peserta  didik  dapat menterjemah perkataan al-Hafiz adz-Zhahabi 
tidak lengkap dan sempurna,  skor 0,20.

0,80

2 a. Jika  peserta  didik  dapat menyebutkan syarat-syarat rawi dalam kitab 
sahih Muslim, lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b.   Jika  peserta didik  dapat  menyebutkan syarat-syarat rawi dalam kitab 
sahih Muslim lengkap, skor 0,60

c. Jika  peserta  didik  dapat  menyebutkan syarat-syarat rawi dalam kitab 
sahih Muslim kurang lengkap, skor 0,40

d.   Jika peserta didik dapat  menyebutkan syarat-syarat rawi dalam kitab 
sahih Muslim tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

3 a. Jika peserta  didik  dapat   menjelaskan pengertian Ittis āl as-Sanad 
menurut Bukhari Muslim, lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika peserta  didik  dapat  menjelaskan pengertian Ittis āl as-Sanad 
menurut Bukhari Muslim lengkap, skor 0,60.

c. Jika peserta  didik dapat  menjelaskan pengertian Ittis āl as-Sanad 
menurut Bukhari Muslim kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian Ittis āl as-Sanad menurut 
Bukhari Muslim tidak lengkap, skor 0,20.

0,80
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4 a. Jika  peserta  didik  dapat   menjelaskan maksud istilah ‘muttafaq ‘alaih’, 
lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika  peserta didik dapat  menjelaskan  maksud istilah ‘muttafaq ‘alaih’, 
lengkap, skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat menjelaskan  maksud istilah ‘muttafaq ‘alaih’, 
kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat  menjelaskan  maksud istilah ‘muttafaq ‘alaih’, 
tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

5 a.  Jika peserta didik dapat menterjemah perkataan Imam asy-Syafi’i, 
lengkap dan sempurna, skor 0,80

b.  Jika peserta didik dapat menterjemah perkataan Imam asy-Syafi’i, 
lengkap, skor 0,60

c.  Jika peserta didik dapat menterjemah perkataan Imam asy-Syafi’i, kurang 
lengkap, skor 0,40

d.   Jika peserta didik dapat menterjemah perkataan Imam asy-Syafi’i tidak 
lengkap, skor 0,20

0,80

SKOR 4.00

Nilai    :   Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda,   dan uraian) x 10
10

4)   Tugas.
 Skor penilaian sebagai berikut.

a.   Jika peserta  didik  dapat  mengumpulkan  tugasnya  tepat  pada  waktu yang ditentukan 
dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 4,00

b.   Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan 
perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 3,00

c.   Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan 
perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, nilai 2,00

Catatan:
Selain peserta didik diberikan tugas sesuai dengan yang ada di buku siswa juga diberikan 
tugas tidak terstruktur yang berupa portopolio tentang laporan kegiatan membaca al-Qur’an 
dalam sehari-hari.
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Nama ........................................ Kelas : ......................

No. Induk ........................................ Bulan : .....................

Format bentuk laporannya adalah:

No. Tanggal/Hari Paraf
Guru Ket.

Juz Surah Ayat Hal. Iqra’ Hal.
1
2

dst.

Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran

(..............................................)

.................,......................20.........
Orang Tua/Wali Siswa

(..............................................)

• Setiap karya siswa sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar portofolio 
dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai bukti 
pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian  0-10 atau 0-100. 
Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor yang 
diberikan. Kolom keterangan diisi dengan catatan guru tentang kelemahan dan kekuatan 
tulisan yang dinilai.

 
Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut.
a.  Rata-rata dari jumlah nilai pada kolom a (mari mengamati) jumlah nilai pada kolom 

b (diskusi) x 60 %.
b.  Jumlah nilai rata-rata pada kolom “Ayo berlatih”, pilihan ganda/jawaban singkat 

uraian dan tugas x 40 %.

Nilai akhir = nilai a + nilai b
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KUNCI JAWABAN

I.  Pilihan ganda
1. A
2.  E
3.   E
4.   B
5.  D
6. E
7.  A
8.  C
9.  B
10. A

II.  Uraian

1.    Ia (Sahih al-Bukhari) adalah kitab Islam yang paling agung setelah kitab Allah.
2.   -     Hadis itu bersambung sanadnya

-  Hadis diriwayatkan oleh orang terpercaya (tsiqah) dari generasi permulaan 
sampai akhir

-  Terhindar dari syudzûdz dan `illah.
3. Menurut al-Bukhari, seorang periwayat harus benar-benar bertemu (  ) dengan 

penyampaihadis, sedang Imam Muslim mensyaratkan hidup semasa (  ).
4.   Hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim
5.   Imam Anas bin Malik adalah hujjatullah atas makhluk-Nya setelah para Tabi’in

III.  Tugas

(Kebijakan guru)

Saran
 Guru harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya disesuaikan 

dengan kebutuhan peserta didik.

Catatan:
1.  Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik.
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2.  Guru diharapkan untuk memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki 
peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Catatan terkait dengan sikap atau 
nilai-nilai karakter yang dimiliki boleh peserta didik dapat dilakukan dengan tabel 
berikut ini:

No Nama
Peserta Didik

Aktifitas

Kerjasama Keaktifan Partisipasi Inisiatif

1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2

3

dst.

Rubrik penilaian:
1. Apabila    peserta    didik    belum    memperlihatkan   perilaku    yang dinyatakan  dalam 

indikator.
2. Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang dinyatakan dalam 

indikator.
3. Apabila  sudah  memperlihatkan  perilaku  dan  sudah  konsisten  yang dinyatakan dalam 

indikator.
4. Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam indikator.

Catatan :
1.   Penguasaan nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan.
 Rentang Skor   = Skor Maksimal – Skor Minimal
     = 4-1

MK = 3.00-4,00
MB = 2,00-2,99
MT = 1,00-1,99
BT = 0,00-0,99

Keterangan:
BT:  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda- tanda awal 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator).
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MT:  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda- tanda 
awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).

MB:  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).

MK: Mulai membudaya/terbiasa (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

P e n g a y a a n

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah  
disiapkan  oleh  guru  berupa  pertanyaan-pertanyaan  sekitar ilmu hadis. (Guru mencatat dan 
memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

R e m e d i a l

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi 
tentang “Biografi Para Pentakhrij Hadis”. Guru akan melakukan penilaian kembali (lihat 
poin 5) dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang 
disesuaikan contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran 
(30 menit setelah jam pelajaran selesai).

Catatan:
Peserta didik yang belum bisa menjawab pertanyaan remedial,  diberikan bimbingan khusus.

Interaksi Guru dengan Orang Tua

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam buku teks 
kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya  dapat  juga  
dengan  menggunakan  buku  penghubung  kepada  orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi baik langsung, 
maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.
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BAB 5
KEDUDUKAN 
DAN FUNGSI HADIS

 Kompetensi Inti (KI)

KI-1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI-2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 

royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3. Memahami,   menerapkan   dan   menganalisis   pengetahuan   faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)

 1.1   Menghayati fungsi dan nilai-nilai ajaran hadis
 2.1.  Membiasakan diri untuk menggunakan hadis sebagaoi dasar hukum dalam 
         kehidupan sehari-hari
 3.1.  Memahami kedudukan hadis dan fungsinya dalam menentukan hukum syar'i
 4.1. Menceritakan fungsi dan kedudukan hadis dalam kehidupan sehari-hari
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Indikator Pembelajaran

Peserta didik mampu:
•     Mejadikan hadis sebagai sumber hukum Islam
•     Menjelaskan kedudukan hadis dalam hukum syar’i
•     Menjelaskan fungsi hadis dalam hukum syar’i
•     Menyebutkan dalil-dalil kedudukan dan fungsi hadis dalam hukum syar’i
•     Mendemonstrasikan kedudukan dan fungsi hadis

Tujuan Pembelajaran

Pesera didik dapat:
•     Mendemonstrasikan kedudukan hadis dalam hukum Islam
•     Menjelaskan kedudukan hadis dalam Islam
•     Menjelaskan fungsi hadis dalam Islam
•  Menyebutkan dalil-dalil kedudukan dan fungsi hadis dalam Islam
•     Meneladani para ulama hadis

Materi Pembelajaran

•     Kedudukan Hadis dalam Islam
•     Fungsi Hadis Nabi

Proses Pembelajaran

A.  Persiapan

1)   Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
2)  Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran.
3)   Guru menyapa peserta didik.
4)   Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
5)   Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan mengaitkan 

dengan materi yang akan disampaikan sekarang
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6)   Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas 
karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan 
multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

B.  Pelaksanaan

1)   Guru meminta peserta didik mengkaji
2)   Peserta didik mengemukakan hasil kajian
3)   Guru meminta peserta didik mengkaji
4)   Peserta didik mengemukakan hasil kajian
5) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukaan peserta 

didik tentang hasil kajiannya tentang   kedudukan dan fungsi hadis
6)  Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukaan 

peserta didik tentang isi gambar tersebut.
7)   Guru memberikan penjelasan tentang pengertian ilmu hadis
8)  Peserta  didik, bersama-sama,  menyebutkan pengertian ilmu hadis yang disampaikan 

guru
9)   Peserta didik, perorangan, menyebutkan pengertian  ilmu hadis
10) Guru menjelaskan macam-macam ilmu hadis, dengan melalui media/alat bantu 

berupa tulisan manual di papan tulis, atau menggunakan multi media berbasis ICT 
aatau lainnya.

11) Peserta didik mendiskusikan tentang  ilmu hadis   secara berkelompok.
12) Secara  bergantian  masing-masing  kelompok  mempresentasikan  hasil diskusinya, 

dan kelompok lainnya mendengarkan/menyimak sambil memberikan tanggapan serta 
membuat catatan-catatan kecil.

13) Guru  memberikan  penjelasan  tambahan  dan  penguatan  terhadap  hasil diskusi 
tersebut.

14) Guru  menyampaikan  perilaku  terpuji  yang  dapat  diterapkan  sebagai penghayatan 
dan  pengamalan  setelah  mempelajari ilmu hadis.

15) Guru membimbing peserta didik untuk membaca QS. al-Hasyr [59]:7; QS. An-Nisa 
[4]:80 dan QS. Al-Ahzab [33]:21

16) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hikmah dari QS. al-Hasyr [59]:7; 
QS. An-Nisa [4]:80 dan QS. Al-Ahzab [33]:21

17) Guru  memberikan  penjelasan  tambahan  dan  penguatan  terhadap  makna ayat-ayat 
tersebut.

18) Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari pelajaran tersebut sesuai dengan buku 
teks siswa pada kolom rangkuman.

19) Pada kolom “Mari Berlatih”, guru:
a.  Meminta peserta didik unutk mengerjakan soal jawaban singkat dan uraian
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b.  Membimbing peserta didik untuk menyelesaikan tugas portopolio
c  Membimbing peserta didik untuk memberi tanda (v) pada  (ST, S, R dan TS) pada 

kolom penilaian sikap

c. Kegiatan akhir pembelajaran

1. Guru memberi penguatan, sekaligus mengajak para siswa untuk menyimpulkan 
materi.

2. Guru mengingatkan untuk mempelajari materi berikutnya.
3. Guru memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan dan membuat 

daftar kegiatan ibadah di rumah untuk ditanda-tangani oleh orang tuanya

Penilaian

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban 
yang paling benar!

1. Dalam  pengambilan  keputusan  hukum  Ilsam  al-hadis  menempati  pada posisi ke:
a. Satu
b. Dua
c. Tiga
d. Empat
e. Lima

2. Alasan rasional dan teologis yang mendasari kehujjahan hadis adalah .... 
a. ketaatan kepada nabi berarti juga ketaatan kepada Allah
b.   perkataan nabi adalah perkataan Allah
c.   karena hadis merupakan satu-satunya sumber hukum setelah Al-Qur’an 
d.   problematika kehidupan manusia sudah ada jawabannya dalam hadis
e.    karena jumlah hadis sangat  banyak

3. Sekelompok  umat  Islam  yang  tidak  mempercayai  kehujjahan  hadis disebut....
a. Ihyaussunnah
b. Itqanusunnah
c. Inkarussunnah
d. Ahli Sunnah
e. Ilghaussunnah
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4.   Yang tidak termasuk fungsi hadis adalah ....

a. Bayān at-Taqyīd 
b. Bayān al-Takhsīs
c. Bayān al-Tasyri’ 
d. Bayān al-Naskh
e. Bayān at-Tazīd
 

5. Al-Qur’an apabila akan shalat maka basuhlah wajahmu, tanganmu…, Rasul mengatakan: 
tidak sah salat seseorang tanpa berwudhu lebih dulu. Fungsi hadis yang demikian itu 
adalah …
a.   Bayān taqrīr
b.   Bayān tafsīl
c.   Bayān takhsīl
d.   Bayān tasyri’ 
e.   Bayān naskh

6. Perintah shalat dalam Al-Qur’an masih bersifat global, lalu nabi menjelaskan dengan 
sabdanya:’ salatlah sebagaimana kamu melihatku salat’ pernyataan nabi tersebut berfungsi 
sebagai…
a.   Bayān taqrīr
b.   Bayān  tafsīl
c.   Bayān takhsīl
d.   Bayān tasyri’ 
e.   Bayān naskh

7. Al-Qur’an  memerintahkan potong tangan bagi pencuri, nabi mengatakan yang dipotong 
adalah tangan kanan sampai pergelangan, penjelasan nabi itu berfungsi sebagai…
a.   Bayān taqrīr 
b.   Bayān tafsīl 
c.   Bayān taqyīd 
d.   Bayān tasyri’ 
e.   Bayān naskh

8. Al-Qur’an memerintahkan untuk membagi harta warisan kepada anak-laki- laki dan 
perempuan. Rasulullah mengatakan, tidak mendapatkan warisan. Fungsi hadis yang 
demikian adalah :
a.   Bayān taqrīr 
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b.   Bayān tafsīl 
c.   Bayān taqyīd 
d.   Bayān tasyri’ 
e.   Bayān naskh

9. Perintah mengeluarkan zakat fitrah didasarkan pada hadis nabi dan tidak ditemukan 
dalam al-Qur’an. Fungsi hadis yang demikian adalah untuk…. 

a.   Bayān taqrīr 
b.   Bayān tafsīl 
c.   Bayān taqyīd 
d.   Bayān tasyri’ 
e.   Bayān naskh
 

10. Al-Qur’an memerintahkan berwasiat bagi seseorang yang akan meninggal dunia, nabi 
mengatakan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Fungsi hadis yang demikian adalah….
a.    Bayān taqrīr 
b.   Bayān tafsīl 
c.   Bayān ta’kid
d.   Bayān tasyri’ 
e.   Bayān naskh 

PENILAIAN SIKAP

Setelah kalian memahami uraian mengenai ilmu hadis, coba amati perilaku berikut ini dan 
berikan komentar!

No Perilaku yang Diamati Sangat
Setuju Setuju Tidak

Setuju

1. Al-Qur’an sudah memjawab semua persoa-
lan hidup, sehingga tidak perlu hadis lagi.

2. Ketika para ulama tidak menemukan dasar 
hukum dalam al-Qur’an, mereka 
mencarinya dalam hadis

3. Inkarussunah berpendapat kita tidak mem-
butuhkan hadis lagi
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4. Hadis dha’if bisa dipakai sebagai dasar
dari fad ā’il al-‘Amāl

5. Daryana   sering   mengutip   hadis   Nabi 
dalam setiap ceramahnya

 
Guru melakukan penilaian pada:
a.   Kolom “Mari Mengamati”
 Rubrik Pengamatannya sebagai berikut:

No. Nama Siswa
Aspek yang Dinilai Jmlah 

Skor Nilai
Ketuntasan Tindak Lanjut

1 2 3 4 T T P R

1

2

3

dst.

Rubrik penilaiannya adalah :
1)   Bahasa

a.   Jika peserta didik dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar skor 2.
b. Jika peserta didik kurang dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,  

skor 1,50.
c. Jika peserta didik tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, 

skor 0,50.

2)   Kesesuaian antara gambar dan tema pembahasan
a. Jika peserta didik dapat memberikan keterangan gambar sesuai dengan tema pokok, 

skor 2,00.
b. Jika peserta didik kurang dapat memberikan keterangan gambar  sesuai dengan tema 

pokok, skor 1,50.
c. Jika peserta didik tidak dapat memberikan keterangan gambar  sesuai dengan tema 

pokok, skor 0,50.
 
b.   Pada saat peserta didik diskusi tentang ilmu hadis
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No. Nama Siswa
Aspek yang Dinilai Jmlah 

Skor Nilai
Ketuntasan Tindak Lanjut

1 2 3 4 T T P R

1

2

3

dst.

Aspek dan rubrik  penilaian:

1)   Keaktifan dalam diskusi.
a.   Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 2.00. b.   Jika 

kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 1,50
c.   Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 1,00

2)   Kejelasan dan kerapian presentasi.
a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, skor 

2,00
b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 1,50
c. Jika  kelompok  tersebut  dapat  mempresentasikan  dengan  jelas  dan kurang rapi, 

skor 1,00.
d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak rapi 

skor 0,50.

3)   Pilihan ganda jawaban dan uraian.
Skor penilaian sebagai berikut.
a)   Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 0,4 (maksimal 10 x0,4 = 4)
b)   Uraian
 



  Buku Guru Kelas X82

Rubrik Penilaian Uraian

No. Rubrik Penilaian Skor

1.
a.  Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan alasan teologis kehujjahan sunnah, 

lengkap dan sempurna, skor 0.80.
b.  Jika  peserta  didik  dapat menjelaskan alasan teologis kehujjahan sunnah, 

lengkap,  skor 0,60
c.   Jika  peserta  didik  dapat menjelaskan alasan teologis kehujjahan sunnah, 

kurang  lengkap, skor 0,40.
d.  Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan alasan teologis kehujjahan sunnah, 

tidak lengkap dan sempurna,  skor 0,20.

0,80

2 a.   Jika  peserta  didik  dapat menjelaskan fungsi hadis terhadap al-Qur’an, 
lengkap dan sempurna, skor 0,80

b.   Jika  peserta  didik    dapat menjelaskan fungsi hadis terhadap al-Qur’an 
lengkap, skor 0,60

c.   Jika   peserta   didik   dapat menjelaskan fungsi hadis terhadap al-Qur’an 
kurang lengkap, skor 0,40

d.   Jika peserta didik dapat  menjelaskan fungsi hadis terhadap al-Qur’an 
tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

3 a.  Jika  peserta  didik  dapat menjelaskan perbedaan antara Bayān at-
Taqyīd dengan Bayān at-takhsīs, lengkap dan sempurna, skor 0,80

b.   Jika  peserta  didik  dapat menjelaskan perbedaan antara Bayān at-
Taqyīd dengan Bayān at-Takhsīs   lengkap, skor 0,60.

c.   Jika  peserta  didik  dapat menjelaskan perbedaan antara Bayān at-
Taqyīd dengan Bayān at-Takhsīs   kurang lengkap, skor 0,40

d.   Jika peserta didik dapat   menjelaskan perbedaan antara Bayān at-Taqyīd 
dengan Bayān at-Takhsīs tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

4 a. Jika peserta didik dapat  menjelaskan alasan sekelompok orang yang 
tidak percaya hadis, lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika  peserta  didik dapat menjelaskan alasan sekelompok orang yang 
tidak percaya hadis, lengkap, skor 0,60

c.  Jika peserta didik dapat menjelaskan alasan sekelompok orang yang 
tidak percaya hadis, kurang lengkap, skor 0,40.

d Jika peserta didik dapat dapat menjelaskan alasan sekelompok orang 
yang tidak percaya hadis, tidak lengkap, skor 0,20

0,80
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5 a.    Jika peserta didik dapat menulis ayat yang menjelaskan kedudukan 
hadis, lengkap dan sempurna, skor 0,80

b.    Jika peserta didik dapat  menulis ayat yang menjelaskan kedudukan 
hadis, lengkap, skor 0,60

c.    Jika peserta didik dapat menulis ayat yang menjelaskan kedudukan 
hadis, kurang lengkap, skor 0,40

d.    Jika peserta didik dapat menulis ayat yang menjelaskan kedudukan 
hadis, tidak lengkap, skor 0,20

0,80

SKOR 4.00

Nilai    :   Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda,   dan uraian) x 10
10

4)   Tugas.
 Skor penilaian sebagai berikut.

a.  Jika  peserta  didik  dapat  mengumpulkan  tugasnya  tepat  pada  waktu yang ditentukan 
dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 4,00

b.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan 
perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 3,00

c.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan 
perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, nilai 2,00

Catatan:
Selain peserta didik diberikan tugas sesuai dengan yang ada di buku siswa juga diberikan 
tugas tidak terstruktur yang berupa fortopolio tentang laporan kegiatan membaca al- Qur’an 
dalam sehari-hari.

Nama ........................................ Kelas : ......................

No. Induk ........................................ Bulan : .....................

Format bentuk laporannya adalah:

No. Tanggal/Hari Paraf
Guru Ket.

Juz Surah Ayat Hal. Iqra’ Hal.
1
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2
dst.

Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran

(..............................................)

.................,......................20.........
Orang Tua/Wali Siswa

(..............................................)

• Setiap karya siswa sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar portofolio 
dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai bukti 
pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian  0-10 atau 0-100. 
Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor yang 
diberikan. Kolom keterangan diisi dengan catatan guru tentang kelemahan dan kekuatan 
tulisan yang dinilai.

 
Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut.
a.  Rata-rata dari jumlah nilai pada kolom a (mari mengamati) jumlah nilai pada kolom 

b (diskusi) x 60 %.
b.  Jumlah nilai rata-rata pada kolom “Ayo berlatih”, pilihan ganda/jawaban singkat 

uraian dan tugas x 40 %.

Nilai akhir = nilai a + nilai b

KUNCI JAWABAN

I.  Pilihan ganda
1. B
2. A
3. C
4. E
5. B
6. A
7. B
8. C
9. D
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10  E 

II. Uraian
1.   Allah memerintahkan untuk beriman dan mentaati Nabi Muhammad Saw. dan sunnah 

Rasulullah merupakan sumber hukum syariat Islam.
2. Fungsi memperkuat, merinci, membatasi, mengkhususkan, menetapkan, menggantikan 

apa yang diterangkan al-Qur'an.
3. Kalau Bayān Taqyīd iyu membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak dengan sifat, 

keadaan dan syarat tertentu. Sedangkan Bayān Takhsīs adalah membatasi atau 
mengkhusukan ayat-ayat yang bersifat umum, sehingga tidak berlaku pada bagian-
bagian tertentu yang mendapatkan pengecualian.

4.  Bagi kelompok Inkarussunnah, al-Qur'an sudah cukup sebagai pedoman hidup.
اِب   .5

َ
ِعق

ْ
 ال

ُ
ِديد

َ
َ ش  اللَّ

َّ
َ ۖ ِإن وا اللَّ

ُ
ق
َّ
وا ۚ َوات ُ ان�تَ

َ
ْ َعْنُه ف ُ

ك ا َ َ وُه َوَما �ن
ُ

ذ
ُ

ـخ
َ
 ف

ُ
ُسول ُ الرَّ ُ

ك
َوَما آ�تَ

 
III.  Tugas

(Kebijakan guru)
Saran

 Guru harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya disesuaikan 
dengan kebutuhan peserta didik.

Catatan:
1.  Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik.
2.  Guru diharapkan untuk memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki 

peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Catatan terkait dengan sikap atau 
nilai-nilai karakter yang dimiliki boleh peserta didik dapat dilakukan dengan tabel 
berikut ini:

No Nama
Peserta Didik

Aktifitas

Kerjasama Keaktifan Partisipasi Inisiatif

1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2

3
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dst.

Rubrik penilaian:
1. Apabila    peserta    didik    belum    memperlihatkan   perilaku    yang dinyatakan  dalam 

indikator.
2. Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang dinyatakan dalam 

indikator.
3. Apabila  sudah  memperlihatkan  perilaku  dan  sudah  konsisten  yang dinyatakan dalam 

indikator.
4. Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam indikator.

Catatan :
1.   Penguasaan nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan.
 Rentang Skor   = Skor Maksimal – Skor Minimal
     = 4-1

MK = 3.00-4,00
MB = 2,00-2,99
MT = 1,00-1,99
BT = 0,00-0,99

Keterangan:
BT:  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda- tanda awal 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator).
MT:  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda- tanda 

awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
MB:  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
MK: Mulai membudaya/terbiasa (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan 
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perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

P e n g a y a a n

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah  
disiapkan  oleh  guru  berupa  pertanyaan-pertanyaan  sekitar ilmu hadis. (Guru mencatat dan 
memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

R e m e d i a l

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi 
tentang “Kedudukan dan Fungsi Hadis”. Guru akan melakukan penilaian kembali (lihat 
poin 5) dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang 
disesuaikan contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran 
(30 menit setelah jam pelajaran selesai).

Catatan:
Peserta didik yang belum bisa menjawab pertanyaan remedial,  diberikan bimbingan khusus.

Interaksi Guru dengan Orang Tua

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam buku teks 
kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya  dapat  juga  
dengan  menggunakan  buku  penghubung  kepada  orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi baik langsung, 
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BAB 6
KITAB-KITAB HADIS 
MU’TABARAH

 Kompetensi Inti (KI)

KI-1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI-2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 

royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3. Memahami,   menerapkan   dan   menganalisis   pengetahuan   faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)

1.2.  Meyakini  kedudukan  kitab-kitab hadis mu'tabarah sebagai sumber ajaran Islam yang 
        kedua
2.2   Membiasakan sikap selektif dalam memanfaatkan kitab hadis yang akan dijadikan 
        rujukan hukum syar'i.
3.2.  Mengenal macam-macam kitab hadis mu'tabarah
4.2.  Mempresentasikan karakteristik jenis-jenis kitab hadis yang mu'tabarah
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Indikator Pembelajaran

Peserta didik mampu:
•     Menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam
•     Menjelaskan pengertian mu’tabarah
•     Mengidentifikasi kitab hadis mu’tabarah
•     Menunjukkan karakteristik jenis-jenis kitab hadis yang mu'tabarah.
•     Mendemonstrasi kan kegunaan kitab hadis dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan Pembelajaran

Pesera didik dapat:
•     Mendemonstrasikan kitab-kitab hadis dalam kehidupan sehari-hari
•     Menjelaskan pengertian kitab-kitab  hadis mu’tabarah
•     Menyebutkan kitab-kitab hadis mu’tabarah
•     Menyebutkan karakteristik masing-masing kitab hadis mu’tabarah
•     Meneladani ulama hadis dalam kehidupan sehari-hari

Materi Pembelajaran

•     Kitab-kitab Hadis Mu’tabarah
•     Kitab Sahih Bukhari
•     Kitab Sahih Muslim
•     Kitab Sunan Abu Dawud
•     Kitab SunanTirmizi
•     Kitab Sunan Nasai’
•     Kitab Sunan Ibn Majah

Proses Pembelajaran

A.  Persiapan

1)   Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
2)  Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan 
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dengan kegiatan pembelajaran.
3)   Guru menyapa peserta didik.
4)   Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
5)   Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan mengaitkan 

dengan materi yang akan disampaikan sekarang
6) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton 

(tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan 
multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

B.  Pelaksanaan

1)   Guru meminta peserta didik mengkaji  kitab-kitab hadis mu’tabarah
2)   Peserta didik mengemukakan hasil kajian  kitab-kitab hadis mu’tabarah
3)   Guru meminta peserta didik mengkaji  kitab-kitab hadis mu’tabarah
4)   Peserta didik mengemukakan hasil kajian kitab-kitab hadis mu’tabarah
5)   Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukaan peserta 

didik tentang hasil kajiannya tentang  kitab-kitab hadis mu’tabarah
6)   Guru meminta  peserta didik untuk mengamati gambar yang ada  di kolom “Mari 

Mengamati”.
7)   Peserta didik mengemukakan isi gambar.
8)  Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukaan 

peserta didik tentang isi gambar tersebut.
9)   Guru memberikan penjelasan   kitab-kitab hadis mu’tabarah
10) Guru menjelaskan nama-nama pentakkhrij hadis, dengan melalui media/ alat bantu 

berupa tulisan manual di papan tulis, atau menggunakan multi media berbasis ICT 
atau lainnya.

11  Peserta didik mendiskusikan tentang kitab-kitab hadis mu’tabarah secara berkelompok.
12) Secara  bergantian  masing-masing  kelompok  mempresentasikan  hasil diskusinya, 

dan kelompok lainnya mendengarkan/menyimak sambil memberikan tanggapan serta 
membuat catatan-catatan kecil.

13) Guru  memberikan  penjelasan  tambahan  dan  penguatan  terhadap  hasil diskusi 
tersebut.

14) Guru  menyampaikan  perilaku  terpuji  yang  dapat  diterapkan  sebagai penghayatan 
dan pengamalan setelah mempelajari kitab-kitab hadis mu’tabarah

15  Guru membimbing peserta didik untuk membaca sebuah hadis
16) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang sebuah hadis
17) Guru  memberikan  penjelasan  tambahan  dan  penguatan  terhadap  kisah tersebut.
18) Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari pelajaran tersebut sesuai dengan buku 
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teks siswa pada kolom rangkuman.
19) Pada kolom “Mari Berlatih”, guru:

a.  Meminta peserta didik unutk mengerjakan soal jawaban singkat dan uraian
b.  Membimbing peserta didik untuk menyelesaikan tugas portopolio
c  Membimbing peserta didik untuk memberi tanda (v) pada  (ST, S, R dan TS) pada 

kolom penilaian sikap

c. Kegiatan akhir pembelajaran

1. Guru memberi penguatan, sekaligus mengajak para siswa untuk menyimpulkan 
materi.

2. Guru mengingatkan untuk mempelajari materi berikutnya.
3. Guru memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan dan membuat 

daftar kegiatan ibadah di rumah untuk ditanda-tangani oleh orang tuanya

Penilaian

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban 
yang paling benar!

1. Dibawah ini yang termasuk karya imam at-Tirmizi 
a.   Kitab al-Jāmi’
b.   Fadail al-Ans ār 
c.   Kitab al-Aqran 
d.   Al-Hibah
e.   Kitab at-Tafsīr

2. Imam Muslim adalah pentakhrij hadis yang berasal dari …. 
a. Iraq
b.   Naisaburi 
c.   Iran
d.   Basrah 
e.   Kuffah
 

3.   Sunan Abu Daud, memuat sekitar….. hadis
a. 3.800
b. 4.800
c. 5.800
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d. 6.800
e. 7.800

4.   Dalam sunan Abu Dawud terdapat hadis-hadis dha’if yang diberi kometar.
Alasan pemuatan hadis dhaif tersebut adalah…
a.   Sayang kalau dibuang begitu saja 
b.   Masih ada manfaatnya
c.   Lebih baik dari pada pendapat orang semata-mata 
d.   Karena tidak terlalu dha’if
e.   Karena tidak menemukan yang lebih baik

5. Salah satu kitab syarh sunan abu dawud adalah ‘Aun al-Ma’bud. Kitab tersebut disusun 
oleh …
a.   Ibrāhīm al-Khattābī
b.   Syaraf al-Haq Abadi
c.   Khalil Ah mad as-Sarnigari
d.   Abu Musa Muh ammad as-Sanadi 
e.   Abdulghani ad-Dahlawi

6.   Nama lengkap an-Nasa’i adalah….
a.   Abū Bakar Ahmad Ibn Ishaq as-Suni
b.   Ah mad Ibn Syu’bah Ibn Ali Ibn Bakar Ibn Sunan 
c.   Abū Basyar ad-Daulabi
d.   Abū Dawud as-Sijistani
e.   Ah mad bin Syu’aib al-Khurasani

7. Putra  an-Nasai  yang  berjasa  memperkenalkan  kitab  sunan  an-Nasai adalah…
a.   Abu Bakar Ahmad Ibn Ishaq as-Sunni 
b.   Abu Basyar ad-Daulabi
c.   Khalil Ahmad as-Sarnigari 
d.   Abdul Karim
e.   Ibrahim al-Khattābi

8. Kitab sunan an-Nasa’i yang beredar saat ini, merupakan hasil dari seleksi ulang dari kitab 
sebelumnya. Nama lain dari sunan An-Sasa’i adalah :
a.   Sunan al-Kubra 
b.   Sunan as-Sughra 
c.   Sunan al-Kabir
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d.   Sunan as-Shaghir 
e.   Sunan pilihan
 

9. Menurut pendapat menurut Abu Zahrah, sunan an-Nasa’i memuat hadis sebanyak ….
a.   5761 
b.   5762 
c.   5763 
d.   5764 
e.   5765

10. Ulama pertama yang menjadikan kitab Sunan Ibnu Majah sebagai kitab keenam….
a.   al-Hafiz Abdul Fadli Muhammad bin Tahir al-Maqdisi
b.   al-Hafiz Abdul Ghani bin al-Wahid al-Maqdisi
c.   al-Hafiz Ibn H ajar al-Asqalāni
d.   al-Hafiz al-Baghdadi
e.   al-Hafiz Abdul Qadir al-Jilāni

PENILAIAN SIKAP

Setelah kalian memahami uraian mengenai ilmu hadis, coba amati perilaku berikut ini dan 
berikan komentar!

No Perilaku yang Diamati Sangat
Setuju Setuju Tidak

Setuju

1. Kitab hadis yang mu’tabar hanya
Sembilan kitab

2. Dalam banyak hal, Shohib sering menggu-
nakan kitab hadis yang tidak mu’tabar

3. Gara-gara hadis yang digunakan dasar 
penetapan hukum berasal dari yang bukan 
mu’tabar, Roni tidak mau mengamalkannya

4. Candra sebagai ketua OSIS, menempatkan 
Halimah sebagai bendahara, karena lebih 
cakap dari pada Devi

5. Kitab syarah hadis diperlukan untuk mem-
perjelas memahami  hadis
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Guru melakukan penilaian pada:

a.   Kolom “Mari Mengamati”
 Rubrik Pengamatannya sebagai berikut:

No. Nama Siswa
Aspek yang Dinilai Jmlah 

Skor Nilai
Ketuntasan Tindak Lanjut

1 2 3 4 T T P R

1

2

3

dst.

Rubrik penilaiannya adalah :
1)   Bahasa

a.   Jika peserta didik dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar skor 2.
b. Jika peserta didik kurang dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,  

skor 1,50.
c. Jika peserta didik tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, 

skor 0,50.

2)   Kesesuaian antara gambar dan tema pembahasan
a. Jika peserta didik dapat memberikan keterangan gambar sesuai dengan tema pokok, 

skor 2,00.
b. Jika peserta didik kurang dapat memberikan keterangan gambar sesuai dengan tema 

pokok, skor 1,50.
c. Jika peserta didik tidak dapat memberikan keterangan gambar sesuai dengan tema 

pokok, skor 0,50.
 
b.   Pada saat peserta didik diskusi tentang ilmu hadis

No. Nama Siswa
Aspek yang Dinilai Jmlah 

Skor Nilai
Ketuntasan Tindak Lanjut

1 2 3 4 T T P R

1

2

dst.
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Aspek dan rubrik  penilaian:

1)   Keaktifan dalam diskusi.
a.   Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 2.00. 
b.   Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 1,50
c.   Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 1,00

2)   Kejelasan dan kerapian presentasi.
a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, skor 

2,00
b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 1,50
c. Jika  kelompok  tersebut  dapat  mempresentasikan  dengan  jelas  dan kurang rapi, 

skor 1,00.
d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak rapi 

skor 0,50.

3)   Pilihan ganda jawaban dan uraian.
Skor penilaian sebagai berikut.
a)   Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 0,4 (maksimal 10 x0,4 = 4)
b)   Uraian
 

Rubrik Penilaian Uraian

No. Rubrik Penilaian Skor

1. a.  Jika peserta didik dapat menyebutkan Kutub at-Tis’ah secara berurutan, 
lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika   peserta didik dapat menyebutkan Kutub at-Tis’ah secara berurutan, 
lengkap,  skor 0,60

c.  Jika peserta didik dapat menyebutkan Kutub at-Tis’ah secara berurutan,   
kurang lengkap, skor 0,40

d.  Jika  peserta didik  apat   menyebutkan Kutub at-Tis’ah secara berurutan,   
tidak lengkap dan sempurna,  skor 0,20

0,80
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2 a.  Jika peserta  didik  dapat menjelaskan keistimewaan Sahih al-Bukhari 
dibanding Sahih Muslim, lengkap dan sempurna, skor 0,80

b.  Jika peserta didik dapat dapat menjelaskan keistimewaan Sahih al-
Bukhari dibanding sahih muslim,  lengkap, skor 0,60

c.  Jika peserta didik dapat dapat menjelaskan keistimewaan Sahih al-
Bukhari dibanding Sahih Muslim, kurang lengkap, skor 0,40

d.  Jika  peserta didik dapat dapat menjelaskan keistimewaan Sahih al-
Bukhari dibanding Sahih Muslim, tidak lengkap, skor 0,20

0,80

3 a.  Jika peserta didik dapat menyebutkan judul-judul kitab-kitab Syarh atas 
Sahih al-Bukhari, lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b.  Jika peserta didik dapat menyebutkan judul-judul kitab-kitab Syarh atas 
Sahih al-Bukhari lengkap, skor 0,60

c.  Jika peserta didik dapat menyebutkan judul-judul kitab-kitab Syarh atas 
Sahih al-Bukhari secara kurang lengkap, skor 0,40

d.  Jika peserta didik dapat  judul-judul kitab-kitab Syarh atas Sahih al-
Bukhari tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

4 a.  Jika  peserta  didik  dapat  menyebutkan judul-judul kitab-kitab Syarh 
atas Sahih Muslim, lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b.  Jika   peserta   didik dapat  menyebutkan judul-judul kitab-kitab Syarh 
atas Sahih Muslim, lengkap, skor 0,60.

c.  Jika peserta didik dapat  menyebutkan judul-judul kitab-kitab Syarh 
atas Sahih Muslim, kurang lengkap, skor 0,40.

d.  Jika peserta didik dapat  menyebutkan judul-judul kitab-kitab Syarh 
atas Sahih Muslim, tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

5 a.  Jika peserta didik dapat  menyebutkan judul-judul kitab-kitab Syarh 
atas Sunan Ibnu Majah, lengkap dan sempurna, skor 0,80

b.  Jika peserta didik dapat menyebutkan judul-judul kitab-kitab Syarh atas 
Sunan Ibnu Majah, lengkap, skor 0,60

c.  Jika peserta didik dapat menyebutkan judul-judul kitab-kitab Syarh atas 
Sunan Ibnu Majah, kurang lengkap, skor 0,40

d.  Jika peserta didik dapat menyebutkan judul-judul kitab-kitab Syarh atas 
Sunan Ibnu Majah, tidak lengkap, skor 0,20

0,80

SKOR 4.00

Nilai    :   Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda,   dan uraian) x 10
10
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4)   Tugas.
 Skor penilaian sebagai berikut.

a.  Jika  peserta  didik  dapat  mengumpulkan  tugasnya  tepat  pada  waktu yang ditentukan 
dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 4,00

b.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan 
perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 3,00

c.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan 
perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, nilai 2,00

Catatan:
Selain peserta didik diberikan tugas sesuai dengan yang ada di buku siswa juga diberikan 
tugas tidak terstruktur yang berupa fortopolio tentang laporan kegiatan membaca al-Qur’an 
dalam sehari-hari.

Nama ........................................ Kelas : ......................

No. Induk ........................................ Bulan : .....................

Format bentuk laporannya adalah:

No. Tanggal/Hari Paraf
Guru Ket.

Juz Surah Ayat Hal. Iqra’ Hal.
1
2

dst.

Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran

(..............................................)

.................,......................20.........
Orang Tua/Wali Siswa

(..............................................)

• Setiap karya siswa sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar portofolio 
dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai bukti 
pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian  0-10 atau 0-100. 
Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor yang 
diberikan. Kolom keterangan diisi dengan catatan guru tentang kelemahan dan kekuatan 
tulisan yang dinilai.
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 Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut.
a.  Rata-rata dari jumlah nilai pada kolom a (mari mengamati) jumlah nilai pada kolom 

b (diskusi) x 60 %.
b.  Jumlah nilai rata-rata pada kolom “Ayo berlatih”, pilihan ganda/jawaban singkat 

uraian dan tugas x 40 %.

Nilai akhir = nilai a + nilai b

KUNCI JAWABAN

I.  Pilihan ganda
1. B
2. A
3. C
4. E
5. B
6. A
7. B
8. C
9. D
10  E 

II. Uraian
1.  S ah ih  al-Bukhārī, Sah ih  Muslim, Sunan Abū Dawud, Sunan An-Nasā'ī, Sunan at-

Tirmiżī, dan Sunan Ibnu Majāh.
2. Dalam mengoleksi hadis, Imam al-Bukhari menggunakan syarat-syarat yang ketat.
3. Perawi hadis harus adil, dhabit, sanadnay bersambung sampai kepada Nabi Muhammad 

Saw., matannya tidak mengandung cacat, dan perawinta harus muashirah, liqa dan 
subut simaihi.

4.  Al-Mu'allim bi Fawāidi Muslim, Al-Ikmāl al-Muallim fī Syarh  S ah ih  Muslim dan Al-
Minhāj fī Syarh  S ah ih  Muslim bin al-Hajjāj. 

5.   'Umdah al-Qārī Syarh  S ah ih  al-Bukhāri, At-Tanqīh , dan Fath  al-Bāri Syarh  S ah ih  
al-Bukhārī.

III.  Tugas

(Kebijakan guru)
Saran

 Guru harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya disesuaikan 
dengan kebutuhan peserta didik.
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Catatan:
1.   Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik.
2.  Guru diharapkan untuk memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki 

peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Catatan terkait dengan sikap atau nilai-
nilai karakter yang dimiliki boleh peserta didik dapat dilakukan dengan tabel berikut ini:

No Nama
Peserta Didik

Aktifitas

Kerjasama Keaktifan Partisipasi Inisiatif

1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2

3

dst.

Rubrik penilaian:
1. Apabila    peserta    didik    belum    memperlihatkan   perilaku    yang dinyatakan  dalam 

indikator.
2. Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang dinyatakan dalam 

indikator.

3. Apabila  sudah  memperlihatkan  perilaku  dan  sudah  konsisten  yang dinyatakan dalam 
indikator.

4. Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam indikator.

Catatan :
1.   Penguasaan nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan.
 Rentang Skor   = Skor Maksimal – Skor Minimal
     = 4-1

MK = 3.00-4,00
MB = 2,00-2,99
MT = 1,00-1,99
BT = 0,00-0,99
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Keterangan:
BT:  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda- tanda awal 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator).
MT:  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda- tanda 

awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
MB:  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
MK: Mulai membudaya/terbiasa (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

P e n g a y a a n

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah  
disiapkan  oleh  guru  berupa  pertanyaan-pertanyaan  sekitar ilmu hadis. (Guru mencatat dan 
memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

R e m e d i a l

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi 
tentang “Kitab-kitab Hadis Mu'tabarah”. Guru akan melakukan penilaian kembali (lihat 
poin 5) dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang 
disesuaikan contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran 
(30 menit setelah jam pelajaran selesai).

Catatan:
Peserta didik yang belum bisa menjawab pertanyaan remedial,  diberikan bimbingan khusus.

Interaksi Guru dengan Orang Tua

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam buku teks 
kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya  dapat  juga  
dengan  menggunakan  buku  penghubung  kepada  orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi baik langsung, 
maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.
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BAB 7
PENGELOMPOKKAN 
KITAB HADIS

 Kompetensi Inti (KI)

KI-1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI-2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 

royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3. Memahami,   menerapkan   dan   menganalisis   pengetahuan   faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)

• Meyakini keaslian  hadis  yang  telah  dibenarkan  oleh  para ulama  hadis dahulu dan 
menjadikannya sebagai hujjah dalam menentukan hukum syar’i sehari-hari

•     Menganalisis pengelompokkan jenis kitab hadis.
•     Mendemonstrasikan kegunaan kitab hadis dalam kehidupan sehari-hari.
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Indikator Pembelajaran

Peserta didik mampu:
•     Berpikir kritis dan menerima pendapat orang lain yang berbeda
•     Menjelaskan pengelompokkan kitab hadis
•     Mengidentifikasi kelompok kitab hadis
•     Menyebutkan karakteristik kelompok kitab hadis
•     Mendemonstrasikan kitab-kitab mu’tabarah dalam kehidupan sehari-hari

Tujuan Pembelajaran

Pesera didik dapat:
•     Menjelaskan pengelompokkan kitab hadis
•     Mengidentifikasi kelompok kitab hadis
•     Menyebutkan karakteristik kelompok kitab hadis
•     Merefleksikan kitab-kitab hadis mu’tabarah dalam kehidupan sehari-hari

Materi Pembelajaran

Pengelompokkan Kitab Hadis
•     Kitab Jami’
•     Kitab Sunan
•     Kitab Musannaf
•     Kitab Mustadrak
•     Kitab Mustakhraj
•     Kitab Musnad
•     Kitab Mu’jam

Proses Pembelajaran

A.  Persiapan

1)   Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
2)  Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan 
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dengan kegiatan pembelajaran.
3)   Guru menyapa peserta didik.
4)   Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
5)   Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan mengaitkan 

dengan materi yang akan disampaikan sekarang
6)  Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, 

kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat 
juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

B. Pelaksanaan

1)    Guru meminta peserta didik mengkaji  kitab-kitab hadis mu’tabarah
2)   Peserta didik mengemukakan hasil kajian  kitab-kitab hadis mu’tabarah
3)    Guru meminta peserta didik mengkaji  kitab-kitab hadis mu’tabarah
4) Peserta didik mengemukakan hasil kajian   kitab-kitab hadis mu’tabarah
5)   Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukaan peserta 

didik tentang hasil kajiannya tentang kitab-kitab hadis mu’tabarah
6)    Guru meminta  peserta didik untuk mengamati gambar yang ada  di kolom “Mari 

Mengamati”.
7)    Peserta didik mengemukakan isi gambar.
8)   Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukaan 

peserta didik tentang isi gambar tersebut.
9)    Guru memberikan penjelasan   kitab-kitab hadis mu’tabarah
10)  Guru menjelaskan nama-nama pentakkhrij hadis, dengan melalui media alat bantu 

berupa tulisan manual di papan tulis, atau menggunakan multi media berbasis ICT 
atau lainnya.

11)  Peserta didik mendiskusikan tentang Pengelompokan Kitab Hadis secara 
berkelompok.

12)  Secara  bergantian  masing-masing  kelompok  mempresentasikan  hasil diskusinya, 
dan kelompok lainnya mendengarkan/menyimak sambil memberikan tanggapan 
serta membuat catatan-catatan kecil.

13)  Guru  memberikan  penjelasan  tambahan  dan  penguatan  terhadap  hasil diskusi 
tersebut.

14)  Guru  menyampaikan  perilaku  terpuji  yang  dapat  diterapkan  sebagai penghayatan 
dan   pengamalan setelah mempelajari Pengelompokan Kitab Hadis.

15   Guru membimbing peserta didik untuk membaca kisah Zainah binti Jahsy, Wanita 
Pejuang

16)  Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hikmah dari kisah Zainab binti 
Jahsy, Wanita Pejuang.
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17)  Guru  memberikan  penjelasan  tambahan  dan  penguatan  terhadap  kisah tersebut.
18)  Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari pelajaran tersebut sesuai dengan 

buku teks siswa pada kolom rangkuman.
19)  Pada kolom “Mari Berlatih”, guru:

a.  Meminta peserta didik unutk mengerjakan soal jawaban singkat dan uraian
b.  Membimbing peserta didik untuk menyelesaikan tugas portopolio
c  Membimbing peserta didik untuk memberi tanda (v) pada  (ST, S, R dan TS) pada 

kolom penilaian sikap

c. Kegiatan akhir pembelajaran

1. Guru memberi penguatan, sekaligus mengajak para siswa untuk menyimpulkan 
materi.

2. Guru mengingatkan untuk mempelajari materi berikutnya.
3. Guru memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan dan membuat 

daftar kegiatan ibadah di rumah untuk ditanda-tangani oleh orang tuanya

Penilaian

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban 
yang paling benar!

1.   Kitab hadis yang memuat seluruh bab hadis disebut…
a.   Al-Jāmi’
b.   Al-Mustadrak 
c.   Al-Mustakhraj 
d.   As-Sunan
e.   Al-Masanid

2. Yang tidak termasuk ragam kitab hadis adalah …. 
a.   Al-jami’, al-Sunan
b.   Al-Mustadrak, al-Mustakhraj, al-Musnad
c.   Al-Mu’jam, al-Mus annaf
d.   Al-Musawa, al-Muwatha’
e.   Al-Musnad, al-Bayān
 

3. Penulis kitab takhrij sunan abu Dawud adalah…. 
a. Abu Nu’aim al-Isfahani
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b.   Al-Isma’ili
c.   Qasim Ibn Asbag
d.   Abu Hamid al-Hawari 
e.   Abu Bakar al-Barqani

4. Kitab yang berisi hadis-hadis yang berasal dari satu kitab kemudian disunting dengan 
sanadnya sendiri disebut….
a.   Al-Mu’jam
b.   As-Sunan
c.   Al-Mus annaf
d.   Al-Mustakhraj
e.   Al-Mustadrak

5. Kitab Mu’jam al-Kabir disusun oleh ….. 
a. Al-Bukhāri
b.   Muslim
c.   Abū Dāwūd
d.   Abū Qasim Sulaiman at-Tabrani
e.   Ahmad Ibn Ali al-Hamdani

6.   Yang bukan termasuk ciri-ciri kitab Jawāmi’ adalah ….
a.   Mengumpulkan hadis yang terdapat dalam berbagai kitab 
b.   Menghimpun hadis-hadis
c.   Menyunting hadis yang sahih 
d.   Isinya mencakup seluruh hadis 
e.   Kumpulan hadis-hadis hokum

7. Karya as-Shan’ani dalam bidang hadis adalah …. 
a.   Al-Jami’ as-Sahih al-Bukhari
b.   Al-Jami’ as-Sahih Muslim
c.   Jami’ at-Tirmizi
d.   Jami’ an-Nasai
e.   Jami’ Abdurrazaq

8. Kitab yang menyatukan hadis-hadis Bukhari dan Muslim disebut…. 
a.   Al-Jami’ baina As-Sahihain
b.   Al-Jami ‘ li al-Bukhari
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c.   Al-Jami’ li Muslim
d.   Al-Jami’ li an-Nasai’
e.   Muttafaq ‘alaih
 

9. Kumpulan hadis-hadis karya al-Baihaqi adalah…. 
a.   Bahr al-Masānid
b.   As-Sunan al-Sugra
c.   Al-Ahkām
d.   Muntaqa al-Akhbar
e.   Atrāf As-Sahihain

10. Kitab Targib dan Tarhib disusun oleh …. 
a. As-Syawkani
b.   Al-Munziri 
c.   Al-Baidawi 
d.   Al-Baihaqi
e.   Al-Mahib at-Tabari

PENILAIAN SIKAP

Setelah kalian memahami uraian mengenai ilmu hadis, coba amati perilaku berikut ini dan 
berikan komentar!

No Perilaku yang Diamati Sangat
Setuju Setuju Tidak

Setuju

1. Klasifikasi kitab hadis, mempermudah
dalam pencarian hadis

2. Munculnya berbagai jenis kitab hadis, 
mengindikasikan semangat ulama saat itu

3. Di Madrasah kadang ditemukan siswa yang 
mengelompok menurut hobi masing-masing

4. Danang siswa yang senang berdiskusi
seputar aliran atau mazhab dalam fiqh
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5. Karena berbeda pendapat Ica tidak mau 
bergaul dengan Ati.

 

Guru melakukan penilaian pada:
a.   Kolom “Mari Mengamati”
 Rubrik Pengamatannya sebagai berikut:

No. Nama Siswa
Aspek yang Dinilai Jmlah 

Skor Nilai
Ketuntasan Tindak Lanjut

1 2 3 4 T T P R

1

2

3

dst.

Rubrik penilaiannya adalah :
1)   Bahasa

a.   Jika peserta didik dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar skor 2.
b. Jika peserta didik kurang dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,  

skor 1,50.
c. Jika peserta didik tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, 

skor 0,50.
2)   Kesesuaian antara gambar dan tema pembahasan

a. Jika peserta didik dapat memberikan keterangan gambar sesuai dengan tema pokok, 
skor 2,00.

b. Jika peserta didik kurang dapat memberikan keterangan gambar  sesuai dengan tema 
pokok, skor 1,50.

c. Jika peserta didik tidak dapat memberikan keterangan gambar  sesuai dengan tema 
pokok, skor 0,50.

 
b.   Pada saat peserta didik diskusi tentang ilmu hadis

No. Nama Siswa
Aspek yang Dinilai Jmlah 

Skor Nilai
Ketuntasan Tindak Lanjut

1 2 3 4 T T P R

1
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2

dst.

Aspek dan rubrik  penilaian:

1)   Keaktifan dalam diskusi.
a.   Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 2.00. 
b.   Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 1,50
c.   Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 1,00

2)   Kejelasan dan kerapian presentasi.
a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, skor 

2,00
b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 1,50
c. Jika  kelompok  tersebut  dapat  mempresentasikan  dengan  jelas  dan kurang rapi, 

skor 1,00.
d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak rapi 

skor 0,50.

3)   Pilihan ganda jawaban dan uraian.
Skor penilaian sebagai berikut.
a)   Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 0,4 (maksimal 10 x0,4 = 4)
b)   Uraian
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Rubrik Penilaian Uraian

No. Rubrik Penilaian Skor

1. a.   Jika peserta didik dapat menjelaskan cakupan bab yang terdapat pada 
kitab al-Jami’,  lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b.   Jika peserta didik dapat menjelaskan cakupan bab yang terdapat pada 
kitab al-Jami’, lengkap,  skor 0,60

c.   Jika peserta didik dapat menjelaskan cakupan bab yang terdapat pada 
kitab al-Jami’, kurang  lengkap, skor 0,40

d.   Jika peserta didik dapat menjelaskan cakupan bab yang terdapat pada 
kitab al-Jami’, tidak lengkap dan sempurna,  skor 0,20.

0,80

2 a.   Jika   peserta   didik   dapat menyebutkan kitab-kitab Sunan, lengkap 
dan sempurna, skor 0,80.

b.   Jika  peserta  didik   dapat   menyebutkan kitab-kitab Sunan, lengkap, 
skor 0,60.

c.   Jika  peserta  didik  dapat    menyebutkan kitab-kitab Sunan, kurang 
lengkap, skor 0,40

d.   Jika peserta didik dapat  menyebutkan kitab-kitab Sunan, tidak 
lengkap, skor 0,20.

0,80

3 a.   Jika  peserta  didik  dapat menjelaskan perbedaan kitab al-Mustadrak 
dan al-Mustakhraj, lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b.   Jika  peserta  didik  dapat menjelaskan perbedaan kitab al-Mustadrak 
dan al-Mustakhraj, lengkap, skor 0,60.

c.   Jika  peserta  didik  dapat menjelaskan perbedaan kitab al-Mustadrak 
dan al-Mustakhraj  kurang lengkap, skor 0,40

d.   Jika peserta didik dapat menjelaskan perbedaan kitab al-Mustadrak 
dan al- Mustakhraj,  tidak lengkap, skor0,20.

0,80

4 a.   Jika  peserta  didik  dapat menyebutkan kitab-kitab Mu’jam, lengkap 
dan sempurna, skor 0,80.

b.   Jika  peserta  didik dapat menyebutkan kitab-kitab Mu’jam , lengkap, 
skor 0,60

c.   Jika peserta didik dapat menyebutkan kitab-kitab Mu’jam, kurang 
lengkap, skor 0,40.

d.   Jika peserta didik dapat dapat   menyebutkan kitab-kitab Mu’jam, tidak 
lengkap, skor 0,20.

0,80
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5 a.   Jika peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara kitab sunan dan 
al- Musannaf, lengkap dan sempurna, skor 0,80

b.   Jika peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara kitab sunan dan 
al- Musannaf,  lengkap, skor 0,60

c.   Jika peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara kitab sunan dan 
al- Musannaf, kurang lengkap, skor 0,40

d.   Jika peserta didik dapat  menjelaskan perbedaan antara kitab sunan dan 
al- Musannaf, tidak lengkap, skor 0,20

0,80

SKOR 4.00

Nilai    :   Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda,   dan uraian) x 10
10

4)   Tugas.
 Skor penilaian sebagai berikut.

a.  Jika  peserta  didik  dapat  mengumpulkan  tugasnya  tepat  pada  waktu yang ditentukan 
dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 4,00

b.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan 
perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 3,00

c.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan 
perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, nilai 2,00

Catatan:
Selain peserta didik diberikan tugas sesuai dengan yang ada di buku siswa juga diberikan 
tugas tidak terstruktur yang berupa fortopolio tentang laporan kegiatan membaca al- Qur’an 
dalam sehari-hari.

Nama ........................................ Kelas : ......................

No. Induk ........................................ Bulan : .....................

Format bentuk laporannya adalah:

No. Tanggal/Hari Paraf
Guru Ket.

Juz Surah Ayat Hal. Iqra’ Hal.
1
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2
dst.

Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran

(..............................................)

.................,......................20.........
Orang Tua/Wali Siswa

(..............................................)

• Setiap karya siswa sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar portofolio 
dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai bukti 
pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian  0-10 atau 0-100. 
Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor yang 
diberikan. Kolom keterangan diisi dengan catatan guru tentang kelemahan dan kekuatan 
tulisan yang dinilai.

 
Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut.
a.  Rata-rata dari jumlah nilai pada kolom a (mari mengamati) jumlah nilai pada kolom 

b (diskusi) x 60 %.
b.  Jumlah nilai rata-rata pada kolom “Ayo berlatih”, pilihan ganda/jawaban singkat 

uraian dan tugas x 40 %.

Nilai akhir = nilai a + nilai b

KUNCI JAWABAN

I.  Pilihan ganda
1. A
2.  C
3.  B
4. A
5. D
6.  E
7.   B
8.  D
9.   E
10. A 



  Buku Guru Kelas X112

II.  Uraian
•    Akidah, hukum, tafsir, adab, sikap hidup orang salih, tarikh fitnah, manakib
• Sunan : Abu Dawud, Tirmizi, Nasa’i, Ibn Majah
• Al-Mustadrak;  pengumpulan hadis-hadis  yang  tidak  ada  dalam  kitab  induk, tetapi 

sebenarnya diriwayatkan oleh penyusun kitab induk. Sedangkan al-Mustakhraj; 
hadis-hadis yang dimuat di dalamnya sama dengan kitab induk, hanya berbeda dalam 
rawinya.

•     al-Mu’jam al-Kabir, al-Mu’jam as-Saghir, al-Mu’jam al-Ausat, al-Mu’jam as-
Sahabah

•     Sunan; hanya memuat hadis marfu’. Sedangkan Musannaf memuat hadis mauquf dan 
maqtu’. 

III.  Tugas

(Kebijakan guru)

Saran
 Guru harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya disesuaikan 

dengan kebutuhan peserta didik.

Catatan:
1.  Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik.
2.  Guru diharapkan untuk memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki 

peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Catatan terkait dengan sikap atau 
nilai-nilai karakter yang dimiliki boleh peserta didik dapat dilakukan dengan tabel 
berikut ini:

No Nama
Peserta Didik

Aktifitas

Kerjasama Keaktifan Partisipasi Inisiatif

1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2
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3

dst.

Rubrik penilaian:
1. Apabila    peserta    didik    belum    memperlihatkan   perilaku    yang dinyatakan  dalam 

indikator.
2. Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang dinyatakan dalam 

indikator.
3. Apabila  sudah  memperlihatkan  perilaku  dan  sudah  konsisten  yang dinyatakan dalam 

indikator.
4. Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam indikator.

Catatan :
1.   Penguasaan nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan.
 Rentang Skor   = Skor Maksimal – Skor Minimal
     = 4-1

MK = 3.00-4,00
MB = 2,00-2,99
MT = 1,00-1,99
BT = 0,00-0,99

Keterangan:
BT:  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda- tanda awal 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator).
MT:  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda- tanda 

awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
MB:  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
MK: Mulai membudaya/terbiasa (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
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P e n g a y a a n

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah  
disiapkan  oleh  guru  berupa  pertanyaan-pertanyaan  sekitar ilmu hadis. (Guru mencatat dan 
memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

R e m e d i a l

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi 
tentang “Pengelompokkan Kitab Hadis”. Guru akan melakukan penilaian kembali (lihat 
poin 5) dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang 
disesuaikan contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran 
(30 menit setelah jam pelajaran selesai).

Catatan:
Peserta didik yang belum bisa menjawab pertanyaan remedial,  diberikan bimbingan khusus.

Interaksi Guru dengan Orang Tua

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam buku teks 
kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya  dapat  juga  
dengan  menggunakan  buku  penghubung  kepada  orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi baik langsung, 
maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.
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BAB 8
MENGENAL TAKHRĪJ AL-H ̣ADĪS

 Kompetensi Inti (KI)

KI-1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI-2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 

royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3. Memahami, menerapkan   dan   menganalisis   pengetahuan   faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)

1.3 Menghayati Pengelompokan jenis kitab hadis
2.3 Membiasakan sikap kritis terhadap kualitas hadis yang digunakan sebagai dasar hukum 
      syar'i
3.3. Menganalisa pengelompokan jenis kitab hadis
4.3 Mendemonstrasikan kegunaan kitab hadis dalam kehidupan sehari-hari.
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Indikator Pembelajaran

Peserta didik mampu:
•     Merefleksikan berpikir kritis
•     Meneladani semangat ulama hadis
•     Menjelaskan cara-cara sederhana mentakhrij hadis
•     Mendemonstrasikan cara mencari hadis dalam kitab induk hadis (takhrij)
•     Menyebut manfaat takhrij hadis

Tujuan Pembelajaran

Pesera didik dapat:
•     Mendemonstrasikan semangat ulama hadis dalam kehidupan sehari-hari
•     Berfikir kritis dan selektif dalam menerima informasi
•     Menjelaskan cara-cara sederhan mentakhrij hadis
•     Mencari hadis dalam kitab induk hadis (takhrīj)
•     Menyebut manfaat takhrij hadis

Materi Pembelajaran

Takhrij Hadis
1.    Pengertian Takhrij al-Hadis
2.    Tujuan dan Manfaat Takhrij Hadis
3.    Sejarah Takhrij Hadis
4.    Metode Takhrij Hadis

Proses Pembelajaran

A.  Persiapan

1)   Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
2)  Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran.
3)   Guru menyapa peserta didik.
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4)   Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
5)   Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan mengaitkan 

dengan materi yang akan disampaikan sekarang
6) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas 

karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan 
multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

B. Pelaksanaan

1)    Guru meminta peserta didik mengkaji takhrīj al-hadīś
2)    Peserta didik mengemukakan hasil kajian takhrīj al-hadīś
3)    Guru meminta peserta didik mengkaji takhrīj al-hadīś
4)   Peserta didik mengemukakan hasil kajian takhrīj al-hadīś
5)   Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukaan peserta 

didik tentang hasil kajiannya tentang takhrīj al-hadīś
6)    Guru meminta  peserta didik untuk mengamati gambar yang ada  di kolom “Mari 

Mengamati”.
7)    Peserta didik mengemukakan isi gambar.
8)  Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukaan 

peserta didik tentang isi gambar tersebut.
9)    Guru memberikan penjelasan takhrīj al-hadīś
 10) Guru menjelaskan  kelompok kitab hadis, dengan melalui media/alat bantu berupa 

tulisan manual di papan tulis, atau menggunakan multi media berbasis ICT atau 
lainnya.

11)  Peserta didik mendiskusikan tentang takhrij al-hadis  secara berkelompok.
12)  Secara  bergantian  masing-masing  kelompok  mempresentasikan  hasil diskusinya, 

dan kelompok lainnya mendengarkan/menyimak sambil memberikan tanggapan 
serta membuat catatan-catatan kecil.

13)  Guru  memberikan  penjelasan  tambahan  dan  penguatan  terhadap  hasil diskusi 
tersebut.

14)  Guru  menyampaikan  perilaku  terpuji  yang  dapat  diterapkan  sebagai penghayatan 
dan  pengamalan  setelah  mempelajari takhrīj al-hadīś

15)  Guru membimbing peserta didik untuk membaca terjemahan QS. Al-Maidah [5]:15-
16.

16)  Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang  isi kandungan ayat tersebut.
17)  Guru  memberikan  penjelasan  tambahan  dan  penguatan  terhadap  ayat tersebut.
18)  Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari pelajaran tersebut sesuai dengan 

buku teks siswa pada kolom rangkuman.
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19)  Pada kolom “Mari Berlatih”, guru:
a.  Meminta peserta didik unutk mengerjakan soal jawaban singkat dan uraian
b.  Membimbing peserta didik untuk menyelesaikan tugas portofolio
c  Membimbing peserta didik untuk memberi tanda (v) pada  (ST, S, R dan TS) pada 

kolom penilaian sikap

c. Kegiatan akhir pembelajaran

1. Guru memberi penguatan, sekaligus mengajak para siswa untuk menyimpulkan 
materi.

2. Guru mengingatkan untuk mempelajari materi berikutnya.
3. Guru memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan dan membuat 

daftar kegiatan ibadah di rumah untuk ditanda-tangani oleh orang tuanya

Penilaian

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban 
yang paling benar!

1. Secara etimologi (bahasa) kata takhrīj berasah dari kata  yang berarti
a.    Berhimpun dua hal yang saling bertentangan dalam satu persoalan 
b.    Membanding dua hal yang saling bertentangan
c.   Memenangkan salah satu dua hal yang bertentangan 
d.   Menyatukan dua hal yang berbeda
e.   Merangkum dua hal yang berbeda

2. Tujuan mempelajari takhrij al-hadis adalah 
a. Untuk mengetahui keadaan matan hadis 
b. Untuk mengetahui keadaan sanad hadis
c.   Untuk mengetahui kualitas matan dan sanad 
d.   Untuk mengetahui sejarah hadis
e.   Untuk mengetahui kodifikasi hadis
 

3.   Yang tidak termasuk manfaat mempelajari takhrij al-hadis
a.   Diketahui banyak sedidikitnya jalur periwayatan 
b.   Menemukan hadis yang hilang
c.   Memperjelas status hadis
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d.   Memperjelas rawi yang samar
e.   Menghilangakan terjadinya percampuran riwayat

4.   Kitab takhrij yang disusun oleh Muhammad bin Musa al-Hazimi adalah:
a.   Takhrīj Ahādīś al-Mukhtasar al-Kabīr lī Ibni al-Hajib
b.   Nas bur Rayah lī Ahādīś al-Hidayah lī Al-Marginani
c.   Takhrīj Ahādīś al-Kasyaf lī az-Zamakhsyari
d.   Al-Badr al-Munīr fī Takhrīj al-Ahādīs wa-Aśar al-Waqi’ah fī asy-Syarh al-Kabir lī 

ar-Rāfi’i
e.   Takhrīj Ahādīŝ al-Muhażab

5. Kitab Al-Kāfi Asy-Syāfi fī Takhrīj Ahādīś Asy-Syāfi, adalah karya 
a. Ibn Musa al-Hazimi asy-Syafi’i
b.   Muhammad bin Ahmad Abdul Hadi al-Maqdisi 
c.   Abu Ishaq asy- Syairazi
d.   Ibn Hajar al-Asqalani
e.   Abdullah bin Yusuf az-Zaila’i

6.   Yang bukan termasuk metode takhrij adalah
a.   Takhrij berdasarkan tema hadis
b.   Takhrij berdasarkan perawi hadis dari sahabat
c.   Takhrij berdasarkan permulaan lafadz hadis
d.   Takhrij berdasarkan  kata-kata dalam matan hadis
e.   Takhrij berdasarkan huruf dalam hadis

7. Takhrij berdasarkan status hadis, dapat ditelusiri melalui kitab 
a.   Nas bur Rayah lī Ahādīś al-Hidayah lī Al-Marginani
b.   Al-Azhar al-Muatanaśirah fī al-Akhbar al-Mutawātirah
c.   Al-Badr al-Munīr
d.   Takhrīj Ahādīś al-Muhażżab
e.   Ad-Dirayah fī Takhriji Ahaaditsil-Hidayah

8. Takhrij berdasarkan tema hadis dapat ditelusur melalui kitab.... 
a.   Al-Azhar al-Muatanatsirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah
b.   Al-Badrul Munir
c.   Takhrij Ahādis al-Muhażżab
d.   Ad-Dirayah fī Takhriji Ahadīŝ Al-Hidayah
e.   Miftah Kunūz As-Sunnah
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9.   Takhrij  berdasar software dapat ditelusuri melalui ....
a.   Takhrīj al-Ahādits allati Yusīrū ilaiha at-Tirmizi fī Kulli Bāb
b.   At-Talkhisu al-Kabīr fī Takhrīji Ahādīśi Syarh al-Wajiz al-Kabir li ar-Rafi’i
c.   Al-Maktabah asy-Syamilah
d.   Ad-Dirayah fī Takhrīji Ahādīś al-Hidayah
e.   Tuh fatu ar-Rāwi fī Takhrīji Ahādīś al-Baidawi
 

10. Karya Abu Dawud dalam bidang takhrij hadis adalah …
a.   Al-Azhar al-Muatanatsirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah
b.   Al-Ittihafat  al-Saniah fi al-Ah ādīś al-Qudsiyah
c.   Al-Maqās id al-H asanah
d.   Tanzih   al-Syari’ah   al-Marfu’ah   ‘an   al-Akhbar   al-Syani’ah   al- Maud u’ah
e.   Al-Marasil

PENILAIAN SIKAP

Setelah kalian memahami uraian mengenai ilmu hadis, coba amati perilaku berikut ini dan 
berikan komentar!

No Perilaku yang Diamati Sangat
Setuju Setuju Tidak

Setuju

1. Mengetahui kesahihan atau ke- dhaifan 
hadis sangat diperlukan

2. Heri hanya percaya pada hadis-hadis yang 
terdapat dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih 
Muslim saja

3. Anisa tidak percaya atas hadis yang 
dikemukakan Baid awi, karena berasal dari 
Sunan Ibn Majah

4. Bambang selalu menutup-nutupi
‘aibnya karena malu dilihat orang lain

5. Pak Yanto memberi  pujian kepada Yanti 
karena ia benar menjawab pertanyaan
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Guru melakukan penilaian pada:
a.   Kolom “Mari Mengamati”
 Rubrik Pengamatannya sebagai berikut:

No. Nama Siswa
Aspek yang Dinilai Jmlah 

Skor Nilai
Ketuntasan Tindak Lanjut

1 2 3 4 T T P R

1

2

3

dst.

Rubrik penilaiannya adalah :
1)   Bahasa

a.   Jika peserta didik dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar skor 2.
b. Jika peserta didik kurang dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,  

skor 1,50.
c. Jika peserta didik tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, 

skor 0,50.

2)   Kesesuaian antara gambar dan tema pembahasan
a. Jika peserta didik dapat memberikan keterangan gambar sesuai dengan tema pokok, 

skor 2,00.
b. Jika peserta didik kurang dapat memberikan keterangan gambar sesuai dengan tema 

pokok, skor 1,50.
c. Jika peserta didik tidak dapat memberikan keterangan gambar sesuai dengan tema 

pokok, skor 0,50.
 
b.   Pada saat peserta didik diskusi tentang ilmu hadis

No. Nama Siswa
Aspek yang Dinilai Jmlah 

Skor Nilai
Ketuntasan Tindak Lanjut

1 2 3 4 T T P R

1

2
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dst.

Aspek dan rubrik  penilaian:

1)   Keaktifan dalam diskusi.
a.   Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 2.00. 
b.   Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 1,50
c.   Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 1,00

2)   Kejelasan dan kerapian presentasi.
a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, skor 

2,00
b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 1,50
c. Jika  kelompok  tersebut  dapat  mempresentasikan  dengan  jelas  dan kurang rapi, 

skor 1,00.
d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak rapi 

skor 0,50.

3)   Pilihan ganda jawaban dan uraian.
Skor penilaian sebagai berikut.
a)   Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 0,4 (maksimal 10 x0,4 = 4)
b)   Uraian
 

Rubrik Penilaian Uraian

No. Rubrik Penilaian Skor
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1. a.   Jika  peserta didik dapat menjelaskan sejarah takhrīj al-hadīś,  lengkap 
dan sempurna, skor 0,80

b.   Jika peserta didik dapat menjelaskan sejarah takhrīj al-hadīś, lengkap, 
skor 0,60

c.   Jika    peserta  didik  dapat  menjelaskan  sejarah  takhrīj al-hadīś,  
kurang lengkap, skor 0,40.

d.   Jika peserta didik dapat menjelaskan sejarah takhrīj al-hadīś, tidak 
lengkap dan sempurna,  skor 0,20.

0,80

2 a.   Jika peserta didik dapat menyebutkan tujuan takhrīj al-hadīś, lengkap 
dan sempurna, skor 0,80

b.   Jika  peserta  didik   dapat  menyebutkan tujuan takhrīj al-hadīś, 
lengkap, skor 0,60.

c.   Jika  peserta  didik  dapat menyebutkan tujuan takhrīj al-hadīś,    
kurang lengkap, skor 0,40

d.   Jika peserta didik dapat menyebutkan tujuan takhrīj al-hadīś, tidak 
lengkap, skor 0,20.

0,80

3 a.   Jika  peserta  didik  dapat  menyebutkan manfaat takhrīj al-hadīś, 
lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b.   Jika  peserta  didik  dapat menyebutkan manfaat takhrīj al-hadīś,  
lengkap, skor 0,60.

c.   Jika  peserta  didik  dapat menyebutkan manfaat takhrīj al-hadīś,    
kurang lengkap, skor 0,40.

d.   Jika peserta didik dapat   menyebutkan manfaat takhrīj al-hadīś,      
tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

4 a.   Jika   peserta   didik   dapat menyebut metode pentakhrijan,   lengkap 
dan sempurna, skor 0,80.

b.   Jika   peserta   didik dapat   menyebut metode pentakhrijan, lengkap, 
skor 0,60.

c.   Jika peserta didik dapat  menyebut metode pentakhrijan,  kurang 
lengkap, skor 0,40.

d.   Jika peserta didik dapat menyebut metode pentakhrijan, tidak lengkap, 
skor 0,20.

0,80
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5 a.   Jika peserta didik dapat menyebutkan keunggulan dan kelemahan 
takhrij melalui software,  lengkap dan sempurna, skor 0,80

b.   Jika peserta didik dapat  menyebutkan keunggulan dan kelemahan 
takhrij melalui software,  lengkap, skor 0,60

c.   Jika peserta didik dapat menyebutkan keunggulan dan kelemahan 
takhrij melalui softwwre, kurang lengkap, skor 0,40

d.   Jika peserta didik menyebutkan keunggulan dan kelemahan takhrij 
melalui software,  tidak lengkap, skor 0,20

0,80

SKOR 4.00

Nilai    :   Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda,   dan uraian) x 10
10

4)   Tugas.
 Skor penilaian sebagai berikut.

a.  Jika  peserta  didik  dapat  mengumpulkan  tugasnya  tepat  pada  waktu yang ditentukan 
dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 4,00

b.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan 
perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 3,00

c.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan 
perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, nilai 2,00

Catatan:
Selain peserta didik diberikan tugas sesuai dengan yang ada di buku siswa juga diberikan 
tugas tidak terstruktur yang berupa fortopolio tentang laporan kegiatan membaca al-Qur’an 
dalam sehari-hari.

Nama ........................................ Kelas : ......................

No. Induk ........................................ Bulan : .....................

Format bentuk laporannya adalah:

No. Tanggal/Hari Paraf
Guru Ket.

Juz Surah Ayat Hal. Iqra’ Hal.
1
2
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dst.

Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran

(..............................................)

.................,......................20.........
Orang Tua/Wali Siswa

(..............................................)

• Setiap karya siswa sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar portofolio 
dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai bukti 
pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian  0-10 atau 0-100. 
Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor yang 
diberikan. Kolom keterangan diisi dengan catatan guru tentang kelemahan dan kekuatan 
tulisan yang dinilai.

 
Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut.
a.  Rata-rata dari jumlah nilai pada kolom a (mari mengamati) jumlah nilai pada kolom 

b (diskusi) x 60 %.
b.  Jumlah nilai rata-rata pada kolom “Ayo berlatih”, pilihan ganda/jawaban singkat 

uraian dan tugas x 40 %.

Nilai akhir = nilai a + nilai b

KUNCI JAWABAN

I.  Pilihan ganda
1. A
2. C
3. B
4. E
5. D
6.  A
7. C
8. B
9.  D
10. E 
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II.  Uraian
1.  Istilah takhrij muncul pada masa ulama muta’akhirin. Ulama mutaqadimin tidak 

memerlukan takhrij al-hadis, karena hal ini tidak pernah dibicarakan dan diperlukan. 
Kebiasaan ulama mutaqaddimin menurut al-Iraqi, dalam mengutip hadis-hadisnya 
tidak pernah membicarakan dan menjelaskan dari mana hadis itu dikeluarkan, serta 
bagaimana kualitas hadis-hadis tersebut, sampai kemudian datang An-Nawawi yang 
melakukan hal itu. Mereka tidak mengalami kesulitan jika disebutkan satu hadis dari 
kitab mana ia berasal. Karena luas ilmunya dan semangat yang tinggi.

2.   Takhrij  hadis  bertujuan  mengetahui  sumber  asal  hadis  yang  di-takhrij, mengetahui 
ditolak atau diterimanya hadis-hadis tersebut.

3. Kita bisa mengetahui   status   hadis, mengetahui   sedikit-banyaknya   sanad   hadis, 
memperjelas status hadis, memperjelas rawi yang samar (mubham), menghindar dari 
percam    puran   riwayat,   kemungkinan   salah   cetak, mengetahui sebab kemunculan 
hadis, dan menunjukkan bahwa hadis itu benar-benar sabda Rasulullah.

4.   Melalui 
 Berdasar rawi hadis
 Permulaan lafaz hadis
 Kata-kata dalam matan hadis
  Tema hadis
  Status hadis
 Software hadis
5.   Keungulan; Mudah dan cepat untuk mencari hadis
 Kelemahan; perangkat ini mudah rusak, bahkan hilang karena serangan virus

III.  Tugas

(Kebijakan guru)

Saran
 Guru harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya disesuaikan 

dengan kebutuhan peserta didik.

Catatan:
1.  Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik.
2.  Guru diharapkan untuk memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki 
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peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Catatan terkait dengan sikap atau 
nilai-nilai karakter yang dimiliki boleh peserta didik dapat dilakukan dengan tabel 
berikut ini:

No Nama
Peserta Didik

Aktifitas

Kerjasama Keaktifan Partisipasi Inisiatif

1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2

3

dst.

Rubrik penilaian:
1. Apabila  peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang dinyatakan  dalam indikator.
2. Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang dinyatakan dalam 

indikator.
3. Apabila  sudah  memperlihatkan  perilaku  dan  sudah  konsisten  yang dinyatakan dalam 

indikator.
4. Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam indikator.

Catatan :
1.   Penguasaan nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan.
 Rentang Skor   = Skor Maksimal – Skor Minimal
     = 4-1

MK = 3.00-4,00
MB = 2,00-2,99
MT = 1,00-1,99
BT = 0,00-0,99

Keterangan:
BT:  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda- tanda awal 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator).
MT:  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda- tanda 
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awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
MB:  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
MK: Mulai membudaya/terbiasa (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

P e n g a y a a n

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah  
disiapkan  oleh  guru  berupa  pertanyaan-pertanyaan  sekitar ilmu hadis. (Guru mencatat dan 
memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

R e m e d i a l

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi 
tentang “Mengenal Takhrij Hadis”. Guru akan melakukan penilaian kembali (lihat poin 
5) dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang 
disesuaikan contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran 
(30 menit setelah jam pelajaran selesai).

Catatan:
Peserta didik yang belum bisa menjawab pertanyaan remedial, diberikan bimbingan khusus.

Interaksi Guru dengan Orang Tua

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam buku teks 
kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya  dapat  juga  
dengan  menggunakan  buku  penghubung  kepada  orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi baik langsung, 
maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.
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BAB 9
MENGENAL TAH ̣AMMUL WA ADĀ’ AL-H ̣ADĪS

 Kompetensi Inti (KI)

KI-1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI-2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 

royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3. Memahami,   menerapkan   dan   menganalisis   pengetahuan   faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)

• Meyakini  keaslian  hadis  yang  telah  dibenarkan  oleh  para  ulama  dahulu  dan 
menjadikannya sebagai hujjah dalam menentukan hukum syar’i sehari-hari

•     Memahami Tahạmmul wa ada’ al-Hạ̄dīś
•     Menceriterakan kisah ulama dan meneladaninya
•     Mensimulasikan sanad berdasarkan teori  Tahạmmul wa ada’ al-Hạ̄dīś
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Indikator Pembelajaran

Peserta didik mampu:
•     Menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan dirinya
•     Meneladani semangat dan selektif para ulama hadis
•     Menjelaskan pengertian tahạmmul dan ada’
•     Menjelaskan cara-cara penerimaan dan penyampaian hadis
•     Mendemontrasikan  tahạmmul dan ada’
•     Mengidentifikasi cara-cara  tahạmmul dan ada’
•     Membedakan masing-masing lafad  tahạmmul dan ada’

Tujuan Pembelajaran

Pesera didik dapat:
•     Mendemonstrasikan semangat muhaddisin dalam kehidupan sehari-hari
•     Membiasakan berkarya sebagai perwujudan dari sifat muhaddisin
•     Menjelaskan pengertian  tahạmmul dan ada’
•     Menjelaskan cara-cara penerimaan dan penyampaian hadis
•     Membedakan masing-masing lafad  Tahạmmul wa ada’ al-Hạ̄dīś

Materi Pembelajaran

Penerimaan dan penyampaian hadis
•     Pengertian Tahạmmul Hạdis
•     Cara-cara Tahạmmul Hạdis
•     Pengertian Ada’ al-Hạdīś
•     Lafal-lafal dalam Ada’ al-Hạdīś

Proses Pembelajaran

A.  Persiapan

1)   Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
2)  Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan 
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dengan kegiatan pembelajaran.
3)   Guru menyapa peserta didik.
4)   Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
5)   Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan mengaitkan 

dengan materi yang akan disampaikan sekarang
6) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas 

karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan 
multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

B.  Pelaksanaan

1)    Guru meminta peserta didik mengkaji
2)    Peserta didik mengemukakan hasil kajian
3)    Guru meminta peserta didik mengkaji
4)    Peserta didik mengemukakan hasil kajian
5)   Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukaan peserta 

didik tentang hasil kajiannya  tahạmmul wa ada` al-hạdīś
6)    Guru meminta  peserta didik untuk mengamati gambar yang ada  di kolom “Mari 

Mengamati”.
7)    Peserta didik mengemukakan isi gambar.
8)  Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukaan 

peserta didik tentang isi gambar tersebut.
9)    Guru memberikan penjelasan tahạmmul wa ada` al-hạdīś
 10) Guru menjelaskan  kelompok kitab hadis, dengan melalui media/alat bantu berupa 

tulisan manual di papan tulis, atau menggunakan multi media berbasis ICT atau 
lainnya.

11)  Peserta didik mendiskusikan tentang  tahammul wa ada` al-hadis secara berkelompok.
12)  Secara  bergantian  masing-masing  kelompok  mempresentasikan  hasil diskusinya, 

dan kelompok lainnya mendengarkan/menyimak sambil memberikan tanggapan 
serta membuat catatan-catatan kecil.

13)  Guru  memberikan  penjelasan  tambahan  dan  penguatan  terhadap  hasil diskusi 
tersebut.

14)  Guru  menyampaikan  perilaku  terpuji  yang  dapat  diterapkan  sebagai penghayatan 
dan  pengamalan  setelah  mempelajari tahạmmul wa ada` al-hạdīś

15)  Guru membimbing peserta didik untuk membaca kisah Perawi Mencari Hadis
16)  Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang kisah tersebut
17)  Guru  memberikan  penjelasan  tambahan  dan  penguatan  terhadap  kisah tersebut.
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18)  Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari pelajaran tersebut sesuai dengan 
buku teks siswa pada kolom rangkuman.

19)  Pada kolom “Mari Berlatih”, guru:
a.  Meminta peserta didik unutk mengerjakan soal jawaban singkat dan uraian
b.  Membimbing peserta didik untuk menyelesaikan tugas portofolio
c  Membimbing peserta didik untuk memberi tanda (v) pada  (ST, S, R dan TS) pada 

kolom penilaian sikap

Penilaian

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban 
yang paling benar!

1.   Al-Ada' secara etimologi berarti …
a.   Membawa 
b.   Menerima
c.   Menyampaikan 
d.   Menanggung
e.   Memberitahu

2. Tahammul secara bahasa berarti …. 
a. Membawa
b.   Menerima
c.   Menyampaikan 
d.   Menanggung
e.   Memberitahu
 

3. Seseorang diperbolehkan menerima hadis dari orang lain jika …. 
a. D ̣abit
b.   Dewasa 
c.   Laki-laki
d.   Perempuan
e.   Sehat jasmani

4. Seorang  syekh  membacakan  hadis beserta  sanadnya  di depan  murid-muridnya, cara 
seperti ini disebut
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a.   As-Sama’
b.   Al-‘Arḍ
c.   Al-Ijābah
d.   Al-Munawalah 
e.   Al-Mukatabah

5. Orang yang belum masuk Islam saat menerima hadis, dan menyampaikannya setelah ia 
masuk Islam, maka periwayatannya….
a.   Wajib ditolak 
b.   Diterima
c.   Diragukan
d.   Sebaiknya ditolak 
e.   Diabaikan saja

6. Yang tidak termasuk syarat ‘ada adalah …. 
a. Baligh
b.   Berakal 
c.   tamyiz 
d.   Adalah 
e.   Dabit

7.   Siyāg al-isnād maksudnya adalah ….
 a. Lafal yang digunakan untuk menerima hadis 

b. Lafal yang digunakan untuk periwayatan hadis 
c. Metode periwayatan hadis
d. Cara meriwayatkan hadis
e. Tingkatan dalam meriwayatkan hadis

8.   merupakan sigat al-isnad dari level 
a. Satu
b.   Dua 
c.   Tiga
d.   Empat 
e.   Lima



  Buku Guru Kelas X134

9. Hadis mu’an ‘an, merupakan hadis yang menggunakan sigat isnad ... 

         

10.  Berikut adalah sigat isnad paling tinggi

        

PENILAIAN SIKAP

Setelah kalian memahami uraian mengenai ilmu hadis, coba amati perilaku berikut ini dan 
berikan komentar!

No Perilaku yang Diamati Sangat
Setuju Setuju Tidak

Setuju

1. Karim serius memperhatikan apa yang di-
ucapkan oleh guru di kelas

2. Saat disuruh mengulang perkataan guru, 
Tono tidak bisa menirukannya

3. Bertemu langsung dengan nara sumber itu 
penting, agar informasi yang didapat betul-
betul valid

4. Banowati  merasa cukup belajar al- Qur’an 
dari kaset atau CD

5. Sukarno mendapat titipan dari orang tua 
Amin, lalu ia menyampaikannya

 



135Hadis-Ilmu Hadis Kurikulum 2013

Guru melakukan penilaian pada:

a.   Kolom “Mari Mengamati”
 Rubrik Pengamatannya sebagai berikut:

No. Nama Siswa
Aspek yang Dinilai Jmlah 

Skor Nilai
Ketuntasan Tindak Lanjut

1 2 3 4 T T P R

1

2

3

dst.

Rubrik penilaiannya adalah :
1)   Bahasa

a.   Jika peserta didik dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar skor 2.
b. Jika peserta didik kurang dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,  

skor 1,50.
c. Jika peserta didik tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, 

skor 0,50.

2)   Kesesuaian antara gambar dan tema pembahasan
a. Jika peserta didik dapat memberikan keterangan gambar sesuai dengan tema pokok, 

skor 2,00.
b. Jika peserta didik kurang dapat memberikan keterangan gambar  sesuai dengan tema 

pokok, skor 1,50.
c. Jika peserta didik tidak dapat memberikan keterangan gambar  sesuai dengan tema 

pokok, skor 0,50.
 
b.   Pada saat peserta didik diskusi tentang ilmu hadis

No. Nama Siswa
Aspek yang Dinilai Jmlah 

Skor Nilai
Ketuntasan Tindak Lanjut

1 2 3 4 T T P R

1

2

dst.
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Aspek dan rubrik  penilaian:

1)   Keaktifan dalam diskusi.
a.   Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 2.00. 
b.   Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 1,50
c.   Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 1,00

2)   Kejelasan dan kerapian presentasi.
a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, skor 

2,00
b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 1,50
c. Jika  kelompok  tersebut  dapat  mempresentasikan  dengan  jelas  dan kurang rapi, 

skor 1,00.
d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak rapi 

skor 0,50.

3)   Pilihan ganda jawaban dan uraian.
Skor penilaian sebagai berikut.
a)   Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 0,4 (maksimal 10 x0,4 = 4)
b)   Uraian
 

Rubrik Penilaian Uraian

No. Rubrik Penilaian Skor

1. a. Jika  peserta didik dapat menjelaskan pengertian taḥammul wa ada` al-
ḥadīś, lengkap dan sempurna, skor 0,80

b.   Jika  peserta didik dapat  menjelaskan pengertian taḥammul wa ada` al-
ḥadīś lengkap,  skor 0,60

c.   Jika  peserta didik dapat menjelaskan pengertian taḥammul wa ada` al-
ḥadīś, kurang  lengkap, skor 0,40.

d.    Jika  peserta didik dapat menjelaskan pengertian taḥammul wa ada` al-
ḥadīś, tidak lengkap dan sempurna,  skor 0,20.

0,80
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2 a.   Jika peserta   didik   dapat   menyebutkan syarat-syarat periwayatan 
hadis, lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b.   Jika peserta   didik     dapat   menyebutkan syarat-syarat periwayatan 
hadis lengkap, skor 0,60

c.   Jika peserta didik dapat menyebutkan syarat-syarat periwayatan hadis   
kurang lengkap, skor 0,40

d.   Jika peserta didik dapat  menyebutkan syarat-syarat periwayatan hadis , 
tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

3 a.   Jika  peserta  didik  dapat    menjelaskan  status periwayatan hadis oleh 
anak kecil,  lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b.   Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan  status periwayatan hadis oleh 
anak kecil,  lengkap, skor 0,60.

c.   Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan  status periwayatan hadis oleh 
anak kecil, kurang lengkap, skor 0,40.

d.   Jika peserta didik dapat menjelaskan  status periwayatan hadis oleh anak 
kecil, tidak lengkap, skor 0,20

0,80

4 a.   Jika peserta didik dapat dapat menjelaskan perbedaan antara dengan , 
lengkap dan sempurna, skor 0,80

b.   Jika  peserta  didik dapat menjelaskan perbedaan antara dengan, lengkap, 
skor 0,60.

c.   Jika peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara dengan, kurang 
lengkap, skor 0,40.

d.   Jika peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara dengan, tidak 
lengkap, skor 0,20.

0,80

5 a.   Jika  peserta  didik  dapat  menyebutkan  syarat  periwayatan  hadis  
bilma’na, lengkap dan sempurna, skor 0,80

b.   Jika peserta didik dapat   menyebutkan syarat periwayatan hadis bil 
ma’na, lengkap, skor 0,60

c.   Jika peserta didik dapat menyebutkan syarat periwayatan hadis bil ma’na 
, kurang lengkap, skor 0,40

d.   Jika peserta didik menyebutkan syarat periwayatan hadis bil ma’na ,   
tidak lengkap, skor 0,20

0,80

SKOR 4.00

Nilai    :   Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda,   dan uraian) x 10
10
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4)   Tugas.
 Skor penilaian sebagai berikut.

a.  Jika  peserta  didik  dapat  mengumpulkan  tugasnya  tepat  pada  waktu yang ditentukan 
dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 4,00

b.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan 
perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 3,00

c.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan 
perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, nilai 2,00

Catatan:
Selain peserta didik diberikan tugas sesuai dengan yang ada di buku siswa juga diberikan 
tugas tidak terstruktur yang berupa fortopolio tentang laporan kegiatan membaca al-Qur’an 
dalam sehari-hari.

Nama ........................................ Kelas : ......................

No. Induk ........................................ Bulan : .....................

Format bentuk laporannya adalah:

No. Tanggal/Hari Paraf
Guru Ket.

Juz Surah Ayat Hal. Iqra’ Hal.
1
2

dst.

Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran

(..............................................)

.................,......................20.........
Orang Tua/Wali Siswa

(..............................................)

• Setiap karya siswa sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar portofolio 
dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai bukti 
pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian  0-10 atau 0-100. 
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Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor yang 
diberikan. Kolom keterangan diisi dengan catatan guru tentang kelemahan dan kekuatan 
tulisan yang dinilai.

 
Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut.
a.  Rata-rata dari jumlah nilai pada kolom a (mari mengamati) jumlah nilai pada kolom 

b (diskusi) x 60 %.
b.  Jumlah nilai rata-rata pada kolom “Ayo berlatih”, pilihan ganda/jawaban singkat 

uraian dan tugas x 40 %.

Nilai akhir = nilai a + nilai b

KUNCI JAWABAN

I.  Pilihan ganda
1. C
2.  A
3. E
4.  A
5.  B
6.  C
7.  B
8.   B
9.  C
10. E 

II.  Uraian
• Tahammul artinya mengambil hadis dari syekh dengan metode tertentu dari beberapa 

metode.
•     Dabit, berakal dan tamyiz
• Ulama berbeda pendapat tentang usia anak yang diperbolehkan meriwayatkan 

hadis, ada yang mengatakan 5, 10 dan 20 tahun bahkan ada yang mengatakan 30 
tahun minimal. Mayoritas ulama menerima periwayatan anak kecil, asalkan sudah 
memenuhi syarat.

 murid secara  سمعنا murid mendengar hadis dari syekh sendirian, sedangkan سمعت   •
bersama-sama mendengar dari syekh.



  Buku Guru Kelas X140

•    Dilakukan oleh orang yang mengetahui maknanya
•     Terpaksa melakukannya
• Lafaz hadis tersebut bukan lafaz yang digunakan untuk beribadah, seperti lafaz zikir.

III.  Tugas

(Kebijakan guru)

Saran
 Guru harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya disesuaikan 

dengan kebutuhan peserta didik.

Catatan:
1.  Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik.
2.  Guru diharapkan untuk memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki 

peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Catatan terkait dengan sikap atau 
nilai-nilai karakter yang dimiliki boleh peserta didik dapat dilakukan dengan tabel 
berikut ini:

No Nama
Peserta Didik

Aktifitas

Kerjasama Keaktifan Partisipasi Inisiatif

1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2

3

dst.

Rubrik penilaian:
1. Apabila    peserta    didik    belum    memperlihatkan   perilaku    yang dinyatakan  dalam 

indikator.
2. Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang dinyatakan dalam 

indikator.
3. Apabila  sudah  memperlihatkan  perilaku  dan  sudah  konsisten  yang dinyatakan dalam 

indikator.
4. Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam indikator.
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Catatan :
1.   Penguasaan nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan.
 Rentang Skor   = Skor Maksimal – Skor Minimal
     = 4-1

MK = 3.00-4,00
MB = 2,00-2,99
MT = 1,00-1,99
BT = 0,00-0,99

Keterangan:
BT:  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda- tanda awal 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator).
MT:  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda- tanda 

awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
MB:  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
MK: Mulai membudaya/terbiasa (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

P e n g a y a a n

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah  
disiapkan  oleh  guru  berupa  pertanyaan-pertanyaan  sekitar ilmu hadis. (Guru mencatat dan 
memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

R e m e d i a l

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi 
tentang “Mengenal Taḥammul wa Ada' al-Ḥadīś”. Guru akan melakukan penilaian kembali 
(lihat poin 5) dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu 
yang disesuaikan contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam 
pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).
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Catatan:
Peserta didik yang belum bisa menjawab pertanyaan remedial,  diberikan bimbingan khusus.

Interaksi Guru dengan Orang Tua

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam buku teks 
kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya  dapat  juga  
dengan  menggunakan  buku  penghubung  kepada  orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi baik langsung, 
maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.
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GLOSARIUM

Adā’ :  Proses penyampaian hadis yang pernah diterimanya dari syaikh kepada orang 
lain.

Al-Jāmi’  :  Kitab yang berisi hadis-hadis yang bab-babnya lengkap
Al-Kutub as-Sittah :  Enam kitab hadis yang terkenal sebagai kitab yang dijadikan pedoman ahli fiqh
    untuk menentukan hukum taklifi yaitu Sahīh al-Bukhārī, Sahīh Muslim, Sunan  

Abū Dawūd, Sunan Tirmizī, Sunan Nasā’ī, Sunan Ibnu Mājah)
Al-Kutub at-Tis’ah  :  Sembilan kitab hadis, yakni al-Kutub as-Sittah ditambah dengan tiga kitab hadis  

lainnya yaitu (Musnad Ahmad, al-Muwatta’ Imam Mālik, dan Sunan Dārimī).
Bayān an-Naskhī  :  Hadis yang berfungsi menghapus hukum yang telah ditentukan oleh al-Qur’an.
Bayān at-Takhsīs  :  Hadis yang berfungsi mengkhususkan hukum yang masih umum dalam al-

Qur’an
Bayān at-Taqrīr  :  Hadis yang berfungsi menguatkan dalil yang ada dalam al-Qur’an.
Bayān at-Taqyīd  :  Hadis yang membatasi makna ayat al-Qur’an yang masih mutlak (global)
Bayān at-Tasyri’  :  Hadis yang berfungsi menjelaskan atas ketentuan hukum yang belum jelas 

dalam  al-Qur’an
Hadis :  Ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat yang disandarkan kepada Nabi   

Muhammad SAW. 
Ḥujjah :  Argumentasi 
Dirāyah :  Ilmu yang mempelajari hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan  

hukum-hukumnya, sifat-sifat para perawi dan syarat-syaratnya, serta  macam-
macam sesuatu yang diriwayatkan serta hal-hal yang terkait dengannya.

Riwāyah  :  Ilmu yang meliputi periwayatan perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Nabi 
saw,  pencatatannya, dan penguraian lafad-lafadnya

Mu’jam  :  Jenis kitab hadis yang menyebutkan hadis-hadisnya didasarkan pada nama 
sahabat atau nama syaikhnya atau didasarkan pada nama negeri gurunya  secara 
abjadi atau hija’i (sesuai urutan huruf hija’iyah)

Mu’tabarah  :  Kitab yang dikenal sebagai landasan hukum oleh para fuqaha’
Muṣannaf  :  Teknik pembukuan hadis secara perbab yang disusun berdasarkan klasifikasi 

hukum fikih dan yang di dalamnya tercampur antar hadis  marfu`, mauqūf, dan   
maqtu’ atau masih campur antara hadis Nabi dan fatwa sahabat dan tabi’in.
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Musnad :  Jenis kitab hadis yang mentakhrij (mengeluarkan ) hadis-hadis nya didasarkan 
pada  nama-nama sahabat dan penghimpunan beberapa hadis pada masing-
masing  sahabat  sebagian  kepada sebagian lainnya

Mustadrak  :  Jenis kitab hadis yang menghimpun beberapa hadis yang sesuai dengan 
persyaratan salah seorang penyusun tetapi belum ditakhrij di dalam 
kitabnya

Mustakhraj  :  Jenis kitab hadis yang mengeluarkan hadis dari sebuah buku hadis  eperti 
yang  diterima dari gurunya sendiri dengan menggunakan sanad sendiri

Pentakhrij :  orang yang meriwayatkan hadis dan membukukannya
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CATATAN:


