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KISI-KISI UJIAN MADRASAH (UM) 
MATA PELAJARAN PAI DAN BAHASA ARAB TP. 2020/2021 

 
Mata Pelajaran: Al Qur’an-Hadis Jenjang: Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

 

NO 
Kompetensi Dasar yang 

diujikan 
IPK Materi 

Kelas/ 
Semester 

Indikator Soal 
Level 

Kognitif 

1 2 3 4 5 6 7 

1 3. Memahami arti dan isi 
2 kandungan Q.S. al-Ma'un 

(107) dan at-Takatsur 
(102) 

Menjelaskan 
kandungan 
Ma'un 

 
Q.S. 

isi 
Al- 

Q.S. 
Al-Ma'un 

IV/1 
Peserta didik dapat menjelaskan 
ciri-ciri orang yang mendustakan 
agama berdasarkan isi 
kandungan Q.S. Al-Ma'un 
dengan benar. 

L.1 

Menjelaskan arti Q.S. 
At-Takatsur 

Q.S. 
At-Takatsur 

Disajikan salah satu ayat dalam 
Q.S. At-Takatsur, peserta didik 
dapat menentukan artinya 
dengan benar. 

L.1 

2 3. Menerapkan hukum 
3 bacaan idhhar dan ikhfa' 

Menerapkan hukum 
bacaan idhhar dan 
ikhfa' 

Hukum 
Bacaan 
idhhar 
ikhfa' 

 

 
dan 

IV/1 
Peserta didik dapat menjelaskan 
perbedaan bacaan idhhar dan 
ikhfa' dengan benar. 

L.2 

Peserta didik dapat 
menunjukkan contoh lafal yang 
termasuk bacaan idhhar dan 
ikhfa' dengan benar. 

L.2 

3 3. Memahami arti dan isi 
4 kandungan hadis tentang 

takwa riwayat Tirmidzi 
dari Abu Dzar: 

Menjelaskan isi 
kandungan hadis 
tentang takwa riwayat 
Tirmidzi 

Hadis 
tentang 
Takwa 

IV/1 
Disajikan  lafal  hadis 
takwa, peserta  didik 
menjelaskan artinya 
benar. 

tentang 
dapat 

dengan 

L.1 
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NO 
Kompetensi Dasar yang 

diujikan 
IPK Materi 

Kelas/ 
Semester 

Indikator Soal 
Level 

Kognitif 

 
 

 

Menerapkan isi 
kandungan hadis 
tentang takwa riwayat 
Tirmidzi 

  Peserta didik dapat 
menunjukkan contoh perilaku 
yang sesuai dengan isi hadis 
dalam kehidupan sehari-hari 
dengan benar. 

L.2 

4 3. Memahami arti dan isi 
5 kandungan hadits 

tentang niat riwayat 
Bukhori dan Umar bin 
Khattab dengan jelas dan 
benar: 

 

Menjelaskan isi 
kandungan hadis 
tentang niat riwayat 
Bukhori dan Umar bin 
Khattab 

Hadis 
tentang 
Niat 

IV/1 
Disajikan lafal hadis tentang niat, 
peserta didik dapat menjelaskan 
isi kandungannya dengan benar. 

L.1 

  Peserta didik dapat menjelaskan 
perbedaan amal seseorang 
berdasarkan isi hadis dengan 
benar. 

L.2 

5 3. Menerapkan hukum 
7 bacaan idgham 

bighunnah, idgham 
bilaghunnah, dan iqlab 

Menerapkan hukum 
bacaan idgham 
bighunnah, idgham 
bilaghunnah, dan 
iqlab 

Hukum 
Bacaan 
Idgham 
Bighunnah, 
Idgham 
Bilaghunnah 

, dan Iqlab 

IV/2 
Peserta didik dapat menjelaskan 
perbedaan bacaan bighunnan 
dan idgham bilaghunnah 
dengan benar. 

L.2 

Peserta didik dapat 
menunjukkan contoh lafal yang 
termasuk bacaan bighunnan, 
idgham bilaghunnah, atau iqlab 
dengan benar. 

L.2 
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NO 
Kompetensi Dasar yang 

diujikan 
IPK Materi 

Kelas/ 
Semester 

Indikator Soal 
Level 

Kognitif 

6 3. 
8 

Memahami arti dan isi 
kandungan hadis tentang 
silaturrahmi riwayat 
Bukhari Muslim dari 
Anas: 

 

Menjelaskan isi 
kandungan hadis 
tentang 
silaturrahmi riwayat 
Bukhari Muslim 

Hadis 
tentang 
Silaturrahmi 

IV/2 
Disajikan lafal hadis, peserta 
didik dapat menjelaskan manfaat 
silaturrahmi berdasarkan isi 
hadis dengan benar. 

L.1 

  Menerapkan isi 
kandungan hadis 
tentang silaturrahmi 
riwayat Bukhari 
Muslim 

  Peserta didik dapat menjelaskan 
adab/etika bersilaturahmi 
dengan benar. 

L.2 

7 3. Menerapkan hukum 
2 bacaan mim mati /sukun 

(idgham mimi, ikhfa' 
syafawi, dan idhhar 
syafawi) 

Menerapkan hukum 
bacaan mim mati 
/sukun 
(idgham mimi, ikhfa' 
syafawi, dan idhhar 
syafawi) 

Hukum 
Bacaan Mim 
Mati /Sukun 
(Idgham 
Mimi, Ikhfa' 
Syafawi, 
Dan Idhhar 
Syafawi) 

V/1 
Peserta didik dapat menjelaskan 
perbedaan bacaan mim mati 
/sukun (idgham mimi, ikhfa' 
syafawi, dan idhhar 
syafawi) dengan benar. 

L.1 

Peserta didik dapat 
menunjukkan contoh yang 
termasuk bacaan mim mati 
/sukun (idgham mimi, ikhfa' 
syafawi, dan idhhar syafawi) 
dengan benar . 

L.2 

Mengevaluasi bacaan 
mim mati /sukun 
(idgham mimi, ikhfa' 
syafawi, dan idhhar 
syafawi) 

Disajikan beberapa lafal dalam 
sebuah tabel, peserta didik dapat 
memilih contoh yang termasuk 
bacaan mim mati /sukun (idgham 
mimi, ikhfa' 
syafawi, dan idhhar 
syafawi) dengan benar. 

L.3 
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NO 
Kompetensi Dasar yang 

diujikan 
IPK Materi 

Kelas/ 
Semester 

Indikator Soal 
Level 

Kognitif 

     Disajikan beberapa ayat, peserta 
didik dapat memilih ayat yang 
mengandung hukum bacaan 
mim mati /sukun 
(idgham mimi, ikhfa' syafawi, 
atau idhhar syafawi) dengan 
benar. 

L.3 

8 3. Menganalisis arti dan isi 
3 kandungan hadis tentang 

menyayangi anak yatim 
riwayat Bukhari Muslim 
dari Sahl bin Sa'ad: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Menjelaskan arti 
hadis tentang 
menyayangi anak 
yatim riwayat Bukhari 
Muslim 

Hadis 
tentang 
Menyayangi 
Anak Yatim 

V/1 
Disajikan potongan hadis 
tentang menyayangi anak yatim, 
peserta didik dapat menentukan 
artinya dengan benar. 

L.1 

Menjelaskan isi 
kandungan hadis 
tentang 
menyayangi anak 
yatim 
riwayat Bukhari 
Muslim 

Peserta didik dapat 
mendiskripsikan keutamaan 
menyayangi anak yatim 
berdasarkan isi hadis dengan 
benar. 

L.1 

Menerapkan isi 
kandungan hadis 
tentang 
menyayangi anak 
yatim riwayat Bukhari 
Muslim 

Peserta didik dapat menentukan 
contoh perilaku yang sesuai 
dengan isi hadis dengan benar. 

L.2 

Menganalisis makna 
hadis tentang 

Disajikan contoh kasus di 
sebuah panti asuhan, peserta 
didik dapat menganalisis sikap 
pengasuh panti tersebut 

L.3 
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NO 
Kompetensi Dasar yang 

diujikan 
IPK Materi 

Kelas/ 
Semester 

Indikator Soal 
Level 

Kognitif 

   menyayangi anak 
yatim riwayat Bukhari 
Muslim 

  berdasarkan makna hadis 
dengan benar. 

 

     Disajikan sebuah kasus tentang 
sikap/perilaku seorang anak 
yatim yang kurang baik, peserta 
didik dapat menentukan sikap 
yang tepat berdasarkan makna 
hadis. 

L.3 

9 3. Menerapkan hukum 
5 bacaan waqaf dan 

washal 

Menerapkan hukum 
bacaan waqaf dan 
washal 

Hukum 
Bacaan 
Waqaf dan 
Washal 

V/2 
Disajikan beberapa tanda 
waqaf/washal dalam sebuah 
tabel, peserta didik dapat 
mengklasifikasikan berdasarkan 
fungsi waqaf dan washal 
dengan benar. 

L.2 

Disajikan sebuah ayat, peserta 
didik dapat menjelaskan hukum 
bacaan waqaf atau washal lafal 
yang bergaris bawah dengan 
benar . 

L.2 

Disajikan beberapa lafal dalam 
tabel , peserta didik dapat 
memilih lafal yang termasuk 
bacaan waqaf atau washal 
dengan benar. 

L.3 

Disajikan sebuah ayat, peserta 
didik dapat menentukan cara 
membacanya dengan benar jika 
dibaca waqaf atau washal. 

L.3 
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NO 
Kompetensi Dasar yang 

diujikan 
IPK Materi 

Kelas/ 
Semester 

Indikator Soal 
Level 

Kognitif 

       

10 3. Memahami arti dan isi 
6 kandungan hadis tentang 

ciri-ciri orang munafik 
riwayat Bukhari Muslim 
dari Abu Hurairah: 

Menjelaskan arti 
hadis tentang 
ciri-ciri orang munafik 
riwayat Bukhari 
Muslim 

Hadis 
tentang 
Ciri-Ciri 
Orang 
Munafik 

V/2 
Disajikan lafal hadis tentang 
ciri-ciri orang munafik, peserta 
didik dapat menentukan arti lafal 
yang bergaris bawah dengan 
benar. 

L.1 

Menjelaskan isi 
kandungan hadis 
tentang 
ciri-ciri orang munafik 
riwayat Bukhari 
Muslim 

Peserta didik dapat menjelaskan 
tanda-tanda orang munafik 
berdasarkan isi hadis dengan 
benar. 

L.1 

Menerapkan isi 
kandungan hadis ciri- 
ciri orang munafik 
riwayat Bukhari 
Muslim 

Peserta didik dapat menentukan 
contoh perilaku yang benar agar 
tidak termasuk golongan orang 
munafik. 

L.2 

Menganalisis makna 
hadis tentang 
ciri-ciri orang munafik 
riwayat Bukhari 
Muslim 

Peserta didik dapat 
mendiskripsikan bahaya sikap 
munafik terhadap diri sendiri dan 
orang lain dengan benar. 

L.3 

Disajikan ilustrasi tentang sikap 
munafik, peserta didik dapat 
menganalisis sikap tersebut 
tersebut berdasarkan makna 
hadis dengan benar. 

L.3 
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NO 
Kompetensi Dasar yang 

diujikan 
IPK Materi 

Kelas/ 
Semester 

Indikator Soal 
Level 

Kognitif 

       

11 3. Memahami arti dan isi 
1 kandungan Q.S. Al-'Alaq 

(96) 

Menjelaskan arti Q.S. 
Al-'Alaq 

Q.S. Al- 
'Alaq 

VI/1 
Disajikan salah satu ayat dalam 
Q.S. Al-'Alaq, peserta didik dapat 
menentukan artinya dengan 
benar. 

L.1 

Menjelaskan isi 
kandungan Q.S. Al- 
'Alaq 

Peserta didik dapat menjelaskan 
isi kandungan Q.S. Al-'Alaq 
dengan benar. 

L.1 

  Menerapkan isi 
kandungan Q.S. Al- 
'Alaq dalam 
kehidupan sehari 

Disajikan beberapa contoh sikap 
atau perilaku, peserta didik dapat 
menentukan perilaku yang 
sesuai/tidak sesuai dengan isi 
kandungan Q.S. Al-'Alaq dengan 
benar. 

L.2 

Menganalisis makna 
Q.S. Al-'Alaq 

Peserta didik dapat menentukan 
keterkaitan antara makna Q.S. 
Al-'Alaq ayat 1-2 dengan 
pentingnya membaca/ literasi 
dengan benar. 

L.3 

12 3. Menganalisis arti dan isi 
2 kandungan Q.S. Al-Qadr 

(97) 

Menjelaskan arti Q.S. 
Al-Qadr 

Q.S. Al- 
Qadr 

VI/1 
Disajikan sebuah kalimat 
terjemah, peserta didik dapat 
menentukan ayat dalam Q.S. Al- 
Qadr yang sesuai dengan benar. 

L.1 

Menjelaskan isi 
kandungan Q.S. Al- 
Qadr 

Peserta didik dapat menjelaskan 
isi kandungan Q.S. Al-Qadr 
dengan benar. 

L.1 
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NO 
Kompetensi Dasar yang 

diujikan 
IPK Materi 

Kelas/ 
Semester 

Indikator Soal 
Level 

Kognitif 

  Menerapkan  isi 
kandungan Q.S. Al- 
Qadr dalam 
kehidupan sehari 

  Peserta didik dapat menentukan 
contoh perilaku/amalan yang 
sesuai/tidak sesuai dengan isi 
kandungan Q.S. Al-Qadr dengan 
benar. 

L.2 

Menganalisis makna 
ayat dalam Q.S. Al- 
Qadr 

Peserta didik dapat menguraikan 
keutamaan 

  iuases   ̧ر دَ   َ  قلَ   ا  َ  ةَ  ليَ   َ  ل ayat makna 

dalam Q.S. Al-Qadr dengan 
benar. 

L.3 

13 3. Menerapkan hukum 
3 bacaan tafkhim, tarqiq 

dan jawazul wajhain 

Menjelaskan hukum 
bacaan tafkhim, 
tarqiq 
dan jawazul wajhain 

Bacaan 
Tafkhim, 
Tarqiq 
dan Jawazul 
Wajhain 

VI/1 
Peserta didik dapat menjelaskan 
perbedaan bacaan tafkhim dan 
tarqiq dengan benar. 

L.1 

Menerapkan hukum 
bacaan tafkhim, 
tarqiq 
dan jawazul wajhain 

Peserta didik dapat 
menunjukkan contoh yang 
termasuk bacaan tafkhim, tarqiq, 
atau jawazul wajhain dengan 
benar. 

L.2 

Mengevaluasi bacaan 
tafkhim, tarqiq 
dan jawazul wajhain 

Disajikan beberapa lafal, peserta 
didik dapat memilih contoh yang 
termasuk bacaan tafkhim, tarqiq, 
atau jawazul wajhain dengan 
benar. 

L.3 

Disajikan beberapa ayat, peserta 
didik dapat memilih ayat yang 
mengandung hukum bacaan 
tafkhim, tarqiq 

L.3 
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NO 
Kompetensi Dasar yang 

diujikan 
IPK Materi 

Kelas/ 
Semester 

Indikator Soal 
Level 

Kognitif 

     atau jawazul wajhain dengan 
benar. 

 

14 3. Memahami arti dan isi 
4 kandungan hadis tentang 

keutamaan memberi 
menurut riwayat Bukhari 
Muslim dari Abdullah 
Ibnu Umar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menjelaskan arti 
hadis tentang 
keutamaan memberi 

Hadis 
tentang 
Keutamaan 
Memberi 

VI/1 
Disajikan potongan hadis 
tentang keutamaan memberi, 
peserta didik dapat menjelaskan 
artinya dengan benar. 

L.1 

Menjelaskan isi 
kandungan hadis 
tentang 
keutamaan memberi 

Disajikan potongan hadis 
tentang keutamaan memberi, 
peserta didik dapat menafsirkan 
makna yang bergaris bawah 
dengan benar. 

L.1 

Menerapkan isi 
kandungan hadis 
tentang 
keutamaan memberi 
dalam kehidupan 
sehari 

Peserta didik dapat 
menunjukkan contoh perilaku 
yang sesuai dengan isi hadis 
dengan benar. 

L.2 

Menganalisis makna 
hadis tentang 
keutamaan memberi 

Disajikan beberapa gambar, 
peserta didik dapat 
menyebutkan dengan benar ciri- 
ciri sikap yang tergolong 

 

L.3 

Disajikan sebuah permasalahan 
sosial dalam kehidupan sehari- 
hari (seperti terjadinya 
kemiskinan, kelaparan), peserta 
didik dapat memecahkan 

L.3 
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NO 
Kompetensi Dasar yang 

diujikan 
IPK Materi 

Kelas/ 
Semester 

Indikator Soal 
Level 

Kognitif 

     masalah tersebut berdasarkan 
makna hadis dengan benar. 

 

15 3. Memahami arti dan isi 
5 kandungan Q.S. Adl- 

Dluha (93) 

Menjelaskan arti Q.S. 
Adl-Dluha 

Q.S. 
Adl-Dluha 

VI/2 
Disajikan salah satu ayat dalam 
Q.S. Adl-Dluha, peserta didik 

dapat menentukan artinya 
dengan benar . 

L.1 

Menjelaskan isi 
kandungan Q.S. Adl- 
Dluha 

Peserta didik dapat menjelaskan 
isi kandungan Q.S. Adl-Dluha 
dengan benar. 

L.1 

 Disajikan  beberapa 
contoh sikap atau 
perilaku, peserta didik 
dapat menentukan 
perilaku yang sesuai/tidak 
sesuai dengan isi 
kandungan Q.S. Al-'Alaq. 

Menerapkan  isi 
kandungan Q.S. Adl- 
Dluha dalam 
kehidupan sehari 

  Disajikan beberapa contoh 
perilaku, peserta didik dapat 
menentukan perilaku yang 
sesuai/tidak sesuai dengan isi 
Q.S. Adl-Dluha ( ayat 9,10, atau 
11) dengan benar. 

L.2 

Menganalisis makna 
Q.S. Adl-Dluha 

Disajikan kisah tentang kondisi 
kehidupan sosial dan gerakan 
wakaf atau ZIS, peserta didik 
dapat menganalisis 
hubungannya berdasarkan 
makna Q.S. Adl-Dluha. 

L.3 

16 3. Menganalisis arti dan isi 
6 kandungan Q.S. Al- 

Insyirah (94) 

Menjelaskan arti Q.S. 
Al-Insyirah 

Q.S. 
Al-Insyirah 

VI/2 
Disajikan salah satu ayat dalam 
Q.S. Al-Insyirah, peserta didik 

dapat menentukan artinya 
dengan benar. 

L.1 
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NO 
Kompetensi Dasar yang 

diujikan 
IPK Materi 

Kelas/ 
Semester 

Indikator Soal 
Level 

Kognitif 

  Menjelaskan isi 
kandungan Q.S. 

Al-Insyirah 

  Peserta didik dapat menjelaskan 
isi kandungan Q.S. Al-Insyirah 

dengan benar. 

L.1 

Menerapkan isi 
kandungan Q.S. 
Al-Insyirah dalam 
kehidupan sehari 

Peserta didik dapat menentukan 
contoh sikap atau perilaku yang 
sesuai/tidak sesuai dengan isi 
ayat Q.S. Al-Insyirah dengan 
benar. 

L.2 

  Menganalisis makna 
Q.S. Al-Insyirah 

  Disajikan ilustrasi tentang 
kondisi kehidupan sosial 
ekonomi masyarakat pada masa 
pandemi, peserta didik dapat 
memberikan contoh solusi sikap 
yang tepat berdasarkan makna 
Q.S. Al-Insyirah dengan benar. 

L.3 

17 3.7 Memahami arti dan isi 
kandungan hadis tentang 
amal saleh riwayat 
Muslim dari Abu 
Hurairah: 

 
 

 
 
 
 

Menjelaskan arti 
hadis tentang 
amal saleh riwayat 
Muslim dari Abu 
Hurairah 

Hadis 
tentang 
Amal Saleh 

VI/2 
Disajikan potongan hadis 
tentang amal saleh, peserta 
didik dapat menjelaskan artinya 
dengan benar. 

L.1 

Menjelaskan isi 
kandungan hadis 
tentang 
amal saleh riwayat 
Muslim dari Abu 
Hurairah 

Peserta didik dapat menjelaskan 
perbuatan yang tidak terputus 
pahalanya berdasarkan isi hadis 
dengan benar. 

L.1 

Menerapkan isi 
kandungan hadis 
tentang 

Peserta didik  dapat 

menunjukkan  contoh perilaku 
L.2 
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NO 
Kompetensi Dasar yang 

diujikan 
IPK Materi 

Kelas/ 
Semester 

Indikator Soal 
Level 

Kognitif 

  amal saleh riwayat 
Muslim dari Abu 
Hurairah dalam 
kehidupan sehari 

  yang sesuai dengan isi hadis 
dengan benar. 

 

Menganalisis makna 
hadis tentang 
amal saleh riwayat 
Muslim dari Abu 
Hurairah 

Disajikan gambar atau ilustrasi 
tentang profil beberapa anak, 
peserta didik dapat menganalisis 
akibat dari profil tersebut 
berdasarkan makna hadis. 

L.3 

     Disajikan sebuah pernyataan 
tentang pentingnya ilmu, peserta 
didik dapat menganalisis 
dampaknya bagi kehidupan 
seseorang. 

L.3 
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KISI-KISI UJIAN MADRASAH (UM) 
MATA PELAJARAN PAI DAN BAHASA ARAB TP. 2020/2021 

 

Mata Pelajaran : AKIDAH-AKHLAK Jenjang : Madrasah Ibtidaiyah (MI) 
 

No Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Materi 

Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 

Kognitif 

1. 3.3 Memahami makna iman 

kepada kitab-kitab Allah 

Swt 

Menentukan kitab-kitab 

Allah dan nabi 

penerimanya 

Iman Kepada Kitab- 

kitab Allah Swt 

IV/1 
Disajikan tabel nama kitab 

dan nabi, peserta didik 

dapat menjodohkan dengan 

benar 

L.1 

Menentukan manfaat 

diturunkannya kitab 

Disajikan pernyataan yang 

berkaitan dengan kitab 

Allah, peserta didik dapat 

menentukan keutamaan 

diturunkannya kitab dengan 

benar 

L.3 

2. 3.5 Memahami makna sikap 

tabah dan sabar 

menghadapi cobaan 

melalui kisah Bilal bin 

Rabah 

Menunjukkan sikap 

tabah dan sabar 

meneladani Bilal bin 

Rabbah 

Sikap tabah dan sabar 

menghadapi cobaan 

melalui kisah Bilal bin 

Rabah 

IV/1 Disajikan kisah singkat 

Bilal bin rabah, peserta 

didik dapat menentukan 

sikap yang dapat diteladani 

dengan benar 

L.3 
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3. 
3.6 Memahami cara 

menghindari sifat kikir 

dan kufur nikmat dalam 

kisah Tsa’labah 

Menentukan cara 

menghindari akhlak 

tercela dari kisah 

Tsa’labah 

Sifat Tercela Kikir dan 

Kufur Nikmat dalam 

Kisah Tsa’labah 

IV/1 Disajikan cerita singkat 

tentang Tsa’labah, peserta 

didik dapat menentukan 

cara menghindari akhlak 

tercela dari Tsa’labah 

dengan benar 

L.2 

4. 
3.7 Memahami makna dan 

ketentuan mengucapkan 

salam 

(Assalamu‘alaikum) 

Menentukan arti bacaan 

salam 

Kalimat Tayyibah 

Salam 

IV/2 Disajikan lafad salam, 

peserta didik dapat 

menentukan artinya dengan 

benar 

L.1 

Mengidentifikasi 

keutamaan kalimat 

tayyibah salam 

Disajikan tabel/ beberapa 

pernyataan yang berkaitan 

dengan kalimat tayyibah, 

peserta didik dapat 

mengidentifikasi keutamaan 

salam dengan benar 

L.1 

5. 3.8 Memahami makna as- 

Salaam dan al-Mu’min 

Menentukan makna as- 

Salaam dan al-mukmin 

Asmaul Husna as 

Salaam dan al-Mu’min 

IV/2 Disajikan pernyataan 

tentang asmaul Husna, 

peserta didik dapat 

menentukan pengertian as- 

Salaam atau al-mukmin 

dengan benar 

L.1 

Menentukan cara 
meneladani asmaul 
husna ( as Salaam dan 
al Mukmin) 

Disajikan contoh perilaku 

yang mencerminkan asmaul 

husna (as-Salaam dan al- 

Mu’min), peserta didik 

L.2 
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     dapat meneladani dengan 

benar 

 

6. 
3.9 Memahami makna iman 

kepada nabi dan rasul 

Allah Swt dan sifat- 

sifatnya 

Menentukan hikmah 

beriman kepada nabi 

dan rasul Allah Swt 

Iman Kepada Nabi dan 

Rasul Allah Swt. 

IV/2 Disajikan pernyataan yang 

berkaitan dengan nabi dan 

rasul, peserta didik dapat 

menentukan hikmah 

beriman kepada nabi dan 

rasul Allah SWT dengan 

benar. 

L.3 

Menentukan makna 

sifat-sifat nabi dan rasul 

Allah 

Disajikan tabel sifat-sifat 

nabi dan rasul beserta 

artinya peserta didik dapat 

menjodohkan dengan 

benar. 

L.1 

7. 
3.10 Memahami makna 

nifak dan ciri-ciri sifat 

munafik 

Mengidentifikasi sifat 

munafiq dalam 

kehidupan sehari-hari 

Akhlak Tercela Nifak IV/2 Disajikan tabel tentang 

perilaku sehari-hari di 

Madrasah, peserta didik 

dapat mengidentifikasi 

perilaku munafik dengan 

benar. 

L.2 

Menentukan cara 

menghindari sifat sifat 

munafiq 

Disajikan terjemahan hadis. 

peserta didik dapat 

menentukan cara 

menghindari sifat munafiq 

dengan benar 

L.2 
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8. 
3.11 Memahami adab 

berteman melalui kisah 

persahabatan Nabi 

Muhammad Saw. dan 

Abu Bakar Ash Shiddiq 

Meneladani adab 

berteman melalui kisah 

persahabatan Nabi 

Muhammad Saw. dan 

Abu Bakar Ash Shiddiq 

Kisah Persahabatan 

Nabi Muhammad Saw. 

dan Abu Bakar Ash 

Shiddiq 

IV/2 Disajikan kisah 

persahabatan Nabi 

Muhammad Saw. dan Abu 

Bakar Ash Shiddiq, peserta 

didik dapat menentukan 

cara meneladani adab 

berteman dengan benar. 

L.2 

9. 
3.1 Memahami makna dan 

ketentuan penerapan 

kalimat hauqalah (Laa 

haula walaa quwwata illa 

billaah hil ‘aliyyil adhiim) 

Menentukan kalimat 

tayyibah hauqolah 

Kalimat Tayyibah 

hauqalah 

V/1 Disajikan sebuah peristiwa 

dalam kehidupan sehari- 

hari, peserta didik dapat 

menentukan kalimat 

tayyibah (hauqolah) dengan 

benar. 

L.1 

Menentukan waktu 

mengucapkan kalimat 

tayyibah hauqolah 

dalam kehidupan sehari 

hari 

Disajikan beberapa contoh 

perilaku sehari-hari dalam 

tabel, peserta didik dapat 

menentukan waktu 

mengucapkan kalimat 

tayyibah hauqolah 

berdasarkan tabel dengan 

benar. 

L.2 

Menentukan keutamaan 

kalimat tayyibah 

hauqolah 

Disajikan beberapa 

pernyataan yang berkaitan 

dengan kalimat tayyibah, 

peserta didik dapat 

mengidentifikasi keutamaan 

mengucapkan kalimat 

L.3 
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     tayyibah hauqolah dengan 

benar. 

 

10. 3.2 Memahami makna al- 
Asma’ al-Husna (al 
Qowiyy, al Qayyum) 

Menentukan nama al- 

Asma’al – Husna yang 

sesuai (al Qowiyy, al 

Qayyum 

Asmaul Husna (al 

Qowiyy, al Qayyum) 

V/1 Disajikan Ilustrasi tentang 

bukti sifat Allah, peserta 

didik dapat menentukan 

nama asmaul husna 

dengan benar. 

L.2 

Meneladani al-Asma’ al- 

Husna (al Qowiyy, al 

Qayyum) 

Disajikan ilustrasi tentang 

contoh perilaku yang 

mencerminkan sifat Allah 

dalam kehidupan sehari- 

hari, peserta didik dapat 

menentukan cara 

meneladani sifat Allah ( al- 

Qawiyy dan al Qayyum) 

dengan benar. 

L.3 

11. 3.3 Menganalisis makna 
iman kepada hari akhir 
(kiamat) 

Menganalisis makna 

iman kepada hari akhir 

(kiamat) 

Iman Kepada Hari 

Akhir 

V/1 Disajikan ilustrasi tentang 

peristiwa hari akhir, peserta 

didik dapat menentukan 

sikap menghadapi hari akhir 

dengan benar 

L.3 

12. 3.4 Menerapkan adab 
bertamu 

Mengidentifikasi adab 

bertamu 

Adab Bertamu V/1 Disajikan tabel/beberapa 

pernyataan yang berkaitan 

dengan bertamu, peserta 

dapat mengidentifikasi adab 

L.1 
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     bertamu dalam kehidupan 

sehari-hari dengan benar. 

 

Meyimpulkan cara 

bertamu dengan baik 

Disajikan dua kasus yang 

berbeda tentang cara 

bertamu, peserta didik 

dapat menyimpulkan adab 

bertamu dengan benar. 

L.3 

13. 3.5 Memahami sikap teguh 
pendirian, dermawan, 
dan tawakkal melalui 
kisah Nabi Ibrahim As. 

Menjelaskan sikap 

terpuji teguh pendirian, 

dermawan, dan 

tawakkal 

Sikap Teguh Pendirian, 

Dermawan, dan 

Tawakkal 

V/1 Disajikan tabel tentang 

sikap terpuji dan artinya 

peserta didik dapat 

menjodohkan dengan 

benar. 

L.1 

Menyebutkan contoh 

sifat terpuji teguh 

pendirian, dermawan, 

dan tawakkal 

Disajikan tabel yang berisi 

tentang contoh perilaku 

dalam kehidupan sehari- 

hari, peserta didik dapat 

mengidentifikasi contoh 

perilaku yang dimaksud 

dengan benar 

L.2 

Menyimpulkan sikap 

teguh pendirian, 

dermawan, dan 

tawakkal melalui kisah 

Nabi Ibrahim As. 

Disajikan kisah singkat 

Nabi Ibrahim peserta didik 

dapat menyimpulkan sifat 

terpuji sesuai ilustrasi 

dengan benar. 

L.3 
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14. 3.6 Memahami makna dan 
ketentuan penerapan 
kalimat tarji’ (inna lillahi 
wainna ilaihi raji’un) 

Menentukan pengertian 

kalimat tarji’ 

Kalimat Tarji’ (inna 

lillahi wainna ilaihi 

raji’un) 

V/2 Disajikan lafad kalimat tarji’ 

peserta didik dapat 

menentukan artinya dengan 

benar. 

L.1 

Menerapkan kalimat 

tarji’ dalam kehidupan 

sehari-hari 

Disajikan sebuah peristiwa 

di madrasah, peserta didik 

dapat menerapkan kalimat 

tarji’ dengan benar. 

L.2 

Menentukan waktu 

mengucapkan kalimat 

tayyibah tarji’ 

Disajikan beberapa 

peristiwa dalam tabel, 

peserta didik dapat 

menentukan waktu 

mengucapkan kalimat 

tayyibah tarji’ dengan 

benar. 

L.2 

15. 3.7 Memahami al Asma’ al 
Husna (al Muhyi, al 
Mumith dan al Baai’its) 
dan artinya 

Meneladani Asma’ al 

Husna al Muhyi al 

Mumith 

Asma’ al Husna (al 

Muhyi, al Mumith dan 

al Baai’its) 

V/2 Disajikan pernyataan 

tentang sifat Allah, peserta 

didik dapat menentukan 

cara meneladani Asmaul 

Husna (al Muhyi, al Mumith 

dan al Baai’its) dengan 

benar. 

L.2 

Menentukan nama 

Asmaul Husna al Muhyi 

al Mumith 

Disajikan salah satu bukti 

dari sifat Allah SWT Al 

Asmaul Husna, peserta 

didik dapat menentukan 

L.1 
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     nama sifat Allah sesuai 

pernyataan dengan benar 

 

16. 3.10 Memahami akhlak 
tercela serakah, dan 
kikir melalui kisah 
Qarun dan cara 
menghindarinya 

Mengevaluasi sikap 

Qarun 

Akhlak Tercela 

Serakah, dan Kikir 

Melalui Kisah Qarun 

V/2 Disajikan cerita singkat 

tentang Qorun, peserta 

didik dapat mengevaluasi 

sikap Qorun dengan benar 

L.3 

Menentukan cara 

menghindari akhlak 

tercela melalui kisah 

Qarun 

Disajikan cerita singkat 

tentang Qorun, peserta 

didik dapat menentukan 

akhlak tercela yang harus 

dihindari dengan benar. 

L.2 

17. 3.1 Memahami makna dan 
ketentuan Istighfaar 

Menentukan makna 

istighfar 

Kalimat Tayyibah 

Istighfaar 

VI/1 Disajikan lafad istighfar, 

peserta didik dapat 

mentukan arti kalimat 

istighfar dengan benar 

L.1 

Menentukan waktu 

mengucapkan Istighfar 

Disajikan beberapa contoh 

perilaku dalam tabel, 

peserta didik dapat 

menentukan waktu 

mengucapkan kalimat 

tayyibah istighfar dengan 

benar. 

L.2 

Menentukan hikmah 

mengucapkan Istighfar 

Disajikan contoh perilaku 

dalam kehidupan sehari- 

hari, peserta didik dapat 

menentukan hikmah 

L.3 
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     mengucapkan kalimat 

tayyibah istighfar denngan 

benar. 

 

18. 3.2. Memahami makna al- 
Ghaffaar dan al-‘Afuww 

Menentukan makna al- 

Ghaffaar dan al-‘Afuww 

Asmaul Husna al- 

Ghaffaar dan al-‘Afuww 

VI/1 Disajikan pernyataan 

tentang salah satu sifat 

Allah (Ghaffaar dan al- 

‘Afuww), peserta didik dapat 

menentukan bukti al 

Asmaul Husna sesuai 

pernyataan dengan benar. 

L.1 

Menentukan nama 

Asmaul Husna al- 

Ghaffaar dan al-‘Afuww 

Disajikan pernyataan 

tentang salah satu makna 

Asmaul Husna al-Ghaffaar 

dan al-‘Afuww, peserta didik 

dapat menentukan nama 

Asmaul Husna sesuai 

pernyataan dengan benar 

L.1 

Mengelompokkan 

perilaku yang sesuai 

dengan sifat al- 

Ghaffaar dan al-‘Afuww 

Disajikan beberapa contoh 

perilaku dalam kehidupan 

sehari-hari, peserta didik 

dapat mengelompokkan 

perilaku yang sesuai sifat 

al-Ghaffaar/al-‘Afuww 

dengan benar. 

L.1 

Meneladani sifat al- 

Ghaffaar dan al-‘Afuww 

Disajikan ilustrasi tentang 

perilaku seseorang dalam 

kehidupan sehari-hari, 

L.2 
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     peserta didik dapat 

menentukan cara 

meneladani Asmaul husna 

(al ghaffar dan al affuw) 

dengan benar. 

 

19. 3.3 Menganalisis iman 
kepada Qada dan Qadar 

Allah Swt 

Menentukan contoh 

beriman kepada Qada 

dan Qadar Allah Swt 

Iman kepada Qada dan 

Qadar Allah Swt 

VI/1 Disajikan tabel tentang 

contoh perilaku dalam 

kehidupan sehari-hari, 

peserta didik dapat 

menentukan contoh perilaku 

beriman Kepada Qada dan 

Qadar dengan benar. 

L.3 

Menentukan pengertian 

Qada dan Qadar 

Disajikan pernyataan 

tentang beberapa 

pengertian , peserta didik 

dapat menentukan 

pengertian Qada dan Qadar 

dengan benar 

L.1 

Menentukan sikap yang 

tepat ketika menghadapi 

beriman kepada takdir 

Allah Swt 

Disajikan ilustrasi tentang 

takdir baik/buruk, peserta 

didik dapat menentukan 

sikap dalam menghadapi 

takdir Allah Swt dengan 

benar. 

L.3 
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  Menganalisis hikmah 

beriman kepada Qada 

dan Qadar Allah Swt 

  Disajikan pernyataan yang 

berkaitan dengan qada dan 

qadar Allah, peserta didik 

dapat menganalisis hikmah 

kepada qada dan qadar 

dengan benar. 

L.3 

20. 3.4 Menerapkan sifat 
pemaaf, tanggung jawab, 
adil, dan bijaksana dalam 
kehidupan sehari-hari 

Menentukan contoh 

sifat pemaaf, tanggung 

jawab, adil, dan 

bijaksana dalam 

kehidupan sehari-hari 

Sifat Pemaaf, 

Tanggung Jawab, Adil, 

dan Bijaksana 

VI/1 Disajikan pernyataan 

tentang salah satu sifat 

terpuji, peserta didik dapat 

menentukan contoh akhlak 

terpuji sesuai pernyataan 

dengan benar. 

L.2 

Menentukan pengertian 

sifat pemaaf, tanggung 

jawab, adil dan 

bijaksana 

Disajikan pernyataan suatu 

istilah, peserta didik dapat 

menentukan pengertian dari 

istilah tersebut dengan 

benar 

L.1 

Menentukan keutamaan 

memiliki sifat pemaaf, 

tanggung jawab, adil, 

dan bijaksana dalam 

kehidupan sehari-hari 

Disajikan contoh tentang 

perilaku akhlak terpuji, 

peserta didik dapat 

menentukan keutamaan 

akhlak terpuji (sifat pemaaf, 

tanggung jawab, adil, dan 

bijaksana) dengan benar. 

L.3 

21. 3.5 Memahami makna dan 

implikasi sifat pemarah, 

fasik, dan pilih kasih 

Menjelaskan makna 

Akhlak tercela (sifat 

 VI/1 Disajikan pernyataan 

peserta didik dapat 

menentukan makna Akhlak 

L.1 
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 serta cara 

menghindarinya 

pemarah, fasik, dan pilih 

kasih) 

Akhlak Tercela (Sifat 

Pemarah, Fasik, dan 

Pilih Kasih) 

 tercela (sifat pemarah, 

fasik, dan pilih kasih) 

dengan benar. 

 

Menentukan cara 

menghindari Akhlak 

tercela (sifat pemarah, 

fasik, dan pilih kasih) 

Disajikan pernyataan 

tentang salah satu Akhlak 

tercela (sifat pemarah, 

fasik, dan pilih kasih) 

peserta didik dapat 

menentukan cara 

menghindarinya dengan 

benar. 

L.2 

Memprediksi akibat 

akhlak tercela (sifat 

pemarah, fasik, dan pilih 

kasih) 

Disajikan 

pernyataan/ilustrasi Akhlak 

tercela (sifat pemarah, 

fasik, dan pilih kasih), 

peserta didik dapat 

memprediksi akibat dari 

perilaku Akhlak tersebut 

dengan benar. 

L.3 

22. 3.6 Memahami makna dan 
keutamaan kalimat Tahlil 
(laa ilaaha illa Allaah) 

Menentukan makna 

kalimat tahlil 

Kalimat Tahlil (laa 

ilaaha illa Allaah) 

VI/2 Disajikan lafad bacaan 

tahlil, peserta didik dapat 

menentukan arti kalimat 

tahlil dengan benar. 

L.1 

Menentukan keutamaan 

kalimat Tahlil ( laa 

ilaaha illa Allaah) 

Disajikan sebuah kegiatan 

di masyarakat, peserta 

didik dapat menentukan 

keutamaan kalimat tahlil ( 

L.3 
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     laa ilaaha illa Allah) dengan 

benar. 

 

23. 3.7 Memahami makna al- 
Wahid, al-Ahad dan ash- 
Shamad 

Menentukan makna al- 

Wahid, al-Ahad dan 

ash-Shamad 

Asmaul Husna al- 

Wahid, al-Ahad dan 

ash-Shamad 

VI/2 Disajikan pernyataan, 

peserta didik dapat 

menentukan makna al- 

Wahid, al-Ahad dan ash- 

Shamad dengan benar 

L.1 

Menentukan nama 

asmaul husna al-Wahid, 

al-Ahad dan ash- 

Shamad 

Disajikan Ilustrasi tentang 

bukti sifat Allah, peserta 

didik dapat menentukan 

nama asmaul husna 

dengan benar 

L.2 

Menentukan nama 

asmaul husna yang 

tepat berdasarkan ayat 

(al-Wahid, al-Ahad dan 

ash-Shamad) 

Disajikan salah satu ayat 

dalam al quran. Peserta 

didik dapat menentukan 

nama asmaul husna sesuai 

ayat dengan benar 

L.3 

Meneladani al-Wahid, 

al-Ahad dan ash- 

Shamad 

Disajikan contoh perilaku 

yang mencerminkan al- 

Wahid, al-Ahad dan ash- 

Shamad peserta didik dapat 

menentukan cara 

meneladani dengan benar 

L.2 

24. 3.8 Menerapkan akhlak 
yang baik terhadap 
binatang dan tumbuhan 

Menentukan contoh 

akhlak yang baik 

 VI/2 Disajikan 

pernyataan/ilustrasi tentang 

perilaku sehari-hari, peserta 

L.2 
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  terhadap binatang dan 

tumbuhan 

Akhlak yang Baik 

Terhadap Binatang dan 

Tumbuhan 

 didik dapat mengidentifikasi 

contoh akhlak yang baik 

terhadap binatang/ 

tumbuhan dengan benar 

 

Memprediksi akibat 

yang ditimbulkan 

apabila berakhlak tidak 

baik terhadap binatang 

dan tumbuhan 

Disajikan gambar/artikel 

suatu peristiwa musibah, 

Peserta didik dapat 

menentukan dampaknya 

dengan benar 

L.3 

Menentukan cara 

menghindari berakhlak 

tidak baik terhadap 

binatang dan tumbuhan 

Disajikan sebuah 

artikel/gambar tentang 

bencana alam, peserta didik 

dapat menentukan cara 

menghindari berakhlak tidak 

baik terhadap binatang dan 

tumbuhan dengan benar 

L.3 

25. 3.9 Memahami makna dan 
hikmah sifat sabar dan 
taubat yang dicontohkan 
Nabi Ayyub a.s. 

Menentukan arti sifat 

sabar dan taubat 

Sifat Sabar dan Taubat 

dari kisah Nabi Ayub 

VI/2 Disajikan ilustrasi tentang 

contoh sifat terpuji, peserta 

didik dapat menentukan arti 

sifat sabar dan taubat 

sesuai ilustrasi dengan 

benar. 

L.2 

Menentukan macam- 

macam cobaan nabi 

Ayyub a.s 

Disajikan narasi yang 

berkaitan dengan Nabi 

Ayyub, peserta didik dapat 

menentukan macam- 

macam cobaan yang 

L.1 
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     dialami Nabi Ayyub dengan 

benar. 

 

Menentukan hikmah 

yang terkandung dalam 

kisah Nabi Ayyub a.s. 

Disajikan kisah singkat nabi 

Ayyub, Peserta didik dapat 

menentukan hikmah yang 

terkandung dalam kisah 

Nabi Ayyub a.s. dengan 

benar. 

L.3 
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KISI-KISI UJIAN MADRASAH (UM) 
MATA PELAJARAN PAI DAN BAHASA ARAB TP. 2020/2021 

 
Mata pelajaran : FIKIH Jenjang : Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

 

 
No 

 
Kompetensi Dasar 

 
IPK 

 
Materi 

Kelas/ 
Semes 

ter 

 
Indikator Soal 

Level 
Kognitif 

1 3.1 Memahami 

ketentuan khitan 

Menerapkan 

waktu khitan 

Waktu 

pelaksanaan 

khitan 

IV/1 Disajikan tabel tentang usia anak laki-laki, 

peserta didik dapat menentukan kriteria 

‘mustahab’ berkhitan dengan benar 

L2 

2 3.1 Memahami 

ketentuan khitan 

Menganalisis 

manfaat khitan 

Manfaat khitan IV/1 Disajikan ilustrasi tentang khitan, peserta 

didik dapat menyimpulkan manfaat khitan 

sesuai bacaan dengan benar 

L3 

3 3.2 Menganalisis 

tanda-tanda baligh 

dan 

konsekwesinya 

dalam 

pelaksanaan 

ibadah 

Menganalisis 

tanda-tanda 

baligh bagi laki- 

laki 

Tanda-tanda 

baligh 

IV/1 Disajikan deskripsi rentang usia anak laki- 

laki, peserta didik dapat menganalisis tanda- 

tanda baligh yang ada pada anak-anak 

tersebut dengan benar 

L3 

4 3.2 Menganalisis 

tanda-tanda baligh 

dan 

konsekwesinya 

dalam 

Mengaitkan 

hadits dengan 

konsekwensi 

baligh bagi laki- 

laki  dan 

perempuan 

Konsekuensi 

baligh 

IV/1 Disajikan hadits tentang ‘diangkat pena’ 

peserta didik dapat mengaitkan kandungan 

hadits dengan konsekwensi sesudah baligh 

dengan benar 

L2 
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 pelaksanaan 

ibadah 

     

5 3.3   Menerapkan 

mandi wajib 

setelah haid bagi 

perempuan sesuai 

syarat dan rukun 

Menganalisis 

rukun mandi 

wajib 

Rukun mandi 

wajib 

IV/1 Disajikan ilustrasi tentang mandi wajib, 

peserta didik dapat menentukan 

sah/tidaknya mandi yang dilakukan dengan 

benar 

L3 

6 3.4   Menerapkan 

mandi wajib 

setelah ihtilam 

(mimpi basah) 

bagi laki-laki 

sesuai syarat dan 

rukunnya 

Menyebutkan 

sunnah mandi 

wajib 

Sunnah mandi 

wajib 

IV/1 Disajikan tabel berisi rukun dan sunnah 

mandi wajib, peserta didik dapat 

mengidentifikasi poin yang termasuk sunnah 

mandi wajib dengan benar 

L1 

7 3.5 Menerapkan tata 

cara shalat Jumat 

Menentukan 

syarat wajib 

shalat Jumat 

Syarat wajib 

shalat Jumat 

IV/2 Disajikan ilustrasi tentang syarat wajib shalat 

Jumat, peserta didik dapat menentukan tata 

cara shalat jumat yang tidak memenuhi 

persyaratan dengan benar 

L2 

8 3.5 Menerapkan tata 

cara shalat Jumat 

Menyebutkan 

bahaya 

meninggalkan 

shalat Jumat 

dengan sengaja 

Bahaya 

meninggalkan 

shalat jumat 

IV/2 Disajikan beberapa pernyataan, peserta 

didik dapat mengidentifikasi bahaya 

meninggalkan shalat Jumat dengan benar 

L1 

9 3.6 Memahami 

ketentuan shalat 

dhuha 

Menyebutkan 

hukum shalat 

dhuha 

Hukum shalat 

dhuha 

IV/2 Disajikan ilustrasi tentang shalat dhuha, 

peserta didik dapat mengidentifikasi hukum 

shalat yang dilaksanakan dengan benar 

L1 
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10 3.7 Memahami 

ketentuan shalat 

tahajjud 

Menyebutkan 

keutamaan 

shalat tahajjud 

Keutamaan 

shalat tahajjud 

IV/2 Disajikan hadits dan terjemah tentang 

keutamaan shalat tahajjud, peserta didik 

dapat mengidentifikasi keutamaan shalat 

tahajjud sesuai hadits dengan benar 

L1 

11 3.8 Memahami 

ketentuan shalat 

Idain 

Mengidentifikasi 

shalat Idain 

Pengertian 

shalat Idain 

IV/2 Disajikan ilustrasi pelaksanaan shalat Idain, 

peserta didik dapat mengidentifikasi nama 

shalat yang dilaksanakan dengan benar 

L1 

12 3.8 Memahami 

ketentuan shalat 

Idain 

Memahami 

hikmah sunnah 

yang 

dilaksanakan 

sebelum  shalat 

Idain 

Sunnah shalat 

Idain 

IV/2 Disajikan sunnah-sunnah sebelum shalat 

Idain, peserta didik dapat memahami hikmah 

disunnahkannya hal tersebut dengan benar 

L1 

13 3.1 Menerapkan 

ketentuan zakat 

fitrah 

Menyebutkan 

pengertian zakat 

fitrah 

Pengertian 

zakat fitrah 

V/1 Disajikan ilustrasi tentang zakat fitrah, 

peserta didik dapat menentukan nama 

ibadah yang dilaksanakan dengan benar 

L1 

14 3.1 Menerapkan 

ketentuan zakat 

fitrah 

Menentukan 

waktu 

pembayaran 

zakat fitrah 

Waktu 

pembayaran 

zakat fitrah 

V/1 Disajikan ilustrasi tentang waktu 

pelaksanaan zakat fitrah, peserta didik dapat 

menentukan hukum membayar zakat fitrah 

pada waktu tersebut dengan benar 

L2 

15 3.1 Menerapkan 

ketentuan zakat 

fitrah 

Menganalisis 

syarat wajib 

zakat 

Kadar zakat 

fitrah 

V/1 Disajikan ilustrasi tentang kelahiran anak, 

peserta didik dapat menganalisis hukum 

zakat dengan benar 

L3 
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16 3.2 Menerapkan 

ketentuan infak 

Menganalisis 

urutan golongan 

penerima infak 

Golongan 

penerima infak 

V/1 Disajikan deskripsi tentang bencana alam, 

peserta didik dapat menganalisis urutan 

penerima infak dengan benar 

L3 

17 3.2 Menerapkan 

ketentuan infak 

Mengaitkan 

kondisi 

pelaksanaan 

infak dengan 

hukum infak 

Hukum infak V/1 Disajikan contoh praktik infak, peserta didik 

dapat mengaitkan kondisi pelaksanaan infak 

dengan hukum infak dengan benar 

L2 

18 3.3 Menerapkan 

ketentuan 

sedekah 

Menyebutkan 

pengertian 

sedekah secara 

istilah 

Pengertian 

sedekah 

V/1 Disajikan pernyataan tentang sedekah, 

peserta didik dapat mengidentifikasi istilah 

yang ada dalam pernyataan tersebut dengan 

benar 

L1 

19 3.3 Menerapkan 

ketentuan 

sedekah 

Menerapkan tata 

cara sedekah 

Tata cara 

sedekah 

V/1 Disajikan dalil tentang sedekah, peserta 

didik mengaitkan implementasi sedekah dan 

dalil dengan benar 

L2 

20 3.3 Menerapkan 

ketentuan 

sedekah 

Menganalisis 

syarat sedekah 

Syarat sedekah V/1 Disajikan ilustrasi tentang pelaksanaan 

sedekah, peserta didik dapat menyimpulkan 

hukum sedekah dengan menganalisis syarat 

sedekah dalam ilustrasi dengan benar 

L3 

21 3.4 Menganalisis 

ketentuan zakat 

fitrah, infak  dan 

sedekah 

Menganalisis 

manfaat zakat 

fitrah 

Manfaat zakat 

fitrah 

V/1 Disajikan ilustrasi tentang zakat fitrah, 

peserta didik dapat menganalisis manfaat 

zakat fitrah sesuai ilustrasi dengan benar 

L3 
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22 3.4 Menganalisis 

ketentuan zakat 

fitrah, infak  dan 

sedekah 

Menganalisis 

manfaat infak 

Manfaat infak V/1 Disajikan ilustrasi tentang infak, peserta didik 

dapat menyimpulkan manfaat infak bagi 

penerima infak dengan benar 

L3 

23 3.5 Memahami 

ketentuan kurban 

Menyebutkan 

dalil ibadah 

kurban 

Dalil ibadah 

kurban 

V/2 Disajikan narasi tentang kurban, peserta 

didik dapat menyebutkan dalil perintah 

kurban dengan tepat 

L1 

24 3.5 Memahami 

ketentuan kurban 

Menerapkan tata 

cara kurban 

Tata cara 

kurban 

V/2 Disajikan beberapa tahapan kurban, peserta 

didik dapat menyusun tata cara kurban yang 

sesuai dengan benar 

L2 

25 3.5 Memahami 

ketentuan kurban 

Menganalisis 

hukum kurban 

Hukum kurban V/2 Disajikan ilustrasi tentang kurban, peserta 

didik dapat menganalisis hukum kurban 

sesuai ilustrasi dengan benar 

L3 

26 3.6 Memahami 

ketentuan haji dan 

umrah 

Menganalisis 

syarat haji 

Syarat Haji V/2 Disajikan ilustrasi haji, peserta didik dapat 

menganalisis kemampuan (isthito’ah) dalam 

berhaji dengan benar 

L3 

27 3.6 Memahami 

ketentuan haji dan 

umrah 

Menerapkan tata 

cara haji 

Tata cara haji V/2 Disajikan ilustrasi tentang haji, peserta didik 

dapat mengklasifikasikan macam ibadah haji 

yang dilaksanakan dengan benar 

L2 

28 3.6 Memahami 

ketentuan haji dan 

umrah 

Mengidentifikasi 

rukun haji 

Rukun haji V/2 Disajikan tabel rukun haji dan sunnah haji, 

peserta didik dapat mengidentifikasi rukun 

haji dengan benar 

L1 

29 3.7 Menerapkan tata 

cara haji 

Mengaitkan dalil 

haji dengan 

hukum haji 

Hukum haji V/2 Disajikan dalil haji dan ilustrasi pelaksanaan 

haji, peserta didik dapat mengaitkan dalil haji 

L2 
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     dengan hukum haji yang dilaksanakan 

dengan benar 

 

30 3.8  Menerapkan tata 

cara umrah 

Mengurutkan 

rukun umrah 

Rukun umrah V/2 Disajikan tabel tentang rukun umrah, peserta 

didik dapat mengurutkan rukun umrah 

dengan benar 

L2 

31 
3.1 Menganalisis 

ketentuan 
makanan halal dan 
haram dikonsumsi 

Mengidentifikasi 

ketentuan 

makanan  halal 

dan haram 

dikonsumsi 

Makanan Halal 

dan Haram 

VI/1 Disajikan pernyataan tentang makanan 

halal, peserta didik dapat mengidentifikasi 

ketentuan makanan halal dengan benar 

L1 

32 
3.1 Menganalisis 

ketentuan 
makanan halal dan 
haram dikonsumsi 

Menentukan 

sikap cara 

membiasakan 

mengonsumsi 

makanan halal 

Makanan Halal 

dan Haram 

VI/1 Disajikan sebuah ayat tentang makanan 

halal, peserta didik dapat menentukan sikap 

cara membiasakan mengonsumsi makanan 

halal dengan benar. 

L2 

33 
3.1 Menganalisis 

ketentuan 
makanan halal dan 
haram dikonsumsi 

Membedakan 

akibat 

mengonsumsi 

makanan halal 

dan haram 

Makanan Halal 

dan Haram 

VI/1 Disajikan narasi tentang makanan halal dan 

haram, peserta didik dapat membedakan 

akibat mengonsumsi makanan halal dan 

haram dengan benar. 

L2 

34 
3.1 Menganalisis 

ketentuan 
makanan halal dan 
haram dikonsumsi 

Menyimpulkan 

hikmah 

mengonsumsi 

makanan yang 

halal 

Makanan Halal 

dan Haram 

VI/1 Disajikan gambar-gambar makanan halal 

dan haram, peserta didik dapat 

menyimpulkan hkmah dari mengonsumsi 

makanan yang halal dengan benar. 

L3 
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35 
3.2 Menganalisis 

ketentuan 
minuman halal dan 
haram dikonsumsi 

Mengidentifikasi 

ketentuan 

minuman  halal 

dan haran 

dikonsumsi 

Minuman Halal 

dan Haram 

VI/1 Disajikan ilustrasi tentang minuman halal 

dan haram, peserta didik dapat 

mengidentifikasi minuman halal dan haram 

dikonsumsi dengan benar. 

L.1 

36 
3.2 Menganalisis 

ketentuan 
minuman halal dan 
haram dikonsumsi 

Mengimplement 

asikan 

pembiasaan 

mengonsumsi 

minuman halal 

Minuman Halal 

dan Haram 

VI/1 Disajikan pernyataan tentang minuman 

halal, peserta didik  dapat 

meengimplementasikan  pembiasaan 

mengonsumsi minuman halal dalam 

kehidupan sehari-hari dengan benar. 

L2 

37 
3.2 Menganalisis 

ketentuan 
minuman halal dan 
haram dikonsumsi 

Membedakan 

dampak  positif 

ketentuan 

minuman   halal 

dan haram 

dikonsumsi 

Minuman Halal 

dan Haram 

VI/1 Disajikan gambar-gambar minuman halal 

dan haram, peserta didik dapat 

membedakan dampak positif minuman halal 

dan haram dikonsumsi dengan benar. 

L3 

38 
3.2 Menganalisis 

ketentuan 
minuman halal dan 
haram dikonsumsi 

Menentukan 

hikmah 

mengonsumsi 

minuman halal 

dan menghindari 

minuman haram 

Minuman Halal 

dan Haram 

VI/1 Disajikan beberapa pernyataan tentang 

minuman halal dan haram, peserta didik 

dapat menentukan beberapa hikmah 

mengonsumsi minuman halal dalam 

kehidupan sehari-hari dengan benar. 

L3 

39 
3.3 Menganalisis 

binatang yang 
halal dan haram 
dikonsumsi 

Mengidentifikasi 

binatang halal 

dan haram 

dikonsumsi 

Binatang Halal 

dan Haram 

VI/1 Disajikan ilustrasi tentang binatang halal dan 

haram, peserta didik dapat mengidentifikasi 

binatang halal dan haram dikonsumsi 

dengan benar. 

L1 
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40 
3.3 Menganalisis 

binatang yang 
halal dan haram 
dikonsumsi 

Menjelaskan tata 

cara 

menyembelih 

binatang. 

Binatang Halal 

dan Haram 

VI/1 Disajikan pernyataan-pernyataan tentang 

binatang halal dan haram, peserta didik 

dapat menjelaskan tata cara menyembelih 

binatang dengan benar. 

L2 

41 
3.3 Menganalisis 

binatang yang 
halal dan haram 
dikonsumsi 

Menyebutkan 

manfaat 

binatang halal 

Binatang Halal 

dan Haram 

VI/1 Disajikan ilustrasi tentang binatang halal dan 

haram, peserta didik dapat menyebutkan 

manfaat binatang halal dengan benar. 

L3 

42 
3.3 Menganalisis 

binatang yang 
halal dan haram 
dikonsumsi 

Menyebutkan 

hikmah 

menghindari 

mengonsumsi 

binatang haram 

Binatang Halal 

dan Haram 

VI/1 Disajikan ilustrasi tentang binatang halal dan 

haram, peserta didik dapat menyebutkan 

hikmah menghindari mengonsumsi binatang 

haram dengan benar. 

L3 

43 
3.4 Memahami 

ketentuan jual-beli 

Mengidentifikasi 

ketentuan jual 

beli 

Jual Beli VI/2 Disajikan gambar tentang jual beli, peserta 

didik dapat mengidentifikasi rukun jual beli 

dengan benar. 

L1 

44 
3.4 Memahami 

ketentuan jual-beli 

Menentukan 

hukum jual beli 

Jual Beli VI/2 Disajikan sebuah kasus tentang jual beli, 

peserta didik dapat menentukan hukum jual 

beli dengan benar. 

L1 

45 
3.4 Memahami 

ketentuan jual-beli 

Menyebutkan 

macam-macam 

jual beli 

Jual Beli VI/2 Disajikan tabel bentuk-bentuk jual beli, 

peserta didik dapat menyebutkan macam- 

macam jual beli dengan benar. 

L2 

46 
3.4 Memahami 

ketentuan jual-beli 

Membedakan 

barang yang 

dapat 

diperjualbelikan 

Jual Beli VI/2 Disajikan sebuah ilustrasi tentang ketentuan 

jual beli, peserta didik dapat membedakan 

barang yang dapat diperjualbelikan dan 

L3 
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  dan barang yang 

tidak dapat 

diperjual belikan. 

  barang yang tidak dapat diperjualbelikan 

dengan benar. 

 

47 
3.4 Memahami 

ketentuan jual-beli 

Mengevaluasi 

pembatalan jual 

beli terhadap 

orang yang yang 

menyesal ketika 

proses jual beli 

Jual Beli VI/2 Disajikan sebuah peristiwa tentang proses 

jual beli , peserta didik dapat mengevaluasi 

pembatalan jual beli terhadap orang yang 

menyesal ketika proses jual beli dengan 

benar. 

L3 

48 
3.5 Memahami 

ketentuan pinjam- 
meminjam 

Menjelaskan 

ketentuan pinjam 

meminjam 

Pinjam 

Meminjam 

VI/2 Disajikan gambar tentang pinjam meminjam, 

peserta didik dapat menjelaskan ketentuan 

pinjam meminjam dengan benar. 

L1 

49 
3.5 Memahami 

ketentuan pinjam- 
meminjam 

Menentukan 

hukum pinjam 

meminjam 

Pinjam 

Meminjam 

VI/2 Disajikan sebuah peristiwa tentang kegiatan 

pinjam meminjam, peserta didik dapat 

menentukan hukum pinjam meminjam 

dengan benar. 

L1 

50 
3.5 Memahami 

ketentuan pinjam- 
meminjam 

Mengimplement 

asikan tanggung 

jawab dalam 

pinjam 

meminjam 

Pinjam 

Meminjam 

VI/2 Disajikan narasi tentang peristiwa pinjam 

meminjam, peserta didik dapat 

mengimplementasikan tanggung jawab 

dalam pinjam meminjam dengan benar. 

L2 

51 
3.5 Memahami 

ketentuan pinjam- 
meminjam 

Menyimpulkan 

ketentuan pinjam 

meminjam 

Pinjam 

Meminjam 

VI/2 Disajikan sebuah hadits, peserta didik dapat 

menyimpulkan ketentuan pinjam meminjam 

dengan benar. 

L3 
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52 
3.6 Memahami 

larangan ghashab 

Mengidentifikasi 

larangan 

ghashab 

Ghashab VI/2 Disajikan gambar tentang peristiwa 

ghashab, peserta didik dapat 

mengidentifikasi larangan ghashab dengan 

benar. 

L1 

53 
3.6 Memahami 

larangan ghashab 

Menentukan 

sikap 

menghindari 

ghashab 

Ghashab VI/2 Disajikan beberapa pernyataan tentang 

ghashab , peserta didik dapat menentukan 

sikap menghindari ghashab dengan benar. 

L2 

54 
3.6 Memahami 

larangan ghashab 

Menentukan 

sikap tanggung 

jawab ghashab 

Ghashab VI/2 Disajikan sebuah ilustrasi tentang peristiwa 

ghashab, peserta didik dapat menentukan 

sikap tanggung jawab ghashab dengan 

benar. 

L2 

55 
3.6 Memahami 

larangan ghashab 

Menyebutkan 

manfaat 

dilarangnya 

ghashab. 

Ghashab VI/2 Disajikan sebuah peristiwa tentang larangan 

ghashab, peserta didik dapat menyebutkan 

manfaat dilarangnya ghashab dalam 

kehidupan sehari-hari dengan benar. 

L3 

56 
3.7 Memahami 

ketentuan barang 
temuan (luqathah) 

Mengidentifikasi 

ketentuan 

barang temuan 

(luqathah) 

Luqathah VI/2 Disajikan suatu peristiwa tentang ketentuan 

barang temuan, peserta didik dapat 

mengidentifikasi ketentuan barang temuan 

(luqathah) dengan benar. 

L1 

57 
3.7 Memahami 

ketentuan barang 
temuan (luqathah) 

Menentukan 

hukum barang 

temuan 

(luqathah) 

Luqathah VI/2 Disajikan ilustrasi tentang barang temuan, 

peserta didik dapat menentukan hukum 

barang temuan (luqathah) dengan benar. 

L1 
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58 
3.7 Memahami 

ketentuan barang 
temuan (luqathah) 

Menerapkan 

sikap ketentuan 

barang  temuan 

(luqathah) 

Luqathah VI/2 Disajikan hadits tentang barang temuan, 

peserta didik dapat menerpakan sikap yang 

berhubungan dengan ketentuan barang 

temuan (luqathah) dengan benar. 

L2 

59 
3.7 Memahami 

ketentuan barang 
temuan (luqathah) 

Mencontohkan 

sikap 

mengenalkan 

barang temuan 

Luqathah VI/2 Disajikan gambar tentang peristiwa yang 

berkaitan dengan barang temuan, peserta 

didik dapat mencontohkan sikap 

mengenalkan barang temuan (luqathah) 

dalam kehdiupan sehari-hari dengan benar 

L2 

60 
3.7 Memahami 

ketentuan barang 
temuan (luqathah) 

Menentukan 

hikmah 

ketentuan 

barang temuan 

(luqatahah) 

Luqathah VI/2 Disajikan narasi tentang ketentuan barang 

temuan, peserta didik dapat menentukan 

hikmah ketentuan barang temuan (luqathah) 

dengan benar 

L3 
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KISI-KISI UJIAN MADRASAH (UM) 
MATA PELAJARAN PAI DAN BAHASA ARAB TP. 2020/2021 

 

Mata Pelajaran : Sejarah Kebudayaan Islam Jenjang : Madrasah Ibtidaiyah (MI) 
 

No Kompetensi 

Dasar 

IPK Materi Kelas/ 

Semester 

Indikator Soal Level 

Kognitif 

1 3.1 Memahami 
ketabahan Nabi 
Muhammad Saw. 
dan para sahabat 
dalam berdakwah 

Menganalisis perilaku 
penerapan ketabahan 
nabi dan para sahabat 

dalam berdakwah. 

Ketabahan Nabi 

Muhammad Saw. dan 

para Sahabat dalam 

berdakwah 

IV/1 Disajikan tabel tentang prilaku 

Nabi Muhmmad Saw., peserta 

didik dapat menentukan perilaku 

yang   menunjukkan    ketabahan 

nabi dan para sahabat dalam 

L.3 

     berdakwah dengan benar  

2 3.2 Memahami 

ciri-ciri 

kepribadian Nabi 

Muhammad Saw. 

Sebagai rahmat 

bagi seluruh alam 

Menentukan salah satu 

gelar yang diberikan pada 

Nabi Muhammad Saw. 

Kepribadian Nabi 

Muhammad Saw. 

sebagai rahmat seluruh 

alam 

IV/1 Disajikan pernyataan tentang 

Perilaku Nabi Muhammad Saw. 

peserta didik dapat menentukan 

gelar Nabi dengan benar 

L.1 

Menerapkan perilaku Nabi 

dalam kehidupan sehari- 

hari 

Kepribadian Nabi 

Muhammad Saw. 

sebagai rahmat seluruh 

alam 

IV/1 Disajikan ilustrasi tentang sikap 

Nabi, peserta didik dapat 

menentukan perilaku yang sesuai 

di lingkungan madrasah dengan 

benar 

L.2 
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No Kompetensi 

Dasar 

IPK Materi Kelas/ 

Semester 

Indikator Soal Level 

Kognitif 

  Menganalisis Perilaku 

yang mencerminkan 

rahmatan lil alamanin 

Kepribadian Nabi 

Muhammad Saw. 

sebagai rahmat seluruh 

alam 

IV/1 Disajikan suatu kasus peserta 

didik dapat menentukan perilaku 

yang seharusnya dilakukan 

dengan benar 

L.3 

3 3.3 Memahami 

sebab-sebab dan 

peristiwa sahabat 

hijrah ke 

Habasyah 

Menentukan sebab-sebab 

dan peristiwa sahabat 

hijrah ke Habsyah 

Hijrah sahabat ke 

Habasyah 

 Disajikan tabel yang berisi tentang 

peristiwa hijrah ke Habasyah, 

Peserta Didik dapat menentukan 

sebab-sebab nabi hijrah ke 

Habsyah dengan benar 

L.2 

 Menentukan orang –orang 

yang hijrah ke Habsyah 

Hijrah sahabat ke 

Habasyah 

IV/1 Disajikan tabel tentang hijrah 

sahabat ke Habsyah, Peserta 

Didik dapat menentukan orang- 

orang yang hijrah ke Habsyah 

tahap pertama dengan benar 

L.1 

4 3.4 Memahami 

peristiwa penting 

dan sebab-sebab 

Nabi Muhammad 

Saw. hijrah ke 

Thaif 

Menunjukkan kesabaran 

Nabi Muhammad Saw. 

dalam hijrah ke Thaif 

Hijrah ke Thaif IV/2 Disajikan ilustrasi tentang sikap 

Nabi, peserta didik dapat 

menunjukkan perilaku yang 

mencerminkan kesabaran dengan 

benar 

L.1 

Menganalisis ketabahan 

Nabi Muhammad Saw. 

hijrah ke Thaif 

Hijrah ke Thaif IV/2 Disajikan suatu kasus tentang 

perilaku ketabahan Nabi, peserta 

didik dapat menentukan perilaku 

ketabahan     yang     seharusnya 

L.3 
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No Kompetensi 

Dasar 

IPK Materi Kelas/ 

Semester 

Indikator Soal Level 

Kognitif 

     dilakukan dalam kehidupan 

sehari-hari dengan benar 

 

5 3.5 Menganalisis 

latar belakang 

dan peristiwa Isra' 

Mi'raj Nabi 

Muhammad Saw. 

Menerapkan perintah 

shalat lima waktu 

Peristiwa Isra’ Mi’raj 

nabi Muhammad Saw 

IV/2 Disajikan tentang ilustrasi 

peristiwa Isra Mi’raj. Peserta didik 

dapat menerapkan perintah shalat 

lima waktu dalam kehidupan 

sehari-hari dengan benar 

L.2 

Menentukan peristiwa 

penting yang terjadi dalam 

peristiwa Isra’ Mi’raj 

Peristiwa Isra’ Mi’raj 

nabi Muhammad Saw 

IV/2 Disajikan pernyataan tentang Isra’ 

Mi’raj, peserta didik dapat 

menentukan peristiwa penting 

yang terjadi dalam peristiwa Isra’ 

Mi’raj dengan benar 

L.3 

6 3.6 Memahami 

keadaan 

masyarakat 

Yatsrib sebelum 

hijrah   Nabi 

Muhammad Saw. 

Menjelaskan keadaan 

masyarakat Yatsrib 

sebelum hijrah Nabi 

Muhammad Saw. 

Masyarakat Yatsrib 

sebelum hijrah Nabi 

Muhammad Saw. 

IV/2 Disajikan pernyataan tentang 

masyarakat Yatsrib sebelum 

hijrah Nabi Muhammad Saw, 

peserta didik dapat menentukan 

beberapa keadaan masyarakat 

Yatsrib sebelum hijrah Nabi 

Muhammad Saw. dengan benar 

L.1 

Menyimpulkan agama dan 

kepercayaan masyarakat 

Yatsrib sebelum hijrah 

Nabi Muhammad Saw. 

Masyarakat Yatsrib 

sebelum hijrah Nabi 

Muhammad Saw. 

IV/2 Disajikan pernyataan tentang 

masyarakat Yatsrib sebelum 

hijrah Nabi Muhammad saw., 

peserta didik dapat menyimpulkan 

agama dan kepercayaan yang 

L.3 
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No Kompetensi 

Dasar 

IPK Materi Kelas/ 

Semester 

Indikator Soal Level 

Kognitif 

     dianut oleh masyarakat Yatsrib 

dengan benar 

 

7 3.7.Menganalisis 

sebab-sebab dan 

peristiwa hijrah 

Nabi Muhammad 

Saw. ke Yatsrib 

Menentukan sebab-sebab 

Nabi Muhammad Saw. 

hijrah ke yatsrib 

Hijrah Nabi 

Muhammad Saw. ke 

Yatsrib 

IV/2 Disajikan pernyataan tentang 

hijrah Nabi Muhammad ke 

Yatsrib, peserta didik dapat 

menentukan sebab-sebab Nabi 

Muhammad Saw., hijrah ke 

Yatsrib dengan benar 

L.2 

Membandingkan keadaan 

Yatsrib sebelum dan 

sesudah hijrah Nabi 

Muhammad Saw. ke 

Yatsrib 

Hijrah Nabi 

Muhammad Saw. ke 

Yatsrib 

IV/2 Disajikan beberapa pernyataan, 

peserta didik dapat 

membandingkan keadaan Yatsrib 

sebelum dan sesudah hijrah Nabi 

Muhammad Saw. ke Yatrsib 

dengan benar 

L.3 

8 3.1.Menganalisis 

upaya yang 

dilakukan Nabi 

Muhammad Saw. 

dalam membina 

masyarakat 

Madinah 

Menjelaskan upaya Nabi 

Muhammad Saw. dalam 

membina masyarakat 

Madinah 

Upaya Nabi 

Muhammad Saw. 

membina Masyarakat 

Madinah 

V/1 Disajikan beberapa pernyataan 

tentang upaya Nabi membina 

masyarakat Madinah, peserta 

didik dapat menunjukkan upaya 

Nabi Muhammad Saw. dalam 

membina masyarakat Madinah 

dengan benar 

L.1 

 Menentukan makna 

tersirat upaya  Nabi 

Muhammad Saw. dalam 

Upaya Nabi 

Muhammad Saw. 

V/1 Disajikan pernyataan tentang 

upaya Nabi Muhammad Saw. 

membina masyarakat Madinah, 

L3 
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No Kompetensi 

Dasar 

IPK Materi Kelas/ 

Semester 

Indikator Soal Level 

Kognitif 

  membina masyarakat 

Madinah 

membina Masyarakat 

Madinah 

 peserta didik dapat menentukan 

makna tersirat upaya Nabi 

Muhammad Saw dalam membina 

masyarakat Madinah dengan 

benar 

 

9 3.2 Menganalisis 

upaya Nabi 

Muhammad Saw. 

dalam 

menegakkan 

berbagai 

kesepakatan 

dengan kelompok 

non muslim 

Menjelaskan upaya Nabi 

Muhammad Saw. dalam 

menegakkan berbagai 

kesepakatan dengan 

kelompok non muslim 

Upaya nabi 

Muhammad 

menegakkan 

kesepakatan dengan 

non muslim 

V/1 Disajikan beberapa pernyataan 

tentang upaya Nabi Muhammad 

Saw. menegakkan kesepakatan 

dengan non muslim, peserta didik 

dapat menunjukkan upaya Nabi 

Muhammad Saw. dalam 

menegakkan berbagai 

kesepakatan dengan kelompok 

non muslim dengan benar 

L1 

Menyimpulkan makna 

tersirat upaya Nabi 

Muhammad Saw. dalam 

menegakkan berbagai 

kesepakatan dengan 

kelompok non muslim 

Upaya Nabi 

Muhammad  Saw. 

menegakkan 

kesepakatan dengan 

non muslim 

V/1 Disajikan pernyataan tentang 

upaya Nabi Muhammad Saw. 

menegakkan kesepakatan 

dengan non muslim, peserta didik 

dapat menyimpulkan isi dalam 

perjanjian Hudaibiyah dengan 

benar 

L3 

10 3.3 Menganalisis 

sebab-sebab dan 

Menjelaskan sebab-sebab 

dan peristiwa Fathu 

Makkah 

Sebab-sebab dan 

peristiwa Fathu 

Makkah 

V/1 Disajikan pernyataan tentang 

peristiwa Fathu Makkah, peserta 

didik dapat menentukan sebab- 

L.1 
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No Kompetensi 

Dasar 

IPK Materi Kelas/ 

Semester 

Indikator Soal Level 

Kognitif 

 peristiwa Fathu 

Makkah 

   sebab terjadinya peristiwa Fathu 

Makkah dengan benar. 

 

  Menggambarkan sebab- 

sebab dan peristiwa Fathu 

makkah 

Sebab-sebab dan 

peristiwa Fathu 

Makkah 

V/1 Disajikan ilustrasi tentang 

peristiwa Fathu Makkah, peserta 

didik dapat menentukan kronologi 

pada peristiwa Fathu Makkah 

dengan benar. 

L.2 

Menentukan makna 

tersirat sebab-sebab dan 

peristiwa Fathu Makkah 

Sebab-sebab dan 

peristiwa Fathu 

Makkah 

V/1 Disajikan pernyataan tentang 

peristiwa Fathu Makkah, peserta 

didik dapat menentukan makna 

tersirat sebab-sebab terjadinya 

peristiwa Fathu Makkah dengan 

benar. 

L.3 

11 3.4 Menganalisis 

cara-cara 

Rasulullah  Saw. 

dalam menjaga 

perdamaian 

dengan  kaum 

Quraisy dalam 

peristiwa Fathu 

Makkah 

Menjelaskan cara-cara 

Rasulullah Saw. dalam 

menjaga perdamaian 

dengan kaum Quraiys 

dalam peristiwa Fathu 

Makkah 

Rasulullah menjaga 

perdamaian dalam 

Fathu Makkah 

V/1 Disajikan ilustrasi tentang 

perjuangan Rasulullah dalam 

menjaga perdamaian, peserta 

didik dapat menunjukkan 

peristiwa yang terjadi pada saat 

akhir hayat Rasulullah saw. 

dengan benar. 

L.1 

Mengimplementasikan 

cara-cara Rasulullah Saw. 

Rasulullah menjaga 

perdamaian dalam 

Fathu Makkah 

V/1 Disajikan pernyataan tentang 

Rasululllah Saw menjaga 

perdamaian dalam Fathu Makkah, 

peserta didik dapat menunjukkkan 

L.2 
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No Kompetensi 

Dasar 

IPK Materi Kelas/ 

Semester 

Indikator Soal Level 

Kognitif 

  dalam peristiwa Fathu 

Makkah 

  cara-cara Rasulullah Saw 

menjaga perdamaian dalam 

peristiwa Fathu Makkah dengan 

benar. 

 

Menentukan  makna 

tersirat cara-cara 

Rasulullah Saw. dalam 

menjaga perdamaian 

dengan kaum Quraisy 

dalam peristiwa Fathu 

Makkah 

Rasulullah menjaga 

perdamaian dalam 

Fathu Makkah 

V/1 Disajikan pernyataan cara-cara 

Rasulullah Saw. menjaga 

perdamaian dalam peristiwa 

Fathu Makkah, peserta didik 

dapat menunjukan cara-cara 

Rasulullah dalam menghindari 

pertumpahan darah dengan kaum 

Quraisy dalam peristiwa Fathu 

Makkah dengan benar 

L.3 

12 3.5.Menganalisis 

peristiwa- 

peristiwa  pada 

masa menjelang 

akhir  hayat 

Rasulullah Saw 

Menjelaskan peristiwa- 

peristiwa pada masa 

menjelang akhir hayat 

Rasulullah Saw. 

Wafatnya Rasulullah 

Saw. 

V/1 Disajikan ilustrasi tentang kisah 

akhir hayat Rasululllah Saw., 

peserta didik dapat menentukan 

peristiwa-peristiwa pada masa 

menjelang akhir hayat Rasulullah 

Saw. dengan tepat 

L.1 

Menemukan makna 

tersirat peristiwa-peristiwa 

pada masa menjelang 

akhir hayat Rasulullah 

Saw. 

Wafatnya Rasulullah 

Saw. 

V/1 Disajikan pernyataan tentang 

wafatnya Rasulullah Saw., 

peserta didik dapat menyimpulkan 

peristiwa pada masa menjelang 

L.3 
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No Kompetensi 

Dasar 

IPK Materi Kelas/ 

Semester 

Indikator Soal Level 

Kognitif 

     ahir hayat Rasulullah Saw dengan 

benar 

 

13 3.6 Menganalisis 

kisah teladan Abu 

Bakar as-Siddiq 

sebagai sahabat 

dan khalifah 

Menjelaskan kisah 

teladan Abu Bakar Assidiq 

sebagai sahabat dan 

kholifah 

Kisah teladan Abu 

Bakar ash Shidiq 

V/2 Disajikan beberapa pernyataan 

tentang sikap Abu Bakar Assidiq, 

peserta Didik dapat menentukan 

bukti bahwa Abu Bakar Assidiq 

sangat mencintai dan setia pada 

Rasulullah dengan benar 

L.2 

Menemukan makna 

tersirat kisah teladan Abu 

Bakar Assidiq sebagai 

sahabat dan kholifah 

Kisah teladan Abu 

Bakar ash Shidiq 

V/2 Disajikan ilustrasi tentang 

perilaku Abu Bakar Assidiq, 

peserta Didik dapat menjelaskan 

bukti bahwa Abu Bakar Assidiq 

seorang dermawan dengan benar 

L.1 

14 3.7 Menganalisis 

kisah teladan 

Umar bin Khattab 

sebagai sahabat 

dan khalifah 

Menjelaskan kisah 

teladan khalifah Umar bin 

Khattab sebagai sahabat 

dan kholifah 

Kisah teladan Umar bin 

Khattab 

V/2 Disajikan ilustrasi tentang kisah 

singkat Umar bin Khattab, peserta 

Didik dapat menjelaskan gelar 

Umar bin Khattab dengan benar 

L.1 

Mengimplementasikan 

kisah teladan khalifah 

Umar bin Khattab sebagai 

sahabat dan kholifah 

Kisah teladan Umar bin 

Khattab 

V/2 Disajikan ilustrasi tentang khalifah 

Umar bin Khattab, peserta didik 

dapat menentukan implementasi 

teladan khalifah Umar bin Khattab 

sebagai   sahabat   dan   kholifah 

L.2 
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No Kompetensi 

Dasar 

IPK Materi Kelas/ 

Semester 

Indikator Soal Level 

Kognitif 

     dalam kehidupan sehari-hari 

dengan benar 

 

15 3.8 Menganalisis 

kisah teladan 

Usman bin 

Affan 

sebagai 

sahabat dan 

khalifah 

Menjelaskan kisah 

teladan khalifah Usman 

bin Affan sebagai sahabat 

dan kholifah 

Kisah teladan Utsman 

bin Affan 

V/2 Disajikan kisah singkat Usman bin 

Affan, peserta didik dapat 

menjelaskan Utsman bin Affan 

sebagai Assabiquunal Awwalun 

dengan benar 

L.1 

Kisah teladan Utsman 

bin Affan 

V/2 Disajikan ilustrasi tentang perilaku 

Usman bin Affan, Peserta Didik 

dapat menjelaskan salah satu 

bukti perilakunya dengan benar 

L2 

16 3.9 Menganalisis 

kisah teladan Ali 

bin Abi Talib 

sebagai sahabat 

dan khalifah 

Menjelaskan kisah 

teladan khalifah Ali bin Abi 

Thalib sebagai sahabat 

dan kholifah 

Kisah teladan Ali bin 

Abi Thalib 

V/2 Disajikan kisah singkat tentang Ali 

bin Abi Thalib, peserta didik dapat 

menjelaskan Ali bin Abi thalib 

sebagai Sahabat yang dijuluki 

Karramallahu Wajhahu dengan 

benar 

L.1 

Mengimplementasikan 

kisah teladan khalifah Ali 

bin Abi Thalib sebagai 

sahabat dan kholifah 

Kisah teladan Ali bin 

Abi Thalib 

V/2 Disajikan beberapa pernyataan 

sikap Ali bin Abi Thalib , peserta 

didik dapat menentukan kebijakan 

khalifah Ali bin Thalib yang 

menguntungkan masyarakat luas 

dengan benar. 

L.2 
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No Kompetensi 

Dasar 

IPK Materi Kelas/ 

Semester 

Indikator Soal Level 

Kognitif 

  Menentukan contoh 

perilaku Ali bin Abi Thalib 

sebagai sahabat dan 

kholifah 

Kisah teladan Ali bin 

Abi Thalib 

V/2 Disajikan ilustrasi tentang 

khalifah Ali bin Abi Thalib, peserta 

didik dapat menentukan contoh 

perilaku yang mencerminkan 

perilaku khalifah Ali bin Abi Thalib 

dengan benar 

L.3 

17 3.1 Menganalisis 

biografi      Sunan 

Maulana      Malik 

Ibrahim dan 

perannya dalam 

mengembangkan 

Islam di Indonesia 

Menjelaskan biografi 

Sunan Maulana Malik 

Ibrahim dan perannya 

dalam mengembangkan 

Islam di Indonesia 

Sunan Maulana Malik 

Ibrahim 

VI/1 Disajikan biografi singkat tentang 

Maulana Malik Ibrahim, peserta 

didik dapat menjelaskan cara 

Sunan Maulana Malik Ibrahim 

memulai dakwahnya di 

Masyarakat dengan benar 

L.1 

  VI/1 Disajikan ilustrasi tentang Sunan 

Maulana Malik Ibrahim, peserta 

didik dapat menjelaskan tujuan 

Sunan Maulana Malik Ibrahim 

datang di Pulau Jawa dengan 

benar 

L.2 

Mengimplementasikan 

biografi Sunan Maulana 

Malik Ibrahim  dan 

perannya  dalam 

Sunan Maulana Malik 

Ibrahim 

VI/1 Disajikan ilustrasi tentang Sunan 

Maulana Malik Ibrahim, Peserta 

Didik dapat menggambarkan 

peran penting Sunan Maulana 

Malik Ibrahim dalam 

L2 
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No Kompetensi 

Dasar 

IPK Materi Kelas/ 

Semester 

Indikator Soal Level 

Kognitif 

  mengembangkan Islam di 

Indonesia 

  mengembang kan dakwah Islam 

di Pulau Jawa dengan benar 

 

Menyimpulkan biografi 

Sunan Maulana Malik 

Ibrahim dan perannya 

dalam mengembangkan 

Islam di Indonesia 

Sunan Maulana Malik 

Ibrahim 

VI/1 Disajikan narasi tentang Sunan 

Maulana Malik Ibrahim, peserta 

didik dapat menyimpulkan peran 

penting Sunan Maulana Malik 

Ibrahim dalam mengembangkan 

dakwah Islam di Pulau Jawa 

dengan benar 

L.3 

18 3.2.Menganalisis 

biografi      Sunan 

Ampel dan 

perannya dalam 

mengembangkan 

Islam di Indonesia 

Menjelaskan biografi 

Sunan Ampel dan 

perannya dalam 

mengembangkan Islam di 

Indonesia 

Sunan Ampel VI/1 Disajikan narasi tentang Sunan 

ampel, peserta didik dapat 

menjelaskan jalur silsilah Sunan 

Ampel dengan benar 

L.1 

Mengimplementasikan 

biografi Sunan Ampel dan 

perannya dalam 

mengembangkan Islam di 

Indonesia 

Sunan Ampel VI/1 Disajikan narasi tentang sunan 

Ampel, peserta didik dapat 

menggambarkan peran penting 

Sunan Ampel dalam 

mengembangkan dakwah Islam di 

Pulau Jawa dengan benar 

L.2 

Menyimpulkan biografi 

Sunan Ampel dan 

Sunan Ampel VI/1 Disajikan ilustrasi tentang Sunan 

Ampel, peserta didik dapat 

L.3 
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No Kompetensi 

Dasar 

IPK Materi Kelas/ 

Semester 

Indikator Soal Level 

Kognitif 

  perannya dalam 

mengembangkan Islam di 

Indonesia 

  menyimpulkan Sikap Sunan 

Ampel yang merupakan pesan 

damai dalam mengembangkan 

Islam di Indonesia dengan benar 

 

19 3.3 Menganalisis 

biografi Sunan 

Giri dan perannya 

dalam 

mengembangkan 

Islam di Indonesia 

Menjelaskan biografi 

Sunan Giri dan perannya 

dalam mengembangkan 

Islam di Indonesia 

Sunan Giri VI/1 Disajikan ilustrasi tentang Sunan 

Giri, peserta didik dapat 

mengidentifikasi biografi Sunan 

Giri dengan benar 

L.1 

Mengimplementasikan 

biografi Sunan Giri dan 

perannya dalam 

mengembangkan Islam di 

Indonesia 

Sunan Giri VI/1 Diajikan ilustrasi tentang Sunan 

Giri, peserta didik dapat 

menggambarkan peran Sunan 

Giri dalam mengembangkan Islam 

di Indonesia dengan benar 

L.2 

Menyimpulkan biografi 

Sunan Giri dan perannya 

dalam mengembangkan 

Islam di Indonesia 

Sunan Giri VI/1 Disajikan narasi tentang Sunan 

Giri, peserta didik dapat 

menyimpulkan peran penting 

Sunan Giri dalam 

mengembangkan Islam di 

Indonesia dengan benar 

L.3 

20 3.4 Menganalisis 

biografi Sunan 

Bonang dan 

perannya dalam 

Menjelaskan biografi 

Sunan Bonang dan 

perannya dalam 

Sunan Bonang VI/1 Disajikan ilustrasi tentang Sunan 

Bonang, peserta didik dapat 

menjelaskan     biografi     Sunan 

Bonang   dan   perannya   dalam 

L.1 
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No Kompetensi 

Dasar 

IPK Materi Kelas/ 

Semester 

Indikator Soal Level 

Kognitif 

 mengembangkan 

Islam di Indonesia 

mengembangkan Islam di 

Indonesia 

  mengembangkan Islam di 

Indonesia dengan benar. 

 

Mengimplementasikan 

biografi Sunan Bonang 

dan perannya  dalam 

mengembangkan Islam di 

Indonesia 

Sunan Bonang VI/1 Disajikan ilustrasi tentang Sunan 

Bonang, peserta didik dapat 

menggambarkan peran Sunan 

Bonang dalam mengembangkan 

Islam di Indonesia dengan benar 

L.2 

Menyimpulkan biografi 

Sunan Bonang dan 

perannya dalam 

mengembangkan Islam di 

Indonesia 

Sunan Bonang VI/1 Disajikan narasi tentang Sunan 

Bonang, peserta didik dapat 

menyimpulkan peran penting 

Sunan Bonang dalam 

mengembangkan Islam di 

Indonesia dengan benar 

L.3 

21 3.5.Menganalisis 

biografi      Sunan 

Drajat dan 

perannya dalam 

mengembangkan 

Islam di Indonesia 

Menjelaskan biografi 

Sunan Drajat dan 

perannya dalam 

mengembangkan Islam di 

Indonesia 

Sunan Drajat VI/1 Peserta Didik dapat menjelaskan 

biografi Sunan Drajat dan 

perannya dalam mengembangkan 

Islam di Indonesia dengan benar 

L.1 

Mengimplementasikan 

biografi Sunan Drajat dan 

perannya dalam 

Sunan Drajat VI/1 Disajikan narasi tentang Sunan 

Drajat peserta didik dapat 

menggambarkan peran Sunan 

L.2 
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No Kompetensi 

Dasar 

IPK Materi Kelas/ 

Semester 

Indikator Soal Level 

Kognitif 

  mengembangkan Islam di 

Indonesia 

  Drajat dalam mengembangkan 

Islam di Indonesia dengan benar 

 

Menyimpulkan biografi 

Sunan Drajat dan 

perannya dalam 

mengembangkan Islam di 

Indonesia 

Sunan Drajat VI/1 Disajikan narasi tentang Sunan 

Drajat, peserta didik dapat 

menyimpulkan peran penting 

Sunan Drajat dalam 

mengembangkan Islam di 

Indonesia dengan benar 

L.3 

22 3.6.Menganalisis 

biografi      Sunan 

Kalijaga dan 

perannya dalam 

mengembangkan 

Islam di Indonesia 

Menjelaskan biografi 

Sunan Kalijaga dan 

perannya dalam 

mengembangkan Islam di 

Indonesia 

Sunan Kalijaga VI/2 Disajikan tabel tentang Sunan 

Kalijaga dan perannya, peserta 

didik dapat menentukkan biografi 

Sunan Kalijaga dan perannya 

dalam mengembangkan Islam di 

Indonesia dengan benar 

L.1 

Mengimplementasikan 

biografi Sunan Kalijaga 

dan perannya  dalam 

mengembangkan Islam di 

Indonesia 

Sunan Kalijaga VI/2 Disajikan pernyataan tentang 

Sunan Kalijaga, peserta didik 

dapat menentukan cara Sunan 

Kalijaga menyebarkan agama 

Islam di Indonesia dengan benar. 

L.2 

23 3.7 Menganalisis 

biografi Sunan 

Muria dan 

Mengimplementasikan 

biografi Sunan Muria dan 

perannya dalam 

Sunan Muria VI/2 Disajikan pernyataan tentang 

Sunan Muria, peserta didik dapat 

menentukan cara Sunan Muria 

L.2 
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Dasar 

IPK Materi Kelas/ 

Semester 

Indikator Soal Level 

Kognitif 

 perannya dalam 

mengembangkan 

Islam di Indonesia 

mengembangkan Islam di 

Indonesia 

  menyebarkan agama Islam di 

Indonesia dengan benar 

 

Menyimpulkan biografi 

Sunan Muria dan 

perannya dalam 

mengembangkan Islam di 

Indonesia 

Sunan Muria VI/2 Disajikan narasi tentang Sunan 

Muria, peserta didik dapat 

menyimpulkan peran Sunan 

dalam mengembangkan Islam di 

Indonesia dengan benar 

L.3 

24 3.8 Menganalisis 

biografi      Sunan 

Kudus dan 

perannya dalam 

mengembangkan 

Islam di Indonesia 

Menjelaskan biografi 

Sunan Kudus dan 

perannya dalam 

mengembangkan Islam di 

Indonesia 

Sunan Kudus VI/2 Disajikan tabel tentang Sunan 

Kudus dan perannya, peserta 

didik dapat menentukkan biografi 

Sunan Kudus dan perannya 

dalam mengembangkan Islam di 

Indonesia dengan benar 

L.1 

Mengimplementasikan 

biografi Sunan Kudus dan 

perannya dalam 

mengembangkan Islam di 

Indonesia 

Sunan Kudus VI/2 Disajikan pernyataan tentang 

Sunan Kudus, peserta didik dapat 

menentukan cara Sunan Kudus 

menyebarkan agama Islam di 

Indonesia dengan benar 

L.2 

Menyimpulkan biografi 

Sunan Kudus dan 

perannya dalam 

mengembangkan Islam di 

Indonesia 

Sunan Kudus VI/2 Disajikan narasi tentang Sunan 

Kudus, peserta didik dapat 

menyimpulkan peran Sunan 

Kudus dalam mengembangkan 

Islam di Indonesia dengan benar 

L.3 
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Dasar 

IPK Materi Kelas/ 

Semester 

Indikator Soal Level 

Kognitif 

25 3.9 Menganalisis 

biografi Sunan 

Gunung Jati dan 

perannya dalam 

mengembangkan 

Islam di Indonesia 

Mengimplementasikan 

biografi Sunan Gunung 

Jati dan perannya dalam 

mengembangkan Islam di 

Indonesia 

Sunan Gunung Jati VI/2 Disajikan pernyataan tentang 

Sunan Gunung Jati, peserta didik 

dapat menentukan cara Sunan 

Gunung Jati menyebarkan agama 

Islam di Indonesia dengan benar 

L.2 

Menyimpulkan biografi 

Sunan Gunung Jati dan 

perannya dalam 

mengembangkan Islam di 

Indonesia 

Sunan Gunung Jati VI/2 Disajikan narasi tentang Sunan 

Gunung Jati, peserta didik dapat 

menyimpulkan biografi Sunan 

Gunung Jati dan perannya dalam 

mengembangkan Islam di 

Indonesia dengan benar 

L.3 
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KISI-KISI UJIAN MADRASAH (UM) 
MATA PELAJARAN PAI DAN BAHASA ARAB TP. 2020/2021 

 

Mata Pelajaran : BAHASA ARAB Jenjang : Madrasah Ibtidaiyah (MI) 
 

NO KOMPETENSI DASAR IPK MATERI KELAS/ 
SEMESTER 

INDIKATOR SOAL LEVEL 
KOGNITIF 

1 3.1 Memahami fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
(bunyi, kata dan makna) 
dari  teks  sederhana 
terkait tema: 

ناونعلا   yang  melibatkan 
tindak tutur memberi dan 
meminta informasi 
tentang alamat 
seseorang. 

Melengkapi hiwar 
tentang 

 ناونعلا

 IV/1 Disajikan hiwar rumpang ناونعلا
tentang  ناونعلا ,  peserta  didik 
dapat melengkapi dengan 
mufradat yang sesuai 

L1 

2 3.2 Menganalisis 
kebahasaan (bunyi, kata 
dan makna) dari teks 
sangat sederhana terkait 
tema:  العنوان dengan 
memperhatikan  struktur 

 -30 1 ماقرلاا

Menentukan urutan 
angka dalam 
bahasa arab 

 IV/1 Disajikan teks sederhana -30 1 االرقام
tentang   ماقرالا ,   peserta   didik 
dapat menentukan angka 
nomor telpon dalam bahasa 
arab dengan tepat 

L2 

3 3.3 Memahami fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
(bunyi, kata dan makna) 
dari teks sangat 
sederhana terkait tema: 

Menerapkan dhamir 
untuk orang ketiga 

 , المهنة IV/1 Disajikan teks tentang المهنة
peserta didik dapat 
menerapkan dhamir pada 
kalimat rumpang dengan 
tepat 

L2 
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 yang melibatkan tindak المهنة 
tutur memberi dan 
meminta informasi sangat 
sederhana terkait profesi. 

     

4 3.4 Menganalisis  unsur 
kebahasaan (bunyi, kata 
dan makna) dari teks 
sangat sederhana terkait 
tema: المهنةdengan 
memperhatikan struktur 

 لصفنملا ريمضال - هراشاال مسا

Menganalisis 
kalimat  yang 
mengandung 
struktur isim isyaroh 
dalam sebuah 
kalimat 

ل - هراشاال مسا  ريمضا
 لصفنملا

IV/1 Disajikan   tabel    -   هراشاال مسا    لصفنملا     
ريمضلا ,   peserta   didik dapat 

menganalisis kalimat yang 
mengandung isim isyaroh 
dengan tepat 

L3 

5 3.5 Memahami fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
(bunyi, kata dan 
makna) dari teks 
sangat sederhana terkait 
tema: 

 اما يل
melibatkan tindak tutur 
mengungkapkan harapan 

Mengidentifikasi 
isim istifham tentang 

 يمالا

يمالا IV/1 Disajikan kalimat tentang يمالا , 
peserta didik dapat 
mengidentifikasi isim istifham 
yang sesuai 

L1 

6 3.6 Menganalisis unsur 
kebahasaan (bunyi, kata 
dan makna) dari teks 
sangat sederhana terkait 

 :tema يلاام

mengkonstruksi 
kalimat 

 ,IV/1 Disajikan gambar profesi يمالا
peserta  didik  dapat 
mengkonstruksi kalimat 
sesuai gambar 

L3 

7 3.7   Memahami fungsi 
sosial dan unsur 
kebahasaan (bunyi, 
kata dan makna) dari 
teks sangat sederhana 
terkait tema: 

Menentukan kata 
tanya 

 IV/2 Disajikan hiwar sederhana ةرساأل داراف
tentang  ةرساأل داراف        ,  peserta 
didik dapat menentukan kata 
tanya yang sesuai 

L1 
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ةرساأل  داراف               dengan 
melibatkan tindak tutur 
memberi dan meminta 
informasi tentang 
anggota keluarga 

     

8 3.8 Menganalisis unsur 
kebahasaan (bunyi, 
kata dan makna) dari 
teks sangat sederhana 
terkait tema: 

dengan       ةرساأل       داراف 
struktur memperhatikan مسا 

 درفملا مسا – ةراشاال

Menganalisis bagan 
keluarga 

 ,IV/2 Disajikan bagan keluarga ةرساأل داراف
peserta didik dapat 
menganalisis kedudukan 
seseorang dalam keluarga 
dengan benar 

L3 

9 3.9 Memahami  fungsi 
sosial dan   unsur 
kebahasaan (bunyi, 
kata dan makna) dari 
teks sangat sederhana 
terkait tema: 

تبيال ىف     yang  melibatkan 
tindak tutur memberi 
dan meminta informasi 
tentang aktifitas di 
rumah. 

Mengartikan kalimat تبيلا ىف IV/2 Disajikan  kalimat  tentang   ىف  
تبيال    ,   peserta   didik   dapat 

menentukan arti kalimat 
bergarisbawah dengan tepat 

L1 

10 3.10 Menganalisis unsur 
kebahasaan (bunyi, kata 
dan makna) dari teks 
sangat sederhana 
terkait tema: 

تبيال ىف    dengan 
memperhatikan struktur 

Menyusun kalimat 
acak 

 IV/2 Disajikan kata acak tentang تبيلا ىف
تبيال ىف   ,  peserta  didik  dapat 

menyusunnya menjadi 
kalimat sempurna dengan 
tepat 

L3 
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      درفملا مسا – ةراشاال مسا 

11 3.7 Memahami fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
(bunyi, kata dan 
makna) dari teks 
sangat sederhana 
terkait tema: 

ايسنيودنا بحا   
yang melibatkan tindak 
tutur mengekspresikan 
rasa cinta pada agama 
dan negara. 

Menerapkan kata 
tanya 

 IV/2 Disajikan hiwar sederhana ايسنيودنا بحا
tentang   ايسنيودنا بحا    ,   peserta 
didik dapat menentukan 
mufradat yang sesuai dengan 
kata tanya dengan tepat 

 

12 3.7 Menganalisis unsur 
kebahasaan (bunyi, kata 
dan makna) dari teks 
sangat sederhana 
terkait tema: 

dengan      ايسنيودنا      بحا 
struktur memperhatikan مسا 

 معاللا مسا – ةراشاال

Menerapkan isim 
isyarah 

 IV/2 Disajikan kalimat rumpang العالم مسا – ةراشاال مسا
tentang   ايسنيودنا بحا    ,   peserta 
didik dapat melengkapi 
kalimat sesuai dengan isim 
isyarah dengan benar 

L2 

13 3.1 Memahami fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
(bunyi, kata dan 
makna) dari teks 
sederhana terkait tema: 

مسجالءاضعأ  dengan 
melibatkan tindak tutur 
memberi dan meminta 
informasi tentang 
anggota tubuh. 

menyebutkan 
mufradat 

 V/1 Disajikan gambar tentang مسجالءاضعأ
مسجالءاضعأ , peserta didik dapat 

menunjukkan mufradat sesuai 
gambar dengan tepat 

L1 
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14 3.2 Menganalisis  unsur 
kebahasaan (bunyi, kata 
dan makna) dari teks 
sangat sederhana terkait 
tema: أعضاءالجسم 
dengan memperhatikan 
struktur 

 ةفصلا + مساإل + درفملل ةراشاإل

Menerapkan isim 
sifat 

 + مساإل + درفملل ةراشاإل
 ةفصلا

V/1 Disajikan kalimat rumpang 
tentang    مسجالءاضعأ ,    peserta 
didik dapat melengkapinya 
dengan sifat sesuai isim 
dengan tepat 

L2 

15 Membuat kalimat مساإل + درفملل ةراشاإل + 
 ةفصلا

V/1 Disajikan   gambar   مسجالءاضعأ , 
peserta didik dapat membuat 
kalimat sesuai gambar 
dengan tepat 

L3 

16 3.3 Memahami fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
(bunyi, kata dan makna) 
dari  teks  sangat 
sederhana terkait tema: 
 yang melibatkan  المهنة
tindak    tutur 
mengekspresikan rasa 
cinta terhadap bahasa 
Arab 

Menentukan kata 
tanya 

 V/1 Disajikan hiwar rumpang المهنة
tentang المهنة , peserta didik dapat 
menunjukkan kata tanya 
dengan tepat 

L1 

17 3.4 Menganalisis unsur 
kebahasaan (bunyi, kata 
dan makna) dari teks 
sangat sederhana terkait 
tema: المهنة 

dengan memperhatikan 
struktur 

 ةفصلا + مساإل + درفملل ةراشاإل

Menerapkan struktur 
kalimat 

ل +  مساإل  +  درفملل  ةراشاإل  ةفصا

 + مساإل + درفملل ةراشاإل
 ةفصلا

V/1 Disajikan kalimat rumpang 
tentang   ةنهملا ,   peserta   didik 
dapat menentukan isim 
mufrad muanats yang sesuai 
dengan sifat dengan benar 

L2 

18 menyimpulkan 
kalimat sederhana 

 V/1 Disajikan narasi sebuah المهنة
aktivitas, peserta didik dapat 
menyimpulkan nama profesi 
sesuai aktivitas dengan benar 

L3 
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19 3.5 Memahami fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
(bunyi, kata dan 
makna) dari teks 
sangat sederhana terkait 
tema: تاناويحلا ةقيدح   
tindak tutur memberi dan 
meminta informasi terkait 
tema kebun binatang 

melengkapi hiwar 
rumpang 

ةقيدح   V/1 Disajikan  hiwar  tentang تاناويحال ةقيدح  
تاناويحلا ,  peserta  didik  dapat 

melengkapi kalimat dengan 
huruf jar yang tepat 

L1 

20 Melengkapi kalimat 
rumpang 

تاناويحال V/1 Disajikan gambar tentang تاناويحلا ةقيدح    
ةقيدح ,   peserta   didik dapat 

melengkapi kalimat dengan 
nama hewan sesuai gambar 
dengan tepat 

L2 

21 3.6 Menganalisis kebahasaan 
(bunyi, kata dan makna) 
dari teks sangat 
sederhana terkait tema: 

تاناويحلا ةقيدح   
dengan Memperhatikan 
struktur 

 ةفصلا + مساإل + درفملل ةراشاإل

Menyusun kalimat 
acak 

 V/1 Disajikan kata acak tentang تاناويحلا ةقيدح
تاناويحال ةقيدح    ,   peserta   didik 

dapat menyusunnya menjadi 
kalimat sempurna dengan 
tepat 

L3 

22 3.7 Memahami fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
(bunyi, kata dan 
makna)   dari teks 
sederhana terkait tema: 

ةركاذملوا لابقتساإل   ةفرغ   ىف   
Yang melibatkan tindak 
tutur mendeskripsikan 
apa yang ada di ruang 
tamu dan ruang belajar. 

Menyebutkan benda 
yang ada di ruang 
belajar 

 لابقتساإل ةفرغ ىف
 والمذاكرة

V/2 Disajikan   hiwar   tentang    ىف  
ةركاذملوا لابقتساإل    ةفرغ    ,   peserta didik 

dapat menyebutkan benda 
yang ada di ruang belajar 
dengan tepat 

L1 

23 3.8  Menganalisis unsur 
kebahasaan (bunyi, kata 
dan makna) dari teks 

Menentukan dzaraf 
makan 

 V/2 Disajikan kalimat rumpang مكان ظرف
     tentang dapat ةركاذملوا لابقتساإل ةفرغ ىف,

didik     peserta 

L2 
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 sangat sederhana terkait 
tema: 

 memperhatikan ةركاذملوا لابقتساإل ةفرغ ىف
dengan struktur 

 رخؤملا دأتبملوا دمقملا ربخال – ربخالوتدأبملا

   melengkapinya dengan dzaraf 
makan dengan benar 

 

24 Menganalisis 
kedudukan 
mubtada khabar 

ةفرغ  V/2 Disajikan teks tentang ربخالوتدأبملا ىف  ةركاذملوا    
لابقتسإلا ,  peserta  didik dapat

 menganalisis 
kedudukan mubtada dengan 
tepat 

L3 

25 3.9 Memahami fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
(bunyi, kata dan makna) 
dari  teks sangat 
sederhana terkait tema: 

ةسردملا ةبتكمو  لمعملا  ىف   
yang melibatkan tindak 
tutur mendeskripsikan 
secara sederhana 
tentang aktifitas di 
laboratorium  dan 
perpustakaan sekolah. 

Mengartikan kalimat ةبتكمو لمعملا ىف 
 ةسردملا

V/2 Disajikan kalimat sederhana 
tentang  ةسردملا ةبتكمو   لمعملا   ىف   , peserta 
didik dapat 
mengartikan kalimat dengan 
tepat 

L1 

26 hiwar     Membuat 
tentang sederhana لمعملا ىف 

 ةسردملا ةبتكمو

 ةبتكمو لمعملا ىف
 ةسردملا

V/2 Disajikan hiwar rumpang 
tentang  ةسردملا ةبتكمو   لمعملا   ىف   , peserta 
didik dapat melengkapinya
 dengan 
kalimat tanya sesuai jawaban 
dengan tepat. 

L3 

27 3.10 Menganalisis unsur 
kebahasaan (bunyi, kata 
dan makna) dari teks 
sangat sederhana terkait 
tema: 

    memperhatikan ةسردملا ةبتكمو لمعملا ىف
dengan struktur 

 رخؤملا دأتبملوا دمقملا ربخال – ربخالوتدأبملا

Menerapkan struktur 
kalimat 

 رخؤملا تدأبملوا دمقملا ربخال

 تدأبملوا دمقملا ربخال
 رخؤملا

V/2 Disajikan gambar dengan 
kalimat  rumpang  tentang   ىف  

ةسردملا ةبتكمو  لمعملا  , peserta didik dapat 
melengkapinya dengan kata 
yang mengandung khabar 
mukoddam dengan tepat 

L2 
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28 3.11 Memahami fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
(bunyi, kata dan 
makna) dari teks 
sangat sederhana 
terkait tema: فصقملا ىف   

yang melibatkan tindak 
tutur mengekspresikan 
rasa cinta terhadap 
bahasa Arab 

Mengidentifikasi 
jenis 
makanan/minuman 

ىف    V/2 Disajikan   tabel   tentang فصقملا ىف  
فصقملا   ,  peserta  didik  dapat 

mengidentifikasi jenis 
makanan/minuman dengan 
benar 

L1 

29 Menerapkan kata 
tanya 

 “برشت ماذا"/ لأكت ماذا ”

 V/2 Disajikan hiwar rumpang فصقملا ىف
tentang فصقملا ىف   
, peserta didik dapat 
melengkapinya dengan kata 
tanya yang benar 

L2 

30 3.12 Menganalisis 
kebahasaan (bunyi, kata 
dan makna) dari teks 
sangat sederhana 
terkait tema: فصقملا ىف   

dengan memperhatikan 
struktur 

 تدأبملوا دمقملا ربخال – ربخالوتدأبملا
 رخؤملا

Membandingkan 
kalimat  mubtada- 
khabar dan kabar 
mukaddam- 
mubtada muakhar 

 دمقملا ربخال – ربخالوتدأبملا
دأبملوا  رخؤملا ت

V/2 ربخالوتدأبملا   –    tabel   Disajikan ل  دمقملا ربخا
دأبملوا دأبملا رخؤملا ت  رخؤملا تدأبملوا دمقملا ربخال ,– peserta ربخالوت

membandingkan dapat didik 
mubtada- kalimat kalimat 

mukaddam- kabar dan khabar 
dengan muakhar mubtada 

tepat 

L3 

31 3.1 Memahami fungsi sosial 
dan unsur   kebahasaan 
(bunyi, kata dan makna) 
dari teks sederhana terkait 
tema:  ةعاسال       yang 
melibatkan   tindak  tutur 
memberi dan meminta 
informasi  tentang   jam 
(waktu). 

Menentukan kata 
tanya 

 VI/1 Disajikan hiwar sederhana ةعاسال
tentang   ةعاسال ,   peserta   didik 
dapat menentukan kata tanya 
yang sesuai 

L1 

32 Menyebutkan 
mufradat 

 ,VI/1 Disajikan gambar jam ةعاسال
peserta didik dapat 
menentukan mufradat sesuai 
gambar dengan tepat 

L1 

33 Menerapkan fiil 
mudhari’ 

 VI/1 Disajikan teks rumpang عراضملا لعفال
tentang   ةعاسال ,   peserta   didik 
dapat 

L2 
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     Melengkapinya dengan fiil 
mudhari’ sesuai dhamir yang 
sesuai 

 

34 3.3   Menganalisis 
kebahasaan (bunyi, kata 
dan makna) dari teks 
sangat sederhana terkait 
tema:  عةاسلا   dengan 
memperhatikan struktur 

 رالما لعفو عراضملا لعفال

Menemukan dhamir 
dalam kalimat 

ةعاسال  VI/1 disajikan  teks  tentang عراضملا لعفال , 
peserta didik dapat 
menemukan dhamir dalam 
kalimat dengan tepat 

L2 

35 Menyusun kata acak ةعاسال VI/1 Disajikan kata acak tentang 
ةعاسلا ,    peserta    didik    dapat 

menyusun menjadi kalimat 
sempurna dengan tepat 

L3 

36 Membuat kalimat 
Dengan struktur 

عراضملا لعفال   

ةعاسلا VI/1 Disajikan gambar tentang ةعاسال ,    
peserta    didik    dapat 
membuat kalimat sesuai 
gambar dengan benar 

L3 

37 3.3  Memahami fungsi sosial 
dan unsur  kebahasaan 
(bunyi, kata dan makna) 
dari   teks  sangat 
sederhana terkait tema: 

ةيبرعلا لغةال   بحا      yang 
melibatkan tindak  tutur 
mengekspresikan    rasa 
cinta  terhadap bahasa 
Arab 

Mengartikan kata ةيبرعلا لغةلا بحا VI/1 Disajikan kalimat tentang  بحا  
ةيبرعلا لغةال   yang bergarisbawah, 

peserta didik dapat 
menentukan arti kata tersebut 
dengan tepat 

L1 

38 Melengkapi hiwar ةيبرعلا لغةلا بحا VI/1 Disajikan hiwar sederhana 
tentang ةيبرعلا لغةال  بحا  , peserta didik 
dapat melengkapi kalimat 
yang rumpang dengan tepat 

L1 

39 Menerapkan fiil amr االمر فعل VI/1 Disajikan teks rumpang 
peserta ,ةيبرعلا لغةال بحا tentang dapat 

didik 

L2 
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     Melengkapinya dengan fiil 
amr sesuai dengan jenis 
dengan tepat 

 

40 3.4  Menganalisis 
kebahasaan (bunyi, kata 
dan makna) dari teks 
sangat sederhana terkait 
tema: 

dengan         ةيبرعلا لغةلا بحا 
struktur memperhatikan لعفال 

 رالما لعفو عراضملا

Menerapkan fiil amr االمر فعل VI/1 Disajikan teks tentang  لغةال بحا  ةيبرعلا  ,   
peserta    didik    dapat 
menentukan isim mufrad 
mudzakar dengan benar 

L2 

41 Menentukan isim 
mufrad mudzakar. 
Sesuai fiil amr 

عراضملا    VI/1 Disajikan   tabel االمر وفعل عراضملا لعفال لعفال    رالما  لعفو   ,  
peserta  didik  dapat 
Membandingkan fiil mudhari’ 
dan fiil amr dengan tepat 

L3 

42 Menyusun kata acak ةيبرعلا لغةلا بحا VI/1 Disajikan kata acak tentang 
ةيبرعلا لغةال   بحا     ,  peserta  didik 

dapat menyusun menjadi 
kalimat  sempurna  dengan 
tepat 

L3 

43 3.5 Memahami fungsi sosial 
dan unsur  kebahasaan 
(bunyi, kata dan makna) 
dari   teks  sangat 
sederhana terkait tema: 

ةطشناال بحأ        yang 
melibatkan tindak  tutur 
mengekspresikan    rasa 
cinta  terhadap bahasa 
Arab 

Mengartikan kalimat 
sederhana 

 VI/1 Disajikan kalimat sederhana ةطشناال بحأ
tentang   ةطشناال بحأ    ,   peserta 
didik dapat mengartikan 
kalimat dengan benar 

L1 

44 Mengidentifikasi fiil 
mudhari’ 

بحأ  VI/1 Disajikan kalimat tentang عراضملا لعفال  
ةطشناال ,   peserta   didik   dapat 

mengidentifikasi fiil mudhari’ 
dengan tepat 

L1 

45 Menerapkan kalimat 
tanya 

 VI/1 Disajikan hiwar sederhana ةطشناال بحأ
tentang   ةطشناال بحأ    ,   peserta 
didik dapat melengkapi 
dengan kalimat tanya yang 
sesuai 

L2 
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46 3.6 Menganalisis kebahasaan 
(bunyi, kata dan makna) 
dari teks sangat 
sederhana terkait tema: 

ةطشناال بحأ   
 

dengan memperhatikan 
struktur 

 رالما لعفو عراضملا لعفال

Menerapkan fiil 
mudhari’ 

 ,VI/1 Disajikan kalimat sederhana عراضملا لعفال
tentang   ةطشناال بحأ       peserta 
didik dapat mengubah fiil 
mudhari’ sesuai dhamir 
mufrad dengan tepat 

L2 

47 Menganalisis fiil amr رالما لعفال VI/1 Disajikan  tabel  tentang   لعفال  
 peserta didik dapat , االمر
menganalisis kalimat yang 
mengandung fiil amr dengan 
benar 

L3 

48 Menyusun kalimat 
menjadi paragraf 

 VI/1 Disajikan gambar berseri ةطشناال بحأ
tentang   ةطشناال بحأ    ,   peserta 
didik dapat menentukan 
paragraf yang tepat 

L3 

49 3.7  Memahami fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
(bunyi, kata dan makna 
dari  teks  sederhana 
terkait tema: 
 yang melibatkan tindak العطلة
tutur memberi dan 
meminta informasi 
tentang liburan 

Menyebutkan 
mufradat 

 VI/2 Disajikan kalimat rumpang العطلة
tentang العطلة peserta didik dapat 
melengkapi dengan 
mufradat yang sesuai 

L1 

50 Mengartikan 
mufrodat 

 VI/2 Disajikan kalimat sempurna العطلة
tentang العطلة peserta didik dapat 
mengartikan kalimat yang 
bergarisbawah dengan 
benar 

L1 

51 Menerapkan fiil 
madhi 

الا لعفال  ,VI/2 Disajikan teks rumpang ىضم
tentang  ةلا عطل peserta didik 
dapat Melengkapi dengan fiil 
madhi dengan tepat 

L2 
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52 3.2   Menganalisis 
kebahasaan (bunyi, kata 
dan makna) dari teks 
sangat sederhana terkait 
tema: العطلة 

Menemukan dhamir 
fiil madhi dalam 
kalimat 

الا لعفال  VI/2 Disajikan teks tentang ىضم
عطلةلا peserta didik dapat 

menemukan dhamir fiil 
madhi dalam kalimat 
dengan tepat 

L2 

53 Menyimpulkan 
kalimat 

 VI/2 Disajikan narasi alat العطلة
transportasi, peserta didik 
dapat menyimpulkan nama 
benda tersebut dengan benar 

L3 

54 Menyusun kata acak العطلة VI/2 Disajikan kata acak tentang 
عطلةلا , peserta didik dapat 

menyusun menjadi kalimat 
sempurna dengan tepat 

L3 

55 3.9  Memahami fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
(bunyi, kata dan makna) 
dari  teks  sangat 
sederhana terkait tema: 

ةهزنال   yang melibatkan 
tindak    tutur 
mengekspresikan rasa 
cinta terhadap bahasa 
Arab 

Mengartikan kalimat ةهزنال VI/2 Disajikan paragraf sederhana 
tentang  ةهزنال   ,  peserta  didik 
dapat mengartikan kalimat 
yang bergarisbawah dengan 
benar 

L1 

56 Menyebutkan nama 
tempat tempat 
rekreasi 

 

 ةهزنال
VI/2 Disajikan kalimat rumpang 

tentang   ةهزنال ,   peserta   didik 
dapat melengkapi dengan 
nama tempat rekreasi 
dengan tepat 

L1 

57 Menerapkan fiil madi الا لعفال  VI/2 Disajikan kalimat sempurna ىضم
tentang   ةهزنال ,   peserta   didik 
dapat mengubah bentuk fiil 
madi sesuai dhamir 

L2 

58 3.10 Menganalisis 
kebahasaan (bunyi, kata 
dan makna) dari teks 

Melengkapi kalimat 
rumpang 

 VI/2 Disajikan kalimat rumpang ةهزنال
tentang   ةهزنال ,   peserta   didik 

L2 
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 sangat sederhana 
terkait tema: 

dengan                    ةهزنال 
struktur memperhatikan لعفال 

الا  ىضم

   dapat melengkapi dengan 
mufradat yang tepat 

 

59 Menganalisis 
kalimat yang 
mengandung  fiil 
madi 

الا لعفال الا   VI/2 Disajikan   tabel ىضم ىضم لعفلا    , 
peserta didik dapat 
menganalisis kalimat yang 
mengandung fiil madi dengan 
tepat 

L3 

60 Menyusun paragraf ةهزنال VI/2 Disajikan kalimat acak 
tentang ةهزنال  peserta didik 
dapat menyusun menjadi 
paragraf dengan tepat 

L3 
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No Kompetensi Dasar IPK Materi Kelas/ 
Smt 

Indikator Soal Level 
Kognitif 

1 3.1 Memahami kedudukan 
dan fungsi Al-Qur'an 
dan hadis dalam islam 

Menganalisis 
kedudukan dan 
fungsi Hadis dalam 
Al Qur’an 

Kedudukan dan 
fungsi Al-Qur'an 
dan hadis dalam 
islam 

VII / 1 Disajikan narasi tentang contoh 
perilaku dalam mencintai Al-Qur’an 
dan ayat QS. An-Nisa ayat 59, 
peserta didik dapat menentukan Al 
Qur’an sebagai sumber hukum 
dalam Agama Islam dengan tepat 

L.3 

    Disajikan QS. Al Jumu’ah ayat 9 
dan HR. Abu Daud, peserta didik 
dapat menentukan fungsi hadis 
dalam kehidupan beribadah dengan 
tepat 

L 3 

2 3.2 Menganalisis isi 

kandungan Q.S. as- 

Syams (91): 1-10, 

Q.S. Ali Imran (3): 190 

dan hadis riwayat 

Bukhari dari Abu 

Hurairah 

نَ   عَ  
   
يبَ   أ

 يَ  رَ   ه ُ 

رَ  
  َ
لا نَ   ع    ة

   َ بَ   نَ 
 

˛
 يَ  

صَ  
   َ  َ

ع    هلال  ُ ىل
   َ

هَ   يَ   ل
 

س  وَ  
   َ  َ

مَ   ل
   َ

 لَ   اق

Menentukan makna 
QS. As Syams: 1 

Q.S. as-Syams 
(91): 1-10, Q.S. 
Ali    Imran    (3): 
190 dan hadis 
riwayat Bukhari 
dari Abu 
Hurairah 

 Disajikan QS. As Syams ayat 1, 
peserta didik dapat menentukan 
makna ayat dengan tepat 

L 2 

  tentang 
kekuasan dan 
rahmat Allah 
SWT. 

   



 

إَ  
   َ هلال    نَ 

   َ
َ ل

  َ  َ
ا
 

  َ
ا ىSض    ق

   َ
ل
   
خ
   َ

  ل
 َ
 ق



 

 

   َ
ك
   َ

ع    ب    ت
   َ

ن
   َ

هَُ  د
 

  َ
وَ   ف

   َ
 هَ   شَ   رَ   ع    ق

إَ  
   َ يتَ   مَ   حَ   رَ   نَ 

 

بَ   س  
   َ

ت    ق
    
 يبَ   ض    غ

 (يراخبلا هاور)
tentang kekuasaan 
dan rahmat Allah 
SWT. 

     

3 3.3 Menganalisis isi 

kandungan Q.S. al-Lail 

(92): 1-11, dan hadis 

hadis riwayat Muslim 

dari Abu Hurairah, 

نَ   عَ  
   
يبَ   أ

رَ   يَ  رَ   ه ُ 
  َ
 ع    ،ة

 لَ   وسَُ  رَ   نَ  

هلالَ  
ص     

   َ  َ
ع    هلال  ُ ىل

   َ
هَ   يَ   ل

 وَ   

سَ  
   َ  َ

 ،مَ   ل
  َ
امَ   لَ   اق

   َ
ن
   َ

ص    ق
    
ص     ت

   َ
د
 

  َ
ق
   
مَ   ة

 نَ   
  ماَ  

 َ
از
 هلالَُ    دَ   

  بَ   عَ  
 َ
إَ   دا

   َ  َ
ع    َ لَ  

 

  َ امَ   وَ   ،ازَ 
   َ

 ض    اوَ   ت

  عَ  
لَ   ماَ 

 وَ   
  حَ  

 َ
َ   د

 

  َ  َ
إَ   َ ل لَ   

   َ  َ
ل  َ رَ   َ 

 

  َ
ب    هلال  ُ ه ُعَ   ف

عَ   
   َ

 ف

Menerjemahkan 
lafadz yang terdapat 
pada hadis riwayat 
Muslim dari Abu 
Hurairah 

Hadis riwayat 
Muslim dari Abu 
Hurairah, 

Hadis riwayat 
Muslim dari 
Jabir bin 
Abdillah tentang 
sifat pemurah 
dan menjauhi 
sifat kikir 

VII/1 Disajikan hadis riwayat Muslim dari 
Abu Hurairah, peserta didik dapat 
menemukan arti lafadz bergaris 
bawah dengan tepat 

L 1 



 

،وَ  
 أَ   

 (ملسم هاور)

hadis riwayat Muslim 
dari Jabir bin Abdillah 

نَ   ب رَ  
   دَ   بَ   عَ   

  أ هلال،َ  
 َ  َ
 ن

  نَ   عَ  
 َ
 بَ   جا

  وسَُ  رَ  
هلال    لَ 

ص     
   َ  َ

  ىل

ع    هلال ُ
   َ

 هَ   يَ   ل
سَ   وَ  

   َ  َ
،مَ   ل

   َ
 اق

ا لَ  
   َ  َ

ت
  َُ

لا اوق
    
ظ
   َ

 ل

 مَ  
  َ
إَ   ف

   َ لا نَ 
    
ظ
   َ

مَ   ل
 

 ُ 
ظ
  َُ

 مَ   وَ   ي   ت    امَ   ل



 

 

 
ا
   َ

  قَ   ل
مَ   ايَ 

   َ
ةَ   

   َ

  َ
او
   َ  َ

ت
 

 َُ
لا اوق

   َ َُ
َ   ش حَ 

   َ
إَ   ف

   َ  نَ 

لا
   َ

 َُ  َ
َ   ش   أ حَ 

 َ
له
   َ

  َ
 مَ   ك

نَ  
   َ

  َ
اك
   َ

   َ
 ن

  َ
لبَ   ق

  َُ
أ ىلع    مَ   هَُ  لمَ   ح    مَ   ك

 
  َ
 ن
سَ  
   َ

ف
  َُ

دَ   اوك
 مَ   هَُ  ءَ   امَ   

سَ   اوَ  
   َ

  ت
 َ
ح
   َ َُ

 اول

رَ   احَ   مَ  
 (ملسم هاور (مَ   هَُ  مَ  

tentang sifat pemurah 
dan menjauhi sifat kikir 

     

4 3.4 Memahami ketentuan 
hukum bacaan mad 

thabi'i, mad wajib 

muttashil, dan mad jaiz 

munfashil 

Menentukan hukum 
bacaan mad thabi'i 

Hukum bacaan 
mad thabi'i 

VII / 2 Disajikan QS. Al Muluk ayat 8, 
peserta didik dapat menentukan 
jumlah yang mengandung bacaan 
Mad thabi'I dengan tepat 

L 2 

Menerapkan hukum 
bacaan mad mad 
wajib muttashil 

Hukum bacaan, 
mad wajib 
muttashil 

Disajikan QS. Al Muluk ayat 5, 
peserta didik dapat menentukan 
cara membaca lafadz yang 
mengandung    Mad    mad    wajib 
muttashil dengan tepat 

L 2 

Menerapkan hukum 
bacaan mad mad 
jaiz munfashil 

Hukum bacaan 
mad  jaiz 
munfashil 

Disajikan dalam bentuk tabel 
beberapa ayat Al Quran dan hukum 
bacaan mad, peserta didik dapat 
memasangkan dengan tepat 

L 2 

5 3.5 Menganalisis isi 

kandungan Q.S. al- 

Balad (90): 1-10, Q.S. 

az-Zumar (39): 53 dan 

Q.S.   al-Baqarah   (2): 

Menentukan 
terjemahan al-Balad 
(90): 1-10 tentang 
optimis dan sabar 

Q.S. al-Balad 
(90): 1-10, Q.S. 
az-Zumar    (39): 
53 tentang 
optimis         dan 
sabra 

Disajikan surah al-Balad (90): ayat 
4, peserta didik dapat 
menerjemahkan ayat tersebut 
dengan tepat 

L 1 



 

153 tentang optimis 

dan sabar 

Menganalisis Q.S. 
al-Baqarah (2): 153 
tentang optimis dan 
sabar 

Q.S. Q.S. al- 
Baqarah (2): 153 
tentang optimis 
dan sabra 

Disajikan beberapa contoh perilaku 
sabar dan Q.S. al-Baqarah (2): 153, 
peserta didik dapat menentukan 
perilaku yang sesuai dengan ayat 
tersebut dengan tepat 

L 3 



 

 

6 3.6 Menganalisis 

keterkaitan isi 

kandungan hadis 

riwayat Muslim dari 

Abu Yahya Shuhaib 

bin Sinan 

نَ   عَ  
   
يبَ   ا

  ىيَ   حَ   يَ   
بَ   يَ   هَ   ص ُ 

 نَ   بَ   
هلال يَ   Sضَ   رَ  

   َ
لَ   قا

   َ
 قا

سَ   لَ  
 نانَ   

لص هلال    لَُ  وَ   سَُ  رَ  
  َ

ى
  

  
هلال

 َُ   َ
 هيلع

ع    ملسو
 َُ

   َ

  َ  َ
 ابَ   ج

َ لَ   ا ر   مَ   َ 
  َ
 مَ   ؤلَ  

 نَ  
اَ  
   َ  هَُ رَ   مَ   ا نَ 

لك
 ُ 
 س    يَ   لوَ   رَ   يخ ه

  َ

   َ
لَ   ذ

   َ
ل   ك  َ  حَ   َ 

اَ   دَ  
   َ  َ

ل  َ ل َ 
   َ

مَُ  ل
 

  َ
اَ   نَ   مَ   ؤ

   َ
 ن

بَ   اص    ا
   َ

ت
 ُ 
 س   ه

  َ ءَُ  ارَ 
    

ش
   َ

 رَ   ك
  َ
ف
   َ

اك
   َ

ن
    
ت
    
 يَ   خ

ارَ  
   َ

ل
 ُ 
اَ  وَ   ه

 

  َ
ن
   
بَ   اص    ا

   َ
ت
ُ 
 ض     ه

  َ   ص     ءارَ 
 َ

رَ   ب
 

Menerjemahkan 
hadis riwayat 
Tirmidzi  dari 
Abdullah bin Abbas 

Hadis riwayat 
Tirmidzi  dari 
Abdullah bin 
Abbas 

 Disajikan hadis riwayat Tirmidzi dari 
Abdullah bin Abbas, peserta didik 
dapat menunjukkan terjemahan 
kalimat bergaris bawah dengan 
tepat 

L 1 



 

تناكف
    
ارَ   يَ   خ

 

  َ
ل
 ُ 
 هاور) ه
 (مسلم

dan hadis riwayat 
Tirmidzi dari 
Abdullah bin Abbas 

 سباع نب هلالدعب نع

 لاق لاق امهنع هلال يSضر

 هيلع ىلص هلال لوسر



 

 

عَ   او    ملسو 
   َ

مَ   ل
   
ا
 

  َ
لا ن

   َ
 رَ   ص    ن

رَ   بَ   ص    لا عَ   
وَ   

  َ
ا
 

˛
لا ن

   َ
 مَ   جَ   رَ   ف

  عَ  
 َ  َ
ا عَ   مَ   ن

   َ
 ل

رَ   سَ   عَُ 
ا مَ   

   َ
ل
 

  َ
بَ   رَ   ك

 او  َ   
 هاور) ارَ   سَ   يَُ 

 (ىذمرتلا

dan hadis riwayat 
Bukhari Muslim dari 
Abu Hurairah 

نَ   عَ  
   
يبَ   أ

 يَ  رَ   ه ُ 
رَ  

  َ
 هلال يSضر ة

ع
   َ

لا نَ   ع    امهن
   َ بَ   نَ 

 

˛
يَ  
ص     

   َ  َ
 هلال  ُ ىل

هَ   يَ   لعَ  
سَ   وَ   

   َ  َ
 ل

مَ  
   َ

يَُ  ام   لَ   اق
   َ

 يصَ   

 ب ُ 

لا  َ
  لَ   سَ   َُ 

مَ   مَ 
   َ

 

نَ  
   َ

َ   ص    ن
   َ

لوَ   ب  َ  َ
    
  

 
بَ   ص    وَ  

َ   ه    َ لَ  وَ   
لوَ   ̨م   َ نَ   زَ   ح ُ  َ 

 
لوَ    َ  َ 

  َ
أ
   َ

وَ   ىذ
   َ

َ ل  َ
    
َ   غ

 ̨م 

     



 

َ   ح   لا ىتَ 
   َ  َ

وَ   ش
   َ

 ك

 ةَ  
يَُ 
   َ

اش
  َُ

إَ   اهَ   ك
 

  َ  َ
ل  َ  َ
   َ

ك
   َ  َ

رَ   ف
 

ب  َ َ لال ُ  
مَ   اهَ   

 نَ   
  َ
خ
    
 قفتم هاور) هَُ  ايَ   اط

 (هيلع
tentang optimis dan 
sabar dalam fenomena 
kehidupan dan 
akibatnya 

7 3.1 Memahami ketentuan 
hukum bacaan mad 
'iwadl, mad layyin dan 
mad 'aridl lissukun 

Menentukan 
hukum bacaan mad 
'iwadl 

Hukum bacaan 
mad 'iwadl, mad 
layyin dan mad 
'aridl lissukun 

VIII / 1 Disajiakan QS. An Nasr ayat 2 , 
Peserta didik dapat menentukan 
hukum bacaan mad 'iwadl dengan 
tepat 

L 2 

Menentukan ciri 
bacaan mad layyin 

Disajikan beberapa ketentuan 
hukum bacaan mad layyin, Peserta 
didik dapat menentukan ciri hukum 

L 2 



 

 

     bacaan mad layyin dengan tepat  

Menentukan hukum 
bacaan mad 'aridl 
lissukun 

Disajiakan beberapa ayat Al- 
Qur’an, Peserta didik dapat 
menentukan hukum bacaan mad 
'aridl lissukun dengan tepat 

L 2 

Menentukan 
pasangan  ayat 
sesuai dengan 
hukum bacaan mad 
'iwadl dan mad 
layyin 

Disajikan tabel tentang beberapa 
ayat dan hukum bacaan mad, 
peserta didik dapat menentukan 
hukum bacaan mad 'iwadl dan mad 
layyin dengan tepat 

L 2 

8 3.2 Menganalisis isi 
kandungan Q.S. Al- 
Fajr (89): 15-18, Q.S. 
al-Baqarah (2): 254 
dan 261 tentang infaq 
di jalan Allah Swt. 

Menganalisis Q.S. 
Al- Fajr (89): 18 

Q.S. Al- Fajr 
(89): 15-18, dan 
Q.S. al-Baqarah 
(2): 261 tentang 
infaq di jalan 
Allah SWT. 

Disajikan beberapa contoh perilaku 
menginfakkan harta di jalan Allah 
dan Q.S. Al- Fajr (89) ayat 18 , 
Peserta didik dapat 
menghubungkan perilaku yang 
sesuai dengan ayat tersebut 
dengan tepat 

L 3 

Menganalisis Q.S. 
al-Baqarah (2): 254 
dan 261 tentang 
infaq di jalan Allah 
SWT. 

Disajikan narasi tentang sikap 
dermawan dan Q.S. al-Baqarah 
(2): 254, peserta didik dapat 
menentukan perilaku yang sesuai 
dengan ayat tersebut dengan tepat 

L 3 

Menentukan lafadz 
yang sesuai dengan 
Q.S. al-Baqarah (2): 
261 tentang infaq di 
jalan Allah SWT. 

Disajikan terjemahan Q.S. al- 
Baqarah (2): 261, peserta didik 
dapat menentukan lafadz dari 
terjemahan yang bergaris bawah 
dengan tepat 

L 1 

9 3.3 Menganalisis isi 
kandungan hadis 
riwayat Bukhari 
Muslim dari Abu 
Hurairah 

Menerjemahkan 
hadis riwayat 
Bukhari Muslim dari 
Abu Hurairah 

Hadis riwayat 
Bukhari Muslim 
dari Abu 
Hurairah 

Disajikan terjemahan dari hadis 
riwayat Bukhari Muslim dari Abu 
Hurairah, peserta didik dapat 
menentukan lafadz dari terjemahan 
yang bergaris bawah dengan tepat 

L 1 

Menentukan makna Hadis riwayat Disajikan hadis riwayat Bukhari dari L 1 



 

 

نَ   عَ   
   
يبَ   أ

 يَ  رَ   ه ُ 
رَ  

  َ
،ة

   َ
 :لَ   اق

  َ
هلال     لَُ  وسَُ  رَ   لَ   اق

  

ص   
   َ  َ

 هلال  ُ ىل
عَ  
   َ

هَ   يَ   ل
سَ   وَ   

 

  َ  َ
مَ   امَ   :مَ   ل

 

مَ   وَ   يَ   نَ  
 ص    ي ُ 

بَ  
ا حَُ  

   َ
  عَ   ل

 ابَ 

إَ   هَ   يف   دَُ 
 

  َ  َ
ل  َ م   َ 

   َ
ل
   َ

 اك

نَ  
يَ   

   َ
َ   ن

   َ
َ لز  َ 

نَ  
   َ

يَ   ف
  َُ

 وق

  أ   لَُ 
 َ
ح
  َُ

 امَ   هَُ  د

َ   هَُ  للا ،مَ 
  
 عَ   أ

طَ  
 ُ 
م
   َ

فَ   ن
   َ

اق
    
خ
 

  َ
ل
   َ

يَ  وَ   ا،ف
  َُ

 وق

 لَُ 
ا
   َ

ل  َ
   َ

 هَُ  للا رَُ  خ
  َ ،مَ 

  
 طَ   عَ   أ

سَ   مَ   مَُ 
   َ

اك
   َ

ت
   َ

ل
   َ

 اف

 (هليع قتفم)

dan hadis riwayat Bukhari 
dari Hakim bin 
Hizam 

hadis riwayat 
Bukhari dari Hakim 
bin Hizam 

Bukhari dari 
Hakim bin 
Hizam 

 Hakim bin Hizam, peserta didik 
dapat menentukan makna hadis 
tersebut dengan tepat 

 

Menganalisis hadis 
riwayat Bukhari dari 
Hakim bin Hizam 

Disajikan sebuah cerita tentang 
amal shalih dan hadis riwayat 
Bukhari dari Hakim bin Hizam, 
peserta didik dapat menentukan 
keutamaan infak sesuai dengan 
hadis tersebut dengan tepat 

L 3 



 

مَ   يكَ   ح    نَ   عَ  
ح    نَ   بَ   

 ازَ   

مَ  
يَ   Sضَ   ر    

 َ َ لال ُ    
عَ  
   َ

ن
 ُ 
لا نَ   ع    ه

   َ بَ   نَ 
 

˛
يَ  
   َ

ىلص
   َ

 هلال

يَ   لا لَ   اق ملسو هيلع
 

 َُ
 د

ا
   َ

عَُ  ل
   َ

ايَ   ل
   

  َ
 رَ   يَ   خ

مَ  
ا نَ   

   َ
 دَ   يَ   ل

َ   لا سَُ
   َ

ف
   َ

بَ   اوَ   ىل
 

  َ
بَ   أد

نَ   مَ   
   َ

عَُ  ت
  َ
 و

 لَُ 
وَ  
   َ

ص    لا رَُ  يَ   خ
   َ

د
   َ

 ق
ةَ  
 ر   هَ   ظ نَ   ع    

غَ  
   َ

  نَ   مَ   وَ   ىن
 َ

سَ   ي
 

  َ
فَ   عَ   ت

    
عَ   ي ُ ف

   َ  َ
ف
 ُ 
 ه

  َ   نَ   مَ   و    َ َ لال ُ َ 
 َ

سَ   ي
   َ

ت
 

  َ
نَ   غ

يَُ  
   َ

 هَ   نَ   غ
  َ  (يراخبل هاور) َ َ لال ُ َ 

tentang infak di jalan 
Allah SWT. 



 

 

10 3.4 Memahami ketentuan 
hukum bacaan mad 
shilah, mad badal, 
mad tamkin, dan mad 
farqi dalam Al-Qur'an 
surah pendek pilihan 

Menentukan hukum 
bacaan mad silah 
thawilah 

Hukum bacaan 
mad shilah 

VIII / 2 Disajikan ayat Al-Qur’an yang 
mengandung bacaan mad silah 
thawilah, Peserta didik dapat 
menunjukkan ciri-ciri hukum 
bacaan tersebut dengan tepat 

L 2 

Menentukan contoh 
bacaan mad badal, 

Hukum bacaan 
mad badal, 

Disajikan  Qs.  Al-Ashr ayat 3, 
peserta didik dapat menentukan 
contoh bacaan mad badal dengan 
tepat 

L 2 

Menentukan hukum 
bacaan mad farqi 

Hukum bacaan 
mad farqi 

Disajikan beberapa ayat Al-Qur’an, 
peserta didik dapat menentukan 
hukum bacaan mad farqi dengan 
tepat 

L 2 

Menentukan hukum 
mad badal, dan 
mad tamkin 

Mad badal, mad 
tamkin, 

Disajikan tabel tentang beberapa 
ayat Al-Qur’an dan hukum 
bacaannya, peserta didik dapat 
menentukan hukum mad badal dan 
mad tamkin dengan tepat 

L2 

11 3.5 Menganalisis isi 
kandungan Q.S. al- 
A’la (87): 14-19, Q.S. 
al-Qashash (28): 77 
dan Q.S. Ali Imran (3): 
148 tentang adanya 
hubungan kehidupan 
dunia dan akhirat 

Menerjemahkan 
Q.S. al-A’la (87): 
14-19, 

Q.S. al-A’la (87): 
14-19, 

Disajikan Q.S. al-A’la (87) ayat 16, 
peserta didik dapat menerjemahkan 
ayat tersebut dengan tepat 

L 1 

 Menganalisis 
kandungan Q.S. al- 
Qashash (28): 77 

Q.S. al-Qashash 
(28): 77 

 Disajikan beberapa kandungan 
ayat Al-Qur’an, peserta didik dapat 
menganalisis kandungan Q.S. al- 
Qashash (28): 77 dengan tepat 

L 3 

Menganalisis 
kandungan Q.S. al- 
Qashash (28): 77 

Q.S. al-A’la (87): 
14-19, Q.S. al- 
Qashash     (28): 
77 dan Q.S. Ali 

Disajikan beberapa contoh perilaku 
keseimbangan kehidupan dunia 
dan akhirat, peserta didik dapat 
menunjukkan perilaku yang sesuai 

L 3 



 

 

   Imran (3): 148 
tentang  adanya 
hubungan 
kehidupan 
dunia dan 
akhirat 

 dengan Q.S. al-Qashash: 77 
dengan tepat 

 

12 3.6 Memahami isi 
kandungan hadis 
riwayat Muslim dari 

  َ       ُ      َ   َ   َ  
hari
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 اهَ   
،يدَ   اعَ   مَ  

ا لَ   عَ   جَ   اوَ   
 

  َ
ايَ   ح  ل

   َ
 ة

Menentukan 
terjemahan hadis 
riwayat Muslim dari 
Abu Hurairah 

Hadis riwayat 
Muslim dari Abu 
Hurairah 

Disajikan hadis riwayat Muslim dari 
Abu Hurairah, peserta didik dapat 
menerjemahkan lafadz bergaris 
bawah dengan tepat 

L 1 

Menentukan 
terjemahan hadis 
riwayat Muslim dari 
Mustaurid  bin 
Syaddad 

Hadis riwayat 
Muslim dari 
Mustaurid bin 
Syaddad 

Disajikan terjemahan hadis riwayat 
Muslim dari Mustaurid bin Syaddad, 
peserta didik dapat menentukan 
lafadz dari terjemahan hadis yang 
bergaris bawah dengan benar 

L 1 

Menganalisis hadis 
riwayat Muslim dari 
Mustaurid bin 
Syaddad 

Disajikan matan hadis dan 
terjemahannya, peserta didik dapat 
menganalisis sikap seseorang yang 
sesuai dengan hadis tersebut 
dengan tepat 

L 3 
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 (ملسم هاور) رَ  ˛ ش
dan hadis riwayat 
Muslim  dari 
Mustaurid bin 
Syaddad 
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tentang hubungan 
kehidupan dunia dan 
akhirat hadis 

13 3.1 Memahami ketentuan 

hukum    bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi, 
mutsaqqal kilmi, mad 

lazim mutsaqqal harfi, 

dan mad lazim 

mukhaffaf harfi 

Menentukan hukum 

bacaan mad lazim 
mukhaffaf kilmi 

Hukum Bacaan 

Mad Lazim 

IX/1 Disajikan ayat-ayat al-Qur’an 

peserta didik dapat menentukan 
hukum bacaan mad lazim 
mukhaffaf kilmi dengan tepat 

L2 

Menentukan hukum 

bacaan mad lazim 
mutsaqqal kilmi 

Hukum Bacaan 

Mad Lazim 

Disajikan tabel ayat-ayat al-Qur’an 

dan hukum bacaan mad lazim 
peserta didik dapat menentukan hukum bacaan mad lazim 
mutsaqqal kilmi dan ayat dengan 
tepat 

L2 



 

Menentukan hukum 

bacaan mad lazim 

mutsaqqal harfi 

Disajikan ayat-ayat al-Qur’an 

peserta didik dapat menentukan 

hukum bacaan mad lazim 

mutsaqqal harfi dengan tepat 

L2 

Menentukan hukum 

bacaan mad lazim 

Disajikan tabel ayat-ayat al-Qur’an 

dan hukum bacaan mad lazim 

L2 



 

 

  mukhaffaf harfi   peserta didik dapat menentukan 
hukum bacaan mad lazim 
mukhaffaf harfi dan ayat dengan 
tepat 

 

14 3.2   Memahami isi 
kandungan Q.S. al- 
Muthaffifin (83): 1-17, 
Q.S. al-An’am (6):152 
tentang jujur dalam 
muamalah 

Mengartikan QS. al- 
Muthaffifin (83): 15 

QS. al- 
Muthaffifin (83): 
1-17 

Disajikan surah al-Muthaffifin ayat 
15 peserta didik dapat mengartikan 
ayat tersebut dengan tepat 

L1 

Menganalisa isi 
kandungan QS. al- 
Muthaffifin (83): 7-9 

QS. al-An’am 
(6):152 

IX/1 Disajikan surah al-Muthaffifin ayat 
7-9 peserta didik dapat 
menganalisa kandungan dari ayat 
tersebut dengan tepat 

L3 

Mengartikan QS. al- 
An’am (6):152 

Disajikan surah al-An’am peserta 
didik dapat mengartikan ayat 
tersebut dengan tepat 

L1 

Menganalisis isi 
kandungan QS. al- 
An’am (6):152 

Disajikan surah al-An’am: 152 
peserta didik dapat menganalisis 
kandungan lafadz yang bergaris 
bawah dengan tepat 

L3 

Menentukan 
keterkaitan perilaku 
jujur dengan surah 
al-An’am: 152 

Disajikan beberapa contoh perilaku 
jujur peserta didik dapat 
menentukan keterkaitan dengan 
surah al-An’am: 152 dengan tepat 

L3 

15 3.3 Menganalisis isi 
kandungan hadis 
riwayat Baihaqi dari 
Ibnu Abbas 

ا نَ   عَ  
نَ   بَ   

َ   ع      ابَ 

س   
    

لَ   اق
    

 لَ   اق
لَُ  وسَُ  رَ  

    
 هلال ىلص َ َ لالَ   

 هيلع

عَ   م    اي     ملسو
   َ

 رَ   ش

َ   لا َ   تَُ  رَ   اجَ 

Menentukan 
pasangan kata dan 
arti dari hadis 
riwayat Baihaqi dari 
Ibnu Abbas 

Hadis riwayat 
Baihaqi dari Ibnu 
Abbas 

Disajikan tabel tentang matan hadis 
riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas 
dan artinya peserta didik dapat 
menentukan pasangan kata dan 
artinya dengan tepat 

L1 

Menghubungkan 
hadis   riwayat 
Baihaqi dari Ibnu 
Abbas  dengan 
perilaku curang 

Disajikan beberapa contoh perilaku 
curang peserta didik dapat 
menghubungkan perilaku tersebut 
dengan hadis riwayat Baihaqi dari 
Ibnu Abbas dengan tepat 

L3 
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dan hadis riwayat 
Tirmidzi dari Hasan 
bin Ali 
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ا
   َ
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   َ
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 هاور)     ة

 (ىذمرتلا

tentang jujur dalam 
muamalah 

Menganalisis sikap 
yang tidak sesuai 
dengan hadis 
riwayat Baihaqi dari 
Ibnu Abbas 

  Disajikan beberapa perilaku penjual 
dalam jual beli online peserta didik 
dapat menganalisis sikap yang 
tidak sesuai dengan hadis riwayat 
Baihaqi dari Ibnu Abbas dengan 
tepat 

L3 

Mengartikan lafadz 
hadis riwayat 
Tirmidzi dari Hasan 
bin Ali 

Kandungan 
hadis riwayat 
Tirmidzi  dari 
Hasan bin Ali 

 Disajikan matan hadis riwayat 
Tirmidzi dari Hasan bin Ali peserta 
didik dapat mengartikan lafadz 
hadis yang bergaris bawah dengan 
tepat 

L1 

Menganalisis sikap 
yang sesuai dengan 
hadis riwayat 
Tirmidzi dari Hasan 
bin Ali 

Disajikan beberapa contoh perilaku 
tentang sikap jujur dan tidak jujur 
dalam jual beli peserta didik dapat 
menganalisis sikap yang sesuai 
dengan hadis riwayat Tirmidzi dari 
Hasan bin Ali dengan tepat 

L3 

16 3.4 Memahami ketentuan 
bacaan gharib dalam 
(Imalah, Isymam, 
Tashil, Naql, 
Mad/Qashr) dalam Al- 
Qur`an 

Menentukan hukum 
bacaan imalah 
dalam Al-Qur’an 

Hukum bacaan 
gharib  dalam 
(Imalah, 
Isymam, Tashil, 
Naql, 
Mad/Qashr) 
dalam Al-Qur`an 

IX/2 Disajikan  ayat-ayat  al-Qur’an 
peserta didik dapat menentukan 
hukum bacaan imalah dengan tepat 

L2 

Menentukan 
pasangan   hukum 
bacaan  isymam 
dengan ayat Al- 
Qur’an 

Disajikan tabel hukum bacaan 
gharib dan ayat al-Qur’an peserta 
didik dapat menentukan pasangan 
hukum bacaan isymam dengan 
tepat 

L1 



 

Menentukan cara 
membaca bacaan 
tashil dalam Al- 
Qur’an 

Hukum bacaan 
gharib  dalam 
(Imalah, 
Isymam, Tashil, 
Naql, 
Mad/Qashr) 

IX/2 Disajikan beberapa cara membaca 
bacaan gharib peserta didik dapat 
menentukan cara membaca bacaan 
tashil dengan tepat 

L2 

Menentukan 
pengertian hukum 

Disajikan beberapa pengertian 
hukum bacaan gharib peserta didik 

L1 



 

 

  bacaan naql dalam 
Al-Qur’an 

dalam Al-Qur`an  dapat menentukan pengertian dari 
hukum bacaan naql dengan tepat 

 

Menentukan hukum 
bacaan naql 

Disajikan  ayat-ayat  Al-Qur’an 
peserta didik dapat menentukan 
hukum bacaan naql dengan tepat 

L2 

Menentukan hukum 
bacaan qasr dalam 
Al-Qur’an 

Disajikan ayat-ayat Al-Qur’an, 
peserta didik dapat menentukan 
hukum bacaan qasr dengan tepat 

L2 

17 3.3 Memahami isi 

kandungan Q.S. 

‘Abasa (80):1-10 dan 

Q.S. al-Mujadilah (58): 

11 tentang menuntut 

ilmu 

Menentukan 
pasangan ayat Q.S. 
‘Abasa (80):1-4 
dengan 
terjemahnya 

Q.S. ‘Abasa 
(80):1-10  dan 
Q.S. al- 
Mujadilah (58): 
11 tentang 
menuntut ilmu 

Disajikan tabel surah ‘Abasa: 1-4 
dan terjemahnya peserta didik 
dapat menentukan pasangan 
dengan tepat 

L1 

Menganalisis 
hubungan sikap adil 
dengan Q.S. ‘Abasa 
(80): 5-7 

Disajikan narasi tentang perilaku 
adil sebagai guru dan surah ‘Abasa 
5-7 peserta didik dapat 
menganalisis hubungan dari narasi 
dan surah tersebut dengan tepat 

L3 

Mengartikan Q.S. 
al-Mujadilah (58): 
11 

Kandungan Q.S. 
‘Abasa (80):1-10 
dan Q.S.  al- 
Mujadilah (58): 
11 tentang men 

 Disajikan surah al-Mujadilah (58): 
11, peserta didik dapat mengartikan 
lafadz yang bergaris bawah dengan 
tepat 

L1 

Menganalisis 
kandungan Q.S. al- 
Mujadilah (58): 11 

Disajikan beberapa kandungan ayat 
dalam Al-Qur’an, peserta didik 
dapat    menganalisis    kandungan 
surah al-Mujadilah: 11 dengan tepat 

L3 

Menganalisis adab 
yang sesuai dengan 
surah al-Mujadilah: 
11 dengan tepat 

Disajikan beberapa adab dalam 
majelis, peserta didik dapat 
menganalisis adab yang sesuai 
dengan surah al-Mujadilah: 11 
dengan tepat 

L3 

18 3.6 Menganalisis isi 
kandungan hadis 

Menentukan 
pasangan matan 
hadis riwayat 

Hadis riwayat 
Muslim dari Abu 
Hurairah dan 

Disajikan tabel matan hadis riwayat 
Muslim dari Abu Hurairah  dan 
artinya,  peserta  didik dapat 

L1 
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 ( ملسم هاور)

dan hadis riwayat 
Ibnu Majah dari 
Safwan bin ‘Assal al- 
Muradi 
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ا
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وسَُ  ر    ت ُ  عَ  
   
 ىلص َ َ لالَ   

 ملسو هيلع هلال

Muslim dari Abu 
Hurairah dengan 
artinya 

  menentukan pasangan kata dan 
artinya dengan tepat 

 

Menganalisis 
keutamaan 
menuntut ilmu yang 
sesuai dengan 
hadis  riwayat 
Muslim dari Abu 
Hurairah 

Disajikan beberapa keutamaan 
menuntut ilmu, peserta didik dapat 
menganalisis keutamaan yang 
sesuai dengan hadis riwayat 
Muslim dari Abu Hurairah dengan 
tepat 

L3 

Menentukan lafadz 
hadis riwayat Ibnu 
Majah dari Safwan 
bin ‘Assal al-Muradi 
yang sesuai dengan 
narasi 

Hadis riwayat 
Muslim dari Abu 
Hurairah dan 

Disajikan matan hadis riwayat Ibnu 
Majah dari Safwan bin ‘Assal al- 
Muradi peserta didik dapat 
menentukan arti lafadz bergaris 
bawah dengan tepat 

L1 

Mengartikan matan 
hadis riwayat Ibnu 
Majah dari Safwan 
bin ‘Assal al-Muradi 

Hadis riwayat 
Ibnu Majah dari 
Safwan bin 
‘Assal al-Muradi 

Disajikan matan hadis riwayat Ibnu 
Majah dari Safwan bin ‘Assal al- 
Muradi, peserta didik dapat 
mengartikan lafadz yang bergaris 
bawah dengan tepat 

L1 

Menganalisis 
keutamaan 
menuntut ilmu 
dengan hadis 
riwayat Ibnu Majah 
dari Safwan bin 
‘Assal al-Muradi 

Disajikan beberapa keutamaan 
menuntut ilmu, peserta didik dapat 
menganalisis keutamaan yang 
sesuai dengan hadis riwayat 
Muslim dari Abu Hurairah 

L3 
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 (هجام نبا هاور)

tentang menuntut ilmu 



 

KISI-KISI UJIAN MADRASAH (UM) 
MATA PELAJARAN PAI DAN BAHASA ARAB TP. 2020/2021 

 

Mata Pelajaran : Akidah-Akhlak Jenjang : Madrasah Tsanawiyah (MTs) 
 

No Kompetensi Dasar IPK Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 
Kognitif 

1. 3.1 Memahami dasar, tujuan, 
bukti/dalil akidah Islam dan 
manfaat mempelajarinya 

Menentukan 
manfaat 
mempelajari 
akidah Islam 

Manfaat 
mempelajari 
akidah Islam 

VII/1 Disajikan tabel , peserta didik 
dapat menentukan manfaat 
mempelajari akidah Islam 
dalam beribadah dengan 
benar 

L1 

2. 3.2 Menganalisis   sifat-sifat 
wajib, mustahil dan jaiz 
Allah Swt. beserta bukti/dalil 
naqli dan aqlinya 

Menganalisis 
wajib Allah 

sifat Sifat 
Allah 

wajib VII/1 Disajikan narasi tentang 
fenomena alam, peserta didik 
dapat menganalisis salah 
satu sifat wajib bagi Allah 
Swt. dengan benar 

L3 

3. 3.3 Menganalisis konsep, dalil 
. dan darnpak positif taubat, 

taat, istiqamah, dan ikhlas 

Menganalisis 
dampak 
taubat, 
istiqamah, 
ikhlas 

 

postif 
taat, 
dan 

Dampak positif 
sifat akhlak 
terpuji 

VII/1 Disajikan kisah/narasi, 
peserta didik dapat 
menganalisis dampak positif 
akhlak terpuji kepada Allah 
yang sesuai dengan benar 

L3 

4. 3.4   Menerapkan    adab     dan 
. fadlilah sholat dan dzikir 

(Istighfar, Shalawat dan Laa 
ilaaha illallaah) 

Menerapkan 
shalat 

adab Adab shalat VII/1 Disajikan pernyataan tentang 
tata cara shalat, peserta didik 
dapat menentukan adab 
shalat dan dzikir dengan 
benar 

L2 

5. 3.5   Menganalisis kisah 
keteladanan Nabi Sulaiman 
a.s 

Menganalisis kisah 
keteladanan Nabi 
Sulaiman a.s. 

Kisah nabi 
Sulaiman a.s. 

VII/1 Disajikan narasi kisah nabi 
Sulaiman a.s., peserta didik 
dapat menganalisis kisah 
keteladanan Nabi Sulaiman 
dengan benar 

L2 

6. 3.6. Memahami dua belas al 
Asma' ul Husna (al-Aziiz„al- 

Menunjukkan salah 
satu dalil al-asma 

Dalil Asma' ul 
Husna (al- 

VII/2 Disajikan 
peserta 

ayat 
didik 

al-Qur’an, 
dapat 

L1 



 

 

No Kompetensi Dasar IPK Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 
Kognitif 

 Bashiith, al-Ghanii, ar-Ra'uuf, 
al-Barr, al-lFattaah, al-`Adl„ 
al-Hayyu, al-Qayyuum, al- 
Lathiif) 

al-husna(al- 
Aziiz„al-Bashiith, 
al-Ghanii, ar- 
Ra'uuf, al-Barr, al- 
lFattaah, al-`Adl„ al-
Hayyu, al- 
Qayyuum, al- 
Lathiif). 

Aziiz„al- 
Bashiith, al- 

Ghanii, ar- 
Ra'uuf, al- 
Barr, al- 
lFattaah, al- 
`Adl„ al-Hayyu, 
al-Qayyuum, 
al-Lathiif) 

 Menunjukkan salah satu al- 
asma al- husna (al-Aziiz„al- 
Bashiith, al-Ghanii, ar-Ra'uuf, 
al-Barr, al-lFattaah, al-`Adl„ al-
Hayyu, al-Qayyuum, al- 
Lathiif) yang terkandung di 
dalamnya dengan benar. 

 

Menganalisis bukti 
bahwa Allah 
memiliki salah satu 
asma' ul Husna (al- 
Aziiz„al-Bashiith, 
al-Ghanii, ar- 
Ra'uuf, al-Barr, al- 
lFattaah, al-`Adl„ al-
Hayyu, al- 
Qayyuum, al- 
Lathiif) 

Al Asma'   ul 
Husna (al- 
Aziiz„al- 
Bashiith,  al- 

Ghanii, ar- 
Ra'uuf, al- 
Barr, al- 
lFattaah, al- 
`Adl„ al-Hayyu, 
al-Qayyuum, 
al-Lathiif) 

VII/2 Disajikan narasi tentang 
fenomena alam, peserta didik 
dapat menganalisis bukti 
bahwa Allah Swt. memiliki 
salah satu al-asma al-husna 
(al-Aziiz„al-Bashiith,  al- 
Ghanii, ar-Ra'uuf, al-Barr, al- 
lFattaah, al-`Adl„ al-Hayyu, 
al-Qayyuum, al-Lathiif) 
dengan benar. 

L3 

7. 3.7 Menganalisis tugas   dan 
sifat malaikat Allah Swt. 
serta makhluk gaib lainnya 
(jin, iblis, dan setan) 

Menentukan 
sifat jin 

sifat- Sifat-sifat 
malaikat serta 
makhluk 
lainnya (jin, 
iblis, dan 
setan) 

VII/2 Disajikan tabel, peserta didik 
dapat menentukan sifat-sifat 
jin dengan benar 

L2 

8. 3.8 Memahami pengertian, dalil, 
ciri-ciri dan dampak negatif 

sifat riya dan 
nifaq 

Menentukan 
macam-macam 
nifak 

Macam- 
macam Nifak 

VII/2 Disajikan contoh, peserta 
didik dapat menentukan 

macam-macam nifak dengan 
benar. 

L1 

9. 3.9 Menerapkan adab Menunjukan Adab VII/2 Disajikan beberapa L2 



 

 

No Kompetensi Dasar IPK Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 
Kognitif 

 membaca al-Qur'an dan 
adab berdoa 

perilaku adab 
membaca  al- 
Qur'an 

Membaca al- 
Qur’an 

 pernyataan, peserta didik 
dapat menunjukan perilaku 
adab membaca al-Qur’an 
dengan benar. 

 

10. 3.1 Memahami sejarah, hakikat, 

dan keistimewaan al-Qur'an 

Menentukan salah 
satu isi pokok 
kandungan al- 
Qur’an 

Isi pokok 
Kandungan al- 
Quran 

VIII/1 Disajikan narasi, peserta didik 
dapat menentukan salah satu 
isi pokok kandungan al- 
Qur’an dengan benar. 

L1 

Menganalisis 
keistimewaan al- 
Qur’an 

Keistimewaan 
al-Quran 

VIII/1 Disajikan narasi/kisah, 
peserta didik dapat 
menganalisis salah satu 
keistimewaan al-Qur’an 
dengan benar. 

L3 

11. 3.2 Menganalisis pengertian, 

contoh dan hikmah mukjizat 

serta kejadian luar biasa 

lainnya (karamah, maunah, 

dan irhas) 

Menganalisis 
macam-macam 
mukjizat 

Macam- 
macam 
mukjizat 

VIII/1 Disajikan contoh mukjizat, 
peserta didik dapat 
menganalisis salah satu 
macam mukjizat dengan 
benar 

L3 

Menunjukkan salah 
satu pengertian 
(karamah, 
maunah, dan irhas) 

Pengertian 
(karamah, 
maunah, dan 
irhas) 

VIII/1 Disajikan contoh peristiwa, 
peserta didik dapat 
menunjukkan salah satu 
pengertian (karamah, 
maunah, dan irhas) dengan 
benar. 

L1 

12. 3.3. Menganalisis pengertian, 
dalil, contoh, dan dampak 
positif sifat ikhtiyar, tawakal, 
qana'ah, sabar dan syukur 

Menunjukan salah 
satu pengertian 
sifat (ikhtiyar, 
tawakal, qana'ah, 
sabar dan syukur) 

Pengertian 
sifat (ikhtiyar, 
tawakal, 
qana'ah, sabar 
dan  syukur) 
dengan benar. 

VIII/1 Disajikan narasi, peserta didik 
dapat menunjukan salah satu 
pengertian sifat (ikhtiyar, 
tawakal, qana'ah, sabar dan 
syukur) dengan benar. 

L1 

Menentukan salah 
satu ciri perilaku 

Perilaku 
ikhtiyar, 

VIII/1 Disajikan  beberapa 
pernyataan, peserta didik 

L2 



 

 

No Kompetensi Dasar IPK Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 
Kognitif 

  ikhtiyar, tawakal, 
qana'ah, sabar dan 
syukur 

tawakal, 
qana'ah, sabar 
dan syukur 

 dapat menentukan salah satu 
ciri-ciri perilaku ikhtiyar, 
tawakal, qana'ah, sabar dan 
syukur dengan benar. 

 

Menganalisis 
perilaku akhlak 
terpuji ikhtiyar, 
tawakal, qana'ah, 
sabar dan syukur 

Akhlak terpuji 
ikhtiyar, 
tawakal, 
qana'ah, sabar 
dan syukur 

VIII/1 Disajikan contoh perilaku, 
peserta didik dapat 
menganalisis salah satu 
akhlak terpuji (ikhtiyar, 
tawakal, qana'ah, sabar dan 
syukur) dengan benar. 

L3 

13. 3.4.Memahami pengertian, dalil, 
contoh, dan dampak negatif 
sifat ananiah, putus asa, 
gadab, dan tamak VIII/1 

Menentukan salah 
satu pengertian 
sifat ananiah, 
putus asa, gadab, 
dan tamak 

Pengertian 
sifat ananiah, 
putus  asa, 
gadab, dan 
tamak 

VIII/1 Disajikan contoh perilaku, 
peserta didik dapat 
menentukan salah satu 
pengertian sifat ananiah, 
putus asa, gadab, dan tamak 
dengan benar. 

L1 

Menentukan cara 
menghindari putus 
asa 

Cara 
menghindari 
putus asa 

VIII/1 Disajikan narasi peserta didik 
dapat menentukan cara 
menghindari putus asa 
dengan benar. 

L2 

Menganalisis 
dampak negatif 
akhlak tercela 
ananiah 

Dampak 
negatif akhlak 
tercela 
ananiah 

VIII/1 
Disajikan contoh kasus, 
peserta didik dapat 
menganalisis dampak negatif 
akhlak tercela ananiah 
dengan benar. 

L3 

14. 3.5. Menerapkan adab kepada 
orang tua dan guru beserta 
dalilnya 

Menentukan dalil 
adab kepada orang 
tua 

Dalil Adab 
kepada orang 
tua 

VIII/1 Disajikan hadits/ayat al- 
Qur’an tentang adab kepada 
orang tua, peserta didik dapat 
menunjukkan salah satu adab 
kepada orang tua yang 
terkandung di dalamnya 
dengan benar. 

L2 



 

 

No Kompetensi Dasar IPK Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 
Kognitif 

  Menentukan salah 
satu adab kepada 
guru 

Adab kepada 
guru 

VIII/1 Disajikan teks cerita, peserta 
didik dapat menentukan salah 
satu adab kepada guru 
dengan benar. 

L1 

15. 3.7. Menganalisis sifat utama dan 
keteguhan rasul Ulul Azmi 

Mengidentifikasi 
ciri-ciri rasul ulul 
azmi 

Rasul Ulul 
Azmi 

VIII/2 Disajikan beberapa 
pernyataan, peserta didik 
dapat mengidentifikasi ciri-ciri 
rasul ulul azmi dengan benar. 

L2 

Menganalisis 
hikmah beriman 
kepada rasul Ulul 
Azmi  dalam 
kehidupan, 

Kisah rasul 
Ulul Azmi 

VIII/2 Disajikan kisah salah satu 
kisah rasul ulul azmi, peserta 
didik dapat menganalisis 
hikmah beriman kepada rasul 
Ulul Azmi dengan benar. 

L3 

16. 3.8. Memahami pengertian, dalil, 
contoh, dan dampak positif 
sifat husnuzan, tawadhu, 
tasammuh, dan ta'awun 

Menentukan 
pengertian 
tawadhu’ 

Pengertian 
tawadhu’ 

VIII/2 Disajikan narasi, peserta didik 
dapat menentukan 
pengertian tawadhu’ dengan 
benar. 

L1 

Menentukan 
perilaku yang 
mencerminkan 
sikap tasamuh 

Perilaku yang 
mencerminkan 
sikap tasamuh 

VIII/2 Disajikan narasi tentang 
perilaku kehidupan, peserta 
didik dapat menentukan 
Perilaku Yang Mencerminkan 
Sikap tasamuh dengan benar. 

L2 

Menentukan 
dampak positif sifat 
ta’awun 

Dampak positif 
sifat ta’awun 

VIII/2 Disajikan contoh perilaku, 
peserta  didik  dapat 

menentukan dampak positif 
sifat ta’awun dengan benar. 

L3 

17. 3.9. Memahami pengertian, dalil, 
contoh dan dampak negatif 
sifat hasad, dendam, gibah, 
fitnah, dan namimah 

Menentukan 
pengertian gibah 

Pengertian 
gibah 

VIII/2 Disajikan narasi, peserta didik 
dapat menentukan pengertian 
gibah dengan benar. 

L1 

Menentukan ciri- 
ciri hasad 

Ciri - ciri 
hasad 

VIII/2 Disajikan pernyatan- 
pernyataan peserta  didik 
dapat menentukan ciri-ciri 

L2 



 

 

No Kompetensi Dasar IPK Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 
Kognitif 

     hasad dengan benar.  

18. 3.1   Menganalisis kisah 
keteladanan sahabat Abu 
Bakar r.a. 

Menganalisis kisah 
keteladanan 
sahabat Abu Bakar 
r.a. dengan 
fenomena 
kehidupan saat ini 

Kisah 
keteladanan 
sahabat Abu 
Bakar r.a 

VIII/2 Disajikan kisah Abu Bakar, 
peserta didik dapat 
menganalisis perilaku yang 
sesuai dengan kisah tersebut 
dengan benar. 

L3 

19. 3.1. Memahami hakekat, 
dalil/buktinya, tanda-tanda 
dan hikmah beriman kepada 
hari Akhir 

Menentukan salah 
satu golongan 
manusia dalam 
menganggapi hari 
aikhir 

Golongan 
manusia 
dalam 
menganggapi 
hari aikhir 

IX/1 Disajikan narasi peserta didik 
dapat menentukan salah satu 
golongan manusia dalam 
menganggapi hari aikhir 
dengan benar 

L1 

Menentukan dalil 
terjadinya hari 
akhir 

Dalil al-Qur’an 
tentang hari 
akhir 

IX/1 Disajikan ayat al-Quran, 
peserta didik dapat 
menentukan dalil tentang 
terjadinya hari kiamat dengan 
benar. 

L1 

Menentukan tanda- 
tanda besar 
terjadinya hari 
akhir 

Tanda-tanda 
besar hari 
akhir 

IX/1 Disajikan beberapa 
pernyataan, peserta didik 
dapat menentukan tanda- 
tanda besar hari akhir dengan 
benar. 

L2 

Menganalisis 
perilaku  yang 
mencerminkan 
beriman kepada 
hari akhir 

Perilaku yang 
mencerminkan 
beriman 
kepada  hari 
akhir 

IX/1 Disajikan tabel, peserta didik 
dapat menganalisis perilaku 
yang mencerminkan beriman 
kepada hari akhir dengan 
benar. 

L3 

20. 3.2. Memahami peristiwa- 
peristiwa alam gaib yang 
berhubungan dengan hari 
akhir (alam barzah, yaumul 
ba'ats, yaumul hisab, yaumul 

Menentukan 
pengertian alam 
alam barzah, 

Pengertian 
alam barzah 

IX/1 Disajikan narasi, peserta didik 
dapat menentukan 

pengertian alam barzah 
dengan benar 

L1 

Menentukan nama Nama- nama IX/1 Disajikan ayat al- Qur’an, L1 



 

 

No Kompetensi Dasar IPK Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 
Kognitif 

 mizan, yaumul jaza, shirat, 
surga, dan neraka) 

hari akhir yang 
terkandung di 
dalam ayat al- 
Qur’an 

hari akhir 
beserta 
dalilnya 

 peserta didik dapat 
menentukan nama hari akhir 
yang terkandung di dalamnya 
dengan benar. 

 

Menentukan 
tahapan-tahapan 
peristiwa hari akhir 
(alam barzah, 

yaumul         ba'ats, 
yaumul          hisab, 
yaumul mizan, 
yaumul jaza, shirat, 

surga, dan neraka) 

Peristiwa yang 
berhubungan 
dengan   haria 
akhir  (alam 
barzah, 
yaumul ba'ats, 
yaumul hisab, 
yaumul mizan, 
yaumul    jaza, 
shirat, surga, 
dan neraka) 

IX/1 Disajikan beberapa peristiwa 
hari akhir, peserta didik dapat 
menentukan tahapan-tahapan 
peristiwa hari dengan benar. 

L2 

Menentukan 
pengertian yaumul 
ba'ats 

Peristiwa yang 
berhubungan 
dengan   haria 
akhir  (alam 
barzah, 
yaumul ba'ats, 
yaumul hisab, 
yaumul mizan, 
yaumul    jaza, 
shirat, surga, 
dan neraka) 

IX/1 Disajikan narasi, peserta didik 
dapat menentukan pengertian 
yaumul ba'ats dengan benar. 

L2 

21. 3.3. Menganalisis pengertian, 
contoh, dan dampak positif 
menuntut ilmu, kerja keras, 
kreatif, produktif dan inovatif 

Menentukan 
pengertian ayat 
kauniyah 

Pengertian 
ayat kauniyah 

IX/1 Disajikan narasi, peserta didik 
dapat menentukan pengertian 
ayat-ayat kauniyah dengan 
benar. 

L1 

Menganalisis 
perilaku orang 

Perilaku orang 
yang berilmu 

IX/1 Disajikan kisah, peserta didik 
dapat menganalisis perilaku 

L3 



 

 

No Kompetensi Dasar IPK Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 
Kognitif 

  yang berilmu   orang yang berilmu dengan 
benar. 

 

Menganalisis cara 
membiasakan diri 
memiliki sikap 
kreatif 

Cara 
membiasakan 
diri menuntut 
ilmu,   kerja 
keras, kreatif, 
produktif  dan 
inovatif 

IX/1 Disajikan contoh perilaku 
kehidupan, peserta didik 
dapat menganalisis cara 
membiasakan diri bersifat 
kreatif dengan benar. 

L3 

Menganalisis 
golongan manusia 
dalam hal ilmu 
menurut  imam al 
Ghozali 

Golongan 
manusia 
dalam hal ilmu 
menurut imam 
al Ghozali 

IX/1 Disajikan narasi tentang 
golongan manusia dalam hal 
ilmu, peserta didik dapat 
menganalisis salah satu 
golongan manusia dalam hal 
ilmu menurut imam al Ghozali 
dengan benar. 

L3 

22. 
. 

3.4. Menerapkan adab bergaul 
dengan saudara, teman dan 
tetangga 

Menentukan adab 
bergaul dengan 
saudara 

Adab bergaul 
dengan 
saudara 

IX/1 Disajikan cerita, peserta didik 
dapat menentukan salah satu 
adab bergaul dengan saudara 
dengan benar. 

L1 

Menentukan adab 
bergaul dengan 
teman 

Adab bergaul 
dengan teman 

IX/1 Disajikan pernyataan, peserta 
didik dapat menentukan adab 
bergaul dengan teman 
dengan benar. 

L2 

Menunjukan dalil 
adab bergaul 
dengan tetangga 

Dalil Adab 
bergaul 
dengan 
tetangga 

IX/1 Disajikan hadits, peserta didik 
dapat menentukan adab 
bergaul yang sesuai dengan 
hadits tersebut dengan 
benar. 

L2 

Menganalisis 
perilaku adab 
bergaul dengan 

Adab bergaul 
dengan 
tetangga 

IX/1 Disajikan contoh kasus, 
peserta didik  dapat 
menentukan  adab bergaul 

L3 



 

 

No Kompetensi Dasar IPK Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 
Kognitif 

  tetangga   dengan tetangga secara 
tepat. 

 

23. 3.5. Menganalisis kisah 
keteladanan sahabat Umar 
bin Khattab r.a. dan Aisyah 
r.a. 

Menganalisis 
perilaku  yang 
meneladani Umar 
bin Khattab 

Kisah Umar 
bin Khattab 
r.a. 

IX/1 Disajikan kisah Umar bin 
Khattab, peserta didik dapat 
menentukan perilaku yang 
meneladani Umar bin Khattab 
secara tepat. 

L3 

Menganalisis 
perilaku yang 
meneladani Aisyah 
r.a. 

Kisah Aisyah 
yang cerdas 

IX/1 Disajikan kisah, peserta didik 
dapat menentukan perilaku 
yang meneladani Aisyah r.a. 
dengan benar. 

L3 

24 3.6. Menganalisis pengertian, 
dalil/ bukti, macam-macam, 
dan hikmah beriman kepada 
qadla' dan qadar 

Menentukan 
pengertian qada 
berdasarkan dalil 
al-Qur’an 

Dali al qur’an 
tentang arti 
qada menurut 
al-Qur’an 

IX/2 Disajikan ayat al-Qur’an, 
peserta  didik  dapat 
menentukan salah satu arti 
qada dengan benar. 

L1 

Menentukan 
pengertian takdir 
mu’alaq 

Macam- 
macam takdir 

IX/2 Disajikan contoh perilaku, 
peserta didik dapat 
menentukan pengertian 
takdir mu’alaq 

L2 

Menentukan 
manfaat iman 
kepada qada dan 
qadar 

Manfaat iman 
kepada qada 
dan qadar 

IX/2 Disajikan pernyataan, peserta 
didik dapat menentukan 
manfaat iman kepada qada 
dan qadar 

L2 

Menganalisis 
perilaku  orang 
yang beriman 
kepada qada dan 
qadar 

Perilaku orang 
yang beriman 
kepada qada 
dan qadar 

IX/2 Disajikan narasi/kisah, 
peserta didik dapat 
menganalisis perilaku orang 
yang mencerminkan beriman 
kepada qada dan qadar 

L3 

25. 3.7. Menganalisis bentuk-bentuk 
perilaku menyimpang dalam 
pergaulan remaja (minuman 

Mengidentifikasi 
perilaku 
menyimpang 

Perilaku 
menyimpang 
dalam 

IX/2 Disajikan contoh kasus, 
peserta didik  dapat 
mengidentifikasi perilaku 

L1 



 

 

No Kompetensi Dasar IPK Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 
Kognitif 

 keras, judi, pacaran dan 
tawuran) 

dalam pergaulan 
remaja 

pergaulan 
remaja 

 menyimpang  dalam 
pergaulan remaja dengan 
benar. 

 

Menentukan 
penyebab perilaku 
menyimpang 
dalam pergaulan 
remaja 

Penyebab 
perilaku 
menyimpang 
dalm 
pergaulan 
remaja 

IX/2 Disajikan contoh kasus, 
peserta didik dapat 
menentukan penyebab 
perilaku menyimpang dalam 
pergaulan remaja dengan 
benar. 

L2 

Menganalisis 
dampak  negatif 
perilaku 
menyimpang 
dalam pergaulan 
remaja 

Dampak 
negatif 
perilaku 
menyimpang 

IX/2 Disajikan contoh kasus, 
peserta didik dapat 
menganalisisi dampak negatif 
perilaku menyimpang dalam 
pergaulan remaja dengan 
benar 

L3 

26. 
. 

3.8. Menerapkan adab berjalan, 
makan dan minum serta 
berpakaian 

Menunjukan dalil al 
Qur’an tentang 
adab berjalan 

Dalil al-Qur’an 
adab berjalan 

IX/2 Disajikan ayat al-Qur’an, 
peserta didik dapat 
menunjukan adab berjalan 
yang sesuai dengan 
kandungan ayat dengan 
benar 

L1 

Menentukan adab 
makan dan minum 

Adab makan 
dan minum 

IX/2 Disajikan beberapa 
pernyataan peserta didik 
dapat menentukan adab 
makan dan minum dengan 
benar. 

L2 

Menentukan dalil 
al-Qur’an tentang 
adab berpakaian 

Dalil Adab 
berpakaian 

IX/2 Disajikan ayat al-Qur’an, 
peserta didik dapat 
menentukan adab berpakaian 
yang sesuai dengan 
kandungan ayat tersebut 
dengan benar. 

L1 



 

 

No Kompetensi Dasar IPK Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 
Kognitif 

27 3.9..Menganalisis sikap dan 
keteladanan sahabat Usman 
bin Affan r.a, dan Ali bin Abi 
Thalib karromallahu wajhah 

Menentukan 
perilaku  yang 
meneladani Usman 
bin Affan r.a dalam 
kehidupan sehari- 
hari 

Kisah 
Keteladanan 
Usman 

IX/2 Disajikan kisah Usman bin 
Affan, peserta didik dapat 
menentukan perilaku orang 
yang meneladani Usman bin 
Affan dalam kehidupan 
sehari-hari dengan benar. 

L2 

Menganalisis sifat 
keteladanan yang 
dimiliki sahabat Ali 
bin Abi Thalib 

Kisah 
Keteladanan 
Ali bin Abi 
Thalib 

IX/2 Disajikan kisah Ali bin Abi 
Thalib, peserta didik dapat 
menganalisis sifat 
keteladanan yang dimiliki 
sahabat Ali bin Abi Thalib 
dengan benar. 

L3 



 

KISI-KISI UJIAN MADRASAH (UM) 
MATA PELAJARAN PAI DAN BAHASA ARAB TP. 2020/2021 

 

Mata Pelajarann : FIKIH Jenjang : Madrasah Tsanawiyah (MTs) 
 

 
No 

Kompetensi 
Dasar 

IPK Materi Kelas/ 
Semester 

Indikator Soal Level 
Kognitif 

1 3.2 Menerapkan 
tatacara 
bersuci dari 
hadas dan 
najis 

Menerapkan tata 
cara bersuci dari 
hadas 

Wudhu VII/1 Disajikan ilustrasi tentang berwudhu, 
peserta didik dapat menentukan perilaku 
yang termasuk rukun wudhu dengan tepat 

L.2 

Menjelaskan urutan 
pelaksanaan 
tayamum 

Tayammum VII/1 Disajikan gambar tentang tata cara 
tayammum, peserta didik dapat 
menunjukan      urutan pelaksanaan 
tayammum dengan benar 

L1 

Menerapkan tata 
cara bersuci dari 
najis 

Najis VII/1 Disajikan ilustrasi tentang  najis 
mutawasithah, peserta  didik dapat 
menentukan cara bersuci dari najis 
mutawasithah ainiyah dengan tepat 

L2 

2 3.3 Menganalisis 
ketentuan 
shalat fardhu 
lima waktu 

Menerapkan syarat 
shalat fardhu lima 
waktu 

Shalat fardhu 
lima waktu 

VII/1 Disajikan beberapa pernyataan tentang 
syarat wajib dan syarat sah shalat fardhu 
lima waktu, peserta didik dapat 
menentukan syarat sah shalat fardhu lima 
waktu dengan tepat 

L2 

Menentukan rukun 
shalat 

Shalat fardhu 
lima waktu 

VII/1 Disajikan beberapa perilaku tentang rukun 
shalat, peserta didik dapat menentukan 
rukun fi’li dengan tepat 

L2 

Menilai perilaku yang 
dilakukan dalam 
pelaksanaan sunah 
ab’ad dan sunah 
haiat 

Sunnah shalat 
lima waktu 

VII/1 Disajikan ilustrasi tentang sunnah ab’ad 
dan haiat, peserta didik dapat menilai 
perilaku pelaksanaan sunnah ab’ad dan 
haiat dengan tepat 

L3 

3 3.4 Menganalisis 
ketentuan 
shalat 

Menganalisis 
perbuatan yang 
harus dilakukan oleh 

Shalat 
berjamaah 

VII/1 Disajikan ilustrasi tentang pelaksanaan 
shalat berjamaah, peserta  didik dapat 
menganalisis perbuatan yang harus 

L3 



 

 

 berjamaah makmum masbuk   dilakukan oleh makmum masbuk dengan 
tepat 

 

Menganalisis 
ketentuan masbuk 

Shalat 
berjamaah 

VII/1 Disajikan ilustrasi tentang pelaksanaan 
shalat berjamaah, peserta didik dapat 
menganalisis perbuatan yang harus 
dilakukan oleh makmum muwafik dan 
makmum masbuk dengan tepat 

L3 

4 3.6 Menganalisis 
ketentuan 
shalat Jum’at 

Menunjukkan dalil 
tentang pelaksanaan 
shalat Jum’at 

Shalat Jum’at VII/2 Disajikan  beberapa dalil,  peserta didik 
dapat menunjukkan dalil tentang 
pelaksanaan shalat Jum’at dengan tepat 

L1 

5 3.6 Memahami 
ketentuan 
shalat dalam 
berbagai 
keadaan 
tertentu 

Menganalisis tata 
cara shalat dalam 
keadaan sakit 

Shalat dalam 
keadaan sakit 

VII/2 Disajikan ilustrasi tentang shalat dalam 
keadaan darurat, peserta didik dapat 
menganalisis tata cara shalat dalam 
keadaan sakit dengan tepat 

L3 

6 3.1 Menerapkan 
tata cara 
sujud sahwi, 
tilawah dan 
syukur 

Menentukan sebab- 
sebab sujud 

Sujud Sahwi VIII/1 Disajikan ilustrasi tentang pelaksanaan 
shalat, peserta didik dapat menentukan 
sebab sujud sahwi dengan tepat 

L2 

Menentukan sebab- 
sebab sujud 

Sujud Syukur VIII/1 Disajikan beberapa pernyataan tentang 
sebab-sebab sujud, peserta didik dapat 
menentukan sebab sujud syukur dengan 
tepat 

L2 

Mengidentifikasi 
syarat-syarat sujud 

Sujud Syukur VIII/1 Disajikan tabel tentang syarat dan rukun 
sujud syukur, peserta didik dapat 
menunjukkan syarat sujud syukur dengan 
tepat 

L1 

Mengidentifikasi 
bacaan sujud 

Sujud Tilawah VIII/1 Disajikan beberapa bacaan sujud, peserta 
didik dapat menunjukkan bacaan sujud 
tilawah dengan tepat 

L1 

7 3.2 Menganalisis 
ketentuan 
pelaksanaan 
zakat 

Menjelaskan waktu 
waktu mengeluarkan 
zakat 

Zakat Fitrah VIII/1 Disajikan beberapa pernyataan tentang 
zakat fitrah, peserta didik  dapat 
menunjukkan waktu wajib mengeluarkan 
zakat fitrah dengan tepat 

L1 



 

 

  Menganalisis hukum 
mengeluarkan zakat 

Zakat fitrah VIII/1 Disajikan ilustrasi tentang zakat fitrah, 
peserta didik dapat menganalisis hukum 
mengeluarkan zakat fitrah dengan tepat 

L3 

Menentukan kadar 
zakat maal 

Zakat maal VIII/1 Disajikan ilustrasi tentang zakat emas, 
peserta didik dapat menentukan kadar 
zakat dengan tepat 

L1 

Menganalisis kadar 
zakat maal yang 
wajib dikeluarkan 

Zakat pertanian VIII/1 Disajikan ilustrasi tentang zakat pertanian, 
peserta didik dapat menganalisis kadar 
zakat pertanian yang wajib dikeluarkan 
dengan tepat 

L3 

8. 3.3 Menganalisis 
ketentuan 
pelaksanaan 
puasa 

Menjelaskan orang 
yang diperbolehkan 
untuk tidak berpuasa 

Puasa VIII/1 Disajikan QS. Al-Baqarah ayat 185, peserta 
didik dapat menunjukkan orang yang 
diperbolehkan untuk tidak berpuasa 
berdasarkan lafal yang digaris bawahi 
dengan tepat 

L1 

Menganalisis 
macam-macam 
puasa 

Macam-macam 
puasa 

VIII/1 Disajikan beberapa pernyataan tentang 
macam-macam puasa, peserta didik dapat 
menganalisis puasa sunnah dengan tepat 

L3 

Menganalisis 
ketentuan puasa 

Rukun puasa VIII/1 Disajikan ilustrasi tentang puasa, peserta 
didik menganalisis rukun puasa dengan 
tepat 

L3 

Menganalisis cara 
mengganti puasa 
Ramadhan 

cara mengganti 
puasa 
Ramadhan 

VIII/1 Disajikan ilustrasi tentang pelaksanaan 
puasa, peserta didik dapat menganalisis 
cara mengganti puasa Ramadhan dengan 
tepat 

L3 

9. 3.5 Menerapkan 
ketentuan 
sedekah, 
hibah dan 
hadiah 

Menerapkan 
ketentuan sedekah 

Sedekah VIII/2 Disajikan beberapa fenomena kehidupan 
tentang sedekah, peserta didik dapat 
menentukan contoh sedekah dengan tepat 

L2 

Mengidentifikasi 
perkara yang 
membatalkan 
sedekah 

Sedekah VIII/2 Disajikan beberapa perilaku manusia 
tentang sedekah, peserta didik dapat 
menunjukkan perkara yang membatalkan 
pahala sedekah dengan tepat 

L1 

10 3.6 Menganalisis 
ketentuan 

Mengidentifikasi 
larangan ibadah haji 

Haji VIII/2 Disajikan beberapa pernyataan tentang 
larangan ibadah haji, peserta didik dapat 

L1 



 

 

 pelaksanaan 
haji dan 
umroh 

   menunjukkan larangan khusus jamaah haji 
wanita dengan tepat 

 

Menerapkan macam- 
macam pelaksanaan 
haji 

Haji VIII/2 Disajikan beberapa ilustrasi tentang cara 
melaksanakan haji, peserta didik dapat 
menentukan pelaksanaan haji ifrad dengan 
tepat 

L2 

11 3.7 Menganalisis 
ketentuan 
halal dan 
haramnya 
makanan dan 
minuman 

Menilai sikap terkait 
mengkonsumsi 
minuman haram 

Makanan dan 
minuman halal 

VIII/2 Disajikan ilustrasi tentang minuman haram, 
peserta didik dapat menilai sikap terkait 
minuman haram sesuai dengan ilustrasi 
tersebut dengan tepat 

L3 

Mengklasifikasi jenis 
binatang yang 
diharamkan 
berdasarkan hadis 
Nabi Muhammad 
Saw. 

Makanan dan 
minuman halal 

VIII/2 Disajikan beberapa pernyataan tentang 
jenis-jenis binatang haram, peserta didik 
dapat mengklasifikasi jenis binatang yang 
diharamkan berdasarkan hadis Nabi 
Muhammad Saw. dengan tepat 

L2 

Menilai sikap yang 
harus dilakukan saat 
mengkonsumsi 
makanan  yang 
haram 

Makanan dan 
minuman halal 

VIII/2 Disajikan ilustrasi tentang makanan yang 
haram, peserta didik menilai sikap yang 
harus dilakukan saat mengkonsumsi 
makanan yang haram dalam keadaan 
darurat dengan tepat 

L3 

Memberikan contoh 
perilaku manusia 
berdasarkan QS. al- 
Baqarah ayat 173 

Makanan dan 
minuman halal 

VIII/2 Disajikan QS. al-Baqarah ayat 173, peserta 
didik dapat menentukan contoh perilaku 
manusia berdasarkan ayat tersebut dengan 
tepat 

L2 

12 3.1 Menerapkan 
ketentuan 
penyembelih 
an binatang 

Mengidentifikasi 
perkara yang 
dimakruhkan dalam 
menyembelih 

Penyembelihan IX/1 Disajikan beberapa pernyataan tentang 
penyembelihan, peserta didik  dapat 
mengidentifikasi perkara yang dimakruhkan 
dalam menyembelih dengan tepat 

L1 

Menjelaskan syarat 
penyembelihan 
binatang 

Penyembelihan IX/1 Disajikan beberapa pernyataan tentang 
penyembelihan, peserta didik dapat 
menunjukkan syarat binatang yang 
disembelih dengan tepat 

L1 



 

 

  Memberikan contoh 
perilaku 
penyembelihan 
berdasarkan  HR. 
Muslim 

Penyembelihan IX/1 Disajikan HR. Muslim tentang 
penyembelihan, peserta didik dapat 
menentukan contoh perilaku berdasarkan 
lafal yang digaris bawahi dengan tepat 

L2 

Menganalisis hasil 
pelaksanaan 
penyembelihan 
binatang 

Penyembelihan IX/1 Disajikan ilustrasi tentang pelaksanaan 
penyembelihan, peserta didik dapat 
menganalisis hasil pelaksanaan 
penyembelihan sesuai ilustrasi dengan 
tepat 

L3 

13 3.2 Menganalisis 
ketentuan 
kurban dan 
akikah 

Menjelaskan 
ketentuan kurban 

Kurban IX/1 Disajikan beberapa pernyataan tentang 
kurban, peserta didik dapat menunjukkan 
waktu berkurban dengan tepat 

L1 

Menganalisis hukum 
penyembelihan 
hewan kurban 

Kurban IX/1 Disajikan ilustrasi tentang kurban, peserta 
didik dapat menganalisis hukum 
penyembelihan hewan kurban dengan 
tepat 

L3 

Menentukan 
ketentuan akikah 

Akikah IX/1 Disajikan ilustrasi tentang akikah, peserta 
didik   dapat menentukan jumlah hewan 
akikah dengan tepat 

L2 

Menentukan 
perbedaan kurban 
dan akikah 

Akikah IX/1 Disajikan tabel tentang kurban dan akikah, 
peserta didik dapat menentukan perbedaan 
kurban dan akikah dengan tepat 

L1 

14 3.3 Menganalisis 
ketentuan 
jual beli, 
khiyar dan 
qirad 

Mengklasifikasi 
macam-macam jual 
beli 

Jual Beli IX/1 Disajikan tabel tentang jual beli, peserta 
didik dapat megklasifikasi jual beli yang 
terlarang dengan tepat 

L1 

Menentukan alasan 
sahnya jual beli 
online 

Jual Beli IX/1 Disajikan ilustrasi tentang jual beli online, 
peserta didik dapat menentukan alasan 
sahnya jual beli tersebut dengan tepat 

L2 

Menganalisis 
macam-macam jual 
beli 

Jual Beli IX/1 Disajikan ilustrasi tentang jual beli, peserta 
didik dapat menganalisis pernyataan yang 
benar terkait macam-macam jual beli 
sesuai ilustrasi tersebut dengan tepat 

L3 

Menentukan contoh Khiyar IX/1 Disajikan beberapa perilaku tentang khiyar, L2 



 

 

  khiyar   peserta didik dapat menentukan contoh 
khiyar majlis dengan tepat 

 

Mengidentifikasi 
macam-macam 
khiyar 

Khiyar IX/1 Disajikan ilustrasi tentang khiyar, peserta 
didik dapat menunjukkan khiyar ru’yah 
dengan tepat 

L1 

Menentukan jenis 
qirad 

Qirad IX/1 Disajikan beberapa perilaku tentang 
pelaksanaan qirad, peserta didik dapat 
menentukan jenis qirad modern dengan 
tepat 

L2 

15 3.4 Menganalisis 
larangan riba 

Menjelaskan macam- 
macam riba 

Riba IX/1 Disajikan ilustrasi tentang riba, peserta 
didik dapat menunjukkan riba qardi dengan 
tepat 

L1 

Menganalisis riba 
fadhli 

Riba IX/1 Disajikan ilustrasi tentang akad riba fadli, 
peserta didik dapat menganalisis hukum 
tukar menukar perhiasan sesuai ilustrasi 
dengan tepat 

L3 

Menentukan perilaku 
menghindari riba 

Riba IX/1 Disajikan beberapa perilaku manusia, 
peserta didik dapat menentukan perilaku 
menghindari riba dengan tepat 

L1 

16 3.5 Menerapkan 
ketentuan 
ariyah dan 
wadi’ah 

Menganalisis hukum 
aariyah 

Ariyah IX/1 Disajikan beberapa ilustrasi tentang 
ariyah, peserta didik dapat menganalisis 
hukum ariyah dengan tepat 

L3 

Mengidentifikasi 
syarat peminjam 

Ariyah IX/1 Disajikan beberapa penyataan tentang 
ariyah, peserta didik dapat menunjukkan 
syarat peminjam dengan tepat 

L1 

Menyimpulkan 
perbedaan macam- 
macam wadi’ah 

Wadi’ah IX/1 Disajikan narasi tentang wadi’ah, peserta 
didik dapat menyimpulkan perbedaan 
wadi’ah yad al amanah dan wadi’ah yad ad 
dhamanah dengan tepat 

L3 

Menganalisis hukum 
menerima wadi’ah 

Wadi’ah IX/1 Disajikan narasi tentang wadi’ah, peserta 
didik dapat menganalisis hukum menerima 
wadi’ah dengan tepat 

L3 

17 3.6 Menganalisis 
ketentuan 

Menganalisis hukum 
hutang piutang 

Hutang piutang XII/2 Disajikan ilustrasi tentang hutang piutang, 
peserta didik dapat menganalisis hukum 

L3 



 

 

 hutang 
piutang, 
gadai, dan 
hiwalah 

   hutang piutang dengan tepat  

Menentukan sikap 
yang harus dilakukan 
oleh penerima 
barang gadai dalam 
memanfaatkan 
barang gadai 

Gadai XII/2 Disajikan narasi tentang pemanfaatan 
barang gadai, peserta didik dapat 
menentukan sikap yang harus dilakukan 
oleh penerima barang gadai ketika 
penggadai tidak bisa melunasi hutangnya 
dengan tepat 

L2 

Menjelaskan akad 
hiwalah 

Hiwalah XII/2 Disajikan ilustrasi tentang akad hiwalah, 
peserta didik dapat menunjukkan jenis 
akad tersebut dengan tepat 

L1 

18 3.7 Menerapkan 
ketentuan 
sewa 
menyewa 
dan upah 

Memberikan contoh 
perilaku berdasarkan 
HR. Ibnu Majah 

Upah XII/2 Disajikan HR. Ibnu Majah tentang upah, 
peserta didik dapat menentukan contoh 
perilaku sesuai dengan hadis 

L2 

Menentukan 
kewajiban musta’jir 

Upah XII/2 Disajikan beberapa perilaku tentang ijarah, 
peserta didik dapat menentukan kewajiban 
musta’jir dengan tepat 

L1 

19 3.8 Menerapkan 
ketentuan 
pemulasaraa 
n jenazah: 
memandikan, 
mengafani, 
menyalatkan, 
menguburka 
n 

Menganalisis syarat 
jenazah yang wajib 
dimandikan 

Pemulasaraan 
jenazah 

XII/2 Disajikan ilustrasi tentang jenazah yang 
mengalami kecelakaan, peserta didik dapat 
menganalisis jenazah yang wajib 
dimandikan dengan tepat 

L3 

Mengurutkan tata 
cara menguburkan 
jenazah 

Pemulasaraan 
jenazah 

XII/2 Disajikan pernyataan tentang tata cara 
penguburan jenazah, peserta didik dapat 
mengurutkan tata cara menguburkan 
jenazah dengan tepat 

L2 

Mengurutkan rukun 
shalat jenazah 

Pemulasaraan 
jenazah 

XII/2 Disajikan pernyataan tentang rukun shalat 
jenazah, peserta didik dapat mengurutkan 
rukun shalat jenazah dengan tepat dengan 
tepat 

L2 

Menentukan bacaan 
takbir dalam shalat 
jenazah 

Pemulasaraan 
jenazah 

XII/2 Disajikan ilustrasi tentang pelaksanaan 
shalat jenazah, peserta didik dapat 
menentukan bacaan takbir kedua dalam 
shalat jenazah dengan tepat 

L1 



 

KISI-KISI UJIAN MADRASAH (UM) 
MATA PELAJARAN PAI DAN BAHASA ARAB TP. 2020/2021 

 

Mata Pelajaran : Sejarah Kebudayaan Islam Jenjang : Madrasah Tsanawiyah 
 

No Kompetensi Dasar IPK Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 
Kognitif 

1. 3.1 Menganalisis misi 
Nabi Muhammad 
Saw. sebagai rahmat 
bagi seluruh alam 
semesta 

Menentukan misi 
Nabi Muhammad 
Saw sebagai rahmat 
bagi seluruh alam 

Misi Nabi Muhammad 
SAW sebagai rahmat 
bagi seluruh alam 

VII/1 Disajikan narasi tentang dakwah 
Nabi Muhammad Saw. di kota 
Mekah, peserta didik dapat 
menentukan karakter dakwah Nabi 
Muhammad Saw. sebagai 
pembawa risalah dalam 
menciptakan masyarakat madani 
(maju) dengan tepat. 

L3 

2. 3.2   Menganalisis 
strategi dakwah Nabi 
Muhammad Saw. di 
Mekah 

Menganalisis dakwah 
sirriyah dan Jahr 
Nabi Muhammad 
Saw di Mekah 

Dakwah Nabi 
Muhammad SAW di 
Makkah 

VII/1 Disajikan ilustrasi kesuksesan 
dakwah Nabi Muhammad Saw. di 
Mekah, peserta didik dapat 
menetapkan kunci kesuksesan 
dakwah Nabi Muhammad Saw. 
dihubungkan dengan kegiatan 
pembelajaran daring selama masa 
pandemi dengan tepat 

L3 

3. 3.3 Menganalisis 
strategi dakwah 
Nabi Muhammad 
Saw. di Madinah 

Menerapkan strategi 
dakwah nabi 
Muhammad di 
Madinah 

Dakwah Nabi M 
uhammad Saw. di 
Madinah 

VII/1 Disajikan narasi tentang strategi 
dakwah Nabi Muhammad Saw. di 
Madinah, peserta didik dapat 
menerapkan dalam pergaulan 
sehari-hari denga tepat 

L2 

4. 3.4 Menganalisis sejarah 
Nabi Muhammad 
Saw. dalam 
membangun 
masyarakat melalui 

Mengidentifikasi 
bentuk-bentuk 
kegiatan ekonomi 
dan perdagangan 
sebagaimana yang 

Sejarah  Nabi 
Muhammad Saw. dalam 
membangun 
masyarakat melalui 
kegiatan ekonomi dan 

VII/1 Disajikan narasi tentang cara Nabi 
Muhammad Saw. membangun 
perekonomian masyarakat Madinah, 
peserta didik dapat 
mengkorelasikan bentuk-bentuk 

L3 



 

 

 kegiatan ekonomi diajarkan Nabi perdagangan  kegiatan ekonomi kreatif dalam 
masa pandemi covid-19 dengan 
tepat 

 

5. 3.5 Menganalisis 
berbagai kemajuan 
yang dicapai umat 
Islam pada masa 
Khulafaur Rasyidin 

Menganalisis prestasi 
khulafaur Rasyidin 

Menganalisis prestasi 
khulafaur Rasyidin 

VII/2 Disajikan narasi kebijakan 
Khulafaur Rasyidin, peserta didik 
dapat menentukan kebijakan 
khalifah Umar bin Khattab yang 
berkaitan dengan peningkatan 
fungsi Baitul Maal dengan tepat 

L1 

Menganalisis prestasi 
khulafaur Rasyidin 

Menganalisis prestasi 
khulafaur Rasyidin 

VII/2 Disajikan ilustrasi penyebaran Islam 
pada masa Khulafaur Rasyidin, 
peserta didik dapat menggambarkan 
prestasi Khalifah Usman bin Affan 
dalam menyebarkan Islam ke luar 
jazirah Arabia dengan tepat 

L1 

6. 3.6 Menganalisis 
perkembangan 
peradaban Islam 
pada masa Daulah 
Umayyah 

Menganalisis 
perkembangan 
sosial, dan budaya 
pada masa Daulah 
Umayyah 

Perkembangan 
peradaban Islam pada 
masa Daulah Umayyah 

VII/2 Disajikan pernyataan tentang 
kemajuan peradaban Islam masa 
Daulah Umayah, peserta didik dapat 
memadukan kemajuan peradaban 
Islam dalam bidang sosial dengan 
persoalan jaminan sosial anak-anak 
putus sekolah di Indonesia secara 
tepat 

L3 

7. 3.7 Menganalisis 
ilmuwan muslim dan 
perannya dalam 
memajukan 
peradaban Islam 
pada masa Daulah 
Umayyah 

Mengidentifikasi 
tokoh ahli bahasa 
dan sastra, sejarah 
dan geografi serta 
ilmu kedokteran 
pada masa Daulah 
Umayyah 

Ilmuwan muslim pada 
masa Daulah Umayyah 

VII/2 Disajikan deskripsi perkembangan 
ilmu sejarah masa Daulah 
Umayyah, peserta didik dapat 
mengidentifikasi peran ilmuan 
sejarah Islam masa daulah 
Umayyah dengan tepat 

L1 

8. 3.8 Menganalisis sikap 
dan gaya 
kepemimpinan Umar 
bin Abdul Aziz 

Mengidentifikasi 
biografi dan gaya 
kepemimpinan Umar 
bin Abdul Aziz 

Biografi dan gaya 
kepemimpinan Umar bin 
Abdul Aziz 

VII/2 Disajikan deskripsi tentang 

kebijakan perlindungan hak azasi 

manusia masa Khalifah Khalifah 

Umar bin abdul Aziz, peserta didik 

L3 



 

 

     dapat mengaitkan dengan 

kehidupan bermasyarakat secara 

tepat 

 

Menerapkan sikap 
zuhud Khalifah Umar 
bin Abdul Aziz 

Biografi dan gaya 
kepemimpinan Umar bin 
Abdul Aziz 

VII/2 Disajikan narasi karakter 

kepribadian Khalifah Umar bin Abdul 

Aziz, peserta didik dapat 

menerapkan sifat zuhud dalam 

kehidupan sehari-hari dengan tepat 

L2 

9. 3.2. Menganalisis 
perkembangan 
peradaban  Islam 
pada masa Daulah 
Abbasiyah 

Mengidentifikasi 
perkembangan seni 
budaya masa daulah 
Abbasiyah 

Perkembangan 
peradaban Islam pada 
masa Daulah 
Abbasiyah 

VIII/1 Disajikan pernyataan 
perkembangan peradaban pada 
masa Daulah Abbasiyah, peserta 
didik dapat menentukan faktor 
penyebab berkembangnya seni dan 
budaya pada masa Daulah 
Abbasiyah dengan tepat 

L1 

Mengklasifikasikan 
kebijakan politik 
masa daulah 
Abbasiyah 

Perkembangan 
peradaban Islam pada 
masa Daulah 
Abbasiyah 

VIII/1 Disajikan beberapa pernyataan 
tentang kemajuan peradaban Islam 
masa Daulah Abbasiyah, peserta 
didik dapat mengidentifikasi 
kebijakan Khalifah Abu Ja’far al 
Mansur dalam bidang politik dengan 
tepat 

L3 

Menganalisis 
penertiban 
administrasi 
pemerintahan masa 
Daulah Abbasiyah 

Perkembangan 
peradaban Islam pada 
masa Daulah 
Abbasiyah 

VIII/1 Disajikan bentuk-bentuk kemajuan 
peradaban Islam masa Daulah 
Abbasiyah, peserta didik dapat 
memilih bentuk kemajuan sistem 
administrasi pemerintahan masa 
Daulah Abbasiyah dengan tepat 

L3 

10. 3.3 Menganalisis tokoh Mengidentifikasi Tokoh ilmuwan muslim VIII/1 Disajikan narasi tentang tokoh L1 



 

 

 ilmuwan muslim Ali 
bin Rabban at- 
Tabari, Ibnu Sina, 
ar-Razi (ahli 
kedokteran), Al- 
Kindi,        Al-Gazali, 
Ibnu Maskawaih 
(ahli filsafat), Jabir 
bin Hayyan ahli 
kimia), Muhammad 
bin       Musa       al- 
Khawarizmi (ahli 
astronomi) dan 
perannya dalam 
kemajuan 
peradaban  Islam 
pada masa Daulah 
Abbasiyah 

peran tokoh ilmuwan 
muslim dalam bidang 
ilmu Kimia 

dan perannya dalam 
kemajuan 
kebudayaan/peradaba 
n Islam pada masa 
Daulah Abbasiyah 

 ilmuan muslim masa daulah 
Abbasiyah, peserta didik dapat 
mengidentifikasi karya ilmuan 
muslim dalam bidang ilmu kimia 
dengan tepat 

 

Mengidentifkasi tokoh 
ilmuwan muslim serta 
perannya dalam 
bidang ilmu 
Astronomi 

Tokoh ilmuwan muslim 
dan perannya dalam 
kemajuan kebudayaan/ 
peradaban Islam pada 
masa Daulah 
Abbasiyah 

VIII/1 Disajikan tabel nama ilmuwan 
muslim masa daulah Abbasiyah 
dengan hasil karyanya, peserta didik 
dapat menganalisis kesesuaian 
antara nama ilmuwan muslim dan 
hasil karyanya dengan tepat 

L3 

Mengidentifikasi 
tokoh ilmuwan 
muslim dalam bidang 
ilmu kedokteran 

Tokoh ilmuwan muslim 
dan perannya dalam 
kemajuan peradaban 
Islam pada masa 
Daulah Abbasiyah 

VIII/1 Disajikan narasi hasil karya ilmuwan 
Daulah Abbasiyah, peserta didik 
dapat menunjukan metode 
pengobatan yang dilakukan ar Razi 
dengan tepat 

L1 

Menelaah biografi 
dan karya para ulama 
pada masa Daulah 
Abbasiyah 

Biografi dan peran 
ulama  dalam 
peradaban Islam pada 
masa Daulah 
Abbasiyah 

VIII/1 Disajikan deskripsi tentang ulama 
masa daulah Abbasiyah, peserta 
didik dapat menilia peran ulama 
Daulah Abbasiyah dengan tepat 

L3 

11. 3.4 Menganalisis para 
ulama penyusun 
kutubussittah (ahli 
hadis), empat imam 
mazhab (ahli fikih), 
Imam At-Tabari, 
Ibnu Katsir (ahli 
tafsir) dan perannya 
dalam kemajuan 
peradaban       Islam 

Mengidentifikasi para 
ulama’ dan perannya 
dalam bidang ilmu 
Hadits dan fikih 

Biografi dan peran 
ulama dalam 
peradaban Islam pada 
asa Daulah Abbasiyah 

VIII/1 Disajikan deskripsi tentang ulama 
fikih masa daulah Abbasiyah, 
peserta didik dapat menunjukan 
pendapat Imam Maliki dalam 
menentukan hukum Islam dalam 
beribadah dengan tepat 

L1 

Mengidentifikasi para 
ulama’ dan perannya 
dalam bidang ilmu 

Biografi dan peran 
ulama dalam 
peradaban Islam pada 

VIII/1 Disajikan narasi tentang ulama tafsir 
masa daulah Abbasiyah, peserta 
didik dapat menentukan metode 

L1 



 

 

 pada masa Daulah 
Abbasiyah 

tafsir masa Daulah 
Abbasiyah 

 tafsir yang dilakukan Imam Ibnu 
Jarir at Thabari dengan tepat 

 

Menganalisis dari 
biografi dan karya 
para ilmuwan muslim 
pada masa Daulah 
Abbasiyah 

Para ulama dan 
perannya dalam 
kemajuan peradaban 
Islam pada masa 
Daulah Abbasiyah. 

VIII/2 Disajikan deskripsi tentang 
kehidupan ulama Daulah 
Abbasiyah, peserta didik dapat 
mengaitkan keteladanan semangat 
Tafaquh Fiddin (memahami ilmu 
agama) di era infomasi digitalisasi 
saat ini dengan tepat 

L3 

12. 3.6. Menganalisis 
perkembangan 
peradaban Islam 
pada masa Daulah 
Ayyubiyah 

Menganalisis 
kemajuan bidang 
pendidikan 

Perkembangan 
peradaban Islam pada 
masa Daulah Al- 
Ayyubiyah 

VIII/2 Disajikan narasi kemajuan bidang 
pendidikan masa Daulah Ayyubiyah, 
peserta didik dapat menemukan 
kesesuaian dengan usaha 
pemerintah Indonesia dalam 
mewujudkan pendidikan yang maju 
dan berkualitas secara tepat 

L3 

Mengidentifikasi 
kemajuan bidang 
ekonomi dan 
perdagangan 

Perkembangan 
peradaban Islam pada 
masa Daulah Al- 
Ayyubiyah 

VIII/2 Disajikan narasi kebijakan 
pemerintahan Daulah Ayyubiyah, 
peserta didik dapat mengidentifikasi 
usaha Sultan Shalahudin al Ayyubi 
dibidang ekonomi dan perdagangan 
dengan tepat 

L1 

Menganalisis 
kemajuan bidang 
pemerintahan 

Perkembangan 
peradaban Islam pada 
masa Daulah Al- 
Ayyubiyah 

VIII/2 Disajikan narasi kebijakan 
pemerintah Daulah Ayyubiyah, 
peserta didik dapat menunjukan 
kebijakan Sultan Shalahudin al 
Ayyubi dalam menertibkan sistem 
administrasi pemerintahan dengan 
tepat 

L1 

13 3.7 Menganalisis 
semangat juang 

Menganalisis 
penguasa besar 

Semangat juang para 
penguasa Daulah Al- 

VIII/2 Disajikan ilustrasi kebijakan Sultan 
Shalahudin al Ayyubi saat 

L3 



 

 

 para pemimpin 
Daulah Ayyubiyah 
yang terkenal 
(Shalahuddin al- 
Ayyubi, Al Adil dan 
Al Kamil) 

daulah Ayyubiyah 
(Sultan Salahudin Al 
Ayyubi) 

Ayyubiyah yang 
terkenal 

 memerintah, peserta didik dapat 
mengaitkan kesesuaian kebijakan 
ekonomi dalam tantangan ekonomi 
Global secara tepat 

 

Menganalisis 
penguasa besar 
daulah Ayyubiyah (al 
Adil) 

Semangat juang para 
penguasa Daulah Al- 
Ayyubiyah yang 
terkenal 

VIII/2 Disajikan deskripsi tentang sosok 
pemimpin besar daulah Ayyubiyah, 
peserta didik dapat menunjukan 
jasa besar Sultan al Adil Saifuddin 
dengan tepat 

L1 

Menganalisis 
penguasa besar 
daulah Ayyubiyah (al 
Kamil) 

Semangat juang para 
penguasa Daulah Al- 
Ayyubiyah yang 
terkenal 

VIII/2 Disajikan narasi tentang sosok 
pemimpin besar daulah Ayyubiyah, 
peserta didik dapat menguraikan 
kebijakan Sultan al Kamil 
Muhammad dalam mewujudkan 
perdamaian dunia dikaitkan dengan 
sikap moderasi beragama yang 
harus dimiliki peserta didik di 
Madrasah dengan tepat 

L3 

Mengidentifikasi 
karakter para tokoh 
terkenal 
(Shalahuddin al- 
Ayyubi, Al Adil dan 
Al Kamil) pada masa 
daulah Ayyubiyah 

Semangat juang para 
penguasa Daulah Al- 
Ayyubiyah yang 
terkenal 

VIII/2 Disajikan deskripsi tentang 
pemimpin daulah Ayyubiyah yang 
terkenal, peserta didik dapat 
menerapkan sikap keteladanan para 
pemimpin daulah Ayyubiyah dengan 
tepat 

L2 

14. 3.8.Menganalisis peran 
ilmuwan muslim 
pada masa Daulah 
Ayyubiyah dalam 
kemajuan peradaban 
Islam 

Menganalisis peran 
ilmuwan muslim 
dalam kemajuan 
peradaban Islam 
pada masa daulah 
Ayyubiyah 

Ilmuwan muslim dan 
perannya dalam 
kemajuan peradaban 
Islam 

VIII/2 Disajikan tabel kesesuaian ilmuwan 
muslim dengan hasil karyanya, 
peserta didik dapat menganalisis 
kesesuaian ilmuwan muslim masa 
daulah Ayyubiyah dengan hasil 
karyanya dengan tepat 

L3 



 

 

  Mengaplikasikan 
sikap kritis dan ilmiah 
di bidang ilmu 
pengetahuan sebagai 
mana yang 
dicontohkan ilmuwan 
muslim pada masa 
daulah Ayyubiyah 

Ilmuwan muslim dan 
perannya dalam 
kemajuan peradaban 
Islam 

VIII/2 Disajikan narasi tentang ilmuan 
muslim Daulah Ayyubiyah, peserta 
didik dapat menerapkan sikap ingin 
tahu para ilmuan muslim dalam 
belajar dengan tepat 

L2 

Menganalisis peran 
ilmuwan muslim 
dalam kemajuan 
peradaban Islam 
pada masa daulah 
Ayyubiyah 

Ilmuwan muslim dan 
perannya dalam 
kemajuan peradaban 
Islam 

VIII/2 Disajikan pernyataan tentang 
kemajuan peradaban dan 
kebudayaan Islam masa daulah 
Ayyubiyah, peserta didik dapat 
menunjukan ibrah dari kemajuan 
peradaban Islam pada masa Daulah 
Ayyubiyah dengan tepat 

L1 

15. 3.1 Menganalisis 

sejarah penyebaran 

Islam di Indonesia 

Menentukan salah 
satu bentuk 
penyebaran Islam di 
Indonesia 

Sejarah penyebaran 
Islam di Indonesia 

IX/1 Disajikan narasi tentang penyebaran 
Islam di Indonesia, peserta didik 
dapat menentukan salah satu cara 
penyebaran Islam di Indonesia 
dengan tepat 

L1 

Menerapkan perilaku 
dakwah dalam 
kehidupan sehari-hari 

Sejarah penyebaran 
Islam di Indonesia 

IX/1 Disajikan narasi tentang proses 
penyebaran Islam di Indonesia, 
peserta didik dapat menerapkan 
perilaku istiqamah dalam beribadah 
di lingkungan madrasah dengan 
tepat 

L2 

Menerapkan perilaku 
dakwah dalam 
kehidupan sehari-hari 

Sejarah penyebaran 
Islam di Indonesia 

IX/1 Disajikan narasi tentang salah satu 
cara penyebaran Islam di Indonesia, 
peserta didik dapat 
mengimplementasikan sikap toleran 
di lingkungan masyarakat dengan 
tepat 

L2 

Menganalisis perilaku 
yang mencerminkan 

Sejarah penyebaran 
Islam di Indonesia 

IX/1 Disajikan beberapa pernyataan 
tentang penyebaran Islam di 

L3 



 

 

  langkah penyebaran 
Islam di Indonesia 

  Indonesia, peserta didik dapat 
mengklasifikasikan pernyataan yang 
mencerminkan langkah penyebaran 
Islam di Indonesia dengan tepat 

 

Menganalisis perilaku 
yang mencerminkan 
langkah penyebaran 
Islam di Indonesia 

Sejarah penyebaran 
Islam di Indonesia 

IX/1 Disajikan pernyataan tentang 
penyebaran Islam di Indonesia, 
peserta didik dapat mengidentifikasi 
langkah penyebaran Islam melalui 
politik dengan tepat 

L1 

16. 3.2 Menganalisis 

sejarah kerajaan 

Islam di Indonesia 

Menganalisis sejarah 
berdirinya kerajaan 
Islam di Indonesia 

Sejarah kerajaan Islam 
di Indonesia 

IX/1 Disajikan nama-nama Kerajaan 
Islam di Indonesia masa lalu, 
peserta didik dapat 
mengklasifikasikan Kerajaan Islam 
sesuai wilayahnya dengan benar 

L1 

Menganalisis sejarah 
berdirinya kerajaan 
Islam di Indonesia 

Sejarah kerajaan Islam 
di Indonesia 

IX/1 Disajikan narasi tentang Kerajaan 
Islam di Sumatera, peserta didik 
dapat menunjukkan nama pemimpin 
perempuan pertama di Kerajaan 
Aceh Darussalam dengan tepat 

L1 

Menganalisis peran 
kerajaan Islam di 
Indonesia 

Peran kerajaan Islam di 
Indonesia 

IX/1 Disajikan narasi tentang peran 
Kerajaan Islam di Indonesia, peserta 
didik dapat mengidentifikasi peran 
Kerajaan Samudera Pasai dalam 
menyebarkan Islam dengan tepat 

L1 

Menganalisis peran 
kerajaan Islam di 
Indonesia 

Peran kerajaan Islam di 
Indonesia 

IX/1 Disajikan narasi tentang Kerajaan 
Islam di Indonesia, peserta didik 
dapat menunjukkan peran pendiri 
Kerajaan Banten dalam penyebaran 
agama Islam di Indonesia dengan 
tepat 

L1 

17. 
. 

3.3 Menganalisis 

perkembangan 

pesantren dan 

Menguraikan 
perkembangan 
pesantren di 
Indonesia 

Perkembangan 
pesantren di Indonesia 

IX/1 Disajikan tabel tentang pesantren, 
peserta didik dapat menentukan 
kesesuaian nama pesantren dan 
wilayahnya dengan benar 

L1 



 

 

 peranannya dalam 

dakwah Islam di 

Indonesia 

Menguraikan 
perkembangan 
pesantren di 
Indonesia 

Perkembangan 
pesantren di Indonesia 

IX/1 Disajikan deskripsi tentang 
pesantren, peserta didik dapat 
menunjukkan asal kata pesantren 
dengan tepat 

L1 

Menyimpulkan 
peranan pesantren 
dalam dakwah Islam 
di Indonesia 

Peranan pesantren 
dalam dakwah Islam di 
Indonesia 

IX/1 Disajikan narasi tentang peran 
pesantren, peserta didik dapat 
menentukan salah satu peranan 
pesantren dalam dakwah Islam 
dengan tepat 

L1 

Menyimpulkan 
peranan pesantren 
dalam dakwah Islam 
di Indonesia 

Peranan pesantren 
dalam dakwah Islam di 
Indonesia 

IX/1 Disajikan narasi tentang pendidikan 
Islam Indonesia, peserta didik dapat 
menelaah pesantren sebagai 
lembaga pendidikan yang mencetak 
kader Islam moderat dengan tepat 

L3 

18. 3.4 Menganalisis nilai- 

nilai Islam dan 

kearifan lokal dari 

berbagai suku di 

Indonesia 

Mengklasifikasikan 
nilai-nilai Islam dan 
kearifan lokal dari 
berbagai suku di 
Indonesia 

Nilai-nilai Islam dan 
kearifan lokal dari 
berbagai suku di 
Indonesia 

IX/1 Disajikan beberapa kesenian lokal, 
peserta didik dapat 
mengklasifikasikan kesenian lokal 
yang bernafaskan Islam dengan 
tepat 

L3 

Mengklasifikasikan 
nilai-nilai Islam dan 
kearifan lokal dari 
berbagai suku di 
Indonesia 

Nilai-nilai Islam dan 
kearifan lokal dari 
berbagai suku di 
Indonesia 

IX/1 Disajikan beberapa kesenian lokal, 
peserta didik dapat 
mengklasifikasikan kesesuaian 
kesenian lokal beserta tempat 
asalnya dengan tepat 

L1 

Menyimpulkan nilai- 
nilai Islam dan 
kearifan lokal dari 
berbagai suku di 
Indonesia 

Nilai-nilai Islam dan 
kearifan lokal dari 
berbagai suku di 
Indonesia 

IX/1 Disajikan narasi tentang kearifan 
lokal di Indonesia, peserta didik 
dapat menentukan nilai sosial dari 
kearifan lokal dengan tepat 

L3 

Menyimpulkan nilai- 
nilai Islam dan 
kearifan lokal dari 
berbagai suku di 
Indonesia 

Nilai-nilai Islam dan 
kearifan lokal dari 
berbagai suku di 
Indonesia 

IX/1 Disajikan deskripsi tentang kearifan 
lokal, peserta didik dapat 
menerapkan nilai-nilai Islam dalam 
kearifan lokal dengan tepat 

L2 



 

 

19. 3.5 Menganalisis 

biografi Walisanga 

dan  perannya 

dalam 

mengembangkan 

Islam 

Menguraikan biografi 
Walisanga 

Biografi Walisanga IX/2 Disajikan deskripsi tentang 
Walisanga, peserta didik dapat 
menentukan pendekatan dakwah 
Walisanga dengan tepat 

L1 

Mengidentifikasi 
Walisanga 

Biografi Walisanga IX/2 Disajikan narasi tentang Walisanga, 
peserta didik dapat menentukan 
sikap positif yang mencerminkan 
ajaran “Moh Limo” dengan tepat 

L2 

Mengidentifikasi 
peran Walisanga 
dalam 
mengembangkan 
Islam 

Peran   Walisanga 
dalam 
mengembangkan Islam 

IX/2 Disajikan narasi tentang dakwah 
Walisanga, peserta didik dapat 
mengklasifikasikan metode dakwah 
Walisanga dengan tepat 

L2 

Mengidentifikasi 
peran Walisanga 
dalam 
mengembangkan 
Islam 

Peran   Walisanga 
dalam 
mengembangkan Islam 

IX/2 Disajikan narasi tentang Walisanga, 
peserta didik dapat menentukan 
langkah politik Walisanga dalam 
bidang politik dengan tepat 

L1 

Menguraikan peran 
Walisanga dalam 
mengembangkan 
Islam 

Peran   Walisanga 
dalam 
mengembangkan Islam 

IX/2 Disajikan ilustrasi tentang cara salah 
satu Walisanga berdakwah, peserta 
didik dapat mamadukan dalam 
perilaku terhadap lingkungan sosial 
dengan tepat 

L3 

20. 3.6 Menganalisis 

biografi  tokoh 

penyebar Islam di 

berbagai wilayah 

Indonesia 

Menguraikan biografi 
tokoh penyebar Islam 
di berbagai wilayah 
Indonesia 

Biografi tokoh 
penyebar Islam di 
berbagai wilayah 
Indonesia 

IX/2 Disajikan narasi tentang Abdur Rauf 
Singkel, peserta didik dapat 
menjelaskan peran Abdur Rauf 
Singkel dengan tepat 

L1 

Menguraikan biografi 
tokoh penyebar Islam 
di berbagai wilayah 
Indonesia 

Biografi tokoh 
penyebar Islam di 
berbagai wilayah 
Indonesia 

IX/2 Disajikan narasi tentang Abdur Rauf 
Singkel, peserta didik dapat 
menerapkan sikap produktif Abdur 
Rauf Singkel sebagai pelajar 
dengan benar 

L2 

Menguraikan biografi 
tokoh penyebar Islam 

Biografi tokoh 
penyebar Islam di 

IX/2 Disajikan nama kitab, peserta didik 
dapat menjelaskan pokok bahasan 

L1 



 

 

  di berbagai wilayah 
Indonesia 

berbagai wilayah 
Indonesia 

 dari karya Arsyad al-Banjari dengan 
benar 

 

Menguraikan biografi 
tokoh penyebar Islam 
di berbagai wilayah 
Indonesia 

Biografi tokoh 
penyebar Islam di 
berbagai wilayah 
Indonesia 

IX/2 Disajikan deskripsi tentang Arsyad 
al-Banjari, peserta didik dapat 
menentukan ibrah dari sikap Arsyad 
al-Banjari se-sampainya di 
Indonesia dengan tepat 

L3 

21. 3.7 Menganalisis 

biografi  tokoh 

pendiri organisasi 

kemasyarakatan 

Islam di Indonesia 

Menguraikan biografi 
tokoh pendiri 
organisasi 
kemasyarakatan 
Islam di Indonesia 

Biografi tokoh pendiri 
organisasi 
kemasyarakatan Islam 
di Indonesia 

IX/2 Disajikan narasi tentang K.H. 
Ahmad Dahlan, peserta didik dapat 
menentukan keterkaitan K.H. 
Ahmad Dahlan dengan organisasi 
Muhammadiyah dengan tepat 

L3 

Menguraikan biografi 
tokoh pendiri 
organisasi 
kemasyarakatan 
Islam di Indonesia 

Biografi tokoh pendiri 
organisasi 
kemasyarakatan Islam 
di Indonesia 

IX/2 Disajikan narasi tentang K.H. 
Ahmad Dahlan, peserta didik dapat 
menerapkan sikap K.H. Ahmad 
Dahlan dalam lingkungan madrasah 
dengan tepat 

L2 

Menguraikan biografi 
tokoh pendiri 
organisasi 
kemasyarakatan 
Islam di Indonesia 

Biografi tokoh pendiri 
organisasi 
kemasyarakatan Islam 
di Indonesia 

IX/2 Disajikan narasi tentang K.H. 
Hasyim Asy’ari, peserta didik dapat 
menentukan peran K.H. Hasyim 
Asy’ari dalam menyebarkan agama 
Islam di ranah pendidikan dengan 
tepat 

L3 

Menguraikan biografi 
tokoh pendiri 
organisasi 
kemasyarakatan 
Islam di Indonesia 

Biografi tokoh pendiri 
organisasi 
kemasyarakatan Islam 
di Indonesia 

IX/2 Disajikan narasi tentang sikap K.H. 
Hasyim Asy’ari dalam melawan 
penjajah, peserta didik dapat 
menerapkan pada masa sekarang 
dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara dengan tepat 

L3 



 

KISI-KISI UJIAN MADRASAH (UM) 
MATA PELAJARAN PAI DAN BAHASA ARAB TP. 2020/2021 

 

Mata pelajaran : BAHASA ARAB Jenjang : Madrasah Tsanawiyah (MTs) 
 

No Kompetensi Dasar IPK Materi Kelas/ 
Semester 

Indikator Soal Level 
Kognitif 

1 3.1 Memahami fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan (bunyi, kata, 
makna dan gramatikal) 
dari teks sederhana yang 
berkaitan dengan tema: 

 فراعتلا

yang melibatkan tindak 
tutur memperkenalkan diri 
dan orang lain, 
menanyakan asal 
negara/daerah dengan 
menggunakan kata tanya 

 )نيأ نم – هل(

Mengartikan makna فراعتلا VII/1 Disajikan teks bacaan tentang 

 peserta didik dapat ,التعارف

mengartikan dari bahasa arab ke 
bahasa indonesia dengan tepat. 

L.1 

Menerapkan kata 
tanya 

 Disajikan teks hiwar tentang أين من – هل

 peserta didik dapat ,التعارف

menerapkan penggunaan 

tepat. dengan أين من – هل 

L2 

2 3.3 Memahami fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan (bunyi, kata 
dan makna) dari teks 
sederhana yang berkaitan 
dengan tema: 

لا قفارا ل  ةيسردَ 

yang melibatkan tindak 
tutur menunjuk fasilitas 
umum yang ada di 
lingkungan sekolah 

Mengartikan makna لا لا قفارَ   Disajikan teks hiwar tentang ةيسردَ 

لدرسية  َ لرافق ا  َ  peserta didik ,ا

dapat mengartikan gambar dengan 

tepat 

L 1 



 

 

 dengan memperhatikan 
susunan gramatikal 

 / تعن) ربخال + (ةراشإ) أدبتا ل

 (ا لكان ظرف

     

3 3.5 Memahami fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan (bunyi, kata 
dan makna) dari teks 
naratif sederhana tentang 
jenis dan warna yang 
berkaitan dengan tema: 

 تاودلأا
لا  ةيسردَ 

yang melibatkan tindak 
tutur menunjuk peralatan 
sekolah dengan 
memperhatikan 
susunan gramatikal 

 ا لتصل الضمير

Mengartikan makna لا تاودلأا  Disajikan gambar tentang ةيسردَ 

لدرسية  َ  peserta didik , األدوات  ا

dapat mengartikan dengan tepat. 

L1 

4 3.7 Memahami fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan (bunyi, kata, 
makna dan gramatikal 
dari teks sederhana yang 
berkaitan dengan tema: 

 العنوان

yang melibatkan tindak 
tutur memberi dan 
meminta informasi terkait 
dengan tempat tinggal 
(lokasi dan nomor rumah) 
dengan menggunakan 

Mengidentifikasi isi 
teks 

 VII/2 Disajikan teks qiro’ah tentang العنوان

 Peserta didik dapat ,العنوان

mengidentifikasi alamat sekolah 
dengan tepat 

L1 



 

 

 kata tanya 

 ) كم – ما(

     

5 3.8 Menganalisis gagasan 
dari teks sederhana 
yang berkaitan dengan 
tema: 

 العنوان

dengan 
memperhatikan 
bentuk, makna dan 
fungsi dari susunan 
gramatikal 

 ٠٠١ - ١ ماقرلأا

Menerapkan susunan 
gramatikal 

 Disajikan teks hiwar tentang ماقرأ

 peserta didik dapat ,العنوان

menerapkan susunan gramatikal 

tentang أرقام dengan tepat. 

L2 

6 3.9 Memahami fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan (bunyi, kata, 
dan makna) dari teks 
sederhana yang 
berkaitan dengan tema: 

 تيلبا

yang melibatkan tindak 
tutur memberi dan 
meminta informasi 
tentang rumah dengan 
memperhatikan susunan 
gramatikal 

لقدما ربخال لا + َ  لؤا أدبتَ   رخَ 

Mengartikan makna تيلبا Disajikan gambar ruangan di 
rumah, peserta didik dapat 
mengartikan dengan tepat. 

L1 

7 3.10 Menerapkan kaidah 
tentang bentuk, makna 
dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

Menerapkan susunan 
gramatikal 

 + ا لقدم الخبر

لؤا أدبتا ل  رخَ 

Disajikan kalimat tentang 

 رخب +ءادبتم

peserta didik dapat menentukan 
kalimat dengan susunan 

L2 



 

 

لقدما ربخال  لا + َ  لؤا أدبتَ   رخَ 

dalam teks deskriptif 
sederhana yang 
berkaitan dengan tema: 

 تيلبا

   gramatikal 

 رخمؤ ءادبتم + قدمم رخب

dengan tepat 

 

8 3.11 Memahami fungsi 
sosial, struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
(bunyi, kata, dan 
makna) dari teks naratif 
sederhana yang 
berkaitan dengan tema: 

 األسرة يوميات من

yang melibatkan tindak 
tutur memberi dan 
meminta informasi 
tentang kegiatan 
sehari-hari keluarga 
dengan memperhatikan 
susunan gramatikal 

لا فيرصت  درفملل عراضَ 

Mengartikan makna األسرة يوميات من Disajikan gambar tentang 

 peserta didik ,من يوميات األسرة

dapat mengartikan dengan tepat 

L1 

9 3.12 Menganalisis gagasan 
dari teks naratif 
sederhana yang 
berkaitan dengan tema: 

 األسرة يوميات من

dengan memperhatikan 
bentuk, makna dan 
fungsi dari susunan 
gramatikal 

لا فيرصت  درفملل عراضَ 

Menerapkan susunan 
gramatikal 

لا فيرصت  عراضَ 

 درفملل

Disajikan teks bacaan rumpang 
tentang 

 األسرة يوميات من

peserta didik dapat menerapkan 

tepat. dengan لا فعل فيرصت  عراضَ 

L2 



 

 

10 3.1 Memahami fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan (bunyi, kata, 
dan makna) dari teks 
sederhana yang 
berkaitan dengan tema: 

 ةعاسال

yang melibatkan tindak 
tutur memberi dan 
meminta informasi terkait 
waktu dengan 
memperhatikan susunan 
gramatikal 

 يبيترتلا ددعلا

Mengartikan makna ةعاسال VIII/1 Disajikan  gambar  tentang  ةعاسال , 

peserta didik dapat mengartikan 
makna kalimat sesuai gambar 
dengan tepat. 

L1 

11 3.2 Menganalisis gagasan 
dari teks naratif 
sederhana yang 
berkaitan dengan tema: 

 ةعاسال

dengan memperhatikan 
bentuk, makna dan 
fungsi dari susunan 
gramatikal 

 يبيترتلا ددعلا

Menerapkan susunan 
gramatikal 

 Disajikan teks bacaan tentang يبيترتلا ددعلا

ةعاسال , peserta didik dapat 

menerapkan susunan gramatikal 

dengan tepat 

L2 

12 3.3 Memahami fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan (bunyi, kata 
dan makna) dari teks 
naratif sederhana yang 
berkaitan dengan tema: 

Mengidentifikasi teks انياتميو Disajikan teks bacaan tentang 

انياتموي , peserta didik dapat 

menentukan kegiatan sehari-hari di 
rumah dengan tepat. 

L2 

Menentukan Disajikan teks bacaan tentang L2 



 

 

 ياتناميو 

yang melibatkan tindak 
tutur berterima kasih dan 
meminta maaf dengan 
memperhatikan susunan 
gramatikal 

 ا لسمية الجملة

informasi dari teks 
naratif 

انياتموي   , peserta didik dapat 

menentukan kegiatan sehari-hari di 
sekolah dengan tepat. 

 

Menyimpulkan teks 
naratif 

Disajikan teks bacaan tentang 

kidid   atrespe   ,لا  يف  انياتموي  ةسردَ 

dapat menyimpulkan teks dengan 
tepat. 

L3 

13 3.4 Menganalisis gagasan 
dari teks naratif 
sederhana yang 
berkaitan dengan tema: 

 ياتناميو

dengan memperhatikan 
bentuk, makna dan 
fungsi dari susunan 
gramatikal 

 ا لسمية الجملة

Menerapkan susunan 
gramatikal 

 Disajikan 5 kalimat tentang ا لسمية الجملة

 , ا لسمية الجملة

peserta didik dapat 
mengidentifikasi jumlah ismiyah 
dalam kalimat dengan tepat 

L3 

Disajikan kalimat rumpang tentang 

 ياتناميو

peserta didik dapat menerapkan 
struktur kalimat dengan tepat. 

L2 

14 3.6 Menganalisis gagasan 
dari teks sederhana yang 
berkaitan dengan tema: 

 ةياهوال

dengan memperhatikan 
bentuk, makna dan 
fungsi dari susunan 
gramatikal 

 ةليفعلا ةلمجال

Menerapkan susunan 
gramatikal 

 ,Disajikan teks bacaan rumpang ةليفعلا ةلمجال
peserta didik dapat menerapkan 
struktur kalimat dengan tepat. 

L2 

15 3.7 Memahami fungsi sosial, Mengartikan makna ةضايرال VIII/2 Disajikan  gambar  tentang  ةضايرال , L1 



 

 

 struktur teks dan unsur 
kebahasaan (bunyi, kata, 
dan makna) dari teks 
sederhana yang 
berkaitan dengan tema: 

 ةضايرال

yang melibatkan tindak 
tutur memberi dan 
meminta informasi 
tentang tujuan sebuah 
aktifitas dengan 
memperhatikan susunan 
gramatikal 

 ا لضارع الفعل + (ل  َ   – لن – أن)

   peserta didik dapat mengartikan 
makna kalimat dengan tepat. 

 

Menyimpulkan teks Disajikan teks bacaan tentang 

ةضايرال , peserta didik dapat 

menentukan pokok pikiran dari 
teks tersebut dengan tepat. 

L3 

16 3.8 Menganalisis gagasan 
dari teks naratif 
sederhana yang 
berkaitan dengan tema: 

 ةضايرال

dengan memperhatikan 
bentuk, makna dan 
fungsi dari susunan 
gramatikal 

 ا لضارع الفعل+ (ل  َ   – لن – أن)

Menerapkan susunan 
gramatikal 

 + (ل  َ   – لن – أن)

لضارع الفعل  ا 

Disajikan 5  kalimat  yang 

berhubungan  dengan ةضايرال , 

peserta didik dapat menganalisis 

،نل ل ،نأ    dalam  kalimat  tersebut 

dengan tepat 

L3 

Disajikan kalimat rumpang, peserta 
didik dapat menerapkan susunan 
gramatikal tentang 

tepat. dengan ل ،نل ،نأ 

L2 

17 3.9 Memahami fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan (bunyi, kata, 
dan makna) dari teks 
naratif sederhana yang 
berkaitan dengan tema: 

Mengartikan makna ا لهنة Disajikan gambar tentang ا لهنة, 

peserta didik dapat mengartikan 
makna kalimat dengan tepat. 

L1 

Menyimpulkan teks Disajikan teks bacaan tentang L3 



 

 

 ا لهنة 

yang melibatkan tindak 
tutur memberi dan 
meminta informasi terkait 
profesi dengan 
memperhatikan susunan 
gramatikal 

 حيرصلا ردصا ل

naratif   ا لهنة 

peserta didik dapat menyimpulkan 
teks dengan tepat. 

 

18 3.10 Menganalisis gagasan 
dari teks naratif 
sederhana yang 
berkaitan dengan tema: 

 ا لهنة

dengan memperhatikan 
bentuk, makna dan 
fungsi dari susunan 
gramatikal 

 حيرصلا ردصا ل

Menganalisis 
susunan gramatikal 

 Disajikan teks bacaan, peserta حيرصلا ردصا ل
didik dapat mengkonstruksi fiil 
mudhorik menjadi masdar dengan 
tepat. 

L3 

Disajikan teks bacaan, peserta 
didik dapat menemukan bentuk 
masdar dalam teks dengan tepat. 

L3 

19 3.11 Memahami fungsi 
sosial, struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
(bunyi, kata, dan makna) 
dari teks sederhana 
yang berkaitan dengan 
tema: 

 ىSا لرض عيادة

yang melibatkan tindak 
tutur mendoakan orang 
sakit dengan 
memperhatikan susunan 

Mengartikan makna ا لرض عيادةSى Disajikan gambar tentang 

dapat didik peserta ,ا لرض عيادةSى 

mengartikan makna kalimat 
dengan tepat. 

L1 

Menyimpulkan teks Disajikan teks bacaan tentang 

 peserta didik dapat ,عيادة ا لرضSى

menyimpulkan teks dengan tepat. 

L3 



 

 

 gramatikal 

الا الفعل  ةليفعلا ةلمجلاو يSضَ 
     

20 3.12 Menganalisis gagasan 
dari teks sederhana 
yang berkaitan dengan 
tema: 

 ىSا لرض عيادة

dengan memperhatikan 
bentuk, makna dan 
fungsi dari susunan 
gramatikal 

الا الفعل  ةليفعلا ةلمجلاو يSضَ 

Menerapkan susunan 
gramatikal 

 يSا الض الفعل

 ةليفعلا ةلمجلاو

Di sajikan teks bacaan rumpang, 
peserta didik dapat menerapkan fiil 
madhi sesuai dhomir dengan tepat. 

L2 

Menganalisis 
susunan gramatikal 

Disajikan teks bacaan, peserta 
didik dapat menemukan fiil madhi 
dalam teks dengan tepat. 

L3 

21 3.1 Memahami fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan (bunyi, kata, 
dan makna) dari teks 
naratif sederhana yang 
berkaitan dengan tema: 

 ةيرجهلا ةنسلا سأر

yang melibatkan tindak 
tutur menyatakan 
kejadian di masa lampau 
dengan memperhatikan 
susunan gramatikal 

الا الفعل فيرصت  درجلما يSضَ 

Mengurutkan kalimat ةيرجهلا ةنسلا سأر IX/1 Disajikan 3 kalimat acak tentang 

kdidi   atrespe   ,ةيرجهلا  ةنسلا  سأر 
dapat mengurutkan kalimat 
dengan tepat 

L2 

Mengidentifikasiinfor 
masi dari teks naratif 

Disajikan teks naratif sederhana 

tentang   رأس السنة الهجرية,  peserta 

didik dapat mengidentifikasi 
informasi dengan tepat 

L1 

Menerapkan susunan 
gramatikal 

 فعل فيرصت

 مجرد يSا الض

Disajikan kalimat rumpang tentang 

kdidi   atrespe   ,ةيرجهلا  ةنسلا  سأر 

susunan   menerapkan      dapat 

الا فعل فيرصت  gramatikal   درجم يSضَ 

dengan tepat 

L2 

Disajikan teks bacaan rumpang 

tentang  رأس السنة الهجرية,  peserta 

didik dapat menerapkan susunan 

L2 



 

 

الا فعل فيرصت       gramatikal  درجم يSضَ 

dengan tepat 

 

22 3.2 Menganalisis gagasan 
dari teks naratif 
sederhana yang 
berkaitan dengan tema: 

 ةيرجهلا ةالسن سأر

dengan memperhatikan 
bentuk, makna dan 
fungsi dari susunan 
gramatikal 

الا الفعل فيرصت  درجلما يSضَ 

Menyimpulkan isi 
teks 

 Disajikan teks naratif tentang ةيرجهلا ةنسلا سأر

kdidi   atrespe   ,ةيرجهلا  ةنسلا  سأر 

dapat menyimpulkan isi teks 
dengan tepat 

L3 

23 3.3 Memahami fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan (bunyi, kata, 
dan makna) dari teks 
naratif sederhana yang 
berkaitan dengan tema: 

 لوسرلا دلومب حفلال

yang melibatkan tindak 
tutur mendeskripsikan 
kejadian dengan 
memperhatikan susunan 
gramatikal 

لفا اهربخو هامساو ناك  درَ 

Mengidentifikasiinfor 
masi dari teks naratif 

 دلومب حفلال

 لوسرلا

Disajikan teks naratif tentang الحفل 

 peserta  didik  dapat  ,بمولد  الرسول

mengidentifikasi informasi sesuai 
teks dengan tepat 

L1 

Mengartikan makna Disajikan gambar tentang 

 لوسرلا دلومب حفلال

peserta didik dapat mengartikan 
makna kalimat dengan tepat 

L1 

Menyusun kalimat Disajikan 4 kalimat acak tentang 

kdidi  atrespe   ,لوسرلا  دلومب  لفحلا 

dapat menyusun kalimat dengan 
tepat 

L3 

24 3.4 Menerapkan kaidah 
tentang bentuk, makna 

Menerapkan susunan 
gramatikal 

 Disajikan kalimat rumpang tentang و اسمها و كان

kdidi  atrespe   ,لوسرلا  دلومب  لفحلا 
L2 



 

 

 dan fungsi dari 
gramatikal 

لفا اهربخو هامساو ناك  درَ 

dalam menyusun teks 
naratif sederhana yang 
berkaitan dengan tema: 

 لوسرلا دلومب حفلال

لفا اهرخب   susunan   menerapkan      dapat  درَ 

لفا اهرخب و هامسا و ناك    درَ 
gramatikal 

dengan tepat 

 

Menganalisis 
susunan gramatikal 

Disajikan 4 kalimat tentang 

kdidi  atrespe  ,لوسرلا  دلومب  لفحلا 

susunan   menganalisis      dapat 

لفا اهرخب و هامسا و ناك  gramatikal درَ 

dengan tepat 

L3 

25 3.5 Memahami fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan (bunyi, kata, 
dan makna) dari teks 
sederhana yang 
berkaitan dengan tema: 

 ناديعلاو نآرلقا لوزن

yang melibatkan tindak 
tutur melarang 
melakukan suatu 
pekerjaan dengan 
memperhatikan susunan 
gramatikal 

ل  َ لا الفعل + مل/ةهيالنا َ   عراضَ 

لا  -  يثلال  ا  الفعل  نم  ديزَ 

 (ومصدر ومضارع ماض)

Menemukan makna نآرقلا لوزن Disajikan teks dialog tentang 

dapat   didik   peserta   ,نآرقلا  لوزن 

menemukan makna kalimat 
dengan tepat. 

L1 

Menerapkan susunan 
gramatikal 

 الفعل + لم

 ا لضارع

Disajikan kalimat rumpang tentang 

dapat   didik   peserta   ,نآرقلا  لوزن 

menerapkan susunan gramatikal 
dengan tepat 

L2 

Mengidentifikasi 
informasi dari teks 

 Disajikan teks bacaan tentang ناديعال

رالفط ديع   , peserta didik dapat 

mengidentifikasi informasi dari teks 
dengan tepat. 

L1 

Mengurutkan kata Disajikan 6 kata acak tentang 

رالفط ديع   , peserta didik dapat 

mengurutkan kata dengan tepat 

L2 

Mengartikan makna Disajikan gambar tentang L1 



 

 

ىحضلأا      ديع   ,   peserta   didik   dapat 

mengartikan makna kalimat 
dengan tepat 

 

26 3.6 Menganalisis gagasan 
dari teks naratif 
sederhana yang 
berkaitan dengan tema: 

 ناديعلاو نآرقلا لوزن

dengan memperhatikan 
bentuk, makna dan 
fungsi dari susunan 
gramatikal 

ل  َ  الفعل + مل/ةهيالنا َ 

لا  يثلال  ا الفعل نم ديزا ل -عراضَ 

 ضام)

 (ومصدر ومضارع

Menyusun kalimat ىحضلأا دعي Disajikan 4 kalimat acak tentang 

ىحضلأا ديع   ,   peserta didik   dapat 

menyusun kalimat dengan tepat 

L3 

Menganalisis 
susunan gramatikal 

ل  َ  الفعل + ةهيالنا َ 

 ا لضارع

Disajikan 4 kalimat tentang 

dapat   didik   peserta   ,نآرقلا  لوزن 

menganalisis susunan gramatikal 
dengan tepat 

L3 

Menyusun kalimat نآرقلا لوزن Disajikan 4 kalimat acak tentang 

نآرقلا لوزن   ,   peserta didik   dapat 

menyusun kalimat dengan tepat 

L3 

27 3.7 Memahami fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan (bunyi, kata, 
dan makna) dari teks 
sederhana yang 
berkaitan dengan tema: 

 ةعيالطب لامج

yang melibatkan tindak 
tutur memberi instruksi 
dengan memperhatikan 
susunan gramatikal 

 هفيرصتو رملأا فعل

Mengartikan makna ةعيالطب لامج IX/2 Disajikan gambar tentang 

dapat  didik  peserta  ,ةعيالطب لامج 
mengartikan makna kalimat 

dengan tepat 

L1 

Menerapkan susunan 
gramatikal 

 Disajikan teks bacaan rumpang هفيرصتو رملأا فعل

tentang ةعيالطب لامج  , peserta didik 

dapat menerapkan 

dhomir   sesuai  هفيرصتو  رملأا  فعل 

tepat. dengan 

L2 

28 3.8 Menganalisis gagasan Menganalisis teks ةعيالطب لامج Disajikan teks bacaan tentang L3 



 

 

 dari teks sederhana yang 
berkaitan dengan tema: 

 ةعيالطب لامج

dengan memperhatikan 
bentuk, makna dan 
fungsi dari susunan 
gramatikal 

 هفيرصتو رملأا فعل

   dapat  didik  peserta  ,ةعيالطب لامج 

merumuskan pokok pikiran dengan 
tepat 

 

Menganalisis 
susunan gramatikal 

 Disajikan 4 kalimat tentang هفيرصتو رملأا فعل

dapat  didik  peserta  ,ةعيالطب لامج 

 menganalisis    هفيرصتو رملأا فعل

tepat dengan 

L3 

29 3.9 Memahami fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan (bunyi, kata, 
dan makna) dari teks 
naratif sederhana yang 
berkaitan dengan tema: 

 معاللا قخال

yang melibatkan tindak 
tutur mendeskripsikan 
alam ciptaan Allah 
dengan memperhatikan 
susunan gramatikal 

لا  نيذلا ، يتلا ، يذلا) لوصوَ 

 (االلتي ،

Mengartikan makna معاللا قخال Disajikan gambar tentang 

dapat   didik   peserta   ,معاللا  قالخ 

mengartikan makna kalimat 
dengan tepat 

L1 

Menerapkan susunan 
gramatikal 

 Disajikan kalimat rumpang tentang لا لوصو اسم

dapat   didik   peserta   ,معاللا  قالخ 

dengan لاسم ا لوصو menerapkan 

tepat 

L2 

30 3.10 Menganalisis gagasan 
dari teks naratif 
sederhana yang 
berkaitan dengan tema: 

 معاللا قخال

dengan memperhatikan 
bentuk, makna dan 

Menyimpulkan teks معاللا قخال Disajikan teks bacaan tentang خالق 

معاللا , peserta didik dapat 

menyimpulkan isi teks dengan 
tepat 

L3 

Menganalisis لا لوصو اسم Disajikan 4 kalimat tentang L3 



 

 

 fungsi dari susunan 
gramatikal 

لا  ،  يتلا  ،  يذلا)  لوصوَ 

 (االلتي ، الذين

susunan gramatikal   dapat   didik   peserta   ,معاللا  قالخ 

menganalisis اسم ا لوصول dengan 

tepat 

 

31 3.11 Memahami fungsi 
sosial, struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
(bunyi, kata, dan 
makna) dari teks 
sederhana yang 
berkaitan dengan tema: 

 ةئيلبا على ظالحفا

yang melibatkan tindak 
tutur pernyataan 
perbandingan dengan 
memperhatikan 
susunan gramatikal 

 نم + فعلأ) يلضتفلا مسا

 (جمع /

Mengartikan makna ةئيلبا على ظالحفا Disajikan gambar tentang 

didik   peserta   ,ةئيلبا  على  ظلحفاا 

dapat mengartikan makna kalimat 
dengan tepat 

L1 

Menerapkan susunan 
gramatikal 

 Disajikan kalimat rumpang tentang يلضتفلا مسا

didik   peserta   ,ةئيلبا  على  ظلحفاا 

menerapkan dapat 

 نم +يلضتفلا مسا
dengan tepat. 

L2 

Disajikan kalimat rumpang tentang 

didik   peserta   ,ةئيلبا  على  ظلحفاا 

menerapkan dapat 

tepat dengan عمج +يلضتفلا مسا 

L2 

32 3.12 Menganalisis gagasan 
dari teks sederhana 
yang berkaitan dengan 
tema: 

 ةئيلبا على ظالحفا

dengan memperhatikan 
bentuk, makna dan 
fungsi dari susunan 
gramatikal 

Menyimpulkan teks ةئيلبا على ظالحفا Disajikan teks bacaan tentang 

didik   peserta   ,ةئيلبا  على  ظلحفاا 

dapat menyimpulkan teks dengan 
tepat 

L3 



 

 

 / نم + فعلأ) يلضتفلا مسا 

 (جمع
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KISI-KISI UJIAN MADRASAH (UM) 
MATA PELAJARAN PAI DAN BAHASA ARAB TP. 2020/2021 

 

 
Mata Pelajaran : Al-Qur'an-Hadis Jenjang : Madrasah Aliyah (MA) 
Peminatan : MIPA/IPS/Bahasa/Keagamaan   

 

No Kompetensi Dasar IPK Materi 
Kelas/ 
Smt. 

Indikator Soal Level 

1. 3.1 Menganalisis pengertian Al- 
Quran dan wahyu menurut 
para ulama’ 

Menentukan 
pengertian Al- 
Quran menurut 
para ulama 

Al-Quran dan wahyu 10/ 1 Disajikan pengertian Al-Quran menurut 
salah seorang ulama dalam bahasa 
Arab, peserta didik dapat menunjukan 
terjemah pengertian tersebut dengan 
tepat 

L1 

2. 3.2 Menganalisis sejarah 
penurunan dan penulisan Al- 
Quran 

Menjelaskan proses 
turunnya Al-Quran 

Penurunan dan 
Penulisan Al-Quran 

X/ 1 Disajikan sebuah deskripsi tentang 
turunnya Al-Quran, peserta didik dapat 
menyebutkan ayat yang pertama dan 
terakhir diturunkan dengan tepat dari 
diskripsi yang ada. 

L1 

3. 3.3 Menganalisis bukti-bukti 
keautentikan Al-Quran 

Menunjukan 
keautentikan Al- 
Quran 

Keautentikan Al- 
Quran 

X/ 1 Disajikan sebuah narasi tentang 
kebenaran Al-Quran, peserta didik dapat 
menunjukan ayat yang sesuai dengan 
narasi tersebut dengan tepat 

L1 

4 3.4 Menganalisis kemukjizatan 
Al-Quran 

Membandingkan 
antara 
kemukjizatan Al- 
Quran dan mukjizat 
selainnya 

Kemukjizatan Al- 
Quran 

X/ 1 Disajikan sebuah deskripsi tentang 
beberapa mukjizat nabi Musa As. 
peserta didik dapat membandingkan sifat 
kemukjizatan Al-Quran sebagai mukjizat 
nabi Muhammad Saw. dengan 
kemukjizatan selain Al-Quran dengan 
tepat 

L3 

5 3.5 Menganalisis pokok-pokok 
isi Al-Quran 

Menguraikan pokok 
isi kandungan Al- 
Quran 

Pokok-Pokok Isi Al- 
Quran 

X/ 1 Disajikan sebuah ayat, peserta dapat 
menguraikan kandungan ayat tersebut 
dengan tepat 

L3 
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6  Menunjukkan pokok 
isi kandungan Al- 
Quran 

 X/ 1 Disajikan narasi tentang keesaan Allah 
Swt. peserta didik dapat menunjukkan 
ayat sesuai dengan narasi tersebut 
dengan tepat 

L2 

7 3.7 Membandingkan pengertian 
hadis, sunah, khabar dan 
atsar (macam-macam 
sunnah) 

Menunjukan 
macam-macam 
hadis berdasarkan 
pengertian hadis 
secara istilah 

Hadis, Sunah, 
Khabar dan Atsar 

X/ 2 Disajikan pengertian hadis secara 
istilah, peserta didik dapat menunjukan 
macam-macam hadis sesuai pengertian 
tersebut dengan tepat 

L1 

8 3.8 Menganalisis sejarah 
perkembangan hadis 

Menjelaskan 
sejarah 
perkembangan 
hadis Nabi 

Sejarah 
Perkembangan Hadis 

X/ 2 Disajikan sebuah hadis tentang larangan 
menuliskan hadis pada masa Rasulullah 
Saw., peserta didik dapat menjelaskan 
alasan larangan Rasululllah Saw. 
menuliskan hadis tersebut dengan tepat 

L1 

9 3.9 Menganalisis unsur-unsur 
hadis 

Menganalisis 
sebuah hadis yang 
lengkap unsur- 
unsurnya 

Unsur-Unsur Hadis X/ 2 Disajikan sebuah hadis yang lengkap 
unsur-unsurnya (ada sanadnya, 
matannya, dan rawinya), peserta didik 
dapat menunjukan salah satu dari unsur 
hadis tersebut dengan benar 

L3 

10 3.10 Menganalisis fungsi hadis 
terhadap Al-Qur`an 

Mengaitkan hadis 
terhadap Al-Quran 
secara fungsional 

Fungsi Hadis 
terhadap Al-Quran 

X/ 2 Disajikan sebuah ayat Al-Quran dan 
sebuah hadis, peserta didik dapat 
mengaitkan fungsi hadis terhadap ayat 
Al-Quran dengan benar 

L3 

11 3.11 Menganalisis pembagian 
hadis dari segi kuantitas dan 
pembagian hadis dari segi 
kualitasnya 

Menjelaskan 
macam-macam 
hadis dari segi 
kuantitas rawi 

Macam-macam hadis 
dari segi kuantitas 
dan pembagian hadis 
dari segi kualitasnya 

X/ 2 Disajikan sebuah pengertian hadis 
mutawatir, peserta didik dapat 
menjelaskan kriteria hadis mutawatir 
sesuai pengertian tersebut dengan tepat 

L1 

12 Menunjukan 
pengertian hadis 
shahih 

X/ 2 Disajikan sebuah deskripsi yang memuat 
syarat-syarat keshahihan sebuah hadis, 
peserta didik dapat menunjukkan 
pengertian hadis shahih sesuai dengan 
deskripsi tersebut dengan benar 

L2 
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13. 3.1 Menganalisis QS. al- 
Mukminun (23): 12-14 
tentang fase penciptaan 
manusia, QS. an-Nahl (16): 
78 tentang kesempurnaan 
penciptaan manusia disertai 
organ-organ, QS. al- 
Baqarah (2): 30-32 tentang 
manusia sebagai khalifah di 
bumi, QS. al-Dzariyat (51): 
tentang tujuan penciptaan 
manusia dan jin. dan hadis 
riwayat Muslim tentang 
penciptaan manusia, dan 
hadis riwayat Bukhari 
tentang hak Allah dari 
manusia: 

Memahami 
kandungan ayat 

QS. al-Mukminun 
(23): 12-14 tentang 
fase penciptaan 
manusia 

XI/ 1 Disajikan QS. al-Mukminun (23): 12-14 
tentang fase penciptaan manusia, 
peserta didik menentukan maksud salah 
satu ayat tersebut, secara tepat 

L1 

14. Menerapkan 
kandungan ayat 

QS. al-Baqarah (2): 
30-32 tentang 
manusia sebagai 
khalifah di bumi 

XI/ 1 Disajikan beberapa perilaku manusia 
terkait QS. al-Baqarah (2): 30-32 tentang 
manusia sebagai khalifah di bumi, 
peserta didik menentukan perilaku- 
perilaku yang merupakan cerminan 
penerapan ayat tersebut, secara tepat 

L2 

15. 3.2 Menganalisis QS. al-Isra’ 
(17): 23–24 dan QS. 
Luqman (31): 13–17 tentang 
sikap kepada kedua orang 
tua dan hadis riwayat 
Muslim dari Abu Hurairah 
tentang berbakti kepada 
kedua orang tua, dan hadis 
riwayat Bukhari Muslim dari 
Abdullah bin Amr tentang 
keutamaan merawat kedua 
orang tua 

Memahami 
kandungan ayat 

QS. al-Isra’ (17): 23– 
24 tentang sikap 
kepada kedua orang 
tua 

XI/ 1 Disajikan salah satu ayat dari QS. al- 
Isra’ (17): 23–24 tentang sikap kepada 
kedua orang tua, peserta didik 
menentukan maksud ayat tersebut, 
secara tepat 

L1 

16. Menerapkan 
kandungan hadis 

HR. Muslim dari Abu 
Hurairah tentang 
berbakti kepada 
kedua orang tua 

XI/ 1 Ditampilkan HR. Muslim dari Abu 
Hurairah tentang berbakti kepada kedua 
orang tua, peserta didik menentukan 
sikap yang mencerminkan penerapan 
hadis ini, secara tepat 

L2 

17. 3.3 Menganalisis QS. al-Isra’ 
(17): 32 tentang larangan 
mendekati perbuatan zina, 
QS. an-Nur (24): 2 tentang 
hukuman bagi pezina dan 
hadis riwayat Bukhari dari 
Abu Hurairah tentang iman 

Memahami 
kandungan ayat 

QS. an-Nur (24): 2 
tentang hukuman 
bagi pezina 

XI/ 1 Disajikan QS. an-Nur (24): 2 tentang 
hukuman bagi pezina, peserta didik 
menentukan maksud ayat secara tepat 

L1 

18. Menilai sikap/ 
perilaku yang 
sesuai dengan 

HR. Bukhari dari Abu 
Hurairah tentang 
iman yang kuat 

XI/ 1 Disajikan sebuah ilustrasi berupa narasi/ 
berita /gambar tentang perbuatan keji, 
dan hadis HR. Bukhari dari Abu Hurairah 

L3 
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 yang kuat mencegah 
perbuatan keji 

kandungan hadis mencegah perbuatan 
keji 

 tentang iman yang kuat mencegah 
perbuatan keji, peserta didik menentukan 
pernyataan yang paling sesuai 
kandungan hadis tersebut secara tepat 

 

19. 3.4 Menganalisis QS. al-Kafirun 
(109): 1–6, QS. Yunus (10): 
40–41, QS. QS. al-Kahfi 
(18): 29, QS. al-Hujurat (49): 
10–13 tentang toleransi dan 
hadis riwayat Ahmad dari 
Ibnu Abbas akhlak kepada 
orang yang lebih tua dan 
yang lebih muda 

Menerapkan 
kandungan ayat 

QS. al-Hujurat (49): 
10–13 tentang 
toleransi 

XI/ 1 Disajikan QS. al-Hujurat (49): 13, peserta 
didik menentukan perilaku yang 
merupakan cerminan kandungan ayat 
tersebut, secara tepat 

L2 

20. Menilai kandungan 
hadis 

HR. Ahmad dari Ibnu 
Abbas tentang akhlak 
kepada orang yang 
lebih tua dan yang 
lebih muda 

XI/ 1 Ditampilkan HR. Ahmad dari Ibnu Abbas 
tentang akhlak kepada orang yang lebih 
tua dan yang lebih muda, peserta didik 
menentukan pernyataan yang paling 
sesuai dengan hadis tersebut secara 
tepat 

L3 

21. 3.5 Menganalisis QS. at-Taubah 
(9): 122 tentang kewajiban 
menuntut ilmu, QS. Ali Imran 
(3): 190-191 tentang ciri-ciri 
orang yang berilmu, hadis 
riwayat Ibnu Majah dari 
Anas bin Malik tentang 
kewajiban menuntut ilmu, 
dan hadis riwayat Bukhari 
dari Abdullah bin Amr 
tentang kewajiban 
menyampaikan ilmu 

Menerapkan 
kandungan ayat 

QS. at-Taubah (9): 
122 tentang 
kewajiban menuntut 
ilmu 

 Disajikan QS. at-Taubah (9): 122 tentang 
kewajiban menuntut ilmu, peserta didik 
menentukan perilaku yang 
mencerminkan penerapan kandungan 
ayat, secara tepat 

L2 

22. 3.6 Menganalisis QS. at-Tahrim 
(66): 6 tentang 
tanggungjawab dalam 
keluarga, QS. Taha (20): 
132 tentang perintah 
menegakkan shalat, QS. al- 
An‘am (6): 70 tentang 
menjaga diri dari orang- 
orang yang terbuai dunia, 

Menganalisis 
kandungan ayat 

QS. at-Tahrim (66): 6 
tentang 
tanggungjawab 
dalam keluarga 

XI/ 2 Disajikan sebuah ilustrasi berupa narasi/ 
berita/ gambar tentang tanggung jawab, 
dan QS. at-Tahrim (66): 6 tentang 
tanggungjawab dalam keluarga, peserta 
didik menentukan keterkaitan ilustrasi 
dengan ayat secara tepat 

L3 

23. Menerapkan 
kandungan hadis 

HR. Abu Dawud dari 
Rabi’ bin Sabrah 

XI/ 2 Ditampilkan HR. Abu Dawud dari Rabi’ 
bin Sabrah tentang memerintahkan anak 

L2 
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 QS. an-Nisa’ (4):36 tentang 
perintah mentauhidkan Allah 
dan berbuat baik, QS. Hud 
(11): 117–119 tentang Allah 
tidak membinasakan secara 
semena-mena kepada suatu 
kaum yang berbuat 
kebaikan, hadis riwayat 
Bukhari dari Abdullah bin 
Umar r.a. tentang 
tanggungjawab, dan hadis 
riwayat Abu Dawud dari 
Rabi’ bin Sabrah tentang 
perintah memerintahkan 
anak untuk menegakkan 
shalat, dan hadis riwayat 
Bukhari dan Muslim dari Abu 
Hurairah tentang hak 
seorang muslim atas muslim 
yang lain: 

 tentang perintah 
memerintahkan anak 
untuk menegakkan 
shalat 

 untuk menegakkan shalat, siswa 
menentukan perilaku yang 
mencerminkan penerapan kandungan 
hadis, secara tepat 

 

24. 3.7 Menganalisis QS. al- 
Baqarah (2) :148 berbuat 
kebajikan, QS. Fathir (35): 
32 beberapa penyikapan 
terhadap Al-Qur'an, QS. an- 
Nahl (16): 97 tentang 
balasan amal shalih, dan 
hadis riwayat Bukhari dari 
Abu Hurairah tentang 
anjuran beramal sesegera 
mungkin 

Menganalis 
kandungan ayat 

QS. an-Nahl (16): 97 
tentang balasan amal 
shalih 

XI/ 2 Disajikan sebuah ilustrasi berupa narasi/ 
gambar/ pernyataan, dan QS. an-Nahl 
(16): 97 tentang balasan amal shalih, 
peserta didik menentukan keterkaitan 
ilustrasi dengan ayat, secara tepat 

L3 

25. Menerapkan 
kandungan hadis 

HR. Bukhari dari Abu 
Hurairah tentang 
anjuran beramal 
sesegera mungkin 

XI/ 2 Ditampilkan HR. Bukhari dari Abu 
Hurairah tentang anjuran beramal 
sesegera mungkin, peserta didik 
menentukan perilaku yang 
mencerminkan penerapan hadis ini, 
secara tepat 

L2 

26. 3.8 Menganalisis QS. al- 
Jumu‘ah (62): 9–11 tentang 
beribadah dan berusaha, 
QS. al-Qashash (28): 77 

Memahami 
kandungan ayat 

QS. al-Jumu‘ah (62): 
9–11 tentang 
beribadah dan 
berusaha 

XI/ 2 Disajikan QS. al-Jumu‘ah (62): 10 
tentang beribadah dan berusaha, peserta 
didik menentukan maksud ayat, secara 
tepat 

L1 
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27. tentang kehidupan dunia 
dan akhirat, hadis riwayat 
Ibnu Majah dari Miqdam bin 
Ma’dikarib tentang 
kemandirian, dan hadis 
riwayat Ibnu Majah dari 
Hisyam bin Urwah tentang 
keutamaan bekerja 

Menerapkan 
kandungan ayat 

QS. al-Qashash (28): 
77 tentang kehidupan 
dunia dan akhirat 

XI/ 2 Disajikan narasi tentang keseimbangan 
dunia dan akhirat, peserta didik 
menentukan ayat yang sesuai dengan 
narasi tersebut, secara tepat 

L2 

28. 3.9 Menganalisis QS. al- 
Baqarah (2):168–169, QS. 
al-Baqarah (2): 172–173 
tentang mengonsumsi 
makanan yang baik dan 
halal, hadis riwayat Abu 
Dawud dari Ma’dikarib r.a. 
tentang beberapa makanan 
yang diharamkan, dan hadis 
riwayat Tirmidzi dari Abu 
Hurairah tentang sebab 
turun ayat perintah makanan 
yang halal 

Memahami 
kandungan ayat 

QS. al-Baqarah 
(2):168–169 tentang 
mengonsumsi 
makanan yang baik 
dan halal 

XI/ 2 Disajikan QS. al-Baqarah (2):168–169 
tentang mengonsumsi makanan yang 
baik dan halal, peserta didik menentukan 
maksud salah satu frase yang 
ditentukan, secara tepat 

L1 

29. Menerapkan 
kandungan ayat 

QS. al-Baqarah (2): 
172–173 tentang 
konsumsi makanan 

XI/ 2 Ditampilkan QS. al-Baqarah (2): 172–173 
tentang mengonsumsi makanan yang 
baik, peserta didik menentukan perilaku 
yang merupakan cerminan penerapan 
ayat ini, secara tepat 

L2 

30. 3.10 Menganalisis QS. az- 
Zukhruf (43): 9–13 tentang 
nikmat Allah SWT. dan 
syukur, QS. al-‘Ankabut 
(29):17 tentang beribadah 
dan bersyukur, hadis riwayat 
Ahmad dari Asy’ab bin Qaisy 
tentang syukur kepada Allah 
Swt.. dan hadis riwayat Abu 
Dawud dari Abu Hurairah 
dan hadis riwayat Muslim 
dari Abu Hurairah tentang 
melihat orang yang lebih 
tidak beruntung agar 
merasakan anugerah Allah 

Menilai sikap/ 
perilaku yang 
sesuai dengan 
maksud ayat 

HR. Abu Dawud dari 
Abu Hurairah dan 
hadis riwayat Muslim 
dari Abu Hurairah 
tentang melihat 
orang yang lebih 
tidak beruntung agar 
merasakan anugerah 
Allah Swt. 

XI/ 2 Disajikan HR. Abu Dawud dari Abu 
Hurairah atau HR. Muslim dari Abu 
Hurairah tentang bersukur atas nikmat 
Allah Swt., peserta didik menentukan 
pernyataan yang paling sesuai dengan 
maksud hadis, secara tepat 

L3 
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 SWT.      

31. 3.1 Menganalisis QS. al-Furqan 
(25): 67 tentang 
kesederhanaan, QS. al-Isra’ 
(17): 26–27, 29–30 tentang 
kesederhanaan dalam 
hidup, QS. al-Qashash (28): 
79–82, QS. al-Baqarah (2): 
177 tentang beberapa 
macam kebajikan, QS. al- 
Ma‘un (107): 1–7 tentang 
bermegah-megahan di dunia 
dan hadis riwayat Ibnu 
Majah dan Ahmad dari 
Abdullah bin Amru tentang 
larangan berlebih-lebihan, 
dan hadis riwayat Bukhari 
dari Hakim bin Hizam tentang 
keutamaan memberi 
daripada menerima, 
dan Tirmidzi, Ibnu Majah dan 
Muslim tentang proporsi 
dalam tubuh seorang muslim 

Memahami maksud 
maksud ayat 

QS. al-Isra’ (17): 
26–27, 29–30 
tentang 
kesederhanaan 
dalam hidup 

XII/ 1 Disajikan QS. QS. al-Isra’ (17): 26 atau 
27 tentang kesederhanaan dalam hidup, 
peserta didik menentukan maksud ayat 
tersebut dengan tepat 

L1 

32. Memahmi maksud 
maksud ayat 

QS. al-Baqarah (2): 
177 tentang 
beberapa macam 
kebajikan 

XII/ 1 Disajikan QS. al-Baqarah (2): 177 
tentang beberapa macam kebajikan, 
peserta didik menentukan pernyataan 
yang sesuai dengan kandungan ayat 
tersebut secara tepat 

L1 

33 Menerapkan 
kandungan ayat 

QS. al-Ma‘un (107): 
1–7 tentang 
bermegah-megahan 
di dunia 

XII/ 1 Disajikan beberapa perilaku manusia dan 
QS. al-Ma‘un (107): 1–7 tentang 
bermegah-megahan di dunia, peserta 
didik menentukan perilaku yang sesuai 
dengan kandungan ayat dengan tepat 

L2 

34. Menganalisis hadis HR. Bukhari dari 
Hakim bin Hizam 
tentang keutamaan 
memberi daripada 
menerima 

XII/ 1 Disajikan ilustrasi berupa sebuah narasi/ 
gambar/ berita dan sebuah hadis tentang 
keutamaan memberi, peserta didik 
menentukan keterkaitan ilustrasi dengan 
kandungan hadis secara tepat 

 

35. 3.2 Menganalisis QS. al- 
Baqarah [2]: 155–157 
macam-macam ujian dari 
Allah Swt., QS. Ali Imran [3]: 
186 tentang keniscayaan 
ujian dari Allah Swt., hadis 
riwayat Muslim dari Suhaib 
tentang sikap orang mukmin 
dalam keadaan apapun: 

Memahami 
kandungan ayat 

QS. al-Baqarah [2]: 
155–157 macam- 
macam ujian dari 
Allah Swt. 

XII/ 1 Disajikan QS. al-Baqarah [2]: 155 
macam-macam ujian dari Allah Swt, 
peserta didik menentukan jenis ujian 
dalam ayat dengan tepat 

L1 

36. Menerapkan 
kandungan ayat 

QS. Ali Imran [3]: 
186 tentang 
keniscayaan ujian 
dari Allah Swt. 

XII/ 1 Disajikan beberapa perilkau manusia 
terkait musibah dan QS. Ali Imran [3]: 
186 tentang keniscayaan ujian dari Allah 
Swt, peserta didik menentukan perilaku 
yang mencerminan kandungan ayat, 

L2 
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 dan hadis riwayat Tirmidzi 
dari Mus’ab bin Sa’ad tentang 
cobaan bagi manusia: 

   secara tepat  

37. Menganalisis 
kandungan hadis 

HR. Muslim dari 
Suhaib tentang 
sikap orang mukmin 
dalam keadaan 
apapun. 

XII/ 1 Disajikan HR. Muslim dari Suhaib 
tentang sikap orang mukmin dalam 
keadaan apapun dan narasi tentang 
suatu musibah, siswa menentukan 
keterkaitan hadis dengan narasi, dengan 
tepat 

L3 

38. 3.3 Menganalisis QS. ar-Rum 
[30]: 41–42 kerusakan alam 
di bumi, QS. al-A‘raf [7]: 56– 
58 tentang larangan berbuat 
kerusakan di bumi, QS. 
Shad [38]: 27 tentang 
penciptaan alam dengan 
benar, QS. al-Furqan [25]: 
45–50 tentang ciptaan Allah 
untuk manusia, QS. al- 
Baqarah [2]: 204–206 
tentang perilaku orang 
munafik terhadap kelestarian 
alam, hadis riwayat Bukhari 
Muslim dari Anas bin Malik 
tentang menanam tanaman 

Memahami 
kandungan ayat 

QS. ar-Rum [30]: 
41–42 kerusakan 
alam di bumi 

XII/ 1 Disajikan QS. ar-Rum [30]: 41 kerusakan 
alam di bumi, peserta didik menentukan 
maksud ayat tersebut secara tepat 

L1 

39. Menerapkan 
kandungan ayat 

QS. al-A‘raf [7]: 56– 
58 tentang larangan 
berbuat kerusakan 
di bumi 

XII/ 1 Disajikan QS. al-A‘raf [7]: 56 tentang 
larangan berbuat kerusakan di bumi, 
peserta didik menentukan perilaku yang 
merupakan penerapan kandungan ayat, 
secara tepat 

L2 

40. Menganalisis 
kandungan ayat 

QS. al-Furqan [25]: 
45–50 tentang 
penciptaan alam 

XII/ 1 Disajikan ilustrasi berupa sebuah 
gambar/ narasi/ grafik/ potongan berita 
tentang fenomena alam dan QS. al- 
Furqan [25]: 47, peserta didik 
menentukan keterkaitan ilustrasi dengan 
kandungan ayat, secara tepat 

L3 

41. Menilai kandungan 
hadis 

HR. Bukhari Muslim 
dari Anas bin Malik 
tentang menanam 
tanaman 

XII/ 1 Disajikan HR. Bukhari Muslim dari Anas 
bin Malik tentang menanam tanaman, 
peserta didik menentukan pernyataan 
yang sesuai dengan kandungan hadis, 
secara tepat 

L3 

42. 3.4 Menganalisis QS. al-‘Alaq 
[96]: 1–5 tentang perintah 
membaca, QS. Yunus [10]: 
101 tentang perintah 
memperhatikan gejala alam, 
QS. al-Baqarah [2]: 164 
tentang fenomena alam 

Memahami 
kandungan ayat 

QS. Yunus [10]: 101 
tentang perintah 
memperhatikan 
gejala alam 

XII/ 1 Disajikan QS. Yunus [10]: 101 tentang 
perintah memperhatikan gejala alam, 
peserta didik menentukan maksud pokok 
ayat, secara tepat 

L1 

43. Menerapkan 
kandungan ayat 

QS. al-Baqarah [2]: 
164 tentang 
fenomena alam 

XII/ 1 Disajikan beberapa perilaku manusia 
terkait ilmu pengetahuan dan QS. al- 
Baqarah [2]: 164 tentang fenomena alam 

L2 
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 sebagai sumber ilmu 
pengetahuan, QS. al-Hujurat 
[49]: 6 tentang sikap selektif 
terhadap setiap informasi, 
hadis riwayat Abu Dawud 
dari Abu Darda’ tentang 
keutamaan mencari ilmu 

 sebagai sumber ilmu 
pengetahuan 

 sebagai sumber ilmu pengetahuan, 
peserta didik menentukan perilaku- 
perilaku yang merupakan cerminan 
penerapan kandungan ayat, secara tepat 

 

44. Menilai pernyataan 
yang sesuai dengan 
kandungan ayat 

QS. al-Hujurat [49]: 
6 tentang sikap 
selektif terhadap 
setiap informasi 

XII/ 1 Disajikan QS. al-Hujurat [49]: 6 tentang 
sikap selektif terhadap setiap informasi, 
peserta didik menentukan pernyataan 
yang sesuai dengan kandungan ayat, 
secara tepat 

L3 

45. 3.5 Menganalisis QS. an-Nahl 
(16): 125 tentang kewajiban 
berdawah, QS. asy-Syu‘ara‘ 
(26): 214–216, tentang fase 
dakwah secara sembunyi- 
sembunyi, QS. al-Hijr (15): 
94–96 tentang dakwah 
secara terang-terangan, HR. 
Muslim dari Abu Hurairah 
tentang balasan bagi 
motivator kebaikan 

Memahami 
kandungan ayat 

QS. an-Nahl (16): 
125 tentang 
kewajiban 
berdakwah 

XII/ 2 Disajikan QS. an-Nahl (16): 125 tentang 
kewajiban berdawah, peserta didik 
menentukan metode dakwah, secara 
tepat 

L1 

46. Memahami 
kandungan hadis 

HR. Muslim dari Abu 
Hurairah tentang 
balasan bagi 
motivator kebaikan 

XII/ 2 Disajikan HR. Muslim dari Abu Hurairah 
tentang balasan bagi motivator kebaikan, 
peserta didik menentukan arti sebagian 
hadis tersebut, secara tepat 

L1 

47. Menerapkan 
kandungan hadis 

HR. Muslim dari Abu 
Hurairah tentang 
balasan bagi 
motivator kebaikan 

XII/ 2 Disajikan beberapa perilaku manusia dan 
HR. Muslim dari Abu Hurairah tentang 
balasan bagi motivator kebaikan, peserta 
didik menentukan perilaku yang 
merupakan cerminan penerapan 
kandungan hadis, secara tepat 

L2 

48. Menganalisis 
kandungan ayat 

QS. asy-Syu‘ara‘ 
(26): 214–216, 
tentang fase dakwah 
secara sembunyi- 
sembunyi, QS. al- 
Hijr (15): 94–96 
tentang dakwah 
secara terang- 
terangan 

XII/ 2 Disajikan QS. asy-Syu‘ara‘ (26): 214– 
216, tentang fase dakwah secara 
sembunyi-sembunyi, QS. al-Hijr (15): 94– 
96 tentang dakwah secara terang- 
terangan, peserta didik menentukan 
perbedaan strategi dakwah dalam ayat- 
ayat tersebut, secara tepat 

L3 

49. 3.6 Menganalisis QS. Ali Imran 
(3): 104 tentang kewajiban 

Memahami 
kandungan ayat 

QS. Ali Imran (3): 
104 tentang 

XII/ 2 Disajikan QS. Ali Imran (3): 104 tentang 
kewajiban amar makruf nahi munkar, 

L1 
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 amar makruf nahi munkar, 
QS. Ali Imran (3): 110 
tentang umat terbaik, QS. al- 
Maidah (5): 78-80 tentang 
ancaman bagi yang tidak 
amar makruf nahi munkar, 
hadis riwayat Muslim dari 
Abu Said tentang perintah 
mengubah kemunkaran 
sesuai kemampuan: 

 kewajiban amar 
makruf nahi munkar 

 peserta didik menentukan maksud ayat 
secara tepat 

 

50. Menerapkan 
kandungan ayat 

QS. al-Maidah (5): 
78-80 tentang 
ancaman bagi yang 
tidak amar makruf 
nahi munkar 

XII/ 2 Disajikan QS. al-Maidah (5): 78-79 
tentang ancaman bagi yang tidak amar 
makruf nahi munkar, peserta didik 
menentukan perilaku agar terhindar dari 
ancaman tersebut, secara tepat 

L2 

51. Menganalisis 
kandungan ayat 

QS. Ali Imran (3): 
110 tentang umat 
terbaik 

XII/ 2 Disajikan QS. Ali Imran (3): 110 tentang 
umat terbaik, peserta didik menentukan 
kriteria umat terbaik sesuai kandungan 
ayat, secara tepat 

 

52. Menilai sikap terkait 
kandungan hadis 

HR. Muslim dari Abu 
Said tentang 
perintah mengubah 
kemunkaran sesuai 
kemampuan 

XII/ 2 Disajikan HR. Muslim dari Abu Said 
tentang perintah mengubah kemunkaran 
sesuai kemampuan, peserta didik 
menentukan pernyataan yang paling 
sesuai dengan hadis tersebut, secara 
tepat 

L3 

53. 3.7 Menganalisis QS. Ali Imran 
(3): 159 tentang isyarat 
berdemokrasi, QS. asy- 
Syura (42): 38 tentang 
musyawarah, hadis riwayat 
Muslim dari Malik al-Asyja‘i 
tentang kepemimpinan, dan 
hadis riwayat Bukhari 
tentang amanah 

Memahami 
kandungan ayat 

QS. asy-Syura (42): 
38 tentang 
musyawarah 

XII/ 2 Disajikan QS. asy-Syura (42): 38 tentang 
musyawarah, peserta didik menentukan 
maksud ayat tersebut secara tepat 

L1 

54. Menerapkan 
kandungan ayat 

QS. Ali Imran (3): 
159 tentang isyarat 
berdemokrasi 

XII/ 2 Disajikan QS. Ali Imran (3): 159 tentang 
prinsip berberdemokrasi, peserta didik 
menentukan perilaku yang merupakan 
cerminan dari ayat tersebut, secara tepat 

L2 

55. Menerapkan 
kandungan hadis 

HR. Muslim dari 
Malik al-Asyja‘i 
tentang 
kepemimpinan 

XII/ 2 Disajikan HR. Muslim dari Malik al-Asyja‘i 
tentang kepemimpinan, peserta didik 
menentukan pernyataan yang 
merupakan cerminan kandungan hadis 
tersebut, secara tepat 

L2 

56. Menganalisis 
kandungan hadis 

HR. Bukhari tentang 
amanah 

XII/ 2 Disajikan sebuah ilustrasi berupa narasi/ 
berita dan HR. Bukhari tentang 
amanah, siswa menentukan keterkaitan 
ilustrasi dengan maksud hadis tersebut, 

L3 
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     secara tepat  

57. 3.8 Menganalisis QS. al-Maidah 
(5): 8–10 tentang 
menegakkan keadilan, QS. 
at-Taubah (9): 119 tentang 
bergaul dengan orang yang 
jujur, QS. an-Nahl (16): 90– 
92 tentang perintah berlaku 
adil dan jujur, QS. an-Nisa’ 
(4): 105 tentang larangan 
berkhianat, hadis riwayat 
Muslim dari Abdullah 
tentang dampak dari sikap 
jujur dan dusta 

Memahami 
kandungan ayat 

QS. al-Maidah (5): 
8–10 tentang 
menegakkan 
keadilan 

XII/ 2 Disajikan QS. al-Maidah (5): 8–10 
tentang menegakkan keadilan, peserta 
didik menentukan maksud sebagian dari 
ayat tersebut, secara tepat 

L1 

58. Menerapkan 
kandungan ayat 

QS. at-Taubah (9): 
119 tentang bergaul 
dengan orang yang 
jujur 

XII/ 2 Disajikan QS. at-Taubah (9): 119 tentang 
bergaul dengan orang yang jujur, peserta 
didik menentukan perilaku yang 
merupakan cerminan ayat, secara tepat 

L2 

59. Menganalisis 
kandungan ayat 

QS. an-Nahl (16): 
90–92 tentang 
perintah berlaku adil 
dan jujur 

XII/ 2 Disajikan QS. an-Nahl (16): 90 tentang 
perintah berlaku adil, peserta didik 
menentukan perilaku yang sesuai 
dengan ayat tersebut, secara tepat 

L3 

60. Menilai perilaku 
yang sesuai dengan 
kandungan hadis 

HR. Muslim dari 
Abdullah tentang 
dampak dari sikap 
jujur dan dusta 

XII/ 2 Disajikan HR. Muslim dari Abdullah 
tentang dampak dari sikap jujur dan 
dusta, peserta didik menentukan 
pernyataan yang paling sesuai dengan 
hadis secara tepat 

L3 
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KISI-KISI UJIAN MADRASAH (UM) 
MATA PELAJARAN PAI DAN BAHASA ARAB TP. 2020/2021 

 
Mata Pelajaran : AKIDAH-AKHLAK Jenjang: Madrasah Aliyah 
Peminatan : MIPA/IPS/Bahasa/Keagamaan 

 

No 
Kompetensi 

Dasar 
IPK Materi 

Kelas/ 
Semester 

Indikator Soal 
Level 

Kognitif 

1. 3.2. Menganalisis sifat 
wajib Allah 
(nafsiyah, 
salbiyah, ma’ani 
dan ma’nawiyah) 
dan sifat-sifat jaiz 
Allah Swt. 

Menguraikan 
pengertian sifat 
wajib Allah dan 
sifat jaiz Allah 

Sifat-sifat wajib 
Allah 

X/1 1. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
mendefinisikan salah satu sifat wajib 
Allah dengan benar 

L1 

Menjabarkan sifat 
jaiz Allah 

Sifat-sifat jaiz 
Allah 

X/1 2. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menjelaskan sifat jaiz Allah dengan 
benar 

L1 

2. 3.4. Menganalisis 
keutamaan dan 
adab berbakti 
kepada orang tua 
dan guru dengan 
cerdas 
berdasarkan dalil 
dan pendapat 
ulama 

Menelaah dalil 
tentang perintah 
berbakti kepada 
orang tua 

Adab Berbakti 
Kepada Orang 
Tua 

X/1 3. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menunjukkan dalil Al-Quran tentang 
contoh perilaku berbakti kepada orang 
tua sesuai dengan dalil Al-Quran 
dengan benar 

L2 

Menguraikan 
keutamaan 
berbakti kepada 
orang tua 

Adab Berbakti 
Kepada Orang 
Tua 

X/1 4. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menentukan sebab diwajibkannya 
menghormati orang tua dengan benar 

L2 

Menelaah 
keutamaan 
berbakti guru 

Adab Berbakti 
Kepada Guru 

X/1 5. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menentukan cara menghormati guru 
dengan benar 

L3 
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No 
Kompetensi 

Dasar 
IPK Materi 

Kelas/ 
Semester 

Indikator Soal 
Level 

Kognitif 

3. 3.5. Menganalisis 
kisah keteladanan 
Nabi Luth a.s 

Menguraikan 
pesan moral dan 
hikmah dari cerita 
kisah kaum Nabi 
Luth a.s 

Kisah Nabi Luth 
a.s 

X/1 6. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menentukan ibrah dari kisah kaum 
Nabi Luth dengan benar 

L2 

4. 3.10. Menganalisis 
sebab-sebab, 
contoh dan cara 
menghindari 
perilaku licik, 
tamak, zhalim 
dan diskriminasi 

Mengidentifikasi 
ciri-ciri perilaku 
orang licik 

Ciri-ciri perilaku 
orang licik 

X/2 7. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menyebutkan ciri-ciri perilaku orang 
licik secara tepat 

L1 

Menjelaskan sifat 
tamak 

Sifat-sifat tamak X/2 8. Disajikan narasi/ kasus/dalil  Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menguraikan sifat-sifat tamak secara 
tepat 

L1 

Mengemukakan 
nilai negatif sifat 
zhalim 

Nilai negatif sifat 
zhalim 

X/2 9. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menguraikan nilai negatif sifat zhalim 
secara tepat 

L2 

Memerinci cara 
menghindari sifat 
diskriminasi 

Sifat diskriminasi X/2 10. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menyimpulkan cara menghindari sifat 
diskriminasi secara tepat 

L3 

5. 3.1. Menganalisis latar 
belakang 
munculnya aliran- 
aliran kalam 
dalam peristiwa 
tahkim 

Mengidentifikasi 
perkembangan 
akidah pada masa 
rasulullah saw 
sampai dengan 
munculnya 
peristiwa tahkim 

Akidah pada masa 
Rasulullah sampai 
muncul peristiwa 
tahkim 

XI/1 11. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menunjukkan karakteristik akidah 
pada masa Rasulullah sampai muncul 
peristiwa tahkim dengan benar 

L1 
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No 
Kompetensi 

Dasar 
IPK Materi 

Kelas/ 
Semester 

Indikator Soal 
Level 

Kognitif 
  Mengidentifikasi 

aliran-aliran kalam 
yang muncul 
setelah peristiwa 
tahkim 

Aliran-aliran 
kalam dalam 
peristiwa tahkim 

XI/1 12. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menyebutkan aliran-aliran kalam 
dengan benar 

L1 

Membandingkan 
aliran-aliran kalam 
yang muncul 
setelah peristiwa 
tahkim 

Munculnya aliran 
kalam dalam 
peristiwa Tahkim 

XI/1 13. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
membedakan aliran-aliran kalam yang 
muncul setelah peristiwa tahkim 
dengan benar 

L2 

6. 3.3. Menganalisis 
perilaku dan 
dampak negative 
serta upaya 
menghindari dosa- 
dosa besar 
(membunuh, 
liwath, LGBT, 
mminum khamr, 
judi, mencuri, 
durhaka kepada 
orang tua, 
meninggal-kan 
sholat, memakan 
harta anak yatim 
dan korupsi) 

Mendeskripsikan 
pengertian liwath 

Perilaku liwath XI/1 14. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
secara tepat mengindentifikasi 
perilaku liwath 

L1 

Menganalisis 
perilaku dosa 
besar LGBT 

Larangan 
berperilaku LGBT 

XI/1 15. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
secara tepat menentukan sikap 
terhadap larangan berperilaku LGBT 
dengan benar 

L3 

Merinci bentuk- 
bentuk dosa besar 
/ larangan durhaka 
kepada orang tua 

Bentuk-bentuk 
perilaku durhaka 
kepada orang tua 

XI/1 16. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menentukan bentuk-bentuk perilaku 
durhaka kepada orang tua dengan 
benar 

L2 

Mencegah bahaya 
perilaku korupsi 

Bahaya perilaku 
korupsi 

XI/1 17. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menentukan bahaya perilaku korupsi 
secara tepat 

L2 
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No 
Kompetensi 

Dasar 
IPK Materi 

Kelas/ 
Semester 

Indikator Soal 
Level 

Kognitif 

7. 3.4. Menganalisis adab 
dan manfaat 
berpakaian, 
berhias, 
perjalanan, 
bertamu dan 
menerima tamu 

Menjelaskan 
fungsi pakaian 
sebagai bagian 
dari adab 
berpakaian 

Fungsi berpakaian XI/1 18. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menunjukkan fungsi berpakaian 
dengan benar 

L1 

Mengemukakan 
rambu-rambu yang 
harus ditaati oleh 
seorang muslim 
dalam berhias 

Rambu-rambu 
yang harus ditaati 
oleh seorang 
muslim  dalam 
berhias 

XI/1 19. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menentukan rambu-rambu yang harus 
ditaati oleh seorang muslim dalam 
berhias dengan benar 

L2 

Menganalisis nilai 
positif adab 
perjalanan 

Nilai positif adab 
perjalanan 

XI/1 20. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menyimpulkan nilai positif adab 
perjalanan dengan benar 

L3 

8. 3.6. Menganalisis 
akhlak pergaulan 
remaja dan upaya 
memilikinya 

Mendeskripsikan 
pentingnya 
menjalin 
persaudaraan 
(ukhuwah) dalam 
pergaulan remaja 

Bentuk persau- 
daraan (ukhuwah) 
dalam pergaulan 
remaja 

XI/2 21. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menunjukkan bentuk persaudaraan 
(ukhuwah) dalam pergaulan remaja 
dengan benar 

L1 

menentukan 
dampak positif 
akhlak pergaulan 
remaja 

Dampak positif 
akhlak pergaulan 
remaja 

XI/2 22. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menentukan dampak positif akhlak 
pergaulan remaja dengan benar 

L2 

menganalisis 
bentuk akhlak 
tercela dalam 
pergaulan remaja 

Bentuk akhlak 
tercela dalam 
pergaulan remaja 

XI/2 23. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menganalisis bentuk akhlak tercela 
dalam pergaulan remaja dengan 
benar 

L3 

9. 3.9. Menganalisis dalil, 
kedudukan dan 
fungsi syari’at, 

Mengidentifikasi 
syari’at dalam 

Definisi syari’at XI/2 24. Disajikan narasi/ kasus/dalil  Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 

L1 
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No 
Kompetensi 

Dasar 
IPK Materi 

Kelas/ 
Semester 

Indikator Soal 
Level 

Kognitif 
 tarekat dan ma’rifat 

dalam ajaran Islam 
dimensi hukum 
Islam 

  menjelaskan definisi syari’at dengan 
benar 

 

Mengurutkan 
unsur-unsur 
tarekat 

Unsur-unsur 
tarekat 

XI/2 25. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
merinci unsur-unsur tarekat dengan 
benar 

L2 

Menganalisis 
fungsi tarekat 

Fungsi tarekat XI/2 26. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik 
menguraikan merinci fungsi tarekat 
dengan benar 

L3 

Membandingkan 
tarekat dengan 
hakikat 

Perbedaan antara 
tarekat dan haki- 
kat 

XI/2 27. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis. peserta didik dapat 
menunjukkan perbedaan antara 
tarekat dan hakikat dengan benar 

L1 

Menentukan 
kedudukan ma’rifat 

Kedudukan 
ma’rifat 

XI/2 28. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menentukan kedudukan ma’rifat 
dengan benar 

L2 

10. 3.11. Menganalisis 
kisah ketelada- 
nan sahabat 
Abdurrahman bin 
Auf dan Abu 
Dzar al-Ghifari 

Mengidentifikasi 
keteladanan 
sahabat 
Abdurrahman bin 
Auf 

Kisah 
Abdurrahman bin 
Auf 

XI/2 29. Disajikan kisah Abdurrahman bin Auf, 
peserta didik dapat menentukan sifat 
Abdurrahman bin Auf dengan benar 

L1 

Menguraikan 
pesan moral Abu 
Dzar al-Ghifari 

Pesan moral Abu 
Dzar al-Ghifari 

XI/2 30. Disajikan kisah Abu Dzar Al Ghifari, 
peserta didik dapat menyimpulkan sifat 

yang dapat diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari dengan benar 

L3 
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No 
Kompetensi 

Dasar 
IPK Materi 

Kelas/ 
Semester 

Indikator Soal 
Level 

Kognitif 

11. 3.1.Menganalisis 
makna dan upaya 
meneladani Al 
Asma’ al Husna: al- 
Afuww, al-Razzaq, 
al-Malik, al-Hasib, 
al-Hadi, al-Khalik 
dan al-Hakim 

Menentukan 
peristiwa-peristiwa 
yang 
mencerminkan 
sifat-sifat Allah 
dalam al-Asma’ al- 
Husna 

Perintah untuk 
menjadi manusia 
pemaaf dan 
penutup aib orang 
lain 

XII / 1 31. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al-Quran 
dan hadis, peserta didik dapat 
menunjukkan perintah untuk menjadi 
manusia pemaaf dan penutup aib 
orang lain dengan benar 

L1 

Menganalisis 
peristiwa yang 
mencerminkan 
sifat-sifat Allah 
dalam al-Asma’ al- 
Husna 

Asmaul Husna al- 
Malik 

XII / 1 32. Disajikan Asmaul Husna Al-Malik, 
peserta didik dapat menentukan 
perilaku yang sesuai dengan benar 

L2 

Menganalisis 
cerminan terhadap 
al-Khāliq tentang 
kreatif dan inovatif 

Asmaul Husna al- 
Khaliq 

XII / 1 33. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al-Quran 
dan hadis, peserta didik dapat 
menganalisis perilaku yang sesuai 
dengan asmaul husna al-Khāliq 
dengan benar 

L3 

12. 1.2. Menganalisis 
makna pentingnya 
dan upaya 
memiliki sikap 
tasamuh 
(toleransi), 
musawah 
(persamaan 
derajat), tasawuth 
(moderat) dan 
ukhuwwah 
(persaudaraan) 

Menganalisis nilai, 
urgensi dan upaya 
yang 
mencerminkan 
sikap toleransi, 
persamaan 
derajat, moderat 
dan persaudaraan 

Toleransi dalam 
Islam 

XII / 1 34. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al-Quran 
dan hadis, peserta didik dapat 
menunjukkan sikap toleransi dalam 
agama Islam dengan benar 

L1 

Menyeleksi 
kejadian dan 

peristiwa yang 
mencerminkan 

Ukhuwah dalam 
Islam 

XII / 1 35. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al-Quran 
dan hadis, peserta didik dapat 

mengemukakan contoh ukhuwah 
dalam Islam benar 

L2 
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No 
Kompetensi 

Dasar 
IPK Materi 

Kelas/ 
Semester 

Indikator Soal 
Level 

Kognitif 
  ukhuwah dalam 

Islam 

    

Menganalisis 
pembiasakan 
berperilaku 
ukhuwwah  dalam 
kehidupan sehari- 
hari 

Kerukunan XII / 1 36. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al-Quran 
dan hadis, peserta didik dapat 
menunjukkan persaudaraan baik 
sesama manusia, bangsa, atau pun 
agama dengan benar 

L3 

13. 3.3. Menganalisis 
konsep, penyebab 
dan cara 
menghindari sifat 
tercela nifaq 
(munafik), gadab 
(marah) dan 
qaswah al-qalb 
(keras hati) 

Membedakan 
peristiwa yang 
mencerminkan 
sifat nifaq 
(munafik) 

Perilaku munafik 
(nifaq) 

XII / 1 37. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al-Quran 
dan hadis peserta didik dapat 
membedakan macam-macam perilaku 
munafik (nifaq) dengan benar 

L1 

Menggambarkan 
peristiwa yang 
mencerminkan 
sifat nifaq 
(munafik) 

Menghindari 
perilaku munafik 
(nifaq) 

XII / 1 38. Disajikan dengan (narasi/ kasus/dalil 
Al-Quran dan hadis), peserta didik 
dapat mengidentifikasi cara 
menghindari perilaku munafik (nifaq) 
dengan benar 

L2 

14. 3.4. Menganalisis etika 
Islam dalam 
bergaul dengan 
teman sebaya, 
yang lebih tua, 
yang lebih muda 
dan lawan jenis 

Menganalisis 
keadaan dan 
peristiwa dalam 
pergaulan se-hari- 
hari 

Cara berinteraksi 
dalam etika ber- 
gaul 

XII / 1 39. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
membedakan cara berinteraksi dalam 
etika bergaul dengan benar 

L1 

Menggambarkan 
keadaan dan 
peristiwa dalam 
pergaulan se-hari- 
hari 

Etika bergaul 
dengan teman 
sebaya 

XII / 1 40.Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menentukan etika bergaul dengan 
teman sebaya secara benar 

L2 

Mengkonsepkan 
etika Islam dalam 
bergaul yang 

Etika Bergaul da- 
lam Islam 

XII / 1 41.Disajikan narasi/ kasus/dalil  Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
merinci etika bergaul yang diajarkan 
oleh Al-Quran dengan benar 

L2 
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No 
Kompetensi 

Dasar 
IPK Materi 

Kelas/ 
Semester 

Indikator Soal 
Level 

Kognitif 
  dianjurkan Al- 

Quran 

    

Menganalisis 
pentingnya  etika 
bergaul dalam 
pergaulan se-hari- 
hari 

Etika Bergaul da- 
lam Islam 

XII / 1 42. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menyimpulkan pentingnya etika 
bergaul dalam pergaulan sehari-hari 
dengan benar 

L3 

15. 3.5. Mengevalu-asi 
kisah kesufian 
Imam Abu 
Hanifah, Imam 
Malik, Imam 
Syafi’I dan Imam 
Ahmad bin 
Hambal 

Menguraikan ki- 
sah-kisah kesufian 
Imam Abu Hanifah 

Suri teladan Imam 
Abu Hanifah 

XII / 1 43. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menentukan kisah Imam Abu Hanifah 
yang harus diteladani dengan benar 

L1 

Menjabarkan kisah 
kesufian Imam 
Malik bin Anas 

Suri Teladan 
Imam Malik bin 
Anas 

XII / 1 44. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
merinci kepribadian Imam Malik bin 
Anas yang berpengetahuan luas 
dengan benar 

L1 

Menggambarkan 
kisah kesufian 
Imam Syafi’i 

Suri Teladan 
Imam Syafi’i 

XII / 1 45. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menentukan kisah teladan Imam 
Syafi’i pada saat mendamaikan 
perselisihan dengan benar 

L2 

16. 3.6. Mengamal-kan 
dan meneladani 
sikap terpuji yang 
berkaitan dengan 
sikap semangat 
berlomba dalam 
kebaikan, bekerja 
keras dan 
kolaboratif, 
dinamis dan 

Menunjukkan 
peristiwa ciri yang 
mengindikasikan 
seseorang 
memiliki sikap 
berlomba-lomba 
dalam kebaikan 

Ragam Sikap Ter- 
puji 

XII / 2 46. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menguraikan ciri yang meng- 
indikasikan seseorang me-miliki 
sikap berlomba-lomba dalam 
kebaikan dengan benar 

L1 

Menggambarkan 
peristiwa yang 
berhubungan 
dengan motivasi 

Ragam Sikap Ter- 
puji 

XII / 2 47. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik mampu 
mengemukakan motivasi yang dapat 

L2 
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No 
Kompetensi 

Dasar 
IPK Materi 

Kelas/ 
Semester 

Indikator Soal 
Level 

Kognitif 
 optimis, serta 

kreatif dan inovatif 
yang dapat 
mendorong 
seseorang berbuat 
baik 

  mendorong se-seorang berbuat baik 
dengan benar 

 

Merinci sikap 
semangat bekerja 
keras dan 
kolaboratif dalam 
Islam 

Bekerja keras dan 
kolaboratif 

XII / 2 48. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
mene-gaskan ciri dan prinsip bekerja 
keras dalam Islam dengan benar 

L2 

Mengkritisi 
peristiwa yang 
berhubungan 
dengan sikap 
sikap kreatif dan 
inovatif memiliki 
banyak dampak 
positif 

Sikap kreatif dan 
inovatif 

XII / 2 49. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menyimpulkan dampak positif sikap 
kreatif dan inovatif dengan benar 

L3 

17. 3.7. Menganalisis 
konsep dan cara 
menghindari 
perilaku fitnah, 
berita bohong 
(hoaks), namimah, 
tajassus dan 
ghibah 

Menunjukkan 
dampak negatif 
dari perbuatan 
fitnah 

Perilaku 
perbuatan fitnah 

XII / 2 50. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al-Quran 
/hadis, peserta didik dapat 
menentukan dampak negatif dari 
perbuatan fitnah dengan benar 

L1 

Menguraikan 
bahaya berita 
bohong (hoaks) 

Perilaku berita 
bohong (hoaks) 

XII / 2 51. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al-Quran 
/hadis, peserta didik dapat 
menentukan bahaya berita bohong 
(hoaks) dengan benar 

L1 

Menggambarkan 
cara menghindari 
perilaku, tajassus 

Perilaku tajassus XII / 2 52. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menentukan cara menghindari 
perilaku tajassus dengan benar 

L2 

Memperjelas batas 
dikatakan gosip 
atau ghibah 

Perilaku gosip 
atau ghibah 

XII / 2 53. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 

L3 
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No 
Kompetensi 

Dasar 
IPK Materi 

Kelas/ 
Semester 

Indikator Soal 
Level 

Kognitif 
     menyimpulkan batas dikatakan gosip 

atau ghibah dengan benar 

 

18. 3.8. Menerapkan 
akhlak mulia 
dalam ber- 
organisasi dan 
bekerja 

Menjelaskan etika 
dalam 
keorganisasian 
dan pekerjaan 

Etika dalam orga- 
nisasi dan profesi 

XII / 2 54. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menunjukkan prinsip dalam 
berkomunikasi dengan benar 

L1 

Menggambarkan 
etika berprofesi 
dalam 
berorganisasi dan 
bekerja 

Etika dalam orga- 
nisasi dan profesi 

XII / 2 55. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
membandingankan antara profesi 
dan professional dengan benar 

L2 

Menguraikan 
tentang etos kerja 
yang tinggi dalam 
berprofesi, 
berorganisasi dan 
bekerja 

Etika dalam orga- 
nisasi dan profesi 

XII / 2 56. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
mengemukakan bentuk etos kerja 
yang tinggi dengan benar 

L2 

Memperjelas 
prinsip profesi 
dalam 
berorganisasi dan 
bekerja 

Etika dalam orga- 
nisasi dan profesi 

XII / 2 57. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menyimpulkan prinsip yang kokoh 
dalam profesi dengan benar 

L3 

19. 3.9. Menganalisis 
keteladanan sifat- 
sifat positif Kiai 
Kholil al- 
Bangkalani, Kiai 
Hasyim Asy’ari 
dan Kiai Ahmad 
Dahlan 

Menunjukkan 
keteladanan sifat- 
sifat positif Kiai 
Kholil al- 
Bangkalani dari 
tokoh Islam di 
Indonesia 

Keteladanan 
positif Kiai Kholil 
al-Bangkalan 

XII / 2 58. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al-Quran 
/hadis, peserta didik dapat merinci 
keteladanan positif Kiai Kholil al- 
Bangkalani dengan benar 

L1 

Menunjukkan 
salah satu 
keteladanan Kiai 

Keteladanan Kiai 
Hasyim Asy’ari 

XII / 2 59. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menentukan  keteladanan  Kiai 

L1 
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No 
Kompetensi 

Dasar 
IPK Materi 

Kelas/ 
Semester 

Indikator Soal 
Level 

Kognitif 
  Hasyim Asy’ari 

seorang tokoh 
Islam di Indonesia 

berkhidmah pada 
guru 

 Hasyim Asy’ari berkhidmah pada 
guru dengan benar 

 

Menggambarkan 
Pendidikan 
Pesantren 
Karakter 
Kebangsaan 
sebagai bagian 
dari keteladanan 
Kiai Hasyim 
Asy’ari 

Potensi pendidik- 
an pesantren me- 
munculkan ka- 
rakter kebang- 
saan 

XII / 2 60. Disajikan narasi/ kasus/dalil Al- 
Quran/hadis, peserta didik dapat 
menentukan potensi pendidikan 
pesantren memunculkan karakter 
kebangsaan dengan benar 

L2 
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KISI-KISI UJIAN MADRASAH (UM) 
MATA PELAJARAN PAI DAN BAHASA ARAB MADRASAH ALIYAH TP. 2020/2021 

 

Mata Pelajaran : FIKIH Jenjang: Madrasah Aliyah (MA) 

Peminatan : MIPA/IPS/Bahasa/Keagamaan 
 

No Kompetensi Dasar IPK Materi 
Kelas/ 

smt 
Indikator Soal 

Level 

Kognitif 

1 3.1. menganalisis 

konsep fikih dan 

sejarah 

perkembangannya 

Mendeteksi konsep 

fikih dan sejarah 

perkembangannya 

Konsep fikih X/1 Disajikan sebuah narasi/pernyataan tentang 

konsep fikih, peserta didik dapat 

mengidentifikasi ruang lingkup fikih dengan 

benar 

L 1 

2 3.2 Menganalisis 

ketentuan 

pemulasaraan 

jenazah 

Mendeteksi ketentuan 

pemulasaraan jenazah 

Pemulasaraa 

n Jenazah 

X/1 Disajikan sebuah kasus kematian, peserta 

didik dapat mengidentifikasi orang-orang 

yang berhak memandikan jenazah dengan 

benar 

L2 

3 3.3. Mengevaluasi 

ketentuan  zakat 

dalam hukum Islam 

dan undang- 

undang 

pengelolaan zakat 

Mengidentifikasi 

ketentuan zakat dalam 

hukum Islam dan 

undang-undang 

pengelolaan zakat 

Zakat X/1 Disajikan sebuah tabel zakat an’am 

(binatang ternak), peserta didik dapat 

menentukan kadar zakat binatang ternak 

dengan benar 

L2 

4 3.4. Menganalisis 

implementasi 

ketentuan haji dan 

umrah 

Menganalisis 

implementasi 

ketentuan haji 

umrah 

 
 

dan 

Haji 

Umrah 

dan X/1 Disajikan sebuah pernyataan / narasi/ 

ilustrasi tentang pelaksanaan ibadah haji, 

peserta didik dapat mengidentifikasi 

pelaksanaan haji Ifrad dengan benar 

L3 

5 3.5. Menganalisis 

ketentuan 

pelaksanaan 

Menyimpulkan 

ketentuan pelaksanaan 

Kurban 

Akikah 

dan X/1 Disajikan sebuah hadis tentang akikah, 

peserta didik dapat mendeteksi hikmah dari 

pelaksanaan akikah dengan benar 

L3 
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 kurban dan akikah 

serta hikmahnya 

kurban dan akikah 

serta hikmahnya 

    

6 3.6. Menganalisis 

konsep akad, 

kepemilikan harta 

benda dan ihyaaul 

mawaat 

Mendeteksi macam- 

macam akad 

Kepemilikan 

akad dan 

ihyaaul 

mawaat 

X/2 Disajikan sebuah narasi/kasus/ilustrasi 

tentang praktik akad, peserta didik dapat 

menyimpulkan macam-macam akad sesuai 

dengan narasi/kasus/ilustrasi tersebut 

dengan benar 

L2 

7 3.7. Menganalisis 

ketentuan tentang 

jual beli, khiyaar, 

salam dan hajr 

Mendeteksi macam- 

macam jual beli 

Jual beli X/2 Disajikan beberapa pernyataan tentang jual 

beli, peserta didik dapat mengidentifikasi jual 

beli yang sah tetapi terlarang menurut syariat 

Islam dengan benar 

L2 

8 3.8. Menganalisis 

ketentuan 

muamalah tentang 

musaaqah, 

muzaara’ah, 

mudlaarabah, 

muraabahah, 

syirkah, syuf’ah, 

wakaalah,  shulh, 

dlamaan   dan 

kafaalah 

Menganalisis 

perbedaan  antara 

Musaqah, Muzara’ah 

dan Mukhabarah 

Musaqah, 

Muzara’ah 

dan 

Mukhabarah 

X/2 Disajikan sebuah ilustrasi / narasi / 

pernyataan/ kasus tentang musaqah, 

muzara’ah dan mukhabarah, peserta didik 

dapat mengidentifikasi perbedaan Musaqah, 

Muzara’ah dan Mukhabarah dengan benar 

L3 

9 3.9. Menganalisis 

ketentuan nafaqah, 

shadaqah, hibah, 

hadiah dan wakaf 

Menganalisis 

ketentuan wakaf 

menurut syariat Islam 

Wakaf X/2 Disajikan beberapa pernyataan tentang 

wakaf, peserta didik dapat mengidentifikasi 

syarat-syarat wakif (orang yang berwakaf) 

dengan benar 

L1 

10 3.10. 

Mengevaluasi 

Menganalisis 

ketentuan dalam Islam 

Riba X/2 Disajikan sebuah kasus/ilustrasi/narasi 

tentang riba, peserta didik dapat 

L1 
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 hukum riba, bank 

dan asuransi 

tentang larangan riba di 

masyarakat 

  mengidentifikasi macam-macam riba dengan 

benar 

 

11 Menganalisis 

ketentuan tentang 

jinayat  dan 

hikmahnya 

Menganalisis 

ketentuan  Islam 

tentang jinayat  dan 

hikmahnya 

Pembunuhan XI/1 Disajikan sebuah contoh kasus 

pembunuhan/narasi, peserta didik dapat 

menyimpulkan macam-macam pembunuhan 

dengan benar 

L2 

12 3.1. Menganalisis 

ketentuan tentang 

jinaayaat dan 

hikmahnya 

Mendeteksi ketentuan 

tentang jinayat dan 

hikmahnya 

Qishash XI/1 Disajikan sebuah ilustrasi tentang tindak 

pidana jinayat, peserta didik dapat 

mengidentifikasi syarat-syarat 

diberlakukannya qishas dalam syariat Islam 

dengan benar 

L1 

13 3.1. Menganalisis 

ketentuan tentang 

jinaayaat dan 

hikmahnya 

Menganalisis 

ketentuan tentang 

jinayat dan hikmahnya 

Diyat XI/1 Disajikan sebuah kasus tentang tindak 

pidana penganiayaan, peserta didik dapat 

menentukan ketentuan diyat dengan benar 

L1 

14 3.1. Menganalisis 

ketentuan tentang 

jinaayaat dan 

hikmahnya 

Menganalisis 

ketentuan tentang 

jinayat dan hikmahnya 

Kafarat XI/1 Disajikan Q.S al-Maaidah ayat 89 tentang 

sumpah, peserta didik dapat mengidentifikasi 

ketentuan kifarat dengan benar 

L3 

15 3.2. Menganalisis 

ketentuan tentang 

hukum huduud dan 

hikmahnya 

Menyeleksi ketentuan 

hukum Islam tentang 

hudud 

Qadzaf XI/1 Disajikan sebuah kasus, peserta didik dapat 

mengidentifikasi syarat-syarat 

diberlakukannya hukuman qadzaf dengan 

benar 

L2 

16 3.3. Menganalisis 

ketentuan larangan 

bughaat 

Menganalisis 

ketentuan tentang 

larangan bughat 

Bughat XI/1 Disajikan beberapa pernyataan peserta didik 

dapat merinci tahapan-tahapan menghadapi 

kaum bughat dengan benar 

L1 
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17 3.4. Menganalisis 

peradilan Islam 

dan hikmahnya 

Menemukan makna 

yang tersirat dalam 

peradilan Islam 

Hakim XI/1 Disajikan sebuah gambar / ilustrasi/ narasi, 

peserta didik dapat menentukan syarat- 

syarat hakim dengan benar 

L1 

18 3.4. Menganalisis 

peradilan Islam 

dan hikmahnya 

Menemukan makna 

yang tersirat dalam 

peradilan Islam 

Saksi XI/1 Disajikan sebuah cerita / gambar / ilustrasi / 

narasi / kasus, peserta didik dapat 

mengidentifikasi syarat-syarat kesaksian 

dalam persidangan dengan benar 

L1 

19 3.4. Menganalisis 

peradilan Islam 

dan hikmahnya 

Menemukan makna 

yang tersirat dalam 

peradilan Islam 

Sumpah XI/1 Disajikan sebuah hadis (tentang sumpah), 

peserta didik dapat menyimpulkan 

kandungan hadis tersebut dengan benar 

L3 

20 3.4. Menganalisis 

peradilan Islam 

dan hikmahnya 

Menemukan makna 

yang tersirat dalam 

peradilan Islam 

Bukti XI/1 Disajikan sebuah gambar/ narasi/ 

pernyataan, peserta didik dapat 

mengelompokkan tentang macam-macam 

bukti dalam persidangan dengan benar 

L1 

21 3.5. Menganalisis 

ketentuan 

perkawinan dalam 

hukum Islam dan 

perundang- 

undangan 

Mengorganisir 

ketentuan perkawinan 

dalam hukum Islam 

dan  perundang-un 

dangan 

Macam- 

macam 

pernikahan 

terlarang 

XI/1 Disajikan dua kasus tentang pernikahan, 

peserta didik dapat menganalisis jenis 

pernikahan yang terlarang dengan benar 

L3 

22 3.5. Menganalisis 

ketentuan 

perkawinan dalam 

hukum Islam dan 

perundang- 

undangan 

Mengorganisir 

ketentuan perkawinan 

dalam hukum Islam 

dan  perundang-un 

dangan 

Rukun dan 

syarat 

pernikahan 

XI/2 Disajikan sebuah pernyataan/ narasi/ 

ilustrasi peserta didik dapat mengidentifikasi 

tentang rukun dan syarat pernikahan dengan 

benar 

L2 

23 3.5. Menganalisis 

ketentuan 

Mengorganisir 

ketentuan perkawinan 

Wali XI/2 Disajikan sebuah kasus/narasi /ilustrasi, 

peserta didik dapat mengidentifikasi orang- 

L2 



28 
 

 

 perkawinan dalam 

hukum Islam dan 

perundang- 

undangan 

dalam hukum Islam 

dan perundang-un 

dangan 

  orang yang berhak menjadi wali dalam 

pernikahan dengan benar 

 

24 3.6. Mengevaluasi 

ketentuan talak 

dan rujuk dan 

akibat hukum yang 

menyertainya 

Meninjau ketentuan 

talak/rujuk dan akibat 

hukum yang 

menyertainya 

Macam- 

macam 

Thalaq 

XI/2 Disajikan sebuah kasus/ narasi/ ilustrasi/ 

pernyataan tentang talak, peserta didik dapat 

menganalisis ketentuan talak dengan benar 

L2 

25 3.6. Mengevaluasi 

ketentuan talak 

dan rujuk dan 

akibat hukum yang 

menyertainya 

Meninjau ketentuan 

talak/rujuk dan akibat 

hukum yang 

menyertainya 

Iddah XI/2 Disajikan sebuah ilustrasi / narasi/ ilustrasi, 

peserta didik dapat mengidentifikasi macam- 

macam iddah dengan benar 

L1 

26 3.6. Mengevaluasi 

ketentuan talak 

dan rujuk dan 

akibat hukum yang 

menyertainya 

Meninjau ketentuan 

talak/rujuk dan akibat 

hukum yang 

menyertainya 

Talak, Khuluk 

dan Fasakh 

XI/2 Disajikan sebuah kasus, peserta didik dapat 

membedakan ketentuan talak, khuluk dan 

fasakh dengan benar 

L3 

27 3.7. Menganalisis 

ketentuan hukum 

waris dan wasiat 

Menganalisis 

ketentuan hukum waris 

Furudhul 

Muqaddarah 

XI/2 Disajikan sebuah ilustrasi / narasi/ kasus/ 

tabel, peserta didik dapat mengidentifikasi 

furudhul muqaddarah (bagian-bagian ahli 

waris) dengan benar 

L2 

28 3.7. Menganalisis 

ketentuan hukum 

waris dan wasiat 

Menganalisis 

ketentuan hukum waris 

Ahli waris XI/2 Disajikan sebuah tabel / bagan / data bagian- 

bagian ahli waris, peserta didik dapat 

mengelompokkan ahli waris dengan benar 

L2 
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29 3.7. Menganalisis 

ketentuan hukum 

waris dan wasiat 

Menganalisis 

ketentuan hukum waris 

dan wasiat 

Pembagian 

warisan 

XI/2 Disajikan sebuah cerita / kisah / tabel / data / 

kasus, peserta didik dapat menentukan 

bagian warisan dengan benar 

L3 

30 3.7. Menganalisis 

ketentuan hukum 

waris dan wasiat 

Dapat menyususun 

ketentuan hukum waris 

dan wasiat 

Wasiat XI/2 Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik 

dapat menentukan kadar wasiat dengan 

benar 

L1 

31 3.1. Menganalisis 

konsep ushul fikih 

Menyimpulkan konsep 

fikih dengan ushul fikih 

Menganalisis 

konsep ushul 

fikih 

XII/1 Disajikan sebuah pernyataan peserta didik 

dapat mengidentifikasi pengertian ushul fikih 

dengan benar 

L1 

32 3.2. Menganalisis 

sumber hukum 

Islam yang 

muttafaq 

(disepakati)  dan 

mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Mengidentifikasi 

sumber hukum Islam 

yang muttafaq 

(disepakati) 

Al-Quran XII/1 Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik 

dapat menyimpulkan kedudukan al-Quran 

sebagai sumber hukum Islam dengan benar 

L2 

33 3.2. Menganalisis 

sumber hukum 

Islam yang 

muttafaq 

(disepakati)  dan 

mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Menndeteksi sumber 

hukum Islam yang 

muttafaq (disepakati) 

Sunnah XII/1 Disajikan ayat dan hadis tertentu, peserta 

didik dapat mengidentifikasi fungsi hadis 

terhadap al-Quran dengan benar 

L3 

34 3.2. Menganalisis 

sumber hukum 

Islam yang 

muttafaq 

(disepakati) dan 

Menganalisis sumber 

hukum Islam yang 

muttafaq (disepakati) 

Ijma’ XII/1 Disajikan beberapa pernyataan peserta didik 

dapat mengidentifikasi sebab-sebab Ijma’ 

dengan benar 

L2 
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 mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

     

35 3.2. Menganalisis 

sumber hukum 

Islam yang 

muttafaq 

(disepakati)  dan 

mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Mengidentifikasi 

sumber hukum Islam 

yang muttafaq 

(disepakati) 

Qiyas XII/1 Disajikan sebuah pernyataan peserta didik 

dapat mengklasifikasikan macam-macam 

Qiyas dengan benar 

L3 

36 3.2. Menganalisis 

sumber hukum 

Islam yang 

muttafaq 

(disepakati)  dan 

mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Mengorganisir sumber 

hukum Islam yang 

muttafaq (disepakati) 

dan sumber hukum 

Islam yang mukhtalaf 

(tidak disepakati) 

Istihsan XII/1 Disajikan sebuah narasi peserta didik dapat 

mengidentifikasi pengertian dari istihsan 

dengan benar 

L2 

37 3.2. Menganalisis 

sumber hukum 

Islam yang 

muttafaq 

(disepakati)  dan 

mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Mendeteksi sumber 

hukum Islam yang 

mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Istihsan XII/1 Disajikan beberapa ilustrasi /narasi /contoh 

/pernyataan, peserta didik dapat 

menemukan contoh istihsan dengan benar 

L2 

38 3.2. Menganalisis 

sumber hukum 

Islam yang 

muttafaq 

(disepakati) dan 

Mendeteksi sumber 

hukum Islam yang 

mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Istishab XII/1 Disajikan beberapa pernyataan, peserta 

didik dapat menyimpulkan pengertian 

istishab dengan benar 

L1 
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 mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

     

39 3.2. Menganalisis 

sumber hukum 

Islam yang 

muttafaq 

(disepakati)  dan 

mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Mengidentifikasi 

sumber hukum Islam 

yang mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Istishab XII/1 Disajikan beberapa kasus, peserta didik 

dapat mendeteksi contoh istishab dengan 

benar 

L3 

40 3.2. Menganalisis 

sumber hukum 

Islam yang 

muttafaq 

(disepakati)  dan 

mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Menganalisis sumber 

hukum Islam yang 

mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Al-urf XII/1 Disajikan sebuah ilustrasi/narasi tentang al- 

urf, peserta didik dapat mengidentifikasi 

pengertian al-urf dengan benar 

L1 

41 3.2. Menganalisis 

sumber hukum 

Islam yang 

muttafaq 

(disepakati)  dan 

mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Mendeteksi sumber 

hukum Islam yang 

mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Al-urf XII/1 Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik 

dapat mengidentifikasi kedudukan al-urf 

sebagai sumber hukum Islam dengan benar 

L2 

42 3.2. Menganalisis 

sumber hukum 

Islam yang 

muttafaq 

(disepakati) dan 

Mengidentifikasi 

sumber hukum Islam 

yang mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Maslahah 

Mursalah 

XII/1 Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik 

dapat menyimpulkan pengertian maslahah 

mursalah menurut terminologi dengan benar 

L1 
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 mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

     

43 3.2. Menganalisis 

sumber hukum 

Islam yang 

muttafaq 

(disepakati)  dan 

mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Mengidentifikasi 

sumber hukum Islam 

yang mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Maslahah 

Mursalah 

XII/1 Disajikan beberapa pernyataan, peserta 

didik dapat mendeteksi contoh dari maslahah 

mursalah dengan benar 

L2 

44 3.2. Menganalisis 

sumber hukum 

Islam yang 

muttafaq 

(disepakati)  dan 

mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Mengidentifikasi 

sumber hukum Islam 

yang mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Saddudz 

Dzariah 

XII/1 Disajikan beberapa pernyataan, peserta 

didik dapat mendeteksi pengertian saddudz 

dzariah menurut bahasa /etimologi dengan 

benar 

L1 

45 3.2. Menganalisis 

sumber hukum 

Islam yang 

muttafaq 

(disepakati)  dan 

mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Mengorganisir sumber 

hukum Islam yang 

mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Saddudz 

Dzariah 

XII/1 Disajikan beberapa pernyataan, peserta 

didik dapat menentukan contoh dari saddudz 

dzariah dengan benar 

L2 

46 3.2. Menganalisis 

sumber hukum 

Islam yang 

muttafaq 

(disepakati) dan 

Menganalisis sumber 

hukum Islam yang 

mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Madzhab 

shahabi 

XII/1 Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik 

dapat mengidentifikasi kedudukan sebagai 

sumber hukum Islam madzhab shahabi 

dengan benar 

L1 
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 mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

     

47 3.2. Menganalisis 

sumber hukum 

Islam yang 

muttafaq 

(disepakati)  dan 

mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Menganalisis sumber 

hukum Islam yang 

mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Madzhab 

Shahabi 

XII/1 Disajikan beberapa pernyataan, peserta 

didik dapat menentukan contoh dari 

Madzhab shahabi dengan benar 

L2 

48 3.2. Menganalisis 

sumber hukum 

Islam yang 

muttafaq 

(disepakati)  dan 

mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Mengorganisir sumber 

hukum Islam yang 

mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Syar’u man 

qablana 

XII/1 Disajikan sebuah ilustrasi / pernyataan 

peserta didik dapat mengidentifikasi 

pengertian dari syar’u man qablana dengan 

benar 

L1 

49 3.2. Menganalisis 

sumber hukum 

Islam yang 

muttafaq 

(disepakati)  dan 

mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Mengorganisir sumber 

hukum Islam yang 

mukhtalaf (tidak 

disepakati) 

Syar’u man 

qablana 

XII/1 Disajikan sebuah ilustrasi / narasi, peserta 

didik dapat mengidentifikasi contoh syar’u 

man qablana dengan benar 

L1 

50 3.3. Mengevaluasi 

konsep ijtihad dan 

bermadzhab dalam 

pelaksanaan 

hukum Islam 

Menggali konsep ijtihad 

dan bermazhab dalam 

pelaksanaan hukum 

Islam 

Ijtihad XII/1 Disajikan beberapa pernyataan, peserta 

didik dapat merinci syarat-syarat mujtahid 

dengan benar 

L3 
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51 3.3. Mengevaluasi 

konsep ijtihad dan 

bermadzhab dalam 

pelaksanaan 

hukum Islam 

Menggali konsep ijtihad 

dan bermazhab dalam 

pelaksanaan hukum 

Islam 

Ittiba’, Taqlid 

dan Talfiq 

XII/1 Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik 

dapat mengidentifikasi perilaku orang 

bermadzhab dengan benar 

L3 

52 3.4. Menganalisis 

konsep tentang al- 

hakim, al-hukmu, 

al-mahkum fih dan 

al-mahkum alaih 

Mengorganisir konsep 

tentang al-hakim, 

alhukmu, al-mahkum 

fih, dan al-mahkum 

‘alaih 

Hukum Taklifi XII/1 Disajikan sebuah tabel / beberapa 

pernyataan, peserta didik dapat 

mengidentifikasi contoh-contoh perbuatan 

yang termasuk hukum taklifi berupa haram li 

zatihi dengan benar 

L2 

53 3.4. Menganalisis 

konsep tentang al- 

hakim, al-hukmu, 

al-mahkum fih dan 

al-mahkum alaih 

Mengorganisir konsep 

konsep tentang al- 

hakim, alhukmu, al- 

mahkum fih, dan al- 

mahkum ‘alaih 

Hukum 

Wadh’i 

XII/1 Disajikan beberapa pernyataan, peserta 

didik dapat mengidentifikasi hukum wadh’i 

berupa mani’ (penghalang) dengan benar 

L2 

54 3.4. Menganalisis 

konsep tentang al- 

hakim, al-hukmu, 

al-mahkum fih dan 

al-mahkum alaih 

Mengorganisir konsep 

konsep tentang al- 

hakim, alhukmu, al- 

mahkum fih, dan al- 

mahkum ‘alaih 

Unsur-unsur 

hukum syara’ 

XII/1 Disajikan sebuah ilustrasi / narasi / 

pernyataan, peserta didik dapat 

mengidentifikasi unsur-unsur hukum syara’ 

dengan benar 

L2 

55 3.5. Menganalisis 

al-qowaidul 

khamsah 

Menganalisis al- 

qawaidul khamsah 

Qawaidul 

Khamsah 

XII/1 Disajikan sebuah kaidah dari qawaidul 

khamsah, peserta didik dapat menyimpulkan 

makna kaidah tersebut dengan benar 

L3 

56 3.5. Menganalisis 

al-qowaidul 

khamsah 

Menganalisis al- 

qawaidul khamsah 

Qawaidul 

Khamsah 

XII/1 Disajikan sebuah kasus / narasi / ilustrasi / 

gambar, peserta didik dapat menentukan 

kaidah fiqhiyah dengan benar 

L3 
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57 3.6. Menganalisis 

ketentuan kaidah 

amar dan nahi 

Mendeteksi lafadz 

amar dan nahi 

Kaidah Amar XII/2 Disajikan sebuah ayat alquran, peserta didik 

dapat mengidentifikasi lafadz amar dalam 

ayat tersebut dengan benar 

L3 

58 3.6. Menganalisis 

ketentuan kaidah 

amar dan nahi 

Membedakan 

ketentuan kaidah amar 

dan nahi 

Kaidah Nahi XII/2 Disajikan ayat alquran, peserta didik dapat 

mengidentifikasi lafadz nahi dalam ayat 

tersebut dengan benar 

L3 

59 3.7. Menganalisis 

ketentuan kaidah 

‘am dan khaash 

Membedakan 

ketentuan kaidah ‘am 

dan khaash 

Kaidah ‘am XII/2 Disajikan ayat alquran peserta didik dapat 

mengidentifikasi contoh kaidah ‘am dengan 

benar 

L3 

60 3.7. Menganalisis 

ketentuan kaidah 

‘am dan khaash 

Membedakan 

ketentuan kaidah ‘am 

dan khaash 

Kaidah 

khaash 

XII/2 Disajikan dua ayat alquran, peserta didik 

dapat membedakan lafadz ‘am dan khaash 

mengidentifikasi contoh kaidah khash 

dengan benar 

L3 
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KISI-KISI UJIAN MADRASAH (UM) 
MATA PELAJARAN PAI DAN BAHASA ARAB MADRASAH ALIYAH TP. 2020/2021 

 
 

Mata pelajaran: Sejarah Kebudayaan Islam Jenjang: Madrasah Aliyah (MA) 

Peminatan : MIPA/IPS/Bahasa/Keagamaan 
 

No Kompetensi 

Dasar 

IPK Materi Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal Level 

Kognitif 

1 3.1. 

Menganalisis 

Kebudayaan 

masyarakat 

Mekah sebelum 

Islam 

Menentukan salah 

satu bentuk 

kebudayaan 

masyarakat Mekah 

sebelum Islam 

Kebudayaan 

masyarakat 

Mekah sebelum 

Islam 

X/1 Disajikan pernyataan tentang kehidupan 

masyarakat Mekah sebelum Islam, peserta didik 

dapat menentukan bentuk kebudayaan masyarakat 

Mekah sebelum Islam dengan tepat 

L1 

2  Menerapkan 

prilaku  positif 

masyarakat Mekah 

sebelum   Islam 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

  Disajikan ilustrasi tentang salah satu prilaku positif 

masyarakat Mekah sebelum Islam, peserta didik 

dapat menentukan prilaku positif yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada masa 

sekarang dengan tepat 

L2 

3  Menganalisis 

kebudayaan 

masyarakat Mekah 

sebelum Islam 

  Disajikan contoh budaya negarif masyarakat Mekah 

sebelum Islam, peserta didik dapat menganalisis 

budaya negatif yang tidak relevan dengan budaya 

Islam dengan tepat. 

L3 

4 3.2 Menganalisis 
substansi dan 
strategi dakwah 
Rasulullah Saw. 
periode Mekah 

Menentukan 

strategi dakwah 

Rasulullah  Saw. 

periode Mekah 

Substansi dan 

strategi dakwah 

Rasulullah Saw. 

periode Mekah 

X/1 Disajikan sebuah cerita tentang dakwah Rasulullah 

Saw. di Mekah peserta didik dapat menentukan 

salah satu strategi dakwah Rasulullah Saw. periode 

Mekah dengan tepat 

L1 
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5  Menentukan 

substansi dakwah 

Rasulullah  Saw. 

periode Mekah 

  Disajikan sebuah kisah dakwah Rasulullah Saw. 

periode Mekah, peserta didik dapat menentukan 

substansi dakwah Rasulullah Saw. periode Mekah 

dengan tepat 

 

6  Mencontoh 

perilaku Rasulullah 

Saw. dalam 

berdakwah periode 

Mekah 

  Disajikan sebuah Ilustrasi tentang salah satu contoh 

dakwah Rasulullah Saw. pada periode Mekah, 

peserta didik dapat meneladani dalam kehidupan 

sehari-hari dengan tepat 

L2 

7  Menerapkan 

strategi  dakwah 

Rasulullah  Saw. 

dalam kehidupan 

masa kini 

  Disajikan kisah tentang strategi dakwah Rasulullah 

Saw. pada periode Mekah, peserta didik dapat 

menerapkan strategi dakwah yang sesuai untuk 

dilakukan pada masa sekarang dengan tepat 

L2 

8  Menganalisis 

perilaku yang 

mencerminkan 

dakwah Rasulullah 

Saw di Mekah 

  Disajikan sebuah narasi tentang fenomena dakwah 

masa kini, peserta didik dapat menentukan sikap 

yang benar dalam memahami 

keberagaman(keanekaragaman) dalam kehidupan 

dengan tepat. 

L3 

9  Mengkonstruksi 

strategi dakwah 

Rasulullah  Saw. 

periode Mekah 

  Disajikan analisis strategi dakwah Rasulullah Saw. 

periode Mekah, peserta didik dapat mengkonstruksi 

srategi dakwah Rasulullah Saw. periode Mekah 

dalam kehidupan keberagamaan( 

keanekaragaman) sekarang dengan tepat 

L3 

10 3.5 Menganalisis 

strategi dakwah 

Rasulullah Saw 

pada periode 

Madinah 

Mejelaskan cara 

dakwah Rasulullah 

Saw periode 

Madinah 

Substansi dan 

strategi dakwah 

Rasulullah Saw. 

periode 

Madinah 

X/1 Disajikan cerita tentang dakwah Rasulullah Saw. di 

Madinah, peserta didik dapat menjelaskan strategi 

dakwah Rasulullah Saw periode Madinah dengan 

tepat 

L1 

11  Mencontoh 

perilaku dakwah 

  Disajikan sebuah narasi tentang dakwah Rasulullah 

Saw. Yang menggalang perdamaian di Madinah, 

L2 
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  Rasulullah Saw di 

Madinah 

  peserta didik   dapat meneladani cara dakwah 

Rasulullah Saw. di  Madinah tersebut  dalam 

kehidupan sehari-hari dengan tepat 

 

12  Menganalisis 

perilaku yang 

mencerminkan 

dakwah Rasulullah 

Saw. di Madinah 

  Disajikan sebuah contoh dakwah melalui media 

sosial ,peserta didik dapat menentukan sikap yang 

benar yang seharusnya dilakukan dalam kehidupan 

sehari-hari dengan tepat 

L3 

13 3.9 Menganalisis 

substansi dan 

strategi dakwah 

Khulafaur 

Rasyidin 

Menjelaskan 

strategi dakwah 

Khulafaur Rasyidin 

 X/2 Disajikan narasi tentang strategi dakwah Khulafaur 

Rasyidin, peserta didik dapat menjelaskan strategi 

dakwah salah satu Khulafaur Rasyidin dengan tepat 

L1 

14  Meneladani 

keberhasilan- 

keberhasilan yang 

dicapai salah satu 

khalifah pada 

masa 

pemerintahan 

Khulafaur Rasyidin 

  Disajikan sebuah cerita tentang keberhasilan 

Khulafaur rasyidin, peserta didik dapat meneladani 

keberhasilan-keberhasilan dari salah satu khalifah 

dengan tepat 

L2 

15  Menganalisis 

prilaku yang 

mencerminkan 

dakwah Khulafaur 

Rasyidin 

  Disajikan sebuah narasi tentang strategi dakwah 

Khulafaur Rasyidin peserta didik dapat menerapkan 

prilaku yang sesuai dengan dakwah Khulafaur 

Rasyidin di Madrasah dengan tepat 

L3 

16 3.11 

Mengevaluasi 

perkembangan 

peradaban dan 

Menentukan 

keberhasilan- 

keberhasilan yang 

dicapai pada masa 

Perkembangan 

peradaban dan 

Ilmu 

pengetahuan 

X/2 Disajikan sebuah cerita, tentang keberhasilan 

Daulah Umayyah, peserta didik dapat menentukan 

kemajuan-kemajuan yang dicapai pemerintahan 

L1 
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 ilmu 

pengetahuan 

pada masa 

Daulah 

Umayyah  di 

Damaskus 

Daulah Umayyah di 

Damaskus dalam 

bidang 

pemerintahan 

Daulah 

Umayyah di 

Damaskus 

 Daulah Umayyah dalam bidang pemerintahan 

dengan tepat 

 

17  Mengidentifikasi 

perkembangan 

peradaban dan 

ilmu pengetahuan 

pada masa Daulah 

Umayah  di 

Damaskus 

  Disajikan sebuah cerita tentang perkembangan 

peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah 

Umayyah, peserta didik dapat menentukan tokoh 

perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan 

pada masa Daulah Umayah di Damaskus dengan 

tepat 

L2 

18  Menentukan ibrah 

dari keberhasilan 

khalifah 

berprestasi masa 

Daulah Umayyah di 

Damaskus 

  Disajikan beberapa narasi tentang keistimewaan 

khalifah berprestasi masa Daulah Umayyah, 

peserta didik dapat menentukan ibrah dari 

keberhasilan yang dicapai khalifah berprestasi 

dengan tepat 

L3 

19 
3.2 Mengevaluasi 
perkembangan 
peradaban dan 
ilmu 
pengetahuan 
pada masa 
Daulah 
Abbasiyah 

Menentukan 

perbedaan  tokoh- 

tokoh ilmuwan 

muslim  dan 

karyanya dalam 

perkembangan 

peradaban  dan 

ilmu pengetahuan 

pada masa bani 

Perkembangan 

peradaban  dan 

Ilmu 

pengetahuan 

pada masa 

Daulah 

Abbasiyah 

XI/2 Disajikan beberapa pernyataan tentang karya 

ilmuwan muslim, peserta didik dapat membedakan 

beberapa ilmuwan muslim dan karyanya dalam 

perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan 

masa Daulah Abbasiyah dengan tepat. 

L1 

20  Menentukan ibrah 

dari keberhasilan- 

keberhasilan salah 

 X/2 Disajikan narasi jasa-jasa salah seorang khalifah 

Daulah Abbasiyah, peserta didik dapat menentukan 

ibrah dari keberhasilan-keberhasilan/ jasa-jasa 

L2 
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  seorang khalifah 

terkenal Daulah 

Abbasiyah di 

Baghdad jika 

dihubungkan 

dengan kondisi 

sekarang 

  salah seorang khalifah terkenal Daulah Abbasiyah 

jika dihubungkan dengan kondisi sekarang dengan 

tepat 

 

21  Meneladani 

perkembangan 

Ilmu pengetahuan 

Daulah Umayyah 

  Disajikan cerita tentang kemajuan Ilmu 

pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah, 

peserta didik dapat meneladani dalam kehidupan 

sehari-hari di madrasah dengan tepat 

L3 

22 3.3 

Mengevaluasi 

proses lahirnya 

Daulah Usmani 

Menganalisis 

lahirnya Daulah 

Usmani 

Sejarah lahirnya 

Daulah Usmani 

XI/1 Disajikan sebuah cerita awal mula berdirinya 

Daulah Usmani, peserta didik dapat menganalisis 

lahirnya Daulah Usmani di Turki dengan tepat 

L3 

23  Mengidentifikasi 

khalifah 

berprestasi  pada 

masa Daulah 

Usmani 

Kemajuan 

peradaban 

Islam masa 

Daulah Usmani 

 Disajikan narasi kemajuan peradaban Daulah 

Usmani, peserta didik dapat mengidentifikasi 

khalifah berprestasi masa Daulah Usmani dengan 

tepat 

L2 

24  Menentukan ibrah 

dari keruntuhan 

Daulah Usmani 

Kemunduran 

Islam masa 

Daulah Usmani 

 Disajikan sebuah narasi sebab-sebab kemunduran 

Daulah Usmani, peserta didik dapat menentukan 

ibrah dari keruntuhan Daulah Usmani dengan tepat 

L3 

25 3.6 

Mengevaluasi 

perkembangan 

ilmu 

pengetahuan 

dan peradaban 

Menganalisis 

lahirnya Daulah 

Mughal 

Sejarah lahirnya 

Daulah Mughal 

XI/1 Disajikan sebuah narasi awal mula berdirinya 

Daulah Mughal, peserta didik dapat, menganalisis 

lahirnya Daulah Mughal di India dengan tepat 

L3 
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 pada masa 

Daulah Mughal 

     

26  Mengidentifikasi 

khalifah 

berprestasi  pada 

masa Daulah 

Mughal 

Kemajuan 

peradaban 

Islam masa 

Daulah Mughal 

 Disajikan narasi kemajuan peradaban Daulah 

Mughal, peserta didik dapat mengidentifikasi 

khalifah berprestasi masa Daulah Mughal dengan 

tepat 

L2 

27  Menentukan ibrah 

dari keruntuhan 

Daulah Mughal 

Kemunduran 

Islam masa 

Daulah Mughal 

 Disajikan sebuah narasi kemunduran Daulah 

Mughal, peserta didik dapat menentukan ibrah 

runtuhnya Daulah Mughal dengan tepat 

L3 

28 3.9 Menganalisis 

kemunduran 

Islam dan latar 

belakang 

munculnya 

gerakan tajdid 

Mengidentifikasi 

penyebab 

runtuhnya dunia 

Islam 

Penjajahan 

barat atas dunia 

Islam 

XI/2 Disajikan sebuah fakta sejarah tentang kebangkitan 

bangsa barat, peserta didik dapat mengidentifikasi 

penyebab kemunduran umat Islam dengan tepat 

L1 

29  Memberikan 

argumentasi sebab 

munculnya 

gerakan tajdid 

Munculnya 

gerakan 

pembaharuan 

dalam Islam 

 Disajikan tentang awal munculnya gerakan 

pembaharuan dalam Islam, peserta didik 

memberikan argumentasi sebab munculnya 

gerakan tajdid dalam dunia Islam dengan tepat 

L2 

30  Menilai ibrah dari 

munculnya 

gerakan tajdid 

  Disajikan tentang fakta sejarah tentang munculnya 

gerakan tajdid, peserta didik dapat menilai ibrah dari 

munculnya gerakan tajdid dan relevansinya dengan 

perkembangan Islam masa sekarang dengan tepat 

L3 

31 3.10 

Menganalisis 

tokoh-tokoh 

pembaharuan 

dalam Islam dan 

ide-ide 

pembaharuan 

Mengidentifikasi 

nilai positif gerakan 

pembaharuan 

dalam Islam 

Gerakan 

pembaharuan 

dalam Islam 

XI/2 Disajikan narasi tentang kemajuan Islam setelah 

munculnya gerakan pembaharuan, peserta didik 

dapat mengidentifikasi nilai positif gerakan 

pembaharuan dalam Islam dengan tepat 

L1 



42 
 

 

 (Ali Pasha, 

Jamaluddin Al- 

Afghani, 

Muhammad 

Rasyid Ridha) 

     

32  Menganalisis ide- 

ide pembaharuan 

para mujaddid 

  Disajikan narasi tentang ide-ide pembaharuan dari 

beberapa mujaddid, peserta didik dapat 

menganalisis ide pembaharuan dari salah satu 

mujaddid dengan tepat 

L2 

33  Mengevaluasi ide- 

ide pembaharuan 

dari para mujaddid 

  Disajikan tentang ide pembaharuan dari beberapa 

mujaddid, peserta didik dapat mengevaluasi atau 

mengkritik ide pembaharuan dari salah satu 

mujaddid dengan tepat 

L3 

34 3.12 

Menganalisis 

pengaruh 

gerakan 

pembaharuan 

terhadap 

perkembangan 

Islam di 

Indonesia 

Menunjukkan 

pengaruh gerakan 

pembaharuan 

terhadap 

perkembangan 

Islam di Indonesia 

Pengaruh 

gerakan 

pembaharauan 

Islam di 

Indonesia 

XI/2 Disajikan narasi tentang gerakan pembaharuan di 

Indonesia, peserta didik dapat menunjukan 

pengaruh gerakan pembaharuan terhadap 

perkembangan dakwah Islam di Indonesia dengan 

tepat 

L1 

35  Mengaitkan 

hubungan  antara 

gerakan 

pembaharuan 

dengan lahirnya 

organisasi Islam di 

Indonesia 

  Disajikan narasi tentang ide-ide tokoh mujaddid, 

peserta didik dapat mengaitkan antara munculnya 

gerakan pembaharuan dengan lahirnya organisasi 

kemasyarakatan (Ormas) Islam di Indonesia 

dengan tepat 

L2 

36  Merumuskan ibrah 

lahirnya gerakan 

  Disajikan narasi tentang perkembangan organisasi 

Islam di Indonesia, peserta didik dapat merumuskan 

L3 
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  pembaharuan 

terhadap 

perkembangan 

Islam di Indonesia 

  ibrah lahirnya gerakan pembaharuan Islam 

terhadap perkembangan Islam di Indonesia dengan 

tepat 

 

37 
3.13 
Menganalisis 
munculnya 
organisasi Islam 
sebagai dampak 
dari adanya 
gerakan 
pembaharuan 

Menentukan peran 

organisasi Islam 

dalam memperkuat 

kesatuan bangsa 

dalam konteks 

kebhinekaan 

Peran 

Organisasi 

Islam di 

Indonesia 

XI/2 Disajikan ilustrasi tentang Islam sebagai agama 

rahmatan lil alamin, peserta didik dapat 

menentukan peran organisasi Islam dalam 

memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara 

dalam konteks kebhinekaan. 

L3 

38  Menganalisis 

kedudukan 

organisasi Islam 

dalam mewujudkan 

persatuan  dan 

kesatuan bangsa 

  Disajikan infografis tentang budaya masyarakat 

Indonesia, peserta didik dapat menganalisis 

kedudukan organisasi Islam di Indonesia dalam 

mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa 

L2 

39  Menentuakan nilai- 

nilai yang 

dikembangkan 

organisasi Islam di 

Indonesia yang 

memiliki 

kemajemukan 

  Disajikan narasi tentang kemajemukan bangsa 

Indonesia, peserta didik dapat menentukan nilai- 

nilai yang dikembangkan organisasi Islam di 

Indonesia dengan tepat 

L3 

40 3.1. 

Menganalisis 

jalur dan proses 

awal masuknya 

Menjelaskan teori- 

teori dari sejarah 

masuknya Islam di 

Indonesia 

Jalur masuknya 

Islam di 

Indonesia 

XII / I Disajikan sebuah narasi tentang jalur dan proses 

awal masuknya Islam di Indonesia, peserta didik 

dapat menjelaskan salah satu teori jalur masuknya 

Islam di Indonesia dengan tepat 

L1 
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 Islam di 

Indonesia 

     

41  Menentukan teori- 

teori dari sejarah 

masuknya Islam di 

Indonesia 

  Disajikan stimulus (narasi, info grafis, cerita) 

tentang jalur masuknya Islam di Indonesia, peserta 

didik dapat menentukan teori masuknya Islam di 

Indonesia dengan tepat 

L2 

42  Menyimpulkan jalur 

masuknya Islam di 

Indonesia 

  Disajikan sebuah cerita tentang jalur masuknya 

Islam di Indonesia, peserta didik dapat 

menyimpulkan teori masuknya Islam di Indonesia 

dengan tepat 

L3 

43 3.2 Menganalisis 
sejarah kerajaan 
Islam di 
Indonesia 

Mengetahui 

Kerajaan Islam di 

Indonesia 

Kerajaan Islam 

di Indonesia 

XII/1 Disajikan sebuah narasi sejarah berdirinya kerajaan 

Islam awal di Indonesia, peserta didik dapat 

mengetahui salah satu Kerajaan Islam awal yang 

berdiri di Indonesia dengan tepat 

L1 

44  Menentukan awal 

mula berdirinya 

Kerajaan Islam di 

Indonesia 

  Disajikan beberapa pernyataan tentang asal usul 

berdirinya kerajaan Islam awal di Indonesia, 

peserta didik dapat menentukan proses berdirinya 

Kerajaan Islam di Indonesia dengan tepat 

L2 

45  Menentukan ibrah 

dari berdirinya 

Kerajaan Islam di 

Indonesia 

  Disajikan sebuah cerita tentang berdirinya kerajaan 

Islam di Indonesia, peserta didik dapat menentukan 

ibrah dari proses berdirinya Kerajaan Islam masa 

lalau di Indonesia dengan tepat 

L3 

46 3.3 Menganalisis 

biografi 

Walisanga dan 

perannya dalam 

mengembangka 

n Islam  di 

Indonesia 

Mengetahui salah 

satu nama 

Walisanga yang 

pertama kali 

menyebarkan 

Islam di Indonesia 

Sejarah 

Walisanga 

XII/1 Disajikan narasi tentang sejarah walisanga, peserta 

didik dapat mengetahui salah satu nama Walisanga 

yang pertama kali menyebarkan Islam di Pulau 

Jawa dengan tepat 

L1 
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47  Menunjukkan salah 

satu karya dari 

Walisanga 

  Disajikan narasi tentang karya Walisanga, peserta 

didik dapat menunjukan salah satu karya dari 

Walisanga dimaksud dengan tepat 

L1 

48  Menentukan 

strategi dakwah 

yang dilakukan 

oleh salah seorang 

Walisanga di 

Indonesia 

  Disajikan stimulus (Cerita, tabel, narasi, info grafis), 

tentang strategi dakwah Walisanga peserta didik 

dapat menentukan strategi dakwah yang dilakukan 

oleh salah satu Walisanga dengan tepat 

L2 

49  Menerapkan 

strategi dakwaah 

Walisanga dalam 

kehidupan  masa 

sekarang 

  Disajikan narasi tentang strategi dakwah 

Walisanga, peserta didik dapat menerapkan srategi 

dakwah walisongo yang masih relevan untuk 

dilakukan pada masa sekarang dengan tepat 

 

50  Membandingkan 

metode dakwah 

Walisanga  yang 

satu dengan 

lainnya 

  Disajikan beberapa metode dakwah yang dilakukan 

oleh Walisanga, peserta didik dapat 

membandingkan metode dakwah salah satu 

Walisanga dengan tepat 

L3 

51  Mengambil ibrah 

dari strategi 

dakwah Walisanga 

di Indonesia 

  Disajikan narasi tentang strategi dakwah 

Walisanga, peserta didik dapat mengambil ibrah 

dari strategi dakwah yang dilakukan Walisanga 

dalam pergaulan sehari-hari di madrasah dengan 

tepat 

L3 

52 
3.4 Menganalisis 
peranan 
kerajaan- 
kerajaan awal 
Islam terhadap 
perkembangan 

Mengidentifikasi 

peranan Kerajaan 

Islam 

Kerajaan Islam 

di Indonesia 

 Disajikan sebuah cerita tentang peranan Kerajaan 

Islam di Indonesia, peserta didik dapat 

mengidentifikasi peranan kerajaan Islam di 

Indonesia dengan tepat 

L1 
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 Islam di 
Indonesia 

     

53  Menentukan 

peranan kerajaan 

Islam di Indonesia 

  Disajikan stimulus (cerita, narasi, infografis, 

pernyataan) tentang peranan kerajaan Islam, 

peserta didik dapat menentukan peranan Kerajaan 

Islam awal di Indonesia dengan tepat 

L2 

54  Mengambil ibrah 

dari peranan 

Kerajaan Islam di 

Indonesia 

  Disajikan sebuah cerita tentang peranan Kerajaan 

Islam, peserta didik dapat mengambil ibrah dari 

peranan Kerajaan Islam awal di Indonesia dalam 

kehidupan sehari-hari dengan tepat 

L3 

55 3.5 Menganalisis 

peran umat 

Islam pada masa 

penjajahan dan 

kemerdekaan 

Menjelaskan peran 

umat Islam pada 

masa penjajahan 

Perjuangan 

umat Islam pada 

massa 

penjajahan 

XII/1 Disajikan sebuah narasi tentang peran umat Islam 

pada masa penjajahan, peserta didik dapat 

menjelaskan peran umat Islam pada masa 

penjajahan dengan tepat 

L1 

56  Menentukan 

peranan tokoh 

Islam pada masa 

penjajahan 

  Disajikan stimulus (cerita, narasi, table), tentang 

peranan tokoh Islam pada masa penjajahan, 

peserta didik dapat menentukan peranan salah satu 

tokoh Islam pada masa penjajahan dengan tepat 

L2 

57  Mengambil ibrah 

dari peranan umat 

islam pada masa 

penjajahan dan 

kemerdekaan 

  Disajikan sebuah Stimulus (kisah,narasi,cerita) 

peranan Umat Islam pada masa penjajahan, 

peserta didik dapat meneladani peranan umat Islam 

pada masa penjajahan dan kemerdekaan dalam 

kehidupan di Madrasah dengan tepat 

L3 

58 3.6 Menganalisis 

peran umat 

Islam pada masa 

pasca 

kemerdekaan 

Mencontohkan 

peranan umat 

Islam pada masa 

pasca 

kemerdekaan 

Peran umat 

Islam pasca 

kemerdekaan 

XII/1 Disajikan sebuah cerita tentang peranan umat Islam 

pada masa pasca kemerdekaan, peserta didik 

dapat mencontohkan salah satu peranan tokoh 

umat Islam paca Kemerdekaan dengan tepat 

L1 
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59  Menentukan 

peranan umat 

Islam pada masa 

pasca 

kemerdekaan 

  Disajikan stimulus (cerita, narasi, infografis), 

tentang peranan umat Islam pada masa pasca 

kemerdekaan peserta didik dapat menentukan 

peranan umat Islam pasca kemerdekaan dengan 

tepat 

L2 

60  Menyimpulkan 

peranan umat 

Islam pada masa 

pasca 

kemerdekaan 

  Disajikan sebuah cerita tentang peranan umat Islam 

pada masa pasca kemerdekaan peserta didik dapat 

menyimpulkan peranan umat Islam pada masa 

pasca Kemerdekaan dengan tepat. 

L3 
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KISI-KISI UJIAN MADRASAH (UM) 
MATA PELAJARAN PAI DAN BAHASA ARAB TP. 2020/2021 

 

Mata pelajaran: BAHASA ARAB Jenjang: Madrasah Aliyah (MA) 
Peminatan : MIPA/IPS/Bahasa/Keagamaan 

 

No Kompetensi Dasar IPK Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 
Kognitif 

1. 3.1 Memahami fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, 
dan makna) dari teks yang berkaitan 

dengan tema : التحيات والتعارف yang 

melibatkan tindak tutur mengenalkan 
diri dan orang lain, meminta maaf, 
berterima kasih, dan berpamitan 
dengan memperhatikan 

 001 – 1 ماقرلأا – ةملكلا متقسي

Mengemukakan 

ungkapan  تياحلتا   لا 
 َ

 لاو تايحت

 فراعتَ  

X/1 Disajikan dialog 
sederhana tentang 
perkenalan, peserta 
didik dapat 
melengkapi dialog 
tersebut dengan 
tepat. 

L-1 

2. 3.2 Menganalisis gagasan dari teks 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : 

 تلبياناا     ،تياحلتا  )  فراعتلاو  تايحتلا

 (ريغلابو فسنالب فيرعتلا ،ةيصخشال

dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari 

 001 – 1 ماقرلأا – ةملكلا متقسي

Mengidentifikasi 

jenis kata ( - االسم 

 الحرف - الفعل(

 X/1 Disajikan kalimat ةملكلا متقسي
sederhana tentang 
perkenalan, peserta 
didik dapat 
menentukan fi’il 
dalam kalimat 
dengan tepat. 

L-1 

3. 3.2 Menganalisis gagasan dari teks 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : 

Menentukan 

 001 – 1 ماقرلأا
 X/1 Disajikan kalimat 001 – 1 ماقرلأا

sederhana tentang 
perkenalan, peserta 
didik dapat 

L-1 
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No Kompetensi Dasar IPK Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 
Kognitif 

 تلبياناا     ،تياحلتا  )  فراعتلاو  تايحتلا 

 (ريغلابو فسنالب فيرعتلا ،ةيصخشال

dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari 

 001 – 1 ماقرلأا – ةملكلا متقسي

   menentukan 
bilangan dengan 
tepat. 

 

4. 3.5 Memahami fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, 
dan makna) dari teks yang berkaitan 
dengan tema: 

 ،ةيسردملا تاودلأا ،ةسردملا قفارم) ةسردملا

 (ةسردملا يف ةطشنلأا

yang melibatkan tindak tutur memberi 
perintah, melarang, dan meminta izin 
dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 عمجلاو ىنلثماو دراملف

Menemukan 
informasi tersirat 

 X/1 Disajikan bagan تيلبا و ةرسلأا
tentang keluarga, 
peserta didik dapat 
menentukan 
informasi tersirat 
dalam bagan 
dengan tepat. 

L-3 

5. 3.6 Mengevaluasi teks bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema : 

 ،ةيسردملا تاودلأا ،ةسردملا قفارم) ةسردملا

 (ةسردملا يف ةطشنلأا

dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 عمجلاو ىنلثماو دراملف

Melengkapi 
kalimat dengan 

 ضمير

 X/1 Disajikan kalimat الضمير
rumpang tentang 
keluarga, peserta 
didik dapat 
menerapkan dhamir 
yang sesuai untuk 
melengkapi kalimat 
dengan tepat 

L-2 



50 
 

 

No Kompetensi Dasar IPK Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 
Kognitif 

6. 3.5 Memahami fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, 
dan makna) dari teks yang berkaitan 
dengan tema: 

 ،ةيسردملا تاودلأا ،ةسردملا قفارم) ةسردملا

 (ةسردملا يف ةطشنلأا

yang melibatkan tindak tutur memberi 
perintah, melarang, dan meminta izin 
dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 عمجلاو ىنلثماو دراملف

Melengkapi 
kalimat 

 ةئيبلاو ةسردملا

 هاب ةيطحلما

X/1 Disajikan kalimat 
rumpang tentang 
sekolah, peserta 
didik dapat 
melengkapi kalimat 
tersebut dengan 
tepat 

L-1 

7. 3.6 Mengevaluasi teks bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema : 

 ،ةيسردملا تاودلأا ،ةسردملا قفارم) ةسردملا

 (ةسردملا يف ةطشنلأا

dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 عمجلاو ىنلثماو دراملف

Menemukan 

bentuk جمع 
 ىنلثماو       دراملف

 والجمع

X/1 Disajikan kalimat 
tentang sekolah, 
peserta didik dapat 
menentukan bentuk 
jamak dengan tepat. 

L-2 

8. 3.8 Menganalisis gagasan dari teks 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : 

 - ةعاسلا - ةيميولا ةطشلنأا) ةيميولا ياةحال

 (ةيميولا ةدعبالا

Menentukan الفعل أقسام الفعل X/2 Disajikan kalimat 
rumpang tentang 
kehidupan sehari- 
hari, peserta didik 
dapat melengkapi 
dengan fi’il secara 
tepat 

L-2 
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No Kompetensi Dasar IPK Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 
Kognitif 

 dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 ثنملؤاو ركذملا - الفعل امسأق

     

9. 3.8 Menganalisis gagasan dari teks 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : 

 - ةعاسلا - ةيميولا ةطشلنأا) ةيميولا ياةحال

 (ةيميولا ةدعبالا

dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 ثنملؤاو ركذملا - الفعل امسأق

Mengklasifikasi 

 ثنملؤاو ركذامل
 X/2 Disajikan kalimat ثنملؤاو ركذامل

sederhana tentang 
kehidupan sehari- 
hari, peserta didik 
dapat 
mengklasifikasikan 
isim mudzakkar 
atau isim muannats 
dengan tepat. 

L-3 

10. 3.9 Memahami fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan (bunyi, 
kata, dan makna) dari teks yang 
berkaitan dengan tema: 

 (ملاساإل في ويحرتلا ،ةياهولا عانوأ) ةياهوال

yang melibatkan tindak tutur 
mengemukakan pendapat dengan 
memperhatikan bentuk, makna, dan 
fungsi dari susunan gramatikal 

 االستفهام أدوات

Menganalisis fakta 
dari teks yang 
dibaca 

 X/2 Disajikan paragraf ةياهوال
sederhana tentang 
hobi, peserta didik 
dapat menganalisis 
pernyataan yang 
sesuai dengan 
tepat. 

L-3 

11. 3.1 Memahami fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, 
dan makna) dari teks yang berkaitan 
dengan tema: 

Menentukan 
sinonim 

 XI/1 Disajikan kalimat قوستلا
sederhana tentang 
berbelanja, peserta 
didik dapat 
menentukan 

L-1 
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 في ،يديلقتلا قوسلا يف) قوستلا 

 (تيكرامربووسلا

yang melibatkan tindak tutur 
mendeskripsikan bentuk, timbangan, 
sifat, dan karakteristik suatu benda 
dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 نويلبو رايلمو نويلمو فلأ ددع

   sinonim dari kata 
yang bergaris 
bawah dengan tepat 

 

12. 3.2 Menganalisis gagasan dari teks 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : 

 في ،يديلقتلا قوسلا يف) قوستلا

 (تيكرامربووسلا

dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 نويلبو رايلمو نويلمو فلأ ددع

Menerapkan 'adad 
dan ma’dud 

 نويلمو فلأ ددع

 نويلبو رايلمو

XI/1 Disajikan kalimat 
sederhana tentang 
berbelanja, peserta 
didik dapat 
menerapkan ‘adad 
ma’dud dengan 
tepat. 

L-2 

13. 3.3 Memahami fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan (bunyi, 
kata, dan makna) dari teks yang 
berkaitan dengan tema: 

 (ضيرملا ةدياع ،ةليديصلاو ملستشفىا) ةحالص

yang melibatkan tindak tutur 
menanyakan kondisi kesehatan, 
ungkapan ketika menjenguk orang 
sakit, dan memberi saran (menjaga 

Menemukan 
informasi tersirat 

 XI/1 Disajikan gambar الصحة
tentang kesehatan, 
peserta didik dapat 
menentukan 
informasi yang 
tersirat dalam 
gambar dengan 
tepat. 

L-3 
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 kesehatan) dengan memperhatikan 
bentuk, makna, dan fungsi dari 
susunan gramatikal 

 فطعلا فورحو رجلا فورح

     

14. 3.3 Memahami fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan (bunyi, 
kata, dan makna) dari teks yang 
berkaitan dengan tema: 

 (ضيرملا ةدياع ،ةليديصلاو ملستشفىا) ةحالص

yang melibatkan tindak tutur 
menanyakan kondisi kesehatan, 
ungkapan ketika menjenguk orang 
sakit, dan memberi saran (menjaga 
kesehatan) dengan memperhatikan 
bentuk, makna, dan fungsi dari 
susunan gramatikal 

 فطعلا فورحو رجلا فورح

Menterjemahkan 
kalimat 

 XI/1 Disajikan kalimat الصحة
sederhana tentang 
kesehatan, peserta 
didik dapat 
menentukan 
terjemah kalimat 
tersebut dengan 
tepat. 

L-1 

15. 3.4 Menganalisis gagasan dari teks 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : 

 (ضيرملا ةدياع ،ةليديصلاو ملستشفىا) ةحالص

dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 فطعلا فورحو رجلا فورح

Menganalisis 
fungsi huruf al-jar 

 XI/1 Disajikan kalimat الجر حروف
sederhana tentang 
kesehatan, peserta 
didik dapat 
menganalisis makna 
huruf jar yang 
sesuai konteks 
dengan tepat. 

L-3 

16. 3.4 Menganalisis gagasan dari teks 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : 

Menerapkan 
kaidah athaf 

 XI/1 Disajikan kalimat فطعلا فورح
sederhana tentang 
kesehatan, peserta 
didik dapat 

L-2 
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 (ضيرملا ةدياع ،ةليديصلاو ملستشفىا) ةحالص 

dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 فطعلا فورحو رجلا فورح

   menerapkan bentuk 
athaf dengan tepat. 

 

17. 3.6 Menerapkan kaidah tentang bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 ةفرلعما مسالاو ةركلنا مساال

dalam menyusun teks bahasa Arab 
yang berkaitan dengan tema : 

 قطملناا ،تلاصاملوا ائلسو) ةياحسلاو رفسال

 (السياحية

Menyusun kata 
menjadi kalimat 

 XI/1 Disajikan kata-kata ةياحسلاو رفسال
acak tentang wisata, 
peserta didik dapat 
menyusunnya 
menjadi kalimat 
yang benar dengan 
tepat 

L-3 

18. 3.6 Menerapkan kaidah tentang bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 ةفرلعما مسالاو ةركلنا مساال

dalam menyusun teks bahasa Arab 
yang berkaitan dengan tema : 

 قطملناا ،تلاصاملوا ائلسو) ةياحسلاو رفسال

 (السياحية

Mengklasifikasikan 
isim ma’rifah 

 ةركلنا       مساال

 ةفرلعما مسالاو

XI/1 Disajikan kalimat 
sederhana tentang 
wisata, peserta didik 
dapat 
mengklasifikasikan 
isim-isim ma’rifah 
dengan tepat 

L-3 

19. 3.7 Memahami fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan (bunyi, 
kata, dan makna) dari teks yang 
berkaitan dengan tema : 

 ةيندملاو ةكم ،ةرمعلاو جحال

Menentukan 
makna kata 

 XI/2 Disajikan teks dialog والعمرة الحج
tentang haji dan 
umroh, peserta didik 
dapat menentukan 
makna kata dengan 
tepat 

L-1 
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 yang melibatkan tindak tutur 
menyatakan dan menanyakan 
tindakan/kejadian di waktu lampau 
dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari 

 يوغللا ي ضاملا لعفلا فيرصت

     

20. 3.7 Memahami fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan (bunyi, 
kata, dan makna) dari teks yang 
berkaitan dengan tema : 

 ةيندملاو ةكم ،ةرمعلاو لحجا

yang melibatkan tindak tutur 
menyatakan dan menanyakan 
tindakan/kejadian di waktu lampau 
dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari 

 يوغللا ي ضاملا لعفلا فيرصت

Menyusun kalimat 
menjadi paragraf 

 XI/2 Disajikan kalimat والعمرة الحج
acak tentang umroh, 
peserta didik dapat 
menyusunnya 
menjadi paragraf 
dengan tepat 

L-3 

21. 3.8 Menganalisis gagasan dari teks 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : 

 ةيندملاو ةكم ،ةرمعلاو جحال

dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 يوغللا ي ضاملا لعفلا فيرصت

Menyesuaikan 
bentuk fi’il madhi 
dengan subjek 

 يوغللا فيرصتال

 ي امالض للفعل

XI/2 Disajikan kalimat 
rumpang tentang 
haji dan umroh, 
peserta didik dapat 
menerapkan taṣrif 
fi’il madhi dengan 
tepat 

L-2 
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22. 3.8 Menganalisis gagasan dari teks 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : 

 ةيندملاو ةكم ،ةرمعلاو جحال

dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 يوغللا ي ضاملا لعفلا فيرصت

Menerapkan taṣrif 
lugawi al-fi’li al- 
madhi 

 يوغللا فيرصتال

 ي امالض للفعل

XI/2 Disajikan kalimat 
tentang haji dan 
umroh, peserta didik 
dapat menerapkan 
taṣrif lugawi al-fi’li 
al- madhi dengan 
tepat 

L-2 

23. 3.9  Memahami fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan (bunyi, 
kata, dan makna) dari teks yang 
berkaitan dengan tema: 

 ،بوسلحاا)   لاصلتااو   ملاعاإل   ياجولنوكت

 (نيلانولأا ،لاوجال

yang melibatkan tindak tutur 
menyatakan dan menanyakan 
tindakan/kejadian di waktu sekarang 
dan akan datang dengan 
memperhatikan bentuk, makna, dan 
fungsi dari 

 يوغللا عراضملا الفعل فيرصت

Menentukan kosa 
kata sesuai 
gambar 

 ملاعاإل ياجولنوكت

 واالتصال

XI/2 Disajikan gambar 
tentang teknologi 
informasi  dan 
komunikasi, peserta 
didik dapat 
menentukan kosa 
kata dengan tepat. 

L-1 

24. 3.9 Memahami fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, 
dan makna) dari teks yang berkaitan 
dengan tema: 

Menentukan 
informasi tersurat 

 ملاعاإل ياجولنوكت

 واالتصال

XI/2 Disajikan paragraf 
sederhana tentang 
teknologi informasi 
dan komunikasi, 
peserta didik dapat 
menentukan 
informasi tersurat 

L-3 
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 ،بوسلحاا)   لاصلتااو   ملاعاإل   ياجولنوكت 

 (نيلانولأا ،لاوجال

yang melibatkan tindak tutur 
menyatakan dan menanyakan 
tindakan/kejadian di waktu sekarang 
dan akan datang dengan 
memperhatikan bentuk, makna, dan 
fungsi dari 

 يوغللا عراضملا الفعل فيرصت

   dalam paragraf 
dengan tepat. 

 

25. 3.10 Mengevaluasi gagasan dari teks 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : 

 ،بوسلحاا)   لاصلتااو   ملاعاإل   ياجولنوكت

 (نيلانولأا ،لاوجال

dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 يوغللا عراضملا الفعل فيرصت

Menerapkan  taṣrif 
lugawi al-fi’li al- 
mudhari' 

 يوغللا فيرصتال

 املضارع للفعل

XI/2 Disajikan kalimat 
rumpang tentang 
teknologi informasi 
dan komunikasi, 
peserta didik dapat 
melengkapi dengan 
fi’il mudhari yang 
sesuai dengan tepat 

L-2 

26. 3.10 Mengevaluasi gagasan dari teks 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : 

 ،بوسلحاا)   لاصلتااو   ملاعاإل   ياجولنوكت

 (نيلانولأا ،لاوجال

dengan  memperhatikan  bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

Menerapkan  taṣrif 
lugawi al-fi’li al- 
mudhari' 

 يوغللا فيرصتال

 املضارع للفعل

XI/2 Disajikan kalimat 
sederhana tentang 
teknologi informasi 
dan komunikasi, 
peserta didik dapat 
menerapkan tasrif 
fi’il mudhari sesuai 
dhamir dengan 
tepat 

L-2 
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      يوغللا عراضملا الفعل فيرصت 

27. 3.11 Memahami fungsi sosial, struktur teks 
dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, 
dan, makna) dari teks yang berkaitan 
dengan tema: 

 (حماستلا ،دلعابماو نيادلأا) ياسينودنإ في نيادلأا

yang melibatkan tindak tutur memberi 
dan meminta informasi beberapa 
ajaran agama di Indonesia dengan 
memperhatikan bentuk, makna, dan 
fungsi dari susunan gramatika 

 ةليفعلا ةلمجلاو ةيمساال ةلمجال

sesuai dengan konteks 

Menentukan 
makna kata 

 في       األديان

 ياسينودإن

XI/2 Disajikan kalimat 
sederhana tentang 
agama di Indonesia, 
peserta didik dapat 
menentukan makna 
kata dengan tepat 

L-1 

28. 3.11 Memahami fungsi sosial, struktur 
teks dan unsur kebahasaan (bunyi, 
kata, dan, makna) dari teks yang 
berkaitan dengan tema: 

 (حماستلا ،دلعابماو نيادلأا) ياسينودنإ في نيادلأا

yang melibatkan tindak tutur memberi 
dan meminta informasi beberapa 
ajaran agama di Indonesia dengan 
memperhatikan bentuk, makna, dan 
fungsi dari susunan gramatika 

 ةليفعلا ةلمجلاو ةيمساال ةلمجال

sesuai dengan konteks 

Menentukan 
informasi tersirat 

 في       األديان

 ياسينودإن

XI/2 Disajikan paragraf 
sederhana tentang 
agama di Indonesia, 
peserta didik dapat 
menentukan 
informasi tersirat 
dalam paragraf 
dengan tepat. 

L-3 

29. 3.12 Mengevaluasi gagasan dari teks 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : 

Mengidentifikasi 
jumlah ismiyyah 

 XI/2 Disajikan beberapa االسمية الجملة
kalimat sederhana 
tentang agama di 
Indonesia, peserta 

L-1 
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 ،دلعابماو   نيادلأا)  ياسينودنإ   في   نيادلأا 

 (حماستال

dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 ةليفعلا ةلمجلاو ةيمساال ةلمجال

   didik dapat 
mengidentifikasi 
jumlah ismiyyah 
dengan tepat 

 

30. 3.12 Mengevaluasi gagasan dari teks 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : 

 ،دلعابماو نيادلأا) ياسينودنإ في نيادلأا

 (حماستال

dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 ةليفعلا ةلمجلاو ةيمساال ةلمجال

Menganalisis 
kesalahan 

 XI/2 Disajikan jumlah ةليفعلا ةلمجال
fi’liyyah dengan fi’il 
yang salah tentang 
agama di Indonesia, 
peserta didik dapat 
menganalisis 
kesalahan dengan 
tepat. 

L-3 

31. 3.1 Memahami fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, 
dan makna) dari teks yang berkaitan 
dengan tema: 

 (ةاضييرلا تاابقسملا ،ةضايرلا عانوأ) ةضايرال

yang melibatkan tindak tutur 
membandingkan sesuatu dengan 
memperhatikan bentuk, makna, dan 
fungsi dari susunan gramatikal 

 ةفاضاإل - تعنال

Menentukan 
informasi tersirat 

 XII/1 Disajikan gambar ةضايرال
tentang olahraga, 
peserta didik dapat 
menentukan 
informasi tersirat 
dalam gambar 
dengan tepat. 

L-3 

32. 3.1 Memahami fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, 

Menganalisis 
gambar 

 XII/1 Disajikan gambar ةضايرال
tentang olahraga, 

L-3 
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 dan makna) dari teks yang berkaitan 
dengan tema: 

 (ةاضييرلا تاابقسملا ،ةضايرلا عانوأ) ةضايرال

yang melibatkan tindak tutur 
membandingkan sesuatu dengan 
memperhatikan bentuk, makna, dan 
fungsi dari susunan gramatikal 

 ةفاضاإل - تعنال

   peserta didik dapat 
menentukan kalimat 
dengan tepat. 

 

33. 3.1 Memahami fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, 
dan makna) dari teks yang berkaitan 
dengan tema: 

 (ةاضييرلا تاابقسملا ،ةضايرلا عانوأ) ةضايرال

yang melibatkan tindak tutur 
membandingkan sesuatu dengan 
memperhatikan bentuk, makna, dan 
fungsi dari susunan gramatikal 

 ةفاضاإل – تعنال

Menyusun kata 
menjadi kalimat 

 XII/1 Disajikan kata-kata ةضايرال
acak tentang 
olahraga, peserta 
didik dapat 
menyusunnya 
menjadi kalimat 
dengan tepat. 

L-3 

34. 3.2 Menganalisis gagasan dari teks 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : 

 (ةيضاير تاقباسم ،ةضايرلا عاونأ) ةضايرال

dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 ةفاضاإل - تعنال

Melengkapi 
kalimat dengan 
na’at man’ut 

 XII/1 Disajikan kalimat النعت
rumpang tentang 
olahraga, peserta 
didik dapat 
melengkapi kalimat 
dengan na’at secara 
tepat 

L-2 
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35. 3.2 Menganalisis gagasan dari teks 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : 

 (ةيضاير تاقباسم ،ةضايرلا عاونأ) ةضايرال

dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 ةفاضاإل - تعنال

Mengidentifikasi 
susunan iḍāfah 

 XII/1 Disajikan kalimat ةفاضاإل
tentang olahraga, 
peserta didik dapat 
mengidentifikasi 
muḍāf ilaih dengan 
tepat 

L-1 

36. 3.2 Menganalisis gagasan dari teks 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : 

 (ةيضاير تاقباسم ،ةضايرلا عاونأ) ةضايرال

dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 ةفاضاإل - تعنال

Melengkapi 
kalimat dengan 
muḍāf 

 XII/1 Disajikan kalimat ةفاضاإل
rumpang tentang 
olahraga, peserta 
didik dapat 
melengkapinya 
dengan muḍāf 
secara tepat 

L-2 

37. 3.3 Menganalisis fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan (bunyi, 

kata, dan makna) dari teks yang 

berkaitan dengan tema : 

 (لاتفائم نك ،بابشلا ةلحرم) بباشال

yang mendeskripsikan sebuah 

kejadian dengan memperhatikan 

Menentukan 
antonim 

 XII/1 Disajikan kalimat الشباب
tentang pemuda, 
peserta didik dapat 
menentukan 
antonim dengan 
tepat. 

L-1 
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 bentuk, makna dan fungsi dari 

susunan gramatikal 

 لوهجملل ينملبا لعفلا – ملوعملل ينلبما الفعل

     

38. 3.3 Menganalisis fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan (bunyi, 

kata, dan makna) dari teks yang 

berkaitan dengan tema : 

 (لاتفائم نك ،بابشلا ةلحرم) بباشال

yang mendeskripsikan sebuah 

kejadian dengan memperhatikan 

bentuk, makna dan fungsi dari 

susunan gramatikal 

 لوهجملل ينملبا لعفلا – ملوعملل ينلبما الفعل

Menganalisis 
ungkapan 

 XII/1 Disajikan ungkapan الشباب
sederhana tentang 
pemuda, peserta 
didik dapat 
menganalisisnya 
dengan gambar 
secara tepat. 

L-3 

39. 3.3 Menganalisis fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan (bunyi, 

kata, dan makna) dari teks yang 

berkaitan dengan tema : 

 (لاتفائم نك ،بابشلا ةلحرم) بباشال

yang mendeskripsikan sebuah 

kejadian dengan memperhatikan 

bentuk, makna dan fungsi dari 

susunan gramatikal 

Menyimpulkan 
kandungan ayat 

 -XII/1 Disajikan ayat al الشباب
Qur’an, peserta 
didik dapat 
menyimpulkan 
kandungan ayat 
dengan tepat. 

L-3 
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      لوهجملل ينملبا لعفلا – ملوعملل ينلبما الفعل 

40. 3.3 Menganalisis fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan (bunyi, 

kata, dan makna) dari teks yang 

berkaitan dengan tema : 

 (لاتفائم نك ،بابشلا ةلحرم) بباشال

yang mendeskripsikan sebuah 

kejadian dengan memperhatikan 

bentuk, makna dan fungsi dari 

susunan gramatikal 

 لوهجملل ينملبا لعفلا – ملوعملل ينلبما الفعل

Menyusun kata 
menjadi kalimat 

 XII/1 Disajikan kata-kata الشباب
acak tentang 
pemuda, peserta 
didik dapat 
menyusunnya 
menjadi kalimat 
dengan tepat 

L-3 

41. 3.4 Mengevaluasi teks bahasa Arab yang 

berkaitan dengan tema 

 (لاتفائم نك ،بباشلا ةلحرم) بباشال

dengan memperhatikan bentuk, 

makna dan fungsi dari susunan 

gramatikal 

 لوهجملل ينملبا لعفلا – مولعملل ينلبما الفعل

Mengubah fi’il 
mabni ma’lūm 
menjadi mabni 
majhūl 

 ينلبما        الفعل

 الفعل – ملوعملل

 لوهجملل ينملبا

XII/1 Disajikan kalimat 
tentang pemuda 
dengan 
menggunakan fi’il 
mabni ma’lūm, 
peserta didik dapat 
mengubah menjadi 
fi’il mabni majhūl 
dengan tepat. 

L-2 



64 
 

 

No Kompetensi Dasar IPK Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 
Kognitif 

42. 3.4 Mengevaluasi teks bahasa Arab yang 

berkaitan dengan tema 

 (لاتفائم نك ،بباشلا ةلحرم) بباشال

dengan memperhatikan bentuk, 

makna dan fungsi dari susunan 

gramatikal 

 لوهجملل ينملبا لعفلا – مولعملل ينلبما الفعل

Memilih kalimat 
dengan fi’il mabni 
majhūl 

 ينلبما        الفعل

 الفعل – ملوعملل

 لوهجملل ينملبا

XII/1 Disajikan gambar, 
peserta didik dapat 
memilih kalimat 
yang menggunakan 
fi’il mabni majhūl 
dengan tepat. 

L-1 

43. 3.5 Memahami fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, 
dan makna) dari teks yang berkaitan 
dengan tema: 

 (يرصوبلا رعاشلا ،رعشلا) يبرعلا رالشع

yang melibatkan tindak tutur memberi 
apresiasi sebuah karya dengan 
memperhatikan bentuk, makna, dan 
fungsi dari susunan gramatikal 

 يلضتفلا مسا

Menentukan 
makna kata 

 XII/1 Disajikan tabel يبرعلا رالشع
mufradat dan 
artinya tentang syi’ir 
arab, peserta didik 
dapat menentukan 
pasangan mufradat 
beserta artinya 
dengan tepat 

L-1 

44. 3.5 Memahami fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, 
dan makna) dari teks yang berkaitan 
dengan tema: 

 (يرصوبلا رعاشلا ،رعشلا) يبرعلا رالشع

yang melibatkan tindak tutur memberi 
apresiasi sebuah karya dengan 

memperhatikan bentuk, makna, dan 
fungsi dari susunan gramatikal 

Menterjemahkan 
kalimat 

 XII/1 Disajikan kalimat يبرعلا رالشع
berbahasa 
Indonesia tentang 
syi’ir arab, peserta 
didik dapat 
menentukan 
terjemah bahasa 
Arab dari kalimat 
tersebut dengan 

L-2 



65 
 

 

No Kompetensi Dasar IPK Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 
Kognitif 

  .tepat    يلضتفلا مسا 

45. 3.5 Memahami fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, 
dan makna) dari teks yang berkaitan 
dengan tema: 

 (يرصوبلا رعاشلا ،رعشلا) يبرعلا رالشع

yang melibatkan tindak tutur memberi 
apresiasi sebuah karya dengan 
memperhatikan bentuk, makna, dan 
fungsi dari susunan gramatikal 

 يلضتفلا مسا

Melengkapi dialog يبرعلا رالشع XII/1 Disajikan teks dialog 
rumpang tentang 
syi’ir arab, peserta 
didik dapat 
melengkapi dialog 
dengan tepat 

L-1 

46. 3.5 Memahami fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, 
dan makna) dari teks yang berkaitan 
dengan tema: 

 (يرصوبلا رعاشلا ،رعشلا) يبرعلا رالشع

yang melibatkan tindak tutur memberi 
apresiasi sebuah karya dengan 
memperhatikan bentuk, makna, dan 
fungsi dari susunan gramatikal 

 يلضتفلا مسا

Melengkapi 
qaṣidah burdah 

 XII/1 Disajikan syi’ir يبرعلا رالشع
qaṣidah burdah 
rumpang, peserta 
didik melengkapi 
syi’ir tersebut 
dengan tepat 

L-1 

47. 3.6 Mengevaluasi gagasan dari teks 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : 

 (يرصوبلا رعاشلا ،رعشلا) يبرعلا رعشلا

dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

Mengidentifikasi 
isim tafḍĭl 

 XII/1 Disajikan kalimat يلضتفلا مسا
tentang syi’ir arab, 
peserta didik dapat 
menentukan jumlah 
isim tafḍĭl dengan 
tepat. 

L-1 
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      يلضتفلا مسا 

48. 3.6 Mengevaluasi gagasan dari teks 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : 

 (يرصوبلا رعاشلا ،رعشلا) يبرعلا رعشلا

dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 يلضتفلا مسا

Menentukan 
makna isim tafḍĭl 

 XII/1 Disajikan paragraf يلضتفلا مسا
tentang syi’ir arab, 
peserta didik dapat 
menentukan makna 
isim tafḍĭl dengan 
tepat. 

L-1 

49. 3.6 Mengevaluasi gagasan dari teks 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : 

 (يرصوبلا رعاشلا ،رعشلا) يبرعلا رعشلا

dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 يلضتفلا مسا

Melengkapi kalimat 
dengan isim tafḍĭl 

 XII/1 Disajikan kalimat يلضتفلا مسا
rumpang tentang 
syi’ir arab, peserta 
didik dapat 
menentukan isim 
tafḍĭl untuk 
melengkapi kalimat 
tersebut dengan 
tepat 

L-2 

50. 3.6 Mengevaluasi gagasan dari teks 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : 

 (يرصوبلا رعاشلا ،رعشلا) يبرعلا رعشلا

dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 يلضتفلا مسا

Mengidentifikasi 
isim tafḍĭl 

 XII/1 Disajikan beberapa يلضتفلا مسا
kalimat, peserta 
didik dapat 
menentukan kalimat 
yang tidak terdapat 
isim tafḍĭl dengan 
tepat. 

L-2 
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51. 3.7 Memahami fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, 
dan makna) dari teks yang berkaitan 
dengan tema: 

 اميدق ةيملاساإل ةراضحلا) ةيملاسإلا ةراضحلا

 ( ملاساإل اءملع ،ايثدحو

yang melibatkan tindak tutur 
memberikan harapan dengan 
memperhatikan bentuk, makna, dan 
fungsi dari susunan gramatikal 

 الخمسة واألفعال الخمسة األسماء

Menentukan kata 
sesuai gambar 

 ةرالحضا

 ةيملاساإل

XII/2 Disajikan gambar 
tentang peradaban 
Islam, peserta didik 
dapat menentukan 
kata yang sesuai 
dengan tepat. 

L-1 

52. 3.7 Memahami fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, 
dan makna) dari teks yang berkaitan 
dengan tema: 

 اميدق ةيملاسإلا ةراضحلا) ةيملاساإل ةراضحلا

 ( ملاساإل اءملع ،ايثدحو

yang melibatkan tindak tutur 
memberikan harapan dengan 
memperhatikan bentuk, makna, dan 
fungsi dari susunan gramatikal 

 الخمسة واألفعال الخمسة األسماء

Menyimpulkan 
pokok pikiran 

 ةرالحضا

 ةيملاساإل

XII/2 Disajikan paragraf 
tentang peradaban 
Islam, peserta didik 
dapat 
menyimpulkan 
pokok pikiran 
dengan tepat. 

L-3 

53. 3.7 Memahami fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, 
dan makna) dari teks yang berkaitan 
dengan tema: 

Mengklasifikasi 
ilmuwan muslim 

 ةرالحضا

 ةيملاساإل

XII/2 Disajikan paragraf 
tentang peradaban 
Islam, peserta didik 
dapat 
mengklasifikasikan 
ilmuwan Islam 

L-3 
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 اميدق ةيملاسإلا ةراضحلا) ةيملاسإلا ةراضحلا 

 ( ملاساإل اءملع ،ايثدحو

yang melibatkan tindak tutur 
memberikan harapan dengan 
memperhatikan bentuk, makna, dan 
fungsi dari susunan gramatikal 

 الخمسة واألفعال الخمسة األسماء

   sesuai bidangnya 
dengan tepat. 

 

54. 3.8 Menganalisis gagasan dari teks 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : 

 اميدق ةيملاسإلا ةراضحلا) ةيملاسإلا ةراضحلا

 (ملاساإل اءملع ،ايثدحو

dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 الخمسة واألفعال الخمسة األسماء

Menerapkan al- 
asma’ al-khamsah 
dalam kalimat 

 XII/2 Disajikan beberapa الخمسة األسماء
kalimat yang salah, 
peserta didik dapat 
menyimpulkan 
kalimat yang benar 
dengan tepat. 

L-3 

55. 3.8 Menganalisis gagasan dari teks 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : 

 اميدق ةيملاسإلا ةراضحلا) ةيملاسإلا ةراضحلا

 (ملاساإل اءملع ،ايثدحو

dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 الخمسة واألفعال الخمسة األسماء

Melengkapi kalimat 
dengan al-af’al al- 
khamsah 

 XII/2 Disajikan kalimat الخمسة األفعال
rumpang tentang 
peradaban Islam, 
peserta didik dapat 
melengkapi dengan 
fi’il dari al-af’al al- 
khamsah dengan 
tepat. 

L-2 
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56. 3.9 Memahami fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan (bunyi, 
kata, dan makna) dari teks yang 
berkaitan dengan tema: 

 تاعماج يف ةساردلا) ةعماجلا يف ةساردلا

 (دلالبا جراخ يف ةساردلا ا،يسينودنإ

yang melibatkan tindak tutur 
menanyakan tujuan dari sebuah 
kejadian dan aktifitas dengan 
memperhatikan bentuk, makna, dan 
fungsi dari susunan gramatikal 

 عراضملاو بوصلنما عراضملاو عوفرملا عراضامل

 موزجلما

Melengkapi 
kalimat 

 يف ةساردلا

 الجامعة

XII/2 Disajikan kalimat 
rumpang tentang 
kuliah di 
Universitas, peserta 
didik dapat 
melengkapi dengan 
kata dengan tepat. 

L-1 

57. 3.9  Memahami fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan (bunyi, 
kata, dan makna) dari teks yang 
berkaitan dengan tema: 

 تاعماج يف ةساردلا) ةعماجلا يف ةساردلا

 (دلابلا جراخ يف ةساردلا ا،يسينودنإ

yang melibatkan tindak tutur 
menanyakan tujuan dari sebuah 
kejadian dan aktifitas dengan 
memperhatikan bentuk, makna, dan 
fungsi dari susunan gramatikal 

 عراضملاو بوصلنما عراضملاو عوفرملا عراضامل

 موزجلما

Menentukan 
informasi tersirat 

 يف ةساردلا

 الجامعة

XII/2 Disajikan paragraf 
sederhana tentang 
kuliah di 
Universitas, peserta 
didik dapat 
menentukan 
informasi tersirat 
dalam paragraf 
dengan tepat. 

L-3 
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58. 3.10 Mengevaluasi gagasan dari teks 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : 

 تاعماج يف ةساردلا ) ةعماجلا يف ةساردلا

 ( دلابلا جراخ يف ةساردلا ، ايسينودنإ

dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 عراضملاو بوصلنما عراضملاو عوفرملا عراضامل

 موزجلما

Mengidentifikasi fi’il 
mudhari’ marfu’ 

 XII/2 Disajikan beberapa عوفرملا عراضامل
kalimat sederhana 
tentang kuliah di 
Universitas, peserta 
didik dapat 
menentukan fi’il 
mudhari’ marfu’ 
dengan tepat. 

L-2 

59. 3.10 Mengevaluasi gagasan dari teks 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : 

 تاعماج يف ةساردلا ) ةعماجلا يف ةساردلا

 ( دلابلا جراخ يف ةساردلا ، ايسينودنإ

dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 عراضملاو بوصلنما عراضملاو عوفرملا عراضامل

 موزجلما

Menerapkan fi’il 
mudhari’ manshub 

 XII/2 Disajikan kalimat بوصلنما عراضامل
rumpang tentang 
kuliah di 
Universitas, peserta 
didik dapa 
melengkapi dengan 
fi’il mudhari’ 
manshub secara 
tepat. 

L-2 

60. 3.10 Mengevaluasi gagasan dari teks 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : 

Menerapkan fi’il 
mudhari’ majzum 

 XII/2 Disajikan kalimat موزجلما عراضملا
rumpang tentang 
kuliah di 
Universitas, peserta 
didik dapat 

L-2 
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 تاعماج يف ةساردلا ) ةعماجلا يف ةساردلا 

 ( دلابلا جراخ يف ةساردلا ، ايسينودنإ

dengan memperhatikan bentuk, 
makna, dan fungsi dari susunan 
gramatikal 

 عراضملاو بوصلنما عراضملاو عوفرملا عراضامل

 موزجلما

   melengkapi dengan 
fi’il mudhari’ majzum 

secara tepat. 

 

 


