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MATA PELAJARAN: HADIST
LINGKUP MATERI
LEVEL KOGNITIF
Pengetahuan
dan
Pemahaman
• Mengidentifikasi
• Menunjukkan
• Menjelaskan
• Mendeskripsikan

NIAT
Peserta didik dapat
memahami dan
menguasai :
- Definisi dan
hakikat niat
- Hadist tentang niat
(H.R Bukhory 01)
- Asbabul wurud
hadis tentang niat
- Kedudukan Hadist
tentang niat

HADIST MARDUD

SIKAP TERPUJI DAN
TERCELA

Peserta didik dapat
memahami dan
menguasai :
- Pengertian hadist mardud
- Pembagian hadist mardud
- Hadist Muallaq
- Contoh hadist Muallaq
(Hadist yang di keluarkan
oleh Bukhory dalam bagian
pendahuluan topik
mengenai paha “ Dan
berkata Abu Musa,Nabi
SAW menutup kedua lutut
nya tatkala ustman masuk”.

Peserta didik
dapat memahami
dan menguasai :
- Pengertian sikaf
terpuji dan tercela
- Hadits tentang
berakhlak mulia
terhadap dirinya,
sesama mukmin,
tetangga dan Alam
Sekitar (H.R Ahmad)
- Perilaku bid’ah (H.R
Bukhory :2697)
- Berkata baik atau diam
dan memuliakan
tamu(Muslim
No:47)(H.R Bukhory)

ILMU DAN
IBADAH
Peserta didik
dapat memahami
dan menguasai :
- Definisi dan
hakikat ilmu dan
ibadah
- Hadist tentang
menuntut
ilmu(H.R Ibnu
Abdil Barr)
- Keutamaan
menuntut ilmu(
H.R Tirmidzi )
- Hadist tentang
ibadah (H.R
Hakim )
- Hubungan antara
ilmu dan ibadah

Aplikasi
• Memberi contoh
• Menentukan
• Menerapkan
• Menginterpretasi
• Mengurutkan

Peserta didik dapat
mengaplikasikan
pengetahuan dan
pemahaman tentang :
- Definisi dan
hakikat niat
- Hadist tentang niat
(H.R Bukhory 01)
- Asbabul wurud
hadis tentang niat
- Kedudukan Hadist tentang
niat

Peserta didik dapat
Peserta didik dapat
mengaplikasikan
mengaplikasikan
pengetahuan dan
pengetahuan dan
pemahaman tentang :
pemahaman tentang :
- Pengertian hadist mardud
- Pengertian sikaf
- Pembagian hadist mardud
terpuji dan tercela
- Hadist Muallaq
- Hadits tentang
- Contoh hadist Muallaq
berakhlak mulia
(Hadist yang di keluarkan
terhadap dirinya,
oleh Bukhory dalam bagian sesama mukmin,
pendahuluan topik
tetangga dan Alam
mengenai paha “ Dan
Sekitar (H.R Ahmad)
- Perilaku bid’ah (H.R
berkata Abu Musa,Nabi
SAW menutup kedua lutut
Bukhory :2697)
nya tatkala ustman masuk”. Berkata baik atau diam
dan memuliakan
tamu(Muslim No:47)(H.R
Bukhory)

Peserta didik dapat
mengaplikasikan
pengetahuan dan
pemahaman tentang :
-Definisi dan
hakikat ilmu dan
ibadah
-Hadist tentang
menuntut
ilmu(H.R Ibnu
Abdil Barr)
-Keutamaan
menuntut ilmu(
H.R Tirmidzi )
-Hadist tentang
ibadah (H.R
Hakim )
-Hubungan antara
ilmu dan ibadah

LINGKUP MATERI
LEVEL KOGNITIF
Penalaran
• Menganalisis
• Mengevaluasi
• Mengaitkan
• Menyimpulkan

NIAT
Pesertadidik
dapat
menggunakan
nalar dalam
mengkaji :
- Definisi dan
hakikat niat
- Hadist tentang
niat (H.R
Bukhory 01)
- Asbabul wurud
hadis tentang niat
- Kedudukan
Hadist tentang
niat

HADIST MARDUD

SIKAP TERPUJI DAN
TERCELA

Pesertadidik
Pesertadidik
dapat
dapat
menggunakan
menggunakan
nalar dalam
nalar dalam
mengkaji :
mengkaji :
- Pengertian hadist mardud - Pengertian sikaf
- Pembagian hadist mardud terpuji dan
- Hadist Muallaq
tercela
-Contoh hadist
- Hadits tentang
Muallaq (Hadist
berakhlak mulia
yang di
terhadap dirinya,
keluarkan oleh
sesama mukmin,
Bukhory dalam
tetangga dan Alam
bagian
Sekitar (H.R Ahmad)
- Perilaku bid’ah (H.R
pendahuluan
Bukhory :2697)
topik mengenai
Berkata baik atau diam
paha “ Dan
dan memuliakan
berkata Abu
tamu(Muslim No:47)(H.R
Musa,Nabi
Bukhory)
SAW menutup
kedua lutut nya
tatkala ustman
masuk”.

ILMU DAN IBADAH
Peserta didik dapat
mengaplikasikan
pengetahuan dan
pemahaman tentang
- Definisi dan
hakikat ilmu
dan ibadah
- Hadist tentang
menuntut
ilmu(H.R Ibnu
Abdil Barr)
- Keutamaan
menuntut
ilmu( H.R
Tirmidzi )
- Hadist tentang
ibadah (H.R
Hakim )
- Hubungan
antara ilmu dan
ibadah

