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B. Kisi-Kisi Soal Ujian Nasional Madrasah Aliyah (MA) 

20. TAFSIR MA (PROGRAM KEAGAMAAN) 
 

NO. STANDAR KOMPETENSI  
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI 

Menjelaskan pengertian tarjamah, tafsir, dan takwil 1. Memahami arti tarjamah, tafsir 
dan ta’wil serta dapat 
membedakan ketiga istilah 
tersebut. 

Mengidentifikasi  perbedaan  tarjamah, tafsir, dan 
takwil 

Menjelaskan bukti keaslian dan kemurnian teks  
al-Qur’an  
Menjelaskan proses penulisan dan  pengumpulan  
al-Qur’an 

2. Memahami dan meyakini keaslian 
dan kemurnian teks al-Qur’an 
serta memahami proses penulisan 
dan pengumpulan  
al- Qur’an. Menerangkan kondisi masyarakat Arab saat  

al-Qur’an diturunkan  
Menjelaskan  pengertian Nuzul al-Qur’an 
Menjelaskan berbagai cara turunnya al-Qur’an dan 
menjelaskan hikmah turunnya secara berangsur  
Menjelaskan perbedaan ayat-ayat Makkiyah dan 
Madaniyah 

3. Memahami Nuzul al-Qur’an 
dengan berbagai aspeknya. 

Menjelaskan ayat yang pertama dan terakhir diturunkan
Menjelaskan macam-macam tafsir  4. Memahami macam-macam tafsir 

dan mengenal beberapa kitab tafsir 
sesuai dengan macamnya. 

Menjelaskan berbagai contoh kitab tafsir sesuai dengan 
macamnya 
Menjelaskan pengertian qira’at 
Menjelaskan macam-macam qira’at dan imam-
imamnya 

5. Memahami, mengetahui serta 
menghayati macam-macam 
bacaan/qiraat  al Qur’an. 

Menjelaskan manfaat  perbedaan qira’at 
Menjelaskan pengertian dhamir; ta’rif dan tankir; ifrad 
dan jamak; soal dan jawab; serta mutaradifat dalam al-
Qur’an 

6. Memahami dan menghayati 
kaidah-kaidah yang harus dikuasai 
oleh mufassir. 

Mengidentifikasi penggunaan dhamir; ta’rif dan tankir; 
ifrad dan jama’; soal dan jawab; serta mutaradifat 
dalam al-Qur’an 
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21. HADIS MA (PROGRAM KEAGAMAAN) 
 

NO. STANDAR KOMPETENSI  
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI 

1. Menjelaskan pengertian ilmu 
hadis, macam-macamnya, faedah 
mempelajarinya dan menyebutkan 
penyusunnya. 

Menjelaskan pengertian ilmu hadis dan hal yang terkait 
dengan pembagiannya, faedah mempelajarinya, serta 
para penyusun ilmu hadis 

Menjelaskan sejarah hadis pada periode nabi dan 
sebab-sebab pembatasan periwayatan hadis 

2. Menjelaskan sejarah 
perkembangan hadis dari periode 
periwayatan dengan lisan hingga 
penulisan dan pembukuan hadis. 

Menjelaskan sejarah hadis pada periode penulisan dan 
pembukuan hadis 
Menjelaskan cara-cara penerimaan dan periwayatan 
hadis dan mengidentifikasi ungkapan yang 
menunjukkan penerimaan dan periwayatan hadis  

3. Menjelaskan macam-macam cara 
penerimaan dan periwayatan hadis 
(at-tahamul wa al-ada’) dan lafal-
lafal yang digunakan untuk 
meriwayatkan hadis (alfadz at-
tahamul wa al-ada’). 

Menjelaskan dan mengidentifikasi lafal-lafal 
penerimaan dan periwayatan hadis 

Menjelaskan pengertian hadis mutawatir, 
pembagiannya, beserta contohnya 

4. Menjelaskan hadis mutawatir dan 
hadis ahad. 

Menjelaskan pengertian hadis ahad, pembagiannya, 
beserta contohnya 
Menjelaskan batasan hadis sahih dan contohnya 
Menjelaskan batasan hadis hasan dan contohnya 

5. Menjelaskan hadis sahih, hadis 
hasan dan hadis dha’if serta 
klasifikasinya. Menjelaskan batasan hadis dhoif dan contohnya 

6. Menjelaskan hadis qudsi. Menjelaskan batasan hadis qudsi dan contohnya 
Menjelaskan batasan hadis maqbul dan contohnya 7. Menjelaskan hadis maqbul dan 

hadis mardud. Menjelaskan batasan hadis mardud dan contohnya 
Menjelaskan ilmu rijalul hadis 8. Menjelaskan pengertian ilmu 

rijalul hadis dan al-jarh wa al-
ta’dil. 

Menjelaskan penerapan al-Jarh wa al-Ta’dil 

Menjelaskan riwayat hidup singkat para imam hadis 9. Menjelaskan biografi singkat para 
pentakhrij atau periwayat hadis. Menjelaskan pembagian jenis kitab-kitab hadis 
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22. FIQIH MA (PROGRAM KEAGAMAAN) 
 

NO. STANDAR KOMPETENSI  
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI 

Menjelaskan pengertian Ilmu Kalam dan objek 
pembahasannya 
Menyebutkan nama-nama lain Ilmu Kalam dan 
menjelaskan sebab penamaannya 

1 Menjelaskan pengertian, objek 
pembahasan, nama-nama, fungsi, 
dan sifat Ilmu Kalam. 

Menjelaskan fungsi Ilmu Kalam 
Menjelaskan aqidah pada masa nabi Muhammad. 
Menjelaskan aqidah pada masa Sahabat dan Tabi’in 

2 Menjelaskan aqidah pada masa 
Nabi Muhammad dan faktor-faktor 
yang menyebabkan timbulnya 
Ilmu Kalam. Menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan 

timbulnya Ilmu Kalam   
Menjelaskan faktor-faktor penyebab timbulnya aliran-
aliran Kalam 
Menjelaskan tokoh dan ajaran aliran Khawarij 
Menjelaskan tokoh dan ajaran aliran Qadariyah dan 
Jabariyah 
Menjelaskan tokoh dan ajaran aliran Murji’ah 
Menjelaskan tokoh dan ajaran aliran Mu’tazilah 
Menjelaskan tokoh dan ajaran aliran Asy’ariyah 
Menjelaskan tokoh dan ajaran aliran Maturidiyah 

3 Menjelaskan aliran-aliran dalam 
Ilmu Kalam, tokoh-tokoh dan 
ajaran-ajarannya. 

Menjelaskan tokoh dan ajaran aliran Salafiyah 
Mendeskripsikan kejayaan dan kemunduran aliran 
Mu’tazilah  
Mendeskripsikan kejayaan aliran Asy’ariyah 

4 Menjelaskan perkembangan aliran 
Kalam Mu’tazilah dan Asy’ariyah. 

Mendeskripsikan faktor penyebab kejayaan/  
kemunduran aliran Mu’tazilah dan Asy’ariyah 
Membandingkan pendapat aliran-aliran Kalam tentang 
kedudukan Iman dan Kufur  
Membandingkan pendapat aliran-aliran Kalam tentang 
kedudukan Wahyu dan Akal 
Membandingkan pendapat aliran-aliran Kalam tentang 
persoalan kehendak, kekuasaan dan perbuatan Tuhan 
Membandingkan pendapat aliran-aliran Kalam tentang  
persoalan kehandak, kekuasaan dan perbuatan manusia 
Membandingkan pendapat aliran-aliran Kalam tentang 
persoalan Kalamullah (Firman Allah) 

5 Membandingkan persoalan-
persoalan pokok Ilmu Kalam 
menurut aliran-aliran Kalam.  

Membandingkan pendapat aliran-aliran Kalam dalam 
persoalan sifat-sifat dan zat Tuhan 
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