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KISI-KISI UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL (UAMBN) 
TAHUN PELAJARAN 2016-2017 

 
Jenis Madrasah : Madrasah Aliyah       Bentuk Tes  : Pilhan Ganda 
Program  : Non Keagamaan       Jumlah soal  : 50 butir 
Mata Pelajaran : Alqur’an-Hadis       Alokasi Waktu : 90 menit 
Kurikulum  : 2013          
 

NO KOMPETENSI DASAR MATERI INDIKATOR  

1. 
Memahami pengertian Al-Qur`an menurut 
para ulama’ 

Al-Qur’an kitabku 
Menjelaskan sisi perbedaan definisi Al-Qur’an 
dari para ulama  

2. Memahami bukti keautentikan Al-Qur`an Betapa otentiknya kitabku 
Menjelaskan maksud sebuah ayat tentang 
keutentikan Al-Qur’an 

3. Memahami tujuan dan fungsi Al-Qur`an Tujuan dan fungsi kitabku 
Menjelaskan fungsi Al-Qur’an yang terdapat 
dalam sebuah ayat 

4. Memahami pokok-pokok isi Al-Qur`an Pokok-pokok isi kitabku 
Menjelaskan pokok kandungan sebuah ayat 
Al-Qur’an 

5. 

Memahami ayat-ayat Al-Qur`an tentang 
manusia dan tugasnya sebagai hamba Allah 
dan khalifah di bumi pada surah al-Mu’minun 
(23) :12–14; surah  an-Nahl (16): 78; surah  
al-Baqarah (2): 30–32; dan surah adz-
Dzariyat (51): 56 

Manusia sebagai hamba 
Allah dan khalifah di bumi 

Menjelaskan maksud ayat 

6. 
Memahami pengertian hadis, sunah, khabar, 
dan atsar 

Memahami hadis, 
Sunnah, Khabar dan 
Atsar 

Menjelaskan pengertian hadis, sunnah 
khabar dan atsar 

7. Memahami unsur-unsur hadis 
Memahami unsur-unsur 
hadis 

Menjelaskan unsur-unsur hadits 

8. 
Memahami pembagian hadis dari segi 
kuantitas dan kualitasnya 

Memahami hadis dari 
segi kuantitas dan 
kualitas 

- Menjelaskan kriteria hadis shahih 
- Menjelaskan kriteria hadis mutawatir 
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9. 

Memahami ayat-ayat Al-Qur`an tentang 
keikhlasan dalam beribadah pada surah al-
An‘am (6): 162–163; surah al-Bayyinah (98): 
5; dan hadis riwayat al-Bukhari dari Aisyah 
r.a. 

Indahnya ikhlas dalam 
beribadah 

Menjelaskan kandungan hadis 

10. 

Memahami ayat-ayat Al-Qur`an tentang 
perilaku hormat dan patuh kepada orang tua 
dan guru pada surah  al-Isra’ (17) :23–24; 
Surah  Luqman (31): 13–17; hadis riwayat 
Muslim dari Abu Hurairah r.a. dan hadis 
riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah 
bin Amru r.a. 

Hidup berkah dengan 
menghormati dan 
mematuhi orang tua dan 
guru 

Menjelaskan maksud ayat 

11. 

Memahami manfaat dan hikmah kontrol diri 
(mujahadah an-nafs), prasangka baik 
(husnudzdan), dan persaudaraan (ukhuwah) 
yang terdapat surah al-Anfal (8) : 72; Q.S. al-
Hujurat (49): 12, Q.S. Q.S. al-Hujurat (49): 
10)  serta hadis riwayat al-Bukhari dari Abu 
Hurairah r.a. 

Hidup lebih sdamai 
dengan mujahadah an-
nafs, husnudzdzan dan 
ukhuwah 

- Menjelaskan maksud sebuah ayat 
- Menerjemahkan hadis tentang mujahadah 

an-nafs, husnudzdzan dan ukhuwah 

12. 

Menganalisis  larangan pergaulan bebas dan 
perbuatan keji yang terdapat pada surah al-
Isra’ (17): 32, dan surah an-Nur (24):  2, dan 
hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah 
r.a. 

Hidup lebih tenang 
dengan menghindari 
pergaulan bebas dan 
perbuatan keji 

Menjelaskan ayat yang terkait dengan 
larangan pergaulan bebas dan perbuatan keji 

13. 

Memahami ayat-ayat Al-Qur`an dan hadis 
tentang toleransi dan etika pergaulan pada 
surah al-Kafirun: 1–6; surah  Yunus: 40–41; 
surah  al-Kahfi: 29; surah  al-Hujurat: 10–13 
dan hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas 
r.a. 

Indahnya hidupku 
dengan menjaga 
toleransi dan etika dalam 
pergaulan 

Menjelaskan ayat dan hadis  

14. 
Memahami ayat-ayat Al-Qur`an dan hadis 
tentang kewajiban menuntut ilmu dan 
menyampaikannya kepada sesama pada 

Hidup menjadi lebih 
mudah dengan ilmu 
pengetahuan 

Menjelaskan ayat tentang perilaku menuntut 
ilmu pengetahuan 
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surah at-Taubah (9) : 122, surah  al-
Mujadalah (58): 11  dan hadis riwayat Ibnu 
Majah dari Anas bin Malik r.a. dan hadis 
riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr r.a. 

15. 

Memahami  ayat-ayat Al-Qur`an tentang 
tanggung jawab manusia terhadap keluarga 
dan masyarakat sebagaimana yang terdapat 
pada surah  at-Tahrim (66): 6, surah Taha 
(20): 132, al-An‘am (6): 70, an-Nisa’(4) :36, 
Hud (11):117–119 dan hadis riwayat al-
Bukhari dari Abdullah bin Umar r.a., hadis 
riwayat Abu Dawud dari al-Rabi’ bin Sabrah 
r.a. dan hadis riwayat oleh al-Bukhari Muslim 
dari Abu Hurairah r.a. 

Betapa besarnya 
tanggungjawabku 
terhadap keluarga dan 
masyarakat 

Menjelaskan ayat dan hadits 

16. 

Memahami ayat-ayat Al-Qur`an dan hadis 
tentang kompetisi dalam kebaikan,  yang 
terdapat dalam surah al-Baqarah (2):148, 
surah Fathir (35): 32, an-Nahl (16): 97, dan 
hadis Riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin 
Abdullah r.a. 

Betapa semangatnya aku 
dalam berkompetisi 
dalam kebaikan 

Menjelaskan ayat yang mengandung 
kompetisi dalam kebaikan  

17. 

Memahami ayat-ayat Al-Qur`an dan hadis 
tentang etos kerja pribadi muslim pada surah 
al-Jumu‘ah (62): 9–11; surah al-Qasas (28): 
77, dan hadis riwayat Ibnu Majah dari 
Miqdam bin Ma’dikariba dan hadis riwayat 
Ibnu Majah dari Hisyam bin Urwah dari 
ayahnya dari kakeknya 

Betapa giatnya aku 
bekerja 

Menjelaskan ayat tentang etos kerja 

18. 

Memahami ayat-ayat Al-Qur`an dan hadis 
tentang makanan yang halal dan baik pada 
surah al-Baqarah (2):168–169, al-Baqarah 
(2): 172–173, dan hadis riwayat Abu Dawud 
dari Ma’dikariba r.a. dan hadis riwayat At-
Tirmizi dari Abu Hurairah r.a. 

Hidup lebih sehat dengan 
makanan yang halal dan 
baik 

Menjelaskan maksud ayat 
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19. 

Mengidentifikasikan konsep syukur nikmat 
Allah pada Surah  az-Zukhruf (43) :9–13, 
surah al-‘Ankabut (29):17, dan hadis Ahmad 
dari Asy’ab bin Qaisy r.a., hadis Abu Dawud 
dari Abu Hurairah r.a., hadis Ahmad dari 
Asy’ab bin Qaisy r.a. dan hadis riwayat 
Muslim dari Abu Hurairah r.a. 

Betapa syukurku 
kepadaMu 

- Menjelaskan ayat yang terkait dengan 
perilaku syukur nikmat  

- Mejelaskan maksud hadits tentang syukur 
nikmat Allah 

20. 

Memahami ayat-ayat Al-Qur`an dan hadis 
tentang pola hidup sederhana dan perintah 
menyantuni para duafa pada surah al-
Furqan: 67, al-Isra’: 26–27, 29–30, al-Qasas: 
79–82;  surah al-Baqarah: 177, Surah  al-
Ma‘un (107): 1–7 , hadis riwayat Ibnu Majah 
dan Ahmad dari Abdullah bin Amru r.a., dan 
hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Hakim bin 
Hiram r.a. 

Pola hidup sederhana 
dan perintah menyantuni 
para duafa’ 

- Menjelaskan ayat yang terkait dengan 
perilaku pola hidup sederhana dan perintsh 
menyantuni duafa 

- Menterjemahkan  ayat tentang pola hidup 
sederhana dan perintah menyantuni para 
duafa 

- Menunjukkan hikmah dari perilaku tentang 
pola hidup sederhana dan perintah 
menyantuni para duafa 

- Menunjukkan isi kandungan hadis tentang 
pola hidup sederhana dan perintah 
menyantuni para duafa’ 

21. 

Memahami ayat Al-Qur`an dan hadis tentang 
ujian dan cobaan pada surah al-Baqarah: 
155–157, surah  Ali ‘Imran: 186, hadis 
riwayat muslim dari Suhaib r.a., dan hadis 
riwayat Tirmizi dari Mus’ab bin Sa’ad dari 
ayahnya 

Ujian dan cobaan 

- Menghafal  ayat-ayat  ujian dan cobaan 
dengan sempurna 

- Menunjukkan isi kandungan ayat tentang 
ujian dan cobaan 

- Menterjemahkan hadis tentang ujian dan 
cobaan 

22. 

Memahami ayat-ayat Al-Qur`an dan hadis 
tentang kelestarian lingkungan hidup pada 
surah  ar-Rum: 41–42, surah  al-A‘raf: 56–58, 
Shad: 27,  al-Furqan: 45–50, al-Baqarah: 
204–206, hadis tentang kelestarian alam 
yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan 
Muslim dari Anas bin Malik r.a. 

Kelestarian lingkungan 
hidup 

- Mengidentifikasi ayat yang terkait dengan 
kelestarian lingkungan hidup 

- Menghafal  ayat-ayat  kelestarian 
lingkungan hidup dengan sempurna 

- Menterjemahkan ayat tentang kelestarian 
lingkungan hidup 

23. 
Menganalisis ayat-ayat Al-Qur`an tentang 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

Ilmu pengetahuan dan 
teknologi 

- Menterjemahkan ayat tentang ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
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terdapat pada surah al-‘Alaq: 1–5, surah 
Yunus: 101; surah al-Baqarah: 164, dan 
hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Darda’ 
r.a.  

- Menunjukkan gambar fenomena alam yang 
berkaitan dengan ayat tentang ilmu 
pengetahuan dan tehnologi 

- Menunjukkan isi kandungan hadis tentang 
ilmu pengetahuan dan teknologi 

24. 

Memahami ayat-ayat Al-Qur`an tentang 
kewajiban berdakwah yang terdapat pada 
surah an-Nahl (16): 125, surah  asy-Syu‘ara‘ 
(26): 214–216, surah al-hijr (15): 94–96, dan 
hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a. 
 

Kewajiban berdakwah 

- Mengidentifikasi ayat tentang kewajiban 
berdakwah, berdasarkan asbabul wurudnya 

- Disajikan asbabun nuzul sebuah ayat dari 
Q.S. as-Syu’ara (26): 2014-206 tentang 
kewajiban berdakwah, peserta didik dapat 
menunjukkan lafal ayatnya 

- Menunjukkan kandungan hadis tentang 
kewajiban berdakwah 

25. 

Memahami ayat-ayat Al-Qur`an dan hadis 
tentang amar ma‘ruf nahi munkar surah Ali 
‘Imran: 104, hadis Ibnu Majah dari Qais bin 
Hazim r.a., dan hadis Muslim dari Abu Said 
r.a. 
 

Amar ma‘ruf dan nahi 
munkar 

- Menterjemahkan hadis tentang amar ma’ruf 
nahi munkar 

- Mengidentifikasi hadis tentang amar ma‘ruf 
nahi munkar berdasarkan asbabul wurud 
hadis 

- Menunjukkan isi kandungan hadis tentang 
amar ma’ruf dan nahi munkar 

26. 

Memahami ayat-ayat Al-Qur`an tentang 
demokrasi pada surah Ali ‘Imran: 159, Surah  
asy-Syu’ara: 38, dan hadis riwayat Muslim 
dari Malik al-Asyaja‘i r.a, dan hadis riwayat 
Bukhari  
 

Demokrasi 

- Menunjukkan makna demokrasi  
- Mengidentifikasi hadis tentang demokrasi 

berdasarkan asbabul wurud hadis 
- Menentukan terjemahan bagian ayat 

tentang demokrasi 

27. 

Memahami ayat-ayat Al-Qur`an dan hadis 
tentang jujur dan adil pada surah  al-Ma’idah 
(5): 8–10, surah at-Taubah (9): 119, an-Nahl 
(16): 90–92, an-Nisa’ (4): 105, dan hadis 
riwayat Muslim dari Abdullah r.a. 

Jujur dan adil 

- Menunjukkan makna jujur dan adil menurut  
- Mengidentifikasi hadis berdasarkan asbabul 

wurud hadis 
- Menghafal  ayat-ayat  tentang jujur dan adil 

dengan sempurna 


