
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IDENTITAS MADRASAH 

MAN 2 YOGYAKARTA 

 
 

 

Kelas/Semester : X / I (Ganjil) 

 

Alokasi Waktu : 6 JP 
Pertemuan Ke : 1 dan 2 

 
KOMPETENSI DASAR  

3.1. Menganalisis berbagai 
pengertian, cabang, pengarang, 
dan kitab-kitab ilmu hadis  

4.1 Menyajikan secara logis dan 
sistematis hasil analisis berbagai 
pengertian, cabang, pengarang, 
dan kitab-kitab ilmu hadis 

 
Materi Pembelajaran : 
Memahami Ilmu Hadis 

 
TUJUAN PEMBELAJARAN  
 Peserta didik dapat menjelaskan pengertian 

ilmu hadis menurut pendapat ulama’ 


 Peserta didik dapat mengidentifikasi 
macam-macam ilmu hadis, pengarang, dan 
kitab-kitab ilmu hadis



 Peserta didik dapat menunjukkan contoh 

kitab hadis riwayah dan kitab hadis dirayah


 Peserta didik dapat menyajikan hasil 
analisis tentang karakteristik fungsi kitab 
hadis riwayah dan dirayah



RENCANA PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN (RPP)  
   (1) 
ILMU HADIS X KEAGAMAAN 

 
 
 
 
 

PROSES PEMBELAJARAN  
PENDAHULUAN  
Salam dan berdoa, motivasi, appersepsi, stimulus, dan menyampaikan 
tujuan pembelajaran. 

 
KEGIATAN INTI:  

Pertemuan Ke-1  
o Peserta didik menelaah bahan ajar tentang Pengertian, cabang, 

pengarang, dan kitab-kitab ilmu hadis seperti yang di UKBM  
o Peserta didik menuliskan poin-poin penting dari materi yang ditelaah  
o Peserta didik menuliskan hal-hal yang belum dipahami kemudian 
secara  

bergiliran menanyakannya dalam forum kelas  
o Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik lain untuk 

menanggapi pertanyaan tersebut.  
o Guru memberikan penguatan atas jawaban peserta didik yang 

menanggapi pertanyaan temannya.  
Pertemuan Ke-2  
o Peserta didik dipersilahkan mendiskusikan pengertian, cabang, 

pengarang, dan kitab-kitab ilmu hadis seperti yang di UKBM  
o Peserta didik menganalisis pengertian, cabang, pengarang, dan 

kitab-kitab ilmu hadis  
o Peserta didik secara berkelompok menyampaikan hasil analisis 

atas pengertian, cabang, pengarang, dan kitab-kitab ilmu hadis 
o Guru memberikan penguatan dan penilaian terhadap proses pembelajaran. 

Pertemuan Ke-3 
o Peserta didik mempresentasikan pengertian, cabang, pengarang, 

dan kitab-kitab ilmu hadis seperti yang di UKBM 
o Peserta didik secara berkelompok mengkritisi hasil presentasi 

kelompok lain tentang pengertian, cabang, pengarang, dan kitab-
kitab ilmu hadis 

o Guru memberikan penguatan dan penilaian terhadap proses pembelajaran 
PENUTUP:  
o Bersama peserta didik, guru menyimpulkan temuan pembelajaran 

hari itu dilanjutkan dengan memberi penguatan dan umpan balik 
diakhiri dengan post tes.  

o Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 
selanjutnya.  

PENILAIAN  
 

Pengetahuan: Keterampilan: Sikap: 
Tes Tertulis Proyek Observasi 
Tes Non Tulis   

   

Mengetahui,   

Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 

Drs. H. Mardi Santosa H. Riza Faozi, S.Ag., M.S.I. 

NIP 196410111994031004 NIP  197212182002121005 



 


