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MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH/MADRASAH PENDIDIKAN ISMUBA 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

Mata Pelajaran : Fiqih  Alokasi Waktu  : 90 Menit 

Kelas/Jenjang : VI (Enam)/MI  Jumlah Soal : 50  

 

Standar Kompetensi Lulusan :              

1. Dimensi Pengetahuan 

a. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif dan suprarasional pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya,humaniora, keislaman, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab.  

b. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, 

bangsa, Negara. 

2. Dimensi Keterampilan 

Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan yang 
beragam; normative, ilmiah, dan pendekatan lain sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan. 

Kisi-kisi Soal:  

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator Indikator Soal 

Materi 

Pokok 
Sub Materi 

Kelas/ 

Smt. 

Level 

Kognitif 

No 

Soal 

1. 
3.1 Memahami 
ketentuan zakat 
fitrah 

3.1.1 Menyebutkan 
pengertian zakat 

Disajikan beberapa pengertian 
tentang zakat, peserta didik 
dapat menyebutkan arti zakat 

Ketentuan 
zakat fitrah 

Pengertian zakat IV/Gasal C1 1 

3.1.2 Menyebutkan 
dasar hukum zakat. 

Disajikan beberapa ayat Al-
Qur’an, peserta didik dapat 
memilih ayat tentang dasar 
hukum Zakat 

sda 

Dasar hukum 
zakat 

IV/Gasal C1 2 

2. 
3.2. Memahami 
ketentuan zakat 
mal 

3.2.1. Menjelaskan 
cara menghitung 
zakat mal 

Disajikan narasi tentang 
kepemilikan harta seseorang 
yang mempunyai hewan 
ternak, peserta didik dapat 
menentukan jumlah zakat mal 

yang harus dikeluarkan. 

Ketentuan 
zakat mal 

Cara menghitung 
zakat mal 

IV /Gasal C4 5 

Disajikan narasi tentang sda sda IV /Gasal C2 3 
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No 
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kewajiban zakat sebuah 
keluarga, peserta didik dapat 
menentukan jumlah zakat 
yang harus dkeluarkan 

3. 
3.5. Memahami 
ketentuan shalat 

Idain 

3.5.3 Menentukan 
amalan sunah 

dalam shalat id 

Disajikan tabel amalan sekitar  
shalat id, siswa dapat 

menentukan amalan sunah 
yang berkaitan dengan shalat 
id. 

Ketentuan 
shalat Idain 

Amalan sunah 
dalam shalat Id 

IV 
/Genap 

C2 4 

4. 
3.1.Memahami 
hadas besar dan 
cara 
menyucikannya 

3.1.2 Menyebutkan 
cara bersuci dari 
hadas besar (haid) 

Disajikan sebuah tabel tentang 
tata cara mandi wajib, peserta 
didik dapat menunjukan 
urutan mandi wajib. 

Hadas besar 
dan cara 
menyucikan
nya 

Cara bersuci dari 
hadas besar 
(haid) 

V/Gasal C1 6 

5. 
3.2.Memahami 
perintah dan 
ketentuan khitan 

3.2.2. Menyebutkan 
dalil tentang khitan 

Disajikan sebuah hadits 
tentang lima fitrah bagi 
manusia, peserta didik dapat 
mengartikan hadits yang 
bergaris bawah. 

Perintah 
dan 
ketentuan 
khitan  

Dalil tentang 
khitan 

V/Gasal C1 7 

3.2.3 Menyebutkan 
hikmah khitan 

Disajikan beberapa hikmah 
khitan, peserta didik dapat 
menyebutkan hikmah khitan 

sda 
Hikmah Khitan V/Gasal C1 8 

6. 
3.3.Memahami 
ketentuan 
qurban dan 
aqiqah. 

3.3.2. Menyebutkan 
dasar hukum 
qurban dan akikah  

Disajikan beberapa ayat Al-
Qur’an, peserta didik dapat 
menyebutkan surat dasar 
hukum kurban. 

Ketentuan 
qurban dan 
aqiqah. 

Dasar hukum 
qurban dan 
akikah  

V/Genap C1 9 

3.3.3 Menyebutkan 
ketentuan dan cara 
menyembelih 
hewan 

Disajikan cerita sebuah 
keluarga yang sedang 
melahirkan, peserta didik 
dapat menyebutkan waktu 

untuk melaksanakan akikah 

sda 

Ketentuan dan 
cara 
menyembelih 
hewan 

V/Genap C1 10 

7. 
3.4.Memahami 
tata cara haji 

3.4.3 Menyebutkan 
syarat Haji 

Disajikan beberapa hal syarat 
wajib haji, peserta didik dapat 

Tata cara 
haji 

Syarat Haji V/Genap C1 11 
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menyebutkan syarat wajib 
haji. 

3.4.4 Menyebutkan 
rukun haji 

Disajikan tabel rukun haji, 
peserta didik dapat 
mengurutkan rukun haji 

sda 
Rukun haji V/Genap C2 14 

3.4.6 Menyebutkan 
tata cara haji 

Disajikan narasi tata cara haji 
tamattu’, peserta didik dapat 
menyebutkan tata cara haji 
yang dilakukan. 

sda 

Tata cara haji V/Genap C1 12 

Disajikan narasi tata cara haji 
ifrad, peserta didik dapat 
menentukan tata cara haji 
yang dilakukan. 

sda sda 

V/Genap C2 15 

8. 
3.5.Memahami 
tata cara umrah 

3.5.1 Menyebutkan 
pengertian umrah 

Disajikan beberapa pernyataan 
tentang umrah, peserta didik 
dapat menyebutkan arti dari 
umrah 

Tata cara 
umrah 

Pengertian 
umrah 

V/Genap C1 13 

9. 
3.1. Memahami  
ketentuan 
makanan halal 
dan haram 

dikonsumsi. 

3.1.1 Menjelaskan 
tentang pengertian 
makanan halal dan 
haram 

Disajikan sebuah gambar 
makanan, peserta didik dapat 
membedakan makanan itu 
termasuk makanan halal atau 

haram 

Ketentuan 
makanan 
halal dan 
haram 

dikonsumsi. 

Pengertian 
makanan halal 
dan haram 

VI/Gasal C4 19 

Disajikan sebuah narasi 
berkaitan kegiatan makan, 
peserta didik dapat 
menyebutkan akibat memakan 
makanan haram 

sda 

VI/Gasal C1 16 

3.1.2 Menyebutkan 
macam makanan 

halal dan haram 

Disajikan nama-nama 
makanan, peserta didik dapat 

menyebutkan makanan halal 
dan haram 

Macam 
makanan halal 

dan haram 

VI/Gasal C1 17 
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Disebutkan dalil makanan 
yang haram, peserta didik 
dapat menyebutkan makanan 
yang diharamkan 

sda 

VI/Gasal C1 18 

10. 
4.1.Menyajikan 

klasifikasi 
makanan halal 
dan haram 

4.1.1 Menyajikan 

tempelan kartu yang 
membedakan 
makanan halal dan 
haram 

Disajikan beberapa gambar 

makanan, peserta didik dapat 
menggolongkan makanan 
halal atau haram 

Klasifikasi 

makanan 
halal dan 
haram 

Perbedaan 

makanan halal 
dan haram 

VI/Gasal C3 20 

11. 
3.2. Memahami  
ketentuan 
minuman halal 
dan haram 
dikonsumsi 

3.2.1 Menyebutkan 
dalil naqli tentang 
minuman halal dan 
haram 

Disajikan beberapa kutipan 
ayat, peserta didik dapat 
menyebutkan dalil tentang 
minuman halal. 

Minuman 
halal dan 
haram 

Pengertian 
minuman halal 
dan haram 

VI/Gasal C1 21 

3.2.2 Menyebutkan 
macam minuman 
halal dan haram 

Disajikan beberapa macam 
nama minuman, peserta didik 
dapat menunjukkan nama 
minuman halal atau haram 

Jenis-jenis 
minuman halal 
dan haram 

VI/Gasal C3 23 

Disajikan proses adonan 
minuman sebuah minuman, 
peserta didik dapat 
menjelaskan minuman itu 

halal atau haram 

sda 

VI/Gasal C2 22 

12. 
4.2.Menyajikan 
klasifikasi 
minuman halal 
dan haram.  

4.2.1 Menyajikan 
tempelan kartu yang 
membedakan 
minuman halal dan 
haram 

Disajikan beberapa gambar 
minuman, peserta didik dapat 
menggolongkan minuman 
halal atau haram 

klasifikasi 
minuman 
halal dan 
haram 

Perbedaan 
minuman halal 
dan haram 

VI/Gasal C3 24 

13. 
3.3. 
Mengidentifikasi 

binatang yang 
halal dan haram 

3.3.1 Menjelaskan 
pengertian binatang 

halal dan haram 

 

Disajikan narasi ragam 
binatang dan cirinya, peserta 

didik dapat menjelaskan 
pengertian binatang halal. 

Binatang 
yang halal 

dan haram 
dikonsumsi 

Pengertian 
binatang halal 

dan haram 

VI/Gasal C2 25 
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dikonsumsi 

sda 

Disajikan pernyataan 
berkaitan dengan binatang 
yang haram, peserta didik 
dapat megidentifikasi binatang 
yang haram. 

Binatang 
halal dan 
haram 

Pengertian 
binatang halal 
dan haram 

VI/Gasal C2 28 

3.3.2 Menyebutkan 
dalil naqli tentang 
binatang halal dan 
haram 

Disajikan beberapa kutipan 
ayat Al-Qur’an, peserta didik 
dapat menyebutkan dalil 
tentang halalnya binatang 
ternak. 

Dalil naqli 
tentang binatang 
halal dan haram 

VI/Gasal C1 26 

Disajikan beberapa kutipan 
ayat Al- Qur’an, peserta didik 
dapat menyebutkan dalil 
tentang haramnya bangkai 

sda 

VI/Gasal C1 27 

14. 
4.3. Menyajikan 
klasifikasi 
binatang halal 
dan haram 

4.3.1 Menyebutkan 
macam binatang 
halal dan haram 

Disajikan tabel nama-nama 
hewan, peserta didik dapat 
menyebutkan hewan haram 

Klasifikasi 
binatang 
halal dan 
haram 

Macam binatang 
halal dan haram 

VI/Gasal C1 29 

Disajikan tabel ciri-ciri hewan, 
peserta didik dapat 
mengidentifikasi ciri-ciri 
hewan yang haram 

sda VI/Gasal C4 31 

Disajikan sebuah hadits yang 
terkait dengan binatang halal 
dan haram, peserta didik dapat 
menunjukkan bangkai yang 
halal dimakan 

sda VI/Gasal C4 30 

4.3.2 Menyajikan 
tempelan kartu yang 
membedakan 

binatang halal dan 
haram 

Disajikan tabel gambar-
gambar hewan, peserta didik 
dapat membedakan hewan 

haram dan halal 

Perbedaan 
binatang halal 
dan haram 

VI/Gasal C2 32 
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15. 
3.4. Memahami 
ketentuan jual-
beli dalam Islam 

3.4.1 Menyebutkan 
dasar hukum jual 
beli 

Disajikan beberapa kutipan 
ayat, peserta didik dapat 
menyebutkan dasar hukum 
jual beli 

Ketentuan 
jual-beli 
dalam Islam 

Dasar hukum 
jual beli 

VI/Genap C1 33 

Disajikan ilustrasi tentang  jual 

beli, peserta didik dapat 
menentukan hukum jual beli 
tersebut 

VI/Genap C1 34 

3.4.2 Menyebutkan 
ketentuan jual beli. 

Disajikan pernyataan tentang 
rukun jual beli, peserta didik 
dapat menyebutkan ketentuan 
jual beli 

VI/Genap C1 35 

Disajikan kasus tentang jual 

beli yang tidak memenuhi 
syarat, peserta didik dapat 
mengidentifikasi syarat-syarat 
penjual 

VI/Genap C4 36 

Disajikan sebuah cerita 
peristiwa jual beli, peserta 
didik dapat menentukan nama 
khiyar pada jual beli 

VI/Genap C3 38 

Disajikan pernyataan khiyar, 
peserta didik dapat memilih 
pernyataan khiyar yang tepat 

VI/Genap C2 37 

Disebutkan sebuah pengertian 
suatu khiyar, peserta didik 
dapat menyebutkan nama 
khiyar tersebut. 

VI/Genap C1 39 

3.4.3 Menyebutkan 
jenis jual beli yang 
dilarang dalam 

Disajikan beberapa jenis jual 
beli, peserta didik dapat 
menyebutkan jual beli yang 

VI/Genap C1 40 
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Islam. dilarang dalam Islam 

Disajikan narasi tentang proses 
jual beli, peserta didik dapat 
menentukan jenis jual beli 
yang dilarang dalam Islam 

VI/Genap C3 42 

Disebutkan sebuah jenis jual 
beli terlarang, peserta didik 
dapat mengevaluasi maksud 
dari jenis jual beli terlarang. 

VI/Genap C4 41 

16. 
3.5. Memahami 
ketentuan pinjam 
meminjam 
dalam Islam 

3.5.1 Menyebutkan 
ketentuan pinjam- 
meminjam. 

Disajikan pernyataan yang 
berhubungan dengan kegiatan 
pinjam meminjam, peserta 
didik dapat menentukan 

kewajiban peminjam 

Pinjam 
meminjam 

Ketentuan 
pinjam 
meminjam 

VI/Genap C1 43 

Disajikan tabel tentang rukun 
pinjam meminjam, peserta 
didik dapat menyebutkan 
rukun pinjam meminjam 

VI/Genap C1 44 

Disebutkan salah satu rukun 
pinjam meminjam, peserta 
didik dapat menjelaskan rukun 

tersebut  

VI/Genap C2 45 

17. 
4.5. Menyajikan 
ketentuan pinjam 
meminjam 
dalam Islam 

4.5.2 Membuat 
kesimpulan dari  
artikel tentang  
ketentuan pinjam 
meminjam dalam 
Islam 

Disajikan narasi tentang 
pinjam meminjam, peserta 
didik dapat menyimpulkan 
ketentuan pinjam meminjam  

VI/Genap C4 46 

18. 
3.6.Memahami 

ketentuan barang 
temuan dalam 
Islam 

3.6.1 Menyebutkan 

ketentuan barang 
temuan. 

Disajikan ilustrasi penemuan 

barang, peserta didik dapat 
menyebutkan kewajiban 
penemu barang  

Ketentuan 

barang 
temuan 
dalam Islam 

Ketentuan 

barang temuan 

VI/Genap C1 47 
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Disajikan sebuah peristiwa 
penemuan barang, peserta 
didik dapat menyebutkan batas 
waktu untuk 
mengumumkannya. 

sda sda 

VI/Genap C1 48 

3.6.2 Menyebutkan 
cara mengelola 
barang temuan. 

Disajikan sebuah cerita 
penemuan barang, peserta 
didik dapat menyebutkan cara 
mengelola barang temuan 
tersebut  

sda 

Cara mengelola 
barang temuan 

VI/Genap C1 49 

Disajikan peryataan tentang 
cara mengelola barang 
temuaan, peserta didik dapat 
menentukan cara mengelola 

barang temuan tersebut. 

VI/Genap C3 50 
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