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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  : FIKIH           Alokasi Waktu  : 90 Menit 

Kelas / Jenjang : XII  / MA          Jumlah Soal    : 50  

          

Standar Kompetensi Lulusan 

1. Dimensi Pengetahuan 

Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural,metakognitif,dan suprarasional pada tingkat tenis, spesifik,detail dan kompleks 

berkenaan dengan : ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora, keislaman, kemuhammadiyahan dan bahasa Arab; mampu 

mengaitkan pengetahuan diatas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, 

kawasan regional dan internasional 

2. Dimensi Ketrampilan 

Memiliki keetrampilan berpikir dan bertindak : kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan yang 

beragam, normative, ilmiah dan pendekatan lain sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikandan sumber lain secara 

mandiri. 

Kisi-kisi Soal: 

No Kompetensi Dasar Indikator Indikator Soal Materi Pokok Sub Materi 
Kelas/ 

Smt. 

Level 

Kognitif 

No 

Soal 

1 3.2 Memahami 
tata cara 
pengurusan 
janazah dan 
hikmahnya 

3.2.1Menjelaskan 
kewajiban muslim 
terhadap jenazah 

Disajikan pernyataan cara 
pengurusan janazah peserta 
didik dapat menjelaskan 
kewajiban muslim terhadap 
janazah  

Tata cara 
pengurusan 
janazah dan 
hikmahnya 

Kewajiban muslim 
terhadap janazah 

X/I C2 1 

2 3.3 Menelaah 
ketentuan islam 
tentang zakat 

undang-undang 
pengelolaan zakat 
dan hikmahnya 

3.3.3 Menjelaskan 
perhitungan zakat 

Disajikan kepemilikan 
hartabenda dengan 
penghitungan zakat peserta 

didik dapat menghitung 
zakat profesi 

Ketentuan 
islam tentang 
zakat  

Perhitungan zakat X/I C3 2 
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No Kompetensi Dasar Indikator Indikator Soal Materi Pokok Sub Materi 
Kelas/ 

Smt. 

Level 

Kognitif 

No 

Soal 

4 3.1 Memahami 
ketentuan Islam 
tentang 
kepemilikan dan 
akad 

3.1.5 Menjelaskan 
hikmah 
kepemilikan dan 
akad 

Disajikan pernyataan 
hikmah kepemilikan peserta 
didik dapat menentukan 
hikmah kepemilikan dengan 
tepat 

Ketentuan 
Islam tentang 
kepemilikan 
dan akad 

Hikmah kepemilikan 
dan akad 

X/II C3 3 

5 3.2 Memahami 
ketentuan Islam 
tentang 
perekonomian 
Islam: jual beli, 

3.2.3 Menjelaskan 
syarat dan rukun jual 
beli, khiyar, musaqah, 
muzara’ah 
mukhabarah, syirkah, 
murabahah, 
mudharabah dan salam 

Disajikan pernyataan rukun 
jual beli  peserta didik dapat 
mengidentifikasikan rukun 
jual beli yang benar 

Ketentuan 
Islam tentang 
perekonomian 
Islam: jual beli 

Syarat dan rukun 
jual beli,  

X/II C3 4 

6 3.3 Memahami 

ketentuan Islam 
tentang wakaf, 
hibah, sedekah dan 
hadiah 

3.3.2 Menjelaskan 

hukum wakaf, hibah, 
sedekah dan hadiah 

Disajikan pernyataan 

ketentuan hukum wakaf  
peserta didik dapat 
menentukan hukum wakaf 

Ketentuan 

Islam tentang 
wakaf, hibah, 
sedekah dan 
hadiah 

Hukum wakaf, 

hibah, sedekah dan 
hadiah 

X/II C3 5 

7 3.1 Menelaah 
ketentuan Allah 
tentang Jinayat 
dan hikmahnya  

3.1.1.Menjelaskan 
Pengertian jinayad 

Disajikan beberapa definisi  
tentang jinayat  peserta didik 
dapat menentukan 
pengertian tentang jinayat 

 

Ketentuan 
Allah tentang 
Jinayad dan 
hikmahnya 

Pengertian Jinayad XI/I C6 6 

9 3.2 Menganalisis 
ketentuan Allah 
tentang hudud dan 
hikmahnya 

3.2.3 Menyebutkan 
macam-macam dan 
ketentuan hudud 

Disajikan  narasi tentang 
ketentuan hudud peserta 
didik mampu menyebutkan  
ketentuan hudud dengan 
tepat 

 

Macam-
macam dan 
ketentuan 
hudud 

Macam-macam dan 
ketentuan hudud 

XI/I C1 7 

10 3.3 Memahami 
hukum Islam 
tentang Bughat 

3.3.2 Menyebutkan dalil 
larangan Bughat 

Disajikan  Q.S Al 
Hujurat/49 : 9 peserta didik 
dapat memahami isi 

Hukum Islam 
tentang Bughat 
dan 

Dalil Larangan 
Bughat 

XI/I C2 8 
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No Kompetensi Dasar Indikator Indikator Soal Materi Pokok Sub Materi 
Kelas/ 

Smt. 

Level 

Kognitif 

No 

Soal 

dan hikmahnya kandungan ayat dengan 
tepat   

 

hikmahnya 

12 3.4 Menganalisis 
ketentuan  islam 

dalam peradilan 

3.4.2 Menjelaskan 
fungsi peradilan 

Disajikan  narasi, peserta 
didik dapat menjelaskan 

fungsi peradilan 

 

Ketentuan 
Islam dalam 

Peradilan 

Fungsi Peradilan XI/I C2 9 

14 3.1 Menganalis 
ketentuan 
perkawinan dalam 
Islam, Ketentuan 
perkawinan 
menurut 

perundang-
undangan dan 
hikmahnya  

3.1.5 Menyebut dan 
menjelaskan syarat dan 
rukun nikah 

Disajikan pernyataan 
tentang rukun dan syarat 
nikah  peserta didik dapat 
menyebutkan rukun nikah 
yang benar 

Ketentuan 
perkawinan 
dalam islam, 
ketentuan 
perkawinan di 
Indonesia 

Syarat dan rukun 
nikah 

XI/II C2 10 

15 3.1 Menganalis 
ketentuan 
perkawinan dalam 
Islam, Ketentuan 
perkawinan 

menurut 
perundang-
undangan dan 
hikamahnya  

 

3.1.2 Menjelaskan 
pengertian khitbah 

Disajikan  narasi tentang 
khitbah peserta didik dapat 
menjelaskan pengertian 
khitbah 

Ketentuan 
perkawinan 
dalam islam, 
ketentuan 
perkawinan 

menurut 
perundang-
undangan dan 
hikamahnya  

Pengertian khitbah XI/II C1 11 

3.1.8 Menyebutkan dan 

menjelaskan hak 
kewajiban suami istri 
dalam rumah tangga 

Disajikan  narasi tentang 

hak dan kewajiban suami  
peserta didik dapat 
menyebutkan hak dan 
kewajiban suami istri dalam 
rumah tangga 

Perempuan dan laki-

laki yang haram 
dinikahi 

XI/II C2 12 

16 3.2 Menganalisis 
ketentuan hukum 
waris 

3.1.2 Menyebutkan 
hukum waris dan wasiat 

Disajikan  narasi peserta 
didik dapat menyebutkan 
hukum waris 

 

Ketentuan 
Hukum waris 

Pengertian waris dan 
wasiat 

XI/II C1 13 
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No Kompetensi Dasar Indikator Indikator Soal Materi Pokok Sub Materi 
Kelas/ 

Smt. 

Level 

Kognitif 

No 

Soal 

17 3.1 Menelaah 
ketentuan Islam 
tentang pemerintah 

3.1.2 Menyebutkan 
dasar hukum 
pemerintah dalam islam 

Disajikan  pernyataan dasar  
hukum pemerintahan  
peserta didik dapat 
menyebutkan dasar hukum 
pemerintahan dalam islam 

Ketetuan islam 
tentang 
pemerintah 

Dasar pemerintah 
dalam islam 

XII/I C1 14 

3.1.3 Menyebutkan asas 
pemerintahan dalam 
islam 

Disajikan  deskripsi asas 
pemerintahan dalam islam 
peserta didik dapat 
menyebutkan asas 
pemerintahan dalam islam 

 

Asas pemerintah 
dalam islam 

XII/I C1 15 

18 3.2 Memahami 
konsep jihad 

dalam islam 

3.2.1  Menjelaskan 
pengertian jihad 

Disajikan  narasi tentang 
jihad peserta didik dapat 

menjelaskan pengertian 
jihad 

Konsep jihad 
dalam islam 

Pengertian jihad XII/I C2 16 

 

3.2.2 Menjelaskan 
hukum jihad 

 

Disajikan  ayat al qur’an 
peserta didik dapat 
menjelaskan hukum jihad 

Hukum jihad XII/I C2 17 

19 3.2 Memahami 
konsep jihad 

dalam Islam 

3.2.5 menyebutkan 
hikmah jihad 

Disajikan  pernyataan 
hikmah jihad peserta didik 

dapat menyebutkan hikmah 
jihad 

 

Hikmah jihad XII/I C2 18 

Disajikan  gambar jihad 
peserta didik dapat 
membedakan macam-
macam jihad 

 

Foto-foto atau 
gambar tentang jihad 

XII/I C4 19 

20 3.3 3.3.2 Menyebutkan dan Disajikan   sumber hukum Sumber Pengertian sumber XII/I C1 20 
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No Kompetensi Dasar Indikator Indikator Soal Materi Pokok Sub Materi 
Kelas/ 

Smt. 

Level 

Kognitif 

No 

Soal 

Mengidentifikasi 
sumber hukum 
islam yang mutlaq 
dan mukhtalaf 

menjelaskan macam-
macam sumber hukum 
islam 

Islam, peserta didik dapat 
menunjukkan dalil sumber 
hukum Islam 

 

hukum islam 
yang mutlaq 
dan mukhtalaf 

hukum islam 

21 3.4 Memahami 

konsep ijtihad 

3.4.2 Menyebutkan 

syarat-syarat ijtihad 

Disajikan  pernyataan syarat 

ijtihad peserta didik dapat 
menyebutkan syarat-syarat 
ijtihad 

 

Konsep ijtihad Syarat-syarat ijtihad XII/I C1 21 

3.4.3 Menjelaskan 
metode ijtihad 

Disajikan  metode ijtihad 
peserta didik dapat 
membedakan antara metode 
qiyas dan al ihtihsan 

 

Metode jihad XII/I C4 22 

3.4.4 Menjelaskan 
faktor terjadinya 
perbedaan dalam 
hukum 

Disajikan  pernyataan faktor 
terjadinya perbedaan dalam 
hukum Islam peserta didik 
dapat menjelaskan faktor-
faktor yang menyebabkan 
terjadinya perbedaan dalam 
hukum islam 

Faktor terjadinya 
perbedaan dalam 
islam 

XII/I C2 23 

22 3.5 Memahami 
konsep hukum 
syar’i dalam Islam 

3.5.2 Menyebutkan 
macam-macam hukum 
syar’i 

Disajikan kutipan ayat al 
Qur’an, peserta didik dapat 
menjelaskan maksud dari 
ayat tersebut. 

Konsep 
hukum syar’i 
dalam islam 

Macam-macam 
hukum syar’i 

XII/I C2 24 

3.5.3 Menyebutkan 
contoh hukum-hukum 
Islam 

Disajikan contoh hukum 
taklifi peserta didik dapat 
mengidentifikasikan  jenis  

hukum taklifi 

Contoh hukum-
hukum Islam 

 C2 25 

3.5.1 Menjelaskan Disajikan pernyataan Pengertian hukum  C2 26 
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No Kompetensi Dasar Indikator Indikator Soal Materi Pokok Sub Materi 
Kelas/ 

Smt. 

Level 

Kognitif 

No 

Soal 

pengertian hukum syar’i 

 

definisi hukum syar’i peserta 
didik dapat menjelaskan 
pengertian hukum taklifi 

syar’i 

23 3.1 Memahami 
konsep amr dan 
nahi 

3.1.1 Menjelaskan 
pengertian amr dan 
nahi 

Disajikan  pernyataan 
pengertian amr, peserta 
didik dapat mengident 
ifikasi pengertian amr 

Konsep amr 
dan nahi 

Pengertian amr dan 
nahi 

XII/II C1 27 

3.1.2 Menyebutkan dalil 
anjuran dan larangan 
amr dan nahi 

Disajikan sebuah dalil al 
qur’an peserta didik dapat 
memahami kandungan ayat 
tersebut 

Dalil Perintah dan 
larangan amr dan 
nahi 

XII/II C2 288 

3.1.3 Menyebutkan 
contoh-contoh amr dan 
nahi 

Disajikan beberapa contoh 
dalil  peserta didik dapat 
menunjukkan dalil nahi 

Contoh amr dan 
nahi 

XII/II C1 29 

24 3.2 Memahami 
konsep lafal ‘am 
dan khass 

3.2.1 Menjelaskan 
pengertian lafal ‘am dan 
khass 

Disajikan  pernyataan 
peserta didik dapat 
menjelaskan pengertian ‘am 

 

Konsep lafal 
‘am dan khass 

Pengertian lafal ‘am 
dan khass 

XII/II C1 30 

3.2.2 Melafalkan 
contoh-contoh lafal ‘am 
dan khass 

Disajikan  contoh ‘am atau 
khass peserta didik dapat 
menentukan contoh ‘am 
atau khass 

 

Contoh lafal ‘am 
dan khass 

XII/II C3 31 

3.2.3 menyebutkan 
macam-macam lafal 
‘am dan khass 

 Disajikan pernyataan   lafal 
‘am dan khass peserta didik 
dapat membedakan macam-
macam lafal ‘am dan khass 

Macam-macam lafal 
‘am dan khass 

XII/II C4 32 

3.2.4  Menjelaskan 

perbedaan lafal ‘am dan 
khass 

Disajikan ayat al Qur’an 

lafal ‘am  peserta didik dapat 
menentukan pengecualian 

Perbedaan lafal ‘am 

dan khass 

XII/II C3 33 
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No Kompetensi Dasar Indikator Indikator Soal Materi Pokok Sub Materi 
Kelas/ 

Smt. 

Level 

Kognitif 

No 

Soal 

yang bersifat khass 

25 3.3 Memahami 
konsep takhsis dan 
mukhasis 

3.3.1 Menjelaskan 
pengertian takhsis dan 
mukhasis 

Disajikan pernyataan 
tentang takhsis peserta didik 
dapat menjelaskan takhsis 

Konsep takhsis 
dan mukhasis 

Pengertian takhsis 
dan mukhasis 

XII/II C2 34 

3.3.2 Menyebutkan 

contoh-contoh takhsis 
dan mukhasis 

Disajikan beberapa ayat Al 

Qur’an peserta didik dapat 
menunjukkan contoh takhsis 

Contoh-contoh 

takhsis dan 
mukhasis 

XII/II C1 35 

3.3.3 Menjelaskan 
perbedaan takhsis dan 
mukhasis 

Disajikan  narasi takhsis dan 
mukhasis peserta didik 
dapat membandingkan 
antara takhsis dan mukhasis 

Perbedaan takhsis 
dan mukhasis 

XII/II C6 36 

26 3.4 Memahami 
konsep mujmal 

dan mubayyan 

3.4.1 Menjelaskan 
pengertian mujmal dan 

mubayyan 

Disajikan pernyataan 
tentang mujmal peserta 

didik dapat menjelaskan 
pengertian mujmal 

Konsep 
mujmal dan 

mubayyan 

Pengertian mujmal 
dan mubayyan 

XII/II C2 37 

3.4.2 Menyebutkan 
contoh mujmal dan 
mubayan 

Disajikan beberapa contoh 
ayat peserta didik dapat 
menunjukkan ayat mujmal 

 

Contoh mujmal dan 
mubayan 

XII/II C2 38 

3.4.3 Menjelaskan 

Kaidah-kaidah mujmal 
dan mubayan 

Disajikan  narasi kaidah 

mubayan peserta didik dapat 
menyimpulkan kaidah 
mubayyan 

Kaidah-kaidah 

mujmal dan 
mubayan 

XII/II C4 39 

3.4.4 Menjelaskan 
macam-macam bayan 
dan mujmal 

Disajikan contoh bayan, 
peserta didik dapat 
mengidentifikasikannya  

 

Macam-macam 
bayan dan mujmal 

XII/II C1 40 

27 3.5 Memahami 
konsep muradif 
dan musytarak 

3.5.1 Menjelaskan 
pengertian muradif dan 
musytarak 

Disajikan pertanyaan 
tentang muradif  Peserta 
didik dapat menjelaskan 

Konsep 
muradif dan 
musytarak 

Pengertian muradif 
dan musytarak 

XII/II C1 41 
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No Kompetensi Dasar Indikator Indikator Soal Materi Pokok Sub Materi 
Kelas/ 

Smt. 

Level 

Kognitif 

No 

Soal 

pengertian muradif secara 
bahasa 

3.5.4 Menjelaskan 
Sebab-sebab terjadinya 
lafal musytaraq 

Disajikan  pernyataan lafadz 
musytarak peserta dapat 
menjelaskan sebab 
terjadinya lafadz musytaraq 

Sebab-sebab 
terjadinya lafal 
musytaraq 

XII/II C2 42 

3.5.5 Ketentuan lafal 
musytarak 

Disajikan  lafal peserta didik 
mampu merumuskan 
ketentuan lafal musytarak 

Lafal musytarak XII/II C5 43 

3.5.6 Contoh lafal 
muradif dan musytarak 

Disajikan  ayat peserta didik 
dapat menentukan lafal 
musytarak 

 

Lafal muradif dan 
musytarak 

XII/II C3 44 

28 3.6 Memahami 
konsep mutlaq dan 
muqayyad 

3.6.1 Menjelaskan 
pengertian hukum 
mutlaq dan muqayyad 

Disajikan  pernyataan 
tentang hukum musytaraq 
peserta didik menentukan 
hukum mutlaq 

Konsep 
mutlaq dan 
muqayyad 

Pengertian hukum 
mutlaq dan 
muqayyad 

XII/II C3 45 

3.6.2 Menjelaskan 
perbedaan hukum 
mutlaq dan muqayyad 

Disajikan  ayat al Qur’an  
peserta didik dapat 
mengidentifikasi lafal 
muthlaq dari ayat tersebut 

Perbedaan hukum 
mutlaq dan 
muqayyad 

XII/II C1 46 

3.6.4 Menyebutkan 
contoh ayat hukum 
mutlaq dan muqayyad 

Disajikan contoh ayat 
hukum mutlaq dan 
muqayyad peserta didik 
dapat memilih contoh ayat 
hukum mutlaq yang benar 

 

Contoh ayat hukum 
mutlaq dan 
muqayyad 

XII/II C4 47 

29 3.7 Memahami 

konsep zahir da 
ta’wil 

3.7.1 Menjelaskan 

pengertian zahir dan 
ta’wil 

Disajikan pertanyaan 

pengertian zahir peserta 
didik dapat mengartikan 

Konsep zahir 

dan ta’wil 

Pengertian zahir dan 

ta’wil 

XII/II C1 48 
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No Kompetensi Dasar Indikator Indikator Soal Materi Pokok Sub Materi 
Kelas/ 

Smt. 

Level 

Kognitif 

No 

Soal 

zahir secara bahasa 

3.7.5 Menyebutkan 
syarat-syarat menta’wil 

Disajikan beberapa 
pernyataan syarat ta’wil 
peserta didik dapat 
menunjukkan syarat ta’wil 
yang benar 

Syarat-syarat 
menta’wil 

XII/II C1 49 

30 3.8 Memahami 
konsep mantuq 
dan mafhum 

3.8.2 Menyebutkan 
pembagian mantuq dan 
mafhum 

Disajikan pernyataan 
pembagian mantuq peserta 
didik dapat menentukan 
pembagian mantuq 

Konsep 
mantuq dan 
mafhum 

Pembagian mantuq 
dan mafhum 

XII/II C3 50 
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