
KISI-KISI SOAL UAMBN MADRASAH ALIYAH 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

 
Satuan Pendidikan : Madrasah Aliyah (IPA/IPS/BHS)     Bentuk Soal  : Pilihan Ganda (PG) 
Mata Pelajaran : Fikih          Jumlah Soal  : 50 Butir 
Kurikulum  : Standar Isi         Alokasi Waktu : 90 Menit 
 

NO 
STANDAR KOMPETENSI 

LULUSAN (SKL) 
KOMPETENSI DASAR 

 
MATERI INDIKATOR SOAL 

1. 
Memahami prisnsip-prinsip 

Ibadah dan syariat 

Menjelaskan tujuan 
(maqashid) syari’at Islam 

 

Prinsip-prinsip ibadah 
dan syaria’at dalam 

Islam 
 

Siswa dapat mengidentifikasikan dengan benar  tentang 
maqashid syar’i 

Disajikan sebuah kasus yang berhubungan dengan 
maqosidu syar’i  
 siswa dapat menentukan  satu  maqosidus syar’i yang 
dimaksud 

2 
 

Memahami hukum Islam 
tentang zakat dan 

hikmahnya 

Menjelaskan ketentuan 
Islam tentang zakat dan 
hikmahnya 

Zakat dan 
Hikmahnya 

Siswa dapat menunjukkan dalil tentang kewajiban zakat 

Menerapkan cara 
pelaksanaan zakat sesuai 
ketentuan perundang-
undangan  

 

Siswa dapat menentukan hikmah zakat 

3 
Memahami hikmah kurban 

dan akikah 

Menjelaskan tata cara 
pelaksanaan kurban dan 
hikmahnya  

Kurban dan Akikah 
Siswa dapat menentukan  syarat hewan  qurban 

4 

Memahami ketentuan 
hukum  Islam tentang 
pengurusan jenazah 

5.1 Menjelaskan tatacara 
pengurusan jenazah 

 
Pengurusan jenazah 

Siswa dapat menentukan posisi imam pada  shalat 
jenazah 
. 



5 

Memahami konsep 
perekonomian dalam  Islam 
dan hikmahnya. 

Menjelaskan aturan Islam 
tentang jual beli dan 
hikmahnya 

 

Jual beli 

Disajikan proses jual beli siswa dapat menentukan jual 
beli  yang dilarang syari’at.. 

6 

Memahami hukum Islam 
tentang pelepasan dan 
perubahan harta beserta 
hikmahnya 

 
Menjelaskan ketentuan 
Islam tentang wakaf beserta 
hikmah pelaksanaannya 

 

Wakaf 

 
Siswa dapat mmenentukan manfaat wakaf.. 

7 

Memahami riba ,bank dan 
asuransi 

Menjelaskan hukum riba, 
bank, dan asuransi 
 

Bank 
Disajikan proses jual beli  melalui bank syari’ah, siswa 
dapat menentukkan jenis jual beli  yang sesuai dengan 
syari,ah.. 

Asuransi  
Siswa dapat menentukan ulama  yang  membolehkan 
praktik  asuransi dizaman sekarang. 

8 
Memahami ketentuan Islam 
tentang jinayah dan 
hikmahnya 

Menjelaskan hukum 
pembunuhan dan 
hikmahnya 

 

Pembunuhan 

Siswa dapat menjelaskan dasar hukum tentang larangan 
membunuh 

Siswa dapat mengklasifikasikan macam-macam 
pembunuhan 

  Menunjukkan contoh-
contoh qishash, diyaat dan 
kafaarat dalam hukum 
Islam 

 Disajikan sebuah kasus pembunuhan siswa dapat  
menentukan  hukuman bagi pelaku pembunuhan. 

9 Memahami ketentuan Islam 
tentang Hudud dan 
hikmahnya 

Menjelaskan ketentuan 
hukum Islam tentang zina 
dan qadzaf beserta 
hikmahnya 
 

Zina Siswa dapat menentukkan hukuman bagi pezina ghair 
muhson 
 

Qadzaf Siswa dapat menjelaskan sangsi suami/istri yang berlaku 
qadzaf 

10 Memahami ketentuan Islam 
tentang Hudud dan 
hikmahnya 

Menjelaskan ketentuan 
hukum Islam tentang 
minuman keras beserta 
hikmahnya 
 

Hikmah 
Diharamkannya 
Minuman keras 

Disajikan beberapa hikmah diharamkanya minuman 
keras/narkoba siswa mampu nenetukan empat hikmah 
diharamkannya  mengkonsumsi narkoba. 



Menjelaskan ketentuan 
hukum Islam tentang 
mencuri, menyamun dan 
merampok beserta 
hikmahnya 
 

Larangan Mencuri Siswa dapat menunjukkan ketentuan hukuman bagi 
pencuri 

   merampok Siswa dapat menjelaskan status hukum  merampok 

Disajikan sebuah kasusus terjadinya perampokan yang 
disertai pembunuhan . 
 Siswa dapat menentukan hukuman bagi  pelaku 
perampokan yang sertai pembunuhan .. 

11 Memahami hukum Islam 
tentang hukum  keluarga 

Menjelaskan ketentuan 
hukum perkawinan dalam 
Islam dan hikmahnya 

 

Pernikahan 
 

Siswa dapat menunjukkan alasan  hukum bagi orang 
yang  telah sanggup / mampu menikah 

    Disajikan kasus pernikahan pasangan pengantin  yang 
berbeda agama . Siswa dapat menentukan hukum 
pernikahan yang berbeda agama. 
 

  Menjelaskan konsep Islam 
tentang talak, perceraian, 
iddah, ruju`, dan 
hikmahnya 

 

Talak Siswa dapat menenentukanpengertian talak bain kubra . 

Iddah Siswa dapat mengidentifikasikan kewajiban suami dimasa 
iddah 

   Ruju’ Siswa dapat menentukan pengertian ruju’ 

12 Memahami hukum Islam 
tentang waris 

Menunjukkan contoh cara 
pelaksanaan waris dan 
wasiat 

 

Warisan Disajikan  peninggalan harta warisan seseorang , siswa 
dapat menentukan bagian harta  warisan . 

13 Memahami hokum Islam 
tentang siyasah syari’ah 

Menjelaskan ketentuan 
Islam tentang 
pemerintahan (khilaafah) 

Khilafah Siswa dapat menentukan dasar-dasar pembentukan 
Khilafah. 

Siswa dapat menunjukkan tujuan khilafah  



 Siswa dapat menentukan dasar-dasar penyelenggaraan 
khilafah. 

    Siswa dapat mengidentifikasikan empat syarat menjadi 
Khalifah 

Siswa dapat menunjukkan dua  mekanisme 
pengangkatan khalifah  

    Siswa dapat mengidentifikasi hak rakyat 

    Siswa dapat mengidentifikasikan empat kewajiban rakyat 

 Menjelaskan majelis 
syura dalam Islam 

 

majelis syura dalam 
Islam 

Siswa dapat menunjukkan empat fungsi Majlis Syuro’ 

    Disajikan dalil al Quran 
Siswa dapat menentukan ayat yang paling terkait dengan 
masalah majelis syuro 

. 
Siswa dapat mengidentifikasikan empat persyaratan 
anggota Majlis Syuro 

Siswa dapat menunjukkan relevansi syuro di tengah 
masyarakat modern 

14 Memahami sumber hukum 
Islam 

Menjelaskan sumber 
hukum yang disepakati 
dan yang tidak disepakati 
ulama 

 

Al Quran 
 

Siswa dapat menunjukkan fungsi dan kedudukan Alquran 
dalam hukum Islam 

Al Sunnah Siswa dapat menjelaskan satu fungsi  al-Sunnah terhadap 
al Quran 

   Ijma Siswa dapat menentukan kedudukan Ijma dalam hokum 
Islam 

 Istihsan Siswa dapat menentukan  ulama yang menolak 
kehujahan terhadap urf sebagai sumberhukum  Islam 



 
 

  Menunjukkan penerapan 
sumber hukum yang 
disepakati dan yang tidak 
disepakati ulama 
 

Masailul Mursalah Siswa dapat menunjukkan contoh Masalihul Mursalah 

Syad al Dzara’i Siswa dapat menjelaskan pengertian Syad al-dzarai 

   Syar’un man qablana Siswa dapat menunjukkan contoh syar’un manqablana 

Mazhab Shahabi Siswa dapat menjelaskan kedudukan mazhab shahabi 

   ‘Urf Disajikan sebuah kebiasaan yang ada di kalangan 
masyarakat siswa mampu menentukan  urf tersebut.  

15 Memahami hukum –hukum 
syar’i 

Menjelaskan hukum taklifi 
dan   penerapannya dalam 
Islam 
 

Hokum Taklifi Siswa dapat mengidentifikasikan macam -macam hukum 
taklifi 

Menjelaskan hukum wadh’i 
dan penerapannya dalam 
Islam 
 

Hukum Wadh’i Siswa dapat mengidentifikasikan hukum Wadh’i 

  Mani’ Siswa dapat menunjukkan contoh  Mani’ 

16 Memahami kaidah – kaidah 
usul fikih 

Menjelaskan macam-
macam kaidah usul fikih 
 

‘Am dan Khas Siswa dapat membedakan kaidah  ‘Am dan Khas 

Mujmal dan 
Mubayyan 

Siswa dapat menunujukkan contoh penggunakan kaidah  
Mujmal dan Mubayyan 


