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Satuan Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah Alokasi Waktu   

Mata Pelajaran   : Fikih Bentuk Soal 

Kurikulum Acuan : Standar Isi Jumlah soal       

    

NO 
STANDAR KOMPETENSI 

LULUSAN 
KOMPETENSI DASAR MATERI INDIKATOR SOAL 

1. Mengenal dan  
melaksanakan hukum 
Islam yang berkaitan 
dengan rukun Islam 
mulai dari macam-
macam zakat, ketentuan  
zakat fitrah, ketentuan 
infak dan sedekah, 
macam-macam dan 
ketentuan salat id, 
ketentuan makanan dan 
minuman yang halal dan 
haram, binatang yang 
halal dan haram 
dagingnya, manfaat 
makanan dan minuman 
halal 
ketentuan dan tata cara, 

Menjelaskan macam-

macam zakat 

Macam-macam 

zakat 
Disajikan salah satu uraian tentang profesi 
seseorang, siswa dapat menentukan nama 
jenis zakat tersebut.  

   
Siswa dapat menentukan besarnya zakat 
yang dikeluarkan oleh muzaki pada  salah 
satu jenis zakat. 

   
Disajikan salah satu uraian muzakki zakat, 
siswa dapat menentukan nama golongan 
tersebut. 

 Menjelaskan ketentuan 

zakat fitrah 

Ketentuan zakat 

fitrah 
Disajikan salah satu waktu pengeluaran 
zakat fitrah, siswa dapat menyebutkan 
hukum pengeluaran zakat tersebut 

   Siswa dapat menentukan salah satu tujuan 



ketentuan berkurban, 

pelaksanaan taharah, 

sampai dengan tata cara 

pelaksanaan ibadah haji, 

serta ketentuan tentang 

makanan dan minuman, 

khitan, dan tata cara 

pelaksanaan jual beli 

dan pinjam meminjam 

zakat fitrah. 

3. Menjelaskan ketentuan 

infak dan sedekah 

infak dan 

sedekah 

Siswa dapat menentukan pengertian infak 

atau sedekah 

   Disajikan contoh infak atau sedekah, siswa 

dapat menentukan nama amalan tersebut 

   Siswa dapat menentukan  manfaat dari  infak 

atau sedekah 

4.  Menjelaskan macam-

macam salat id 

Macam-macam 

salat id 

Siswa dapat menentukan bacaan shalat 

idain 

5.  Menjelaskan ketentuan 

salat id 

Ketentuan salat 

id 

Siswa dapat menentukan salah satu jumlah 

takbir pada salah satu rakaat salat Id 

6.  Menjelaskan ketentuan 

makanan dan miniman 

yang halal dan haram 

Makanan dan 

minuman yang 

halal dan haram 

Siswa dapat menentukan  contoh makanan 

atau minuman  yang halal 

    Siswa dapat menentukan contoh makanan 

yang tergolong haram sababi atau haram 

aini 

7.  Menjelaskan binatang 

yang halal dan haram 

dagingnya 

Binatang yang 

halal dan haram 

dagingnya 

Disajikan salah satu hadits atau ayat yang 

menerangkan dihalalkannya binatang , 

Siswa dapat menentukan kandungan  hadits 



atau ayat tersebut 

    Siswa dapat menentukan contoh binatang 

yang halal atau haram dagingnya 

8.  menjelaskan manfaat 

makanan dan minman 

halal 

Manfaat 

makanan dan 

minman halal 

Siswa dapat menentukan salah satu manfaat 

makan makanan halal 

9.  Menyebutkan akibat 

makanan dan minuman 

haram 

Akibat makanan 

dan minuman 

haram 

Siswa dapat menentukan salah satu akibat 

makanan dan minuman haram 

10.  Menjelaskan ketentuan 

berkurban 

Ketentuan 

berkurban 

Siswa dapat menentukan dasar hukum 

diperintahkannya berkurban 

    Disajikan uraian, Siswa dapat menentukan 

salah satu syarat hewan kurban 

    Siswa dapat menentukan waktu pelaksanaan 

penyembelaian hewan kurban 

    Siswa dapat menentukan salah satu manfaat 

berkurban 

11.  Menjelaskan tata cara 

haji 

Tata cara haji Disajikan table, siswa dapat menentukan 

rukun haji 

    Disajikan amalan salah satu rukun haji, 



siswa dapat menentukan nama amalan 

tersebut 

    Disajikan uraian tentang dalil kewajiban 

ibadah haji, siswa dapat menentukan surat 

dan ayatnya 

    Siswa dapat menentukan salah satu cara 

melaksanakan haji 

    Siswa dapat menentukan salah satu hikmah 

melaksanakan ibadah haji. 

12.  Menjelaskan ketentuan 

khitan 

Ketentuan 

khitan 

Disajikan uraian, siswa dapat menentukan 

pengertian khitan 

    Siswa dapat menentukan hukum 

melaksanakan khitan bagi laki-laki atau bagi 

perempuan. 

    Siswa dapat menentukan tiga perbuatan 

fitrah manusia yang dianjurkan oleh nabi 

Muhammad SAW 

13.  Menjelaskan hikmah 

khitan 

Hikmah khitan Siswa dapat menentukan salah satu hikmah 

diperiantahkan-nya khitan. 

14.  Menjelaksan ketentuan 

mandi wajib setelah 

Ketentuan 

mandi wajib 

Siswa dapat menentukan kewajiban 

seseorang yang berhadats besar 



haid setelah haid 

    Siswa dapat menentukan pengertian haid 

    Disajikan salah satu hadits yang 

berhubungan dengan haid, siswa dapat 

menentukan isi hadits 

    Disajikan salah satu ayat yang berhubungan 

dengan haid, siswa dapat menentukan isi 

ayat tersebut 

    Disajikan tabel, siswa dapat menentukan 

rukun mandi wajib 

    Siswa dapat menentukan salah satu amalan 

yang diperbolehkan bagi wanita yang sedang 

haid. 

15.  Menjelaskan tata cara 

jual beli dan pinjam 

meminjam 

Tata cara jual 

beli dan pinjam 

meminjam 

Siswa dapat menentukan dasar hukum di 

perbolehkannya jual beli 

    Disajikan table, Siswa dapat menentukan 

rukun jual beli 

    Siswa dapat menentukan syarat barang yang 

diperjual belikan. 



    Disajikan contoh cerita kasus siswa dapat 

menentukan alasan sah atau tidaknya 

hukum jual beli tersebut 

    Disajikan contoh cerita kasus siswa dapat 

menentukan alasan sah atau tidaknya 

hukum jual beli tersebut 

    Siswa dapat menentukan salah satu contoh 

jual beli yang hukumnya haram 

    Siswa dapat menentukan pengertian khiar  

    Disajikan pengertian salah satu jenis khiar, 

siswa dapat menentukan nama khiar 

tersebut 

    Disajikan contoh cerita, siswa dapat 

menentukan jenis khiar tersebut 

    Siswa dapat menentukan manfaat khiar 

    Siswa dapat menentukan salah satu contoh 

pinjam meminjam yang hukumnya sunah 

    Siswa dapat menentukan salah satu contoh 

pinjam meminjam yang hukumnya haram 

    Siswa dapat menentukan contoh barang 



yang dapat dipinjamkan 

    
Siswa dapat menentukan kewajiban  
peminjam 

    
Disajikan contoh pinjam meminjam yang 
hukumnya wajib, siswa dapat menentukan 
hukum pinjam meminjam tersebut 

 

              

 


