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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 
KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH TINGKAT 

ULYA KURIKULUM 2006 TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 
MATA PELAJARAN: FIKIH 

 

 

LEVEL KOGNITIF 

LINGKUP MATERI 

Fiqh Muamalat Fiqh Siyasah dan 
Mawaris 

Kaidah Ushuliyah   Haji dan Zakat 

Pengetahuan dan 
Pemahaman 
• Mengidentifikasi 
• Menunjukkan 
• Menjelaskan 
• Mendeskripsikan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peserta didik dapat: 
• Menjelaskan 

tentang aturan 
islam 

• Menunjukkan 
sebab-sebab 
kepemilikan 

• Menyebutkan 
macam-macam 
hukum nikah 
dengan benar. 

• Mengidentifikasi 
macam-macam 
riba sesuai 
pernyataan. 

• Menyebutkan 
masa iddah 
wanita yang 
diceraikan 
suaminya dan 
tidak pernah 
haidh dengan 
benar 

• Menjelaskan 
pengertian 
Khulu’ dengan 
benar 

Peserta didik dapat: 
• Memahami fungsi 

peradilan Islam dengan 
benar. 

• Membedakan antara 
Hakim yang benar dan 
yang curang   

• Memahami prinsip dan 
ketentuan waris dalam 
Islam 

• Memahami konsep dan 
ketentuan pembagian 
waris dalam Islam 

• Menjelaskan konsep 
zawil furud dan zawil 
arkham 

 

Peserta didik dapat: 
• Menjelaskan tentang 

konsep ijma dan Qiyas 
• Menjelaskan konsep 

ijtihad, ittiba’ dalam 
hokum Islam; 

• Membedakan khos dan 
‘am dalam hokum Islam 

• Memahami konsep al-
‘Urf dalam hokum Islam 

• Menjelaskah kaidah 
ishtishhab dengan benar 

• Menjelaskan pengertian 
hukum taklify dengan 
benar 

• Menjelaskan pengertian 
hukum taklify dengan 
benar 

• Membedakan antara 
Mafhum Muwafaqah 
dan Mafhun Mukhalafah 

• Menyebutkan etika 
terhadap ahlu Zimah 
dengan benar 

Peserta didik 
dapat: 
• Memahami konsep, 

syarat, rukun, dan 
ketentuan haji 

• Menjelaskan  tentang 
Badal Haji 

• Memahami tentang 
zakat dan macam-
macam zakat 

• Membedakan zakat mal 
dan zakat fitrah 

• Menyebutkan jenis 
jenis harta yang wajib 
dizakati 
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• Menjelaskan 
ketentuan Islam 
tentang hadhanah 
dengan benar 

• Menyebutkan 
kandungan 
Undang-undang 
nomor 1 tahun 
1974 pasal 7 
dengan benar 

Aplikasi 
• Memberi contoh 
• Menentukan 
• Menerapkan 
• Menginterpretasi 
• Mengurutkan 

Peserta didik dapat: 
• Menentukan 

syarat-syarat 
wakaf yang 
secara benar. 

• Menentukan 
hukum sulhu 
yang sesuai 
kutipan 
ayat/hadis tentang 
Sulhu.   

• Menentukan 
manfaat asuransi 
syari'ah  dalam 
kehidupan 

 

Peserta didik 
dapat:  
• Menentukan kadar 

hukuman pelaku zina 
ghairu muhshan dengan 
benar. 

• Menentukan Hukuman 
pelaku kejahatan qadzaf 
dengan benar. 

• Menentukan jenis 
pembunuhan dengan 
benar.  

• Menentukan furudh ahli 
waris dengan benar 
 

Peserta didik dapat: 
• Menentukan dasar hukum 

Ijma’ 
• Menentukan herarki 

sumber hukum Islam 
dengan sistematis  

• Memberikan contoh 
maslahah mursaah dengan 
benar. 

• Menunjukkan contoh ‘Urf 
fasid dengan benar 

• Menunjukkan contoh 
lafadz ‘Am dengan benar 
pada surat al ‘asr 

• Menunjukkan contoh 
lafazd mujmal dengan 
benar. 

• Menentukan 
jenis/macam-macam 
nasakh yang sesuai 
ketetapan hukum nasakh. 

• Menentukan cara 
penyelasaian Ta’arud 
Adillah dengan benar. 

Peserta didik dapat:  
• Menentukan macam 

macam haji 
• Menentukan urutan 

pelaksanaan haji 
• Menentukan kewajiban 

zakat  sesuai nisabnya 
• Menentukan nasab zakat 

fitrah dan zakat mal 
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• Menentukan 
jenis/macam-macam 
mafhum yang sesuai 
ilustrasi tersebut. 

• Menentukan tingkatan 
mujtahid yang sesuai 
pernyataan tersebut.  

• Menentukan jenis Ittiba’  
• Menjelaskan pengertian 

ijtihad 
• Menentukan tingkatan 

mujtahid yang sesuai 
pernyataan tersebut.  

 
Penalaran 
• Menganalisis 
• Mengevaluasi 
• Mengaitkan 
• Menyimpulkan 

Peserta didik 
mampu: 
• Menyimpulkan 

isi kandungan 
ayat tentang 
Sulhu 

• Menyimpulkan 
tentang nilai 
manfaat pernikah 
dalam kehidupan; 

• Menganalisis 
konsep hadhanah, 
khulu’, dalam 
kehidupan 
 

Peserta didik 
mampu: 
• Menyimpulkan 

konsep tentang 
pembagian waris 
menurut al-Quran 

• Menganalisis 
penetuan 
hukuman dengan 
benar. 
 

Peserta didik 
mampu: 
• Menganalisa jenis 

bayan terkadung 
dengan benar 

• Menyimpulkan 
konsep dan 
kaidah ushuliyah 
(al-‘urf, khos, 
‘am) 

• Melakukan 
evaluasi terkait 
pentingnya ijtihad 
dalam kehidupan. 

 

Peserta didik 
mampu: 
• Menganalisa 

makna haji dan 
kemanfaatannya 
bagi kehidupan. 

• Mengevaluasi 
urgensi zakat 
dalam 
kehidupan 

• Menganalisis 
makna haji dan 
zakat dalam 
kehidupan 

 
 


